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Dojechali do Cicero. Marian przyhamował, 
odczekał, aż zmienią się światła i skręcił w prawo. 
Po chwili znaleźli się na wysokości Trzynastej 
Ulicy na południu miasta. Jerzy wypił już trochę, 
poza tym było ciemno, więc nie zapamiętał drogi. 
Nie wiedział, gdzie zaparkowali, nie pamiętał, jak 
doszli. Zauważył tylko, że drzwi do upragnionego 
celu nie prowadziły wprost z ulicy, tylko z płytkiej 
wnęki i że były obite blachą, bo się o nią odbił. 

Natychmiast po wejściu boleśnie odczuł dawno 
zapomniany fakt, że ma za ciasne spodnie, 
szczególnie w okolicy rozporka. Po prawej stronie 
była ściana, a naprzeciw niej bar, znacznie 
dłuższy niż w typowych tawernach. Za barem 
znajdowało się podium, gdzie w takt głośnej 
muzyki pląsały i rozbierały się do naga panienki 
różnych ras, przeważnie mocno przy kości. W 
tańcu potrząsały piersiami i pośladkami. 
Występowały głównie pojedynczo, rzadko parami, 
ale często się zmieniały. 

Usiedli przy barze, gdzie miejsca zwolniło akurat
dwóch brodaczy, wyglądających według Jerzego 
na pederastów. Obsłużyła ich barmanka w 
dżinsach. Za dwa piwa marnej jakości skasowała 
osiem dolarów. Nie to było jednak najważniejsze. 
Patrzyli na pląsające dziewczyny. 

Na estradzie pojawiła się filigranowa 
Afroamerykanka. Jej nogi w fikuśnych 
podwiązkach, czarnych szpilkach wydały mu się 
wyjątkowo zgrabne. W wolnym tańcu dziewczyna 
pozbywała się bielizny. Powoli odkrywała 
niewielkie, zgrabne i zapewne jędrne piersi. Potem
zdjęła stringi, ukazując łono pokryte delikatnym 
meszkiem. Była bardzo zmysłowa i od razu 
przypadła Jerzemu do gustu. Po chwili zmieniła ją
kolejna dziewczyna. 

Występ każdej z nich miał coś z rytuału. 
Najpierw na pustej scenie pojawiała się ręka, 
która dyskretnym gestem wystawiała torebkę. 
Potem w głośniku rozlegała się melodia ze zdartej 
płyty. Właściwie było słychać jedynie dźwięki 
przypominające odgłos smażenia jajecznicy na 
ostrym ogniu, przez które z trudem przebijała się 
melodia. Po kilku taktach na scenę wychodziła 
dziewczyna. 



— No to, bracie, do dzieła! — wycharczał z 
zachwytem Marian, gdy łyknął już nieco piwa i 
minęła mu suchość w gardle. Potem zamilkł. 
Pożerał wzrokiem nagie gracje. 

Jurek poczuł nagle dziwny ruch tam, gdzie kilka
razy dziennie musiał rozpinać spodnie. Ręka, 
która się tam znajdowała, bynajmniej nie należała
do niego. Miała inny kolor skóry. Właścicielka 
dłoni stała tuż obok. Kusa bluzeczka eksponowała
biust, wąziutka przepaska zamiast majtek 
osłaniała krocze, dzięki czemu nogi, oczywiście w 
butach na wysokich obcasach, wyglądały jakby 
kończyły się pod pachami. Oparła się o jego udo, 
uśmiechnęła się zalotnie i spytała: 

— Potrzebujesz towarzystwa? 
Potrzebował, nawet bardzo, ale nie spodobała 

mu się, więc tylko wzruszył ramionami. Szukał 
wzrokiem ciemnej zmysłowej laleczki, która 
zachwyciła go przed chwilą. Tymczasem 
dziewczyna podeszła do Mariana i, jak zdołał się 
zorientować, okazała się całkiem w jego guście, 
gdyż pozwolił się jej przysiąść. 

Przy Jurku pojawiła się inna. Tej przyjrzał się 
równie dokładnie. Była niezbyt wysoka, szczupła, 
czarnoskóra z piersiami uniesionymi do góry i 
wystającymi tak daleko, że aż dziw brał, jak 
udawało jej się utrzymać równowagę podczas 
chodzenia. Zalotnie kręciła tyłkiem i uśmiechała 
się uwodzicielsko. Miała nietypowe dla Murzynek, 
smukłe nogi. 

