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Rozdziaû 1

— No cóŇ, jeŔli nie ma do mnie pytaº w sprawach bieŇâcych, na tym skoºczymy.
Wiktor Aleksiejewicz Gordiejew, którego podwűadni miĹdzy sobâ nazywali czule Pâczkiem, prowadziű swojâ ostatniâ
odprawĹ operacyjnâ jako szef sekcji zabójstw. Jeszcze dziŔ
miaű objâĺ wyŇsze stanowisko w Ministerstwie Spraw WewnĹtrznych. Jego dotychczasowi pracownicy bĹdâ podlegaĺ
nowemu zwierzchnikowi.
Ów nowy teŇ tu byű, uczestniczyű w odprawie od samego
poczâtku, zapoznawaű siĹ ze sprawami, przejmowaű gospodarstwo. ,,Ciekawe — myŔlaűa Nastia Kamieºska — czy chociaŇ
w przybliŇeniu zdaje sobie sprawĹ, jak bardzo go tutaj nie
chcâ?” Nowo mianowany szef, na to przynajmniej wyglâdaűo,
nie miaű o tym pojĹcia, gdyŇ spoglâdaű na obecnych z Ňyczliwym, a nawet nieco protekcjonalnym uŔmiechem, jakby
mówiâc: no cóŇ, kochani, rozumiem, jakeŔcie tu Ňyli pod
rzâdami tego starego grubasa, ale od dziŔ wszystko bĹdzie
inaczej, nie bójcie siĹ.
Ani sama Nastia, ani jej koledzy wcale nie chcieli, Ňeby
byűo ,,inaczej”. Rozumieli jednak, Ňe skoro nie majâ wpűywu
na sytuacjĹ, bĹdâ musieli po prostu zmieniĺ stosunek do
niej. Tak, nowy rok zaczynaű siĹ niezbyt radoŔnie.
— Teraz przedstawiĹ panu pracowników — powiedziaű puűkownik Gordiejew. — Podpuűkownik Paweű Wasiljewicz Ďeriechow, zastĹpca szefa sekcji.
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Niewysoki, przygarbiony Ďeriechow uniósű siĹ z krzesűa
i skinâű gűowâ. Jego pokryta przedwczesnymi zmarszczkami
twarz nie wyraŇaűa niczego oprócz znuŇenia i obojĹtnoŔci.
Ale wszyscy pracownicy sekcji wiedzieli, Ňe za tâ pozornâ
obojĹtnoŔciâ kryje siĹ niemal fizyczny ból. Gordiejew zawsze
byű dla Ďeriechowa kimŔ wiĹcej niŇ po prostu przeűoŇonym.
— Starszy oficer operacyjny, major Jurij Wiktorowicz
Korotkow. Uwielbia pracowaĺ od bladego Ŕwitu do póÎnego
wieczora, a takŇe w niedziele i ŔwiĹta.
To byűa prawda. U Korotkowa w domu panowaűo istne
piekűo, wiĹc Jurij staraű siĹ bywaĺ tam jak najkrócej i jak
najrzadziej.
— Starszy oficer operacyjny, major Nikoűaj Michajűowicz
Sieűujanow. Najlepszy topograf w MUR-ze*, Ŕwietnie zna
miasto, wszystkie ulice, Ŕlepe zauűki i przechodnie podwórza. Póűtora miesiâca temu miaű wypadek samochodowy, dlatego jeszcze trochĹ kuleje. ProszĹ nie wyznaczaĺ mu na razie
zadaº zwiâzanych z duŇym wysiűkiem fizycznym, by mógű
caűkowicie wróciĺ do zdrowia. Starszy oficer operacyjny, major Anastazja Pawűowna Kamieºska. Sugerowaűbym wykorzystanie jej zdolnoŔci analitycznych. Dla mnie opracowywaűa comiesiĹczne raporty o sytuacji operacyjnej w Moskwie.
Mam nadziejĹ, Ňe po moim odejŔciu ta praktyka nie zostanie
zarzucona. Oficer operacyjny, kapitan Igor Walentinowicz
Lesnikow... Oficer operacyjny, kapitan Michaiű Aleksandrowicz Docenko...
Gordiejew przedstawiaű pracowników, dodajâc na temat
kaŇdego kilka sűów zwiĹzűej informacji. Wszyscy kolejno
wstawali, niektórzy usiűowali nawet przywoűaĺ na twarz coŔ
w rodzaju powitalnego uŔmiechu, ale wiĹkszoŔĺ zebranych
nawet nie próbowaűa okazywaĺ faűszywej uprzejmoŔci. Pâczka wszyscy lubili i jego odejŔcie byűo dla nich bardzo przykre. Nowy zwierzchnik nie znajdowaű uznania w ich oczach

* MUR (Moskowskij ugoűownyj rozysk) — Moskiewski Wydziaű Kryminalny (przyp. tűum.).
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juŇ przez sam fakt, Ňe nie jest Gordiejewem. Z pewnoŔciâ
zresztâ miaű i inne wady...
Po zebraniu wszyscy rozeszli siĹ do swoich pokojów i nie
minĹűo dwadzieŔcia minut, a w budynku przy Pietrowce 38
nie zostaűo prawie nikogo z pracowników sekcji. Pracy byűo,
jak zwykle, duŇo: w ciâgu czterech Ŕwiâtecznych dni na poczâtku roku ponury proceder pozbawiania Ňycia tych, którzy
z jakichŔ powodów nie podobajâ siĹ czy przeszkadzajâ innym, nie ulegű zawieszeniu, przeciwnie, nasiliű siĹ w zwiâzku
ze wzmoŇonym spoŇyciem alkoholu. Szczególnie groÎne zdawaűo siĹ pojawienie w Moskwie kolejnego maniaka — seryjnego mordercy. Świadczyűo o tym dobitnie siedem trupów;
zwűoki odnaleziono w róŇnych punktach miasta. Wszystkie
ofiary uduszono w identyczny sposób: przestĹpca atakowaű
od tyűu, uciskaű tĹtnicĹ szyjnâ napadniĹtego, Ňeby odciâĺ
dopűyw tlenu do mózgu, a nastĹpnie zdejmowaű nieprzytomnej juŇ ofierze szalik albo chustkĹ i dusiű nimi, tym razem
aŇ do skutku. Zamordowaű czterech mĹŇczyzn i trzy kobiety;
ludzie ci nie mieli ze sobâ nic wspólnego, nie znali siĹ nawzajem, nie pracowali razem, nie wiâzaűy ich Ňadne interesy.
