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Moim przyjacioûom w Mozambiku



Dopóki róÒnie bÅdziemy oceniaå ludzi

w naszym kraju, zaleÒnie od koloru

ich skóry, nie opuÀci nas przypadûoÀå, 

którâ Sokrates nazywa kûamstwem duszy.

Jan Hofmeyr, premier Afryki Poűudniowej, 1946

Angurumapo simba, mcheza nani?

(Kto siÅ odwaÒy bawiå, kiedy ryczy lew?)

przysűowie afrykaºskie



Afryka Poűudniowa

1918

Pro log

PóÎnym popoűudniem 21 kwietnia 1918 roku w niczym
siĹ niewyróŇniajâcej kawiarni w dzielnicy Kensington w Jo-
hannesburgu spotkaűo siĹ trzech műodych mĹŇczyzn. Naj-
műodszy, Werner van der Merwe, dopiero co skoºczyű dzie-
wiĹtnaŔcie lat, najstarszy, Henning Klopper, liczyű dwadzieŔ-
cia dwa lata, a Hans du Pleiss miaű za kilka tygodni obcho-
dziĺ dwudzieste pierwsze urodziny. WűaŔnie tego popoűudnia
postanowili omówiĺ szczegóűy przyjĹcia urodzinowego. Ďaden
z nich nie przypuszczaű, ba, nie miaű najbledszego pojĹcia,
Ňe ich spotkanie w kawiarni na Kensingtonie bĹdzie miaűo
historyczne znaczenie. Temat przyjĹcia w ogóle nie zostaű
poruszony. Nawet Henning Klopper, który przedstawiű pro-
pozycjĹ majâcâ w przyszűoŔci odmieniĺ caűe poűudniowo-
afrykaºskie spoűeczeºstwo, nie zdawaű sobie sprawy z siűy
oddziaűywania ani z konsekwencji swoich nie do koºca
przetrawionych myŔli. 

Tych trzech műodych mĹŇczyzn, mimo odmiennych tem-
peramentów i charakterów, űâczyűo coŔ absolutnie rozstrzy-
gajâcego. Byli Burami. Wszyscy pochodzili z szacownych
rodów, które przybyűy do Afryki Poűudniowej w latach osiem-
dziesiâtych XVII wieku wraz z jednâ z pierwszych duŇych fal
emigrantów, bezdomnych holenderskich hugenotów. Kiedy
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nasilajâce siĹ wpűywy angielskie przybraűy formĹ jawnego
ucisku, Burowie udali siĹ w dűugâ podróŇ zaprzĹŇonymi
w woűy wozami w gűâb kraju, na bezkresne równiny Trans-
walu i Oranii. Dla tych trzech műodych mĹŇczyzn, tak jak
dla wszystkich Burów, wolnoŔĺ i niezaleŇnoŔĺ stanowiűy
warunek podstawowy zachowania ich jĹzyka i kultury. Wol-
noŔĺ dawaűa gwarancjĹ, Ňe nie dojdzie do niechcianego sto-
pienia siĹ ze znienawidzonâ ludnoŔciâ pochodzenia angiel-
skiego, nie wspominajâc o obcowaniu z czarnymi mieszkaº-
cami kraju i mniejszoŔciâ hinduskâ, która utrzymywaűa siĹ
gűównie z handlu w przybrzeŇnych miastach, takich jak Dur-
ban, Port Elizabeth i Kapsztad.

Henning Klopper, Werner van der Merwe i Hans du Pleiss
byli Burami. Nie mogli tego wyrzuciĺ z pamiĹci. Ba, szczycili
siĹ tym. Z najwczeŔniejszego dzieciºstwa wynieŔli wiedzĹ,
Ňe sâ narodem wybranym. Byűo to coŔ tak oczywistego, Ňe
rzadko o tym mówili podczas codziennych spotkaº w tej
maűej kawiarence. Stanowiűo istotĹ ich przyjaÎni i wzajemne-
go zaufania, ich myŔli i odczuĺ.

Byli zatrudnieni w biurze Poűudniowoafrykaºskiej Spóűki
Kolejowej i po pracy chodzili do kawiarni. PrzewaŇnie roz-
prawiali o dziewczĹtach, o wielkiej wojnie w Europie, która
osiâgnĹűa punkt kulminacyjny, i oddawali siĹ marzeniom
o przyszűoŔci. Ale tego dnia Henning Klopper siedziaű zato-
piony w myŔlach. Koledzy patrzyli na niego zdziwieni, przy-
wykli do tego, Ňe jest najbardziej rozmowny w ich gronie. 

— Ěle siĹ czujesz? — spytaű Hans du Pleiss. — Masz malariĹ?
Henning Klopper przeczâco pokrĹciű gűowâ.
Hans du Pleiss wzruszyű ramionami i spojrzaű na Wernera

van der Merwe.
— Henning myŔli — powiedziaű Werner. — Zastanawia siĹ,

jak jeszcze w tym roku mógűby podnieŔĺ swojâ pensjĹ
z czterech do szeŔciu funtów miesiĹcznie.

Ciâgle wracali do tego tematu: jak nakűoniĺ opornych sze-
fów do podwyŇszenia ich skromnych poborów. Nie wâtpili,
Ňe w przyszűoŔci obejmâ wysokie stanowiska w Poűudniowo-
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afrykaºskiej Spóűce Kolejowej. Wszyscy trzej wierzyli w swo-
je moŇliwoŔci, byli inteligentni i energiczni. Problem polegaű
na tym, Ňe w ich mniemaniu trwaűo to nieznoŔnie dűugo.

Henning Klopper siĹgnâű po filiŇankĹ i wypiű űyk kawy.
Opuszkami palców sprawdziű, czy biaűy koűnierzyk jest na
wűaŔciwym miejscu, po czym niespiesznie przesunâű dűoniâ
po wűosach, które czesaű z przedziaűkiem poŔrodku.

— Opowiem wam o czymŔ, co siĹ wydarzyűo czterdzieŔci
lat temu — powiedziaű powoli.

Werner van der Merwe, mruŇâc oczy, spojrzaű na niego
zza okularów.

— JesteŔ za műody, Henning. Tak odlegűe wspomnienia
bĹdziesz miaű za dwadzieŔcia parĹ lat. Nie wczeŔniej. 

Henning Klopper pokrĹciű gűowâ.
— Nie chodzi o moje wspomnienia. Nie chodzi ani

o mnie, ani o mojâ rodzinĹ, tylko o angielskiego sierŇanta,
George’a Strattona.

Hans du Pleiss zaniechaű prób zapalenia cygaretki.
— Od kiedy zaczâűeŔ siĹ interesowaĺ Anglikami? — spytaű.

— Dobry Anglik to martwy Anglik, bez wzglĹdu na to, czy
jest sierŇantem, politykiem czy sztygarem.

— On jest martwy — odparű Henning Klopper. — SierŇant
Stratton jest martwy. MoŇesz byĺ caűkowicie spokojny. ChcĹ
opowiedzieĺ o jego Ŕmierci. Zmarű czterdzieŔci lat temu.

Hans du Pleiss otworzyű usta, Ňeby zgűosiĺ kolejnâ uwagĹ,
ale Werner van der Merwe szybko poűoŇyű mu dűoº na ra-
mieniu.

— Poczekaj. Daj Henningowi dojŔĺ do sűowa. 
Henning Klopper wypiű űyk kawy, po czym starannie

osuszyű serwetkâ wargi i cienkie jasne wâsy.
— Byűo to w kwietniu tysiâc osiemset siedemdziesiâtego

ósmego roku — zaczâű. — Podczas brytyjskiej wojny przeciwko
zbuntowanym afrykaºskim plemionom. 

— Przegranej wojny — wtrâciű Hans du Pleiss. — Tylko
Anglicy sâ w stanie przegraĺ z dzikusami. Pod Isandlwanâ
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i Rorke’s Drift armia angielska udowodniűa, do czego siĹ na-
daje. Dzikusy rozniosűy jâ w pyű. 

— Pozwól mu kontynuowaĺ — zirytowaű siĹ Werner van
der Merwe. — Nie przerywaj.

— To, o czym chcĹ opowiedzieĺ, wydarzyűo siĹ w okoli-
cach Buffalo River — podjâű Henning Klopper — rzeki, którâ
tubylcy nazywajâ Gongqo. Oddziaű Mounted Rifles podlegűy
Strattonowi rozbiű tam obóz i zajâű pozycje na otwartym po-
lu. Przed nimi byűo wzgórze — nazwy nie pamiĹtam — za
którym czekaűa Île uzbrojona grupa wojowników z plemienia
Khosa. Ďoűnierze Strattona nie mieli powodów do niepokoju.
Zwiadowcy stwierdzili, Ňe tamci sâ niezorganizowani i praw-
dopodobnie szykujâ siĹ do odwrotu. Poza tym Stratton i jego
podkomendni spodziewali siĹ tego dnia posiűków w postaci
co najmniej jednego batalionu. Nagle znany z opanowania
sierŇant Stratton zaczâű siĹ Ňegnaĺ z Ňoűnierzami. Ci, którzy
to widzieli, mówili, Ňe sprawiaű takie wraŇenie, jakby miaű
atak wysokiej gorâczki. Potem wyciâgnâű pistolet i na oczach
caűego oddziaűu strzeliű sobie w gűowĹ. Miaű dwadzieŔcia
szeŔĺ lat. Byű cztery lata starszy ode mnie.

Henning Klopper raptownie umilkű, jakby go zaskoczyű
koniec tej opowieŔci. Hans du Pleiss puŔciű kóűko dymu z cy-
garetki i czekaű na dalszy ciâg. Werner van der Merwe
pstryknâű palcami na czarnego kelnera, który wycieraű stóű
w innej czĹŔci lokalu. 

— To wszystko? — zdziwiű siĹ Hans du Pleiss.
— Tak — odparű Henning Klopper. — A co, to maűo?
— Chyba przydaűoby siĹ nam wiĹcej kawy — zauwaŇyű

Werner van der Merwe.
Utykajâcy na jednâ nogĹ czarny kelner z ukűonem przyjâű

zamówienie i zniknâű za wahadűowymi drzwiami prowadzâ-
cymi do kuchni.

— Angielski sierŇant dostaje udaru sűonecznego i strzela
sobie w gűowĹ — powiedziaű Hans du Pleiss. — Dlaczego nam
o tym mówisz?

Henning Klopper ze zdumieniem patrzyű na przyjacióű.
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— Nie rozumiecie? NaprawdĹ nie rozumiecie?
Jego zdumienie byűo szczere, niczego nie udawaű. Kiedy

w domu rodzinnym przez przypadek przeczytaű w jakimŔ
piŔmie o Ŕmierci sierŇanta Strattona, natychmiast przyszűo
mu do gűowy, Ňe go to dotyczy. W losie sierŇanta Strattona
dostrzegű swój wűasny los. Speszyű siĹ, poniewaŇ ta myŔl wy-
dawaűa siĹ nieprawdopodobna. CóŇ mógű mieĺ wspólnego
z sierŇantem sűuŇâcym w angielskiej armii, który najwy-
raÎniej wpadű w obűĹd, wycelowaű lufĹ pistoletu w skroº
i wystrzeliű?

Jego uwagĹ przykuű nie tyle los Strattona, ile sens ostat-
nich linijek artykuűu. Pewien szeregowiec, Ŕwiadek zdarze-
nia, duŇo póÎniej wyjawiű, Ňe sierŇant Stratton w ostatnim
dniu Ňycia bez przerwy mruczaű pod nosem jedno i to samo
zdanie, raz po raz, jakby wypowiadaű zaklĹcie. ,,PrĹdzej po-
peűniĹ samobójstwo niŇ dam siĹ wziâĺ Ňywcem wojownikom
z plemienia Khosa”.

WűaŔnie tak Henning Klopper postrzegaű swojâ sytuacjĹ
Bura w zdominowanej przez Anglików Afryce Poűudniowej.
Nagle zdaű sobie sprawĹ, Ňe stoi przed takim samym wybo-
rem jak sierŇant Stratton.

UlegűoŔĺ. Nie ma nic gorszego niŇ Ňycie w warunkach, na
które nie ma siĹ Ňadnego wpűywu. Wszyscy moi krewni, myŔ-
laű, mój naród, muszâ siĹ podporzâdkowaĺ angielskiemu pra-
wu, angielskiej tyranii, angielskiej pogardzie. Naszej kulturze
zagraŇa zmasowany atak i degradacja. Anglicy nie spocznâ,
póki nas nie zűamiâ. NajwiĹksze niebezpieczeºstwo ulegűoŔci
to przyzwyczajenie, rezygnacja obezwűadniajâca jak trucizna,
której dziaűania byĺ moŇe nie zauwaŇamy. Stajemy siĹ nie-
wolnikami, ginie ostatnia ostoja, mĹtnieje ŔwiadomoŔĺ.

Nigdy dotâd nie dzieliű siĹ z Hansem du Pleissem i Wer-
nerem van der Merwe swoimi myŔlami. Zwróciű uwagĹ, Ňe
w ich rozmowach o krzywdach wyrzâdzonych przez Angli-
ków coraz czĹŔciej pojawiajâ siĹ gorzkie i ironiczne komen-
tarze. Nie byűo w nich tej wŔciekűoŔci, która zmusiűa jego
ojca do wojny przeciwko Anglikom.
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To go wprawiűo w popűoch. Kto, jeŔli nie ludzie z jego
pokolenia, stawi Anglikom opór? Kto bĹdzie broniű praw
Burów, jeŔli on, Hans du Pleiss albo Werner van der Merwe
tego nie zrobiâ?

OpowieŔĺ o sierŇancie Strattonie utwierdziűa go w tym
przeŔwiadczeniu. ,,PrĹdzej popeűniĹ samobójstwo niŇ siĹ pod-
dam. A poniewaŇ chcĹ Ňyĺ, trzeba wyeliminowaĺ przyczyny
zniewolenia”. Prosta, trudna i jednoznaczna alternatywa.

Nie wiedziaű, dlaczego wybraű wűaŔnie ten dzieº, Ňeby
opowiedzieĺ przyjacioűom o sierŇancie Strattonie. Po prostu
owűadnĹűo nim uczucie, Ňe dűuŇej nie moŇe czekaĺ. Czas
nagli. Nie mogâ godzinami przesiadywaĺ w kawiarni, oddajâc
siĹ marzeniom i planujâc urodzinowe imprezy. Sâ sprawy
o wiele waŇniejsze, zwiâzane z ich i nie tylko ich przyszűo-
Ŕciâ. Anglicy, którzy Île siĹ czujâ w Afryce Poűudniowej, mo-
gâ wróciĺ do ojczyzny albo zaűatwiĺ sobie placówkĹ gdzie
indziej w tym pozornie bezkresnym brytyjskim imperium.
Ale Henning Klopper, tak jak inni Burowie, byű skazany wy-
űâcznie na AfrykĹ Poűudniowâ. Blisko dwieŔcie piĹĺdziesiât
lat temu spalili za sobâ wszystkie mosty, uciekli przed prze-
Ŕladowaniami religijnymi i uznali AfrykĹ Poűudniowâ za raj.
Ich wyrzeczenia sprawiűy, Ňe poczuli siĹ narodem wybranym.
PrzyszűoŔĺ odnaleÎli wűaŔnie tu, na poűudniowym skrawku
afrykaºskiego kontynentu. Albo przyszűoŔĺ, albo podlegűoŔĺ
równoznacznâ z powolnâ, acz nieuchronnâ zagűadâ.

Stary kelner przykuŔtykaű z kawâ. Niezdarnie wymieniű
brudne porcelanowe filiŇanki na czyste i postawiű dzbanek
na stole. 

Henning Klopper zapaliű papierosa i popatrzyű na przyja-
cióű.

— Nie rozumiecie? — powtórzyű. — Nie rozumiecie, Ňe sto-
imy przed takim samym wyborem jak sierŇant Stratton?

Werner van der Merwe zdjâű okulary i przetarű je chus-
teczkâ.

— ChcĹ ciĹ wyraÎnie widzieĺ, Henning. ChcĹ siĹ upewniĺ,
Ňe to rzeczywiŔcie ty siedzisz naprzeciwko mnie.
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Henning Klopper wpadű w zűoŔĺ. Dlaczego nie chcâ go
zrozumieĺ? Czy to moŇliwe, Ňeby tylko on o tym myŔlaű?

— Nie widzicie, co siĹ dookoűa dzieje? — spytaű. — Kto ma
broniĺ naszych praw, jeŔli nie my? Czy mamy czekaĺ, aŇ nas
osűabiâ, wdepczâ w ziemiĹ i pozostanie nam tylko zrobiĺ to,
co George Stratton?

Werner van der Merwe wolno pokrĹciű gűowâ. 
— PrzegraliŔmy wojnĹ — odparű. — Jest nas maűo, zgodzi-

liŔmy siĹ na obecnoŔĺ zbyt wielu Anglików w kraju, który
kiedyŔ naleŇaű do nas. Musimy z nimi jakoŔ koegzystowaĺ.
Nic innego nie wchodzi w grĹ. Jest nas za maűo. I bĹdziemy
w mniejszoŔci, nawet gdyby nasze kobiety zajmowaűy siĹ
wyűâcznie rodzeniem dzieci. 

— Nie chodzi o liczebnoŔĺ — oburzyű siĹ Henning Klopper.
— Chodzi o wiarĹ. O odpowiedzialnoŔĺ.

— Nie tylko — zauwaŇyű Werner van der Merwe. — JuŇ
rozumiem, co chciaűeŔ nam powiedzieĺ. Masz racjĹ. Nie mu-
sisz mi przypominaĺ, kim jestem. Ale to mrzonki. Rzeczywis-
toŔĺ jest inna i twoi sierŇanci jej nie zmieniâ.

Hans du Pleiss sűuchaű z uwagâ. PoűoŇyű cygaretkĹ na po-
pielniczce i spojrzaű na Henninga Kloppera.

— CoŔ ci chodzi po gűowie — powiedziaű. — Co, twoim
zdaniem, mamy zrobiĺ? NaŔladowaĺ rosyjskich komunistów?
Uzbroiĺ siĹ i zaciâgnâĺ do partyzantki? Nie zapominaj, Ňe nie
tylko Anglików jest za duŇo. Ogromne zagroŇenie dla naszego
sposobu Ňycia stanowiâ tubylcy, czarni.

— Oni nigdy nie odegrajâ Ňadnej roli — odparű Henning
Klopper. — Sâ od nas tak zaleŇni, Ňe zawsze bĹdâ robiĺ, co
im kaŇemy, i myŔleĺ tak, jak nam siĹ spodoba. PrzyszűoŔĺ
to walka z wpűywami Anglików. 

Hans du Pleiss dopiű kawĹ i zawoűaű na kelnera, który
bez ruchu czekaű przy drzwiach do kuchni. Nie liczâc kilku
starszych mĹŇczyzn pochűoniĹtych partiâ szachów, byli
w kawiarni sami.

— Nie odpowiedziaűeŔ na moje pytanie — stwierdziű Hans
du Pleiss. — O czym myŔlisz?
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— Henning Klopper zawsze ma dobre pomysűy — wtrâciű
Werner van der Merwe. — Czy to dotyczy sprawniejszego
planowania stacji rozrzâdowych Poűudniowoafrykaºskiej
Spóűki Kolejowej, czy adorowania piĹknych kobiet. 

— MoŇliwe — odrzekű z uŔmiechem Henning Klopper.
Nareszcie miaű wraŇenie, Ňe przyjaciele zaczĹli go sűu-

chaĺ. Choĺ nie przemyŔlaű wszystkiego do koºca, postanowiű
im powiedzieĺ, nad czym od dawna siĹ zastanawiaű.

Stary kelner podszedű do ich stolika. 
— Trzy kieliszki porto — zamówiű Hans du Pleiss. — Picie

ulubionego wina Anglików napawa mnie wstrĹtem. Na szczĹ-
Ŕcie produkuje siĹ je w Portugalii.

— Anglicy sâ wűaŔcicielami wielu najwiĹkszych portugal-
skich destylarni porto — zauwaŇyű Werner van der Merwe.
— PrzeklĹte Angole sâ wszĹdzie. WszĹdzie.

Kelner zaczâű zbieraĺ filiŇanki po kawie. Kiedy Werner
van der Merwe wspomniaű o Anglikach, niechcâcy potrâciű
stolik. Przewróciű siĹ dzbanuszek i Ŕmietanka obryzgaűa Wer-
nerowi koszulĹ. 

Przy stoliku zalegűa cisza. Werner van der Merwe spojrzaű
na kelnera, po czym szybko wstaű, chwyciű go za ucho i bru-
talnie wytargaű.

— PochlapaűeŔ mi koszulĹ! — wrzasnâű i wymierzyű kelne-
rowi policzek.

Starszy mĹŇczyzna aŇ siĹ cofnâű od silnego ciosu i po-
spiesznie ruszyű do kuchni po porto.

Werner van der Merwe usiadű i osuszyű koszulĹ chus-
teczkâ.

— Gdyby nie Anglicy — mruknâű — Afryka byűaby rajem.
A tubylców mielibyŔmy tylu, ilu byŔmy potrzebowali. 

— Zrobimy z Afryki raj — powiedziaű Henning Klopper.
— Zostaniemy najwaŇniejszymi ludÎmi w kolejnictwie. BĹ-
dziemy teŇ najwaŇniejszymi Burami. Przypomnimy wszyst-
kim naszym rówieŔnikom, czego siĹ od nas oczekuje. Musi-
my przywróciĺ naszâ dumĹ. Anglicy muszâ zrozumieĺ, Ňe
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nigdy siĹ nie poddamy. Nie jesteŔmy tacy jak George Strat-
ton, nie bĹdziemy uciekaĺ. 

Przerwaű, kiedy kelner stawiaű na stoliku trzy kieliszki
i póű butelki porto.

— Nie prosiűeŔ o wybaczenie, kaffir — zauwaŇyű Werner
van der Merwe.

— Przepraszam za swojâ niezdarnoŔĺ — odrzekű kelner po
angielsku.

— W przyszűoŔci nauczysz siĹ afrikaans — kontynuowaű
Werner van der Merwe. — KaŇdy kaffir mówiâcy po angielsku
stanie przed sâdem polowym i bĹdzie rozstrzelany jak pies.
IdÎ juŇ. Wynocha!

— Niech nam zafunduje to porto — zaproponowaű Hans du
Pleiss. — Poplamiű ci koszulĹ. Gwoli sprawiedliwoŔci powi-
nien zapűaciĺ za wino z wűasnej kieszeni.

Werner van der Merwe pokiwaű gűowâ.
— ZrozumiaűeŔ, kaffir?
— Naturalnie zapűacĹ za wino — powiedziaű kelner.
— Z radoŔciâ — dodaű Werner van der Merwe.
— Z radoŔciâ zapűacĹ za wino — powtórzyű kelner.
Kiedy zostali sami, Henning Klopper podjâű wâtek. ZajŔcie

z kelnerem poszűo w niepamiĹĺ. 
— PomyŔlaűem o zaűoŇeniu zwiâzku. Albo klubu. OczywiŔ-

cie tylko dla Burów. MoglibyŔmy dyskutowaĺ, lepiej poznaĺ
naszâ historiĹ. MówilibyŔmy wyűâcznie w naszym jĹzyku,
ŔpiewalibyŔmy nasze piosenki, czytalibyŔmy naszych auto-
rów, jedli nasze potrawy. JeŔli zaczniemy tutaj, na Kensing-
tonie w Johannesburgu, moŇe z czasem zarazimy inne mia-
sta, PretoriĹ, Bloemfontein, King William’s Town, Pieterma-
ritzburg, Kapsztad. Caűy kraj. Potrzebny jest ruch narodo-
wego przebudzenia. Przypomnienie ludziom, Ňe Burowie
nigdy siĹ nie poddadzâ, Ňe nikt nie zűamie naszego ducha
nawet po naszej Ŕmierci. Wydaje mi siĹ, Ňe wiele osób na
to czeka.

WznieŔli kieliszki.
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— Znakomity pomysű — przyznaű Hans du Pleiss. — Mam
nadziejĹ, Ňe znajdziemy trochĹ czasu na kontakty z piĹknymi
kobietami.

— Naturalnie — powiedziaű Henning Klopper. — Wszystko
zostanie tak jak dawniej. Dodamy tylko coŔ, co wyparliŔmy.
CoŔ, co nada naszemu Ňyciu caűkiem nowâ treŔĺ.

Henning Klopper zauwaŇyű, Ňe uŇywa wzniosűych, nieco
patetycznych sűów. Ale w tej sytuacji byűo to uzasadnione.
Za sűowami kryűy siĹ wielkie idee, rozstrzygajâce o przy-
szűoŔci wszystkich Burów. Dlaczego wiĹc nie miaűby sobie
pozwoliĺ na wzniosűoŔĺ?

— Czy kobiety teŇ bĹdâ w tym zwiâzku? — zapytaű nie-
Ŕmiaűo Werner van der Merwe.

Henning Klopper pokrĹciű gűowâ.
— To mĹska sprawa. Nasze kobiety nie bĹdâ biegaűy na

spotkania. Nie leŇy to w naszej tradycji.
Trâcili siĹ kieliszkami. Henning Klopper nagle sobie uŔwia-

domiű, Ňe przyjaciele zachowujâ siĹ tak, jakby to oni wpadli
na pomysű przywrócenia czegoŔ, co zostaűo zaprzepaszczone
po przegranej szesnaŔcie lat temu wojnie. Ale siĹ nie ziryto-
waű. Przeciwnie, ulŇyűo mu. To znaczy, Ňe myŔlaű dobrze. 

— Nazwa — powiedziaű Hans du Pleiss — statut, zasady
naboru, forma spotkaº. Na pewno wszystko zapiâűeŔ na
ostatni guzik.

— Jeszcze na to za wczeŔnie — odparű Henning Klopper.
— Musimy siĹ powaŇnie zastanowiĺ. Teraz, kiedy czym prĹ-
dzej trzeba przywróciĺ Burom wiarĹ w siebie, powinniŔmy
zachowaĺ cierpliwoŔĺ. JeŔli zaczniemy dziaűaĺ zbyt szybko,
ryzykujemy niepowodzenie. Nie moŇemy sobie na to po-
zwoliĺ. Zwiâzek műodych Burów rozsierdzi Anglików. Zrobiâ
wszystko, Ňeby nas powstrzymaĺ, bĹdâ nam przeszkadzaĺ
i groziĺ. Musimy siĹ dobrze przygotowaĺ. Powiedzmy, Ňe
w ciâgu trzech miesiĹcy podejmiemy decyzjĹ. Przez ten czas
bĹdziemy o tym rozmawiaĺ. PrzecieŇ spotykamy siĹ tutaj co-
dziennie. MoŇemy zapraszaĺ przyjacióű i posűuchaĺ ich opi-
nii. Ale przede wszystkim musimy sprawdziĺ samych siebie.
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Czy jesteŔmy na to gotowi? Czy jesteŔmy gotowi coŔ poŔwiĹ-
ciĺ dla naszego narodu? — Umilkű i wĹdrowaű spojrzeniem
po twarzach przyjacióű. — Robi siĹ póÎno. Jestem gűodny,
chcĹ pójŔĺ do domu i zjeŔĺ obiad. Jutro bĹdziemy kontynu-
owaĺ rozmowĹ.

Hans du Pleiss rozlaű resztkĹ wina do trzech kieliszków
i wstaű.

— Wypijmy za sierŇanta Strattona. OkaŇmy niezűomnoŔĺ
Burów, wznoszâc toast na czeŔĺ martwego Anglika.

Henning Klopper i Werner van der Merwe wstali z kie-
liszkami w dűoniach.

W mroku przy kuchennych drzwiach stary Afrykanin ob-
serwowaű trzech műodych mĹŇczyzn. Miaű poczucie krzywdy.
Wiedziaű, Ňe przeminie ono lub utonie w niepamiĹci, która
uŔmierza ból. NastĹpnego dnia znowu poda im kawĹ.

5 czerwca 1918 roku Henning Klopper zaűoŇyű z Hansem
du Pleissem, Wernerem van der Merwe i kilkoma innymi
przyjacióűmi zwiâzek Műoda Afryka Poűudniowa.

ParĹ lat póÎniej, kiedy liczba czűonków znacznie wzrosűa,
Henning Klopper zaproponowaű zmianĹ nazwy na Broeder-
bond, czyli Bractwo*. Teraz mogli do niego naleŇeĺ nie tylko
mĹŇczyÎni poniŇej dwudziestego piâtego roku Ňycia. Nato-
miast kobietom nigdy nie zezwolono na czűonkostwo.

NajwaŇniejsza zmiana dokonaűa siĹ w sali konferencyjnej
hotelu Carlton w Johannesburgu póÎnym wieczorem 26 sierpnia
1921 roku. Zdecydowano przeksztaűciĺ Bractwo w zwiâzek taj-
ny, wprowadziĺ ceremoniĹ inicjacyjnâ i wymagaĺ od czűon-
ków bezwzglĹdnej lojalnoŔci wobec jego najwaŇniejszego
celu: obrony Burów, praw narodu wybranego w Afryce Po-
űudniowej, ich ojczyÎnie, w której pewnego dnia bĹdâ nie-
podzielnie panowaĺ. Bractwo miaűo dziaűaĺ w ukryciu.

