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Rozdzia  pierwszy
Wtorek 14 sierpnia, godz. 00.14

Mro ne powietrze rozrywa moje p uca przy ka dym oddechu. Id
szybkim krokiem na drugi koniec tunelu, eby zwi kszy  dop yw
krwi do zdr twia ych stóp. Zagl dam w czarn  g bi  tunelu. Wy-
obra am go sobie jako d ugi odcinek betonu i mieci, schronienie
dla szczurów i myszy, które czy si  z innymi betonowymi przej cia-
mi biegn cymi pod niczego niepodejrzewaj cymi drogami i budyn-
kami. Wyblak e graffiti otula zaokr glon  cian  — namalowane
bazgro y nagle dostaj  koloru i rysów w ostrym wietle przeno nego
reflektora. wie a ta ma policyjna zaklejaj ca wej cie jest napr -
ona i prawie si  nie porusza na delikatnym wietrze. Asfaltowa
cie ka, która biegnie niedaleko, jest liska po wieczornym deszczu.

Wysoko na niebie wisi nabrzmia y ksi yc, który spogl da w dó  na
t pe kraw dzie miasta. Patrz c na bia  par  wydobywaj c  si  z mo-
ich ust, my l  o tym, e sceny zbrodni w tym mie cie s  du o su-
rowsze ni  w Smithson — i du o bardziej ponure.

Kiedy zadzwoni  telefon, w a nie rozpoczyna am drug  godzin
snu. Napa  ze skutkiem miertelnym w Carlton. Od o y am tele-
fon i spojrza am na delikatnie chrapi cego m czyzn , który le a
obok mnie na gigantycznym ó ku. Wy lizgn am si  z ciep ego ko-
konu i pow ócz c nogami, posz am do ma ego salonu. Po cichu
za o y am ubrania, które zdj am z siebie zaledwie godzin  wcze-
niej. Delikatnie zamkn am drzwi i wsiad am do windy. Szybko, nie

podnosz c g owy, min am roz wietlone lobby, a potem wskoczy am
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do taksówki. Noc  miasto jest mniejsze. Teraz, nieca y kwadrans
pó niej, patrz  na twarz martwego m czyzny, a lodowaty wiatr
owiewa moje uszy i nos.

Moje cia o bole nie pragnie odpoczynku. Mój oddech ma posmak
wina, a skóra wci  jeszcze pachnie seksem. Owijam si  szczelniej
we nianym p aszczem i kr c  przecz co g ow , eby zmusi  mózg
do zaakceptowania faktu, e przez nast pne kilka godzin sen nie
wchodzi w rachub .

ledczy w milczeniu wykonuj  swoj  prac . W swoich bia ych
puchowych mundurach wyra nie odró niaj  si  od reszty. Uzbro-
jeni w r kawiczki i p sety podnosz  z ziemi ró ne rzeczy, które
potem ostro nie wk adaj  do torebek na dowody. Ich do wiadczone
oczy wypatruj  wszystkiego, co mo e pomóc w odtworzeniu ostat-
nich wydarze .

Jedyne, co s ysz , to nieustaj ce brz czenie rozlaz ej nocy.
Nagle lekko podskakuj , gdy b yski lampy aparatu zaczynaj

roz wietla  to ponure miejsce — jeden, drugi, kolejny. Kojarz  mi
si  z teledyskiem — tyle e zamiast zaokr glonych ta cz cych syl-
wetek mam przed sob  ofiar  zabójstwa. Jest to m czyzna; jego
g owa zwisa z przodu, a plecy s  mocno oparte o cian . Jego po-
wykr cane palce agodnie zwin y si  w obu d oniach w chwili
mierci. Podziurawiona we niana czapka cz ciowo chroni przed

zimnem jego ys  g ow . Spodnie od dresu ma zdj te do kolan, ale
przyd uga koszula pomog a mu zachowa  resztki godno ci. M -
czyzna ma na r kach krew, która powoli ju  wysycha. To znak, e
nie chcia  wypu ci  ycia ze swojego cia a. Nie chcia  umrze ,
mimo e y  w taki sposób. Ciemna czerwie  miesza si  ze mie-
ciami na ziemi, tworz c brudn , cuchn c  ka u . Zastanawiam
si , czy w ród ywych jest jeszcze kto , kto pami ta go z czasów
dzieci stwa. Ciekawe, kim by a jego matka.

