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PrzygrywKa 

Intrygował ją. Od samego początku. Wszyscy patrzyli na nią 
z podziwem. On jeden z pogardą. Nie. To nawet nie pogar-
da. To znaczyłoby, że ją dostrzegł i poczuł jakieś emocje. Tak 
jednak nie było.

W jego oczach czaiła się najdoskonalsza obojętność. Kiedy 
w końcu usiadła obok niego, w samym środku feerii dźwię-
ków dobiegających znad designerskiej konsolety najlepszego 
didżeja w mieście, zacisnął palce na oszronionym kieliszku  
z wódką i podniósł go wolno do pięknie wykrojonych ust. 
Zawahał się przez ułamek sekundy, po czym dotknął warga-
mi zimnego szkła. Przełknęła ślinę. W tym samym momencie 
wódka rozpaliła jego przełyk i wtedy na nią spojrzał. Opuszką 
palca otarł kroplę alkoholu w kąciku ust. Zapragnęła, żeby zro-
bił to samo z nią. Wtarł ją w swoją skórę. Zacisnął palce i objął 
jej usta swoimi wargami. Mocno. Tak, żeby zabolało. 

Nosił czarną skórzaną kurtkę i długie opadające na czo-
ło włosy. Odgarniał je co chwilę niecierpliwym ruchem ma-
łego niesfornego chłopca. Jego piękną twarz przecinał cień.  
A może to było światło? 

Zaczęli rozmawiać. Właściwie to ona mówiła. A potem 
nagle, jakby od niechcenia, i on się rozkręcił. Mówił wolno, 
ważąc każde słowo, tak jakby szkoda mu było rzucać je, ot 
tak, na wiatr. Byli w podobnym wieku. Nie mogła uwierzyć, 
że notorycznie spóźniał się na fizykę i że jego również prze-
śladował najsłynniejszy matematyk w Hoffmanowej. Oboje 
pochodzili z Powiśla. Ona urodziła się w szpitalu na Solcu,  
a on na Karowej. 
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– A pamiętasz tego chłopaka, chyba z czwartej B, który 
podciął sobie żyły? Michał, nie… Mateusz! Podobno nie-
szczęśliwa miłość… Wszystkie dziw... dziewczyny są takie 
same! 

Zmartwiała. Skąd on o tym wiedział? Przecież oficjal-
na wersja była zupełnie inna! Mateusz. Nigdy niczego mu 
nie obiecywała. Ubzdurał sobie tę miłość. I ją samą też sobie 
ubzdurał. A teraz ona ma go na sumieniu. Jak tatuaż. Tylko 
dlaczego nikt jej nie pytał, czy chce go sobie zrobić? 

Poczuła znajomy, nierównomiernie rozlewający się po 
czaszce ból. 

– Chodźmy stąd – szepnęła. 
Zerknął szybko na zegarek. Spod mankietu jego śnieżno-

białej koszuli błysnęła srebrna bransoleta. Od razu dostrzegła 
pulsujący czerwony punkcik na cyferblacie. Szwajcarski TAG 
Heuer Carrera. Dokładnie taki sam model nosił jej mąż.

– Dokąd chcesz iść?
– Nieważne. Tam, gdzie będziemy sami.
Nie wierzyła, że to powiedziała. A potem wszystko zlało się 

w jeden ciąg niezrozumiałych zdarzeń. 
Kochali się. Trzy? Nie. Jednak cztery. Cztery razy z rzędu. 

W końcu opadła na miękkie poduszki gigantycznego łóżka 
stojącego na samym środku pustego studia z widokiem na 
wysmukły wierzchołek Pałacu Kultury. Pogładził miękko jej 
policzek. Zauważyła na wewnętrznym przegubie jego dłoni 
nieregularną, brzydką bliznę. Przytknęła bezwiednie wargi do 
różowej nierówności skóry i przymknęła oczy. Nagle usłyszała 
głos. Niski wrogi tembr przeciął ją na pół.

