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Warszawa, 16 grudnia 2016 r.

Patrzył na swoje odbicie w lustrze. Widok go satysfakcjo-
nował. Miał trzydzieści sześć lat, żadnego siwego włosa, 
żadnego pryszcza. Twarz przystojną, choć pospolitą. Nie 

wyglądał jak Brad Pitt czy Johnny Depp, ale raczej jak swoj-
ski Maciej Zakościelny. Odsunął się lekko od lustra i spojrzał 
na całą swoją sylwetkę. Nie miał żadnej fałdy tłuszczu, mięś-
nie może nie były zbyt rozbudowane, ale dobrze zarysowane. 
Uśmiechnął się na myśl, że wielu mężczyzn młodszych od niego 
mogłoby zazdrościć mu ciała. A chyba każda kobieta chciałaby 
chociaż go poznać. Nieraz zresztą widywał oznaki zauroczenia 
u przypadkowo spotykanych kobiet. Był często zapraszany do 
telewizji, gdy się pojawiał w restauracji, to widział ukradkowe 
spojrzenia kobiet siedzących przy stolikach ze swoimi mężami. 
Czuł się jak młody bóg. Spełniał się też zawodowo, w ciągu 
ostatnich lat jego kariera nabrała tempa. W wieku dwudziestu 
czterech lat skończył studia na wydziale politologii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, dwa lata później zrobił doktorat. Już w cza-
sie studiów był asystentem posła Andrzeja Kulika z Liberalnej 
Demokracji. Można powiedzieć, że w tamtym okresie nabrał 
doświadczenia, potem wszystko było dziecinnie proste. Każdy 
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jego krok był przemyślany. Często pojawiał się na spotkaniach 
partyjnych, zgłaszał swoje propozycje i zauważył, że posłowie 
jego partii z uwagą go słuchają, a czasem jego pomysły na fo-
rum parlamentu przedstawiają jako własne. Nie protestował, 
gdy takie praktyki się zdarzały, znał swoją wartość i wiedział, 
że inni też wiedzą, iż pomysły wychodzą z jego głowy. Kariera 
przyspieszyła w zeszłym roku w maju. Trwała kampania pre-
zydencka, a jego wezwał przewodniczący partii Antoni Kru-
szewski i zaproponował mu miejsce na liście wyborczej do par-
lamentu. Miejsce nie było wysokie, zaledwie szóste, ale dzięki 
swojej charyzmie, wyglądowi i szczeremu uśmiechowi udało 
mu się zasiąść w ławach poselskich. Jego wynik był zaskocze-
niem nie tylko dla niego, ale i dla władz partyjnych. Zebrał 
większą liczbę głosów niż wielu starych politycznych wyjadaczy 
z Liberalnej Demokracji.

Teraz nie było praktycznie tygodnia, aby nie zapraszano go 
do telewizji. Bywał gościem zarówno stacji przychylnej rządowi, 
jak i popierających opozycję. Jego merytoryczne wypowiedzi, 
brak zacietrzewienia i gotowość do współpracy ponadpartyjnej 
dla dobra kraju zjednały mu sympatyków po obu stronach po-
litycznej barykady. Wczoraj też wystąpił w programie telewizji 
INV pod tytułem Bez skrupułów i zaproponował, aby wszyst-
kie partie podjęły pracę nad nowelizacją ustawy emerytalnej, by 
zlikwidować obciążenia pracodawców ubezpieczeniami ZUS, 
a jednocześnie podnieść emerytury i renty. Zaproponował tak 
dalece idące reformy giganta ubezpieczeń społecznych, że jego 
propozycja została przyjęta jednogłośnie. Dziś też miał wystąpić 
w mediach i szczegółowo omówić zmiany. 

Patrzył na siebie i zastanawiał się, w co się ubrać. Zawsze no-
sił garnitur i krawat, ale teraz miał zamiar pojechać po zakupy. 
Musiał kupić prezenty świąteczne i chciał czuć się swobodnie. 
Założy jeansy, sweter i pikowaną kurtkę. Będzie zarówno wy-
godnie, jak i ciepło.



