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PROLOG

Miesiâc przed dniem pierwszym
Atak zbliŇaű siĹ nieubűaganie, jego symptomy Jurij
Fiodorowicz czuű juŇ wczoraj wieczorem, ale liczyű na
uzdrawiajâce dziaűanie snu. Niestety, sen nie pomógű.
NastĹpnego dnia Jurij Fiodorowicz kilkakrotnie przyűapywaű siĹ na tym, Ňe kaŇdâ rozmowĹ z uczniami próbuje
sprowadziĺ na temat ,,rodzice i dzieci”, a dokűadniej —
,,matka i syn”. Kolejne stadium nadeszűo po obiedzie,
kiedy najbűahsza wzmianka o rodzicach, a zwűaszcza
o matkach, wywoűywaűa u niego fizycznie odczuwalne
chorobliwe rozdraŇnienie i Marcew z trudem siĹ powstrzymywaű, by nie przerwaĺ rozmówcy, nie powiedzieĺ
czegoŔ niegrzecznego, nie podnieŔĺ gűosu. I oto teraz, pod
koniec dnia pracy, zrozumiaű, Ňe atak jest nieunikniony,
Ňe Juroczka siĹ ,,obudziű” i lada chwila wrzaŔnie na caűe
gardűo.
Marcew podniósű sűuchawkĹ.
— Galino Grigorjewno, czy moglibyŔmy przeűoŇyĺ naszâ rozmowĹ na jutro? Ěle siĹ czujĹ, chciaűbym pójŔĺ siĹ
poűoŇyĺ.
— Naturalnie, Juriju Fiodorowiczu — odpowiedziaűa
skwapliwie nauczycielka matematyki. — Skoro przez szeŔĺ
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lat nie mogliŔmy sobie poradziĺ z KuÎminem, to jeden
dzieº nas nie zbawi. ĎyczĹ zdrowia.
— DziĹkujĹ.
Tak, z KuÎminem byűy problemy. SkarŇyli siĹ na niego
wszyscy nauczyciele. Wadik KuÎmin, prymus, nigdy nie
dawaű powodów do usuniĹcia go ze szkoűy za brak postĹpów w nauce. Za to we wszelkich innych kwestiach,
od zachowania na lekcjach do aroganckich i ordynarnych wyskoków poza szkoűâ, byű prawdziwâ zakaűâ, nigdy
jednak nie przekraczajâc granicy, poza którâ automatycznie czekaűoby go Ŕledztwo i sâd. Jak bowiem wiadomo,
za obrazĹ i oszczerstwo moŇna postawiĺ winnego przed
sâdem tylko na wniosek poszkodowanego. W dodatku karze za te przestĹpstwa podlegajâ jedynie osoby peűnoletnie. ,,Jutro — myŔlaű Marcew, nerwowo zapinajâc pűaszcz.
— Nad tym wszystkim zastanowimy siĹ jutro. DziŔ najwaŇniejszy jest Juroczka. Trzeba go nakarmiĺ, przewinâĺ,
ukoűysaĺ do snu. Byle tylko nie doszűo do nieszczĹŔcia!”
Jurij Fiodorowicz Marcew byű chory od dawna i nieuleczalnie. Co prawda, wiedziaű o tym tylko on sam. No,
moŇe jeszcze trzy osoby, ale ich zdanie Marcewa nie interesowaűo. Dla pozostaűych byű szanowanym dyrektorem
prestiŇowej szkoűy z wykűadowym angielskim, nauczycielem literatury angielskiej i amerykaºskiej. Dla swej Ňony
— dobrym mĹŇem, dla córki — ,,pedagogicznie poprawnym”, choĺ nieco staroŔwieckim ojcem. Dla mamy zaŔ
byű Juroczkâ, Jurasikiem, Jurusiem, ukochanym, jedynym
syneczkiem, doprowadzonym do rozpaczy jej rodzicielskâ miűoŔciâ.
Marcew pojechaű do mieszkania, które w tajemnicy
przed rodzinâ wynajmowaű za doŔĺ umiarkowanâ opűatĹ:
mieszkanie byűo malutkie, dawno nieodnawiane, prawie bez mebli, i znajdowaűo siĹ na skraju Miasta. Czasem
Jurij Fiodorowicz przyprowadzaű tu kobiety, ale ten azyl
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przeznaczony byű przede wszystkim do leczenia, którego
w ostatnich czasach potrzebowaű coraz czĹŔciej.
Wszedű do przedpokoju i szybko siĹ rozebraű. RĹce
drŇaűy mu tak, Ňe nie mógű nawet powiesiĺ pűaszcza na
wieszaku, i rozdraŇniony rzuciű go na krzesűo. Juroczka
natarczywie wydzieraű siĹ na swobodĹ, przepeűniaűa go
nienawiŔĺ do matki i przemoŇne pragnienie natychmiastowego jej zabicia. ,,Zaraz, zaraz, kochany — mamrotaű
Jurij Fiodorowicz — zaraz siĹ uspokoisz, wytrzymaj jeszcze minutkĹ, jeszcze jednâ sekundeczkĹ...”
Poruszaű siĹ niemal automatycznie, wyjmujâc ze skrytki kasetĹ, wkűadajâc jâ do magnetowidu i przysuwajâc
fotel bliŇej telewizora.