* Afrykanerski Zwiâzek Braci (wszystkie przypisy pochodzâ od tűumaczki).
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TrzydzieŔci lat póÎniej wpűywy Bractwa objĹűy niemal caű-
kowicie najwaŇniejsze sfery Ňycia poűudniowoafrykaºskiego
spoűeczeºstwa. Nikt nie mógű zostaĺ prezydentem, nie bĹdâc
jego czűonkiem lub nie otrzymujâc jego bűogosűawieºstwa.
Bractwo staűo za kaŇdâ nominacjâ lub awansem na najwyŇ-
sze stanowiska w paºstwie. KsiĹŇa, sĹdziowie, profesorzy,
wűaŔciciele czasopism, biznesmeni — wszyscy majâcy wpűy-
wy i wűadzĹ — byli czűonkami Bractwa, wszyscy Ŕlubowali
mu wiernoŔĺ i skűadali przysiĹgĹ milczenia, zobowiâzujâc siĹ
do obrony narodu wybranego.

Bez tego zwiâzku nigdy nie weszűaby w Ňycie doktryna
apartheidu, ogűoszona w roku 1948. Premier Jan Smuts i jego
United Party* nie mieli zahamowaº. DziĹki wsparciu Bractwa
ujĹli róŇnice miĹdzy tak zwanymi rasami niŇszymi i biaűym
narodem panów w represyjny system regulacji prawnych
i rozporzâdzeº, które oddawaűy los Afryki Poűudniowej w rĹ-
ce Burów. Mógű istnieĺ tylko jeden naród wybrany. To prze-
sâdzaűo o wszystkim innym.

W 1968 roku Bractwo obchodziűo w najwiĹkszej tajemni-
cy jubileusz piĹĺdziesiĹciolecia dziaűalnoŔci. Henning Klop-
per, jedyny Ňyjâcy wspóűzaűoŇyciel zwiâzku, wygűosiű prze-
mówienie, które zakoºczyű sűowami: ,,Czy naprawdĹ rozumie-
my, czy w peűni sobie uŔwiadamiamy ogrom siű zgromadzo-
nych dzisiejszego wieczora w tych czterech Ŕcianach? PokaŇ-
cie mi bardziej wpűywowâ organizacjĹ od naszej?!”

Pod koniec lat siedemdziesiâtych wpűywy Bractwa na
politykĹ poűudniowoafrykaºskâ drastycznie siĹ skurczyűy.
Apartheid, oparty na systematycznym ucisku czarnych i ko-
lorowych, zaczâű siĹ kruszyĺ wskutek wűasnych niedorzecz-
nych zaűoŇeº. Biali liberaűowie nie chcieli albo nie mogli siĹ
juŇ dűuŇej biernie przyglâdaĺ nadciâgajâcej katastrofie.

 * Przypuszczalnie chodzi o Zjednoczonâ Poűudniowoafrykańskâ PartiĹ
Narodowâ.
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Ale przede wszystkim mieli tego dosyĺ czarni i kolorowa
wiĹkszoŔĺ. Miarka siĹ przebraűa. Opór narastaű, konfrontacja
wydawaűa siĹ nieunikniona. 

W tym czasie inne ugrupowania Burów zaczĹűy myŔleĺ
o przyszűoŔci. Naród wybrany nigdy siĹ nie podda. PrĹdzej
umrâ, niŇ usiâdâ przy jednym stole z Afrykaninem albo ko-
lorowym. Taki byű ich punkt wyjŔcia. Mimo malejâcego zna-
czenia Bractwa to fanatyczne przesűanie nigdy nie odeszűo
w niebyt. 

W 1990 roku Nelson Mandela opuŔciű Robben Island,
gdzie przesiedziaű blisko trzydzieŔci lat jako wiĹzieº politycz-
ny. Kiedy Ŕwiat wiwatowaű, wielu Burów uznaűo jego uwol-
nienie za wypowiedzenie wojny. Prezydent de Klerk staű siĹ
znienawidzonym zdrajcâ.

W najgűĹbszej tajemnicy zebraűa siĹ wówczas grupa mĹŇ-
czyzn, gotowych wziâĺ na siebie odpowiedzialnoŔĺ za
przyszűoŔĺ Burów. Byli bezwzglĹdni. I przeŔwiadczeni, Ňe to
Bóg powierzyű im to zadanie. Nigdy siĹ nie poddadzâ. Ani
nie pójdâ w Ŕlady sierŇanta George’a Strattona. Zamierzali
broniĺ swoich ŔwiĹtych praw na wszelkie moŇliwe sposoby.
Na tajnym spotkaniu podjĹli decyzjĹ. Wywoűajâ wojnĹ do-
mowâ, która skoºczy siĹ rzeziâ.

W tym samym roku, w wieku dziewiĹĺdziesiĹciu czte-
rech lat, zmarű Henning Klopper. Na kilka lat przed Ŕmierciâ
czĹsto mu siĹ Ŕniűo, Ňe jest sierŇantem George’em Strattonem.
I za kaŇdym razem, kiedy przykűadaű lufĹ pistoletu do skroni,
budziű siĹ zlany potem. Choĺ byű stary i nie bardzo siĹ przej-
mowaű tym, co siĹ dookoűa dzieje, zdawaű sobie sprawĹ, Ňe
w Afryce Poűudniowej nastaűy nowe czasy. Zupeűnie mu ob-
ce. LeŇâc w ciemnoŔciach, próbowaű sobie wyobraziĺ przy-
szűoŔĺ. Ale ciemnoŔci byűy nieprzeniknione. Niekiedy przej-
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mowaű go niepokój. Jak przez mgűĹ widziaű siebie, Hansa
du Pleissa i Wernera van der Merwe w maűej kawiarni na
Kensingtonie i sűyszaű wűasne sűowa o odpowiedzialnoŔci za
przyszűoŔĺ Burów.

Dzisiaj, myŔlaű, teŇ siedzâ gdzieŔ przy stoliku műodzi mĹŇ-
czyÎni, műodzi Burowie, i rozmawiajâ o tym, jak wywalczyĺ
przyszűoŔĺ dla siebie i jak jej broniĺ. Naród wybrany nigdy
siĹ nie podporzâdkuje, nigdy siĹ nie podda. 

Mimo niepokoju, który go czasami opadaű nocami
w mrocznej sypialni, Henning Klopper zmarű przekonany, Ňe
nastĹpne pokolenia nie zachowajâ siĹ tak jak sierŇant George
Stratton nad Gongqo w kwietniu 1878 roku.



Kobieta z Ystadu

1

PoŔredniczka w handlu nieruchomoŔciami Louise Åker-
blom wyszűa ze Sparbanken* w Skurupie tuŇ po trzeciej po
poűudniu w piâtek 24 kwietnia. Na moment przystanĹűa na
chodniku i gűĹboko wciâgajâc w pűuca ŔwieŇe powietrze, za-
stanawiaűa siĹ, co powinna zrobiĺ. NajchĹtniej juŇ teraz skoº-
czyűaby pracĹ i wróciűa do Ystadu. Rano zadzwoniűa do niej
pewna wdowa, która chciaűa wystawiĺ dom na sprzedaŇ.
Louise obiecaűa, Ňe go dzisiaj obejrzy. Ile czasu jej to zajmie?
Okoűo godziny. Nie dűuŇej. No i musi kupiĺ chleb. Zwykle
mâŇ, Robert, piekű chleb na ich potrzeby, ale akurat w tym
tygodniu nie zdâŇyű. PrzeciĹűa plac i skrĹciűa w lewo, do pie-
karni. Kiedy otworzyűa drzwi, zabrzmiaű staroŔwiecki dzwo-
nek. Byűa jedynâ klientkâ i kobieta stojâca za ladâ, Elsa Per-
son, zapamiĹta, Ňe Louise Åkerblom miaűa dobry humor
i cieszyűa siĹ z nadejŔcia wiosny. 

Postanowiűa zrobiĺ rodzinie miűâ niespodziankĹ i prócz
Ňytniego chleba kupiűa napoleonki, które zjedzâ na deser po
kolacji. Wróciűa pod bank, gdzie na zapleczu zaparkowaűa
samochód. Po drodze spotkaűa műode maűŇeºstwo z Malmö,
któremu wűaŔnie sprzedaűa dom. Wpűacili pieniâdze naleŇne
byűemu wűaŔcicielowi, podpisali umowĹ kupna i zaciâgnĹli
poŇyczkĹ. Podzielaűa ich radoŔĺ z posiadania wűasnego

* Bank OszczędnoŔciowy.
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domu. Ale jednoczeŔnie siĹ niepokoiűa. Czy poradzâ sobie
ze spűatâ rat i odsetek? Czasy byűy ciĹŇkie, maűo kto czuű siĹ
bezpiecznie na swojej posadzie. Co siĹ stanie, jeŔli on straci
pracĹ? Bardzo dokűadnie zapoznaűa siĹ z ich sytuacjâ fi-
nansowâ. W odróŇnieniu od wielu innych műodych ludzi nie
robili bezmyŔlnych debetów na kontach. Poza tym ŔwieŇo
upieczona maűŇonka sprawiaűa wraŇenie osoby oszczĹdnej.
Powinni udÎwignâĺ kupno domu. Choĺ kto wie, czy za jakiŔ
czas nie okaŇe siĹ, Ňe znów jest na sprzedaŇ. MoŇe ona albo
Robert siĹ tym zajmie? W ciâgu kilku lat sprzedawaűa te sa-
me domy dwa i trzy razy. Nie byűo w tym nic niezwykűego.

Wsiadűa do samochodu i zadzwoniűa z radiotelefonu do
biura w Ystadzie. Ale Robert juŇ poszedű do domu. Sűuchaűa
jego gűosu na automatycznej sekretarce. Informowaű, Ňe Biuro
PoŔrednictwa w Obrocie NieruchomoŔciami Åkerblomów
w sobotĹ i w niedzielĹ jest nieczynne i zaprasza od ponie-
dziaűku od ósmej rano.

W pierwszej chwili zdziwiűa siĹ, Ňe wyszedű tak wczeŔnie,
po czym sobie przypomniaűa, Ňe tego popoűudnia miaű siĹ
spotkaĺ z rewidentem. Powiedziaűa: ,,No to czeŔĺ, rzucĹ tylko
okiem na dom pod Krageholmem i wracam do Ystadu. Jest
kwadrans po trzeciej, bĹdĹ koűo piâtej” — i odűoŇyűa sűuchaw-
kĹ. Robert mógű jeszcze wpaŔĺ do biura po rozmowie z re-
widentem.

WziĹűa z sâsiedniego fotela plastikowâ koszulkĹ i wyjĹűa
mapĹ, którâ sporzâdziűa na podstawie opisu wdowy. Dom
staű przy bocznej drodze miĹdzy Krageholmem i Vollsjö. Do-
jazd, oglĹdziny i powrót zajmâ jej co najmniej godzinĹ.

ZaczĹűa siĹ wahaĺ. To moŇe poczekaĺ, pomyŔlaűa. PojadĹ
nadbrzeŇem do Ystadu, na chwilĹ siĹ zatrzymam i popatrzĹ
na morze. Dzisiaj juŇ sprzedaűam jeden dom. I wystarczy.

Nucâc psalm, uruchomiűa silnik i wyjechaűa ze Skurupu.
Kiedy miaűa skrĹcaĺ na Trelleborg, zmieniűa zdanie. Nie zdâ-
Ňy obejrzeĺ tego domu ani w poniedziaűek, ani we wtorek.
MoŇe wdowa siĹ zniechĹci i powierzy sprzedaŇ komu inne-
mu? Nie mogâ sobie na to pozwoliĺ. Nie wiodűo im siĹ naj-
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lepiej. Konkurencja coraz bardziej dawaűa siĹ we znaki. Ni-
kogo nie byűo staĺ na odmowĹ, chyba Ňe szukanie chĹtnych
na jakiŔ obiekt mijaűo siĹ z celem. 

WestchnĹűa i skrĹciűa w przeciwnâ stronĹ. NadbrzeŇna
droga i morze poczekajâ. Od czasu do czasu zerkaűa na ma-
pĹ. W przyszűym tygodniu kupi uchwyt, Ňeby nie wykrĹcaĺ
gűowy, sprawdzajâc, czy nie bűâdzi. Dom wdowy powinna
znaleÎĺ bez trudu, mimo Ňe nigdy obok niego nie przejeŇ-
dŇaűa. Za rok ich firmie stuknie dziesiĹĺ lat. 

Ojej, pomyŔlaűa, czas mija tak szybko, za szybko. ZdâŇyűa
urodziĺ dwoje dzieci i ciĹŇko siĹ napracowaĺ. Kiedy zaczy-
nali, byűa dobra koniunktura. Dzisiaj nie mieliby szans zaist-
nieĺ na rynku. Powinna odczuwaĺ pewnâ satysfakcjĹ. Bóg
okazaű űaskĹ jej rodzinie. Jeszcze raz porozmawia z Rober-
tem o wiĹkszych darowiznach na rzecz organizacji charyta-
tywnej Ratujcie Dzieci. Na pewno bĹdzie siĹ wahaű, zawsze
skrupulatniej niŇ ona liczyű pieniâdze, ale w koºcu go prze-
kona. Zwykle jej siĹ to udawaűo.

Zatopiona w myŔlach o rodzinie i minionych dziesiĹciu
latach przegapiűa bocznâ drogĹ, gdzie powinna byűa skrĹciĺ,
i wcisnĹűa pedaű hamulca. RozeŔmiaűa siĹ, pokrĹciűa gűowâ,
rozejrzaűa na wszystkie strony i zawróciűa. 

Skania jest piĹkna, pomyŔlaűa. PiĹkna, przestronna i peűna
niespodzianek. Równina nagle mogűa siĹ zmieniĺ w gűĹbokâ
nieckĹ, a leŇâce tam domostwa w malutkie wysepki. Zawsze
siĹ zdumiewaűa, ilekroĺ dokonywaűa oglĹdzin okolicznych
posesji lub pokazywaűa je potencjalnym nabywcom. 

Zatrzymaűa siĹ na poboczu tuŇ za Erikslundem i spojrzaűa
na mapĹ. Wszystko w porzâdku. SkrĹciűa w lewo, na Krage-
holm. Ucieszyűa siĹ, Ňe pomknie tâ pofaűdowanâ i krĹtâ drogâ
przez las i zobaczy poűyskujâce w oddali jezioro. Byűa tutaj
nieraz i nigdy nie miaűa dosyĺ.

Po siedmiu kilometrach zaczĹűa siĹ rozglâdaĺ za kolejnâ
krzyŇówkâ. Wedle wskazówek wdowy miaűa tu gdzieŔ byĺ
bita, caűkowicie przejezdna gruntowa droga. Zobaczyűa jâ,
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przyhamowaűa i skrĹciűa w prawo. Mniej wiĹcej kilometr da-
lej, po lewej, powinien byĺ ten dom. 

Kiedy przejechaűa trzy kilometry i droga nagle siĹ skoº-
czyűa, zrozumiaűa, Ňe zabűâdziűa. 

Naszűa jâ pokusa, Ňeby daĺ sobie z tym spokój i natych-
miast wracaĺ do Ystadu. Odrzuciűa jednak tĹ myŔl, dotarűa
do gűównej drogi i po piĹciuset metrach znów skrĹciűa w pra-
wo. Ale i tutaj nie byűo domu, który odpowiadaűby opisowi.
WestchnĹűa, zawróciűa i postanowiűa kogoŔ spytaĺ. Za kĹpâ
drzew zauwaŇyűa jakiŔ budynek. Zatrzymaűa siĹ, wyűâczyűa
silnik i wysiadűa z samochodu. OwionĹűo jâ ŔwieŇe powiet-
rze. Ruszyűa ku typowej w Skanii, pobielonej wapnem, starej
zagrodzie. Z czterech zabudowaº zostaűy dwa. PoŔrodku
podwórza byűa studnia z czarnâ pompâ.

PrzystanĹűa z wahaniem. Domostwo sprawiaűo wraŇenie
opuszczonego. MoŇe jednak powinna wróciĺ do Ystadu? Mo-
Ňe wdowa nie bĹdzie zűa?

Zapukam, pomyŔlaűa. Nic mnie to nie kosztuje.
Idâc ku domowi, minĹűa duŇy czerwony budynek gospo-

darczy. Nie mogűa siĹ oprzeĺ, Ňeby tam nie zajrzeĺ przez na
wpóű otwarte drzwi. Zdziwiűa siĹ. W Ŕrodku staűy dwa samo-
chody. Choĺ nie znaűa siĹ na samochodach, nie miaűa wât-
pliwoŔci, Ňe widzi najdroŇszy model mercedesa i równie cen-
ne bmw. 

A wiĹc ktoŔ jest w domu, pomyŔlaűa. KtoŔ, kto ma duŇo
pieniĹdzy. 

Zapukaűa. Cisza. Zapukaűa jeszcze raz, mocniej, i znowu
nic. Próbowaűa coŔ zobaczyĺ przez okno, ale bez skutku, bo
zasűonki byűy zaciâgniĹte. Zapukaűa po raz trzeci i poszűa
sprawdziĺ, czy po drugiej stronie nie ma przypadkiem tyl-
nych drzwi. 

Za domem byű zapuszczony sad. Jabűoni nikt nie przyci-
naű co najmniej od dwudziestu, trzydziestu lat. Pod gruszâ
staűy na wpóű zbutwiaűe meble ogrodowe. Sroka zatrzepotaűa
skrzydűami i odfrunĹűa. 

24



Nie zauwaŇyűa Ňadnych drzwi i wróciűa na podwórze. Za-
pukam jeszcze raz, pomyŔlaűa. JeŔli nikt nie otworzy, wracam
do Ystadu. ZdâŇĹ siĹ jeszcze na chwilĹ zatrzymaĺ nad mo-
rzem. 

Zaűomotaűa do drzwi. 
Nadal Ňadnej reakcji.
Raczej przeczuűa, niŇ usűyszaűa, Ňe ktoŔ pojawiű siĹ za jej

plecami. Szybko siĹ odwróciűa.
Na podwórzu, piĹĺ metrów od niej, staű jakiŔ mĹŇczyzna

i patrzyű na niâ. ZauwaŇyűa szramĹ na jego czole.
Nagle zrobiűo jej siĹ nieswojo. Skâd on siĹ tu wziâű? Dla-

czego go nie usűyszaűa? Podwórze byűo wysypane Ňwirem.
Podkradű siĹ do niej? 

Zrobiűa kilka kroków w jego stronĹ.
— Przepraszam za najŔcie — powiedziaűa, silâc siĹ na spo-

kojny ton. — Jestem poŔredniczkâ w handlu nieruchomoŔcia-
mi. Zabűâdziűam. Chciaűam spytaĺ o drogĹ.

MĹŇczyzna milczaű.
MoŇe nie jest Szwedem, moŇe jej nie zrozumiaű? W jego

wyglâdzie byűo coŔ obcego, co nasunĹűo jej myŔl, Ňe byĺ
moŇe to cudzoziemiec.

Musi stâd jak najszybciej odejŔĺ. Nieruchomy mĹŇczyzna
o zimnych oczach napawaű jâ strachem.

— Nie bĹdĹ dűuŇej przeszkadzaĺ — powiedziaűa. — Jeszcze
raz przepraszam za najŔcie.

Ruszyűa i natychmiast zatrzymaűa siĹ w póű kroku. MĹŇ-
czyzna nagle siĹ oŇywiű. Wyjâű coŔ z kieszeni. Nie zauwaŇyűa
co. Dopiero po chwili zorientowaűa siĹ, Ňe to pistolet.

Powoli podniósű broº i wycelowaű w jej gűowĹ.
Dobry BoŇe, pomyŔlaűa.
Dobry BoŇe, pomóŇ mi. On chce mnie zabiĺ.
Dobry BoŇe, pomóŇ.
Byűa za kwadrans czwarta 24 kwietnia 1992 roku.
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W poniedziaűek rano 27 kwietnia komisarz Kurt Wallan-
der przyszedű do komendy wŔciekűy. Nie pamiĹtaű, kiedy
ostatnio byű w równie podűym humorze. ZűoŔĺ znalazűa na-
wet wyraz na jego twarzy w postaci plastra na policzku
skaleczonym przy goleniu.

Pomrukiem odpowiadaű na ,,dzieº dobry” kolegów.
Wszedű do swojego pokoju, z hukiem zamknâű drzwi, zdjâű
sűuchawkĹ z wideűek i tĹpo wpatrywaű siĹ w okno.

Wallander miaű czterdzieŔci cztery lata. Uchodziű za zdol-
nego policjanta, upartego i niekiedy wielce przenikliwego. 

Tego ranka rozsadzaűa go wŔciekűoŔĺ i czuű narastajâce
zniechĹcenie. NajchĹtniej wykreŔliűby z pamiĹci wczorajszy
dzieº. Przede wszystkim z powodu ojca, który mieszkaű sa-
motnie tuŇ za Löderupem. Jego stosunek do ojca zawsze byű
skomplikowany. W miarĹ upűywu lat Wallander z niekűama-
nâ przykroŔciâ musiaű przyznaĺ, Ňe coraz bardziej siĹ do
niego upodabnia. Sama myŔl, Ňe na staroŔĺ miaűby byĺ taki
jak on, przyprawiaűa go o mdűoŔci. Czy bĹdzie równie oprysk-
liwy i nieobliczalny? Czy ni stâd, ni zowâd bĹdzie miewaű
napady szaleºstwa?

W niedzielĹ po poűudniu jak zwykle zűoŇyű mu wizytĹ.
Grali w karty, a potem pili kawĹ na werandzie. Nagle ojciec
go poinformowaű, Ňe zamierza siĹ oŇeniĺ. W pierwszej chwili
Wallander pomyŔlaű, Ňe siĹ przesűyszaű.

— Nie — odparű. — Nie zamierzam siĹ Ňeniĺ.
— Nie mówiĹ o tobie — stwierdziű ojciec. — MówiĹ o sobie.
Wallander spojrzaű na niego z niedowierzaniem.
— Niedűugo skoºczysz osiemdziesiât lat. Nie oŇenisz siĹ.
— Jeszcze nie umarűem — przerwaű mu ojciec. — ZrobiĹ,

co zechcĹ. Zapytaj z kim. 
— Z kim?
— Sam powinieneŔ siĹ tego domyŔliĺ. Wydawaűo mi siĹ,

Ňe policjantom pűacâ za wyciâganie wniosków.
— Nie znasz Ňadnych rówieŔnic. Z nikim siĹ nie spotykasz.
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— Jednâ znam. A kto powiedziaű, Ňe trzeba siĹ Ňeniĺ z ró-
wieŔnicami?

Wallander od razu siĹ zorientowaű, Ňe istnieje tylko jedna
odpowiedÎ. PiĹĺdziesiĹcioletnia Gertruda Andersson, która
przychodziűa do ojca trzy razy w tygodniu, Ňeby posprzâtaĺ
i zrobiĺ pranie. 

— Chcesz siĹ oŇeniĺ z Gertrudâ? — zdziwiű siĹ. — Czy ty
w ogóle spytaűeŔ jâ o zdanie? MiĹdzy wami jest trzydzieŔci
lat róŇnicy. Jak zniesiesz obecnoŔĺ drugiej osoby? Nigdy ci
siĹ to nie udawaűo. Nawet z mamâ.

— Na stare lata zűagodniaűem — ciepűo zauwaŇyű ojciec.
Wallander nie mógű w to uwierzyĺ. Ojciec siĹ Ňeni? Zűa-

godniaű na stare lata? Akurat! Byű bardziej nieznoŔny niŇ
kiedykolwiek. 

Potem siĹ pokűócili. W koºcu ojciec cisnâű filiŇankĹ w ra-
batkĹ tulipanów i zamknâű siĹ w atelier, gdzie zwykű malo-
waĺ ten sam powtarzajâcy siĹ motyw: jesienny pejzaŇ o za-
chodzie sűoºca, z gűuszcem na pierwszym planie albo bez
gűuszca, zaleŇnie od gustu zamawiajâcego. 

Wallander pojechaű do domu. Prowadziű zdecydowanie
za szybko. Nie dopuŔci do tego szalonego przedsiĹwziĹcia.
Jak to moŇliwe, Ňeby Gertruda Andersson, która od roku
pracowaűa u ojca, nie zdawaűa sobie sprawy, Ňe Ňycie z kimŔ
takim jest nie do wytrzymania?

Zaparkowaű na Mariagatan, w ŔródmieŔciu Ystadu, i posta-
nowiű natychmiast zadzwoniĺ do siostry Kristiny do Sztok-
holmu. Poprosi jâ, Ňeby przyjechaűa. Nikt nie miaű wpűywu
na ojca, ale moŇe Gertrudzie Andersson uda siĹ przemówiĺ
mu do rozsâdku.

Nie zadzwoniű do siostry. KtoŔ wűamaű siĹ do jego miesz-
kania. Po paru minutach stwierdziű, Ňe zűodzieje zabrali nowâ
wieŇĹ, odtwarzacz pűyt kompaktowych, wszystkie pűyty, te-
lewizor, magnetowid, zegarki i aparat fotograficzny. Przez
dűuŇszâ chwilĹ siedziaű na krzeŔle jak sparaliŇowany i zasta-
nawiaű siĹ, co robiĺ. W koºcu wybraű numer do komendy

27



i poprosiű o poűâczenie z inspektorem Martinssonem. Wie-
dziaű, Ňe jest na sűuŇbie.

Dűugo czekaű, aŇ Martinsson siĹ odezwie. Pewnie popijaű
kawĹ z policjantami, którzy mieli przerwĹ w szeroko zakro-
jonej podczas weekendów kontroli drogowej. 

— Tu Martinsson. O co chodzi?
— To ja. Byűoby dobrze, gdybyŔ tu przyszedű.
— Gdzie? Do twojego pokoju? MyŔlaűem, Ňe masz dzisiaj

wolne.
— Jestem w domu. 
Martinsson najwyraÎniej uznaű, Ňe to waŇne. Nie zadaű

Ňadnych dodatkowych pytaº.
— Dobrze. JuŇ jadĹ.
Reszta niedzieli minĹűa na technicznych oglĹdzinach

mieszkania i sporzâdzeniu raportu. Martinsson, műodszy
wspóűpracownik Wallandera, bywaű niechlujny i impulsyw-
ny. Ale Wallander ceniű kolegĹ za niezwykűâ przenikliwoŔĺ,
którâ czasami przejawiaű. Po wyjŔciu Martinssona i technika
policyjnego Wallander prowizorycznie naprawiű drzwi.

WiĹkszâ czĹŔĺ nocy przeleŇaű, nie Ŕpiâc, i myŔlaű, Ňe jeŔli
tylko dorwie tych zűodziei, zetrze ich na miazgĹ. Kiedy nie
miaű juŇ siűy dűuŇej siĹ zadrĹczaĺ utratâ pűyt, zastanawiaű siĹ
z coraz wiĹkszâ rezygnacjâ, co poczâĺ z ojcem.

O Ŕwicie wstaű, zaparzyű kawĹ i odszukaű umowĹ ubez-
pieczenia mieszkania. Zirytowaű go niezrozumiaűy jĹzyk, od-
űoŇyű polisĹ i zaczâű siĹ goliĺ. Kiedy siĹ zaciâű, pomyŔlaű, czy-
by nie pójŔĺ na chorobowe i nie przeleŇeĺ w űóŇku z koűdrâ
na gűowie. Ale pobyt w domu, w którym nie mógű nastawiĺ
Ňadnej pűyty, wydawaű siĹ nie do zniesienia.

Teraz byűo wpóű do ósmej. Siedziaű w swoim pokoju za
zamkniĹtymi drzwiami. PojĹkujâc, zmusiű siĹ do pracy i po-
űoŇyű sűuchawkĹ na wideűki. Natychmiast rozbrzmiaű dzwonek
telefonu. 

— Przykro mi z powodu wűamania — powiedziaűa Ebba
z recepcji. — Czy naprawdĹ zabrali ci wszystkie pűyty?
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— Zostawili kilka na siedemdziesiât osiem obrotów. Posűu-
cham ich dzisiaj wieczorem, jeŔli zdobĹdĹ patefon. 

— To okropne.
— Jest, jak jest. Z czym dzwonisz?
— KtoŔ chce z tobâ koniecznie porozmawiaĺ.
— O czym?
— O czyimŔ zaginiĹciu.
Wallander spojrzaű na stertĹ papierów piĹtrzâcych siĹ na

biurku.
— A Svedberg nie moŇe siĹ tym zajâĺ?
— Svedberg poluje.
— Na co?
— Nie wiem, jak to nazwaĺ. Szuka műodego byczka, który

uciekű z zagrody pod Marsvinsholmem. Biega po E14. 
— A od czego sâ policjanci z drogówki? Co to za podziaű

obowiâzków?!
— Björk go wysűaű.
— O Jezu!
— To co, mogĹ wpuŔciĺ do ciebie tego czűowieka, który

chce zgűosiĺ zaginiĹcie?
Wallander skinâű gűowâ do sűuchawki.
— WpuŔĺ.
Pukanie, które rozlegűo siĹ kilka minut póÎniej, byűo tak

dyskretne, Ňe Wallander miaű wâtpliwoŔci, czy siĹ nie prze-
sűyszaű. Ale ledwie zawoűaű ,,proszĹ!”, drzwi natychmiast siĹ
otworzyűy.

Wallander zawsze uwaŇaű, Ňe najwaŇniejsze jest pierwsze
wraŇenie. MĹŇczyzna, który wszedű do jego pokoju, niczym
siĹ nie wyróŇniaű. Wallander dawaű mu trzydzieŔci piĹĺ lat.
Byű w granatowym garniturze, miaű jasne krótkie wűosy i no-
siű okulary.

Od razu dostrzegű coŔ jeszcze. MĹŇczyzna byű wyraÎnie
niespokojny. Zdaje siĹ, Ňe nie tylko on miaű za sobâ nie-
przespanâ noc.