 – 7 – 

Zakupy nie powinny zająć mu wiele czasu, nie ma za bardzo 
komu kupować prezentów pod choinkę. Rodzice, córka, kilka 
drobiazgów dla partyjnych władz. Byłej żonie nie będzie nic ku-
pował. Po rozwodzie jedyne, co ich łączy, to siedmioletnia cór-
ka. Ula została z matką, on odwiedzał ją tak często, jak mógł, 
a że ostatnio czasu miał coraz mniej, te spotkania odbywały się 
dwa, trzy razy w miesiącu. Po Nowym Roku będzie musiał to 
zmienić. Zaproponuje Monice zmianę warunków opieki. Po-
winna się zgodzić, skoro stara się ułożyć swoje życie na nowo  
z nowym partnerem. W sumie zauważył, że coraz częściej o niej 
myśli. Rozwiedli się trzy lata po ślubie, chociaż zaczęło się mię-
dzy nimi psuć już rok wcześniej. Nie było awantur, zdrad, prze-
mocy domowej. Zwykłe niedopasowanie charakterów. Gdy się 
rozstali, to praktycznie mijali się, a przez pierwsze miesiące za-
mienili raptem kilka zdań. To, co ich łączyło, uległo zapomnie-
niu. Czasem zastanawiał się, czy nie postąpili zbyt pochopnie, 
ale czasu się nie cofnie, a nie powinno się dwa razy wchodzić do 
tej samej rzeki. Z Ulą jest jednak inaczej. Chce brać udział w jej 
wychowaniu i chce mieć wpływ na jej życie.

Włożył slipy Zary i spryskał się dezodorantem. Po wyjściu 
z łazienki otworzył dużą szafę gdańską, która była jego chlu-
bą, i wyjął czyste jeansy, podkoszulek oraz sweter. Powoli zaczął 
się ubierać. Gdy założył sweter, usłyszał dźwięk przychodzącej 
wiadomości SMS. Spojrzał na wyświetlacz swojego iPhone’a 
6. Przyszło jakieś zdjęcie. Otworzył wiadomość i zobaczył 
uśmiechniętą twarz Uli, patrzącą prosto w obiektyw aparatu. 
Wiadomość była od nieznanego nadawcy. Może Monika zmie-
niła numer telefonu? – pomyślał. Już miał zamiar odłożyć tele-
fon, gdy ten zaczął dzwonić. Numer ten sam, co wysłał zdjęcie. 
Odebrał.

– Marek Szczucki, słucham.
– Widziałeś zdjęcie? – odpowiedział męski głos. Nie rozpo-

znał mężczyzny.
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– Z kim mam przyjemność? I proszę mi powiedzieć, co zna-
czy to zdjęcie.

– Słuchaj mnie teraz uważnie. Za minutę usłyszysz pukanie 
do drzwi. Otworzysz i wpuścisz gościa do środka…

– Pan chyba raczy żartować – powiedział Szczucki.
– Nie przerywaj mi – odparł groźnie rozmówca.
– Ale…
– Zamknij, kurwa, ryj. Jeśli mnie nie posłuchasz, to ta mała 

zginie. Ale zanim zginie, to pokażę jej, do czego przydaje się 
mężczyźnie kobieta, nawet tak mała jak ta. Potem kilku moich 
kolegów też się z nią zabawi. Zrozumiałeś?

– Tak. Nie róbcie jej krzywdy – poprosił poseł.
Czuł, że koszulka na plecach robi się mokra od potu. Wie-

dział, że nie jest to spowodowane swetrem, który miał na sobie, 
ale obawą o życie i zdrowie córki.

– Jak nie będziesz fikał i będziesz robił to, co mówię, to włos 
z głowy jej nie spadnie. Rozumiesz?