Wiek poszkodowanych — od dwudziestu siedmiu do czterdziestu dziewiĹciu lat. Czas dokonania przestĹpstwa — po
dwudziestej trzeciej. Miejsce — bramy domów. Zwykle takie
sprawy Gordiejew powierzaű Nasti Kamieºskiej, gdyŇ wymagaűy one starannej i dogűĹbnej analizy, bez której, jak pokazuje praktyka, nie sposób wpaŔĺ na trop zabójcy maniaka.
Dzisiaj Pâczek, ,,zapomniawszy” jakby, Ňe juŇ nie kieruje sekcjâ, zleciű zajĹcie siĹ tymi sprawami Nasti, Sieűujanowowi
i Miszy Docence. Nowy szef podczas zebrania nie wyraziű
sprzeciwu, co wcale jednak nie oznaczaűo, iŇ nie zmieni decyzji Gordiejewa. Teraz on tu rzâdzi i wszelkie dyrektywy
swego poprzednika moŇe mieĺ za nic.
Drzwi trzasnĹűy i do gabinetu Nasti wpadű Jura Korotkow.
Bez sűowa chwyciű z biurka klucze, zamknâű drzwi od wewnâtrz i dopiero potem usiadű naprzeciwko Anastazji, przysunâwszy sobie wolne krzesűo.
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— Co ty wyprawiasz? — zdziwiűa siĹ Kamieºska.
— Sz-sz-sz. — Korotkow przyűoŇyű palec do ust. — Szeptem,
bardzo proszĹ. Nowy dziedzic wyruszyű na obchód swoich
wűoŔci. Ludzie siĹ rozbiegli, zostaliŔmy tylko my dwoje.
Udawajmy, Ňe nas teŇ nie ma, bo jeszcze siĹ przyczepi,
zacznie pogaduchy... Panisko, niech go cholera.
Nastia w milczeniu wzruszyűa ramionami i zapaliűa papierosa. Nie byűa zwolenniczkâ odkűadania nieprzyjemnych
spraw na póÎniej. JeŔli nie moŇna ich uniknâĺ, lepiej jak
najprĹdzej mieĺ wszystko za sobâ. Jeszcze na uniwersytecie,
mimo panicznego strachu, zawsze podchodziűa do egzaminów w pierwszym terminie i tylko raz nie weszűa do sali
w pierwszej piâtce zdajâcych. Chodziűo o egzamin z prawa
miĹdzynarodowego. Zdawaűa go u groÎnej pani profesor, damy, której wszyscy bali siĹ jak ognia, gdyŇ byűo powszechnie
wiadomo, Ňe stara panna wprost nienawidzi dziewczât,
studentek, zwűaszcza niebrzydkich i dobrze ubranych. Ta
nienawiŔĺ przenosiűa siĹ takŇe na műodych ludzi pűci mĹskiej,
którzy, rzecz oczywista, najchĹtniej krĹcâ siĹ wűaŔnie wokóű
dziewczât urodziwych i eleganckich. Krótko mówiâc, pani
profesor piâtek nie stawiaűa nikomu, a szansĹ na czwórkĹ
miaűy osoby najbardziej niepozorne i niedbale odziane.
Reszta musiaűa siĹ zadowoliĺ trójkami bâdÎ otrzymywaűa
dwóje. Rzeczywista znajomoŔĺ materiaűu nie miaűa Ňadnego
znaczenia. Nastia staűa wówczas na korytarzu, starajâc siĹ
odsunâĺ moment nieuniknionej egzekucji, ale kiedy z audytorium kolejno zaczĹli wychodziĺ ci, którzy zdali, pomyŔlaűa:
,,Majâ juŇ wszystko za sobâ. SzczĹŔciarze! A ja tu stojĹ
i wciâŇ nie wiem, co mnie czeka. A, niech siĹ dzieje, co
chce...”.
— JeŔli dziedzic chce poznaĺ swoich poddanych bliŇej,
i tak to zrobi — powiedziaűa cicho. — Nie wywiniemy siĹ.
Na korytarzu rozlegűy siĹ kroki, ktoŔ mocno pchnâű drzwi,
a potem poruszyű klamkâ. Nastia i Korotkow zamarli. Po
chwili usűyszeli ciche stukanie. Tak zwykle pukali koledzy,
którzy wiedzieli, Ňe Nastia ma zwyczaj zamykaĺ siĹ na klucz,
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Ňeby w spokoju popracowaĺ. Jura zrobiű ostrzegawczy gest:
nie otwieraj, to na pewno szef, nikt ze swoich. Czűowiek za
drzwiami postaű jeszcze chwilĹ, potem odszedű.
— Jurka, to gűupie — szepnĹűa Nastia. — Zachowujemy siĹ
jak dzieci. Niechby juŇ lepiej wszedű i powiedziaű, co ma do
powiedzenia.
— Nie jestem w nastroju do towarzyskich pogawĹdek —
burknâű Korotkow. — SűyszaűaŔ o zabójstwie Wawiűowa?
— Sűyszaűam. Zajmuje siĹ tym wydziaű regionalny, ten,
w którym dawniej pracowaű. Jak dűugo Wawiűow byű na
emeryturze?