– Idź już sobie.
– Słucham? – Wydawało jej się, że śni. 
– Idź stąd. Chcę zostać sam.
– Tak po prostu? Mam wyjść? – To nie był sen. 



– A czego się spodziewałaś?
Tak. Właściwie to czego się spodziewała?
– Jesteś skurwielem.
A jednak.
Odgarnął pasmo kruczoczarnych włosów opadających 

splątaną falą na wysokie czoło.
– Dziękuję. To dla mnie największy komplement. Potwier-

dza, że to, co robię, ma sens.
Kiedy trzasnęły za nią drzwi, podniósł zegarek na wyso-

kość oczu. Nacisnął miniaturowy przycisk z boku srebrnej 
koperty szwajcarskiego cacka. Na tarczy ponownie pojawił 
się pulsujący punkcik. Wszystko wskazywało na to, że znowu 
się udało.
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Prolog

– Pamiętaj, to tylko trzy miesiące! Nie maż się już! Musisz być 
dzielny! – Zniecierpliwiona kobieta stanowczym ruchem po-
trząsnęła ramionami stojącego przed nią chłopca. Jego rączki 
kurczowo zacisnęły się na jej pięknej, długiej spódnicy w nie-
bieskie róże. Pochyliła się nad nim nisko. Pasma jej jasnych 
włosów opadły jedwabną kaskadą na jego ciemną głowę. 
Światło i cień. Yin i yang. 

– Ile to trzy miesiące? To jutro? – zapytał chłopiec i spojrzał 
z nadzieją na kobietę. 

Westchnęła cicho i przyklękła przed nim. Lśniący materiał 
spódnicy rozlał się barwną plamą na drewnianej podłodze. 

– Nie. To nie jutro. – I ubiegając kolejne pytanie chłopca, 
podniosła się z kolan i pociągnęła go za rękę. 

Wyprostował się odruchowo jak struna i posłusznie podą-
żył za nią. Stawiał stopy jak kaczka, lekko na zewnątrz. Ko-
bieta zerknęła na niego z dezaprobatą, ale nic nie powiedziała. 
Razem weszli do zalanej październikowym słońcem kuchni. 
Na dębowej boazerii, dokładnie na wprost wejścia wisiał mały 
kalendarz zdzierak. Kobieta podeszła zdecydowanie do ściany 
i zdjęła go. Piękna prosta linia jej szczupłych pleców zaryso-
wała się wyraźnie pod białą, półprzezroczystą koszulą. Chło-
piec śledził uważnie każdy jej ruch. 

– Posłuchaj mnie uważnie – powiedziała, ponownie przy-
klękając przed dzieckiem. – Każdego dnia rano, przed pój-
ściem do szkoły zerwiesz z kalendarza jedną kartkę. Pamię-
taj, każdego dnia. Jedna kartka. Kiedy zostanie ci ostatnia, 



z napisem „31 grudnia”, wtedy właśnie wrócę. Rozumiesz? 
Czekaj na mnie cierpliwie. Kocham cię. 

– Dobrze. – Chłopiec potaknął ufnie głową i szybkim ru-
chem otarł spływającą po policzku łzę. Na jego jasnej skórze 
została długa, brudna smuga. Ciągnęła się jak tatuaż od we-
wnętrznej strony oka aż po zarys ust. – Ja też cię kocham, 
mamusiu. 
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DwaDzieścia Pięć laT Później

Leo Hoffmann bębnił palcami po obitej jasną skórą dwura-
miennej kierownicy swojej krwistoczerwonej corvette stin-
gray coupé. Raz po raz zerkał a to na podświetlony błękitnym 
ledem zegarek na minimalistycznej desce rozdzielczej auta,  
a to na zamknięte dwuskrzydłowe wrota ukrytego wśród no-
wobogackich rezydencji, najbardziej strzeżonego nocnego 
klubu w Warszawie. To miejsce znali tylko wybrańcy. Próżno 
go było szukać na popularnych forach internetowych. Nawet 
mieszkający w sąsiedztwie ludzie nie wiedzieli, że w podzie-
miach świeżo odremontowanej, przedwojennej willi mieści 
się jakiś lokal. Przy wejściu, na pomalowanych na czarno 
stalowych drzwiach, umieszczono dyskretny panel z małą 
klawiaturą do wbijania kodu. Właściciele klubu zmieniali go 
regularnie, żeby zapobiec ewentualnym przeciekom. Zapro-
szeni goście przed każdą imprezą otrzymywali SMS-em czte-
ry magiczne cyferki otwierające wrota ciemności. Tak właśnie 
nazywał się ten klub. Darkness. Czyli ciemność.