Wstaű i wyciâgnâű rĹkĹ.
— Inspektor Kurt Wallander. 
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— Robert Åkerblom — przedstawiű siĹ mĹŇczyzna. — Zagi-
nĹűa moja Ňona.

Wallandera zaskoczyűa taka rzeczowoŔĺ. 
— Zacznijmy od poczâtku — powiedziaű. — ProszĹ siadaĺ.

Krzesűo jest, niestety, popsute. Czasami odpada lewa porĹcz.
Nie ma siĹ czym przejmowaĺ. 

MĹŇczyzna usiadű i nagle siĹ rozpűakaű. Przejmujâco, roz-
paczliwie.

Wallander zastygű w bezruchu. Postanowiű poczekaĺ.
Po kilku minutach mĹŇczyzna siĹ uspokoiű, otarű űzy i wy-

siâkaű nos.
— Przepraszam. Louise coŔ siĹ musiaűo staĺ. Nigdy by

dobrowolnie nie zniknĹűa. 
— Napije siĹ pan kawy? — spytaű Wallander. — MoŇe uda

siĹ zorganizowaĺ jakieŔ ciastka.
— Nie, dziĹkujĹ. 
Wallander skinâű gűowâ i wyjâű z szuflady notes. UŇywaű

zwykűych koűonotatników, które kupowaű w ksiĹgarni za
wűasne pieniâdze. Nie nauczyű siĹ korzystaĺ z caűej masy
formularzy rozsyűanych po kraju przez Gűówny Zarzâd Poli-
cji. KiedyŔ zamierzaű skrobnâĺ kilka sűów do ,,Szwedzkiej Po-
licji” i zaproponowaĺ autorom formularzy, Ňeby od razu
wpisywali odpowiedzi.

— Na poczâtek poproszĹ o pana dane personalne — po-
wiedziaű.

— Nazywam siĹ Robert Åkerblom — powtórzyű mĹŇczyzna.
— Wspólnie z Ňonâ Louise prowadzĹ Biuro PoŔrednictwa
w Obrocie NieruchomoŔciami.

Wallander notowaű, kiwajâc gűowâ. Biuro mieŔciűo siĹ tuŇ
obok kina Saga.

— Mamy dwie córki — kontynuowaű Robert Åkerblom —
cztero- i siedmioletniâ. Mieszkamy w bliÎniaku na Åkarvägen
dziewiĹtnaŔcie. Ja jestem stâd, Ňona pochodzi z Ronneby. 

Przerwaű, z wewnĹtrznej kieszonki marynarki wyjâű zdjĹ-
cie i poűoŇyű na biurku. Przedstawiaűo kobietĹ o doŔĺ pos-
politym wyglâdzie. UŔmiechaűa siĹ do fotografa. Wallander
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zorientowaű siĹ, Ňe zostaűo zrobione w atelier. Patrzâc na jej
twarz, pomyŔlaű, Ňe Louise i Robert pasowali do siebie.

— To zdjĹcie sprzed trzech miesiĹcy — wyjaŔniű Robert
Åkerblom. — Dokűadnie tak wyglâda.

— I zaginĹűa?
— Tak. W piâtek byűa w Sparbanken w Skurupie, finalizo-

waűa transakcjĹ, a potem miaűa obejrzeĺ nieruchomoŔĺ wy-
stawionâ na sprzedaŇ. Ja spĹdziűem popoűudnie z naszym
rewidentem w jego biurze. Zanim pojechaűem do domu, wró-
ciűem do firmy. Na automatycznej sekretarce Ňona zostawiűa
wiadomoŔĺ, Ňe bĹdzie okoűo piâtej. Powiedziaűa, Ňe dzwoni
kwadrans po trzeciej. Od tamtej pory nie daűa znaku Ňycia.

Wallander zmarszczyű czoűo. Jest poniedziaűek. Nie poka-
zaűa siĹ od trzech dni. Trzy dni bez kontaktu z dwójkâ ma-
űych dzieci.

Instynkt mu podpowiadaű, Ňe to nie jest zwykűe zaginiĹcie.
Wiedziaű, Ňe wiĹkszoŔĺ zaginionych prĹdzej czy póÎniej wra-
ca i Ňe wszystko z czasem zyskuje naturalne wytűumaczenie.
Nierzadko po prostu zapominali poinformowaĺ bliskich, Ňe
wyjeŇdŇajâ na kilka dni albo tydzieº. Wiedziaű równieŇ,
Ňe stosunkowo niewiele kobiet zostawia swoje dzieci. I to go
zaniepokoiűo.

Poczyniű zapiski w koűonotatniku.
— Czy zachowaű pan wiadomoŔĺ na automatycznej sekre-

tarce?
— Tak — odparű Robert Åkerblom. — Ale nie pomyŔlaűem

o tym, Ňeby wziâĺ taŔmĹ. 
— PóÎniej siĹ tym zajmiemy. Czy wiadomo, skâd dzwo-

niűa?
— Z radiotelefonu.
Wallander odűoŇyű dűugopis i przyglâdaű siĹ mĹŇczyÎnie.

Jego niepokój wydawaű siĹ caűkowicie szczery.
— Nie potrafi pan wyjaŔniĺ nieobecnoŔci Ňony?
— Nie.
— Czy nie mogűa wybraĺ siĹ w odwiedziny do przyjacióű?
— Nie.
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— Do krewnych?
— Nie.
— Nie widzi pan jakiejŔ innej moŇliwoŔci?
— Nie.
— Mam nadziejĹ, Ňe siĹ pan nie obrazi, jeŔli zadam oso-

biste pytanie.
— Nigdy siĹ nie kűóciliŔmy. O to panu chodziűo? 
Wallander pokiwaű gűowâ.
— Tak. Mówi pan, Ňe nie ma Ňony od piâtku po poűudniu.

Ale czekaű pan ze zgűoszeniem zaginiĹcia trzy dni.
— Nie miaűem odwagi — przyznaű Robert Åkerblom.
Wallander popatrzyű na niego ze zdziwieniem.
— PójŔcie na policjĹ znaczyűoby tyle, co pogodzenie siĹ

z tym, Ňe staűo siĹ coŔ strasznego — wyjaŔniű Robert Åker-
blom. — Dlatego nie miaűem odwagi.

Wallander wolno skinâű gűowâ. Świetnie go rozumiaű.
— Zakűadam, Ňe pan jej szukaű.
Robert Åkerblom przytaknâű.
— Co jeszcze pan zrobiű? — spytaű Wallander, notujâc.
— Modliűem siĹ do Boga — caűkiem zwyczajnie odparű

Robert Åkerblom.
Wallander przerwaű pisanie.
— Modliű siĹ pan do Boga?
— JesteŔmy metodystami. Wczoraj modliliŔmy siĹ razem

z pastorem Turesonem, Ňeby Louise nie spotkaűo nic zűego.
Wallander poczuű kamieº w Ňoűâdku. Próbowaű ukryĺ nie-

pokój. 
Matka dwójki dzieci, która naleŇy do KoŔcioűa niezaleŇ-

nego, nie znika ot tak, pomyŔlaű. Chyba Ňe doznaűa nagűego
zamroczenia umysűu. Albo pogrâŇyűa siĹ w religijnej kontem-
placji. Matka dwójki dzieci nie idzie do lasu, Ňeby siĹ powie-
siĺ. Owszem, to siĹ zdarza, ale bardzo rzadko.

Wallander wiedziaű, co to znaczy. Louise Åkerblom ulegűa
nieszczĹŔliwemu wypadkowi lub padűa ofiarâ przestĹpstwa.

— Naturalnie braű pan pod uwagĹ nieszczĹŔliwy wypadek?
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— Obdzwoniűem wszystkie szpitale w Skanii — odpowie-
dziaű Robert Åkerblom. — Nigdzie jej nie ma. Poza tym po-
winni daĺ znaĺ, gdyby coŔ siĹ staűo. Louise zawsze nosi przy
sobie dowód osobisty.

— Czym jeÎdzi?
— Granatowâ toyotâ corollâ, rocznik dziewiĹĺdziesiâty.

Numer rejestracyjny MHL449.
Wallander zapisaű, po czym szczegóűowo wypytaű Roberta

Åkerbloma o zajĹcia Ňony w piâtek 24 kwietnia. Przestudio-
wali mapy. 

Miaű coraz gorsze przeczucia. Na Boga, pomyŔlaű, oby to
nie byűo zabójstwo. Wszystko, tylko nie to.

Za kwadrans jedenasta Wallander odűoŇyű dűugopis.
— Nie ma powodu nie wierzyĺ, Ňe Louise siĹ odnajdzie

— powiedziaű z nadziejâ, Ňe w jego gűosie nie sűychaĺ waha-
nia. — Ale, naturalnie, potraktujemy pana zgűoszenie z caűko-
witâ powagâ.

Robert Åkerblom zgarbiű siĹ. Wallander obawiaű siĹ, Ňe
znowu zacznie pűakaĺ. Nagle zrobiűo mu siĹ go ogromnie Ňal.
Chciaű go pocieszyĺ, ale jak mógűby to zrobiĺ, nie ujawniajâc
jednoczeŔnie swoich obaw.

Wstaű.
— Odsűucham wiadomoŔĺ na automatycznej sekretarce,

a potem pojadĹ do banku w Skurupie. Czy ma pan kogoŔ
do pomocy przy dziewczynkach?

— Nie potrzebujĹ pomocy — odparű Robert Åkerblom.
— Sam sobie poradzĹ. Jak pan myŔli, co siĹ staűo Louise? 

— Na razie myŔlĹ tylko tyle, Ňe niedűugo bĹdzie w domu.
KűamiĹ. Wcale tak nie myŔlĹ. Mam takâ nadziejĹ.
Wallander pojechaű za Robertem Åkerblomem. Jak tylko

odsűucha wiadomoŔĺ i przejrzy biurko Louise, wróci do ko-
mendy i porozmawia z Björkiem. Mimo Ňe obowiâzywaűy
ich okreŔlone procedury poszukiwania osób zaginionych,
chciaűby mieĺ natychmiast do dyspozycji wszelkie moŇliwe
Ŕrodki. Za znikniĹciem Louise Åkerblom mogűa kryĺ siĹ
zbrodnia.
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Biuro PoŔrednictwa w Obrocie NieruchomoŔciami Åker-
blomów mieŔciűo siĹ w lokalu dawnego sklepu spoŇywczego.
Wallander pamiĹtaű ten sklep z pierwszych lat swojej byt-
noŔci w Ystadzie, dokâd jako műody policjant przeniósű siĹ
z Malmö. Teraz byűy tutaj dwa biurka, gabloty ze zdjĹciami
nieruchomoŔci, stóű i krzesűa. Na stole leŇaűy teczki ze szcze-
góűowymi informacjami, które mogli zgűĹbiaĺ zainteresowani
kupnem. Na Ŕcianie wisiaűy dwie mapy sztabowe, upstrzone
róŇnokolorowymi szpilkami. Na zapleczu znajdowaűo siĹ ma-
űe pomieszczenie kuchenne.

Weszli od podwórza. Wallander zdoűaű dostrzec na
drzwiach od ulicy przyklejonâ skoczem kartkĹ: ,,Dzisiaj biuro
nieczynne”.

— Które biurko jest paºskie? — zapytaű.
Robert Åkerblom wskazaű je rĹkâ. Wallander usiadű przy

drugim. Na blacie byű kalendarz, zdjĹcia córek, kilka teczek
i stojak na dűugopisy. Miaű wraŇenie, Ňe ktoŔ niedawno robiű
porzâdki. 

— Kto tu sprzâta?
— Trzy razy w tygodniu przychodzi sprzâtaczka — odparű

Robert Åkerblom. — Ale codziennie sami odkurzamy i opróŇ-
niamy kosze na Ŕmieci.

Wallander pokiwaű gűowâ i zaczâű siĹ rozglâdaĺ po lokalu.
WyróŇniaű go tylko niewielki krucyfiks na Ŕcianie przy
drzwiach do kuchenki.

Wskazaű na automatycznâ sekretarkĹ.
— Od razu bĹdzie ta wiadomoŔĺ — powiedziaű Robert Åker-

blom. — W piâtek po trzeciej nikt wiĹcej siĹ nie nagraű.
Pierwsze wraŇenie, pomyŔlaű Wallander. Sűuchaj uwaŇnie.
,,No to czeŔĺ, rzucĹ tylko okiem na dom pod Kragehol-

mem i wracam do Ystadu. Jest kwadrans po trzeciej, bĹdĹ
koűo piâtej”.

Zadowolona. OŇywiona i zadowolona. W jej gűosie nie ma
poczucia zagroŇenia ani lĹku.

— Jeszcze raz — poprosiű. — Ale przedtem chciaűbym posűu-
chaĺ zapowiedzi. 
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Robert Åkerblom cofnâű taŔmĹ. 
,,Witamy w Biurze PoŔrednictwa w Obrocie Nierucho-

moŔciami Åkerblomów. Chwilowo jesteŔmy nieobecni z po-
wodów sűuŇbowych. Zapraszamy jak zwykle w poniedziaűek
od godziny ósmej rano. Po sygnale moŇna nagraĺ wiadomoŔĺ
lub wysűaĺ faks. DziĹkujemy za telefon i polecamy siĹ űaska-
wej pamiĹci”.

Wallander sűyszaű w gűosie Roberta Åkerbloma pewien
wysiűek. Jakby czuű siĹ nieswojo, mówiâc do mikrofonu sek-
retarki.

Potem znów odsűuchiwaű wiadomoŔĺ od Louise, próbujâc
siĹ doszukaĺ czegoŔ miĹdzy wierszami. Nie miaű pojĹcia, co
by to mogűo byĺ. Ale szukaű. Po dziesiâtym razie skinâű na
Roberta Åkerbloma. Wystarczy.

— WezmĹ to nagranie. W komendzie podrasujemy poziom
dÎwiĹku.

Robert Åkerblom daű mu kasetĹ.
— Chciaűbym pana o coŔ poprosiĺ — powiedziaű Wallander.

— W tym czasie, kiedy bĹdĹ przeglâdaű szuflady biurka paº-
skiej Ňony, proszĹ spisaĺ plan jej zajĹĺ w piâtek. Z kim
i gdzie miaűa siĹ spotkaĺ, którĹdy mogűa jechaĺ, w jakich go-
dzinach i który dom zamierzaűa obejrzeĺ w okolicach Krage-
holmu.

— Nic nie wiem o tym domu — odparű Robert Åkerblom.
Wallander spojrzaű na niego pytajâco.
— Louise odebraűa telefon od wűaŔcicielki, narysowaűa map-

kĹ i zabraűa jâ ze sobâ — wyjaŔniű Robert Åkerblom. — Dzisiaj
miaűa wpisaĺ wszystkie dane. GdybyŔmy przyjĹli ofertĹ po-
Ŕrednictwa, jedno z nas pojechaűoby tam, Ňeby zrobiĺ zdjĹcia.

Wallander zastanawiaű siĹ przez chwilĹ.
— Inaczej mówiâc, tylko Louise wie, gdzie jest ten dom.
Robert Åkerblom skinâű gűowâ.
— Kiedy wűaŔcicielka miaűa zadzwoniĺ ponownie? — spytaű

Wallander.
— Dzisiaj. Dlatego Louise chciaűa go obejrzeĺ w piâtek.
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— Powinien pan tu byĺ, kiedy siĹ odezwie. To waŇne.
ProszĹ powiedzieĺ, Ňe Ňona widziaűa dom, ale niestety dzisiaj
nie ma jej w pracy, poniewaŇ siĹ rozchorowaűa. Niech pan
zapyta, jak tam dojechaĺ, i niech pan zapisze numer telefo-
nu. Potem proszĹ siĹ natychmiast ze mnâ skontaktowaĺ. 

Robert Åkerblom pokiwaű gűowâ i zabraű siĹ do sporzâ-
dzania rozkűadu zajĹĺ Louise.

Wallander wysuwaű kolejno szuflady biurka. Nie znalazű
nic godnego uwagi. Ani jedna szuflada nie sprawiaűa wraŇe-
nia nienaturalnie pustej. Podniósű zielonâ podkűadkĹ na bla-
cie. LeŇaű tam przepis na kotlety mielone, wyrwany z jakie-
goŔ czasopisma. Potem przyjrzaű siĹ fotografii córek.

Wstaű i poszedű do kuchenki. Jednâ ŔcianĹ zdobiű kalen-
darz i makatka z cytatem z Biblii. Na póűce staű nienapoczĹty
sűoik kawy i róŇne gatunki herbaty. Otworzyű lodówkĹ. Litr
mleka i kostka margaryny.

PomyŔlaű o Louise. Jej gűos brzmiaű pewnie. Musiaűa mó-
wiĺ ze stojâcego samochodu. Gdyby prowadziűa, daűoby siĹ
wyczuĺ podzielnoŔĺ uwagi. PóÎniej, w komendzie, okaŇe
siĹ, Ňe miaű racjĹ. Poza tym naleŇaűa do osób ostroŇnych
i przestrzegajâcych prawa, które nie ryzykujâ ani swojego,
ani cudzego Ňycia, rozmawiajâc przez telefon podczas jazdy.

JeŔli zgadza siĹ czas i miejsce, Louise jest w Skurupie.
Zaűatwiűa formalnoŔci w banku i wybiera siĹ do Krageholmu.
Ale najpierw dzwoni do mĹŇa. Cieszy siĹ z udanej transakcji.
Jest piâtek po poűudniu, koniec pracy, pogoda dopisuje. Ma
powody do zadowolenia.

Znów usiadű przy biurku i zaczâű przeglâdaĺ kalendarz.
Robert Åkerblom wrĹczyű mu rozkűad zajĹĺ. 

— Mam jeszcze jedno pytanie — powiedziaű Wallander.
— To waŇne. Jakiego usposobienia jest paºska Ňona?

Pilnowaű siĹ, Ňeby uŇywaĺ czasu teraÎniejszego, jakby nic
siĹ nie staűo. Ale myŔlaű o Louise w czasie przeszűym.

— Wszyscy jâ lubiâ — odparű Robert Åkerblom. — Jest
pogodna, czĹsto siĹ Ŕmieje, szybko nawiâzuje kontakty
z ludÎmi. Nie przepada za prowadzeniem interesów. Sprawy
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finansowe i skomplikowane negocjacje zostawia mnie. ňatwo
siĹ wzrusza. Jest wraŇliwa na cudze cierpienie. 

— Czy ma jakieŔ cechy szczególne?
— Szczególne?
— KaŇdy ma swoje dziwactwa.
— Niczego takiego nie zauwaŇyűem — przyznaű po namyŔle

Robert Åkerblom.
Wallander skinâű gűowâ i wstaű. Byűa za kwadrans dwu-

nasta. Chciaű porozmawiaĺ z Björkiem przed lunchem.
— OdezwĹ siĹ dzisiaj po poűudniu — powiedziaű. — ProszĹ

siĹ nie zamartwiaĺ. MoŇe pan sobie przypomni coŔ waŇnego,
o czym powinienem wiedzieĺ.

— Co siĹ staűo? — spytaű Robert Åkerblom, Ŕciskajâc Wal-
landerowi dűoº na poŇegnanie.

— Przypuszczalnie nic. Wszystko siĹ na pewno wyjaŔni. 

Wallander zűapaű Björka w ostatniej chwili. WűaŔnie wy-
bieraű siĹ do domu na lunch. Jak zwykle wydawaű siĹ zago-
niony. Wallander wyobraŇaű sobie, Ňe funkcja komendanta
to nic godnego pozazdroszczenia.

— Przykro mi z powodu tego wűamania — powiedziaű
Björk, przybierajâc wspóűczujâcy wyraz twarzy. — Oby nie
napisali o tym w gazetach. Wűamanie do mieszkania inspek-
tora policji. Nie wyglâdaűoby to najlepiej. Mamy kiepskâ
wykrywalnoŔĺ. Szwedzka policja plasuje siĹ na dalekim miej-
scu w Ŕwiatowej statystyce.

— Jest, jak jest. MuszĹ z tobâ porozmawiaĺ. 
Stali na korytarzu przed gabinetem Björka.
— To pilne — dodaű.
Björk kiwnâű gűowâ i weszli do gabinetu.
Wallander wyjaŔniű, o co chodzi. Dokűadnie zrelacjonowaű

przebieg spotkania z Robertem Åkerblomem.
— Religijna matka dwójki dzieci — skwitowaű Björk. — Nie

ma jej od piâtku. Niedobrze.
— OtóŇ to. Niedobrze.
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Björk przyglâdaű mu siĹ z uwagâ.
— Podejrzewasz zabójstwo?
Wallander wzruszyű ramionami.
— Nie wiem, co o tym myŔleĺ. W kaŇdym razie jestem

pewien, Ňe to nie jest zwykűe zaginiĹcie. Dlatego powinniŔmy
od razu przystâpiĺ do dziaűania, pomijajâc rutynowe proce-
dury, jakie stosujemy w takich wypadkach.

Björk skinâű gűowâ.
— Zgadzam siĹ. Kogo chcesz do pomocy? Nie zapominaj,

Ňe brakuje nam ludzi. Hanssonowi udaűo siĹ zűamaĺ nogĹ
w najmniej odpowiednim momencie.

— Martinssona i Svedberga. À propos, czy Svedberg do-
padű tego byczka, który hasaű po E14?

— JakiŔ chűop zűapaű go na lasso — ponuro odparű Björk.
— Svedberg zeŔlizgnâű siĹ do rowu i skrĹciű nogĹ w kostce.
Ale jest na chodzie.

Wallander wstaű.
— JadĹ do Skurupu — powiedziaű. — Spotkajmy siĹ o wpóű

do piâtej, Ňeby zebraĺ do kupy wszystkie informacje. Ale juŇ
teraz musimy wszczâĺ poszukiwania jej samochodu.

PoűoŇyű kartkĹ na biurku Björka.
— Toyota corolla — przeczytaű Björk. — ZajmĹ siĹ tym.

Wallander ruszyű do Skurupu. PoniewaŇ potrzebowaű tro-
chĹ czasu na przemyŔlenie sprawy, powoli sunâű nadbrzeŇnâ
szosâ.

Zerwaű siĹ wiatr. Po niebie przetaczaűy siĹ postrzĹpione
chmury. Do portu wpűywaű prom z Polski.

W Mossby Strandzie zatrzymaű siĹ na opustoszaűym par-
kingu przed zamkniĹtym na gűucho kioskiem. Siedziaű w sa-
mochodzie i myŔlaű o pontonie, który w ubiegűym roku wűaŔ-
nie tutaj dopűynâű do brzegu z dwoma martwymi mĹŇczyz-
nami, i o poznanej w Rydze kobiecie, Bajbie Liepie, o której
— mimo szczerych chĹci — nie udaűo mu siĹ zapomnieĺ.

Najmniej ze wszystkiego Ňyczyűby sobie teraz zabójstwa
kobiety.
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Najbardziej Ňyczyűby sobie spokoju.
PomyŔlaű o planach matrymonialnych ojca. I o wűama-

niu, i o muzyce, której zostaű pozbawiony. Czuű siĹ tak, jakby
mu ktoŔ odebraű waŇnâ czĹŔĺ jego Ňycia.

PomyŔlaű o córce, Lindzie, studiujâcej wieczorowo w Sztok-
holmie, z którâ — tak mu siĹ przynajmniej wydawaűo — zaczy-
naű traciĺ kontakt. 

Za duŇo rzeczy miaű na gűowie.
Wysiadű z samochodu, zaciâgnâű suwak kurtki i zszedű na

brzeg. Byűo chűodno. Marzű.
Odtworzyű w myŔlach przebieg rozmowy z Robertem

Åkerblomem. RozwaŇaű róŇne hipotezy. Czy mimo wszystko
mogűo istnieĺ jakieŔ naturalne wyjaŔnienie? Czy Louise mogűa
popeűniĺ samobójstwo? Przypomniaű sobie jej gűos. Jej zapaű.

TuŇ przed pierwszâ Kurt Wallander wsiadű do samochodu
i pojechaű do Skurupu. 

Wyciâgnâű tylko jeden wniosek.
Byű przekonany, Ňe Louise Åkerblom nie Ňyje.

3

Kurt Wallander miaű stale powracajâcy sen na jawie, który
przypuszczalnie dzieliű z wieloma ludÎmi. Śniű, Ňe dokonuje
genialnego napadu na bank, czym wprawia w zdumienie ca-
űy Ŕwiat. Snowi towarzyszyűa ciekawoŔĺ, ile pieniĹdzy zwykűo
siĹ przechowywaĺ w Ŕredniej wielkoŔci banku. Mniej, niŇ siĹ
sâdzi, ale i tak aŇ nadto? Nie wiedziaű dokűadnie, jak by to
zrobiű, w kaŇdym razie nie przestawaű o tym myŔleĺ.

UŔmiechnâű siĹ, ale zaraz spowaŇniaű, zdjĹty wyrzutami
sumienia.

Byű pewien, Ňe nie odnajdâ Louise Åkerblom Ňywej. Nie
dysponowaű Ňadnymi dowodami, nie znaű miejsca zbrodni.
Nie miaű absolutnie nic, a mimo to wiedziaű, Ňe siĹ nie myli.
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Raz po raz stawaűa mu przed oczami fotografia córek.
Jak wytűumaczyĺ coŔ, czego wytűumaczyĺ siĹ nie da? Czy

Robert Åkerblom nadal bĹdzie siĹ modliű do swojego Boga,
który tak okrutnie zawiódű i jego, i jego dzieci?

KrâŇyű po banku w Skurupie, czekajâc, aŇ urzĹdnik asys-
tujâcy Louise Åkerblom przy transakcji w piâtkowe popo-
űudnie wróci od dentysty. PiĹtnaŔcie minut wczeŔniej roz-
mawiaű z dyrektorem, Gustavem Halldénem, którego miaű
okazjĹ kiedyŔ poznaĺ. Powiedziaű mu, Ňe potrzebuje informa-
cji w zwiâzku z zaginiĹciem pewnej kobiety, i poprosiű
o dyskrecjĹ. 

— Nie wiemy na pewno, czy staűo siĹ coŔ powaŇnego
— wyjaŔniű.

— Rozumiem — odparű Halldén. — To tylko przypuszczenia.
Wallander skinâű gűowâ. Tak wűaŔnie byűo. Ale gdzie jest

granica miĹdzy wiedzâ a przypuszczeniami? 
Jego rozmyŔlania przerwaű czyjŔ gűos.
— Chciaű siĹ pan ze mnâ spotkaĺ — powiedziaű niezbyt

wyraÎnie mĹŇczyzna stojâcy za jego plecami.
Wallander odwróciű siĹ.
— Gűówny ksiĹgowy Moberg?
MĹŇczyzna skinâű gűowâ. Jak na gűównego ksiĹgowego,

wydawaű siĹ zaskakujâco műody. Ale nie tylko jego wiek
przyciâgnâű uwagĹ Wallandera. Policzek mĹŇczyzny byű moc-
no spuchniĹty.

— Nie bardzo mogĹ mówiĺ — wymamrotaű Moberg.
Wallander nic nie zrozumiaű.
— Poczekajmy — kontynuowaű Moberg — aŇ przestanie dzia-

űaĺ znieczulenie.
— Niestety, mam bardzo maűo czasu. Chyba Ňe mówienie

sprawia panu ból.
Moberg pokrĹciű gűowâ i zaprowadziű Wallandera do nie-

wielkiej salki w gűĹbi banku.
— Tutaj to zaűatwialiŔmy — poinformowaű Moberg. — Siedzi

pan na tym samym miejscu co Louise Åkerblom. Wiem od
Halldéna, Ňe to o niej chce pan porozmawiaĺ. ZaginĹűa?
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— PrzyjĹliŔmy zgűoszenie o jej zaginiĹciu. Prawdopodob-
nie pojechaűa odwiedziĺ krewnych i zapomniaűa o tym po-
wiedzieĺ domownikom. 

Wyczytaű ze spuchniĹtej twarzy Moberga, Ňe potraktowaű
jego wyjaŔnienie doŔĺ sceptycznie. Jasne, pomyŔlaű. Zaginio-
ny to zaginiony. Nie moŇna zaginâĺ w poűowie.

— Co chciaűby pan wiedzieĺ? — zapytaű Moberg i napiű siĹ
wody, której sobie nalaű z karafki stojâcej na stole.

— Co siĹ wydarzyűo w piâtek po poűudniu. Ze szczegóűami.
Czas, co Louise Åkerblom mówiűa, jak siĹ zachowywaűa, kto
kupiű ten dom, kto go sprzedaű. Czy znaű jâ pan wczeŔniej?

— SpotkaliŔmy siĹ cztery razy w zwiâzku z transakcjami
kupna-sprzedaŇy nieruchomoŔci.

— ProszĹ opowiedzieĺ o piâtku.
Moberg wyjâű kalendarzyk z wewnĹtrznej kieszeni mary-

narki.
— ByliŔmy umówieni kwadrans po drugiej. Louise przy-

szűa kilka minut wczeŔniej. ZamieniliŔmy parĹ sűów o pogo-
dzie.

— Czy sprawiaűa wraŇenie spiĹtej albo zdenerwowanej?
— Nie — odparű po namyŔle Moberg. — Przeciwnie. Wyglâ-

daűa na zadowolonâ. Przedtem odbieraűem jâ jako osobĹ
dosyĺ chűodnâ. Ale w piâtek byűo inaczej.

Wallander skinieniem gűowy zachĹciű go, Ňeby kontynuo-
waű.