— Jak masz na imię? — zagadnął. 
— Nora — odrzekła, a jej wydatne wargi 

rozchyliły się obiecująco. Jednak znów pokręcił 
głową. Czekał na tamtą. W tym czasie Marian 
ruszył ze swoją towarzyszką w stronę mdło 
oświetlonego korytarzyka, w którym stało już 
kilka osób. 

Pojawiła się kilkanaście minut po tym, jak 
Jerzy, nękany natarczywymi spojrzeniami 
barmanki, zamówił następne piwo. Szła wolno od 
klienta do klienta, zatrzymując się przy każdym i 
pogadując z cicha. Bał się, że ktoś ją zgarnie i 
znów będzie musiał na nią czekać. Jednak w 
końcu podeszła do niego i zadała rutynowe 
pytanie: 

— Potrzebujesz towarzystwa? 



— Pewnie — uśmiechnął się od ucha do ucha. 
— Jak masz na imię? 

— Jennie, a ty? 
— Jerry — poczuł, że oparła łono o jego udo, 

które drgało w rytm muzyki. Położyła mu rękę na 
ramieniu i delikatnym ruchem bioder nadawała 
coraz szybsze tempo jego nodze. 

— Pięknie — uśmiechnęła się, ukazując białe 
zęby. — Chcesz mnie? 

— Ile kosztujesz, Jennie? 
— Barmance dasz dwadzieścia pięć, i dla mnie 

„tipa”, co najmniej drugie dwadzieścia pięć. 
— Jesteś droga, kochanie. 
— Chyba nie masz zamiaru się targować? 
Jerzy spuścił z tonu. Jego milczenie przyjęła 

jako zgodę na transakcję. Dla jej 
przypieczętowania nadstawiła mu odsłonięty 
pośladek, który delikatnie poklepał. Pochyliła się 
nad nim, objęła za szyję i powiedziała fyskretnym 
szeptem: 

— Chodź ze mną. 
Wzięła go za rękę i pociągnęła za sobą w stronę 

korytarzyka. Minęli kilka par, które były w trakcie
negocjacji. Niektórzy całkiem swobodnie 
rozmawiali z personelem, jakby byli stałymi 
bywalcami. Jennie zniknęła na chwilę w toalecie, 
skąd wyszła z kilkoma papierowymi serwetkami w
ręku. Zastanawiał się właśnie, w jakim 
przytulnym zakątku przyjdzie im spędzić 
najbliższe chwile, gdy dziewczyna ujęła go za 
ramię i lekko pchnęła do pomieszczenia z 
ruchomymi drzwiami jak z kowbojskiego saloonu 
na Dzikim Zachodzie. 

Po przekroczeniu progu okazało się, że była to 
salka przypominająca podrzędną tawernę. Gdy 
oczy przywykły do mroku, dostrzegł, pod ścianami
stojące rzędem stoliki, otoczone drewnianymi 
prostymi krzesłami. Wokół kochały się cztery 
pary, ale Mariana nie zauważył. Może już skończył
i wyszedł? Kolektywna młócka, odbywała się 
przeważnie w pionowych lub półpionowych 
pozycjach. Jennie wyciągnęła rękę: 

— Moja dola! 
Wyciągnął z kieszeni odliczone banknoty. 

Przeliczyła je skrupulatnie, po czym wsunęła do 
niewielkiej torebki, którą przesunęła na plecy jak 
torbę konduktorską. Potem przystąpiła do pracy. 



Rozpięła mu rozporek. Stwierdziła jednak, że tak 
nie będzie zbyt wygodnie, więc rozpięła spodnie, 
które natychmiast zsunęły mu się do kostek. 
Poczuł się idiotycznie. Jennie klęknęła, i wzięła w 
dłoń i włożyła do ust jego sztywniejącą męskość. 
W języku miała prawdziwy ogień. Jerzy po 
kilkunastu sekundach pomyślał, że jeśli tak dalej 
pójdzie, wszystko się skończy, zanim na dobre się 
zacznie. Po chwili zapytała: 

— Możesz już? 
— W porządku. 
Chwilę mocowała się z opakowaniem 

prezerwatywy, potem wprawnym ruchem nałożyła 
mu ją na członka. Stanęła w rozkroku, opierając 
się rękoma i biodrami o blat stołu. Obok ktoś 
rzęził. Nie wiadomo, ze szczęścia, czy z wysiłku. 