– Tak – powiedział bezwiednie. 
W słuchawce zapadła cisza. Stał z telefonem w ręku, gdy 

usłyszał pukanie do drzwi. Zawahał się. Nie wiedział, czy powi-
nien wpuścić tę osobę, nie wiedział, kto to i jakie ma zamiary. 
W głowie kołatała mu tylko myśl, że ktoś może skrzywdzić jego 
córkę. Podszedł do drzwi i spojrzał przez wizjer. Na korytarzu zo-
baczył mężczyznę w wieku na oko sześćdziesięciu lat, ubranego  
w czarną puchową kurtkę. Przekręcił zamek w drzwiach i otworzył 
je na oścież. Stojący za nimi nieznajomy uśmiechnął się i spytał:

– Mogę wejść?
Szczucki stał jak zamurowany i dopiero po chwili bezgłośnie 

przytaknął, odsuwając się nieco, by wpuścić gościa. Mężczyzna 
wszedł do mieszkania i zlustrował wnętrze. Zbliżył się do barku 
z alkoholami i patrzył na butelki.

– Nie zaproponujesz mi drinka? Może być whisky – rzucił.
Osłupiały Szczucki spoglądał na intruza.
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– O co tutaj chodzi? – spytał.
– Sobie też nalej. Uważam, że możesz sobie na to pozwolić. 

Łatwiej ci będzie wszystko zrozumieć.
– Nie mogę, mam dziś spotkanie w telewizji – powiedział 

poseł, nie ruszając się z miejsca.
– Miałeś. Zostało odwołane. Jak sprawdzisz pocztę elektro-

niczną, to sam zobaczysz. Zrób te drinki i siadaj.
Przybysz usiadł na fotelu i założył nogę na nogę. Szczucki 

podszedł do barku i nalał mu johnniego walkera do szklanki. 
Sam nie miał ochoty na whisky, sięgnął po butelkę wódki i wlał 
sobie dużą porcję. Podał gościowi szklankę i sięgnął po swoją. 
Wypił praktycznie jednym haustem. 

– Więc dowiem się, o co tu, kurwa, chodzi?
– Jasne. Nazywam się… Zresztą nie ma znaczenia, jak się na-

zywam. Możesz do mnie mówić, jak chcesz. Imię Stefan mi pa-
suje. Tak możesz się do mnie zwracać.

– Nie jest i nie będzie pan moim kolegą, więc nie będziemy 
się do siebie zwracać po imieniu. Chcę wiedzieć, o co tutaj 
chodzi i dlaczego ktoś grozi moim bliskim. Chyba zdaje sobie 
pan sprawę, kim jestem. Jestem posłem na Sejm Rzeczypo-
spolitej.

– Wiem. Powiem więcej: wiem o tobie wszystko. Wiem, kie-
dy studiowałeś, znam twoje oceny końcowe z każdej klasy, po-
cząwszy od podstawówki, a na studiach kończąc. Wiem, kiedy 
pierwszy raz spałeś z dziewczyną, kiedy zapaliłeś pierwszy raz 
papierosa i kiedy wypiłeś pierwszy raz wódkę. Wiem, kim byli 
twoi rodzice. Ojciec ślusarz w Pafawagu, matka ekspedientka  
w sklepie Społem. Chłopczyku, wiem o tobie wszystko.

Szczucki stał jak zahipnotyzowany, starał się przetrawić to, 
co usłyszał.

– Wiem też wszystko o twojej byłej żonie i wiem, do jakiej 
szkoły chodzi twoja córka. Więc, jak już pewnie zauważyłeś, je-
stem dobrze przygotowany na to spotkanie.
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– Dobra, przejdźmy do konkretów. O co tu, do cholery,  
chodzi?

– Nalej sobie kolejną wódkę i siadaj. Mam dla ciebie propo-
zycję. Korzystną dla obu stron. Jak ją przedstawię, to sam się 
przekonasz, że będzie początkiem owocnej współpracy, i zapo-
mnisz o tym, że ktoś groził twoim bliskim – powiedział męż-
czyzna.