— Przyszli nabywcy, műode maűŇeºstwo Nilsonów, peűno-
mocnik spadkobierców majâtku po zmarűym, i dopeűniliŔmy
formalnoŔci proceduralnych. Wszystkie dokumenty byűy
w naleŇytym porzâdku, wpis hipoteczny, wpis do ksiĹgi
wieczystej, kwity poŇyczkowe, czek bankowy. Szybko siĹ
z tym uporaliŔmy. Przed rozstaniem chyba ŇyczyliŔmy sobie
nawzajem miűego weekendu. Ale nie jestem tego pewien.

— Czy Louise Åkerblom gdzieŔ siĹ spieszyűa? — spytaű Wal-
lander.

— To moŇliwe... Ale gűowy nie dam. Wiem natomiast, Ňe
nie od razu odjechaűa. — Wskazaű okno wychodzâce na nie-
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wielki parking. — ZauwaŇyűem, Ňe tutaj zostawiűa samochód,
ale wsiadűa do niego dopiero w piĹtnaŔcie minut po wyjŔciu
z banku. Rozmawiaűem akurat przez telefon i wszystko wi-
dziaűem. Wydaje mi siĹ, Ňe prócz aktówki miaűa jakâŔ torbĹ.

— Jak wyglâdaűa ta torba?
Moberg wzruszyű ramionami. Znieczulenie zaczĹűo mijaĺ.
— Jak moŇe wyglâdaĺ torba? Chyba byűa papierowa, nie

plastikowa.
— I potem odjechaűa?
— Najpierw do kogoŔ zadzwoniűa z radiotelefonu.
Do mĹŇa, pomyŔlaű Wallander. Na razie wszystko siĹ

zgadza.
— Byűo po trzeciej — podjâű Moberg. — O wpóű do czwartej

miaűem nastĹpne spotkanie, do którego musiaűem siĹ przy-
gotowaĺ. Moja rozmowa telefoniczna przeciâgaűa siĹ.

— Widziaű pan, jak odjeŇdŇa?
— Nie, w tym czasie byűem juŇ w swoim biurze.
— WiĹc po raz ostatni widziaű jâ pan rozmawiajâcâ przez

radiotelefon?
Moberg skinâű gűowâ.
— Jaki miaűa samochód?
— Sűabo siĹ znam na markach. W kaŇdym razie byű czar-

ny. Albo granatowy.
Wallander zamknâű koűonotatnik.
— Gdyby pan sobie jeszcze coŔ przypomniaű, proszĹ siĹ

natychmiast z nami skontaktowaĺ. Wszystko moŇe byĺ
waŇne.

Dostaű namiary uczestników transakcji, opuŔciű bank i za-
trzymaű siĹ na placu. Papierowa torba. Przypomniaű sobie,
Ňe na ulicy równolegűej do torów kolejowych jest cukiernia.
Przeciâű plac i skrĹciű w prawo. 

Dziewczyna stojâca za ladâ pracowaűa w ostatni piâtek. Nie
rozpoznaűa Louise Åkerblom z fotografii, którâ jej pokazaű. 

— Niedaleko jest piekarnia — powiedziaűa.
— Gdzie?
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Okazaűo siĹ, Ňe piekarnia leŇy w tej samej odlegűoŔci od
banku co cukiernia, tyle Ňe po lewej od placu. PodziĹkowaű
i wyszedű.

W piekarni starsza kobieta spytaűa, czego sobie Ňyczy.
Wyjâű zdjĹcie i przedstawiű siĹ.

— Chciaűbym siĹ dowiedzieĺ, czy pani poznaje tĹ kobietĹ.
Niewykluczone, Ňe byűa tutaj w piâtek tuŇ po trzeciej.

Kobieta wűoŇyűa okulary i dokűadnie studiowaűa fotografiĹ.
— Czy coŔ siĹ staűo? — zainteresowaűa siĹ. — Kto to jest?
— ProszĹ mi tylko powiedzieĺ, czy pani jâ rozpoznaje.
Kobieta skinĹűa gűowâ.
— Wydaje mi siĹ, Ňe kupiűa kilka ciastek. Tak, z caűâ pew-

noŔciâ. Kupiűa napoleonki. I chleb.
— Ile napoleonek? — spytaű po namyŔle.
— Cztery. PamiĹtam, bo chciaűam je wűoŇyĺ do kartonu,

ale powiedziaűa, Ňe wystarczy torebka. Spieszyűa siĹ.
— Czy zauwaŇyűa pani, dokâd poszűa po wyjŔciu z piekarni?
— Nie. Musiaűam siĹ zajâĺ innymi klientami. 
— DziĹkujĹ. Bardzo mi pani pomogűa.
— Co siĹ staűo?
— Nic — odparű Wallander. — To jedynie rutynowe pytania.
Wyszedű ze sklepu i ruszyű na tyű banku, gdzie Louise

Åkerblom zaparkowaűa samochód. Tutaj Ŕlad siĹ urywa, po-
myŔlaű. Nagrywa wiadomoŔĺ na automatycznâ sekretarkĹ
i jedzie obejrzeĺ dom, którego lokalizacji jeszcze nie znamy.
Jest w dobrym humorze, kupiűa ciastka i wróci okoűo piâtej.

Spojrzaű na zegarek. Za trzy trzecia. Louise Åkerblom byűa
w tym miejscu trzy dni temu.

Wallander poszedű do samochodu, który postawiű przed
bankiem, wsiadű, wűâczyű kasetĹ, jednâ z niewielu, które mu
zostaűy po wűamaniu, i próbowaű dokonaĺ podsumowania.
Sűuchajâc Placida Dominga, pomyŔlaű, Ňe kaŇdy z czűonków
rodziny Åkerblomów miaű dostaĺ po napoleonce. Ciekawe,
czy modlâ siĹ takŇe przed deserem. Zastanawiaű siĹ, jakie to
uczucie wierzyĺ w Boga. W zwiâzku z tym nasunâű mu siĹ
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pewien pomysű. Musi odbyĺ jeszcze jednâ rozmowĹ. Powi-
nien zdâŇyĺ przed odprawâ w komendzie.

Co powiedziaű Robert Åkerblom?
Pastor Tureson?
Wallander zapaliű silnik i pojechaű w kierunku Ystadu. Na

E14 przekroczyű dozwolonâ prĹdkoŔĺ. Zadzwoniű do Ebby
i poprosiű jâ, Ňeby siĹ skontaktowaűa z pastorem Tureso-
nem i poinformowaűa, Ňe inspektor Wallander chce siĹ z nim
bezzwűocznie widzieĺ. Kiedy dojeŇdŇaű do Ystadu, Ebba
oddzwoniűa. Pastor Tureson jest w koŔciele metodystów
i chętnie siĹ z nim spotka. 

— Chyba nic ci siĹ nie stanie, jeŔli od czasu do czasu
zajrzysz do koŔcioűa — zauwaŇyűa Ebba.

Wallander przypomniaű sobie kilka nocy, które rok temu
spĹdziű z Bajbâ Liepâ w ryskim koŔciele. Nic jednak nie po-
wiedziaű. Nawet gdyby chciaű, nie miaű teraz czasu o niej
myŔleĺ.

Pastor Tureson byű wysokim krzepkim mĹŇczyznâ o buj-
nych siwych wűosach. Wallander mógű siĹ przekonaĺ o jego
sile, kiedy uŔcisnĹli sobie dűonie.

W skromnym wnĹtrzu Wallander nie miaű uczucia przy-
tűoczenia, jakie go zawsze ogarniaűo, ilekroĺ wchodziű do koŔ-
cioűa. Usiedli na krzesűach przed stoűem oűtarzowym.

— Dzwoniűem do Roberta kilka godzin temu — powiedziaű
pastor Tureson. — Biedny czűowiek, jest zdruzgotany. Czy
jeszcze jej nie znaleÎliŔcie?

— Nie. 
— Nie rozumiem, co siĹ mogűo staĺ. Louise nie naleŇy do

osób, które naraŇajâ siĹ na niebezpieczeºstwo.
— Czasem nie da siĹ tego uniknâĺ. 
— Co ma pan na myŔli?
— Sâ dwa rodzaje zagroŇeº. Takie, na które sami siĹ wysta-

wiamy, albo takie, na które jesteŔmy wystawieni. To niezu-
peűnie to samo.

44



Pastor Tureson bezradnie rozűoŇyű rĹce. Jego niepokój
wydawaű siĹ autentyczny, szczerze wspóűczuű mĹŇowi i cór-
kom.

— ProszĹ mi opowiedzieĺ o Louise. Jaka byűa? Czy znaű
jâ pan od dawna? Jaka byűa rodzina Åkerblomów?

Pastor Tureson spojrzaű na Wallandera z powagâ.
— Pyta mnie pan tak, jakby to juŇ byű czas przeszűy.
— Zűe nawyki — usprawiedliwiű siĹ Wallander. — OczywiŔcie

chciaűbym siĹ dowiedzieĺ, jaka jest Louise.
— Jestem pastorem w tej gminie od piĹciu lat. Jak pan

zapewne sűyszy, pochodzĹ z Göteborga. Kiedy tutaj przyje-
chaűem, Åkerblomowie byli juŇ czűonkami naszego KoŔcioűa.
Oboje sâ z rodzin metodystów, spotkali siĹ dziĹki wspól-
nej wierze. Obecnie wychowujâ w niej swoje córki. Robert
i Louise to porzâdni ludzie. Pracowici, oszczĹdni, szczodrzy.
Trudno opisaĺ ich inaczej i trudno mówiĺ o kaŇdym z osob-
na. Wierni sâ zdezorientowani znikniĹciem Louise. Czuűem
to podczas naszej wczorajszej modlitwy na jej intencjĹ.

Idealna rodzina, pomyŔlaű Wallander. Ďadnej szczeliny
w murze. MogĹ przepytaĺ tysiâc innych ludzi i wszyscy po-
wiedzâ to samo. Louise Åkerblom nie ma sűabych stron.
Jedynie jej znikniĹcie odbiega od normy. 

CoŔ tu siĹ nie zgadza. Nic siĹ nie zgadza.
— Czy pan inspektor myŔli o czymŔ szczególnym? — zapy-

taű pastor Tureson.
— MyŔlĹ o sűaboŔciach — przyznaű Wallander. — Bóg po-

moŇe nam pokonaĺ wűasne sűaboŔci. Czy to nie jeden z pod-
stawowych wyznaczników wszystkich religii?

— Owszem.
— Tymczasem Louise Åkerblom wydaje siĹ osobâ caűko-

wicie ich pozbawionâ. Jest chodzâcâ doskonaűoŔciâ. Czy tacy
ludzie naprawdĹ istniejâ?

— Louise taka wűaŔnie jest.
— Jak anioű?
— Niezupeűnie. KiedyŔ, robiâc kawĹ na nasz wieczorek,

sparzyűa siĹ i przypadkiem usűyszaűem, jak zaklĹűa.
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Wallander postanowiű zaczâĺ od poczâtku.
— Nie wchodzi w grĹ konflikt miĹdzy niâ a mĹŇem? —

spytaű. 
— Zdecydowanie nie.
— A jakiŔ inny mĹŇczyzna?
— Wykluczone. Mam nadziejĹ, Ňe nie zada pan tego pyta-

nia Robertowi.
— Czy mogűy jâ ogarnâĺ wâtpliwoŔci natury religijnej?
— To absolutnie niemoŇliwe. CoŔ bym o tym wiedziaű.
— Czy mogűa mieĺ jakiŔ powód, Ňeby popeűniĺ samobój-

stwo?
— Nie.
— Czy mogűa doznaĺ nagűego zamroczenia?
— Niby dlaczego? Louise jest caűkowicie zrównowaŇona.
— WiĹkszoŔĺ z nas ma jakieŔ tajemnice — powiedziaű Wal-

lander po chwili milczenia. — Czy Louise Åkerblom mogűa
coŔ ukrywaĺ nawet przed mĹŇem?

Pastor Tureson pokrĹciű gűowâ.
— OczywiŔcie, Ňe kaŇdy ma jakieŔ tajemnice. CzĹsto bar-

dzo mroczne. Jestem jednak przekonany, Ňe w Ňyciu Louise
nie byűo nic takiego, co by mogűo jâ skűoniĺ do porzucenia
rodziny. Na pewno nie chciaűaby nikogo niepokoiĺ.

Wallander nie miaű wiĹcej pytaº.
CoŔ tu siĹ nie zgadza, pomyŔlaű. CoŔ siĹ nie zgadza w tym

idyllicznym obrazku.
Wstaű i podziĹkowaű pastorowi Turesonowi.
— JeŔli Louise nie wróci — powiedziaű — porozmawiam

z innymi czűonkami gminy.
— Na pewno wróci. Nie ma innej moŇliwoŔci.
PiĹĺ po czwartej Wallander wyszedű z koŔcioűa metodys-

tów. ZaczĹűo padaĺ, wiaű chűodny wiatr. DrŇâc z zimna,
wsiadű do samochodu. Byű zmĹczony. Jakby sama myŔl, Ňe
dwie maűe dziewczynki miaűyby straciĺ matkĹ, pozbawiűa
go siű.
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O wpóű do piâtej zebrali siĹ w gabinecie Björka. Martins-
son siedziaű na kanapie, Svedberg podpieraű ŔcianĹ i jak
zwykle drapaű siĹ po űysinie, jakby siĹ űudziű, Ňe znajdzie tam
jakieŔ wűosy. Wallander usiadű na krzeŔle. Björk staű za biur-
kiem i rozmawiaű przez telefon. Kiedy skoºczyű, poprosiű
EbbĹ, Ňeby przez najbliŇsze póű godziny nikogo z nim nie
űâczyűa. Z wyjâtkiem Roberta Åkerbloma.

— Co mamy? — spytaű Björk. — Od czego zaczniemy?
— Nic nie mamy — odparű Wallander.
— Poinformowaűem o sprawie Svedberga i Martinssona —

podjâű Björk. — Szukamy jej samochodu. PodjĹliŔmy wszyst-
kie rutynowe dziaűania, jakie wdraŇamy w tych sytuacjach,
w których oceniamy czyjeŔ zaginiĹcie jako powaŇne. 

— Nie oceniamy — przerwaű mu Wallander. — To jest po-
waŇne. Gdyby doszűo do nieszczĹŔliwego wypadku, juŇ byŔ-
my coŔ o tym wiedzieli. A nie wiemy. Mamy wiĹc do czy-
nienia z przestĹpstwem. Niestety, jestem pewien, Ňe Louise
Åkerblom nie Ňyje.

Martinsson zamierzaű o coŔ spytaĺ, ale Wallander nie do-
puŔciű go do gűosu i zdaű relacjĹ z tego, co do tej pory udaűo
mu siĹ zebraĺ. Musi przekonaĺ kolegów do swoich racji.
KtoŔ pokroju Louise Åkerblom nie porzuca rodziny z wűas-
nej woli. 

Zostawiűa wiadomoŔĺ na automatycznej sekretarce, Ňe
bĹdzie w domu okoűo piâtej, i coŔ jej w tym przeszkodziűo.
CoŔ albo ktoŔ.

— Tak, trudna sprawa — skwitowaű Björk.
— PoŔredniczka w handlu nieruchomoŔciami, metodystka,

matka dzieciom — powiedziaű Martinsson. — MoŇe za duŇo
miaűa na gűowie? Kupuje ciastka, jedzie w stronĹ domu, nagle
siĹ rozmyŔla i skrĹca na KopenhagĹ. 

— Musimy znaleÎĺ samochód — odezwaű siĹ Svedberg.
— Inaczej nie ruszymy z miejsca.

— Przede wszystkim musimy odszukaĺ dom, który miaűa
obejrzeĺ — wtrâciű Wallander. — Czy nie byűo telefonu od
Roberta Åkerbloma?
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Nie. Nie byűo. 
— JeŔli rzeczywiŔcie pojechaűa gdzieŔ w okolice Kragehol-

mu, powinniŔmy pójŔĺ tym tropem, dopóki jej nie znajdzie-
my albo dopóki Ŕlad siĹ nie urwie.

— Peters i Norén przepatrzyli boczne drogi wokóű Krage-
holmu — poinformowaű Björk. — I nic. Przy okazji odkryli
skradzionâ ciĹŇarówkĹ.

Wallander wyjâű z kieszeni kasetĹ z automatycznej sekre-
tarki. Nie bez kűopotu udaűo im siĹ zdobyĺ odpowiedni mag-
netofon. Pochylili siĹ nad biurkiem i sűuchali gűosu Louise
Åkerblom.

— TaŔmĹ trzeba dokűadnie sprawdziĺ — powiedziaű Wal-
lander. — WâtpiĹ, Ňeby technicy mieli jakieŔ zastrzeŇenia, ale
niczego nie wolno nam lekcewaŇyĺ.

— Jedno jest jasne — zauwaŇyű Martinsson. — Kiedy na-
grywaűa tĹ wiadomoŔĺ, nie czuűa siĹ zagroŇona, nikt jej do
niczego nie zmuszaű, nie byűa ani zdenerwowana, ani zdespe-
rowana.

— CoŔ siĹ wiĹc musiaűo staĺ miĹdzy trzeciâ a piâtâ — po-
wiedziaű Wallander. — W trójkâcie Skurup, Krageholm, Ystad.
Trzy dni temu.

— Jak byűa ubrana? — spytaű Björk.
Wallander nagle sobie uŔwiadomiű, Ňe nie zadaű jej mĹŇo-

wi jednego z podstawowych pytaº. 
— MyŔlĹ, Ňe mimo wszystko moŇe istnieĺ jakieŔ naturalne

wytűumaczenie — odezwaű siĹ Martinsson. — PowiedziaűeŔ,
Kurt, Ňe ludzie jej pokroju nie znikajâ z wűasnej woli. Ale
napaŔci i morderstwa zdarzajâ siĹ bardzo rzadko. Wydaje mi
siĹ, Ňe powinniŔmy dziaűaĺ tak jak zwykle. Bez histerii.

— Wcale nie histeryzujĹ — zaprotestowaű Wallander. —
Wiem, co mówiĹ. Niektóre wnioski same siĹ nasuwajâ. 

Björk juŇ miaű siĹ wűâczyĺ, kiedy zadzwoniű telefon.
— PrzecieŇ prosiűem, Ňeby nikt nam nie przeszkadzaű —

mruknâű.
Wallander szybko poűoŇyű dűoº na sűuchawce.
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— To moŇe byĺ Åkerblom. Chyba bĹdzie lepiej, jeŔli ja
z nim porozmawiam.

Odebraű i przedstawiű siĹ.
— Mówi Robert Åkerblom. Czy znaleÎliŔcie Louise?
— Nie. Jeszcze nie.
— Przed chwilâ zadzwoniűa wdowa. Mam mapĹ. Sam zacz-

nĹ jej szukaĺ.
— Niech pan jedzie ze mnâ — zdecydowaű Wallander po

namyŔle. — BĹdĹ za chwilĹ. Czy mógűby pan w tym czasie
skopiowaĺ mapĹ w kilku egzemplarzach? PiĹĺ wystarczy.

— Dobrze.
Wallander pomyŔlaű, Ňe ludzie prawdziwie wierzâcy sâ

zazwyczaj praworzâdni i posűuszni autorytetom. Nikt nie
mógűby powstrzymaĺ Roberta Åkerbloma przed poszukiwa-
niem Ňony na wűasnâ rĹkĹ. 

Wallander z trzaskiem odűoŇyű sűuchawkĹ na wideűki.
— Mamy mapĹ — powiedziaű. — Pojedziemy dwoma samo-

chodami. Robert Åkerblom zabierze siĹ ze mnâ.
— Nie weÎmiemy kilku radiowozów? — zapytaű Martinsson.
— Na razie niepotrzebne nam kolumny — odparű Wallan-

der. — Najpierw musimy obejrzeĺ mapĹ i przygotowaĺ plan.
Potem wyŔlemy patrole.

— Dzwoºcie, gdyby coŔ siĹ dziaűo — powiedziaű Björk. —
Tutaj albo do mnie do domu.

Wallander biegű korytarzem. Musi jak najszybciej ustaliĺ,
czy Ŕlady nie zaprowadzâ ich donikâd. MoŇliwe, Ňe Louise
Åkerblom gdzieŔ tam jest.

Svedberg wytarű chusteczkâ krople deszczu z maski sa-
mochodu Wallandera, Ňeby mogli na niej poűoŇyĺ mapĹ,
którâ narysowaű Robert Åkerblom na podstawie opisu
wdowy.

— E14 — stwierdziű Svedberg. — Zjazd na KatslösĹ i Ka-
desjö. W lewo na Knickarp, potem w prawo, znów w lewo
i gdzieŔ niedaleko ma byĺ bita droga.
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— Nie tak szybko — przyhamowaű go Wallander. — Gdy-
byŔcie byli w Skurupie, którĹdy byŔcie pojechali?

Istniaűo kilka moŇliwoŔci. Wdali siĹ w krótkâ dyskusjĹ.
W koºcu Wallander zapytaű Roberta Åkerbloma.

— MyŔlĹ, Ňe Louise wybraűaby bocznâ drogĹ — odparű bez
wahania. — Nie lubiűa tűoku ani poŔpiechu na E14. Chyba
pojechaűaby przez Svaneholm i BroddĹ.

— Nawet gdyby czas jâ goniű? Chciaűa byĺ w domu koűo
piâtej.

— Tak, nawet wtedy.
— Pojedziecie tamtĹdy — Wallander zwróciű siĹ do Martins-

sona i Svedberga. — BĹdziemy w staűym kontakcie. 
OpuŔcili Ystad. Martinsson i Svedberg ruszyli pierwsi.

Mieli do przebycia dűuŇszy odcinek. Robert Åkerblom wpa-
trywaű siĹ przed siebie. Wallander od czasu do czasu na
niego zerkaű. Widziaű, Ňe niespokojnie pociera dűonie, jakby
nie mógű siĹ zdecydowaĺ, czy je spleŔĺ, czy nie.

Czuű rosnâce napiĹcie. Co wűaŔciwie spodziewajâ siĹ
znaleÎĺ?

Wyhamowaű przed zjazdem na Kadesjö, przepuŔciű ciĹŇa-
rówkĹ i przypomniaű sobie, Ňe dwa lata temu jechaű tĹdy do
poűoŇonej na odludziu posesji, gdzie zamordowano starsze
maűŇeºstwo. Wzdrygnâű siĹ i nie po raz pierwszy pomyŔlaű
o zmarűym przed rokiem starszym koledze Rydbergu. Ilekroĺ
Ŕledztwo, które prowadziű, wykraczaűo poza utarte ramy, bra-
kowaűo mu jego doŔwiadczenia i mâdrych rad.

Co siĹ dzieje w naszym kraju? Co siĹ staűo ze zwyczaj-
nymi zűodziejami i oszustami? Skâd siĹ bierze to niebywaűe
okrucieºstwo?

Mapa leŇaűa koűo dÎwigni zmiany biegów.
— Dobrze jedziemy? — spytaű Wallander, Ňeby przerwaĺ

ciszĹ.
— Tak — odparű Robert Åkerblom, nie odrywajâc oczu od

szosy. — Za nastĹpnym pagórkiem skrĹcimy w lewo.
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Wjechali w krageholmski las. Po lewej, miĹdzy drzewami,
poűyskiwaűo jezioro. Wallander zwolniű i zaczĹli wypatrywaĺ
bocznej bitej drogi. 

ZauwaŇyű jâ Robert Åkerblom. Wallander zahamowaű,
cofnâű siĹ i stanâű.

— ProszĹ zostaĺ w samochodzie — powiedziaű. — RozejrzĹ
siĹ.

Zjazd byű prawie caűkowicie zaroŔniĹty. Wallander przy-
kucnâű. Na trawie widniaűy ledwie widoczne Ŕlady opon. Czuű
na karku wzrok Roberta Åkerbloma. 

Wróciű do samochodu i wywoűaű Martinssona i Svedber-
ga. WűaŔnie dotarli do Skurupu.

— JesteŔmy przy bitej drodze — poinformowaű. — UwaŇaj-
cie, Ňeby nie zniszczyĺ Ŕladów opon.

— Zrozumiaűem — odezwaű siĹ Svedberg. 
Wallander skrĹciű, omijajâc Ŕlady.
Dwa samochody, pomyŔlaű. Albo jeden, który wjechaű

i wyjechaű. 
Podskakujâc, powoli sunĹli po podmokűej wyboistej na-

wierzchni. Od wystawionego na sprzedaŇ domu dzieliű ich
kilometr. Wallander zdziwiű siĹ, zobaczywszy jego nazwĹ
na mapie. ,,Odludzie”.

Trzy kilometry dalej droga siĹ skoºczyűa. Robert Åker-
blom popatrzyű zdezorientowany na mapĹ i na Wallandera.

— To nie tu — powiedziaű Wallander. — Na pewno byŔmy
zauwaŇyli ten dom, bo stoi tuŇ przy drodze. Zawracamy.

Wyjechali na szosĹ i wolno ruszyli przed siebie. Mniej
wiĹcej piĹĺset metrów dalej zobaczyli nastĹpny zjazd. Wal-
lander dokűadnie mu siĹ przyjrzaű. Tym razem byűo tu kilka
róŇnych, przecinajâcych siĹ Ŕladów opon. Droga wydawaűa
siĹ lepiej utrzymana i czĹŔciej z niej korzystano. 

Ale i tutaj nie znaleÎli Odludzia. MiĹdzy drzewami staű
wprawdzie jakiŔ dom, ale go minĹli, poniewaŇ nie pasowaű
do opisu. 

Cztery kilometry dalej Wallander zatrzymaű siĹ. 
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— Czy ma pan przy sobie numer telefonu do wdowy Wal-
lin? Podejrzewam, Ňe ma zűe wyczucie odlegűoŔci. 

Robert Åkerblom skinâű gűowâ i wyjâű z wewnĹtrznej kie-
szeni niewielki skorowidz. Wallander zauwaŇyű zakűadkĹ
w ksztaűcie anioűa. 

— ProszĹ do niej zadzwoniĺ, powiedzieĺ, Ňe pan zabűâdziű,
i niech bĹdzie uprzejma jeszcze raz wyjaŔniĺ, jak tam doje-
chaĺ.

Robert Åkerblom dűugo musiaű czekaĺ, zanim pani Wallin
podniosűa sűuchawkĹ.

Okazaűo siĹ, Ňe rzeczywiŔcie wcale nie byűa pewna, na
którym kilometrze jest zjazd. 

— Niech poda jakiŔ punkt orientacyjny — podpowiedziaű
Wallander. — W przeciwnym razie poŔlemy po niâ samo-
chód.

— Dâb, w który uderzyű piorun — poinformowaű Robert
Åkerblom. — Trzeba skrĹciĺ tuŇ przed nim.

Ruszyli. Dwa kilometry dalej dostrzegli rozűupany pieº
drzewa i zjazd w prawo. Wallander znów wywoűaű kolegów
i wyjaŔniű im, jak jechaĺ. Potem po raz trzeci wysiadű z sa-
mochodu i ze zdziwieniem stwierdziű, Ňe nie ma tu Ňadnych
ŔwieŇych Ŕladów opon. Mógű je zmyĺ deszcz. Mimo to poczuű
siĹ zawiedziony. 

Kilometr dalej zobaczyli dom. Zatrzymali siĹ. Znów za-
czĹűo padaĺ, zerwaű siĹ porywisty wiatr.

Robert Åkerblom puŔciű siĹ biegiem do posesji, piskliwie
wykrzykujâc imiĹ Ňony. Wallandera zamurowaűo. Dopiero
kiedy Åkerblom zniknâű za wĹgűem, pognaű za nim.

Ďadnego samochodu, pomyŔlaű. Ani samochodu, ani
Louise.

Robert Åkerblom wűaŔnie zamierzaű wybiĺ szybĹ cegűâ. 
Wallander chwyciű go za ramiĹ. 
— Nie warto.
— MoŇe ona tam jest!
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— Mówiű pan, Ňe nie miaűa kluczy. ProszĹ zostawiĺ tĹ ceg-
űĹ. MoŇe znajdziemy jakieŔ wyűamane drzwi. Ale juŇ teraz
mogĹ pana zapewniĺ, Ňe jej tu nie ma.

Robert Åkerblom osunâű siĹ na ziemiĹ.
— Gdzie ona jest? Co siĹ staűo?
Wallanderowi gűos uwiâzű w gardle. Zabrakűo mu sűów. 
Pomógű Åkerblomowi siĹ podnieŔĺ.
— Nie moŇe pan tu siedzieĺ, bo jeszcze siĹ pan rozchoruje.

Rozejrzyjmy siĹ.
Nie znaleÎli wyűamanych drzwi. Pokoje, do których zaglâ-

dali przez pozbawione zasűon okna, byűy puste. Kiedy zdali
sobie sprawĹ, Ňe nic wiĹcej nie wskórajâ, na podwórze wje-
chali Martinsson i Svedberg.

— Nic — oznajmiű Wallander, dyskretnie kűadâc palec na
ustach.

Nie chciaű, Ňeby zaczĹli zadawaĺ pytania. Nie chciaű po-
wiedzieĺ, Ňe Louise Åkerblom prawdopodobnie w ogóle tu
nie byűo.

— U nas teŇ nic — stwierdziű Martinsson. — Nie ma samo-
chodu, nic.

Wallander spojrzaű na zegarek. DziesiĹĺ po szóstej.
— MyŔlĹ, Ňe bĹdzie z pana wiĹkszy poŇytek w domu,

z córkami — zwróciű siĹ do Roberta Åkerbloma, silâc siĹ na
uŔmiech. — Svedberg pana odwiezie. A my bĹdziemy konty-
nuowaĺ poszukiwania. ProszĹ siĹ nie zamartwiaĺ. Ďona na
pewno wróci.