Jerzy był rozczarowany. Nigdy dotąd nie miał do
czynienia z prostytutką. 

— Fuck me! — usłyszał jej głos, w którym nie 
było nawet cienia zalotności i słodyczy. — Fuck 
me! — powtórzyła. 

Podszedł do niej powoli, ponieważ przeszkadzały
spodnie wokół kostek. Chciał ją objąć, choć na 
chwilę przytulić. 

— Zabierz łapy! — jej głos zabrzmiał 
ostrzegawczo. — Nie masz prawa mnie dotykać 
poza fiutem. Nie rób tego, jeśli nie chcesz wylecieć
stąd na ulicę bez gatek! 

Czar prysł. Chciał wyjść, ale Jennie złapała go 
za penisa i wsunęła w siebie. Zdziwił się, że była 
gotowa. Położył dłonie na stole i przeniósł na nie 
cały ciężar ciała. Po chwili zaczęli się jednostajnie 
kołysać. Po kilku minutach chciał zrobić kilka 
sekund odpoczynku, ale ponagliła go ostro. Nie 
było mowy o zmianie pozycji, więc znów zaczęli się
bujać. W końcu ona zaczęła coś niecierpliwie 
mruczeć. Potem pokazała mu wymownym gestem 
na zegarek. 

— Co się z tobą dzieje, człowieku, kończ, rób, co 
masz robić, bo za chwilę minie twój czas! 

Miał tego dość. Wyszedł z niej i zaczął zapinać 
spodnie. Gdy zorientowała się, że to już koniec, 
wytarła się kilkoma papierowymi serwetkami, 
naciągnęła z powrotem majtki i lekko musnęła go 
w policzek. Może w podziękowaniu, że nie męczył 
jej zbyt długo. Potem zniknęła za drzwiami. Zapiął



pasek i wyszedł w ślad za nią. Przy barze czekał 
już Marian i przepłukiwał gardło kolejnym piwem.
Najwyraźniej był z siebie zadowolony. 

*
Sięgnął po gazetę. Udało się dopiero za piątym 

razem. Kiki zgodziła się przyjechać do niego za 
dwieście dolarów. Umówili się na jedenastą. 
Telefon zadzwonił w oznaczonym czasie. Podniósł 
słuchawkę dopiero po trzecim dzwonku, choć 
aparat stał na nocnym stoliku i był w zasięgu 
ręki. 

— Richard Kowalsky? Tu Kiki. Dzwonię z 
recepcji. Będę czekać na parkingu w brązowym 
dodge’u. Wyjdź po mnie. 

— Okay — odłożył słuchawkę i jeszcze przez 
chwilę leżał bez ruchu. Nie chciało mu się 
opuszczać bezpiecznej przystani, którą było dla 
niego łóżko. Myślał o Teresie, co robi w tej chwili. 
Wydzwania do szpitali, czy akurat kładzie się z 
kimś do łóżka? Ten obsesyjny obraz towarzyszył 
mu niemal bez przerwy. Tak bardzo chciał ją mieć
tylko dla siebie. W marzeniach widział ją 
roześmianą i szczęśliwą w ich wspólnym pokoju, 
w kuchni, przy dziecku, którego tak bardzo 
pragnął. Taką, jak w listach… 

Tymczasem widywał ją zmęczoną i bladą, często 
pijaną, gdy wracała rano — jak twierdziła — z 
pracy. To miała być jej praca? A przecież w listach
zarzekała się, że ją rzuci… Pomyślał z goryczą, że 
ona po prostu uwielbiała się kochać. Czasem miał
wrażenie, że było jej obojętne, z kim, byleby ten 
ktoś robił to dobrze… Zaklął cicho i poderwał się 
na równe nogi. 

W brązowym dodge’u siedziała szczupła 
blondynka. Szedł powoli i oceniał ją z tylnego 
półprofilu. Włosy miała całkiem niezłe. Dostrzegł 
jej oczy w lusterku obok okna. Lusterko odbijało 
jednak tylko fragment twarzy. Paliła papierosa. 
Dopiero gdy stanął obok spojrzała na niego. 

— Kiki? 
— Okay, siadaj — wskazała mu miejsce obok. 
Posłusznie obszedł auto i wsiadł z drugiej 

strony. Teraz mógł się jej dokładnie przyjrzeć. 
Była jeszcze niezła, choć najlepsze lata miała już 
za sobą. 



— Pokaż forsę — powiedziała bezceremonialnie. 
Zdziwił się. 