– Takich rzeczy się nie zapomina.
– Zapomnisz. Sam zobaczysz, że będzie warto.
Szczucki nalał sobie kolejną porcję wódki i przez chwilę za-

stanawiał się, czy postawić butelkę na stoliku. Po namyśle wziął 
ją pod pachę i podszedł do fotela. Usiadł, a butelkę postawił 
przed sobą na podłodze.

– Słucham – powiedział i upił łyk ze szklanki.
– Jesteś posłem. Dobrym posłem, uczciwym, pełnym wiary 

i, co najważniejsze, ludzie cię lubią.
– No i?
– Zostaniesz premierem.
– Kim? – Szczucki zakrztusił się przełykanym alkoholem.
Mężczyzna czekał cierpliwie, aż poseł odkaszlnie, po czym 

kontynuował:
– Za pół roku ten rząd upadnie. Potrzebny wtedy będzie 

kandydat na urząd premiera.
– Rząd upadnie? Człowieku, od upadku komuny nie było 

rządu z większym poparciem niż ten. 
– Upadnie, zobaczysz. Poprzednie rządy miały na swoim 

koncie kilka grubych afer, ale to, co wydarzy się za pół roku, 
zmiecie całą klasę polityczną. Każdy oberwie: rząd, opozycja, 
nawet prezydent. Potrzebny będzie wtedy odpowiedni kandy-
dat. Będziesz nim ty.

– Człowieku, albo alkohol spowodował, że gadasz bzdury, 
albo masz coś z głową…

Starzec się uśmiechnął i łyknął whisky.
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– To się okaże za pół roku – powiedział.
– No dobra, załóżmy, że rząd upadnie. Na stanowisko pre-

miera jest wielu lepszych kandydatów niż ja. Choćby przewod-
niczący Kruszewski.

– Kruszewski nie żyje. Miał wypadek. Jesteś jedynym kan-
dydatem.

– Jak nie żyje? Co ty, facet, bredzisz? Jakby to była prawda, to 
od rana by o tym gadali, telefon by się urywał.

– Mniejsza z tym. Nie zapytasz, co miałbyś zrobić w zamian 
za stanowisko? – zdziwił się „Stefan”.

– Hipotetycznie. Co miałbym niby zrobić? 
– Jak zostaniesz premierem, to na swoich doradców wybie-

rzesz tych, których ci podeślę. Zadecydujesz też o pewnych 
kontraktach dla zaprzyjaźnionych ludzi. Kilka osób na tym zy-
ska, włącznie z tobą.

Szczucki spoglądał na gościa przez chwilę, po czym parsknął 
śmiechem. Starzec uśmiechnął się i powoli zaczął wstawać. 

– Nie musisz mnie odprowadzać. Drogę znam. Nie martw 
się o małą, już jest z powrotem bezpieczna.

Szczucki patrzył, jak starzec wolnym krokiem idzie w kierun-
ku drzwi. Przed wyjściem odwrócił się i powiedział:

– Za kilka miesięcy znowu cię odwiedzę. Tymczasem żeg-
nam. Aaa, chyba nie muszę zaznaczać, że ta rozmowa zosta-
je między nami. Dowiem się, jeśli komuś o tym wspomnisz,  
a wtedy twoja córka… Zresztą chyba nie muszę kończyć.

Nacisnął klamkę i wyszedł.

* * *

Po wyjściu z mieszkania Szczuckiego zjechał windą na sam dół  
i podszedł do stojącego na parkingu audi A6. Mężczyzna sie-
dzący za kierownicą otworzył okno i spytał:

– Wszystko w porządku, panie pułkowniku?



 – 12 – 

– Tak – odpowiedział. – Zawieź mnie do domu. Nie powi-
nienem pić tak wcześnie. Zgagę mam.

– Dzwoniła Anna. Wszystko idzie zgodnie z planem.
– Dobrze. Jedźmy już.
Kierowca skinął głową, a on spojrzał w kierunku okien 

mieszkania, z którego wyszedł. Kilka sekund później siedział 
już we wnętrzu audi, a kierowca powoli włączał się do ruchu.