— Okoűo trzech miesiĹcy. Nie wiem, co mu siĹ w pracy
nie podobaűo, Ňe odszedű. Zatrudniű siĹ w banku — i oto skutki. A moja Lalka wciâŇ mi wierci dziurĹ w brzuchu, Ňebym
siĹ zwolniű ze sűuŇby i wreszcie zaczâű zarabiaĺ jakieŔ ludzkie
pieniâdze. Wydaje jej siĹ, Ňe jak tylko zrzucĹ mundur, to od
razu zacznĹ przynosiĺ do domu bajoºskie sumy w dolarach.
A to, Ňe po przejŔciu do innej branŇy mogĹ nie przeŇyĺ
trzech miesiĹcy, jakoŔ dziwnie jej nie niepokoi.
— Daj spokój, Jura. Ona po prostu tego nie rozumie. Widzi
przecieŇ dookoűa siebie Ňywych i dobrze sytuowanych ludzi,
skâd moŇe wiedzieĺ, jak czĹsto ginâ z cudzej rĹki? To ty i ja
co dzieº mamy z tym do czynienia, a Lalka patrzy na Ňycie
inaczej. Nie czepiaj siĹ jej. A propos, trzeba by zadzwoniĺ
do Wűadika Stasowa i powiedzieĺ mu o Wawiűowie, przecieŇ
kiedyŔ razem pracowali. Stasow na pewno bĹdzie chciaű
pójŔĺ na pogrzeb.
— Wiesz co, wproŔmy siĹ do niego z wizytâ. Podobno
dajâ tam bardzo dobre ciasto — zaproponowaű Korotkow.
— Podobno. — Nastia uŔmiechnĹűa siĹ. — I jeszcze sűyszaűam, Ňe nawet bez nas trudno siĹ tam obróciĺ. Troje dorosűych i Lilka na dodatek, ma teraz ferie szkolne, wiĹc caűymi
dniami sterczy u boku ukochanych cioteczek Tani i Iry.
— No, skoro ich jest czwórka, zmieŔcimy siĹ i my. Cicho,
chyba znów sűyszĹ kroki.
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Jura nie myliű siĹ, korytarzem rzeczywiŔcie ktoŔ szedű
i znowu przystanâű pod drzwiami. Klamka siĹ poruszyűa,
po czym rozlegűo siĹ energiczne pukanie.
— Anastazjo Pawűowno, proszĹ otworzyĺ.
Korotkow pokrĹciű przeczâco gűowâ, ale Nastia szybko
wstaűa, umyŔlnie gűoŔno trzasnĹűa drzwiczkami sejfu i przekrĹciűa klucz w zamku. W progu staű nowy szef, Wűadimir
Borisowicz Mielnik.
— Zamyka siĹ pani przed przeűoŇonymi? — zapytaű zresztâ
bez Ňadnej zűoŔliwoŔci.
— Przed osobami niepowoűanymi — krótko wyjaŔniűa
Nastia. — PrzeglâdaliŔmy zebrane materiaűy. Sam pan wie,
Ňe instrukcja w sprawie zachowania tajemnicy...
— Tak, tak, oczywiŔcie — przerwaű jej Mielnik. — Przepraszam, Ňe przeszkodziűem. Ale skoro juŇ mnie pani wpuŔciűa,
moŇe porozmawiamy o pani pracy analitycznej. Czy mogĹ
przejrzeĺ raporty, które pani opracowywaűa dla Gordiejewa?
Nastia w milczeniu otworzyűa sejf i wyjĹűa stamtâd grubâ
teczkĹ z kopiami raportów.
— Tu sâ materiaűy z ostatnich dwóch lat. JeŇeli potrzebuje
pan wczeŔniejszych opracowaº, teŇ mogĹ panu daĺ. Mam je
w innej teczce.
— Na razie nie, dziĹkujĹ. Na poczâtek zapoznam siĹ z tymi. Ale niech mi pani powie tak, z pamiĹci, ilu nieschwytanych morderców grasuje po Moskwie?
— Mniej wiĹcej trzy setki.
— AŇ tyle? Straszne u was nieporzâdki — próbowaű zaŇartowaĺ nowy szef.
— Przepraszam. Staramy siĹ, jak moŇemy — odparűa sucho
Nastia.
Nie miaűa nastroju do Ňartów, zwűaszcza z Paniskiem
(wyglâdaűo na to, Ňe powstaűe juŇ pierwszego dnia przezwisko ma wszelkie szanse, by siĹ przyjâĺ na dobre wŔród podwűadnych). Wűadimir Borisowicz jednak okazaű, Ňe ma doŔĺ
wyczucia, i od razu zarzuciű wymuszony lekki ton.
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— Rozumiem, Ňe trudno siĹ wam rozstaĺ z Wiktorem
Aleksiejewiczem — rzekű nieoczekiwanie ciepűo — i Ňe przez
jakiŔ czas bĹdĹ siĹ spotykaű z niechĹciâ z waszej strony. Nie
czujĹ siĹ dotkniĹty, sam bywaűem w podobnych sytuacjach,
i to nieraz. Jak sâdzicie, czy wypada, Ňebym siĹ przyűâczyű
do was dziŔ wieczorem? Wiktor Aleksiejewicz mnie zaprosiű,
ale mam wraŇenie, Ňe bĹdĹ tam zbyteczny. Z drugiej strony,
nieűadnie by byűo zlekcewaŇyĺ zaproszenie. Co mi radzicie?