— Nie bój się. Dasz mi w pokoju, ale chcę 
wiedzieć, czy ją w ogóle masz. Już mnie tylu 
bubków wykiwało — zaśmiała się, nerwowo 
wydmuchując dym. Rozłożył banknoty w dłoniach
jak karty do gry i spojrzał na nią wyczekująco. 
Kiwnęła głową, zdusiła niedopałek w popielniczce 
na drzwiach obok siebie. 

— Co chcesz za to mieć? 
— A co mogę? 
— Od razu mówię, żebyś nie liczył na „kakao”. 

Nic z tego, ale poza tym, co chcesz, „kowboja”, 
„lustereczko”, albo „dmuchawca”. 

— A wszystko razem? 
— Za full-service jest podwójna taryfa. 
Żachnął się.
— Słuchaj Kiki. Czy nie mogłabyś być bardziej 

miła? 
— O co ci chodzi? Jeszcze nie pracuję, na razie 

zawieramy transakcję. Musimy to obgadać, żebyś 
potem nie miał do mnie pretensji. 

— Nie denerwuj się — podniósł ręce w geście 
bezradnego protestu. — Chodzi tylko o to, żebyś 
była trochę milsza… 

— Poczekaj, załatwmy najpierw jedno do końca. 
Forsę dasz mi w pokoju, zanim jeszcze wszystko 
się zacznie. Mogę ci poświęcić równą godzinę. 
Będziesz musiał założyć gumę. Uprzedzam cię, 
żebyś nie próbował żadnych numerów. Jestem 
tutaj pod opieką — wykonała nieokreślony gest 
ręką i roześmiała się nagle zupełnie beztrosko. 

Patrzył na nią bez słowa. Kiedy mimo tej zachęty
nie odpowiedział uśmiechem, dała mu kuksańca 
w bok, a potem kokieteryjnie uderzyła go 
wskazującym palcem w czubek nosa. 

— Chodź, ponuraku, do tej twojej kajuty. 
Rozerwiemy się odrobinkę… 

Wszystko odbyło się zupełnie normalnie. Gdy 
zamknęli za sobą drzwi, wskazał jej fotel. Podeszła
w jego stronę. Poczęstował ją marlboro, ale 
odmówiła. 

— Szkoda czasu. Dawaj forsę. 
Z kieszeni wyjął odliczone pieniądze i podał jej. 

Włożyła je do torebki, z której po chwili wyjęła 
elektroniczny stoper. Nastawiła go na 
sześćdziesiąt minut i postawiła na nocnym 



stoliku. Zaczęła się rozbierać. Robiła to 
znakomicie. Była przecież profesjonalistką. Powoli 
obnażała ramiona, potem piersi. Wreszcie zdjęła 
spódniczkę. Miała na sobie fikuśną czarną 
koronkową bieliznę. Powoli zdejmowała pończochy
z długich, kształtnych nóg, szybciutko pozbyła się
skąpych majteczek, by stanąć przed nim nago. 
Patrzyła mu w oczy i ale zamiast zachwytu 
dostrzegła w nich znużenie. 

— Nie chcesz?
— Chcę…
Założyła ramiona za głowę, jej duże jędrne piersi

zatańczyły jak dwa dorodne jabłka na gałęzi 
poruszonej przez wiatr. Dłonie manipulowały 
chwilę przy klamrach i nagle ciężkie białe pukle 
obsypały jej ramiona i plecy. Patrzył na nią jak do 
momentu, gdy spotkały się ich oczy. Zobaczył dwa
nieruchome kawałki lodu. Nie wyrażały nic. 

Odwróciła się, jeszcze raz sięgnęła do torby i 
rzuciła w jego stronę paczkę prezerwatyw. Potem 
zniknęła w łazience… Rozebrał się szybko i zgasił 
światło. Kilka minut później poczuł jej ciepło. 

Gdy wrócił do domu, Teresy nie było. Nie było 
także jej rzeczy. Planował, że zrobi jej awanturę, i 
nagle wszystko diabli wzięli. Czuł się zawiedziony. 
W nocy budził się wiele razy, ale rano wstał 
odprężony. Potem zadzwonił do swojego szefa i 
opowiedział mu kilka kłamstw. Szef nie uwierzył, 
ale nie dał tego po sobie poznać. 

W drodze do pracy, po raz pierwszy od 
niepamiętnych czasów ucieszyło go słońce, które 
tego dnia świeciło nie tłumione przez żadne mgły. 