* * *

Szczucki siedział kilka minut na fotelu, po czym wstał i pod-
szedł do stolika, na którym położył telefon. Zastanawiał się, do 
kogo pierwszego zadzwonić: czy do Moniki, czy do przewod-
niczącego partii. Wybrał numer byłej żony. Chwilę czekał na 
połączenie.

– Cześć, dzwonisz złożyć życzenia? – spytała Monika.
– To też. Czy z Ulą wszystko w porządku?
– Czemu pytasz? – zaniepokoiła się była żona.
– Tak sobie, miałem sen. Taki koszmar, że coś jej się stało, 

więc dzwonię – zaczął się mętnie tłumaczyć. Nie chciał streso-
wać Moniki.

– Aaa, w jak najlepszym porządku. Jest zdrowa, nic jej nie 
dolega. Siedzi teraz w swoim pokoju i zastanawia się nad ja-
kimiś ważnymi sprawami. Wiesz, jakie są dziewczynki w jej 
wieku. Mają swoje sprawy. Chociaż chwila, nie wiesz, bo skąd 
miałbyś wiedzieć?

– Daj spokój. Martwiłem się, więc zadzwoniłem.
– Uhm. A zamierzasz z nią porozmawiać?
– Nie dziś. Jutro podjadę i zabiorę ją do kina – zadeklarował.
– Nie obiecuj. Nieraz obiecywałeś, a potem ta twoja polityka 

wszystko spierniczyła. 
– Dobra. Muszę kończyć. Cześć – powiedział na pożegnanie. 
Sięgnął po butelkę i nalał sobie kolejną porcję alkoholu. Gdy 
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wypił łyk, wybrał numer telefonu przewodniczącego Kruszew-
skiego. Czekał kilkanaście sygnałów na połączenie.

– Kruszewski. Co tam, Marku?
– Cześć. Dzwonię z pytaniem. Czy możemy się spotkać? – 

Poczuł ulgę, słysząc, że Kruszewski żyje.
– Dziś już nie. Jadę na urlop. Po powrocie spotkamy się  

i omówimy bieżące sprawy. Wybacz, ale nie mogę rozmawiać, 
mam spotkanie.

– Dobra, to spokojnych świąt i miłego wypoczynku.
Usiadł z powrotem na fotelu i napił się wódki. Dziś już raczej 

nie pojedzie po zakupy. 
I tak nie miałem pomysłu, co kupić – pomyślał, pijąc kolej-

ny łyk.

* * *

Kruszewski odłożył telefon i spojrzał na siedzących w biurze po-
selskim dwóch biznesmenów z jego regionu. Praktycznie spot-
kanie dobiegało końca. Dopił ostatni łyk kawy i wstał z fotela. 
Goście uczynili to samo. Szybkie uściśnięcie dłoni i obaj wy-
szli. Kruszewski usiadł na swoim miejscu i popatrzył na stojące 
na stole naczynia po kawie. Zastanawiał się, czy nie poprosić 
pani Dagmary o kolejną. Asystentka pracowała u niego krótko, 
ale oprócz przymiotów fizycznych miała jeszcze jedną zaletę – 
umiała parzyć wspaniałą kawę. Po chwili jednak zrezygnował  
z przyjemności wypicia kolejnej filiżanki. Kawa była ta sama co 
zwykle, biuro kupowało ją w pobliskim sklepie, ale smakowała 
trochę inaczej. Pewnie zmieniono maszynę w palarni kawy albo 
dodano jakiś uzależniacz. Każdy tak robi – pomyślał przewod-
niczący.

Na dzisiaj nie miał już żadnych zaplanowanych spotkań. Za 
godzinę będzie mógł wyjechać na zasłużony urlop. Wezwał asy-
stentkę do siebie i gdy stanęła w progu, oznajmił:
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– Pani Dagmaro, ja wyjeżdżam. Będę za tydzień. Można 
mnie łapać na komórkę. 

– Dobrze, panie pośle.
– A może pojechałaby pani ze mną w góry? – spytał. 
Od dawna mu się podobała i miał zamiar ją uwieść. Odkąd 

został wdowcem, jego życie toczyło się tylko wokół polityki. 
Brakowało mu ciepła rodzinnego domu.