Nastia nie potrafiűa ukryĺ zdziwienia. Jak widaĺ, Panisku
nieobce jest poczucie taktu i umiaru! RzeczywiŔcie, Gordiejew zaprosiű dziŔ wszystkich pracowników sekcji do siebie
do domu na wieczór poŇegnalny. Mielnik takŇe znalazű siĹ
w ich liczbie. Z punktu widzenia taktyki wdraŇania siĹ do
obowiâzków szefa to miaűo sens — stwarzaűo moŇliwoŔĺ bliŇszego poznania podwűadnych, równoczeŔnie jednak stanowiűo pewne zagroŇenie, jeŔli chodzi o zachowanie wűaŔciwej
hierarchii w stosunkach sűuŇbowych — nowy zwierzchnik nie
powinien juŇ pierwszego dnia piĺ ze swoimi pracownikami,
gdyŇ mogűoby to prowadziĺ do zbytniego spoufalenia. Wiktor
Aleksiejewicz urzâdziű swemu nastĹpcy maűy egzamin: jeŔli przyjmiesz zaproszenie, weÎmiesz udziaű we wspólnej
popijawie i zachowasz siĹ niestosownie, znaczy, ŇeŔ dureº
i idziesz na űatwiznĹ; jeŔli nie przyjmiesz, wystraszysz siĹ —
jesteŔ przewidujâcy, przezorny, ale tchórzliwy. Ale skoro
przyjdziesz, bĹdziesz piű razem ze wszystkimi, a mimo to
potrafisz zachowaĺ dystans — znaczy, Ňe siĹ nadajesz, moŇna
ciĹ zaakceptowaĺ. Mielnik chyba nie byű pewien, jak postâpiĺ, i szukaű moralnego wsparcia u dwojga podwűadnych,
którzy akurat siĹ nawinĹli.
— ZlekcewaŇyĺ zaproszenia nie moŇna, co do tego ma pan
racjĹ — ze Île ukrywanâ zűoŔliwâ satysfakcjâ powiedziaű
Korotkow. — Zwűaszcza Ňe ludzie mogâ pomyŔleĺ, Ňe nie umie
pan piĺ, i paºskie akcje od razu spadnâ. Wiktor Aleksiejewicz daje panu szansĹ zaprezentowania siĹ i zdobycia
naszego szacunku.
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— No cóŇ... — rzekű z uŔmiechem Panisko. — Skoro tak pan
stawia sprawĹ, to oczywiŔcie przyjdĹ. Chciaűem siĹ zachowaĺ
taktownie, rozumiem przecieŇ, Ňe jestem dla was czűowiekiem obcym, którego niechĹtnie siĹ widzi w wâskim gronie
przyjacióű. Ale skoro zamiast serdecznego poŇegnania z szefem zamierzacie mi urzâdziĺ oglĹdziny, nie mam prawa siĹ
uchylaĺ. Wszyscy rano otrzymali zadania do wykonania,
wiĹc o szóstej po poűudniu proszĹ mi zameldowaĺ, co zostaűo zrobione, a co nie, i dlaczego. Tymczasem Ňegnam.
Nastia i Korotkow w osűupieniu patrzyli na zamykajâce
siĹ za Mielnikiem drzwi.
— A jednak — odezwaű siĹ w koºcu Jura. — Facet z charakterem.
— Czy ja wiem... Ciekawe, czy ten popoűudniowy raport
ma w repertuarze przez caűy sezon, czy tylko dziŔ, w dniu
premiery?
— Zobaczymy. Dobra, AŔka, bĹdĹ leciaű, roboty mam po
uszy. ChciaűaŔ moŇe czegoŔ ode mnie?
— ObiecaűeŔ mi informacje na temat poprzednich miejsc
pracy wszystkich ofiar dusiciela w ostatnich piĹciu latach.
PoniewaŇ oficjalnie powinni siĹ tym zajmowaĺ Sieűujanow
i Miszka, a nie ty, ja teŇ mogĹ coŔ dla ciebie zrobiĺ, Ňeby
siĹ odwdziĹczyĺ.
— Napisz za mnie sprawozdanie z delegacji, dobrze? Opowiedziaűem ci ze szczegóűami o wszystkim, co zdziaűaűem
w Krasnodarze. A mnie tyle wysiűku kosztuje ta pisanina,
Ňe coŔ strasznego! Wolaűbym zajâĺ siĹ jakâŔ poŇyteczniejszâ
robotâ. Na przykűad twoimi uduszonymi.
— Zgoda — mruknĹűa Nastia.
Tak, za czasów Gordiejewa czĹsto tak robili. Dla Pâczka
zawsze najwaŇniejszy byű rezultat, wiĹc pozwalaű podwűadnym tak dzieliĺ pomiĹdzy siebie zadania, Ňeby sprawy
posuwaűy siĹ szybko, sprawnie, a wszelkie dziaűania przynosiűy konkretny skutek. Ale jak siĹ do tego odniesie Panisko?
Wiktor Aleksiejewicz traktowaű ze zrozumieniem fakt, Ňe
Korotkow, podobnie zresztâ jak Kola Sieűujanow, nie cierpi
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papierkowej roboty i kaŇde zdanie pisemnych raportów wydusza z siebie z niewiarygodnym wrĹcz trudem, tracâc na
to mnóstwo siű i czasu. Doskonale wiedziaű, Ňe bardzo czĹsto
pisze je za niego Kamieºska, której przychodzi to bez najmniejszego wysiűku. Anastazja natomiast, znana ze swego
fantastycznego wprost lenistwa i niechĹci do jeŇdŇenia po
mieŔcie, wiele razy korzystaűa z usűug kolegów przy zdobywaniu rozmaitych informacji.
*

Dzieº mijaű jak zwykle. Dopiero o siódmej wieczorem
zdarzyűo siĹ coŔ nieoczekiwanego. Na biurku Nasti zabrzĹczaű dzwonek wewnĹtrznego telefonu i gűos Paniska zapytaű:
— Czy dysponuje pani rocznâ informacjâ w rozbiciu na
okrĹgi?
— Na razie nie. Wszystkie potrzebne materiaűy sâ gotowe,
trzeba je tylko zebraĺ razem i sporzâdziĺ wykresy uűatwiajâce porównanie — odparűa Nastia, z caűych siű starajâc siĹ
ukryĺ zdumienie.
— Taka informacja potrzebna mi jest natychmiast. Ma pani
na jej przygotowanie dwadzieŔcia minut.