Leo potarł wysuszone nieco klimatyzacją oczy i poprawił 
się na ogrzewanym wentylowanym fotelu. Wnętrze auta wy-
pełniała muzyka poważna, sączącą się z czternastu głośni-
ków markowego sprzętu car audio. Odsłuchiwał już bodajże 
trzecią płytę. Oznaczało to, że czekał tu dobre dwie godziny. 
Zasłonił usta i ziewnął dyskretnie. Na przegubie jego ręki, 
spod podwiniętego mankietu śnieżnobiałej koszuli błysnął 
masywny zegarek z elektronicznym wyświetlaczem. Leo lu-
bił markowe gadżety najwyższej klasy. W końcu ciężko na 
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nie pracował. Kiedy w aucie wybrzmiały końcowe akordy arii 
Gildy z opery Rigoletto Verdiego, przed klubem zatrzymał się 
luksusowy czarny van. Nozdrza Lea rozchyliły się nagle ni-
czym u psa myśliwskiego. W tej robocie cierpliwość była na-
gradzana podwójnie. Wytężył wzrok i syknął bezwiednie. Ból 
w oku nasilił się nieznacznie. 

Z auta wysiadły trzy kobiety ubrane w prawie identycz-
ne błyszczące sukienki. Ich idealnie krągłe piersi, wyrzeźbio-
ne ręką chirurga, wypływały z głęboko wyciętych dekoltów. 
Jedna z nich wyjęła z miniaturowej torebki srebrne puzderko  
i przeciągnęła ciemną szminką po wydatnych ustach. Przyj-
rzała się z aprobatą swojemu odbiciu, potrząsnęła zalotnie 
spływającymi na odkryte plecy włosami, po czym objęła po-
zostałe koleżanki ramionami. 

Zgodnie ruszyły w kierunku wejścia do klubu. Niebotycz-
ne szpilki z charakterystyczną czerwoną podeszwą wystuki-
wały równy rytm na trotuarze. Leo patrzył na ledwo zakryte 
pośladki kobiet z nieukrywanym obrzydzeniem. Miał ochotę 
splunąć, ale szkoda mu było skórzanej tapicerki. Zamiast tego 
przeklął cicho i zacisnął dłonie na kierownicy. Jego knykcie 
pobielały. Zerknął szybko na leżącą na siedzeniu pasażera sza-
rą, papierową teczkę przewiązaną białą tasiemką. W przypad-
ku ściśle tajnych informacji dotyczących jego klientów, nie 
dowierzał elektronice. Byle haker bez problemu mógł sfor-
sować nawet najbardziej wyszukane zabezpieczenia. Dlate-
go wszystkie dane, adresy i zdjęcia drukował i przechowywał  
w przedpotopowych skoroszytach pamiętających lata sie-
demdziesiąte. Po zakończeniu sprawy opatrywał je napisem  
closed i zabezpieczał w ukrytym w sypialni swojego aparta-
mentu sejfie. 

Przez okrągłych pięć lat od rozpoczęcia działalności na włas-
ny rachunek uzbierało się sporo takich szarych skoroszytów. 
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Każde, nawet z pozoru niewykonalne zlecenie wieńczył suk-
ces i gigantyczny przelew na konto. Leo nigdy nie pudłował. 
A za skuteczność trzeba było słono płacić. Jego klienci do-
skonale to wiedzieli. Dlatego nie marnował czasu na pionki 
spoza listy stu najbardziej majętnych i wpływowych Polaków, 
którą co roku publikował miesięcznik „Business Class”. Jeżeli 
zgłaszał się do niego ktoś spoza złotej setki, bez ironii propo-
nował usługi bardziej dostępnych finansowo kolegów. 