Przy pierwszych znajomych scenach, jakie ukazaűy siĹ
na ekranie, zrobiűo mu siĹ jakby nieco lŇej, zauwaŇyű jednak, Ňe muzyka, dawniej dziaűajâca niezawodnie, tym razem dziaűa sűabiej. Przelâkű siĹ nawet, Ňe lekarstwo utraciűo swâ moc, jednak po kilku minutach wszystko
powróciűo do normy. Na ekranie ukazaűa siĹ piĹkna twarz
matki, taka, jakâ byűa trzydzieŔci piĹĺ lat temu, kiedy Marcew miaű zaledwie osiem lat. Matka chodziűa po pokoju,
rozstawiaűa filiŇanki, nalewaűa herbatĹ, potem wyciâgnĹűa
rĹkĹ i wziĹűa dzienniczek szkolny Juroczki. Marcew nie
widziaű siebie na ekranie, ale wiedziaű, Ňe siedzi przy stole
naprzeciw matki i czeka przeraŇony, kiedy ta otworzy
dzienniczek na stronie z dűugim, napisanym czerwonym
atramentem listem od nauczycielki. Teraz mama go czyta,
marszczy brwi, jej usta krzywiâ siĹ pogardliwie, twarz
robi siĹ lodowata. Na stole miĹdzy czajnikiem a koszyczkiem z pieczywem leŇy duŇy nóŇ. ,,NienawidzĹ jej! BojĹ
siĹ i nienawidzĹ! Zaraz jâ zabijĹ!” Juroczka wyrywaű siĹ
na zewnâtrz, Marcew nie powstrzymywal go dűuŇej, obserwujâc zafascynowany, jak maűy potwór zaspokaja swoje pragnienie. Dziecko przymila siĹ do matki, prosi
o przebaczenie i obiecuje ,,wiĹcej tego nie robiĺ”. Twarz
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matki űagodnieje, kobieta jest gotowa wybaczyĺ ukochanemu dzieciĹciu i nie widzi noŇa, który chűopiec chowa
za plecami.
ZbliŇenie — na caűym ekranie piĹkna, dűuga szyja,
bűyszczâce ostrze noŇa i krew. DuŇo krwi. Bardzo duŇo...
Koniec. Katharsis. Marcew pamiĹtaű wyraÎnie ciepűâ
krew, spűywajâcâ strumieniem po jego rĹce. To wraŇenie
powracaűo za kaŇdym razem, gdy oglâdaű film, i ostatecznie przekonywaűo JuroczkĹ, Ňe wreszcie t o zrobiű. Teraz
maűoletni morderca zwijaű siĹ w kűĹbuszek, zasypiaű
i spaű sűodko do nastĹpnego razu.
Marcew odchyliű siĹ bezsilnie na oparcie fotela. Tym
razem chyba sobie poradziű. Ale poczucie wyswobodzenia nie byűo dziŔ takie jak przedtem. Juroczka chyba nie
zasnâű, tylko zapadű w lekkâ drzemkĹ. Marcew uŔwiadomiű sobie, Ňe przerwy miĹdzy atakami robiâ siĹ coraz
krótsze. Dawniej Juroczka budziű siĹ co dwa, trzy lata,
potem — raz do roku, a od poprzedniego ataku do dziŔ
minĹűy zaledwie cztery miesiâce. Choroba siĹ nasilaűa.
Marcew zdawaű sobie z tego sprawĹ. CóŇ, pomyŔlaű, to
znaczy, Ňe potrzebne jest nowe lekarstwo. Wiedziaű, jakie
powinno byĺ. JuŇ jutro siĹ tym zajmie.

ROZDZIAò 1

Dzieº pierwszy, dzieº drugi
,,Jestem emocjonalnym potworem, pozbawionym normalnych ludzkich uczuĺ” — myŔlaűa z rezygnacjâ Nastia
Kamieºska, pilnie pokonujâc na bieŇni zapisane przez
lekarza kilometry. Po raz pierwszy w Ňyciu znalazűa siĹ
w sanatorium i postanowiűa zatroszczyĺ siĹ o swoje zdrowie ,,w peűnym zakresie”, tym bardziej Ňe warunki w ,,Dolinie” byűy wrĹcz luksusowe.
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OczywiŔcie, nigdy by siĹ nie dostaűa do tego prestiŇowego sanatorium, gdyby sama organizowaűa swój urlop.
W najlepszym razie, jako pracownikowi Moskiewskiego Wydziaűu Kryminalnego, zaproponowano by jej skierowanie do resortowego sanatorium bez basenu, z regularnymi wyűâczeniami ciepűej wody.
Nastia, obojĹtna na uroki natury, spĹdzaűa urlopy
w Moskwie na tűumaczeniu ksiâŇek z angielskiego i francuskiego, co, z jednej strony, pozwalaűo jej podreperowaĺ
finanse, a z drugiej — odŔwieŇyĺ znajomoŔĺ jĹzyków.
W tym roku urlop miaűa przewidziany na sierpieº, ale
Wiktor Aleksiejewicz Gordiejew, czule zwany przez podwűadnych Pâczkiem, poprosiű NastiĹ, by zamieniűa siĹ
z kolegâ, któremu nagle zmarűa Ňona.
— Wiesz przecieŇ, Anastazjo, Ňe powinien mieĺ urlop
wtedy, kiedy w szkole sâ wakacje. A tobie bez róŇnicy —
sierpieº czy paÎdziernik, i tak tkwisz w Moskwie. Sűuchaj
no, chcesz, to ci zaűatwiĹ dobre sanatorium.