— Louise nie Ňyje — wyszeptaű Robert Åkerblom. — Nie
Ňyje i nigdy nie wróci.

— Nie — po chwili milczenia zaprzeczyű Wallander. — Nic
na to nie wskazuje. Svedberg pana teraz odwiezie, a ja obie-
cujĹ, Ňe siĹ póÎniej odezwĹ.

Odjechali.
— Zabieramy siĹ do roboty — powiedziaű Wallander, czujâc

narastajâcy niepokój.
Wsiedli do samochodu. Wallander zadzwoniű do Björka

i zaŇâdaű wszelkich dostĹpnych posiűków. Zbiórka przy
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rozűupanym dĹbie. Martinsson zaczâű planowaĺ przeczesywa-
nie terenu. Powinni jak najszybciej sprawdziĺ wszystkie dro-
gi wokóű Odludzia.

Wallander poprosiű Björka o dostarczenie porzâdnych
map.

— Szukamy do zmroku — powiedziaű. — JeŔli nie przyniesie
to Ňadnych rezultatów, jutro o Ŕwicie kontynuujemy. Ale juŇ
z wojskiem. 

— Jeszcze dzisiaj przydaűyby siĹ psy — zauwaŇyű Martins-
son.

Björk zobowiâzaű siĹ, Ňe osobiŔcie tego dopilnuje.
Martinsson i Wallander popatrzyli na siebie.
— Podsumuj — rzuciű Wallander. 
— Nie byűo jej tutaj — zaczâű Martinsson. — Jest albo gdzieŔ

w pobliŇu, albo daleko stâd. Nie wiem, co siĹ wydarzyűo.
W kaŇdym razie musimy odnaleÎĺ samochód. PowinniŔmy
rozpoczâĺ poszukiwania od tego miejsca. KtoŔ pewnie wi-
dziaű granatowâ toyotĹ. Trzeba popytaĺ sâsiadów. Björk zwo-
űa na jutro konferencjĹ prasowâ. Musimy daĺ do zrozumie-
nia, Ňe bardzo powaŇnie traktujemy to zaginiĹcie.

— Co mogűo siĹ staĺ?
— CoŔ, czego nie chcemy przyjâĺ do wiadomoŔci.
Deszcz bĹbniű o szyby i dach.
— Cholera! — zaklâű Wallander.
— OtóŇ to.

TuŇ przed póűnocâ zmĹczeni i przemokniĹci policjanci
zgromadzili siĹ na podwórzu przed domem, którego Louise
Åkerblom prawdopodobnie nigdy nie widziaűa. Nie trafili na
Ňadne Ŕlady po granatowym samochodzie ani tym bardziej
po Louise Åkerblom. Jedynym godnym wzmianki znale-
ziskiem byűy Ŕcierwa dwóch űosi wytropione przez psy. Poza
tym radiowóz jadâcy na miejsce zbiórki o maűy wűos nie
zderzyű siĹ z mercedesem, który z zawrotnâ szybkoŔciâ
mknâű po wâskiej bitej drodze.
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Björk podziĹkowaű wszystkim za ich wkűad. Mogâ wracaĺ
do domu, poszukiwania bĹdâ kontynuowane nazajutrz od
szóstej rano.

Wallander odjechaű ostatni. Z radiotelefonu zadzwoniű do
Roberta Åkerbloma. Niestety, nie miaű dla niego Ňadnych
wiadomoŔci. Mimo póÎnej pory Åkerblom zaprosiű go do
siebie. 

Zanim wűâczyű silnik, skontaktowaű siĹ z siostrâ. Znaű jej
zwyczaje, byű pewien, Ňe jeszcze nie Ŕpi. Powiedziaű, Ňe
ojciec zamierza siĹ oŇeniĺ z pomocâ domowâ. Ku jego zdu-
mieniu Kristina parsknĹűa Ŕmiechem. UlŇyűo mu, kiedy
obiecaűa, Ňe przyjedzie na poczâtku maja.

OdűoŇyű sűuchawkĹ i ruszyű do Ystadu. Przez przedniâ
szybĹ przetaczaűa siĹ deszczowa nawaűnica.

Odszukaű willĹ Roberta Åkerbloma. Wyglâdaűa tak jak
tysiâce innych. Na parterze paliűo siĹ Ŕwiatűo.

Odchyliű siĹ na fotelu i zamknâű oczy.
Louise nigdy nie dotarűa na miejsce, pomyŔlaű.
Co siĹ wydarzyűo po drodze?
CoŔ siĹ tu nie zgadza. Nic z tego nie rozumiem.

4

Budzik przy űóŇku zadzwoniű za kwadrans piâta. Kurt Wal-
lander jĹknâű i przykryű gűowĹ poduszkâ. Zdecydowanie za
krótko ŔpiĹ, pomyŔlaű z rezygnacjâ. Dlaczego nie jestem ta-
kim policjantem, który po powrocie do domu nie zaprzâta
sobie gűowy pracâ?

Cofnâű siĹ myŔlami do nocnego spotkania z Robertem
Åkerblomem. Z udrĹkâ patrzyű na jego twarz. Mógű mu po-
wiedzieĺ tylko tyle, Ňe nie znaleÎli Louise. Szybko siĹ po-
Ňegnaű, w samochodzie nie opuszczaűo go przykre uczucie.
Potem przewracaű siĹ na űóŇku do trzeciej, mimo Ňe byű kom-
pletnie wykoºczony. 
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Musimy jâ znaleÎĺ, pomyŔlaű. Teraz zaraz. Ďywâ albo mar-
twâ. BylebyŔmy jâ znaleÎli.

Umówiű siĹ z Robertem Åkerblomem, Ňe do niego zajrzy,
jak tylko wznowiâ poszukiwania. Musi przejrzeĺ rzeczy oso-
biste Louise, musi jâ lepiej poznaĺ. Czuű, Ňe za jej zaginiĹciem
kryje siĹ coŔ niezwykűego. DoŔwiadczenie mu podpowiadaűo,
Ňe ten przypadek róŇni siĹ od wszystkich, z jakimi kiedykol-
wiek miaű do czynienia. Chciaű siĹ dowiedzieĺ czym. 

Zwlekű siĹ z űóŇka, nastawiű wodĹ na kawĹ i zamierzaű
wűâczyĺ radio. Przypomniaű sobie o wűamaniu, zaklâű i po-
myŔlaű, Ňe nikt nie bĹdzie miaű teraz czasu, Ňeby siĹ tym
zajâĺ. 

Wziâű prysznic, ubraű siĹ i wypiű kawĹ. Pogoda nie popra-
wiűa mu humoru. Laűo bez przerwy, wiatr przybraű na sile.
Trudno o gorsze warunki do przeczesywania terenu. Na kra-
geholmskich polach i w lasach zaroi siĹ od zmĹczonych
i skwaszonych policjantów, psów ze zwieszonymi ogonami
i wkurzonych poborowych. Ale to sprawa Björka. On przyj-
rzy siĹ w tym czasie rzeczom Louise Åkerblom.

Wsiadű do samochodu i pojechaű do rozűupanego dĹbu.
Björk chodziű tam i z powrotem na poboczu.

— Co za pogoda — mruknâű. — Ďe teŇ zawsze musi padaĺ,
kiedy kogoŔ szukamy.

— Tak — przyznaű Wallander. — To dziwne.
— Rozmawiaűem z podpuűkownikiem Hernbergiem. Wysy-

űa dwa autobusy poborowych. BĹdâ o siódmej. PomyŔlaűem,
Ňe nie musimy na nich czekaĺ. Martinsson wszystko przygo-
towaű. 

Wallander z zadowoleniem pokiwaű gűowâ. Martinsson
zawsze byű dobry w planowaniu takich akcji.

— Na dziesiâtâ zwoűaűem konferencjĹ prasowâ — kontynu-
owaű Björk. — Chciaűbym, ŇebyŔ przyszedű. Do tego czasu
musimy mieĺ jej fotkĹ.

Wallander wyjâű z wewnĹtrznej kieszeni zdjĹcie Louise
Åkerblom. 
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— ňadna dziewczyna — skonstatowaű Björk. — Mam na-
dziejĹ, Ňe odnajdziemy jâ Ňywâ. Czy dokűadnie tak wyglâda?

— Zdaniem mĹŇa, tak.
Björk wsunâű fotografiĹ do plastikowej koszulki i wűoŇyű

do kieszeni deszczowca.
— JadĹ do Åkerblomów — poinformowaű Wallander. — Tam

bĹdĹ bardziej przydatny.
Björk nie miaű zastrzeŇeº. Kiedy Wallander siĹ odwróciű,

Ňeby pójŔĺ do samochodu, poűoŇyű mu dűoº na ramieniu.
— Co o tym myŔlisz? — spytaű. — Czy Louise nie Ňyje? Czy

mamy do czynienia z morderstwem?
— Nic innego raczej nie wchodzi w grĹ. MoŇe jest ranna,

ale nie bardzo w to wierzĹ. 
— Ěle to wyglâda. Oj, Île.

Wallander wróciű do Ystadu. Siwe morze znaczyűy grzy-
wiaste fale. 

W willi na Åkarvägen dwie dziewczynki przyglâdaűy mu
siĹ z powagâ. 

— Wiedzâ, Ňe pan jest z policji — uprzedziű go Robert Åker-
blom. — I wiedzâ, Ňe szuka pan ich mamy.

Wallander skinâű gűowâ i próbowaű siĹ uŔmiechnâĺ. 
— CzeŔĺ — powiedziaű ze ŔciŔniĹtym gardűem. — Jestem

Kurt. A wy jak macie na imiĹ? 
— Maria i Magdalena.
— Bardzo űadnie. Moja córka nazywa siĹ Linda.
— Dzisiaj bĹdâ u siostry. Lada moment po nie przyjedzie.

Napije siĹ pan herbaty?
— Tak, z przyjemnoŔciâ.
Zdjâű pűaszcz i buty i wszedű do kuchni. Dziewczynki nie

spuszczaűy z niego wzroku.
Od czego zaczâĺ? — pomyŔlaű. Czy Robert Åkerblom to

zrozumie, Ňe muszĹ przejrzeĺ wszystkie rzeczy Louise?
Dziewczynki odjechaűy.
Wallander dopiű herbatĹ.

57



— O dziesiâtej mamy konferencjĹ prasowâ — powiedziaű.
— Ujawnimy nazwisko paºskiej Ňony i poprosimy o skontak-
towanie siĹ z nami wszystkich, którzy jâ widzieli. Jak siĹ pan
zapewne domyŔla, nie wykluczamy zabójstwa.

Wallander zdawaű sobie sprawĹ, Ňe Robert Åkerblom
moŇe siĹ rozpűakaĺ. Ale tego poranka ów blady mĹŇczyzna
o zapadniĹtych oczach, nienagannie ubrany, w garniturze
i krawacie, sprawiaű wraŇenie opanowanego.

— Musimy wierzyĺ w naturalne powody zaginiĹcia — kon-
tynuowaű — nie moŇemy jednak pomijaĺ innych ewentual-
noŔci.

— OczywiŔcie. 
Wallander odsunâű pustâ filiŇankĹ, podziĹkowaű i wstaű.
— Czy przypomniaű pan sobie coŔ jeszcze, o czym powi-

nienem wiedzieĺ?
— Nie. To mi siĹ nie mieŔci w gűowie.
— Rozejrzyjmy siĹ. Chyba pan rozumie, Ňe muszĹ prze-

szukaĺ ubrania paºskiej Ňony, szuflady, wszystko, co mogűo-
by nam pomóc.

— Louise utrzymuje nienaganny porzâdek.
Przepatrzyli dom od strychu po piwnicĹ i garaŇ. Pani

Åkerblom lubiűa jasne, pastelowe kolory. Nigdzie nie byűo
ciemnych zasűon ani obrusów. Emanacja radoŔci Ňycia. Stare
meble zgodnie koegzystowaűy ze wspóűczesnymi. W kuchni
nie brakowaűo najbardziej nowoczesnych sprzĹtów. Purytaº-
skie zasady najwyraÎniej nie dotyczyűy dóbr materialnych. 

— Chciaűbym na chwilĹ wpaŔĺ do biura — powiedziaű Ro-
bert Åkerblom, kiedy wspólnie obeszli dom. — Chyba mogĹ
pana zostawiĺ samego.

— ProszĹ siĹ nie krĹpowaĺ. Gdybym miaű jakieŔ pytania,
zadzwoniĹ. O dziesiâtej muszĹ byĺ w komendzie na konfe-
rencji prasowej. 

— Do tego czasu na pewno wrócĹ.
Po wyjŔciu Roberta Åkerbloma Wallander przystâpiű do

gruntownego przeszukiwania willi. Sprawdziű zawartoŔĺ ku-
chennych szafek i szuflad, zajrzaű do lodówki i do zamraŇar-
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ki. Zdziwiű siĹ, widzâc pod zlewem pokaÎny zapas alkoholu.
Nie tak sobie wyobraŇaű rodzinĹ Åkerblomów.

W salonie nie odnotowaű nic godnego uwagi i wszedű na
piĹtro. Darowaű sobie pokoje dziewczynek i zaczâű od űazien-
ki. Spisaű nazwy lekarstw Louise Åkerblom, stanâű na wadze,
skrzywiű siĹ, widzâc rezultat, po czym udaű siĹ do sypialni.
Przeszukiwanie damskich ubraº zawsze sprawiaűo mu przy-
kroŔĺ. Miaű takie wraŇenie, jakby go ktoŔ obserwowaű z ukry-
cia. Przejrzaű kieszenie i kartony w szafach i zajâű siĹ komo-
dâ, w której Louise trzymaűa bieliznĹ osobistâ. Nie znalazű
nic, co by go zaskoczyűo. Kiedy skoºczyű, usiadű na krawĹdzi
űóŇka i rozglâdaű siĹ po pokoju.

Nic, pomyŔlaű. Kompletnie nic.
Westchnâű, poszedű do gabinetu i kolejno wysuwaű szuf-

lady biurka. Przejrzaű album ze zdjĹciami i listy. Nie byűo ani
jednej fotki, na której Louise by siĹ nie Ŕmiaűa lub nie
uŔmiechaűa.

Powkűadaű wszystko z powrotem i szukaű dalej. Deklara-
cje podatkowe, polisy ubezpieczeniowe, Ŕwiadectwa szkolne
i zaŔwiadczenia o uprawnieniach do prowadzenia biura
poŔrednictwa w obrocie nieruchomoŔciami. Nic go nie zain-
trygowaűo.

Dopiero kiedy otworzyű dolnâ szufladĹ, mocno siĹ zdzi-
wiű. Poczâtkowo sâdziű, Ňe leŇy tam tylko papier maszynowy.
Wsunâű rĹkĹ pod spód i wyczuű jakiŔ metalowy przedmiot.
Wyjâű go i przyglâdaű mu siĹ ze zmarszczonym czoűem. 

Kajdanki. Prawdziwe kajdanki, Ňadna zabawka. Wyprodu-
kowane w Anglii.

PoűoŇyű je na blacie.
To o niczym nie Ŕwiadczy, pomyŔlaű. W kaŇdym razie by-

űy dobrze ukryte. Nie wiem, czy Robert Åkerblom by ich
stâd nie zabraű, gdyby wiedziaű o ich istnieniu. 

Zamknâű szufladĹ i schowaű kajdanki do kieszeni. 
Potem zajâű siĹ pomieszczeniami piwnicznymi i garaŇem.

Na póűce nad niewielkim stoűem stolarskim zobaczyű kilka
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modeli samolotów z balsy. MoŇe Robert Åkerblom marzyű
kiedyŔ o tym, Ňeby zostaĺ pilotem?

Zadzwoniű telefon. Poszedű odebraĺ. Byűa dziewiâta.
— Chciaűbym mówiĺ z inspektorem Wallanderem — ode-

zwaű siĹ Martinsson.
— To ja.
— PrzyjeŇdŇaj. Natychmiast.
— ZnaleÎliŔcie jâ? — spytaű z bijâcym sercem.
— Nie. Nie znaleÎliŔmy ani jej, ani samochodu. Ale w sâ-

siedztwie zapaliű siĹ dom. Mówiâc dokűadniej, eksplodowaű.
PomyŔlaűem, Ňe to moŇe mieĺ jakiŔ zwiâzek z zaginiĹciem.

— Zaraz tam bĹdĹ.
Napisaű parĹ sűów do Roberta Åkerbloma i poűoŇyű kartkĹ

na kuchennym stole.
Jadâc do Krageholmu, próbowaű zrozumieĺ, co Martins-

son miaű na myŔli. Eksplodowaű dom? Który dom?
Wyprzedziű kolumnĹ trzech tirów. Laűo jak z cebra, wy-

cieraczki nie nadâŇaűy ze zbieraniem wody. Kilkaset metrów
przed rozűupanym dĹbem deszcz zelŇaű. Nad drzewami uno-
siű siĹ czarny sűup dymu. Pod dĹbem czekaű na niego radio-
wóz. Policjant daű mu znak, Ňeby zawróciű. Kiedy skrĹcili
w bocznâ drogĹ, Wallander zorientowaű siĹ, Ňe wczoraj tĹdy
jechaű i Ňe wűaŔnie tutaj zauwaŇyű najwiĹcej Ŕladów opon.
Byűo teŇ coŔ jeszcze. Ale co? Nie potrafiű sobie przypomnieĺ.

Dom staű po lewej stronie, ledwie widoczny z drogi.
StraŇacy uwijali siĹ przy gaszeniu poŇaru. Ledwie wysiadű
z samochodu, poczuű charakterystyczne ciepűo. Martinsson
wyszedű mu naprzeciw.

— Ludzie? — spytaű Wallander.
— Nikogo. Na razie nie moŇna wejŔĺ do Ŕrodka. Zbyt wy-

soka temperatura. Tak to jest, kiedy wszystko staje w ogniu.
Od przeszűo roku, kiedy zmarű wűaŔciciel, nikt tu mieszkaű.
Wiem to od sâsiada. Spadkobiercy nie mogli siĹ zdecydowaĺ,
czy wynajâĺ dom, czy sprzedaĺ.

— Mów dalej — powiedziaű Wallander, patrzâc na bucha-
jâce pűomienie.
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— Byűem na szosie. Zrobiűo siĹ zamieszanie w jednej
z wojskowych grup przeszukujâcych. I nagle coŔ huknĹűo.
Jakby wybuchűa bomba. MyŔlaűem, Ňe gdzieŔ niedaleko roz-
biű siĹ samolot. Potem zobaczyűem dym. Przyjechaűem tu
piĹĺ minut póÎniej. Wszystko siĹ paliűo. Nie tylko dom, sto-
doűa teŇ.

— Bomba... A moŇe to gaz?
Martinsson pokrĹciű gűowâ.
— Nawet dwadzieŔcia butli gazolu nie spowodowaűoby

takiej eksplozji. Poűamaűy siĹ drzewa owocowe za domem.
Niektóre powyrywaűo z korzeniami. KtoŔ to wszystko wysa-
dziű w powietrze.

— Po okolicy krĹci siĹ mnóstwo policjantów i Ňoűnierzy —
zauwaŇyű Wallander. — Szczególny moment na wzniecanie
poŇaru.

— TeŇ o tym pomyŔlaűem i dlatego poűâczyűem to z naszâ
sprawâ.

— Masz jakiŔ pomysű?
— Nie.
— Dowiedz siĹ, kto jest wűaŔcicielem tego domu i kto re-

prezentuje spadkobierców. Zgadzam siĹ, Ňe nie wyglâda to
na zwykűy zbieg okolicznoŔci. Gdzie Björk?

— Pojechaű do komendy, Ňeby siĹ przygotowaĺ do konfe-
rencji prasowej. Wiesz, ile nerwów kosztujâ go rozmowy
z dziennikarzami, którzy nie majâ zwyczaju wiernie go cyto-
waĺ. W kaŇdym razie jest o wszystkim poinformowany.
Svedberg zdaű mu relacjĹ. I wie, Ňe tu jesteŔ.

— RozejrzĹ siĹ dokűadniej, kiedy to ugaszâ. Byűoby dobrze,
gdybyŔ wyznaczyű ludzi do starannego przeczesania okolic.

— W poszukiwaniu Louise Åkerblom?
— Przede wszystkim samochodu.
Martinsson poszedű przesűuchaĺ sâsiada. Wallander pa-

trzyű na pűomienie.
Jak miaűby wyglâdaĺ ten zwiâzek? — pomyŔlaű. Zaginiona

kobieta i eksplozja domu tuŇ pod nosem obűawy. 
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Zerknâű na zegarek. Za dziesiĹĺ dziesiâta. Przywoűaű jed-
nego ze straŇaków.

— Kiedy bĹdĹ mógű tu powĹszyĺ?
— Szybko siĹ pali — odparű straŇak. — MyŔlĹ, Ňe wczesnym

popoűudniem da siĹ podejŔĺ pod dom.
— To dobrze. Musiaű byĺ niezűy huk.
— Nie zaczĹűo siĹ od zapaűki. Nie liczâc, rzecz jasna, pod-

palenia stu kilo dynamitu.
Wallander pojechaű do Ystadu. Zadzwoniű do Ebby i popro-

siű, by uprzedziűa Björka, Ňe jest w drodze do komendy.
Nagle wróciűa mu pamiĹĺ. Wczoraj wieczorem ktoŔ z ra-

diowozu utyskiwaű na mercedesa, który w zawrotnym tem-
pie mknâű po jednej z bocznych dróg. Byű niemal pewien,
Ňe chodziűo o drogĹ biegnâcâ koűo pűonâcego domu.

Za duŇo zbiegów okolicznoŔci. Jak najszybciej powin-
niŔmy znaleÎĺ coŔ, co pozwoliűoby nam zebraĺ wszystko do
kupy.

Kiedy wszedű do komendy, Björk krâŇyű niespokojnie po
recepcji.

— Nigdy nie przywyknĹ do konferencji prasowych — burk-
nâű. — O jakim poŇarze wspominaű Svedberg? Bardzo dziwnie
mówiű. Powiedziaű, Ňe dom i stodoűa eksplodowaűy. Co miaű
na myŔli? I o jaki dom chodzi?

— Opis Svedberga jest bez zarzutu — odparű Wallander.
— Ale poniewaŇ to nie ma nic wspólnego z konferencjâ zwo-
űanâ w sprawie zaginiĹcia Louise Åkerblom, proponujĹ,
ŇebyŔmy przeűoŇyli tĹ rozmowĹ na póÎniej. MoŇe koledzy,
którzy tam sâ, zdobĹdâ do tego czasu wiĹcej informacji.

Björk skinâű gűowâ.
— Zaűatwimy wszystko jak najproŔciej. Krótki, zwiĹzűy ko-

munikat o zaginiĹciu, rozdanie fotografii, apel do spoűeczeº-
stwa. Potem odpowiesz na pytania o wyniki dochodzenia.

— Nie ma Ňadnych wyników. GdybyŔmy przynajmniej od-
naleÎli samochód...

— No to coŔ wymyŔl. Nie zapominaj, Ňe policjanci z pus-
tymi rĹkami stajâ siĹ űatwym űupem.
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Konferencja prasowa trwaűa niewiele ponad póű godziny.
Prócz przedstawicieli gazet lokalnych i lokalnej rozgűoŔni
radiowej zjawili siĹ korespondenci ,,Expressen” i ,,Idag”. Ze
Sztokholmu nie byűo nikogo.

Przyjadâ dopiero wtedy, kiedy jâ znajdziemy, pomyŔlaű
Wallander. Pod warunkiem, Ňe znajdziemy jâ martwâ.

Björk rozpoczâű konferencjĹ, poinformowaű, Ňe policja
bardzo powaŇnie traktuje zaginiĹcie Louise Åkerblom, podaű
jej rysopis, wymieniű markĹ samochodu i rozdaű zdjĹcia. Na
koniec spytaű, czy sâ jakieŔ pytania, skinâű gűowâ na Wallan-
dera i usiadű. Wallander wszedű na niewielkie podium.

— Jak myŔlicie, co siĹ mogűo staĺ? — zaczâű dziennikarz
z lokalnej rozgűoŔni.

Wallander widziaű go po raz pierwszy. NajwyraÎniej radio
czĹsto zmieniaűo wspóűpracowników.

— Nic nie myŔlimy — odpowiedziaű. — OkolicznoŔci skűa-
niajâ nas do powaŇnego potraktowania zaginiĹcia Louise
Åkerblom.

— Jakie to okolicznoŔci?
— Musimy mieĺ jasnoŔĺ, Ňe wiĹkszoŔĺ ludzi, którzy w taki

lub inny sposób znikajâ, prĹdzej czy póÎniej siĹ odnajduje.
W dwóch przypadkach na trzy powód jest doŔĺ bűahy. Na
przykűad amnezja. Zdarzajâ siĹ jednak sytuacje, które Ŕwiad-
czâ o innych przyczynach. Wówczas traktujemy zaginiĹcie
powaŇnie.

Björk podniósű rĹkĹ.
— Co naturalnie nie oznacza, Ňe policja z mniejszâ powagâ

podchodzi do innych przypadków zaginiĹcia.
O BoŇe, pomyŔlaű Wallander.
Zgűosiű siĹ reporter z ,,Expressen”, műody czűowiek z rudâ

brodâ.
— Czy moŇna prosiĺ o wiĹcej konkretów? Dlaczego nie

wykluczacie przestĹpstwa? Nie jest teŇ jasne, gdzie ta kobieta
zaginĹűa i kto jâ widziaű ostatni.

Wallander skinâű gűowâ. Dziennikarz miaű racjĹ. Björk byű
zbyt ogólnikowy w kilku istotnych kwestiach.

63



— Louise Åkerblom opuŔciűa bank w Skurupie w piâtek
tuŇ po trzeciej po poűudniu — zaczâű. — Kwadrans po trzeciej
urzĹdnik bankowy zauwaŇyű, jak wsiada do samochodu i od-
jeŇdŇa. Tej godziny moŇemy byĺ pewni. Potem nikt jej nie
widziaű. Przypuszczamy, Ňe mogűa siĹ udaĺ jednâ z dwóch
dróg: E14 na Ystad albo bocznâ przez Slimminge i RöglĹ do
Krageholmu. Jak wam juŇ wiadomo, Louise Åkerblom jest
poŔredniczkâ w handlu nieruchomoŔciami. Niewykluczone,
Ňe postanowiűa obejrzeĺ dom wystawiony na sprzedaŇ. Albo
od razu pojechaűa w kierunku Ystadu. Nie znamy jej decyzji.

— O jaki dom chodzi? — zapytaű wspóűpracownik gazety
lokalnej.

— Dla dobra Ŕledztwa nie mogĹ na to odpowiedzieĺ.
Konferencja dobiegűa koºca. Björk udzieliű wywiadu dla

lokalnego radia, a Wallander dla lokalnej prasy. 
JuŇ po wszystkim Wallander poszedű po kawĹ, usiadű

w swoim pokoju i zadzwoniű na miejsce poŇaru. Zűapaű Sved-
berga. Martinsson wydaű nowe dyspozycje, akcja poszuki-
wawcza miaűa siĹ skoncentrowaĺ na pogorzelisku i najbliŇ-
szych okolicach.

— W Ňyciu nie widziaűem takiego poŇaru — przyznaű Sved-
berg. — Zanim siĹ go ugasi, nie zostanie ani jedna belka
stropowa. 

— ZajrzĹ tam po poűudniu. Teraz wracam do willi Åker-
blomów. Dzwoºcie, gdyby byűo coŔ nowego. 

— Jasne. Co mówili dziennikarze?
— Nic interesujâcego.
Ledwie Wallander zdâŇyű odűoŇyĺ sűuchawkĹ, do pokoju

zapukaű Björk.
— Poszűo caűkiem nieÎle — obwieŔciű. — Rozsâdne pytania,

Ňadnych insynuacji. Oby tylko napisali to, co chcemy.
Wallander darowaű sobie komentarz. 
— Jutro bĹdziemy musieli odkomenderowaĺ dwóch ludzi

do odbierania telefonów — powiedziaű. — PoniewaŇ zaginĹűa
religijna matka dwójki dzieci, obawiam siĹ, Ňe zgűosi siĹ
sporo osób, które wprawdzie nic nie widziaűy, ale chĹtnie
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udzielâ nam bűogosűawieºstwa. Nie liczâc, rzecz jasna, tych,
co bĹdâ mieli coŔ waŇnego do powiedzenia. 

— Chyba Ňe Louise Åkerblom wróci do domu.
— Obaj w to nie wierzymy.
Wallander zdaű relacjĹ z poŇaru. Powiedziaű o eksplozji. 
Björk sűuchaű z zatroskanâ minâ.
— Co to moŇe znaczyĺ? 
Wallander rozűoŇyű rĹce.
— Nie wiem. Wybieram siĹ do Roberta Åkerbloma i bĹdĹ

z nim dalej rozmawiaű.
Björk otworzyű drzwi.
— Spotykamy siĹ u mnie o piâtej.
Wallander juŇ miaű wyjŔĺ z pokoju, kiedy sobie uŔwiado-

miű, Ňe powinien byű o coŔ poprosiĺ Svedberga. Zadzwoniű
do niego.

— Wczoraj wieczorem jeden z naszych radiowozów o ma-
űy wűos nie zderzyű siĹ z mercedesem — powiedziaű. — PamiĹ-
tasz?

— Jak przez mgűĹ — odparű Svedberg.
— Wywiedz siĹ, co i jak. Podejrzewam, Ňe ten mercedes

ma coŔ wspólnego z poŇarem. Zwiâzku z Louise Åkerblom
nie jestem pewien.