*
Jak zwykle w sobotę o tej porze Jerzy wracał do 

domu z zakupów. Robił zapasy na cały tydzień. W 
sklepach był tłok, trzeba było stać w długich 
kolejkach do kas. 

Zatrzymał samochód na parkingu, w pewnej 
odległości od domu. Był trochę niezadowolony, że 
nie znalazł miejsca do parkowania bliżej, bo to 
znaczyło, że będzie musiał dźwigać zakupy spory 
kawałek. Ale nie miał wyjścia. Gdy wysiadał, po 
przeciwnej stronie placu, naprzeciw pobliskiej 
tawerny zauważył zbiegowisko. Pomyślał, że to 
pewnie jakaś weekendowa zadyma. Nie miał 
zamiaru dołączać do grupy gapiów. Nagle zobaczył



czających się na dachach policyjnych 
komandosów z grupy specjalnej i snajperów. 
Zauważył, że wlotów ulic strzegą radiowozy. Nie 
przepuszczały żadnych pojazdów, cofały 
przechodniów. 

Jerzy odłożył do auta torby z zakupami i 
podszedł do zbiegowiska. Dwóch czarnych 
policjantów w radiowozie namawiało gapiów, by 
opuścili miejsce akcji. 

— Lepiej trzymajcie się z dala od tej pieprzonej 
tawerny, bo nie wiadomo co temu dupkowi jeszcze
strzeli do głowy… 

Nikt nie odganiał i nie przepędzał ludzi, bo byli 
to przeważnie mieszkańcy pobliskich domów, 
którzy nie mogli się tam dostać z powodu blokady.

— Co się stało? – zagadnął jednego z nich. 
— Ta heca zaczęła się jakąś godzinę temu. Jakiś

wariat zamknął się z pistoletem w tawernie i 
trzyma zakładników. 

— Co za jeden? 
— Kompletny świr. Chyba jakiś emigrant… 
— Czego chce? 
— Tego nie wiadomo. Powiedział, że warunki 

uwolnienia zakładników poda za jakiś czas. 
Kapitan policji wziął megafon do ręki. Za jego 

plecami chowali się zaczajeni do skoku policjanci 
z grupy specjalnej. 

— Hej, ty! Powiedz, kim jesteś i czego żądasz.
Odpowiedziała mu cisza.
— Hej, człowieku, słyszysz mnie? 
— Tak! — ryknął ktoś z wnętrza ochrypłym 

głosem. 
— Czy w środku wszystko w porządku? Nikomu 

nic się nie stało? 
— Dwóch nie żyje! Zastrzeliłem ich! — krzyknął. 
— Dlaczego? 
— Byli czarni. Nie chciałem, żeby musieli się 

dalej męczyć. 
— Kim jesteś, jak się nazywasz? 
Cisza. Dopiero po chwili odezwał się wysoki, 

łamiący się głos z wyraźnie obcym akcentem: 
— A gówno cię to obchodzi!
Policjant niezrażony pytał dalej:
— Dlaczego ich zabiłeś? — wiedział, że jeśli 

wciągnie tamtego w rozmowę, będzie go miał. 
Stary policyjny numer. 



— Ja jestem białym Murzynem. Mówiłem już. 
Nie chciałem, żeby się męczyli! 

— Słuchaj, jeśli odrzucisz broń daleko, przed 
bramę tawerny, tak abyśmy mogli to zobaczyć, i 
jeśli wyjdziesz z rękami podniesionymi do góry, 
gwarantuję że nic ci się nie stanie. 

— Posadzicie mnie na krześle, ja to wiem! 
— Posłuchaj człowieku, jeśli płacisz podatki, 

bądź spokojny. Na pewno znasz kodeks karny 
Illinois i wiesz, że za to, co zrobiłeś nikt nie 
posadzi cię na krześle. Jak masz na imię? 

— A co cię to obchodzi? 
— Słuchaj, jesteś zmęczony, ja wiem. Sam 

jestem często zmęczony. Trzeba będzie ci 
podleczyć nerwy, bo widzę, że masz dużo 
kłopotów. Nie martw się… Jeśli spełnisz moją 
prośbę, dopilnuję, żebyś wylądował w szpitalu, a 
potem w jakimś sanatorium. Przyrzekam, że nic ci
się nie stanie, tylko odrzuć broń. 

— Wała, słyszysz, wała! Nie wierzę ci, pieprzony 
gliniarzu! 