— ChcĹ — nieoczekiwanie dla siebie samej powiedziaűa
Nastia. Kűopotów ze zdrowiem miaűa co niemiara, ale
nigdy siĹ tym na serio nie zajmowaűa.
TeŔĺ Gordiejewa, profesor Woroncow, byű szefem duŇego centrum kardiologicznego i z jego pomocâ Wiktor
Aleksiejewicz wysűaű NastiĹ do ,,Doliny”. Byűo to istotnie
Ŕwietne sanatorium, które w dawnych czasach naleŇaűo
do Wydziaűu IV Ministerstwa Zdrowia i z absolutnie niepojĹtych przyczyn nie podupadűo w epoce reform. Koszt
skierowania byű jednak taki, Ňe przed Nastiâ stanĹűy nowe
problemy. Zaűataĺ dziurĹ w budŇecie mogűa pod warunkiem, Ňe zabierze ze sobâ tűumaczenie i bĹdzie pracowaĺ
w czasie urlopu. W tym celu jednak musiaűaby wziâĺ teŇ
sűowniki i maszynĹ do pisania, a poza tym dostaĺ pokój
jednoosobowy. Nawet przy minimum rzeczy torba ze
sűownikami i maszynâ waŇyűaby tyle, Ňe Nastia miaűaby
zagwarantowany urlop w pozycji horyzontalnej — po nie9

fortunnym upadku w czasie goűoledzi absolutnie nie mogűa dÎwigaĺ ciĹŇarów, bo póÎniej dokuczaűy jej silne bóle
w krzyŇu.
— Gűowa do góry, Anastazjo. — Pâczek mrugnâű do niej,
kiedy zwierzyűa mu siĹ ze swych obaw. — Zaraz zadzwonimy do tamtejszego szefa wydziaűu kryminalnego i poprosimy go, Ňeby wszystko zorganizowaű.
Wiktor Aleksiejewicz przekartkowaű notes i zaczâű
wybieraĺ numer.
— Siergiej Michajűowicz? Witam, tu Gordiejew z Moskwy. PamiĹtasz mnie jeszcze?
Nastia nie liczyűa zbytnio na pomoc miejscowej milicji,
wiedzâc, Ňe takie proŔby sâ zawsze kűopotliwe i odrywajâ
od pracy.
UwaŇnie obserwowaűa szefa, usiűujâc z intonacji gűosu
i wyrazu jego twarzy odgadnâĺ odpowiedzi niewidocznego Siergieja Michajűowicza.
— ...Jedzie do was do ,,Doliny”, Ňeby podleczyĺ krĹgosűup. Nie moŇe dÎwigaĺ nic ciĹŇkiego, dlatego proszĹ
o pomoc.
(— Nie ma sprawy, zaűatwione.)
— A poza tym, Siergieju Michajűowiczu, konieczny jest
pokój jednoosobowy. Pacjent zabiera ze sobâ robotĹ.
(— SűuŇbowâ?)
— Nie, nie, jak by to wyglâdaűo? Za twoimi plecami?
To praca twórcza.
(— Znamy, znamy takâ pracĹ twórczâ. Dobra, coŔ siĹ
wymyŔli. A jak ten twój czűowiek, lubi wypiĺ? Czy to wĹdkarz? A moŇe by zapolowaű?)
— Siergieju Michajűowiczu, to műoda kobieta...
Widzâc, jak twarz Pâczka gwaűtownie czerwienieje, jak
nabiega krwiâ nawet űysina, Nastia domyŔliűa siĹ, co powiedziaű jego rozmówca. CóŇ, moŇna faceta zrozumieĺ,
nie chce poŔwiĹcaĺ czasu i wysiűków ani wűasnych, ani
swych podwűadnych na urzâdzanie w sanatorium czyjejŔ
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kochanki. No bo kim moŇe byĺ kobieta, za którâ wstawia
siĹ szef Moskiewskiego Wydziaűu Kryminalnego, jeŇeli
oczywiŔcie nie jest jego kuzynkâ? Kim, jak nie kochankâ
któregoŔ z jego przyjacióű albo nawet jego samego? Bo
przecieŇ nie koleŇankâ z pracy! Koº by siĹ uŔmiaű!
— Ďarty siĹ ciebie trzymajâ, Siergieju Michajűowiczu
— powiedziaű drewnianym gűosem Gordiejew. — ZadzwoniĹ do ciebie, jak bĹdzie juŇ miaűa bilet. Umowa stoi?
Kiedy Nastia kupiűa bilet na pociâg, Wiktor Aleksiejewicz jeszcze raz zadzwoniű do Miasta, znajomego nie
zastaű i przekazaű informacjĹ dyŇurnemu. Nastia nie miaűa
Ňadnych wâtpliwoŔci, Ňe nikt po niâ nie wyjdzie na dworzec. Tak teŇ siĹ staűo.
Pobladűa z bólu, z trudem stawiajâc nogi, dotarűa do
recepcji sanatorium. UrzĹdniczka byűa uosobieniem
uprzejmoŔci, ale kiedy Nastia poruszyűa kwestiĹ pokoju
jednoosobowego, kategorycznie odmówiűa.
— Pokoi jednoosobowych jest maűo, rezerwujemy je
tylko dla inwalidów, kombatantów, weteranów z Afganistanu. Niestety, nic nie mogĹ dla pani zrobiĺ.
— A czy moŇna kupiĺ skierowanie bezpoŔrednio tutaj?