Nagle widz  przed sob  roz arzony koniuszek papierosa.
— Co za miejsce — mówi detektyw sier ant Nick Fleet.
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Gasi papierosa i wk ada go do plastikowej torebki, któr  nast p-
nie wsuwa do kieszeni.

Znajomy zapach widruj cy moje nozdrza sprawia, e te  mam
ochot  zapali .

— Kompletnie odosobnione — zauwa am. — I do tego le
o wietlone. Mo na w miar  bezpiecznie za o y , e w takim miej-
scu cz owiek jest w stanie zrobi  praktycznie wszystko, nie oba-
wiaj c si  konsekwencji.

Fleet prycha.
— Gdyby nie wiadek, to pewnie bym uzna , e facet umówi  si

z kim  na gejowsk  randk  i co  posz o nie tak. Przez to, e jest ro-
zebrany do po owy. — Fleet marszczy nos i zerka z ukosa na tunel
i na zw oki. — Ale prawdopodobnie to by a zemsta za d ugi narko-
tykowe. Zazwyczaj tak jest.

— Mo e — odpowiadam — ale nie wydaje mi si . Wszystkie
dowody wskazuj  na to, e zosta  zaskoczony. My l , e zaatako-
wano go w momencie, gdy sika  odwrócony przodem do ciany —
mówi , wskazuj c nie wie  mokr  plam  niedaleko cia a.

Fleet g o no odchrz kuje, a d wi k lu nej flegmy odbijaj cej si
od cianek jego gard a przyprawia mnie o md o ci.

— Ja mimo wszystko stawiam na narkotyki.
— To mo liwe — powtarzam — ale nie ma adnych ladów

wiadcz cych o tym, e co  za ywa  albo sprzedawa . adnych uk u
po igle ani przyrz dów do pania.

— Mo e kogo  wkurzy .
— Mo e — odpowiadam krótko.
Fleet cmoka.
— Gemmo, musimy zachowa  otwarte umys y — mówi, suge-

ruj c, e z nas dwojga on jest tym m drzejszym. — Na razie jest
jeszcze za wcze nie, eby wyci ga  jakie  wnioski.

Czuj  znajomy przyp yw frustracji. Niedaleko nas w ciemno ci
b yskaj  reflektory samochodu. Gdzie  za nami zaczyna szczeka
pies. Chwil  pó niej pojawia si  nasz szef, g ówny inspektor policji
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Toby Isaacs. Schyla si  pod ta m  policyjn  i wchodzi do tunelu.
Wita mnie i Fleeta skinieniem g owy, a potem rozgl da si  po miej-
scu zbrodni swoimi du ymi szarymi oczami. Jego twarz jest nieru-
choma. Przez chwil  zatrzymuje wzrok na zniszczonych butach
zmar ego m czyzny; podeszwa lewego buta z jednej strony odpa-
da i ukazuje palce, które przypominaj  z by w otwartej paszczy.

— Co wiemy? — pyta Isaacs.
— Zosta  zaatakowany ostrym narz dziem — mówi  i automa-

tycznie prostuj  ramiona, eby mój g os by  mocniejszy. — Praw-
dopodobnie pojedyncza rana, ale jeszcze go nie ruszali my. Nigdzie
nie ma ladu broni. Przy l  ekip , eby zbada a teren, gdy tylko wsta-
nie dzie , i dowiem si , czy gdzie  w pobli u nie ma zamontowa-
nych kamer. Ale na wiele bym nie liczy a, bo ja adnych nie widz .

Isaacs krótko kiwa g ow .
— Mamy pewno , e to bezdomny?
— Zdecydowanie na to wygl da — potwierdzam.
— I ten charakterystyczny zapach — dodaje Fleet, po czym

wskazuje koc i zniszczony plecak za zespo em ledczych. — To
wygl da na jego sypialni .

— Nie znale li my adnego dokumentu to samo ci — mówi .
— A gdzie teraz jest wiadek? — pyta Isaacs, rozgl daj c si

dooko a.
— W komisariacie — odpowiadam. — Jak sko czymy, poje-

dziemy do niej i spiszemy jej zeznanie. To starsza kobieta, te  bez-
domna. Jad c tutaj, rozmawia am z policjantem, który z ni  tam
siedzi. Powiedzia , e jest w z ym stanie.

