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Robert Ostraszewski, dla przyjaciół Robcio, patrzył z niedowierzaniem na rezultat swojej 

pracy. To jest chyba właśnie to, czego As oczekiwał, pomyślał. Zdjęcia były prawdziwą bom-
bą. Co robi się z bombą? Pewnie zależy od celu, jaki chce się osiągnąć. Po pierwsze, nie nale-
ży jej detonować w miejscu znalezienia, po drugie, zabezpieczyć i po trzecie, sprzedać ko-
muś, kto dobrze zapłaci. Najpewniejszym kupcem był oczywiście zamawiający.  

Uśmiechnął się do własnych myśli. Szkoda, że nie będzie można się tym odkryciem po-
chwalić kolegom. Mieliby miny! No trudno, nie można mieć wszystkiego. Jeszcze kiedyś i im 
udowodni, że nie jest takim zgredem, jak im się wydaje. Znaleźli się bystrzaki, zwłaszcza ta 
Dominika. Zdaje jej się, że jest lepsza od niego, zwykłego laboranta. Albo myśli, że zna się na 
literaturze, a o współczesnej poezji nie ma pojęcia. Jeszcze on jej pokaże! A na razie do robo-
ty. 

Robiąc odbitki, rozmyślał nad dalszym planem działania. Był sam nie tylko w pracowni, 
ale chyba na całym piętrze. Godziny urzędowania się skończyły dawno, on jednak musiał 
ponadrabiać zaległości. Kiedy zdjęcia były gotowe, posegregował je na dwie kupki. Większą 
włożył do dużej szarej koperty, którą umieścił w szufladzie biurka. Mniejszą do koperty 
oznaczonej ledwie widocznym napisem „As”. Po namyśle wytarł gumką napis, kopertę zakle-
ił starannie i włożył do wewnętrznej kieszeni marynarki. 

Współpraca z Asem była całkiem intratnym dodatkowym źródłem dochodu i wydawała 
się w miarę bezpieczna. Tym razem spodziewał się sporych gratyfikacji, gdyby próbowano 
nie docenić jego wysiłku, zawsze można fotki opędzlować jakiemuś pisemku. To wiązało się 
jednak z większym ryzykiem. Jakim dokładnie? Wolał się tego nie domyślać. 

Usiadł przy komputerze i wyselekcjonowane zdjęcia przesłał na swój domowy adres e-
mailowy. Następnie usunął je starannie zarówno ze służbowego komputera, jak i z komórki, 
która była źródłem pierwotnym. Jeszcze raz wszystko dokładnie sprawdził, po czym opuścił 
biuro. 

Przechodząc przez wartownię, czuł się jak James Bond. Wynosił dokumenty i nikt nie 
miał pojęcia o jego działalności. Nic dziwnego, że o policji kiepsko się mówi. Współpraca z 
Asem była nie tylko intratna, ale i podniecająca. 

Wsiadł do metra, wyjął komórkę i przesłał zakodowaną informację. Po przejechaniu jed-
nego przystanku wysiadł. Tajna skrytka znajdowała się na Dworcu Gdańskim. Nie była nią 
jednak żadna przechowalnia bagażu, tylko coś znacznie prostszego. Wyszedł na peron pocią-
gów podmiejskich i udał się pod wiadukt. Budki, w których dawniej sprzedawano przekąski, 
słodycze, gazety, teraz stały puste i obdrapane. Tu właśnie znajdowało się umówione miejsce. 
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Rozejrzał się dokoła. Ani żywego ducha. Owinął kopertę w przezroczystą torebkę foliową i 
umieścił w szparze między ścianami wiaduktu a drewnianej budki.  

Wracając, przechodził przez halę dworca, też pustawą o tej porze. Pomyślał, że warto by 
się było napić piwa. Z puszką w ręce stanął w pobliżu okna, z którego był dobry widok na 
opustoszałe perony. Nie spodziewał się, że tak szybko ktoś odbierze przesyłkę, ale  co szko-
dziło sprawdzić. 