— spytaűa Nastia, która byűa gotowa na wszystko, byle
tylko jak najszybciej siĹ poűoŇyĺ.
— OczywiŔcie. — Recepcjonistka szybko spojrzaűa na
NastiĹ i natychmiast odwróciűa wzrok, wbijajâc go
w ksiâŇkĹ meldunkowâ.
,,Wszystko jasne” — pomyŔlaűa Nastia i powiedziaűa
gűoŔno:
— ProszĹ mi sprzedaĺ jeszcze jedno skierowanie i zajmĹ sama pokój dwuosobowy. MoŇna tak zrobiĺ?
— ProszĹ bardzo. — Recepcjonistka wzruszyűa ramionami, jak wydaűo siĹ Nasti, z niejakim napiĹciem i otworzyűa stojâcy na biurku sejf.
Nastia bez sűowa wyjĹűa pieniâdze i poűoŇyűa je na
otwartej ksiĹdze meldunkowej.
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— MoŇe pani nie wypisywaĺ skierowania — powiedziaűa
cicho. — ProszĹ tylko zaznaczyĺ w ksiâŇce, Ňeby nikogo
mi nie dokwaterowano.
Znalazűszy siĹ w pokoju, nie rozbierajâc siĹ, padűa na
űóŇko i bezgűoŔnie siĹ rozpűakaűa. KrzyŇ bolaű jâ potwornie, pieniĹdzy zostaűo tyle co nic. A poza tym czuűa siĹ
w jakiŔ sposób upokorzona.
Recepcjonistka rzetelnie odpracowaűa otrzymanâ űapówkĹ. Dostrzegűa chorobliwâ bladoŔĺ Nasti i juŇ po póűgodzinie do pokoju zapukaű lekarz. Natychmiast zauwaŇyű
i wielkâ torbĹ, porzuconâ na Ŕrodku pokoju, i zaczerwienione od űez oczy, i tabletki przeciwbólowe na nocnym
stoliku.
— No i co pani sobie myŔli? — mówiű z wyrzutem, badajâc puls i oglâdajâc posiniaűe dűonie Nasti. — Jak moŇna
dÎwigaĺ takie ciĹŇary, wiedzâc, Ňe jest siĹ chorâ? KrâŇenie
ma pani w strasznym stanie. Czy pani pali?
— Tak.
— Od dawna? DuŇo?
— Od dawna. DuŇo.
— Pije pani?
— Nie. Tylko wermut, ale bardzo rzadko.
— Jak pani na imiĹ?
— Anastazja. Ale proszĹ mi mówiĺ po prostu Nastia.
— Ja jestem Michaiű Pietrowicz, bardzo mi miűo.
A wiĹc, Nastiu, proszĹ wybraĺ, co bĹdziemy leczyĺ najpierw: krâŇenie czy krĹgosűup?
— A jednoczeŔnie nie moŇna?
— Nie da siĹ. — PokrĹciű siwiejâcâ gűowâ. — Na krĹgosűup zastosujemy borowinĹ, masaŇ, ĺwiczenia — gűównie
bieŇniĹ i gimnastykĹ w basenie. To zajmie okoűo piĹciu
godzin dziennie, jeŇeli potraktuje pani rzecz powaŇnie.
A pani, o ile zrozumiaűem, chce jeszcze pracowaĺ? —
Wskazaű brodâ maszynĹ do pisania. — Na leczenie krâŇenia nie zostanie juŇ czasu. WiĹc proszĹ wybieraĺ.
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— BĹdziemy leczyĺ krĹgosűup — zadecydowaűa stanowczo Nastia.
Obsűuga w sanatorium istotnie byűa na poziomie:
uwzglĹdniajâc stan zdrowia Nasti, wszystkie badania, bez
których nie sposób byűo rozpoczâĺ kuracji, przeprowadzono bezpoŔrednio w numerze (w ,,Dolinie” tak nazywano pokoje). Przyszűa pielĹgniarka i pobraűa krew do
analizy, nastĹpnie zrobiono Nasti EKG. Po jakichŔ dwóch
godzinach, kiedy wyniki byűy juŇ gotowe, wpadűa wesoűa
műoda Ŕmieszka — neurolog — i, narzekajâc na ,,potwornie
zaniedbane” krâŇenie, przepisaűa lekarstwo. PóÎniej przyszedű staruszek internista, a na koºcu, tuŇ przed kolacjâ,
zjawiű siĹ lekarz prowadzâcy Michaiű Pietrowicz, wypisaű
zalecenia i szczegóűowo NastiĹ poinstruowaű. Na odchodnym powiedziaű:
— DziŔ proszĹ odpoczywaĺ, kolacjĹ przyniosâ pani do
numeru. Przed snem przyjdzie siostra i da pani zastrzyk
przeciwbólowy. JeŇeli rano zdoűa pani wstaĺ, zaraz po
Ŕniadaniu proszĹ iŔĺ na basen, instruktorka ma na imiĹ
Katia, niech jej pani powie, Ňe zapisaűem zestaw ĺwiczeº
numer cztery. ŕwiczyĺ naleŇy co najmniej dwie godziny,
jasne? Wszystko to zapisaűem w ksiâŇeczce zabiegów.
I oto nazajutrz, po ĺwiczeniach w basenie, Nastia maszerowaűa pilnie na bieŇni, zaliczajâc zalecone kilometry,
i próbowaűa jako tako uporzâdkowaĺ myŔli. Musiaűa odpowiedzieĺ sobie na trzy pytania.