— Zapisaűem. CoŔ jeszcze?
— O piâtej spotykamy siĹ u Björka — poinformowaű Wal-

lander i zakoºczyű rozmowĹ.
Kwadrans póÎniej siedziaű w kuchni Roberta Åkerbloma

na tym samym krzeŔle, co kilka godzin temu, i piű herbatĹ.
— Czasami zdarza siĹ coŔ nieprzewidzianego — powiedziaű

Wallander. — Wybuchű poŇar, ale na szczĹŔcie wszystko jest
pod kontrolâ. 

— Rozumiem. Zawód policjanta z pewnoŔciâ nie naleŇy
do najűatwiejszych. 

Wallander przyglâdaű siĹ Åkerblomowi, czujâc pod palca-
mi kajdanki, które miaű w kieszeni. Nie byű zachwycony cze-
kajâcâ go rozmowâ.
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— Chciaűbym panu zadaĺ kilka pytaº — zaczâű. — To miej-
sce jest chyba równie dobre jak kaŇde inne.

— OczywiŔcie. ProszĹ pytaĺ.
Wallander lekko siĹ zirytowaű, sűyszâc w gűosie Åkerblo-

ma űagodne, acz kategoryczne nutki.
— JeŔli chodzi o pierwsze pytanie, mam pewne wâtpliwoŔ-

ci. Czy paºska Ňona na coŔ chorowaűa?
Robert Åkerblom spojrzaű na niego ze zdziwieniem.
— Nie.
— PomyŔlaűem, Ňe mogűa siĹ na przykűad dowiedzieĺ o ja-

kiejŔ powaŇnej chorobie. Czy byűa niedawno u lekarza?
— Nie. Gdyby coŔ jej dolegaűo, na pewno by mi o tym

powiedziaűa.
— Sâ takie przypadűoŔci, o których nie zawsze ma siĹ

ochotĹ mówiĺ. Trzeba kilku dni, Ňeby siĹ pozbieraĺ. CzĹsto
bywa tak, Ňe to chory musi pocieszaĺ swoich najbliŇszych.

— Jestem pewien, Ňe to nie wchodzi w grĹ — odparű po
namyŔle Åkerblom.

Wallander skinâű gűowâ i zmieniű temat.
— Czy Ňona ma problemy alkoholowe?
Robert Åkerblom drgnâű.
— Dlaczego pan o to pyta? Pijemy tyle co nic.
— W szafce pod zlewem jest mnóstwo alkoholu.
— Nie odmawiamy go naszym goŔciom. OczywiŔcie w umiar-

kowanej iloŔci. Nawet tak skromne biuro jak nasze dyspo-
nuje niewielkim funduszem reprezentacyjnym.

Wallander skinâű gűowâ. Nie miaű Ňadnych powodów, by
wâtpiĺ w szczeroŔĺ odpowiedzi. Wyjâű z kieszeni kajdanki,
poűoŇyű je na stole i nie spuszczaű wzroku z Åkerbloma.

Tak jak podejrzewaű, on nic nie rozumiaű.
— Czy jestem aresztowany? — zapytaű.
— Nie. Znalazűem te kajdanki w paºskim gabinecie na piĹt-

rze w dolnej szufladzie biurka pod ryzâ papieru maszyno-
wego.

— WidzĹ je po raz pierwszy.
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— PoniewaŇ nie sâdzĹ, Ňeby poűoŇyűy je tam wasze córki,
zakűadam, Ňe naleŇâ do paºskiej Ňony.

— Nic z tego nie rozumiem.
Wystarczyűo ledwie sűyszalne wahniĹcie w gűosie i rozbie-

gane spojrzenie, Ňeby Wallander wyczuű faűsz. 
— Czy ktoŔ mógű je podrzuciĺ?
— Nie wiem. Zapraszamy wyűâcznie czűonków gminy. Spot-

kania sűuŇbowe zawsze odbywajâ siĹ na parterze.
— Nikt wiĹcej tu nie przychodzi?
— Rodzice, krewni, koledzy i koleŇanki naszych dzieci.
— DuŇo ludzi.
— Nic z tego nie rozumiem — powtórzyű Robert Åkerblom.
MoŇe nie rozumiesz, jak mogűeŔ zapomnieĺ o usuniĹciu

kajdanek, pomyŔlaű Wallander i po raz pierwszy zadaű sobie
pytanie, czy Robert Åkerblom nie zabiű Ňony. Szybko siĹ
jednak zreflektowaű. Kűamstwo w sprawie kajdanek to zbyt
maűo, Ňeby obaliĺ wszystkie dotychczasowe przypuszczenia.

— Czy aby na pewno nic pan nie wie o kajdankach? Ich
posiadanie nie jest niezgodne z prawem. Nie sâ potrzebne
Ňadne zezwolenia, choĺ oczywiŔcie nie wolno ich wykorzys-
tywaĺ wedle wűasnego widzimisiĹ.

— Zarzuca mi pan mówienie nieprawdy?
— Niczego nie zarzucam. Chciaűbym siĹ tylko dowiedzieĺ,

skâd siĹ w paºskim domu wziĹűy kajdanki.
— Nie mam pojĹcia.
Wallander skinâű gűowâ. Nie zamierzaű go przyciskaĺ.

W kaŇdym razie nie teraz. Tak czy owak, byű pewien, Ňe
Robert Åkerblom kűamie. CzyŇby jego poŇycie z Ňonâ odbie-
gaűo od normy i czy z tego powodu Louise zaginĹűa bez
wieŔci?

Odsunâű filiŇankĹ, dajâc do zrozumienia, Ňe rozmowa do-
biegűa koºca. Kajdanki owinâű w chusteczkĹ i schowaű do
kieszeni. MoŇe ekspertyza coŔ wykaŇe. 

— Na razie to wszystko. — Wstaű. — OdezwĹ siĹ, jak tylko
bĹdĹ miaű coŔ nowego. Uprzedzam, Ňe jeszcze dzisiaj
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wieczorem pojawiâ siĹ pierwsze doniesienia w lokalnym ra-
diu i w popoűudniówkach. Miejmy nadziejĹ, Ňe nam pomogâ.

Robert Åkerblom w milczeniu pokiwaű gűowâ.
Wallander uŔcisnâű mu rĹkĹ na poŇegnanie i wyszedű. 
Ulewny deszcz zamieniű siĹ w mŇawkĹ, wiatr osűabű. Po-

jechaű do kafejki przy zajezdni autobusowej, zjadű dwie ka-
napki, wypiű kawĹ i o wpóű do pierwszej udaű siĹ na pogo-
rzelisko. Zaparkowaű, minâű blokady i zobaczyű, Ňe z domu
i stodoűy zostaűy tylko tlâce siĹ zgliszcza. Na oglĹdziny tech-
ników byűo jednak jeszcze za wczeŔnie.

Poszedű do dobrze mu znanego szefa oddziaűu straŇackie-
go, Petera Edlera.

— Zalewamy wszystko wodâ — powiedziaű Edler. — Niewie-
le wiĹcej moŇemy zrobiĺ. Czy to podpalenie?

— Nie mam pojĹcia. WidziaűeŔ Svedberga albo Martins-
sona?

— Chyba pojechali coŔ zjeŔĺ. A podpuűkownik Herneberg
zabraű swoich przemoczonych poborowych do jednostki. Ale
wrócâ. 

Wallander skinâű gűowâ. Kilka metrów dalej zauwaŇyű po-
licjanta paűaszujâcego kanapkĹ. Jego pies z zapaűem rozgrze-
bywaű wilgotnâ, pokrytâ sadzâ ziemiĹ. Po chwili zawyű. Po-
licjant szarpnâű za smycz, spojrzaű na psa i wypuŔciű kanapkĹ
z dűoni.

Wallander podszedű bliŇej. 
— Co on znalazű? — spytaű.
Policjant odwróciű siĹ z pobladűâ twarzâ. DrŇaű.
Wallander pochyliű siĹ. W brei leŇaű palec. Czarny palec.

Nie ten najmniejszy i nie kciuk, ale bez wâtpienia ludzki. 
Zrobiűo mu siĹ niedobrze. Poprosiű policjanta, Ňeby siĹ

skontaktowaű ze Svedbergiem i Martinssonem.
— Majâ siĹ tu natychmiast stawiĺ, choĺby byli w poűowie

posiűku — powiedziaű. — I niech pan przyniesie plastikowâ
torebkĹ z mojego samochodu. Jest na tylnym siedzeniu.

Policjant odszedű.
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O co tu chodzi? — pomyŔlaű Wallander. Palec. Palec Mu-
rzyna. OdciĹty. W Skanii. 

Zanim policjant wróciű, ciekawscy straŇacy zdâŇyli siĹ
zebraĺ wokóű znaleziska.

— Musimy siĹ rozglâdaĺ za ludzkimi szczâtkami — poinfor-
mowaű Petera Edlera. — Bóg jeden wie, co tu siĹ staűo.

— Palec — z niedowierzaniem powiedziaű Edler.
DwadzieŔcia minut póÎniej przyjechaű Svedberg i Martins-

son. Natychmiast podbiegli do Wallandera i poruszeni do
Ňywego wpatrywali siĹ w czarny palec.

Milczeli. 
W koºcu Wallander przerwaű ciszĹ.
— Jednego moŇemy byĺ pewni. Nie jest to palec Louise

Åkerblom.

5

O piâtej siedzieli w komendzie w sali zebraº. Wallander
nie przypominaű sobie, Ňeby kiedykolwiek zachowywali siĹ
równie cicho. 

PoŔrodku stoűu na folii leŇaű czarny palec.
Björk tak przesunâű krzesűo, Ňeby go nie oglâdaĺ. Inni

wpatrywali siĹ z uwagâ. 
Po chwili przyjechaű samochód ze szpitala i zabraű odciĹ-

tâ czĹŔĺ ciaűa. Dopiero wtedy Svedberg wniósű na tacy kawĹ
i Björk otworzyű zebranie.

— OdjĹűo mi mowĹ — przyznaű. — Czy ktoŔ moŇe to sen-
sownie wyjaŔniĺ?

Milczeli. Pytanie byűo niedorzeczne.
— Wallander — po raz drugi zaczâű Björk — dokonaj pod-

sumowania.
— To nie bĹdzie takie proste, ale spróbujĹ. Uzupeűniajcie

mnie, jeŔli coŔ przeoczĹ. — Otworzyű koűonotatnik. — Louise
Åkerblom zaginĹűa piĹĺ dni temu, dokűadniej, dziewiĹĺdzie-
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siât osiem godzin temu. Od tamtej pory nikt jej nie widziaű,
w kaŇdym razie nic nam o tym nie wiadomo. Podczas po-
szukiwaº Louise i jej samochodu eksploduje w pobliŇu dom.
Peűnomocnik spadkobierców, adwokat Holmgren, który
mieszka w Värnamo, nic z tego nie rozumie. Dom staű pusty
od przeszűo roku. Spadkobiercy jeszcze nie podjĹli decyzji,
czy go sprzedaĺ, czy zachowaĺ w rodzinie. Niewykluczone,
Ňe jeden z nich wykupi udziaűy pozostaűych. PoprosiliŔmy
kolegów z Värnamo, Ňeby porozmawiali z Holmgrenem.
Chcemy mieĺ nazwiska i adresy wszystkich spadkobierców.
— Wypiű űyk kawy. — PoŇar zaczâű siĹ o dziewiâtej. DuŇo prze-
mawia za tym, Ňe odpalono űadunki wybuchowe. Nic nie
wskazuje na inne, naturalne przyczyny. Adwokat Holmgren
stanowczo zaprzeczyű, jakoby w domu miaűy siĹ znajdowaĺ
butle gazowe. Przed rokiem zostaűy wymienione przewody
elektryczne. W trakcie akcji gaŔniczej, w odlegűoŔci okoűo
dwudziestu piĹciu metrów od pűonâcego domu, jeden z na-
szych policyjnych psów wygrzebuje odciĹty palec wskazujâ-
cy lub Ŕrodkowy lewej dűoni. Najprawdopodobniej palec
mĹski. Wiemy takŇe, Ňe mĹŇczyzna jest czarnoskóry. Tech-
nicy przeszukali dostĹpne poűacie pogorzeliska i podwórza,
ale nic wiĹcej nie odkryli. Samochodu nadal nie ma, Louise
Åkerblom teŇ nie ma. Eksplodowaű dom i znaleÎliŔmy mu-
rzyºski palec. To wszystko.

Björk skrzywiű siĹ.
— Co mówiâ lekarze? 
— Maria Lestadius ze szpitala rzuciűa na to okiem — poin-

formowaű Svedberg — i poradziűa nam, ŇebyŔmy siĹ zwrócili
do laboratorium kryminalistycznego. Ona nie ma wystarcza-
jâcych kompetencji, Ňeby czytaĺ z palców.

Björk przesunâű siĹ z krzesűem.
— Wróĺ. ,,Czytaĺ z palców”?
— Tak siĹ wyraziűa — z rezygnacjâ przyznaű Svedberg.
Björk byű znany z tego, Ňe od czasu do czasu czepiaű siĹ

rzeczy nieistotnych. CiĹŇko poűoŇyű dűoº na stole.
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— Innymi sűowy, nic nie wiemy — powiedziaű. — Okropne.
Czy Robert Åkerblom nie moŇe nam w niczym pomóc?

Wallander postanowiű na razie nie wspominaĺ o kajdan-
kach. Obawiaű siĹ, Ňe niepotrzebnie odwiodâ ich od sedna
sprawy. Poza tym wâtpiű, by miaűy bezpoŔredni zwiâzek ze
znikniĹciem Louise.

— Nie — odparű. — Åkerblomowie sprawiajâ wraŇenie naj-
szczĹŔliwszej rodziny w kraju.

— Czy mogűa popaŔĺ w jakiŔ religijny obűĹd? — zapytaű
Björk. — Bez przerwy siĹ czyta o wariackich sektach.

— KoŔcióű metodystyczny trudno uznaĺ za wariackâ sektĹ
— zaoponowaű Wallander. — To jeden z naszych najstar-
szych KoŔcioűów niezaleŇnych. Ale przyznajĹ, Ňe nie wiem,
co dokűadnie gűosi.

— Musimy to sprawdziĺ — zdecydowaű Björk. — Co, wa-
szym zdaniem, powinniŔmy teraz zrobiĺ? 

— Miejmy nadziejĹ, Ňe jutrzejszy dzieº coŔ przyniesie —
odezwaű siĹ Martinsson. — MoŇe ludzie zacznâ dzwoniĺ.

— JuŇ przydzieliűem kilka osób do odbierania telefonów
— zakomunikowaű Björk. — Co jeszcze moglibyŔmy zrobiĺ?

— Mamy siĹ czym zajâĺ — powiedziaű Wallander. — GdzieŔ
jest czarnoskóry mĹŇczyzna, któremu brakuje palca u lewej
rĹki i który potrzebuje pomocy lekarskiej. JeŔli jeszcze z niej
nie skorzystaű, prĹdzej czy póÎniej do kogoŔ siĹ zgűosi. Nie-
wykluczone, Ňe skontaktuje siĹ z policjâ. Nikt dobrowolnie
nie obcina sobie palców. W kaŇdym razie dochodzi do tego
bardzo rzadko. Czyli padű ofiarâ przemocy. Naturalnie moŇe
byĺ i tak, Ňe zdâŇyű wyjechaĺ z kraju.

— Odcisk palca — wtrâciű Svedberg. — Nie wiem, ilu Afry-
kanów przebywa w Szwecji, legalnie albo nielegalnie. MoŇli-
we, Ňe mamy ten odcisk w naszych kartotekach. Poza tym
moŇemy siĹ zwróciĺ do Interpolu. O ile wiem, duŇo afrykaº-
skich paºstw od kilku lat dysponuje nowoczesnymi rejestra-
mi karnymi. Kilka miesiĹcy temu byű o tym artykuű
w ,,Szwedzkiej Policji”. Zgadzam siĹ z Kurtem. Nawet jeŔli
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nie widzimy zwiâzku miĹdzy Louise Åkerblom i palcem, mu-
simy braĺ pod uwagĹ takâ ewentualnoŔĺ.

— PuŔcimy to do gazet? — spytaű Björk. — ,,Policja poszu-
kuje wűaŔciciela palca”. To by dopiero byűy nagűówki.

— Czemu nie? — odparű Wallander. — Nie mamy nic do
stracenia.

— PomyŔlĹ o tym — powiedziaű Björk. — Na razie pocze-
kajmy. Tymczasem trzeba uprzedziĺ szpitale w caűym kraju.
Poza tym lekarze majâ chyba obowiâzek informowania, jeŔli
podejrzewajâ, Ňe okaleczenie nastâpiűo wskutek czynu karal-
nego.

— I obowiâzuje ich tajemnica zawodowa — zauwaŇyű Sved-
berg. — OczywiŔcie, Ňe trzeba powiadomiĺ szpitale, przychod-
nie zdrowia, wszystkie placówki. Czy ktoŔ wie, ilu mamy
lekarzy w kraju?

Nikt nie wiedziaű.
— PoproŔ EbbĹ, Ňeby to sprawdziűa — powiedziaű Wal-

lander.
Ebba w ciâgu dziesiĹciu minut porozumiaűa siĹ telefonicz-

nie z sekretarzem Szwedzkiego Zwiâzku Lekarzy, po czym
zadzwoniűa do sali zebraº.

— W Szwecji jest przeszűo dwadzieŔcia piĹĺ tysiĹcy leka-
rzy — poinformowaű Wallander, odebrawszy wiadomoŔĺ od
Ebby. 

Zdumieli siĹ.
DwadzieŔcia piĹĺ tysiĹcy.
— To gdzie oni sâ, kiedy siĹ ich potrzebuje? — zadumaű

siĹ Martinsson.
Björk zaczâű siĹ niecierpliwiĺ.
— Jest coŔ jeszcze? JeŔli nie, musimy siĹ zabraĺ do pracy.

Spotykamy siĹ jutro o ósmej rano.
— ZajmĹ siĹ lekarzami — powiedziaű Martinsson.
Pozbierali swoje papiery i wstali. Zadzwoniű telefon. Mar-

tinsson i Wallander byli juŇ na korytarzu, kiedy Björk ich
zawróciű. 
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— Przeűom — oznajmiű z wypiekami na twarzy. — Chyba
mamy samochód. Dzwoniű Norén. Na pogorzelisku pojawiű
siĹ niejaki Antonson, rolnik, i zapytaű, czy policja jest zain-
teresowana czymŔ, co odkryű w stawie, kilka kilometrów od
spalonego domu. O ile pamiĹtam, w kierunku Sjöbohallet.
Norén od razu tam pojechaű i zobaczyű antenĹ radiowâ wy-
stajâcâ z brejowatej wody. Antonson jest pewien, Ňe tydzieº
temu samochodu tam nie byűo.

— Cholera — burknâű Wallander. — Nie moŇemy z tym cze-
kaĺ do jutra. Musimy zaűatwiĺ reflektory i dÎwig. 

— Mam nadziejĹ, Ňe w tym samochodzie nikogo nie ma
— powiedziaű Svedberg.

— Tego siĹ wűaŔnie musimy dowiedzieĺ — rzuciű Wallan-
der. — ChodÎmy.

Staw znajdowaű siĹ w trudno dostĹpnym miejscu, tuŇ
obok zagajnika, na póűnoc od Krageholmu w kierunku Sjöbo.
Umieszczenie tam reflektorów i dÎwigu zajĹűo policjantom
przeszűo trzy godziny. O wpóű do dziesiâtej udaűo im siĹ
przymocowaĺ do samochodu stalowâ linĹ. Wallander zdâŇyű
siĹ w tym czasie poŔliznâĺ i zsunâĺ do stawu. Norén poŇy-
czyű mu kombinezon, który na wszelki wypadek woziű w ba-
gaŇniku. Wallander nawet nie zauwaŇyű, Ňe przemókű i zaczâű
marznâĺ. Caűâ uwagĹ skupiű na samochodzie.

Czuű napiĹcie i niechĹĺ. Miaű nadziejĹ, Ňe to samochód,
którego szukajâ, i obawiaű siĹ, Ňe w Ŕrodku jest Louise Åker-
blom.

— Przynajmniej jedno nie ulega wâtpliwoŔci — odezwaű siĹ
Svedberg. — To nie jest nieszczĹŔliwy wypadek. WepchniĹto
wóz do stawu, Ňeby go ukryĺ. Przypuszczalnie ciemnâ nocâ,
bo sprawca nie zauwaŇyű wystajâcej anteny.

Wallander skinâű gűowâ. Tak, Svedberg miaű racjĹ.
Lina powoli siĹ naprĹŇyűa i zaczâű siĹ wyűaniaĺ tyű samo-

chodu.
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Wallander spojrzaű na Svedberga, który jak maűo kto znaű
siĹ na samochodach.

— To ten? — spytaű.
— Moment — odparű Svedberg. — Jeszcze nie wiem. 
Lina siĹ obluzowaűa i odczepiűa. Samochód zanurzyű siĹ

w brei.
Musieli wszystko zaczynaĺ od nowa. Póű godziny póÎniej

dÎwig przystâpiű do dzieűa.
Inspektor patrzyű to na samochód, to na Svedberga. 
W koºcu Svedberg pokiwaű gűowâ.
— Tak, to ten. Toyota corolla. Na sto procent.
Wallander przesunâű reflektor. Teraz byűo widaĺ kolor.

Granatowy.
DÎwig wyciâgnâű samochód i zakoºczyű pracĹ. Svedberg

popatrzyű na Wallandera. Podeszli do toyoty i zajrzeli do
Ŕrodka. 

Nikogo.
Wallander otworzyű bagaŇnik.
Nic.
— Samochód jest pusty — poinformowaű Björka.
— MoŇe leŇy gdzieŔ na dnie stawu — powiedziaű Svedberg.
Inspektor przytaknâű i rozejrzaű siĹ. Staw miaű okoűo stu

metrów obwodu. PoniewaŇ wystawaűa antena, nie mógű byĺ
gűĹboki.

— Potrzebujemy nurków — zwróciű siĹ do Björka. — Teraz
zaraz.

— Nic nie zobaczâ w takich ciemnoŔciach — zaoponowaű
Björk. — Zaczekamy z tym do jutra.

— Nie chcĹ czekaĺ do jutra. Wystarczy, Ňe siĹ przejdâ
z drapaczami.

Björk ulegű. Poszedű do radiowozu, Ňeby zadzwoniĺ gdzie
trzeba. 

Svedberg otworzyű drzwi od strony kierowcy i poŔwieciű
latarkâ. OstroŇnie wyjâű mokry telefon.

— Powinien tu byĺ ostatni wybrany numer — powiedziaű.
— Mogűa dzwoniĺ nie tylko do biura.
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— Dobrze pomyŔlaűeŔ, Svedberg — przyznaű Wallander.
Czekajâc na nurków, przeszukali samochód. Na tylnym

siedzeniu Wallander znalazű papierowâ torebkĹ z rozmokűy-
mi ciastkami. 

Na razie wszystko siĹ zgadza, pomyŔlaű. Ale co staűo siĹ
póÎniej? Kogo spotkaűaŔ, Louise? KogoŔ, z kim byűaŔ umó-
wiona? Czy kogoŔ, kto chciaű ciĹ zobaczyĺ bez twojej wiedzy?

— Nie ma torebki — powiedziaű Svedberg. — Ani teczki.
W skrytce jest tylko dowód rejestracyjny, ubezpieczenie
i Nowy Testament.

— Poszukaj odrĹcznie narysowanej mapy.
Mapy nie byűo.
Wallander obszedű toyotĹ. Nie byűa uszkodzona. Louise

Åkerblom nie miaűa wypadku. 
Usiedli w samochodzie patrolowym i pili kawĹ z termo-

su. Przestaűo padaĺ. Wypogodziűo siĹ.
— Czy ona jest w stawie? — spytaű Svedberg.
— Nie wiem. MoŇe.

Dwaj műodzi nurkowie przyjechali jednym z wozów stra-
Ňackich. Wallander i Svedberg mieli juŇ okazjĹ ich poznaĺ.
Przywitali siĹ.

— Czego szukamy? 
— Zwűok, teczki, torebki lub innych rzeczy, o których nic

nie wiemy — odparű Wallander.
Nurkowie przygotowali siĹ i weszli do zawiesistej wody

z rozciâgniĹtymi miĹdzy sobâ na linkach drapaczami.
Policjanci przyglâdali siĹ im w milczeniu.
Kiedy pierwszy raz przeczesali staw, pojawiű siĹ Mar-

tinsson.
— WidzĹ, Ňe to ten samochód — powiedziaű.
— MoŇliwe, Ňe Louise jest gdzieŔ na dnie — wyjaŔniű Wal-

lander.
Nurkowie pracowali bardzo rzetelnie. Od czasu do czasu

któryŔ siĹ zatrzymywaű i coŔ wyciâgaű. Na brzegu zaroiűo siĹ
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od róŇnych przedmiotów. Popsute sanki, czĹŔci kombajnu,
zbutwiaűe gaűĹzie, kalosz.

MinĹűa póűnoc. Nadal Ňadnych Ŕladów Louise Åkerblom.
Za kwadrans druga nurkowie wyszli na lâd. 
— Nic wiĹcej tam nie ma — powiedziaű jeden z nich. — Ale

w dzieº moŇemy powtórzyĺ przeszukiwanie, jeŔli uwaŇacie,
Ňe to coŔ da.

— Nie — skwitowaű Wallander. — Ona jest gdzie indziej.
Zamienili kilka sűów i rozjechali siĹ do domów.
Wallander wypiű piwo i zjadű kilka sucharków. Ze zmĹ-

czenia nie byű w stanie sensownie myŔleĺ. Nie rozbierajâc
siĹ, padű na űóŇko i przykryű siĹ kocem.

W ŔrodĹ 29 kwietnia Wallander byű w komendzie o wpóű
do ósmej rano. 

CoŔ go zastanowiűo. Odszukaű numer telefonu do pastora
Turesona, wykrĹciű, przeprosiű, Ňe dzwoni o tak wczesnej
porze, i spytaű, czy nie mogliby siĹ spotkaĺ w ciâgu dnia.

— Czy chodzi o coŔ szczególnego? — zainteresowaű siĹ
Tureson.

— Nie. Mam pewne przemyŔlenia i chciaűbym uzyskaĺ na
nie odpowiedÎ. Wszystko moŇe byĺ waŇne.

— Sűuchaűem lokalnych wiadomoŔci i przeglâdaűem prasĹ.
Czy nie ma nic nowego? 

— Louise wciâŇ siĹ nie odnalazűa. Dla dobra Ŕledztwa nie
mogĹ zdradzaĺ wszystkich szczegóűów.

— Rozumiem. Przepraszam, Ňe spytaűem. Jestem, rzecz jas-
na, wstrzâŔniĹty jej zaginiĹciem.

Umówili siĹ o jedenastej w koŔciele metodystów.
Wallander odűoŇyű sűuchawkĹ i poszedű do Björka. Sved-

berg siedziaű i ziewaű, Martinsson rozmawiaű przez telefon,
Björk nerwowo bĹbniű palcami po blacie stoűu. 

Martinsson skrzywiű siĹ i zakoºczyű rozmowĹ.
— Spűywajâ pierwsze informacje — powiedziaű. — Na razie

sâ niewiele warte. KtoŔ doniósű, Ňe z caűâ pewnoŔciâ widziaű
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Louise Åkerblom na lotnisku w Las Palmas w ubiegűy czwar-
tek. Czyli dzieº przed znikniĹciem.

— PrzejdÎmy do rzeczy — przerwaű mu Björk.
Komendant najwyraÎniej siĹ nie wyspaű. Byű zmĹczony

i poirytowany.
— Samochód trzeba poddaĺ dokűadnym oglĹdzinom — za-

czâű Wallander. — Informacje od ludzi naleŇy w miarĹ ich
spűywania analizowaĺ i weryfikowaĺ. PojadĹ na pogorze-
lisko, Ňeby siĹ zorientowaĺ, co znaleÎli technicy. Palec jest
w drodze do laboratorium kryminalistycznego. Musimy zde-
cydowaĺ, czy mamy o tym powiadomiĺ opiniĹ publicznâ.

— Owszem, powiadomimy — z nieoczekiwanâ stanowczoŔ-
ciâ powiedziaű Björk. — Martinsson pomoŇe mi sformuűowaĺ
notkĹ dla prasy. Podejrzewam, Ňe w redakcjach bĹdzie nie-
zűe zamieszanie.

— Wolaűbym, Ňeby Svedberg to zrobiű — przyznaű Martins-
son. — Ja mam na gűowie kontakty z dwudziestoma piĹcioma
tysiâcami lekarzy i niezliczonâ liczbâ przychodni i oddzia-
űów pogotowia. To Ňmudna praca.

— Dobrze — zgodziű siĹ Björk. — A ja zajmĹ siĹ tym adwo-
katem z Värnamo. Spotkamy siĹ po poűudniu, jeŔli nic nie
stanie na przeszkodzie.

Wallander poszedű do samochodu. Zapowiadaű siĹ pogod-
ny dzieº. Przystanâű i odetchnâű ŔwieŇym powietrzem. Po
raz pierwszy w tym roku miaű uczucie, Ňe wiosna jest tuŇ-tuŇ.

