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Rozdział pierwszy
Kamienica przy Mostowej
Alicja

Zielińska z trudem ciągnęła swój dobytek
mieszczący się w jednej, największej, jaką znalazła, walizce.
Wrześniowy poranek w Toruniu przywitał ją chłodem i mokrym brukiem, na którym ślizgały się kółka jej bagażu. Miała za sobą długą podróż i kilka miesięcy koszmaru, o którym
chciała jak najszybciej zapomnieć. Z zaciśniętymi ustami,
z powiewającymi włosami, lekko zgarbiona, w brązowym
płaszczu przed kolano, spod którego wystawała czerwona spódnica, brnęła przed siebie ulicą Szeroką do miejsca,
w którym pragnęła otrząsnąć się z tego, co było.
Na chwilę przystanęła przy pomniku Mikołaja Kopernika. Przywitała się z nim spojrzeniem. Poprawiła cienki
beret robiony na szydełku, drugą ręką złapała za uchwyt
walizki i znowu ruszyła. W brzuchu jej burczało, a oczy
piekły. Marzyła, by się położyć i odespać wczesną podróż.
Na ulicy pojawili się pierwsi przechodnie. Jakiś brzuchaty mężczyzna namiętnie fotografował kamienice, chociaż dzień do tego nie zachęcał. Alicja nie zwracała uwagi
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na piękno tego miasta, chociaż wcześniej była nim zachwycona. Cała starówka z odnowionymi kamienicami
kojarzyła się jej z bombonierką. Fasady budynków jak papierki cukierków kusiły pastelowymi barwami. Wymuskane, kryjące zaskakujące wnętrze, a to kawiarnię, a to sklep,
a to dom kultury, a najczęściej mieszkania, w większości
do wynajęcia. Niebo wyglądało, jakby za chwilę miało się
rozpruć. Alicja minęła turystę i skręciła w ulicę Szczytną. Z ulgą zobaczyła, że bar mleczny Małgośka wciąż działał i że już był otwarty. Z lżejszym sercem wtarabaniła się
do środka i zajęła stolik przy oknie. Nie musiała długo
czekać. Z przyjemnością zjadła jajecznicę, zagryzła lekko
przywiędłą bułką i popiła inką z dużą ilością mleka. Dokładnie tak jak kiedyś. Jej studenckie, niedzielne śniadanie. Te czasy dawno minęły, ale teraz znowu poczuła ich
smak, zapach i dźwięki.
Pokrzepiona kontynuowała wędrówkę. Była już prawie
na miejscu. Wróciła na Szeroką, by kawałek dalej skręcić
w ulicę Mostową. Szła w kierunku Wisły. Po prawej stronie znajdowało się jej mieszkanie. W kamienicy, na trzecim piętrze, tam gdzie pozbawione firanek okna straszyły
pustką.
Gdy weszła do bramy, zaczęło lać. Jeszcze tylko wspinaczka po schodach na ostatnie piętro. Była pewna, że jeśli mieszkania poniżej mają lokatorów, to właśnie ich obudziła. Wciągnięcie tylu kilogramów z jej rzeczami było
nie lada wyczynem. Gdy w końcu przekroczyła próg swojego nowego i jednocześnie starego domu, pot lał się jej
po plecach. Zamknęła drzwi i przekręciła klucz w zamku,
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postawiła walizkę na środku ciemnego przedpokoju i zajrzała do kuchni. Wciąż tam była. Zdezelowana wersalka,
na której spało pewnie z milion osób, nadal tkwiła w tym
samym miejscu, pod szpalerem zniszczonych, jasnych szafek pamiętających ubiegłe stulecie.
Alicja uchyliła okno, za którym na dachu pobliskiego budynku drzemały skulone gołębie. W oddali majaczył fragment dachu katedry Świętych Janów. Deszcz się
wzmagał. Alicja nie obejrzała pozostałych pomieszczeń.
Położyła się na skrzypiącej wersalce. W butach, rozpiętym płaszczu, w berecie. Musiała z kimś porozmawiać,
jak najszybciej. Znaleźć sobie pracę, uporządkować życie,
a przede wszystkim nie poddać się smutkowi. Bo wtedy
już nie da rady. Nie pokona samej siebie. Jeśli raz odpuści,
to będzie koniec.
W torebce miała telefon, ale torebka została w przedpokoju, razem z walizką. W mieszkaniu panował przygnębiający półmrok, który litościwie skrywał obraz nędzy i rozpaczy. Za oknem deszcz miarowo uderzał w parapet. Z jękiem
podniosła się i wróciła po zapomniane rzeczy. Sięgnęła między drobiazgi i wyłowiła komórkę. Pochlipując, wybrała numer. Łucja nie miała pojęcia, co się stało, dawno nie rozmawiały o niczym innym jak o książkach. W ogóle ostatnio
mało ze sobą rozmawiały. Każda była zajęta swoimi sprawami. Niestety, przyjaciółka nie odbierała.
Alicja nie miała wyjścia. Sama musiała się zmierzyć
z tym, co tutaj zastała. Najpierw zapaliła światło w kuchni. Odpadająca papierowa tapeta. Zszarzały zlew, wyłączona lodówka, w której pachniało śmiercią. Stół i kolekcja