Pytanie pierwsze: czy maűŇeºstwo matki, NadieŇdy
Rostisűawowny, z ojczymem Nasti rozpadűo siĹ definitywnie? I jak do tego podchodzi sama Nastia? W przeddzieº
wyjazdu córki do sanatorium matka zadzwoniűa ze Szwecji, gdzie pracowaűa od dwóch lat, zaproszona przez jeden
z tamtejszych uniwersytetów, i powiedziaűa, Ňe zaproponowano jej przedűuŇenie kontraktu jeszcze na rok i Ňe siĹ
zgodziűa. NajwyraÎniej matka niezbyt tĹskni za mĹŇem
i córkâ. Ale i ojczym, Leonid Pietrowicz, przyjâű tĹ nowi13

nĹ ze stoickim spokojem; widocznie przyzwyczaiű siĹ juŇ,
Ňe Ňony tak jakby nie miaű. Wyglâdaű műodo, Ŕwietnie siĹ
trzymaű, byű przystojny, status sűomianego wdowca wcale
mu nie doskwieraű — i Nastia o tym wiedziaűa. Najbardziej
zdumiewaűa jâ wűasna reakcja na tĹ sytuacjĹ: matka jeszcze przez rok (a moŇe i wiĹcej, jeŇeli jeszcze przedűuŇâ
jej kontrakt) bĹdzie poza domem, ojczym na wűasnâ rĹkĹ
urzâdza swoje Ňycie osobiste, a jej, Nasti, nic to nie obchodzi, jak gdyby tak wűaŔnie powinno byĺ, jak gdyby
wszystko byűo w porzâdku. Ona nie tĹskni za matkâ.
Ojczym radzi sobie bez Ňony. Rodzina siĹ rozpadűa.
A Nastia nie odczuwa bólu. Dlaczego? CzyŇ naprawdĹ jest
pozbawiona uczuĺ rodzinnych? CzyŇ naprawdĹ jest taka
oschűa?
Pytanie drugie: dlaczego ona sama nie wychodzi za
mâŇ? Nastia wiedziaűa doskonale, Ňe tego nie chce. Ale
dlaczego? Loszka gotów jâ poŔlubiĺ w kaŇdej chwili, sâ
ze sobâ juŇ ponad dziesiĹĺ lat, mieszkajâ jednak osobno
i jej jest to na rĹkĹ. Dlaczego? To przecieŇ nienaturalne.
I wreszcie pytanie trzecie. Wczoraj daűa űapówkĹ. Tak,
tak, nazywajmy rzeczy po imieniu, dokonaűa czynu karalnego. I co? Czy jest jej wstyd? Ani trochĹ. Czuje tylko
niesmak. Anastazja Kamieºska, starszy oficer operacyjny
milicji kryminalnej, magister prawa, major, wcale siĹ tego
nie wstydzi. Co siĹ z niâ dzieje?
,,Jestem emocjonalnym monstrum — ze smutkiem myŔlaűa Nastia, przemierzajâc ŔcieŇkĹ bieŇni — jestem potworem pozbawionym normalnych ludzkich uczuĺ”.
W MieŔcie, w którym znajdowaűo siĹ sanatorium ,,Dolina”, panowaűy spokój, űad i harmonia. Rozkwitaűa prywatna przedsiĹbiorczoŔĺ, ceny w sklepach komercyjnych
byűy umiarkowane, przestĹpczoŔĺ w porównaniu z resztâ
kraju wydawaűa siĹ Ŕmiesznie niska. Komunikacja dziaűaűa
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bez zakűóceº, drogi byűy dobrze utrzymane, mer Miasta
dotrzymywaű obietnic skűadanych obywatelom. A caűy
ten raj na ziemi zapewniaű czűowiek bardzo potĹŇny —
Eduard Pietrowicz Denisow.
Eduard Pietrowicz dawno zrozumiaű, Ňe w biznesie konieczna jest jeŇeli juŇ nie stabilna gospodarka, to przynajmniej stabilna wűadza. I skierowaű wszystkie swoje wysiűki, po pierwsze, na to, by administracja miejska byűa staűa
i niezmienna, a po drugie, by struktura przestĹpcza pozostawaűa jednolita i caűkowicie pod kontrolâ.
Denisow potrafiű czekaĺ. Śmiaű siĹ z ludzi, którzy, inwestujâc jednego rubla, otrzymywali nazajutrz tysiâc
procent zysku, jako Ňe wiedziaű, iŇ za dwa dni sytuacja
siĹ zmieni, ludzie ci zysk przejedzâ, a nastĹpnego juŇ nie
bĹdzie. Bez wahania wydawaű pieniâdze, inwestujâc je
w przedsiĹbiorstwa zapewniajâce stabilnoŔĺ i nie zarabiajâc poczâtkowo nic, byű bowiem pewien, Ňe póÎniej
regularnie bĹdzie otrzymywaĺ dywidendy.
Pomagajâc wűadzom Miasta w zjednywaniu opinii
publicznej, Denisow prowadziű jednoczeŔnie nieustĹpliwâ
walkĹ z grupami przestĹpczymi, usiűujâcymi podzieliĺ
Miasto na strefy wpűywów. Jedne grupy przekupywaű,
z innymi siĹ dogadywaű, jeszcze inne oddawaű w rĹce
milicji, a niektóre bezlitoŔnie niszczyű. I wreszcie zostaű
absolutnym wűadcâ Miasta. Teraz zaprosiű do siebie kilku
najinteligentniejszych i najbardziej obrotnych biznesmenów, dysponujâcych solidnym kapitaűem, pochodzâcym
z przestĹpczej dziaűalnoŔci gospodarczej.