— Na pewno nie ma z tym nic wspólnego?
— Nie wydaje mi si . Powiedzia , e jest przera ona.
Isaacs zaciska usta.
— Mamy opis, który móg by nam jako  pomóc?
— M czyzna w kapturze — odpowiadam. — B dziemy j  naci-

ska , eby poda a wi cej szczegó ów, ale jest tak ciemno, e pew-
nie za du o nie widzia a.
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— M czy ni w kapturach s  ród em wszelkiego z a, co? —
dowcipkuje Fleet.

Patrz , jak drapie si  po okciu i mocno przeczesuje d oni
swoje w osy, które s  proste i grube jak druty. Mam wra enie, e
Isaacs raczej go toleruje, ni  lubi, ale dla Fleeta to nie stanowi pro-
blemu. To typ cz owieka, którego ma o co jest w stanie poruszy .

W ci gu tych trzech miesi cy, które min y od chwili mojego
zamieszkania w Melbourne, wspó pracowa am z nim cz ciej ni
ktokolwiek inny z naszego zespo u. Jest detektywem sier antem
tak samo jak ja, ale ma kilka lat wi cej ode mnie. Zdziwi abym si
jednak, gdyby by  ju  po czterdziestce. Podejrzewam, e zanim
wst pi  do policji, prowadzi  zupe nie inne ycie. Szybko odkry am,
e ma ogromne powodzenie u kobiet, chocia  ja jeszcze nie mia am

okazji si  przekona , na czym polega ten jego urok.
Jest odpychaj co ow osiony i cz sto zachowuje si  prostacko.

Ma równie  pewn  nieprzyjemn  pierwotn  cech : obcesowo .
ledczy zaczynaj  przegl da  pos anie m czyzny. Lampa aparatu

znowu b yska, a wyblak y koc piknikowy szybko l duje w worku.
Isaacs rozciera d onie, sk ada je i chucha do rodka.
— Mam nadziej , e zna  napastnika. Ostatni  rzecz , jakiej

potrzebujemy, to przypadkowa napa  na bezdomnego.
— Musz  znowu zapali  — og asza Fleet. — A przy okazji troch

si  rozejrz .
Isaacs obejmuje si  ramionami i delikatnie odchyla do ty u na

pi tach. Zerka na bok, eby popatrze  na park, ukazuj c swój ostry
profil. Blask ksi yca nadaje jego w osom srebrn  po wiat . Jak
zwykle nie potrafi  stwierdzi , co my li.

Patrz  nad g ow  Isaacsa na labirynt wiate  i nierównych da-
chów. Czuj  niepokój. Nie wiadomo, kto mo e nas obserwowa
w ciemno ci.

— Pani detektyw? — odzywa si  Brenton Cardona, jeden ze
starszych ledczych. — Chcieliby my go obróci . Mo emy?
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Wiem, e Isaacs mnie obserwuje, wi c zdecydowanie kiwam
g ow  w odpowiedzi, a potem po raz ostatni kucam przy bezimiennej
ofierze. Staram si  nie dotkn  krwi ani kawa ków tkanek. Przy-
gl dam si  twarzy m czyzny. Jego dolna warga delikatnie zwisa
i b yszczy od liny. Niewidz ce oczy patrz  na zniszczone buty.
My l , e ma oko o sze dziesi ciu pi ciu lat, ale prawid ow  oce-
n  utrudnia mi gruba warstwa brudu na jego szorstkiej, ospowatej
skórze. Mo e by  du o m odszy. Zgrzytam z bami na my l o tym,
jak makabryczna scena musia a si  tu wydarzy . Wyobra am sobie
m czyzn , który nagle orientuje si , e kto  za nim stoi, a zaraz
potem zostaje si  odwrócony. Czuje obezw adniaj cy ból, gdy na-
pastnik wbija mu nó  w klatk  piersiow . Otwiera szeroko oczy i wi-
dzi krew wyp ywaj c  prosto z jego serca i skapuj c  na ziemi .
W panicznym strachu u wiadamia sobie, e umiera. Jest przera ony.

Nie jestem w stanie stwierdzi , czy by  dobrym, czy z ym cz o-
wiekiem, czy mo e kim  pomi dzy. Ale bez wzgl du na to, co tu si
niedawno wydarzy o, w tej chwili ten starszy m czyzna, z którego
wyp yn o ca e ycie — pochylony do przodu i z ran  w klatce pier-
siowej — wygl da jak porzucony ma y ch opiec.
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