8

ANNA SZCZĘSNA

krzeseł, każde z innej bajki, a przy tym niektóre pozbawione oparcia albo jednej nogi. Kilka naczyń, z których Alicja
nie odważyłaby się skorzystać. Pozostałe pomieszczenia
nie wyglądały lepiej. Cztery pokoje, łazienka i ubikacja
z niedomykającymi się drewnianymi drzwiami i z podłogą
porośniętą grzybem.
– Ale mnie załatwiłeś! Nie ma co, kochający mężuś –
burknęła do siebie, tłumiąc złość. Naprawdę potrzebowała pomocy. Wróciła do kuchni. Tym razem bez zastanowienia wybrała kolejny numer.
– Cześć, Rozalia, mam nadzieję, że cię nie obudziłam.
Możesz rozmawiać? A może masz czas, żeby mnie odwiedzić? Jest sobota, a ja jestem w Toruniu. Przy Mostowej.
Tak, właśnie w tym mieszkaniu, w którym mieszkałyśmy
na studiach. Proszę, nie dziw się tak. Wszystko ci wyjaśnię. Czekam.

Rozdział drugi
Skok przez płot
Łucja Ostrowska wciąż była wściekła. Kiedy wychodzi-

ła z biura, szef jeszcze krzyczał. Przez chwilę miała nawet
wrażenie, że ciśnie w nią zszywaczem, ale nie czekała,
żeby sprawdzić, czy tak się rzeczywiście stanie. Nie mogła mu darować tej degradacji. Ona i relacja z pierwszego
dnia jesieni w przedszkolu? Też coś! Miała supertemat, ale
ten ograniczony gryzipiórek nawet nie chciał jej słuchać.
Wrzeszczał, że są gazetą darmową, że swoimi wyssanymi
z palca podejrzeniami rzuca cień na działania ich sponsora,
że powinna mu dziękować, że ma pracę, a nie szukać dziury w całym, że prędzej czy później sprowadzi na nich kłopoty swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, ale ona
nie była w stanie się tym przejąć. Wiedziała, że ma rację.
Brakowało tylko dowodów, a te zamierzała szybko zdobyć.
Nie na darmo oglądała po kilka razy Spotlight, Good Night
and Good Luck i Dziewczynę z tatuażem. Ten ostatni film był
jej ulubionym. Nie po to stała od kilku godzin w strugach
deszczu przytulona do metalowego płotu i kombinowała,
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jak się dostać na teren posiadłości, żeby odejść z pustymi
rękoma, bo tego chciał jej szef. Kapitulacji i wyzbycia się
wszelkich ambicji. Niedoczekanie!
Dom był dwupiętrowy, uzbrojony w najnowocześniejsze systemy antywłamaniowe. Wszędzie strzelały czerwone migające światła czujek, a w oknach regularnie pojawiały się cienie barczystych mężczyzn. Łucja uznała, że
ten dom to twierdza, ale bardzo ładna twierdza. Wczesna
jesień nie odarła jeszcze ogrodu z nieco przygaszonego
uroku. O jego urodę pewnie dbał sztab ogrodników. Równe ścieżki wysypane białymi kamykami i idealnie przycięte
kule z bukszpanu pilnowały porządku na rabatkach. Pod
ogrodzeniem mienił się rząd czerwonych klonów. Znalazło się też miejsce na oczko wodne z fontanną, której szumu nie był w stanie zagłuszyć deszcz i który był również
słyszalny dla pęcherza Łucji. Mocniej zacisnęła kolana
i nie przerywała lustracji. Widziała jeszcze ławki, teraz
mokre i pokryte gdzieniegdzie liśćmi, ale jej uwagę wciąż
przykuwał budynek. Biały, z gankiem, na którym równo
poustawiano doniczki z wrzosami, a na drzwiach, na amerykańską modłę powieszono jesienną kompozycję z jarzębiny i ostrokrzewu. Na ten widok zawahała się, ale zaraz
wróciła myślą do tego, co było wcześniej.
Najpierw było tylko przeczucie. Jej rówieśnik Włodzimierz Konarski wraca po kilku latach spędzonych za granicą do Włocławka i wykupuje połowę miasta. Zaczyna
budować nowe osiedle, odnawia teatr, sypie groszem, wspomagając oddolne inicjatywy, wspiera działania kulturalne,
finansuje place zabaw dla dzieci, robi zakupy dla bibliotek
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i wyposaża szkoły, a przy tym buduje sieć zależności. Tka
gęsto, niczym pająk. Jeszcze chwila i wszystkie machloje
wyjdą na wierzch. Łucja była przekonana, że stanie się to
dzięki niej. Nie ufała facetowi za grosz. I ten jego lepki
uśmiech. Była na jakiejś konferencji poprzedzającej kolejne
otwarcie kompleksu sportowego i mogła przyjrzeć mu się
z bliska. Niski, przysadzisty, z przyklejonymi żelem do
czaszki rzadkimi włosami. Zapamiętała głęboko osadzone
oczy i krzaczaste brwi. Pocił się obficie i po każdym zdaniu
posapywał, jakby mówienie przychodziło mu z trudem. Po
tym spotkaniu zaczęła się uważnie przyglądać jego poczynaniom. Gdy zdała sobie sprawę, że facet kontroluje prawie
wszystkie wolne grunty w mieście, ruszyła do szefa z bombowym tematem. Niestety, w redakcji nie znalazła zrozumienia. Wręcz przeciwnie. Polecenie, by zostawiła zabawę
w dziennikarza śledczego i zajęła się rzeczami, do których
została zatrudniona, podcięło jej skrzydła. Zaprotestowała. Wywiązała się dyskusja, podczas której latały papiery,
pisaki, długopisy, jakby w gabinecie redaktora naczelnego
przestała działać grawitacja. Łucja próbowała jeszcze dwa
razy przeforsować dość karkołomny pomysł, ale bez skutku. W końcu postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Jeśli tylko uda się jej zdobyć dowody, ma szansę. Znajdzie
dziennikarza jednego z największych dzienników w Polsce
i jeśli dopisze jej szczęście, razem rozpracują metody działania i wszystkie sekrety tego bandziora, a potem: witaj,
kariero! Żegnaj, stażu za free w podłej gazecie.
Nagłe pojawienie się ciemnej, zwalistej sylwetki na
ganku postawiło ją w stan gotowości. Wstrzymała oddech,