I koniec. Ani cienia wâtpliwoŔci, Ňe polecenie zostanie
wykonane. Ale jak to zrobiĺ? Trzeba czym prĹdzej znaleÎĺ
wolny komputer, i to nie pierwszy z brzegu, tylko taki,
w którym sâ programy umoŇliwiajâce tworzenie wykresów
i tabel. Miotajâc siĹ po ogromnym budynku GUWD* w poszukiwaniu komputera i bűagajâc, by dopuszczono jâ do niego chociaŇ na póű godziny, po czym w gorâczkowym poŔpiechu ukűadajâc tekst i wprowadzajâc dane potrzebne do
opracowania wykresów, Nastia, peűna wâtpliwoŔci, zadawaűa
sobie w myŔlach pytanie: ale wűaŔciwie po co to wszystko?
I czemu tak nagle? Najwidoczniej przyszedű z ministerstwa
kolejny okólnik, szykuje siĹ kolegium podsumowujâce caűoroczne wyniki. Ďadnego innego wytűumaczenia dla nacisku
* GUWD (Gűawnoje uprawlenije wnutriennych dieű) — Gűówny Urzâd
Spraw WewnĹtrznych (przyp. tűum.).
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zwierzchnika Nastia nie potrafiűa znaleÎĺ. Roczna informacja,
na której przygotowanie dostaűa dwadzieŔcia minut, do niczego wiĹcej nie mogűa byĺ potrzebna. I to jeszcze w rozbiciu na okrĹgi... ChociaŇ, z drugiej strony, chyba to nie dla
ministerstwa, ministerstwo zajmuje siĹ Rosjâ jako caűoŔciâ,
a wiĹc dane dotyczâce okrĹgów miejskich nie majâ dla niego
znaczenia. Tam rozpatruje siĹ wszystko w skali caűych obwodów. Najprawdopodobniej zatem chodzi o kierownictwo
GUWD. Co teŇ zresztâ wydaje siĹ zaskakujâce, jako Ňe kierownictwo GUWD nigdy specjalnie siĹ nie interesowaűo pracâ analityków. To znaczy, oczywiŔcie, stwarzaűo pozory,
Ňe jest inaczej, i zatrudniaűo specjalistów w tej dziedzinie,
ale poziom owej analityki byű... ech, szkoda gadaĺ. Sam fakt,
Ňe kierownictwo caűkowicie zadowalaű ten stan rzeczy, Ŕwiadczyű o tym, Ňe nie stawia wielkich wymagaº i nie wiâŇe
z pracâ analityków szczególnych nadziei, raczej lekcewaŇy
jâ, ceni bardzo nisko i nie dostrzega w niej Ňadnego sensu.
Musiaűo siĹ wiĹc rzeczywiŔcie wydarzyĺ coŔ ekstra, jeŔli Ňâdano tak pilnie materiaűu analitycznego.
OczywiŔcie w wyznaczonym przez zwierzchnika czasie
Nastia siĹ nie zmieŔciűa. Z dwudziestu przydzielonych na wykonanie zadania minut piĹtnaŔcie upűynĹűo na poszukiwaniach wolnego komputera. Po dalszych piĹciu major Kamieºska, jako osoba zdyscyplinowana, zadzwoniűa do Paniska
i zameldowaűa, Ňe informacja nie jest jeszcze gotowa, a ona
Nastia, potrzebuje na ukoºczenie pracy dodatkowych dwudziestu, moŇe dwudziestu piĹciu minut. Panisko milczaű
chwilĹ, po czym oznajmiű, Ňe czeka na moŇliwie jak najszybsze dostarczenie materiaűu, ale gűos miaű taki, jakby siĹ wűaŔnie dowiedziaű, Ňe przez caűy rok nie bĹdâ mu wypűacaĺ
pensji. Nastia rozumiaűa niezadowolenie szefa i denerwowaűa
siĹ, Ňe opóÎnia wykonanie pilnego zadania, co nie pozwalaűo
jej siĹ skupiĺ — myliűa siĹ, a to wprawiaűo jâ w jeszcze wiĹkszâ irytacjĹ. W koºcu materiaű zostaű opracowany, Nastia
wydrukowaűa go, wűoŇyűa arkusze do teczki i pomknĹűa
do gabinetu Mielnika. TrzydzieŔci metrów przed drzwiami
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zwolniűa kroku, usiűujâc wyrównaĺ oddech, by nie pojawiĺ
siĹ przed obliczem szefa zaczerwieniona, rozczochrana i zasapana, tym bardziej Ňe w pokoju moŇe byĺ równieŇ ktoŔ
obcy.
Zapukaűa dyskretnie, po czym weszűa do gabinetu, który tak wiele lat zajmowaű Wiktor Aleksiejewicz Gordiejew,
i osűupiaűa. Za biurkiem, na miejscu Gordiejewa, siedziaű
oczywiŔcie Wűadimir Borisowicz Mielnik, ale w tym akurat
nie byűo nic dziwnego. JednakŇe czűowieka, który zajâű jedno
z krzeseű stojâcych przy stole konferencyjnym, Nastia absolutnie nie spodziewaűa siĹ tu ujrzeĺ, chociaŇ wiedziaűa, Ňe
bywa na Pietrowce, i to nierzadko. CzyŇby to ze wzglĹdu na
niego Panisko tak jâ poganiaű? Nie, to niemoŇliwe, pomyŔlaűa
Nastia. Lonia na pewno przyszedű w jakichŔ swoich sprawach, a koniecznoŔĺ pilnego przedstawienia materiaűów analitycznych wyniknĹűa niezaleŇnie. Obie rzeczy po prostu
zbiegűy siĹ w czasie.
— ProszĹ bardzo, Wűadimirze Borisowiczu — powiedziaűa,
podchodzâc do biurka szefa i podajâc mu teczkĹ z materiaűami.
— Bardzo dűugo to trwaűo — rzekű sucho Mielnik. — Czy
w pani pododdziale zawsze notuje siĹ taki poziom operatywnoŔci?