— Przyjaciele — powiedziaű cichym gűosem, ogrzewajâc
w dűoniach lampkĹ koniaku — jeŇeli nie macie na oku
nic ciekawszego, proponujĹ, byŔcie przenieŔli siĹ do
Miasta, które obecnie jest Ŕwietnym miejscem do rozwijania biznesu. Administracja ma mocnâ pozycjĹ i bĹdzie
was wspieraĺ na wszelkie sposoby. LudnoŔĺ jest Ňyczliwie nastawiona do wűadz i bez wzglĹdu na ewentualne
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kataklizmy stanowiska z wyboru bĹdâ zajmowaĺ ci sami
ludzie co teraz albo im podobni. Oni teŇ zadbajâ o obsadzenie odpowiednimi osobami innych funkcji. Uprzedzam jednak: proponujĹ wam prowadzenie tylko czystych interesów. Ďadnych brudów, Ňadnego bandytyzmu,
przemytu, narkotyków, handlu dzieűami sztuki. Organy
wymiaru sprawiedliwoŔci dziŔ sâ nasze. Ale jeŇeli, nie daj
BoŇe, coŔ siĹ wydarzy, jutro zjawiâ siĹ w MieŔcie ludzie
z MSW. Kto wie, czego by siĹ tu dokopali. A ja nie mam
Ňadnej pewnoŔci, Ňe uda mi siĹ wpűynâĺ na nominacje
nowych szefów milicji, prokuratury i sâdu, gdyby obecnych odwoűano. WűoŇyűem wiele wysiűku w to, by stworzyĺ w MieŔcie stabilnâ wűadzĹ, i nie pozwolĹ, by ktoŔ
jej zagroziű. We wszystkich pozostaűych kwestiach macie
peűnâ swobodĹ dziaűania, ale bez konkurencji. Bo konkurencja to walka, a walka to metody siűowe, takŇe
przestĹpcze, co, jak juŇ powiedziaűem, jest niedopuszczalne. Na to mogĹ sobie pozwoliĺ tylko ja, i to w mocno
ograniczonym zakresie, zresztâ dla waszego dobra. Ci
z was, którzy sâ gotowi przyjâĺ moje zaproszenie, muszâ
siĹ porozumieĺ najpierw tu, przy tym stole. I rzetelnie
przestrzegaĺ tych porozumieº.
— Hm, tak, a jaka jest paºska rola, Eduardzie Pietrowiczu? — spytaű zwalisty Achtamzjan, poprawiajâc okulary. — Czy pan wybraű juŇ sobie sferĹ dziaűania?
— Nie. — Denisow uŔmiechnâű siĹ, popijajâc maűymi
űyczkami koniak. — Ja w tym podziale nie uczestniczĹ.
Zapewniam panom bezpieczeºstwo w waszych poczynaniach, a wy za to utrzymujecie mnie i mój aparat.
— A jeŇeli Ňaden z nas siĹ nie zgodzi? — drâŇyű nieustĹpliwie Achtamzjan. — Czym pan siĹ wtedy zajmie?
Denisow wiedziaű, Ňe Achtamzjan chce wyniuchaĺ, jaka sfera dziaűalnoŔci w MieŔcie rokuje najwiĹksze zyski.
UŔmiechnâű siĹ.
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— Niczym. Po prostu zaproszĹ innych. Na tych samych
warunkach.
Od tamtej pory minĹűy prawie trzy lata. Denisow odsunâű siĹ caűkowicie od dziaűalnoŔci komercyjnej, zajmowaű siĹ wyűâcznie, jak mawiaű, utrzymywaniem űadu
w przestrzeni Ňyciowej. MiĹdzy innymi stanowczo Ňâdaű
od swych podopiecznych czynnego udziaűu w przedsiĹwziĹciach filantropijnych, które uwaŇaű za niezawodny
sposób pozyskania sympatii mieszkaºców dla ojców
Miasta. Poczâtkowo nie wzbudziűo to zbytniego entuzjazmu. Z czasem jednak biznesmeni przekonali siĹ, Ňe ich
przywódca miaű sűusznoŔĺ.
Sprawâ najtrudniejszâ byűa ochrona Miasta przed
napűywem obcych, grajâcych wedle wűasnych zasad.
Rozkwit przedsiĹbiorczoŔci, wysokie i stabilne zyski sprawiűy, Ňe Miasto staűo siĹ bardzo atrakcyjne dla róŇnego
rodzaju ugrupowaº oraz dziaűajâcych w pojedynkĹ aferzystów. Jedni usiűowali wűâczyĺ siĹ do podziaűu juŇ
upieczonego tortu, inni próbowali otworzyĺ wűasny biznes, jeszcze inni — po prostu podskubaĺ dobrze prosperujâcych macherów przy uŇyciu banalnego wymuszania
haraczy. Denisow miaű wűasny wywiad i kontrwywiad.
Wywiad pilnowaű, by czűonkowie organizacji przestrzegali
ustalonych zasad. Kontrwywiad walczyű z intruzami.