Na pogorzelisku czekaűy go dwie niespodzianki. Technicy
mieli siĹ czym pochwaliĺ. Wallandera przywitaű Sven Ny-
berg, który pojawiű siĹ w Ystadzie zaledwie kilka miesiĹcy
temu. Pracowaű w Malmö i kiedy nadarzyűa siĹ okazja, bez
wahania siĹ przeniósű. Wallander na razie nie miaű z nim
zbyt wiele do czynienia. Wiedziaű z plotek, Ňe jest zdolny
i doŔwiadczony. A o jego obcesowoŔci i nieűatwym kontak-
cie z innymi mógű siĹ osobiŔcie przekonaĺ.

— Chyba powinieneŔ coŔ zobaczyĺ — rzuciű Nyberg.
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Weszli pod osűonĹ przeciwdeszczowâ rozpiĹtâ na czte-
rech sűupkach. Na folii leŇaűy powykrĹcane kawaűki metalu.

— Bomba? — spytaű Wallander.
— Nie — odparű Nyberg. — Jeszcze nie znaleÎliŔmy Ňadnych

Ŕladów bomby. Ale to jest nie mniej interesujâce. To frag-
menty duŇej radiostacji.

Wallander popatrzyű na niego, nic nie rozumiejâc.
— Nadajnik i odbiornik — wyjaŔniű Nyberg. — Nie wiem,

jakiego typu ani jakiej firmy, w kaŇdym razie to nie jest
zabawka dla radioamatorów. Co taki sprzĹt robi w opuszczo-
nym domu, który nagle staje w ogniu?

Wallander pokiwaű gűowâ.
— Masz racjĹ. Chciaűbym siĹ o tym dowiedzieĺ czegoŔ

wiĹcej.
Nyberg podniósű z folii jakiŔ metalowy przedmiot. 
— To jest równie interesujâce. Poznajesz?
Wallander pomyŔlaű o kolbie.
— Broº — powiedziaű.
Nyberg przytaknâű.
— Pistolet. Przypuszczalnie byű naűadowany i kiedy dom

wyleciaű w powietrze, magazynek eksplodowaű pod wpűy-
wem fali uderzeniowej lub pűomieni. Podejrzewam, Ňe to
dosyĺ nietypowy model. Jak widzisz, kolba jest wydűuŇona.
To na pewno nie luger ani beretta.

— A co?
— Za wczeŔnie na odpowiedÎ. Dam ci znaĺ, jak tylko siĹ

tego dowiemy. — Nyberg nabiű fajkĹ i zapaliű. — Co o tym
wszystkim myŔlisz?

Wallander pokrĹciű gűowâ.
— Rzadko mi siĹ zdarza, Ňebym siĹ czuű tak niepewnie

jak teraz — przyznaű. — Nie widzĹ Ňadnych zwiâzków, wiem
tylko, Ňe szukajâc zaginionej kobiety, ciâgle siĹ natykam na
przedziwne rzeczy. OdciĹty palec, czĹŔci radiostacji, rzadki
model broni. MoŇe powinienem wyjŔĺ od tego, co nietypowe
i z czym jako policjant nigdy dotâd siĹ nie zetknâűem?
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— CierpliwoŔci. Z czasem na pewno znajdziemy powiâ-
zania.

Nyberg wróciű do swojej pracochűonnej ukűadanki. Wal-
lander krâŇyű przez chwilĹ po pogorzelisku i jeszcze raz pró-
bowaű dokonaĺ podsumowania. W koºcu zrezygnowaű.

Wsiadű do samochodu i zadzwoniű do komendy.
— Czy wpűywa duŇo informacji? — spytaű EbbĹ.
— Telefony dzwoniâ bez przerwy — odparűa. — Przed chwi-

lâ przechodziű tĹdy Svedberg i powiedziaű, Ňe jest kilka wia-
rygodnych i ciekawych wiadomoŔci. Ale nic wiĹcej nie
wiem.

Wallander postanowiű, Ňe po rozmowie z pastorem dokűad-
nie przeszuka biurko Louise Åkerblom w jej firmie. Miaű
wyrzuty sumienia, Ňe tak dűugo zadowalaű siĹ pobieŇnymi
oglĹdzinami. 

Pojechaű do Ystadu. PoniewaŇ do spotkania z Turesonem
miaű duŇo czasu, zaparkowaű przy rynku i wszedű do skle-
pu ze sprzĹtem grajâcym. Niewiele myŔlâc, kupiű na raty
nowâ wieŇĹ i za gotówkĹ CD z Turandot Pucciniego. Potem
udaű siĹ na Mariagatan, nastawiű pűytĹ, poűoŇyű siĹ na kanapie
i usiűowaű myŔleĺ o Bajbie Liepie. Niestety, przeszkadzaűa
mu w tym Louise Åkerblom.

Obudziű siĹ, spojrzaű na zegarek i zaklâű. Od dziesiĹciu
minut powinien byĺ w koŔciele metodystów.

Pastor Tureson przyjâű go na zapleczu, w pomieszczeniu
bĹdâcym poűâczeniem magazynu i biura. Na Ŕcianach wisia-
űy makatki z cytatami z Biblii. Na parapecie staű ekspres do
kawy. 

— Przepraszam za spóÎnienie — powiedziaű Wallander.
— Dobrze rozumiem, Ňe policja ma mnóstwo pracy — od-

parű Tureson.
Wallander usiadű na krzeŔle i wyjâű koűonotatnik. Tureson

zaproponowaű kawĹ, ale Wallander odmówiű.
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— PróbujĹ wyrobiĺ sobie jakieŔ zdanie o Louise Åkerblom
— zaczâű. — Na razie dowiedziaűem siĹ tylko tyle, Ňe jest osobâ
niezwykle zrównowaŇonâ, która nigdy z wűasnej woli nie
porzuciűaby mĹŇa i dzieci.

— Wszyscy takâ jâ znamy.
— JednoczeŔnie wydaje mi siĹ to podejrzane.
— Podejrzane? — zdziwiű siĹ Tureson.
— Po prostu nie wierzĹ, Ňe sâ ludzie pozbawieni wad

— wyjaŔniű. — KaŇdy ma swoje ciemne strony. Zakűadam, Ňe
Louise Åkerblom nie zniknĹűa dobrowolnie z tego powodu,
Ňe nie byűa w stanie znieŔĺ swojego szczĹŔcia.

— Wszyscy czűonkowie naszej gminy powiedzâ panu in-
spektorowi to samo.

Wallanderowi nigdy nie udaűo siĹ znaleÎĺ odpowiedzi na
pytanie, co takiego sprawiűo, Ňe zaczâű sűuchaĺ pastora ze
wzmoŇonâ uwagâ. Wydawaűo siĹ, Ňe Tureson broni szlachet-
nego wizerunku Louise Åkerblom, choĺ Wallander wcale go
nie kwestionowaű. A moŇe pastor broniű czegoŔ innego?

Wallander postanowiű spytaĺ o coŔ, co dotâd uwaŇaű za
mniej istotne.

— ProszĹ mi opowiedzieĺ o wiernych — zaczâű. — Dlaczego
ludzie decydujâ siĹ na przystâpienie do KoŔcioűa metodys-
tycznego?

— Nasza wiara i egzegetyka jawiâ siĹ jako jedynie sűuszne.
— A sâ takie?
— W moim pojĹciu i w opinii gminy — tak. Choĺ, co natu-

ralne, inne grupy wyznaniowe je kwestionujâ.
— Czy ktoŔ z waszej gminy nie lubi Louise Åkerblom?

— spytaű Wallander i natychmiast odniósű wraŇenie, Ňe pastor
zbyt dűugo zwleka z odpowiedziâ. 

— To raczej niemoŇliwe.
Znowu to samo, pomyŔlaű Wallander. Wymijajâca, pokrĹt-

na odpowiedÎ.
— Dlaczego ja panu nie wierzĹ?
— Powinien pan, inspektorze. Dobrze znam swoich wier-

nych.
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Wallandera ogarnĹűo zmĹczenie. Zdaű sobie sprawĹ, Ňe
musi inaczej stawiaĺ pytania, jeŔli chce zburzyĺ spokój pas-
tora. Musi przejŔĺ do ataku. 

— Wiem, Ňe Louise Åkerblom ma wrogów wŔród czűon-
ków gminy — powiedziaű. — NiewaŇne, skâd to wiem. Byűbym
wdziĹczny za kilka sűów komentarza.

Tureson dűugo mu siĹ przyglâdaű.
— Nie, nie ma wrogów — odparű — ale rzeczywiŔcie jeden

z naszych wiernych pozostawaű z niâ w doŔĺ niefortunnej
relacji. — Wstaű i podszedű do okna. — Opadűy mnie wâtpli-
woŔci. Wczoraj wieczorem chciaűem do pana zadzwoniĺ. Ale
siĹ rozmyŔliűem. Wierzymy, Ňe Louise wróci. Ďe wszystko siĹ
wyjaŔni. JednoczeŔnie, przyznajĹ, czuűem niepokój. — Usiadű
na krzeŔle. — Mam powinnoŔci wobec pozostaűych czűonków
gminy. Nie chcĹ nikogo przedstawiaĺ w zűym Ŕwietle. Nie
mogĹ rzucaĺ oskarŇeº, nie upewniwszy siĹ, czy nie sâ faű-
szywe.

— Nasza rozmowa nie ma charakteru oficjalnego przesűu-
chania. To, co pan powie, zostanie miĹdzy nami. Nie spo-
rzâdzĹ Ňadnego protokoűu.

— Nie wiem, jak to ujâĺ.
— Bez ogródek. Tak jest najproŔciej.
— Dwa lata temu pozyskaliŔmy nowego wyznawcĹ — za-

czâű pastor Tureson. — Pracowaű jako maszynista na jednym
z promów pűywajâcych do Polski. Rozwodnik, trzydzieŔci
piĹĺ lat, miűy i skromny. Wszyscy go polubili. Mniej wiĹcej
rok temu Louise Åkerblom poprosiűa mnie o rozmowĹ. Bar-
dzo jej zaleŇaűo na tym, Ňeby mâŇ o niczym siĹ nie do-
wiedziaű. UsiedliŔmy tutaj, w tym pomieszczeniu, i Louise
wyznaűa, Ňe nasz nowy czűonek nie daje jej spokoju, pisze
do niej miűosne listy, Ŕledzi jâ, nĹka telefonami. Próbowaűa
go od tego odwieŔĺ, niestety, bezskutecznie. W koºcu sytu-
acja staűa siĹ nie do wytrzymania. Louise chciaűa, Ňebym
z nim pomówiű. Zgodziűem siĹ. Wpadű w szaű, twierdziű,
Ňe Louise go zdradziűa i Ňe to ja mam na niâ zűy wpűyw.
Rzekomo go kochaűa i zamierzaűa porzuciĺ mĹŇa. Byűo to
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caűkowicie niedorzeczne. Przestaű przychodziĺ na nasze
spotkania, rzuciű pracĹ na promie, myŔleliŔmy, Ňe zniknâű na
dobre. Poinformowaűem wiernych, Ňe siĹ przeprowadziű
i zabrakűo mu ŔmiaűoŔci, Ňeby siĹ poŇegnaĺ. Louise bardzo
siĹ ucieszyűa. Ale jakieŔ trzy miesiâce temu wszystko zaczĹűo
siĹ od nowa. KtóregoŔ wieczora Louise zobaczyűa go na ulicy
przed swoim domem. To byű dla niej szok. Znowu prze-
Ŕladowaű jâ miűosnymi wyznaniami. Nie bĹdĹ ukrywaű, in-
spektorze Wallander, Ňe braliŔmy pod uwagĹ powiadomienie
policji. Teraz ŇaűujĹ, Ňe tego nie zrobiliŔmy. To moŇe byĺ,
naturalnie, przypadek, ale z kaŇdâ godzinâ mam coraz wiĹk-
sze wâtpliwoŔci.

Nareszcie, pomyŔlaű Wallander. Nareszcie jakiŔ punkt
zaczepienia. Mimo Ňe nic nie rozumiem z tych czarnych
palców, radiostacji i rzadkich modeli pistoletów.

— Jak on siĹ nazywa?
— Stig Gustafsson.
— Czy zna pan jego adres?
— Nie, ale mam numer osobowy. KiedyŔ naprawiaű w na-

szym koŔciele rury i dostaű za to wynagrodzenie.
Tureson podszedű do biurka i zajrzaű do skoroszytu.
— 570503-0470 — przeczytaű.
Wallander zamknâű koűonotatnik.
— Bardzo dobrze pan zrobiű, mówiâc o tym. Dowiedziaű-

bym siĹ prĹdzej czy póÎniej, ale dziĹki temu oszczĹdzamy
na czasie.

— Ona nie Ňyje, prawda? — nieoczekiwanie powiedziaű
Tureson.

— Nie wiem. NaprawdĹ nie znam odpowiedzi na to py-
tanie.

Wallander uŔcisnâű pastorowi dűoº na poŇegnanie i wy-
szedű z koŔcioűa. Byű kwadrans po dwunastej.

Podbiegű do samochodu, pojechaű do komendy i szybkim
krokiem ruszyű do swojego pokoju, Ňeby Ŕciâgnâĺ kolegów
na zebranie. Kiedy usiadű za biurkiem, zadzwoniű telefon.
Nyberg. 
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— CoŔ nowego? — spytaű Wallander.
— Nie, ale wűaŔnie sobie przypomniaűem markĹ tego pis-

toletu.
— JuŇ zapisujĹ — powiedziaű Wallander, wyjmujâc koűo-

notatnik.
— Miaűem racjĹ, Ňe to bardzo rzadka broº, u nas maűo

spotykana. 
— Tym lepiej. ňatwiej dotrzemy do Îródűa.
— To astra constable, dziewiâtka. Widziaűem go kiedyŔ na

wystawie broni we Frankfurcie. A jeŔli chodzi o broº, pa-
miĹĺ mi dopisuje.

— Gdzie siĹ go produkuje?
— To wűaŔnie jest dziwne. O ile wiem, robi siĹ go na

licencji w jednym jedynym kraju.
— W jakim?
— W Afryce Poűudniowej.
Wallander odűoŇyű dűugopis.
— W Afryce Poűudniowej?
— Tak.
— Jak to moŇliwe?
— Nie wiem, dlaczego jakiŔ model broni jest popularny

w jednym kraju, a w innym nie. Po prostu tak jest.
— Jasny gwint. Afryka Poűudniowa.
— W kaŇdym razie mamy pewne powiâzanie ze znalezio-

nym palcem.
— Co robi w Szwecji poűudniowoafrykaºski pistolet?
— To juŇ twoje zadanie.
— Dobrze, Ňe od razu zadzwoniűeŔ. Jeszcze do tego wró-

cimy.
— PomyŔlaűem, Ňe powinieneŔ wiedzieĺ — skonstatowaű

Nyberg i zakoºczyű rozmowĹ.
Wallander wstaű i podszedű do okna.
Przede wszystkim muszâ siĹ skoncentrowaĺ na odszuka-

niu Louise Åkerblom i sprawdzeniu Stiga Gustafssona.
Wszystkim innym zajmâ siĹ w kolejnoŔci. 
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Tyle mamy, pomyŔlaű, po stu siedemnastu godzinach od
zaginiĹcia Louise Åkerblom.

Podniósű sűuchawkĹ.
ZmĹczenie minĹűo bez Ŕladu.

6

Peter Hanson byű zűodziejem. Choĺ nie naleŇaű do czo-
űówki, czĹsto dostawaű zlecenia od swojego pracodawcy
Morella, pasera z Malmö.

Rano w Noc Walpurgii Peter Hanson bardzo Île myŔlaű
o Morellu. Jak wszyscy zaplanowaű sobie wolne, kto wie,
moŇe wybraűby siĹ do Kopenhagi. Ale poprzedniego dnia
póÎnym wieczorem Morell zadzwoniű do niego z niezwykle
pilnâ sprawâ. 

— Musisz zaűatwiĺ cztery pompy starego typu — powie-
dziaű. — Takie, jakie sâ na kaŇdym wiejskim podwórzu.

— Po ŔwiĹtach — zastrzegű siĹ Peter Hanson. — To chyba
moŇe poczekaĺ.

Telefon Morella go obudziű. Peter Hanson nie lubiű, kiedy
ktoŔ go wyrywaű ze snu.

— Nie moŇe poczekaĺ — odparowaű Morell. — Zgűosi siĹ po
nie pewien goŔĺ, który pojutrze wraca samochodem do Hisz-
panii. Chce je ze sobâ zabraĺ i sprzedaĺ tamtejszym Szwe-
dom. Sâ sentymentalni i duŇo zapűacâ, byleby tylko mieĺ
stare szwedzkie pompy w swoich hacjendach.

— Niby jak mam to zrobiĺ? — spytaű Peter Hanson. — Za-
pomniaűeŔ, Ňe jest ŔwiĹto? Jutro w kaŇdym letniaku bĹdzie
peűno ludzi.

— Zaűatw to. Im wczeŔniej zaczniesz, tym lepiej. — Morell
zmieniű ton. — W przeciwnym razie sprawdzĹ, ile jest mi wi-
nien twój brat.

Peter Hanson rzuciű sűuchawkĹ na wideűki. Wiedziaű, Ňe
Morell uzna to za pozytywnâ odpowiedÎ. PoniewaŇ zostaű
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obudzony i z pewnoŔciâ dűugo nie bĹdzie mógű zasnâĺ, ubraű
siĹ i pojechaű z Rosengardu, gdzie mieszkaű, do Malmö.
Wszedű do pubu i zamówiű piwo.

Brat Petera Hansona, Jan-Olof, byű jego najwiĹkszym
nieszczĹŔciem. Graű na Jägersro*, obstawiaű wyŔcigi w totali-
zatorze, graű równieŇ na innych torach w kraju. CzĹsto
i z marnym rezultatem. Wydawaű ponad miarĹ i zadűuŇyű siĹ
po uszy u Morella. PoniewaŇ byű niewypűacalny, Peter Han-
son staű siĹ chodzâcâ gwarancjâ. 

Morell trudniű siĹ przede wszystkim paserstwem. Ale
z upűywem lat doszedű do wniosku, Ňe — podobnie jak inni
przedsiĹbiorcy — musi postawiĺ na pewnâ przyszűoŔĺ. Albo
zdecyduje siĹ na specjalizacjĹ, albo poszerzy dotychczasowâ
dziaűalnoŔĺ. Wybraű to drugie.

Mimo Ňe pozyskaű wielu zleceniodawców, którzy mieli
bardzo konkretne Ňyczenia, postanowiű rozkrĹciĺ lichwiarski
interes, liczâc na znaczne obroty.

Morell byű po piĹĺdziesiâtce. DwadzieŔcia lat paraű siĹ
oszustwami, po czym zmieniű branŇĹ i pod koniec lat sie-
demdziesiâtych zbudowaű w poűudniowej Skanii paserskie
imperium. Na niewidzialnych listach pűac miaű trzydziestu
zűodziei i kierowców, co tydzieº skradziony towar trafiaű do
jego magazynu w porcie w Malmö, skâd przesyűano go dalej,
do zagranicznych odbiorców. Ze Smalandii spűywaűy wieŇe,
telewizory i telefony komórkowe. Z Hallandii przyjeŇdŇaűy
kradzione samochody, na które czekali chĹtni w Polsce,
a ostatnio takŇe w byűej NRD. Otwieraű siĹ przed nim duŇy
rynek w paºstwach nadbaűtyckich, poza tym dostarczyű juŇ
kilka luksusowych wozów do Czech. Peter Hanson byű za-
ledwie pionkiem w jego imperium. Morell ciâgle wâtpiű w je-
go fachowoŔĺ i wykorzystywaű go najczĹŔciej do realizacji
doŔĺ nietypowych zamówieº. Takich jak zdobycie czterech
pomp. Idealne zadanie dla Hansona.

 * Tor wyŔcigów konnych w Malmö.
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Z tego teŇ powodu Peter Hanson siedziaű rano w Noc
Walpurgii w swoim samochodzie i klâű. Morell popsuű mu
ŔwiĹta. Poza tym trochĹ siĹ martwiű. WszĹdzie bĹdzie peűno
ludzi i nie ma co liczyĺ na spokojnâ pracĹ. 

Peter Hanson urodziű siĹ w Hörby i znaű SkaniĹ na wylot.
Nie byűo takiej drogi, którâ by nie przejeŇdŇaű, i dopisywaűa
mu pamiĹĺ. Pracowaű dla Morella od czterech lat, czyli od
dziewiĹtnastego roku Ňycia. Czasami myŔlaű o tym wszyst-
kim, co űadowaű do swojej skorodowanej furgonetki. Raz
ukradű dwa byczki. Na BoŇe Narodzenie czĹsto zamawiano
Ŕwinie. Kilka razy przewoziű nagrobki, zastanawiajâc siĹ przy
tym, kim sâ ci najwyraÎniej râbniĹci zleceniodawcy. Wynosiű
drzwi wejŔciowe, kiedy wűaŔciciele domów spokojnie spali,
zdjâű iglicĹ z koŔcioűa za pomocâ wynajĹtego na tĹ okolicz-
noŔĺ dÎwigu. Pompy nie byűy niczym nadzwyczajnym. Tylko
zostaű wybrany niewűaŔciwy dzieº.

Na poczâtek postanowiű przepatrzyĺ okolice na wschód
od lotniska Sturup. O Österlenie mógű zapomnieĺ. Tego dnia
w kaŇdym domu letniskowym bĹdzie peűno ludzi. MoŇe mu
siĹ powieŔĺ wyűâcznie w trójkâcie Sturup, Hörby, Ystad,
gdzie jest sporo opuszczonych gospodarstw i gdzie byĺ mo-
Ňe uda mu siĹ popracowaĺ w spokoju.

Pierwszâ pompĹ dostrzegű tuŇ za Krageholmem, przy krĹ-
tej leŔnej drodze na Sövde. Walâcy siĹ dom staű na uboczu.
Pompa byűa zardzewiaűa, ale sprawna. Ledwie zaczâű jâ pod-
waŇaĺ űomem, zamocowanie natychmiast puŔciűo. OdűoŇyű
űom i zabraű siĹ do usuwania desek przykrywajâcych otwór
studni. PomyŔlaű, Ňe zdobycie czterech pomp dla Morella
moŇe mimo wszystko nie jest nierealne. Jeszcze trzy opusz-
czone zagrody i wczesnym popoűudniem wróci do Malmö.
Byűo dopiero dziesiĹĺ po ósmej. Kto wie, czy wieczorem nie
uda mu siĹ pojechaĺ do Kopenhagi.

Wyszarpaű pompĹ. Runâű drewniany fundament. 
Zajrzaű do studni. Na dnie coŔ byűo. CoŔ jasnoŇóűtego.
Z przeraŇeniem odkryű, Ňe to ludzka gűowa.
W studni leŇaűa kobieta. 
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Skurczone, powykrĹcane zwűoki.
Rzuciű pompĹ, puŔciű siĹ biegiem do samochodu i w za-

wrotnym tempie odjechaű. Kilka kilometrów dalej, tuŇ przed
Sövde, zatrzymaű siĹ, otworzyű drzwi i zwymiotowaű.

Wiedziaű, Ňe nic mu siĹ nie przywidziaűo. Na dnie studni
leŇaűa kobieta.

Zostaűa zamordowana, pomyŔlaű. I uzmysűowiű sobie, Ňe
na pompie sâ jego odciski palców. 

Jego odciski palców byűy równieŇ w kartotece.
Morell to zaűatwi. Zdecydowanie za szybko przeciâű

Sövde, a potem skrĹciű na poűudnie, na Ystad. Wróci do
Malmö i niech Morell siĹ tym zajmie. GoŔĺ pojedzie do Hisz-
panii bez pomp.

Przed zjazdem na wysypisko Ŕmieci jego podróŇ dobiegűa
koºca. Zapalajâc papierosa drŇâcymi dűoºmi, wpadű w po-
Ŕlizg, skontrowaű, samochód uderzyű w pűot, Ŕciâű kilka skrzy-
nek pocztowych i stanâű. Peter Hanson miaű zapiĹte pasy,
dziĹki czemu nie wyleciaű przez przedniâ szybĹ. Siedziaű za
kierownicâ lekko zamroczony, w szoku. 

MĹŇczyzna, który kosiű trawĹ w ogródku, zobaczyű, co siĹ
staűo. Najpierw podbiegű do samochodu, Ňeby siĹ upewniĺ,
czy nikt nie zostaű powaŇnie ranny, nastĹpnie pospieszyű do
domu, skâd zadzwoniű na policjĹ, a potem wróciű, Ňeby przy-
pilnowaĺ kierowcĹ, gdyby ten zamierzaű uciec. Na pewno
jest pijany, pomyŔlaű. Bo kto traci kontrolĹ nad samochodem
na prostym odcinku drogi?

Kwadrans póÎniej przyjechaű radiowóz z Ystadu. Wezwa-
nie przyjĹli Peters i Norén, dwaj najbardziej doŔwiadczeni
policjanci. Kiedy sprawdzili, Ňe nikt nie doznaű obraŇeº,
Peters zaczâű kierowaĺ ruchem, a Norén usiadű z Peterem
Hansonem na tylnym siedzeniu radiowozu, Ňeby siĹ dowie-
dzieĺ, co siĹ staűo. Alkomat niczego nie wykazaű. MĹŇczyzna
byű oszoűomiony i nie chciaű wyjaŔniaĺ powodów wypadku.
Norén nabraű podejrzeº, Ňe ma do czynienia z czűowiekiem
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zaburzonym. Mówiű od rzeczy o jakichŔ pompach, o paserze
z Malmö, opuszczonym domu i studni.

— W studni leŇy kobieta — wydukaű.
— Aha — bâknâű Norén. — Kobieta w studni.
— Nie Ňyje.
Nagle Norén poczuű siĹ nieswojo. Co ten mĹŇczyzna chce

mu powiedzieĺ? Ďe w studni przy opuszczonym domu zna-
lazű martwâ kobietĹ? 

Poprosiű go, by zostaű w samochodzie, i szybkim krokiem
podszedű do Petersa, który przeganiaű ciekawskich kierow-
ców.

— Twierdzi, Ňe znalazű martwâ kobietĹ w studni. O jas-
nych wűosach.

Peters opuŔciű rĹce.
— Louise Åkerblom?
— Nie mam pojĹcia. Nawet nie wiem, czy to prawda.
— Zadzwoº do Wallandera. Natychmiast.

Przed poűudniem w Noc Walpurgii w ystadzkiej komen-
dzie panowaű nastrój wyczekiwania. O ósmej spotkali siĹ
w sali zebraº. Tego dnia mieli na gűowie inne zmartwienia
niŇ zaginiona kobieta. Tradycyjnie zapowiadaű siĹ najbardziej
niespokojny wieczór w roku, co byűo równoznaczne z mnós-
twem przygotowaº.

Na zebraniu mówili wyűâcznie o Stigu Gustafssonie.
W czwartkowe popoűudnie i wieczór Wallander nadzorowaű
poszukiwania byűego maszynisty. Kiedy zreferowaű przebieg
rozmowy z pastorem Turesonem, wszyscy siĹ zgodzili, Ňe
nastâpiű przeűom. Uznali, Ňe odciĹty palec i wysadzony w po-
wietrze dom mogâ poczekaĺ. Martinsson wyraziű poglâd, Ňe
byĺ moŇe to czysty zbieg okolicznoŔci i Ňe tych spraw nic
nie űâczy.

— MieliŔmy juŇ podobne sytuacje — zauwaŇyű. — Robimy
nalot na bimbrownika i znajdujemy zűodziejskâ melinĹ u sâ-
siada, którego pytamy o drogĹ.
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W piâtek rano jeszcze nie udaűo im siĹ namierzyĺ Stiga
Gustafssona.

— Musimy siĹ z tym dzisiaj uporaĺ — powiedziaű Wallan-
der. — MoŇe go nie znajdziemy. Ale jeŔli bĹdziemy mieli ad-
res, dowiemy siĹ przynajmniej, czy nie opuŔciű mieszkania
w poŔpiechu.

Zadzwoniű telefon. Björk chwyciű sűuchawkĹ, sűuchaű
przez chwilĹ, po czym przekazaű jâ Wallanderowi.

— To Norén — wyjaŔniű. — Jest na miejscu jakiegoŔ wypad-
ku drogowego za miastem.

— Niech ktoŔ inny siĹ tym zajmie — z irytacjâ odburknâű
Wallander.

Mimo wszystko wysűuchaű, co Norén ma do powiedzenia.
Martinsson i Svedberg, którzy dobrze znali jego reakcje
i byli wyczuleni na najmniejsze zmiany jego nastroju, od
razu siĹ domyŔlili, Ňe to coŔ waŇnego.

Wallander wolno odűoŇyű sűuchawkĹ i popatrzyű na kole-
gów.

— Norén jest przy zjeÎdzie na wysypisko — zaczâű. — Doszűo
do niegroÎnego wypadku. Kierowca twierdzi, Ňe widziaű mar-
twâ kobietĹ wepchniĹtâ do studni.

Czekali w napiĹciu na ciâg dalszy.
— JeŔli dobrze zrozumiaűem — podjâű Wallander — studnia

znajduje siĹ w odlegűoŔci niespeűna piĹciu kilometrów od do-
mu, który miaűa obejrzeĺ Louise Åkerblom. I w jeszcze
mniejszej odlegűoŔci od stawu, w którym znaleÎliŔmy jej
samochód.

Na moment zalegűa cisza. Potem wszyscy jednoczeŔnie
wstali.

— Ruszamy do akcji? — spytaű Björk. 
— Nie — odparű Wallander. — Najpierw trzeba to potwier-

dziĺ. Norén ostrzegaű nas przed nadmiernym optymizmem.
Jego zdaniem kierowca jest lekko wstrzâŔniĹty.