— Nie, zwykle bywa jeszcze niŇszy — podobnym tonem
poinformowaűa Nastia. — Dzisiaj staraűam siĹ pracowaĺ szybciej, Ňeby zrobiĺ dobre wraŇenie. Towarzyszu puűkowniku,
gdyby na moim biurku staű komputer, dane byűyby gotowe
w ciâgu dziesiĹciu minut. Musiaűam jednak szukaĺ miejsca,
gdzie mogűabym wykonaĺ zadanie. Lwiâ czĹŔĺ czasu, który
mi pan wyznaczyű, straciűam na bieganinĹ po korytarzach.
Usiűowaűa nie patrzeĺ na Leonida Pietrowicza. Zapomnieĺ,
Ňe to jej ojczym. Ďe to mâŇ jej matki. Zapomnieĺ, Ňe to czűowiek, który jâ wychowywaű od najműodszych lat i którego
ona gorâco kochaűa, i caűe Ňycie nazywaűa ojcem. Zapomnieĺ,
Ňe widzieli siĹ zaledwie kilka dni temu, a w najbliŇszâ sobotĹ
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mama i Lonia oczekujâ jej razem z mĹŇem na obiedzie.
Nasti byűo nieprzyjemnie, Ňe zostaűa skarcona w obecnoŔci
ojczyma.
— Czy mogĹ odejŔĺ, Wűadimirze Borisowiczu?
— Tak, proszĹ. — Mielnik kiwnâű gűowâ, nie patrzâc na
AnastazjĹ.
Nastia wróciűa do swego pokoju, w Ŕrodku caűa aŇ kipiâc
z wŔciekűoŔci. Ďeby chociaŇ powiedziaű ,,dziĹkujĹ”, palant.
Ciekawe, czy wie, co jâ űâczy z Loniâ, czy nie. Raczej nie,
w przeciwnym razie niewâtpliwie rzuciűby jakiŔ trywialny
Ňarcik na ten temat. Nastia nie miaűa jeszcze na razie okazji
przetestowania poczucia humoru nowego zwierzchnika, ale
w gűĹbi duszy byűa juŇ przekonana, Ňe dowcipy Paniska
muszâ byĺ pűaskie.
Próbowaűa wziâĺ siĹ w garŔĺ i uspokoiĺ. WűoŇyűa grzaűkĹ
do wysokiego porcelitowego kubka z wodâ i wűâczyűa do
kontaktu. Trzeba siĹ napiĺ kawy i wróciĺ do równowagi.
BoŇe, dlaczego Pâczek od nich odszedű? Odszedű, pozostawiajâc ich na pastwĹ tego... ZaczĹűa w myŔli szukaĺ dostatecznie zjadliwego epitetu, ale nic sensownego nie przychodziűo
jej do gűowy. Panisko, nic dodaĺ, nic ujâĺ. Trudno o lepsze
okreŔlenie.
Woda w kubku wűaŔnie zaczĹűa wrzeĺ, kiedy drzwi siĹ
otworzyűy. W progu staű Leonid Pietrowicz. Wyglâdaű jednoczeŔnie na zmieszanego i rozbawionego.
— CzeŔĺ, tatku — powitaűa go Nastia z uŔmiechem. — Napijesz siĹ kawy?
— MoŇe byĺ.
Ojczym zdjâű koŇuszek, rzuciű go niedbale na wolne biurko w kâcie i podszedű do Nasti, Ňeby jâ ucaűowaĺ.
— EjŇe, jesteŔ caűa spocona — skonstatowaű zatroskany,
dotknâwszy ustami jej czoűa. — CoŔ ci dolega?
— Nie, nie przejmuj siĹ. To z tego caűego zamieszania i ze
zűoŔci. No i jak ci siĹ podobaű nasz satrapa? DwadzieŔcia
minut, choĺbyŔ miaű stanâĺ na gűowie. Nie wiesz, skâd nagle
taki poŇar?
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— Dziecko, nie gniewaj siĹ... — Leonid Pietrowicz byű
wyraÎnie zmieszany. — To dla mnie.
— Co dla ciebie? — nie zrozumiaűa Nastia. — Te dane dla
ciebie?
— No tak. Bywam przecieŇ u was regularnie co miesiâc
i proszĹ o wszystkie materiaűy, które moŇna wykorzystaĺ
w toku nauczania. Chodzi o jak najlepszâ ilustracjĹ róŇnych
zagadnieº, konkretne przykűady. Przyszedűem do Gordiejewa, nic nie wiedziaűem, Ňe od dziŔ macie nowego szefa.
WspominaűaŔ mi, Ňe Wiktor ma odejŔĺ, ale nie sâdziűem, Ňe
tak szybko... Sűowem, wchodzĹ do gabinetu, patrzĹ — a tu
jakiŔ nieznajomy. Przedstawiűem siĹ i wyjaŔniűem, po co
przychodzĹ. A ten od razu zaczâű naciskaĺ guziki i wydawaĺ
dyspozycje. Sűowo dajĹ, Ňe go o to nie prosiűem, a tym bardziej nie nalegaűem, Ňeby materiaűy dostarczono mi w ciâgu
dwudziestu minut. To byűa jego inicjatywa.
— No jasne — rzuciűa ze zűoŔciâ Nastia. — On wykazaű inicjatywĹ, a ty z zadowoleniem jâ podtrzymaűeŔ. Pewnie ci siĹ
bardzo spodobaűo, Ňe on z twojego powodu naciska guziki
i kaŇe ludziom wychodziĺ z siebie, chociaŇ to wcale nie jest
konieczne. Tatku, nigdy ciĹ nie podejrzewaűam o takie jaŔniepaºskie zapĹdy. Dlaczego go nie przystopowaűeŔ? MogűeŔ
powiedzieĺ, Ňe to nic pilnego. Albo po prostu zrezygnowaĺ
i wyjŔĺ. Czemu pozwoliűeŔ, Ňeby siĹ na mnie wyŇywaű?