W teczce tuż obok automatycznej skrzyni biegów spoczy-
wało kilkunastostronicowe dossier opatrzone zdjęciami blon-
dynki, która przed kilkoma minutami przyjechała zabawić się 
z koleżankami w Darkness. Nie musiał zaglądać do środka. 
Nauczył się wszystkiego na pamięć. Zawsze tak robił. Pod-
czas codziennych dziesięciokilometrowych porannych prze-
bieżek powtarzał cierpliwie wszystkie informacje. Podczas 
gdy w uszach innych biegaczy mijających go na ścieżkach 
rozbrzmiewała zwyczajowo ulubiona muzyka, w jego słu-
chawkach dudnił jego własny głos, odtwarzający monoton-
nie wszystkie infomacje z dossier. Mógłby bez mrugnięcia 
okiem zatrudnić się jako lektor w Storytelu. Drobiazgowość 
i pedantyzm miał we krwi. Nie chciał przeoczyć najdrobniej-
szego detalu. Czasem właśnie od tego zależało powodzenie 
zlecenia. Musiał nauczyć się dat, liczb, nazwisk, rozmiarów, 
numerów i upodobań. Nie omijał preferencji seksualnych, 
dań, perfum, marek, zwyczajów przyjaciół i metod działania 
wrogów. Im większa kasa, tym większe fanaberie. Chociaż tu-
taj aż takich ekscesów nie zauważył. Poza tym, że stracił na tę 
sprawę zdecydowanie zbyt wiele czasu. 

Dzisiaj wieczorem zamierzał definitywnie zakończyć grę. 
Ta kobieta rzadko wychodziła na otwarte imprezy, a kodeks 
zawodowy Leona nie przewidywał dopadnięcia ofiary na jej 
własnym gruncie. To musiało się stać w neutralnym miejscu. 



Wyciągnięcie tej dziwki do Darkness (bawiła się zwykle w za-
granicznych klubach, najczęściej na Ibizie) wymagało dużo 
zachodu i pieniędzy, które chcąc nie chcąc zmuszony był 
wrzucić w „koszty operacyjne”. Jego stawka była stała i opła-
cona z góry, i żadne korekty nie wchodziły w rachubę. To 
był kolejny niepodważalny punkt jego kodeksu pracy. Mi-
nimalizować koszty, a nadwyżki inwestycyjne płacić z włas-
nych środków. Tym razem musiał zniżyć się do przekupstwa, 
choć tego nie znosił. Właściciel klubu Bolesław, dla starych 
kumpli z czasów warszawskiej biznesowej „partyzantki” Bolo, 
miał u niego wprawdzie stary dług wdzięczności, ale za friko 
nie zamierzał nadstawiać głowy. Leo musiał mu odpalić spo-
rą działkę. Nie miał, kurwa, wyjścia. Najważniejsze, że Bolo 
nie zadawał zbędnych pytań i do zaproszenia na uświetnienie 
imprezy dorzucił torebkę od ulubionego francuskiego projek-
tanta kobiety. Kolekcja musiała być ściśle limitowana i prak-
tycznie niedostępna w Europie. Inaczej ta suka nie złapałaby 
się na designerski lep. Chyba wolał nie wiedzieć, ile go to do-
kładnie kosztowało. 

Zerknął na swoje odbicie w górnym lusterku, odczekał jesz-
cze kilka minut, po czym wyskoczył z wozu. Obcisłe dżinsy 
gryzły go niemiłosiernie w goły tyłek, ale w czasie akcji nigdy 
nie zakładał slipów. To działało na nie wszystkie. Bez wyjątku.

Podszedł do stalowych drzwi i błyskawicznie wystukał na 
klawiaturze czterocyfrowy kod. Drzwi otworzyły się z lekkim 
zgrzytnięciem. Poprawił zdecydowanym ruchem dłoni opa-
dające na czoło ciemne, długie włosy i wszedł do środka. 


