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Ludzie często uważają, 
że łatwiej jest być wyni-
kiem przeszłości niż jed-
ną z przyczyn przyszłości.

autor nieznany
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 Rozdział 1

Od wielu miesięcy żyła jak w bajce. Prawie całym jej 
światem był on. Grzegorz. Był czarującym, oczytanym męż-
czyzną, który na każdym kroku sprawiał, że czuła się wyjąt-
kowa. Zabierał ją na wycieczki, obsypywał prezentami. Miał 
jednak pewną wadę – o ile można tak nazwać fakt posiadania 
rodziny. Przy każdej rozmowie podkreślał, że to było małżeń-
stwo z rozsądku. Swoją żonę znał od małego. Zawsze byli so-
bie bliscy, ale bardziej jak kumple niż zakochani. Kiedyś pod 
wpływem alkoholu poszli do łóżka. Nigdy tego nie planował, 
bo, jak wielokrotnie podkreślał, w ogóle mu się nie podobała. 
Ale stało się. I pewnie zrobiłby wszystko, aby o tym zapo-
mnieć, gdyby nie jeden fakt. Kornelia zaszła w ciążę. Mieli 
wtedy po dwadzieścia lat i tak naprawdę dopiero planowali 
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swoje życie. Nie mógł postąpić inaczej. Oświadczył się dziew-
czynie i zamieszkali u jego rodziców. Z jego opowieści wy-
nikało, że nie byli szczęśliwym małżeństwem. Wielokrotnie 
próbował wzbudzić płomień namiętności, ale nigdy to się nie 
udało. Trwał u jej boku z rozsądku i odpowiedzialności, a nie 
z miłości.

Z nimi było zupełnie inaczej. Po kilku miesiącach ta-
jemnych spotkań w końcu z jego ust padła deklaracja:

– Odejdę od niej – powiedział pewnym głosem, podno-
sząc wzrok znad talerza. Jak zwykle jedli w hotelowym poko-
ju, bo nie wypadało, żeby chodzili razem do lokali. I mimo że 
od dawna czekała na te słowa, omal się nie zakrztusiła.

– Jak to? Dlaczego?
– Bo kocham ciebie. Bo chcę być z tobą. – Uśmiechnął 

się do niej i wstał. Obszedł stół, przy którym siedzieli, i przy-
kląkł. – Zostaniesz moją żoną?

Takiego rozwoju zdarzeń zupełnie się nie spodziewała. 
Kilka razy czysto hipotetycznie snuli plany wspólnego ży-
cia. Ale małżeństwo? Już sama wizja bycia razem, po jego 
rozwodzie, nie wyglądała tak prosto. W końcu pracowali ra-
zem i, co w pewnym sensie najgorsze, bardzo lubiła swoją 
pracę. Chciała być z Grzegorzem, ale ich wspólna przyszłość 
na pewno wiązałaby się ze zmianą miejsca pracy. Nie dałaby 
rady wytrzymać tych potępiających spojrzeń, tych szeptów. 
Wiedziała, że dla większości będzie tą złą. Tą, przez którą 
dziecko Grzegorza będzie wychowywało się bez ojca. Ale 
gdy klęknął przed nią, wszystko to gdzieś od razu zniknęło 
a została wizja wspólnej przyszłości. Z uśmiechem na twarzy  
odpowiedziała:

– Tak, z wielką przyjemnością zostanę twoją żoną.
Powoli założył jej na palec przepiękny pierścionek 

z niebieskim kamieniem, po czym namiętnie pocałował i za-
prowadził do sypialni. 
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Teraz leżała na boku i patrzyła, jak jego umięśniona klat-
ka piersiowa unosi się przy każdym wdechu. Miała nadzie-
ję, że już niedługo taki widok będzie codziennością. Będzie 
zasypiała i budziła się u boku mężczyzny, który jako jedyny 
do niej dotarł. Jak to kiedyś powiedział: „Jesteś jak średnio-
wieczna wieża, którą trudno zdobyć. Ale jak ktoś się bardzo 
postara i mu się to uda, będzie czekała na niego nagroda”. 

Mimo że chciała, aby chwila ta trwała jak najdłużej, mu-
siała wrócić do rzeczywistości. Powoli wyślizgnęła się z łóżka 
i ubrała. Musiała jeszcze pojechać do domu i przygotować się 
do pracy. Nie mogła dopuścić do tego, aby ktokolwiek dowie-
dział się, że sypia z kolegą z pracy. Przynajmniej nie teraz. 

Szybko naskrobała na karteczce liścik i wyszła z pokoju 
hotelowego. Wiedziała, że musi się jeszcze uzbroić w cier-
pliwość, zanim ich tajne schadzki będą mogły przerodzić 
się w coś bardziej oficjalnego. Dobrze wiedziała, że rozwód 
i walka o dziecko będą trwały miesiącami
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„Dziewczyna z wnęki” to druga odsłona przygód Doroty 
Czerwińskiej, która ponownie stanie przed trudnym zadaniem 
znalezienia mordercy.

Dodatkowo zostanie jej powierzona sprawa sprzed lat, 
którą 25 lat wcześniej żyła cała jej rodzina.

Jak tym razem poradzi sobie z trudem pracy policjantki?

Książka w wersji epub, mobi, pdf, dostępna jest na 
stronie https://peszek.pl/sklep/ a także praktycznie wszystkich 
sklepach internetowych.

Przez pomyłkę
Suchodół. Mała, spokojna miejscowość pod Poznaniem.

Gdy zaczynają umierać jej mieszkańcy, prawie nikt nie wi-
dzi w tym nic dziwnego, bo niby dlaczego, skoro wszyscy zmarli 
w naturalny sposób lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Nikt poza Dorotą Czerwińską, która na własną rękę podej-
muje się wyjaśnienia ich śmierci.

Jej policyjny nos podpowiada, że coś jest nie tak. Czy ma 
to coś wspólnego z wydarzeniami sprzed 18 lat? Czy ktoś mści 
się za śmierć niewinnie zabitej dziewczyny? Jeśli tak, to kto 
i dlaczego czekał tak długo, aby wymierzyć sprawiedliwość.

Książka w wersji epub, mobi, pdf i audiobook, dostęp-
na jest na stronie https://peszek.pl/sklep/ a także praktycznie 
wszystkich sklepach internetowych.

https://peszek.pl/sklep
https://peszek.pl/sklep