I w ogóle dlaczego do niego poszedűeŔ? PrzecieŇ wiesz, Ňe
te zestawienia robiĹ ja, i zawsze braűeŔ je wűaŔnie ode mnie,
a nie wystĹpowaűeŔ o nie drogâ oficjalnâ.
— Dziecino, nie zűoŔĺ siĹ. Skâd mogűem wiedzieĺ, Ňe to
dla ciebie taka skomplikowana sprawa?
— Nie chodzi o to, czy skomplikowana, czy nie! — wybuchnĹűa. — Nawet jeŇeli nie, dlaczego miaűbyŔ pozwoliĺ mu
siĹ zgrywaĺ na Bóg wie jakiego waŇniaka? Czy ciebie samego
to nie mierzi? PrzecieŇ to typowe maniery surowego bossa,
obrzydliwe, chamskie zagrania, a ty jeszcze go podkrĹcasz i z satysfakcjâ uczestniczysz w tym przedstawieniu!
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Przepraszam ciĹ, tatuŔku, ale po tobie nigdy bym siĹ tego
nie spodziewaűa.
Leonid Pietrowicz uŔmiechnâű siĹ pojednawczo i siĹgnâű
po papierosa.
— Przestaº juŇ, dziecino — powiedziaű spokojnie. — Mielnik nie przypadű ci do gustu, to widaĺ na kilometr, dlatego
wszystko masz mu za zűe. Tyle lat pracujesz poŔród samych
mĹŇczyzn i jeszcze siĹ nie nauczyűaŔ, co to takiego mĹskie
gierki. Tak, facet ma satysfakcjĹ, Ňe moŇe naciskaĺ guziki
i wydawaĺ polecenia, które muszâ byĺ niezwűocznie wykonane. No i co w tym zűego? Tak, mnie teŇ byűo przyjemnie,
Ňe dla mnie, kierownika katedry, twój szef tak siĹ stara. JesteŔmy mĹŇczyznami, mamy swój punkt widzenia, swoje zasady. Nie powinnaŔ nas za to potĹpiaĺ. I przestaº zachowywaĺ siĹ arogancko wobec zwierzchnika, to nieprofesjonalne.
Musisz umieĺ siĹ opanowaĺ. No co, skoºczyűaŔ juŇ na dziŔ?
— Na razie nie. Jeszcze wczeŔnie. Mam kupĹ spraw do
zaűatwienia.
— MoŇe jednak? Podrzuciűbym ciĹ do metra. Co?
— Nie, tatuŔku. — Nastia teŇ juŇ zaczĹűa siĹ uŔmiechaĺ.
— DziĹki. PopracujĹ jeszcze trochĹ. Poza tym Pâczek wydaje
dziŔ bal poŇegnalny, wybieramy siĹ wszyscy do niego.
— Nie zapomniaűaŔ o sobocie?
— Ale skâd! — ŇachnĹűa siĹ Nastia. — Loszka o niczym innym nie marzy, tylko o twoich smaŇonych kurczĹtach.
— Kiedy leci?
— Za tydzieº.
— Na trzy miesiâce?
— TrochĹ mniej. Wraca pod koniec marca.
— Nie bĹdziesz tĹskniĺ?
Nastia podniosűa na ojczyma zdziwiony wzrok.
— Tato, przecieŇ mnie znasz.
— Znam, znam — westchnâű Leonid Pietrowicz. — Chodzisz
jak kot wűasnymi drogami. Nawet za mamâ nie tĹskniűaŔ,
kiedy mieszkaűa za granicâ. Dobrze, jeŇeli nie chcesz ze mnâ
jechaĺ, to juŇ pójdĹ. W sobotĹ o piâtej, nie zapomnij.
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Ucaűowaű NastiĹ, wűoŇyű koŇuszek i wyszedű.
Zrobiűo jej siĹ smutno. Oto jak nowy szef zaczyna pokazywaĺ pazurki. OczywiŔcie, to miűe, Ňe nie lekcewaŇy metod
naukowych, co od dawna uchodzi za rzecz w dobrym tonie,
i potraktowaű powaŇnie sprawĹ dostarczenia materiaűów dla
katedry dziaűaº operacyjno-Ŕledczych jednej z wyŇszych
uczelni milicyjnych. Kto inny skrzywiűby siĹ tylko i próbowaű
siĹ jakoŔ wykpiĺ od proŔby natrĹta, ale on — nie. CóŇ, czas
pokaŇe, jaki jest naprawdĹ Wűadimir Borisowicz Mielnik.
ChociaŇ Gordiejew i tak byű lepszy. Gordiejew to Gordiejew.
Nie wypada go nawet porównywaĺ z nikim innym.
Okoűo ósmej wieczór zjawiű siĹ Jura Korotkow z minâ
niepewnâ i zaniepokojonâ. PiĹtnaŔcie minut szczegóűowo
relacjonowaű Nasti Ňyciorysy ofiar tajemniczego dusiciela.
Nastia sűuchaűa uwaŇnie, notowaűa, stawiaűa jakieŔ znaczki
w swoich wykresach. Dotychczas nie natrafili na Ňaden trop.
Nie byűo ani jednej cechy wspólnej, która űâczyűaby wszystkie siedem zabójstw. Oprócz tej, naturalnie, Ňe dokonano ich
póÎnym wieczorem w opustoszaűych bramach.
Nastia sprzâtnĹűa papiery z biurka i wstaűa.
— Na razie nic nie mamy, Jurik. Dobra, jedÎmy do Pâczka,
moŇe pod wpűywem alkoholu jakaŔ odkrywcza myŔl przyjdzie nam do gűowy.
*

Ogrzewanie w samochodzie dziaűaűo sprawnie, wiĹc mimo ostrego mrozu kierowca i pasaŇer byli w rozpiĹtych
paltach i bez rĹkawiczek.
— No cóŇ, gratulujĹ pierwszych absolwentów — mówiű pasaŇer, zwrócony bokiem do kierowcy. — O ile wiem, wszystko poszűo dobrze. Jak zamierzacie przeprowadziĺ kolejnâ
rekrutacjĹ?