Najwyraźniej szczęście mu tego dnia sprzyjało. Wysoki mężczyzna w kurtce z głęboko 
naciśniętym na głowę kapturem wszedł na peron i zdecydowanym krokiem poszedł w prawo, 
znikając za drewnianą budką. Kiedy się znowu pojawił, zaciągnął suwak kurtki i ruszył w 
stronę ulicy. 

To musiał być tajny kurier. Takiej okazji Robcio po prostu przepuścić nie mógł. Po chwili 
obaj byli już na peronie metra. Nadjechała kolejka w kierunku Kabat i wydawało się prawie 
pewne, że zakapturzony mężczyzna do niej wsiądzie. Stało się jednak inaczej. Zaczekał na tę 
do Młocin. Robcio wsiadł do ostatniego wagonu, trzymał się od tamtego z daleka, mając jed-
nak nadzieję, że nie przegapi stacji, na której tamten wysiądzie. Nigdy wcześniej nie zapusz-
czał się tak daleko na północ i nie była to najlepsza okazja do zwiedzania miasta. Na placu 
Wilsona wysiadła większość pasażerów, ale nie było wśród nich zakapturzonego mężczyzny. 
Na Marymoncie i Słodowcu wysiadło po parę osób. Podobnie było na stacji Stare Bielany, ale 
to tu właśnie wysiadł kurier z przesyłką od Robcia dla Asa. 

Robcio odczekał dobrą chwilę i ruszył za zakapturzonym mężczyzną. Obaj wyjechali ru-
chomymi schodami na prawie pustą o tej porze ulicę. Należało trzymać się na dystans, 
zwłaszcza że ulica była bardzo szeroka i dobrze oświetlona. Starał się utrzymywać sporą od-
ległość, żeby nie zostać zauważonym, ale jednocześnie nie stracić kuriera z oczu. Ten ani razu 
się nie odwrócił. Najwyraźniej nie podejrzewał, że jest śledzony. Przeszedł przez jezdnię i 
kierował się do domów o niezbyt zwartej zabudowie, poprzedzielanych wjazdami na podwór-
ka. 

Tak doszli do trzypiętrowego zaledwie bloku z kilkoma klatkami schodowymi od strony 
obszernego podwórka spełniającego wielorakie zadania, od parkingu, po plac zabaw dla dzie-
ci. Lampy oświetlały teren bardzo wybiórczo. Wystarczyło stanąć po przeciwnej stronie blo-
ku, żeby całkowicie ukryć się za stertą śniegu pod ośnieżonymi,  bezlistnymi drzewami. 

Kurier podszedł do domofonu drugiej klatki schodowej i przycisnął tylko dwa klawisze. Z 
tej odległości nie było możliwości zauważenia numeru, jaki wybrał. Został wpuszczony i 
wszedł do środka. 

Co teraz robić? Chyba na tym powinien zakończyć śledzenie. Ale nie! To był najwyraź-
niej fartowny dzień. Zakapturzony mężczyzna wyszedł po minucie lub dwóch i ruszył w dro-
gę powrotną do stacji metra.  

Robcio podszedł bliżej. Jedyne, co mógł stwierdzić, to to, że na klatce znajduje się jede-
naście mieszkań. Zapamiętanie numerów nie było trudne, z wyselekcjonowaniem tego wła-
ściwego może być jednak kłopot. Zamierzał właśnie odejść, gdy zauważył zbliżającą się ko-
bietę. To była kolejna szansa dana mu przez los. 

– Wpuści mnie pani? – spytał z najmilszym uśmiechem, na jaki potrafił się zdobyć. 
– Proszę. – Kobieta nie robiła trudności. 
Kiedy weszli do środka, ruszyła schodami na górę, a on zatrzymał się przy skrzynkach 

pocztowych, jakby zamierzał sprawdzić, czy jest coś nowego. 
Było! Koperta, którą niedawno własnoręcznie zaklejał, leżała pod numerem piętnastym. 

Znał teraz dokładnie adres tajemniczego Asa. 
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