Kilka miesiĹcy temu Denisow poczuű, Ňe coŔ jest nie
w porzâdku, choĺ nie bardzo wiedziaű, co mianowicie. Po
prostu to wyczuű. Obudziű siĹ pewnego ranka i powiedziaű
sobie: ,,W MieŔcie coŔ siĹ dzieje”. Przez kilka dni analizowaű swoje wraŇenia, nie doszedű do Ňadnego wniosku
i wezwaű szefów wywiadu i kontrwywiadu.
— Nie mam Ňadnych wiadomoŔci, Ňadnej pewnej informacji. Tylko pojedyncze fakty. JakieŔ dziwne pogűoski
w Ŕrodowisku miejskich prostytutek, Ňe podobno niektórym powiodűo siĹ lepiej niŇ innym. W czym siĹ powiodűo?
W ostatnim roku do Miasta trzykrotnie przyjeŇdŇali samo17

chodami jacyŔ ludzie i po dwóch dniach wyjeŇdŇali. Kim
byli? Do kogo przyjeŇdŇali? Po co? Do nikogo z naszych
siĹ nie zwracali. A jeŔli siĹ nie zwracali, znaczy, Ňe myŔmy to przegapili, a któryŔ z naszych prowadzi nieczystâ
grĹ. I jeszcze jedno. Moja wnuczka Wiera. Byűem w szkole, rozmawiaűem z nauczycielami. Wiecie, co powiedzieli?
Ďe Wiera ostatnio zaczĹűa siĹ uczyĺ o wiele lepiej. Sűyszycie? Lepiej, nie gorzej, jak siĹ spodziewaűem, biorâc
pod uwagĹ trudny wiek i fakt, Ňe wyraÎnie przestaűa sűuchaĺ rodziców. Szczególnie chwaliűa jâ nauczycielka rosyjskiego. Nawiasem mówiâc, przyznaűa mi racjĹ, Ňe
z dziewczynkâ coŔ siĹ dzieje. Bez wzglĹdu na temat wypracowania zawsze usiűuje pisaĺ o grzechu i cenie, jakâ
trzeba zaº pűaciĺ. A ma dopiero czternaŔcie lat.
— Narkotyki? — Niewysoki, tűuŔciutki Starkow, szef
wywiadu, podniósű gűowĹ.
— MoŇliwe. Bardzo moŇliwe. Byĺ moŇe wszystko, co
tu powiedziaűem, zupeűnie siĹ ze sobâ nie wiâŇe. MoŇe
w MieŔcie nie ma Ňadnych narkotyków. Ale tak czy owak,
chcĹ wiedzieĺ, co jest grane.
Pierwsze informacje napűynĹűy po dwóch tygodniach.
Okazaűo siĹ, Ňe miejskie prostytutki, którym siĹ ,,powiodűo”, znalazűy jakâŔ lekkâ, dobrze pűatnâ pracĹ za granicâ
i opuŔciűy Miasto. Dokâd wyjechaűy — nie wiadomo. JacyŔ
ludzie przyjeŇdŇali samochodami do sanatorium ,,Dolina”,
gdzie wynajmowali na parĹ dni jednopiĹtrowe pawilony,
zaŇywali kâpieli w saunie, pili wódkĹ i zadowoleni wyjeŇdŇali. Dziwne jednak byűo to, Ňe ci ludzie, sâdzâc ze
wszystkiego, przyjeŇdŇali co prawda jednoczeŔnie, ale nie
razem. Byli z róŇnych miast i z reguűy siĹ miĹdzy sobâ
nie znali. Chűopak, który obsűugiwaű ich w saunie, ani razu nie sűyszaű, Ňeby zwracali siĹ do siebie na ,,ty”. Co siĹ
zaŔ tyczy wnuczki Denisowa, Wieroczki, to po prostu
siĹ zakochaűa. PrzeŇywaűa namiĹtny romans ze studentem instytutu pedagogicznego, który odbywaű praktykĹ
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w szkole i uczyű chemii oraz biologii. Informatorzy utrzymywali, Ňe student zachowuje siĹ przyzwoicie i nie przekracza dozwolonych granic.
Denisowa jednak to nie uspokoiűo. Umówiű siĹ z psychologiem i poprosiű go o radĹ.
— Czy dzisiejsza czternastolatka moŇe uwaŇaĺ miűoŔĺ
za grzech, który naleŇy odpokutowaĺ? — zapytaű wprost
Eduard Pietrowicz, który nie lubiű niczego owijaĺ w baweűnĹ.
— OczywiŔcie, moŇe, jeŇeli byűa niewűaŔciwie wychowywana.
— Co to znaczy ,,niewűaŔciwie”?
Psycholog wyjaŔniű szczegóűowo, co ma na myŔli. Dowiedziawszy siĹ, Ňe syn Eduarda Pietrowicza i jego Ňona
sâ ludÎmi caűkowicie normalnymi, córkĹ wychowywali
wűaŔciwie i w ich rodzinie nie zdarzaűy siĹ Ňadne ekscesy, które mogűyby zachwiaĺ psychikâ dziewczynki, powiedziaű:
— MogĹ panu to wyjaŔniĺ, pod warunkiem Ňe da mi
pan sűowo, Ňe nie zacznie pan krzyczeĺ: ,,To niemoŇliwe,
jak pan Ŕmie!”
— DajĹ sűowo.
— A oto wyjaŔnienie — niekonwencjonalny seks, zboczenia seksualne.