12

ANNA SZCZĘSNA

napięła wszystkie mięśnie i nie odrywała wzroku od postaci. To nie był Konarski, tylko jeden z jego goryli. Czarny
polar, bojówki i łysa głowa. Skryty pod zadaszeniem, sięgnął do kieszeni i wyjął paczkę papierosów. Zapalił i zaciągnął się z całych sił. Musiało mu to sprawiać niebywałą przyjemność, bo aż przymknął oczy. Łucja otarła wodę
z twarzy. Ulewa przybierała na sile, a ona od dłuższego
czasu tkwiła w krzakach. Przemoczona zaczęła marznąć,
w dodatku zaczęło ją kręcić w nosie, no i nie mogła ignorować bez końca nagłej i wzmagającej się potrzeby pójścia
do toalety. Siłą woli próbowała powstrzymać kichnięcie.
Mężczyzna dopalił papierosa, odwrócił się na pięcie
i zatrzasnął za sobą drzwi. Wtedy kichnęła tak mocno, że
czołem uderzyła w sztachetę płotu.
– Jeszcze tego brakowało, żebym nabiła sobie guza
i złapała przeziębienie – wyszeptała, mocniej naciągając
przemoczony kaptur na głowę. W końcu jednak się doczekała. Brama garażu się otworzyła i terenowy samochód
wyjechał na podwórze. Nie musiała nawet wysilać wzroku,
obok kierowcy siedział Konarski, z tyłu kolejne dwa osiłki.
Rachunek się zgadzał. Dom opustoszał, była tego pewna.
Poczekała, aż pojazd zniknie za zakrętem, i ryzykując poślizgnięcie się, z trudem pokonała ogrodzenie. Lądując na
rozmokłej ziemi, straciła równowagę i musiała się podeprzeć kolanem i dłonią. Przygarbiona obeszła dom, dyskretnie zaglądając w ciemne okna. Nie bardzo wiedziała, co robi, za to dokładnie wiedziała co chciała osiągnąć.
Wejście do domu nie wchodziło w rachubę. Ale kusiło.
Nie, nie włamie się. Tylko się rozejrzy. Z ciemności udało
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się jej wyłuskać kształty mebli. Duży telewizor, stolik, barek. Krążyła po posesji, gdy nagle usłyszała skrzypnięcie.
Drzwi z tyłu domu uchyliły się, ale nikogo w nich nie było.
Przerażona i skamieniała Łucja usłyszała ciche miauknięcie, które przyprawiło ją niemal o zawał. Spojrzała w dół
i natknęła się na zaciekawiony wzrok kota. Wielki, puszysty zwierzak czekał nieruchomo, jakby spodziewał się, że
kobieta zacznie mu się tłumaczyć. Niedomknięte drzwi,
zostawione specjalnie dla zwierzaka, były jak zaproszenie.
Wewnętrzna walka zakończona rozgrzeszeniem nie
trwała długo, weszła w mrok. Gdy czekała, aż jej wzrok
przyzwyczai się do ciemności, wokół jej stóp zaczęła
się tworzyć kałuża. Zignorowała to. Nie było czasu do
stracenia. Stała w kuchni, większej od mieszkania, które dzieliła z rodzicami. Przestrzeń przedzielona wyspą
i wiszącymi z sufitu garnkami wyglądała jak scenografia jakiegoś programu kulinarnego. Tutaj na pewno nikt
nie gotował. Szafki i blaty lśniły czystością. W powietrzu
nie unosił się żaden apetyczny aromat, jedynie regularnie rozpylany sztuczny zapach odświeżacza. Łucji skojarzył się z luksusowym sklepem z torebkami. Zdezorientowana chaotycznie szukała punktu zaczepienia. Musiała