— Z tym wűaŔnie sâ problemy, Witaliju Arkadjewiczu. Mój
zastĹpca nalega, by zastosowaĺ inne zasady naboru. Upiera
siĹ teŇ przy innym systemie ksztaűcenia. Nie mam argumentów, które pozwoliűyby mi go przekonaĺ.
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— Jak to nie masz argumentów? — zdziwiű siĹ pasaŇer.
— Czy uwieºczona sukcesem metoda nauczania, zastosowana wobec pierwszej grupy to niewystarczajâcy argument?
— Niestety, nie. Na razie nie — uŔciŔliű kierowca. — Absolwenci zdali jedynie koºcowy egzamin, ale jak siĹ sprawdzâ, Ňe tak powiem, w warunkach polowych, nie wiadomo.
Chciaűbym wierzyĺ, Ňe obejdzie siĹ bez wpadek.
— A co sugeruje twój zastĹpca?
— Zielenin jest przeciwny temu, Ňeby przygotowywaĺ ludzi w systemie koszarowym. UwaŇa, Ňe zakűóca siĹ w ten
sposób proces socjalizacji, Ňe z chwilâ gdy wyizolowuje siĹ
czűowieka ze spoűeczeºstwa i zwykűego, codziennego Ňycia,
staje siĹ on oderwany od rzeczywistoŔci, nieprzystosowany.
OsobiŔcie nie jestem zwolennikiem takiego poglâdu, ale mój
zastĹpca od wielu lat zajmuje siĹ nauczaniem i trudno mi
siĹ z nim spieraĺ. Zaczyna przytaczaĺ takie przykűady...
Krótko mówiâc, chciaűbym prosiĺ, Ňeby pan podjâű decyzjĹ
w tej sprawie.
— Jakâ znowu decyzjĹ? Ty jesteŔ szefem. Ty rzâdzisz.
Nie potrafisz swojego zastĹpcy przywoűaĺ do porzâdku? JeŇeli nie, to Ňaden z ciebie zwierzchnik.
— Witaliju Arkadjewiczu, to nie takie proste. Zielenin cieszy siĹ duŇym poparciem w paºskim Ŕrodowisku. ProszĹ
pamiĹtaĺ, Ňe to nie ja go wyszukaűem — pan mi go poleciű.
I powiedziaű pan, Ňe Zielenin to kandydat paºskiego szefa.
Byűbym zobowiâzany, gdyby pan jakoŔ doszedű do porozumienia z Zieleninem.
— Dobrze, pogadam z nim. Ale tobie teŇ coŔ powiem: to
nie w porzâdku, kiedy szef boi siĹ swojego zastĹpcy. Powinno byĺ na odwrót. Zatrzymaj siĹ na rogu, dalej pójdĹ pieszo.
Witalij Arkadjewicz ociĹŇale wygramoliű siĹ z samochodu
i nie oglâdajâc siĹ za siebie, ruszyű w stronĹ duŇego budynku przy NabrzeŇu Krasnopriesnieºskim. DwadzieŔcia minut
póÎniej siedziaű juŇ w swoim gabinecie, wyűoŇonym dĹbowâ
boazeriâ.
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— Przejrzy pan pocztĹ, Witaliju Arkadjewiczu? — zapytaűa
urodziwa sekretarka.
— OdűóŇ to — zarzâdziű, popierajâc swe sűowa wűadczym
gestem — i zrób mi herbaty, bo zmarzűem. Z warsztatu nie
dzwonili w sprawie samochodu?
— Dzwonili. Trzeba wymieniĺ przerywacz. Wieczorem wóz
bĹdzie gotowy.
— To dobrze. — Skinâű majestatycznie gűowâ. — NiezrĹcznie
mi juŇ fatygowaĺ znajomych, wciâŇ prosiĺ o podwiezienie.
Sekretarka wyszűa, a Witalij Arkadjewicz chwilĹ siĹ zastanawiaű, po czym podniósű sűuchawkĹ bezpoŔredniego telefonu.
— Wasiliju Walerianowiczu — rzekű oficjalnym tonem — pozwoli pan, Ňe przyjdĹ?
Tak w ogóle to Wasilij Walerianowicz byű dla niego po
prostu Wasiâ, ale Witalij Arkadjewicz znaű obyczaje swego
szefa, który lubiű rozmawiaĺ przez gűoŔno mówiâcy telefon.
I jeŔli w tej chwili w gabinecie Wasi ktoŔ akurat byű, to wcale
nie musiaű wiedzieĺ, Ňe dwóch pracowników agend rzâdowych űâczâ tak nieformalne stosunki.
Wasilij Walerianowicz, wysoki, chudy, z dűugâ, pobruŇdŇonâ twarzâ i w okularach w grubej oprawie, przywitaű go
uŔmiechem, który miaű na zawoűanie. UŔmiechaű siĹ zawsze,
nawet kiedy byű zűy, ba, wŔciekűy. UŔmiech byű jakiŔ krzywy.
Nieliczni tylko wiedzieli, Ňe to nastĹpstwo mikrowylewu
sprzed kilku lat.
— MuszĹ z tobâ pogadaĺ o programie — zaczâű Witalij
Arkadjewicz, usadowiwszy siĹ w niewygodnym, za twardym
fotelu. — Pierwszy etap zostaű zakoºczony, pora przejŔĺ do
drugiego. I tu wyűaniajâ siĹ pewne problemy.
— Jakiego rodzaju?
— Stojanowowi nie ukűadajâ siĹ stosunki z twoim protegowanym, Zieleninem. Majâ odmienne koncepcje co do metod realizacji programu. Trzeba by zniwelowaĺ te róŇnice
poglâdów, Wasia, zanim obaj wezmâ siĹ za űby. Powiedz,
masz wobec tego Zielenina jakieŔ zobowiâzania?
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