— AleŇ co pan! — oburzyű siĹ Eduard Pietrowicz. — Gdyby jâ pan widziaű... Krucha, delikatna, wűosy jasne jak len,
dziecinna buzia. Ma czternaŔcie lat, a wyglâda zaledwie
na dwanaŔcie. Wiera to istota absolutnie niewinna, jak
niemowlĹ. Gdyby pan podejrzewaű narkotyki, mógűbym
siĹ zgodziĺ. W koºcu za pierwszym razem ktoŔ mógűby
jej podsunâĺ tĹ truciznĹ podstĹpem albo nawet przemocâ, a potem po prostu staűaby siĹ niewolnicâ tego Ŕwiºstwa. Potworne, ale przynajmniej wytűumaczalne. To,
o czym pan mówi, robi siĹ Ŕwiadomie i dobrowolnie.
Nie, to absolutnie wykluczone, po prostu niemoŇliwe!
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— Daű mi pan sűowo — przypomniaű z wyrzutem psycholog.
— Przepraszam... DziĹkujĹ za konsultacjĹ. Oto paºskie
honorarium. — Eduard Pietrowicz poűoŇyű na biurku kopertĹ i wyszedű.
Byű bardzo niezadowolony z wizyty. Wracajâc do domu, myŔlaű o tym, Ňe na najbliŇszej radzie trzeba bĹdzie
zaproponowaĺ ufundowanie na miejskim uniwersytecie
specjalnego stypendium dla studentów psychologii. MoŇe
to sprawi, Ňe zacznâ siĹ pilniej uczyĺ. Obecny poziom
przygotowania specjalistów Eduard Pietrowicz uznaű za
skandaliczny.
Niebawem nastâpiű pierwszy alarmujâcy incydent.
Do szpitala miejskiego trafiű z pĹkniĹciem podstawy
czaszki Wasilij Gruszyn, który na polecenie szefa wywiadu Starkowa sprawdzaű szczegóűy imprezek w pawilonach sanatorium. Gruszyn, przywieziony w bardzo ciĹŇkim stanie, po operacji nie odzyskal przytomnoŔci.
Kiedy na kilka minut przyszedű do siebie, byűa przy nim
tylko pielĹgniarka.
— Niech pani zapisze... telefon... — wyszeptaű Gruszyn,
z trudem poruszajâc ustami. — Powie... nazwisko Makarow... Zadzwo... ni...
— ProszĹ siĹ nie denerwowaĺ, zadzwoniĹ — uspokajajâco obiecaűa siostra i pobiegűa po lekarza.
DziesiĹĺ minut póÎniej Gruszyn zmarű.
— MyŔli pan, Ňeby zadzwoniĺ? — spytaűa siostra, obracajâc w palcach kartkĹ z numerem telefonu.
— Jak pani chce. — Doktor Wdowienko wzruszyű ramionami. — Za to na milicjĹ zadzwoniűbym na pewno. To
sprawa kryminalna, sama pani rozumie. Albo proszĹ powiedzieĺ Ŕledczemu, wczoraj siedziaű tu caűy dzieº, czekajâc, aŇ Gruszyn odzyska przytomnoŔĺ. Dzisiaj znowu
ma przyjŔĺ.
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— Dobrze. — Dziewczyna westchnĹűa i podniosűa sűuchawkĹ.
— Co siĹ wyprawia w MieŔcie? — gniewnie pytaű Denisow siedzâcego przed nim mĹŇczyznĹ. — Pytam pana, co
to za organizacja, która pozwala sobie zabijaĺ moich ludzi? Skoro siĹ posunĹli aŇ do tego, znaczy, Ňe Gruszyn
dotarű do czegoŔ bardzo waŇnego. Co takiego dzieje siĹ
u nas, o czym nic nie wiemy? Jak pan moŇe to wyjaŔniĺ?
— JesteŔmy tylko ludÎmi, Eduardzie Pietrowiczu — spokojnie odrzekű rozmówca. — GdybyŔmy wiedzieli wszystko o wszystkich, nie byűoby problemu walki z przestĹpczoŔciâ. Czemu wűaŔciwie tak siĹ pan zdenerwowaű?
PrzecieŇ nie po raz pierwszy traci pan ludzi.
— Ale zawsze wiedziaűem, dlaczego ich tracĹ i kto jest
temu winien, nawet jeŔli pan o tym nie wiedziaű. A teraz
nie panujĹ nad sytuacjâ i to mnie bardzo niepokoi. Jak
rozumiem, nie ma Ňadnych szans na wykrycie sprawcy?
— Minimalne — potwierdziű rozmówca, rozkűadajâc
rĹce.
— OczywiŔcie — przyznaű Denisow. — Nazwisko Makarow to Ňadna poszlaka. Równie dobrze mógűby byĺ Iwanow czy Sidorow. Nie mamy czasu sprawdzaĺ wszystkich
Makarowów w MieŔcie. Zwűaszcza Ňe, biorâc pod uwagĹ
inwazjĹ przybyszów z innych miast, ten Makarow moŇe
wcale nie byĺ tutejszy. Co pan jest w stanie mi zaproponowaĺ?
— Tylko jedno. Posűaĺ czűowieka do ,,Doliny”. Niech
tam siedzi i moŇe uda mu siĹ dowiedzieĺ, kto zacz ten
Makarow.
— Ma pan kogoŔ odpowiedniego?
— Chyba pan Ňartuje. Moich ludzi moŇna policzyĺ na
palcach. Mógűbym kogoŔ oddelegowaĺ na tydzieº, dwa,
ale nie dűuŇej. I tak nie mam kim pracowaĺ.
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