dotrzeć do jakiegoś biurka, segregatorów, rachunków,
umów, czegokolwiek. Przeszła do wąskiego korytarza
i stanęła jak wryta. Na jego końcu prężył się niedźwiedź.
Wypchane trofeum skamieniałe w budzącej respekt pozycji. Uniesione łapy z wysuniętymi pazurami i rozchylony pysk prezentujący garnitur imponujących zębów
wyglądały groźnie, ale gdy się zbliżyła, dojrzała szklane
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oczy pozbawione blasku i futro pokryte kurzem. Pod pachą lekko wyleniałego miśka wisiała pajęczyna. Łucji zrobiło się żal zwierzaka. Pogłaskała go po szorstkim brzuchu i zajrzała do pokoju po lewej. Tym razem drzwi były
szeroko otwarte, a ona natknęła się na łóżko wypełniające prawie całą przestrzeń. Tona poduszek na kolorowej
narzucie, lustro w złoconej ramie na jednej ścianie i obraz z przedstawieniem sceny polowania na drugiej. Nie
podobało się jej tutaj. Przeszła do kolejnych drzwi. Za
nimi znajdowała się garderoba. Łucja westchnęła zniecierpliwiona. Zewsząd atakowały ją eleganckie szpilki
poustawiane piętrowo, w równych rzędach, obok nich
kolekcja torebek, a dalej otwarta szafa z tonami mieniących się ubrań. Dominowały brokat i cekiny. Gdy się odwróciła, nie wiadomo skąd pojawił się znajomy już kot
i od tej pory nie odstępował jej na krok. Kolejne pokoje
były równie rozczarowujące. Mogła mieć tylko jeden zarzut: brak gustu, ale nie znalazła nic, co mogłoby się jej
przydać, nic kompromitującego czy chociażby budzącego
wątpliwości. W końcu stanęła na progu salonu. Jej wzrok
od razu powędrował do skrytego częściowo za japońskim parawanem biurka, na którym piętrzyła się sterta
papierów. Tego jej było trzeba. W dwóch susach znalazła się przy znalezionym skarbie i gdy już podwijała rękawy i wyciągała telefon, by móc sfotografować, co się
da, nagle zza odwróconej kanapy wysunęła się biała dłoń
z czerwonymi szponami.
– Misiaczku, czy to ty…? – Wraz z głosem pojawiła się reszta sylwetki. Pociągła twarz i olbrzymia ilość
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nastroszonych blond włosów zebranych na czubku głowy
w kołtun. Twarz… Coś nie tak było z twarzą. Brakowało
oczu, a ich miejsce zajmowała różowa, atłasowa gładkość.
Absurdalność tego spostrzeżenia wyrwała Łucję z osłupienia. Poderwała się w stronę drzwi, ale plączący się pod
nogami kot sprawił, że się potknęła. Komórka wypadła
jej z ręki, kantem uderzyła o parkiet i wślizgnęła się pod
kanapę. Łucja kątem oka widziała chudy palec unoszący
opaskę, nie miała już czasu. Nie oglądając się za siebie,
wpadła na długi korytarz, skręciła w kierunku kuchni i wybiegła na dwór. Gdy przeskakiwała płot, brama właśnie się
otwierała. Na podwórze wjeżdżał samochód.