– Muszę podziękować, panie pośle, ale nie. Mam narzeczo-
nego. Przykro mi – powiedziała Dagmara.

Kruszewskiemu wydawało się, że widział w jej spojrzeniu za-
lotny błysk. Czuł, że i tak trafi w końcu do jego łóżka, było to 
kwestią może kilku tygodni.

– Trudno. Na dziś jest już pani wolna. Sam zamknę drzwi. 
Wesołych świąt. Prezent ode mnie otrzyma pani jutro, od Ma-
riana Kalińskiego. Do zobaczenia po moim powrocie.

Asystentka skinęła głową i wyszła. Kruszewski nie widział już 
wyrazu jej twarzy. Uśmiechała się, zadowolona z wykonanego 
zadania. Przewodniczący powoli pakował dokumenty do ak-
tówki.

* * *

Szczucki obudził się przed paroma minutami. W głowie miał 
mętlik, a w ustach posmak wódki. 

Ile wypiłem? – zastanawiał się. 
Zaczął pić, jak przyszedł nieznajomy. Po telefonach do byłej 

żony i przewodniczącego nalał sobie kolejną szklankę. Przy sto-
liku stała jedna pusta butelka, a druga, w połowie napoczęta, 
leżała dwa metry od łóżka. Na dywanie zrobiła się plama po al-
koholu, który się z niej wylał. 

Trzeba będzie oddać dywan do prania lub kupić nowy – 
stwierdził.

Sięgnął po telefon i zauważył, że ma wyłączone tony. Na wy-
świetlaczu zobaczył blisko sto nieodebranych połączeń. Zmrużył 
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oczy i potrząsnął głową, aby otrzeźwieć. Uderzył się lekko w po-
liczek, by się dobudzić. Będzie musiał wytrzeźwieć do końca  
i oddzwonić. Najpierw jednak musi napić się kawy. Sięgnął po 
pilota i włączył telewizor. Na ekranie pojawił się obraz z jakie-
goś wypadku. Pełno było radiowozów policji, pojazdów straży 
pożarnej i karetek. Dziennikarz coś mówił. Szczucki pogłośnił  
i usłyszał: …nie można było uniknąć zderzenia. Tak jak wcześniej 
wspomniałem, nikt nie przeżył wypadku. Przewodniczący Kru-
szewski był czołową postacią polskiej sceny politycznej…

Szczucki stał i patrzył z otwartymi ustami. Po chwili powie-
dział:

– Kurwa mać.

* * *

Anna popatrzyła na pasek wiadomości. Już w momencie gdy 
otrzymała zadanie od pułkownika Mariana Lisowskiego, wie-
działa, że chwila, kiedy Kruszewski zostanie wyeliminowany, 
zbliża się nieubłaganie. Podjęła pracę w biurze poselskim pod 
fałszywym nazwiskiem. Od dnia zatrudnienia funkcjonowała 
jako Dagmara Kosenda. Służby sprawdziły ją i nic nie wzbu-
dziło ich podejrzeń. Nowa tożsamość została należycie przy-
gotowana, włącznie z odpowiednimi dyplomami i zeznaniami 
rzekomych koleżanek ze studiów. 

Podobała jej się ta praca u przewodniczącego Kruszewskiego. 
Trochę ją denerwował tym, że ślini się na jej widok, ale zdążyła 
się do tego przyzwyczaić. Wiedziała, że jest ładna, wiedziała, że 
wielu mężczyzn stara się do niej zbliżyć. Ona jednak była pro-
fesjonalistką i nie mogła sobie pozwolić na najmniejszy błąd. 
Takim błędem byłby romans z jakimkolwiek mężczyzną. Dzi-
siaj był ostatni dzień jej pracy u Kruszewskiego, przynajmniej  
w takim charakterze jak dotychczas. Rano dostała wiado-
mość, że ma zakończyć zadanie i czekać na dalsze instrukcje. 