Jerzemu zdawało się, że słyszał już gdzieś ten 
głos. Choć był rozpaczliwy, zachrypły i łamiący 
się, kojarzył mu się z kimś, kogo musiał już 
kiedyś słyszeć. Nie mógł jednak skojarzyć głosu z 
konkretną osobą… 

— Słuchaj, po co to przedłużać. Bądź poważny, 
nie sprawiaj kłopotów. Im dłużej to trwa, tym 
trudniej mi będzie przekonać moich szefów, by nie
robili z tego ceregieli. Wszystko się szybko 
skończy, zaufaj mi, tylko odrzuć broń. 

— Nie wierzę ci! Szybciej was wszystkich 
powystrzelam, niż mnie dopadniesz! 

— Stary, nie wygłupiaj się. Tutaj są dwa plutony
specjalne. Nie wstyd ci? Ci ludzie powinni 
zajmować się teraz swoimi rodzinami, a nie 
czekać, aż ty łaskawie wyjdziesz z tawerny. Nie 
przedłużaj sprawy. Im szybciej wyjdziesz, tym 
szybciej rozejdzie się to po kościach. 

Po piętnastu minutach powoli otworzyły się 
drzwi. W tej samej chwili rozległ się głośny 
metaliczny odgłos. Bez żadnej komendy, w jednej 
chwili kilkudziesięciu ludzi zarepetowało broń. 
Wszystkie lufy zostały skierowane w czarną 
czeluść wejścia. Wokół zapanowało nieznośne 
milczenie. Wszyscy wpatrywali się w jeden punkt, 
wbili weń wzrok, jakby spodziewali się zobaczyć 



tam jakiś cud. Sekundy oczekiwania wlokły się 
nieznośnie. Kapitan prowadzący negocjacje otarł 
pot z czoła i oblizał suche wargi. Napięcie sięgało 
zenitu. Wreszcie w tej czerni coś zamigotało i 
wyłoniła się jakaś postać. 

Jerzy poznał ją. To był Tadeusz! Teraz już 
wiedział, dlaczego ten głos wydawał mu się 
znajomy… Trzymał ręce w górze. W jednej z nich 
rewolwer. Za lufę. Gdy stanął w progu, w pełnym 
świetle, niespodziewanie krótko zajazgotały 
automaty. Jego ciało zatańczyło jak bezwładna 
marionetka na wietrze. Potem w zupełnej ciszy 
osunęło się na ziemię. 

W tej samej chwili kilkanaście osób wtargnęło 
do wnętrza lokalu. Gdy wyprowadzano 
zakładników, Jerzy dopadł do leżącego ciała. 
Broczyło krwią. Twarz cudem była nietknięta, za 
to kule zmasakrowały klatkę piersiową. Jerzy 
patrzył w szklane, nic nie widzące oczy 
przyjaciela. Nie docierało do niego, co się dzieje 
dokoła. Poczuł, że po twarzy spływają mu łzy. 
Objął twarz Tadeusza i zaczął gorączkowo szeptać,
jakby chciał, aby tamten jeszcze zdążył go 
usłyszeć: 

— Przecież mogłeś żyć, normalnie żyć. Tak jak 
chciałeś. Wystarczyło tylko jeszcze raz zacząć 
wszystko od nowa. Wystarczyło tylko bardzo, 
bardzo chcieć. Miałbyś dobrą dziewczynę, pracę, 
dom… To wszystko było możliwe. Dlaczego to 
zrobiłeś? Dlaczego się poddałeś? 

Ktoś siłą odciągnął go od zwłok. Błysnęły flesze. 
Nie wiedział, czy to reporterzy, czy ktoś z ekipy 
dochodzeniowej. To nie miało zresztą dla niego 
żadnego znaczenia. Chciał się jeszcze pożegnać z 
przyjacielem, próbował się wyrwać. Tymczasem 
popchnięto go w stronę tłumu za kordonem 
policjantów. Zobaczył ubranych na biało 
mężczyzn, którzy ustawili obok nosze, rozłożyli 
czarny foliowy worek z zamkiem błyskawicznym, 
włożyli do niego ciało, zaciągnęli suwak i zanieśli 
pakunek do ambulansu. Potem znalazły się w nim
jeszcze dwa tak samo zapakowane ciała. 

Tekst powieści w pełnej wersji do nabycia w 
formatach PDF, MOBI, EPUB w popularnych 
sklepach internetowych.
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