— TeŇ bym byű — przyznaű Svedberg — gdybym zobaczyű
martwâ kobietĹ w studni, a potem staranowaű pűot.

— I ja tak myŔlĹ — skwitowaű Wallander.
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Wyruszyli z Ystadu dwoma radiowozami. Svedberg
zabraű siĹ z Wallanderem, Martinsson jechaű sam. Przy
wyjeÎdzie z miasta Wallander wűâczyű syrenĹ. Svedberg spoj-
rzaű na niego pytajâco.

— Jest bardzo maűy ruch — stwierdziű.
— Nie szkodzi.
Zatrzymali siĹ przed zjazdem na wysypisko, blady Peter

Hanson usiadű z tyűu i udzielaű im wskazówek, którĹdy majâ
jechaĺ.

— To nie ja — powtarzaű raz po raz.
— Co nie ja? — spytaű Wallander.
— To nie ja jâ zabiűem.
— A co pan tam robiű?
— Miaűem tylko ukraŔĺ pompĹ.
Wallander i Svedberg spojrzeli po sobie.
— Wczoraj póÎno wieczorem zadzwoniű Morell i zamówiű

cztery pompy — wymruczaű Peter Hanson. — Ale ja jej nie
zabiűem.

Wallander nic nie rozumiaű. 
— Chyba wiem, o co chodzi — powiedziaű Svedberg. —

W Malmö mieszka sűynny paser o tym nazwisku. Sűynny dla-
tego, Ňe kolegom nigdy nie udaűo siĹ go zűapaĺ na gorâcym
uczynku.

— Pompy? — z niedowierzaniem spytaű Wallander.
— Zabytki — wyjaŔniű Svedberg.
Zatrzymali siĹ przed opuszczonym gospodarstwem i wy-

siedli. Wallander pomyŔlaű, Ňe zapowiada siĹ pogodna Noc
Walpurgii. Bezchmurne niebo, bezwietrznie i mimo wczes-
nej pory — byűa dopiero dziewiâta — co najmniej szesnaŔcie
stopni. 

Przyjrzaű siĹ studni i leŇâcej obok pompie, po czym wziâű
gűĹboki oddech, podszedű bliŇej i spojrzaű w dóű. 

Martinsson, Svedberg i Peter Hanson czekali w stosownej
odlegűoŔci. Wallander natychmiast rozpoznaű Louise Åker-
blom. Nawet w chwili Ŕmierci na jej twarzy malowaű siĹ
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uŔmiech. Zrobiűo mu siĹ niedobrze. Szybko siĹ odwróciű
i kucnâű.

Martinsson i Svedberg podeszli do studni i czym prĹdzej
siĹ cofnĹli.

— O, cholera! — zaklâű Martinsson.
Wallander przeűykaű ŔlinĹ i gűĹboko oddychaű. PomyŔlaű

o córeczkach Louise Åkerblom i o jej mĹŇu. Czy nadal bĹdâ
wierzyĺ w dobrego i wszechmogâcego Boga? 

Wyprostowaű siĹ.
— To ona — powiedziaű. — Z caűâ pewnoŔciâ.
Martinsson pobiegű do radiowozu, zadzwoniű do Björka

i poprosiű o przysűanie ludzi. Ďeby wyjâĺ Louise Åkerblom
ze studni, potrzebowali straŇaków. Wallander usiadű z Pete-
rem Hansonem na zapuszczonej werandzie i sűuchaű jego
relacji. Od czasu do czasu zadawaű pytania i potakujâco
kiwaű gűowâ. Wiedziaű, Ňe Peter Hanson mówi prawdĹ. WűaŔ-
ciwie powinni mu byĺ wdziĹczni, Ňe chciaű ukraŔĺ pompy.
Inaczej upűynĹűoby duŇo czasu, zanim odnaleÎliby Louise
Åkerblom.

— Spisz jego dane — Wallander zwróciű siĹ do Svedberga
po zakoºczeniu rozmowy z Peterem Hansonem. — A potem
go wypuŔĺ. I dopilnuj, Ňeby Morell potwierdziű jego wersjĹ.

Svedberg skinâű gűowâ.
— Który prokurator ma dzisiaj dyŇur? — spytaű Wallander.
— Wydaje mi siĹ, Ňe Björk wspominaű o Perze Åkesonie

— odparű Svedberg.
— Skontaktuj siĹ z nim. Powiedz, Ňe jâ znaleÎliŔmy i Ňe to

morderstwo. Po poűudniu dostanie ode mnie raport.
— Co robimy ze Stigiem Gustafssonem?
— Na razie sam go szukaj. Martinsson zostanie ze mnâ.

Wspólnie dokonamy pierwszych oglĹdzin, kiedy jâ wyciâg-
niemy.

— CieszĹ siĹ, Ňe mnie przy tym nie bĹdzie — powiedziaű
Svedberg i ruszyű do samochodu.

Wallander kilka razy gűĹboko odetchnâű i wróciű do stud-
ni.
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Nie chciaű byĺ sam, kiedy bĹdzie mówiű Robertowi Åker-
blomowi, gdzie znaleÎli jego ŇonĹ.

Po dwóch godzinach wydobyto ze studni ciaűo Louise
Åkerblom. ZajĹli siĹ tym ci sami műodzi straŇacy, którzy dwa
dni wczeŔniej przeczesywali staw. WyciâgnĹli jâ na uprzĹŇy
i poűoŇyli w namiocie rozpiĹtym obok studni. JuŇ w trakcie
windowania zwűok Wallander wiedziaű, jak zginĹűa. Od strzaűu
w czoűo. Znów ogarnĹűo go przeczucie, Ňe w tym dochodze-
niu wszystko wydaje siĹ nienaturalne. Choĺ nie poznaű Stiga
Gustafssona, nie bardzo chciaűo mu siĹ wierzyĺ, Ňe mógűby
jâ zastrzeliĺ z takiej odlegűoŔci. CoŔ tu siĹ nie zgadzaűo.

Spytaű Martinssona o pierwsze wraŇenia.
— Strzaű w czoűo — powiedziaű Martinsson. — To mi nie

wyglâda ani na niekontrolowane wzburzenie, ani na niesz-
czĹŔliwâ miűoŔĺ, tylko na egzekucjĹ. 

— To samo pomyŔlaűem — przyznaű Wallander.
StraŇacy opróŇnili studniĹ z wody, opuŔcili siĹ na dno

i wrócili z torebkâ, teczkâ i jednym butem Louise Åkerblom.
Drugi but miaűa na nodze. Przefiltrowali odpompowanâ do
plastikowego basenu wodĹ. Martinsson nie dostrzegű nic
godnego uwagi. 

StraŇacy jeszcze raz sprawdzili dno studni, oŔwietlajâc je
silnymi lampami. ZnaleÎli jedynie koci szkielet.

Z namiotu wyszedű lekarz. Byű blady jak Ŕciana.
— To straszne — powiedziaű do Wallandera.
— Tak. NajwaŇniejsze juŇ wiemy. Zostaűa zastrzelona.

Od patologów z Malmö chciaűbym dostaĺ dwie informacje.
O kuli i ewentualnych obraŇeniach, które mogűy Ŕwiadczyĺ
o biciu albo o tym, Ňe byűa przetrzymywana. O wszystkim,
co siĹ tylko da. I, rzecz jasna, czy nie byűa wykorzystana
seksualnie.

— Kula utkwiűa w gűowie — wtrâciű lekarz. — Nie zauwaŇy-
űem wylotu.
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— Jeszcze jedno. Obejrzyjcie jej nadgarstki i kostki. ChcĹ
wiedzieĺ, czy nie ma Ŕladów po kajdankach.

— Po kajdankach?
— Tak, po kajdankach — powtórzyű Wallander.

Podczas akcji wyciâgania Louise Åkerblom ze studni
Björk trzymaű siĹ z daleka. Kiedy zwűoki poűoŇono na no-
szach i odwieziono karetkâ do szpitala, odciâgnâű Wallandera
na bok.

— Musimy powiadomiĺ jej mĹŇa — powiedziaű.
My, pomyŔlaű Wallander. Akurat. Chcesz, Ňebym ja to

zrobiű.
— WezmĹ z sobâ pastora Turesona.
— Postaraj siĹ dowiedzieĺ, ile czasu zajmie mu poinfor-

mowanie wszystkich krewnych — podjâű Björk. — Obawiam
siĹ, Ňe nie utrzymamy tego zbyt dűugo w tajemnicy. Poza
tym nie rozumiem, dlaczego wypuŔciliŔcie tego zűodzieja.
MoŇe pójŔĺ do pierwszej lepszej popoűudniówki i zgarnâĺ
pokaÎnâ sumkĹ za ujawnienie tych rewelacji.

Wallandera zirytowaű mentorski ton Björka, musiaű jednak
przyznaĺ, Ňe istniaűo takie ryzyko.

— Tak. To byűo gűupie. I ja za to odpowiadam.
— MyŔlaűem, Ňe Svedberg go puŔciű.
— Owszem, Svedberg, ale na moje polecenie.
— Nie bâdÎ zűy, Ňe zwracam na to uwagĹ.
Wallander wzruszyű ramionami.
— Jestem zűy na tego, kto to zrobiű Louise Åkerblom, jej

córkom i mĹŇowi.
Gospodarstwo otoczono blokadami i kontynuowano oglĹ-

dziny. Wallander wsiadű do samochodu, zadzwoniű do pas-
tora Turesona i powiedziaű, jak siĹ sprawy majâ. Pastor
dűugo milczaű, po czym umówiű siĹ z Wallanderem przed
koŔcioűem.

— Czy Robert Åkerblom siĹ zaűamie? — spytaű Wallander.
— Ma oparcie w Bogu.
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Zobaczymy, pomyŔlaű Wallander. Zobaczymy, czy to
wystarczy.

Pastor Tureson czekaű na ulicy, ze spuszczonâ gűowâ.
Jadâc do miasta, Wallander mozolnie zbieraű myŔli. Po-

wiadamianie najbliŇszych o nagűej Ŕmierci kogoŔ z rodziny
zawsze sprawiaűo mu najwiĹcej trudnoŔci. Nie miaűo znacze-
nia, czy zgon nastâpiű wskutek nieszczĹŔliwego wypadku,
samobójstwa lub zbrodni. Bez wzglĹdu na dobór sűów byű
zwiastunem tragedii. Przypomniaű sobie, co kilka miesiĹcy
przed Ŕmierciâ powiedziaű mu Rydberg, jego przyjaciel i ko-
lega. ,,Nigdy nie bĹdzie dobrego sposobu przekazywania wia-
domoŔci o nagűej Ŕmierci. PowinniŔmy to braĺ na siebie, nie
cedowaĺ na innych, poniewaŇ jesteŔmy odporniejsi, widzie-
liŔmy to, czego nikt nie powinien oglâdaĺ”.

DrĹczâcy go niepokój, Ňe w caűym tym dochodzeniu jest
coŔ niepojĹtego, musi w koºcu znaleÎĺ swoje uzasadnienie.
Spyta Martinssona i Svedberga, czy majâ podobne odczucia.
Czy istnieje zwiâzek miĹdzy odciĹtym czarnym palcem
i Ŕmierciâ Louise Åkerblom? Czy to jedynie zbieg nieprze-
widzianych okolicznoŔci? A moŇe ktoŔ Ŕwiadomie zaaranŇo-
waű ten mĹtlik?

Dlaczego doszűo do tej nagűej Ŕmierci? — pomyŔlaű. Jedy-
nym motywem, jaki do tej pory zdoűaliŔmy wykryĺ, jest
nieszczĹŔliwa miűoŔĺ. Ale od nieszczĹŔliwej miűoŔci do mor-
derstwa daleka droga. Na dokűadkĹ sprawca dziaűa z zimnâ
krwiâ, samochód ukrywa w jednym miejscu, ciaűo w innym.

MoŇe nie znaleÎliŔmy kompletnie nic, na co warto byűoby
rzuciĺ okiem. Co zrobimy, jeŔli Stig Gustafsson okaŇe siĹ
czysty?

PomyŔlaű o kajdankach. O uŔmiechu Louise Åkerblom.
O szczĹŔliwej rodzinie, która juŇ nie istniaűa.

Co jest wyobraŇeniem, a co jest rzeczywistoŔciâ?
Pastor Tureson wsiadű do samochodu. Miaű űzy w oczach.

Wallander natychmiast poczuű ucisk w gardle.
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— Jak wspomniaűem, Louise Åkerblom nie Ňyje — zaczâű.
— ZnaleÎliŔmy jâ w opuszczonym gospodarstwie kilkadziesiât
kilometrów od Ystadu. Na razie nic wiĹcej nie mogĹ powie-
dzieĺ.

— Jak umarűa?
— Zostaűa zastrzelona — odparű Wallander po krótkim na-

myŔle.
— Mam jeszcze jedno pytanie, oczywiŔcie abstrahujâc od

tego, kto mógű siĹ dopuŔciĺ takiego obűâkanego czynu. Czy
bardzo cierpiaűa?

— Jeszcze nie wiem. Ale nawet gdybym wiedziaű, poinfor-
mowaűbym jej mĹŇa, Ňe Ŕmierĺ nastâpiűa bűyskawicznie.

Zaparkowali przed willâ Åkerblomów. Zanim Wallander
zjawiű siĹ przed koŔcioűem metodystów, pojechaű do ko-
mendy i przesiadű siĹ do swojego samochodu. Nie chciaű
korzystaĺ z radiowozu.

Robert Åkerblom natychmiast otworzyű drzwi, ledwie
zdâŇyli zadzwoniĺ. Widziaű nas, pomyŔlaű Wallander. Pewnie
podbiega do okna na dÎwiĹk kaŇdego samochodu hamujâ-
cego na ulicy.

Zaprowadziű ich do salonu. Wallander nasűuchiwaű.
Dziewczynek chyba nie byűo w domu.

— Niestety muszĹ pana zawiadomiĺ, Ňe paºska Ňona nie
Ňyje — zaczâű. — ZnaleÎliŔmy jâ w opuszczonym gospodar-
stwie kilkadziesiât kilometrów za miastem. Zostaűa zamordo-
wana.

Robert Åkerblom patrzyű na niego z kamiennâ twarzâ.
Jakby czekaű na ciâg dalszy.

— Bardzo mi przykro — podjâű Wallander. — Nic wiĹcej nie
mogĹ powiedzieĺ. Chciaűbym pana prosiĺ o zidentyfikowanie
zwűok. Ale nie ma poŔpiechu. Równie dobrze moŇe to zrobiĺ
pastor Tureson.

Robert Åkerblom nie spuszczaű z niego wzroku.
— Czy córki sâ w domu? — zapytaű Wallander. — To bĹdzie

dla nich straszne.
Spojrzaű na pastora.
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— BĹdziemy siĹ wzajemnie wspieraĺ — powiedziaű Ture-
son.

— DziĹkujĹ za wiadomoŔĺ — odezwaű siĹ Robert Åkerblom.
— Najgorsza byűa niepewnoŔĺ.

— ProszĹ przyjâĺ wyrazy wspóűczucia — powiedziaű Wal-
lander. — Wszyscy mieliŔmy nadziejĹ na inne rozwiâzanie.

— Kto to zrobiű? — spytaű Robert Åkerblom. 
— Nie wiemy. Ale nie damy za wygranâ, dopóki go nie

schwytamy.
— Nigdy go nie zűapiecie.
— Dlaczego pan tak myŔli?
— Nikt nie chciaű jej Ŕmierci, wiĹc jak znajdziecie winnego?
Wallander nie umiaű odpowiedzieĺ. Robert Åkerblom

dotknâű ich najwiĹkszego problemu.
Kilka minut póÎniej wstaű. Pastor Tureson odprowadziű

go do przedpokoju.
— Majâ panowie dwie godziny na powiadomienie najbliŇ-

szych krewnych — powiedziaű Wallander. — Gdyby siĹ to nie
udaűo, proszĹ do mnie zadzwoniĺ. Nie moŇemy tego zbyt
dűugo utrzymywaĺ w tajemnicy.

— Rozumiem. — Pastor Ŕciszyű gűos. — Stig Gustafsson?
— Ciâgle szukamy. Nie wiemy, czy to on.
— Macie jakieŔ inne tropy?
— MoŇe. Ale, niestety, nie mogĹ na to odpowiedzieĺ.
— Dla dobra Ŕledztwa?
— Tak.
Wallander zorientowaű siĹ, Ňe pastor Tureson chciaűby

jeszcze o coŔ spytaĺ.
— ProszĹ pytaĺ.
Tureson odezwaű siĹ tak cicho, Ňe Wallander z trudem

go zrozumiaű.
— Czy to morderstwo na tle seksualnym?
— Nie wiemy. Ale nie jest to oczywiŔcie wykluczone.
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Wallander opuŔciű willĹ Åkerblomów z dziwnym uczu-
ciem gűodu przemieszanym z niesmakiem. Zatrzymaű siĹ na
Österleden przed kioskiem z kieűbaskami i zapchaű siĹ ham-
burgerem. Nie pamiĹtaű, kiedy ostatnio jadű. Kiedy dotarű do
komendy, Svedberg poinformowaű go, Ňe Björk w wielkim
poŔpiechu zwoűaű konferencjĹ prasowâ. PoniewaŇ Wallander
byű zajĹty, wziâű do pomocy Martinssona. 

— Wiesz, jak to wyszűo na jaw? — spytaű Svedberg.
— Tak. Peter Hanson.
— Nie! Zgaduj jeszcze raz.
— KtoŔ od nas?
— Nie. Morell. Paser z Malmö. Nie przepuŔciű okazji, Ňeby

naciâgnâĺ popoűudniówkĹ na pieniâdze. Prawdziwa kanalia.
Ale teraz mogâ go nareszcie przymknâĺ. Zlecenie kradzieŇy
jest karalne.

— Dostanie warunkowe.
Weszli do stoűówki i nalali sobie po kubku kawy. 
— Jak Åkerblom to przyjâű? — zapytaű Svedberg.
— Nie wiem. To pewnie takie uczucie, jakby siĹ straciűo

poűowĹ Ňycia. Nie moŇna sobie tego wyobraziĺ, dopóki siĹ
samemu przez coŔ podobnego nie przejdzie. Przynajmniej
ja nie mogĹ. W kaŇdym razie musimy siĹ spotkaĺ, jak tylko
skoºczy siĹ konferencja prasowa. Do tego czasu postaram
siĹ przygotowaĺ podsumowanie.

— A ja przejrzĹ informacje, które spűynĹűy od ludzi. MoŇe
w piâtek ktoŔ widziaű Louise Åkerblom w towarzystwie mĹŇ-
czyzny podobnego do Stiga Gustafssona.

— Dobrze. I zbierz wszystko, co o nim mamy.

Konferencja trwaűa póűtorej godziny. Wallander uporaű siĹ
z podsumowaniem i sporzâdziű plan najbliŇszych zajĹĺ. 

Björk i Martinsson pojawili siĹ w sali zebraº kompletnie
wykoºczeni.

— Teraz wiem, co czujesz — powiedziaű Martinsson, osu-
wajâc siĹ na krzesűo. — Nie spytali mnie tylko o kolor jej
majtek.
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— MogűeŔ to sobie darowaĺ — odparowaű Wallander.
Martinsson rozűoŇyű rĹce w przepraszajâcym geŔcie.
— SpróbujĹ dokonaĺ podsumowania — zaczâű Wallander.

— Poczâtek pomijam, bo go znamy. Tak wiĹc znaleÎliŔmy
Louise Åkerblom. ZginĹűa od strzaűu w czoűo. Podejrzewam,
Ňe strzelano z niewielkiej odlegűoŔci. W swoim czasie otrzy-
mamy dokűadne dane. Nie wiemy, czy zostaűa wykorzystana
seksualnie. Nie wiemy, czy byűa bita lub przetrzymywana.
Nie wiemy teŇ, gdzie jâ zamordowano. Ani kiedy. Nie ulega
natomiast wâtpliwoŔci, Ňe nie Ňyűa, kiedy jâ wrzucono do
studni. ZnaleÎliŔmy teŇ jej samochód. Jak najszybciej powin-
niŔmy mieĺ wstĹpne wyniki oglĹdzin ze szpitala. Zwűaszcza
te dotyczâce ewentualnego gwaűtu. Wtedy zaczniemy spraw-
dzaĺ przypuszczalnych sprawców. — Wypiű űyk kawy. — JeŔli
chodzi o motyw i sprawcĹ, mamy na razie tylko jeden trop.
Maszynista Stig Gustafsson zadrĹczaű jâ miűosnymi wyznania-
mi. Nadal nie udaűo nam siĹ go namierzyĺ. Ty wiesz o tym
wiĹcej, Svedberg. Poza tym moŇesz omówiĺ spűywajâce do
nas informacje. Śledztwo komplikuje znaleziony palec i eks-
plozja domu. Jakby tego byűo maűo, Nyberg znalazű na po-
gorzelisku fragmenty wysokiej klasy radiostacji i kolbĹ broni,
która — jeŔli dobrze zrozumiaűem — jest najczĹŔciej uŇywana
w Afryce Poűudniowej. Czarny palec i pistolet jakoŔ tam do
siebie pasujâ, ale ma siĹ to nijak do zabójstwa Louise Åker-
blom.

Wallander skoºczyű i spojrzaű na Svedberga, który werto-
waű swoje niechlujnie leŇâce papiery.

— Najpierw telefony — powiedziaű. — KiedyŔ zbiorĹ je do
kupy i wydam ksiâŇkĹ pod tytuűem ,,Ludzie, którzy chcâ po-
móc policji”. ZbijĹ na tym fortunĹ. Jak zwykle napűynĹűy zűo-
rzeczenia, kűamstwa, bűogosűawieºstwa, wyznania, mrzonki,
urojenia i kilka sensownych informacji. Niestety, tylko jedna
wydaje siĹ godna uwagi. Zarzâdca majâtku Rydsgard twier-
dzi, Ňe w piâtek po poűudniu widziaű przejeŇdŇajâcâ Louise
Åkerblom. Czas siĹ zgadza. To by znaczyűo, Ňe wiemy, którâ
drogĹ wybraűa. Nic ponadto. Ale nie jest niczym nowym, Ňe
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najbardziej przydatne dane pojawiajâ siĹ na ogóű duŇo póÎ-
niej. Dopiero wtedy odzywajâ siĹ ci, którzy wszystko sobie
wczeŔniej przemyŔleli. Co do Stiga Gustafssona, nie udaűo
nam siĹ ustaliĺ, dokâd siĹ przeprowadziű. Ma w Malmö nie-
zamĹŇnâ krewnâ, ale na razie nie znamy jej imienia. W ksiâŇ-
ce telefonicznej Gustafssonów jest do wyboru, do koloru.
Pozostaje nam rozdzieliĺ ich miĹdzy siebie. Tyle mam do
powiedzenia.

Björk spojrzaű znaczâco na Wallandera.
— Przede wszystkim musimy siĹ skoncentrowaĺ na Stigu

Gustafssonie — zaczâű po chwili Wallander. — JeŔli moŇemy
do niego dotrzeĺ wyűâcznie przez krewnâ w Malmö, trzeba
jâ odszukaĺ. Muszâ nam w tym pomóc wszyscy ludzie z ko-
mendy, którzy potrafiâ podnieŔĺ sűuchawkĹ. TeŇ siâdĹ do
telefonu, jak tylko pogoniĹ szpital. Pracujemy do oporu.

Björk przytaknâű skinieniem gűowy.
— Dobrze. W razie czego jestem w komendzie. 
Svedberg zajâű siĹ poszukiwaniem krewnej Stiga Gustafs-

sona. Wallander poszedű do swojego pokoju. Zanim wybraű
numer szpitala, zadzwoniű do ojca. Dűugo czekaű. Przypusz-
czalnie Ŕciâgnâű go z atelier. Od razu siĹ zorientowaű, Ňe jest
w zűym humorze.

— CzeŔĺ, to ja.
— Ja, czyli kto?
— Dobrze wiesz kto.
— ZdâŇyűem zapomnieĺ barwĹ twojego gűosu.
Wallander powstrzymaű siĹ przed rzuceniem sűuchawki

na wideűki. 
— PracujĹ — powiedziaű. — ZnaleÎliŔmy martwâ kobietĹ

w studni. Zostaűa zamordowana. Nie bĹdĹ miaű dzisiaj czasu,
Ňeby do ciebie zajrzeĺ. Chyba to rozumiesz.

Ku jego zdziwieniu ojciec nieoczekiwanie zűagodniaű.
— Tak, rozumiem. To przykre.
— Owszem. Chciaűem ci tylko Ňyczyĺ miűego wieczoru.

Postaram siĹ wpaŔĺ jutro.
— Yhm. Teraz nie mogĹ z tobâ dűuŇej rozmawiaĺ.
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— Dlaczego?
— Spodziewam siĹ goŔcia.
Rozmowa siĹ urwaűa. Wallander siedziaű ze sűuchawkâ

w dűoni.
GoŔcia, pomyŔlaű. Gertruda Andersson skűada mu wizyty

nawet wtedy, kiedy u niego nie pracuje? Dűugo krĹciű gűowâ.
MuszĹ znaleÎĺ dla niego chwilĹ czasu. To maűŇeºstwo byűo-
by prawdziwâ katastrofâ.

Wstaű i poszedű do pokoju Svedberga. Wziâű spis nume-
rów telefonów, wróciű do siebie i wykrĹciű pierwszy z brze-
gu. JednoczeŔnie pomyŔlaű, Ňe jeszcze tego popoűudnia po-
winien siĹ odezwaĺ do prokuratora.

MinĹűa czwarta. Nadal nie udaűo im siĹ namierzyĺ krew-
nej Stiga Gustafssona. 

O wpóű do piâtej Wallander zadzwoniű do domu Pera
Åkesona, zdaű mu relacjĹ z dotychczasowego przebiegu wy-
darzeº i poinformowaű, Ňe próbujâ odszukaĺ Stiga Gustafsso-
na. Prokurator nie miaű Ňadnych uwag. Poprosiű Wallandera
o telefon, gdyby zaszűo coŔ nowego.

Kwadrans po piâtej Wallander wziâű od Svedberga trzeci
spis. No tak, jĹknâű, Noc Walpurgii. Mnóstwo ludzi wyjechaűo.

Pod dwoma pierwszymi numerami nikt siĹ nie zgűaszaű.
Trzeci numer naleŇaű do starszej pani, która stanowczo za-
przeczyűa, by ktokolwiek z jej rodziny miaű na imiĹ Stig.

Wallander otworzyű okno, czujâc pierwsze objawy bólu
gűowy, po czym wybraű czwarty numer z listy Svedberga.
Czekaű i czekaű, juŇ miaű odűoŇyĺ sűuchawkĹ, kiedy usűyszaű
kobiecy gűos. Przedstawiű siĹ. 

— Tak — powiedziaűa műoda kobieta o imieniu Monica.
— Stig to mój przyrodni brat. Jest maszynistâ okrĹtowym.
Czy siĹ w coŔ wpakowaű?

Od razu opuŔciűo go zmĹczenie i zniechĹcenie.
— Nie. Ale chcielibyŔmy siĹ z nim jak najszybciej skon-

taktowaĺ. Czy wie pani, gdzie on mieszka?
— Jasne, Ňe wiem. W Lommie. Ale teraz nie ma go w do-

mu.
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— A gdzie jest?
— W Las Palmas. Jutro wraca. O dziesiâtej rano bĹdzie

w Kopenhadze. Chyba zaűatwiű sobie tĹ wycieczkĹ w biurze
podróŇy Spies.

— Znakomicie. Byűbym wdziĹczny za podanie jego adresu
i numeru telefonu.

Dostaű potrzebne informacje, przeprosiű za kűopot i zakoº-
czyű rozmowĹ. Potem ruszyű do Svedberga, zabrawszy po
drodze Martinssona. Ďaden z nich nie wiedziaű, gdzie jest
Björk.

— Pojedziemy do Malmö — zdecydowaű Wallander. — Po-
mogâ nam miejscowi koledzy. Björk musi zarzâdziĺ kontrolĹ
paszportów wszystkich pasaŇerów promów.

— Czy wspomniaűa, od kiedy go nie ma? — spytaű Martins-
son. — JeŔli wykupiű tygodniowâ wycieczkĹ, znaczyűoby to,
Ňe wyjechaű w zeszűâ sobotĹ.

Popatrzyli na siebie. Wymowa sűów Martinssona byűa
oczywista.

— Wracajcie do domu — powiedziaű Wallander. — Jutro
powinniŔmy byĺ wypoczĹci. Przynajmniej niektórzy. Spoty-
kamy siĹ o ósmej rano i jedziemy do Malmö.

Martinsson i Svedberg opuŔcili komendĹ. Wallander po-
rozumiaű siĹ z Björkiem, który obiecaű zadzwoniĺ do kolegi
z Malmö i zaűatwiĺ, co trzeba.

Kwadrans po szóstej Wallander zatelefonowaű do szpitala.
Lekarz mógű mu udzieliĺ jedynie ogólnikowych informacji.

— Na ciele nie ma Ňadnych widocznych obraŇeº — powie-
dziaű. — Ďadnych siniaków ani zűamaº. Nie wydaje siĹ, Ňeby
doszűo do gwaűtu. Nie zauwaŇyűem Ňadnych Ŕladów na nad-
garstkach i kostkach. 

— Dobrze. DziĹkujĹ. OdezwĹ siĹ jutro.
OdűoŇyű sűuchawkĹ, wyszedű z komendy, pojechaű do Kå-

sebergi, usiadű na wzgórzu i przez chwilĹ patrzyű na morze.
TuŇ po dziewiâtej byű w domu.
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