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– JJesteśmy na miejscu – oznajmił Marcin. 
– Niebywałe – Dominika wysiadła z samochodu i podeszła do żelaznych prętów stano-

wiących ogrodzenie posesji usytuowanej w narożniku dwóch ulic. – Znam to miejsce. 
– Nie wiedziałem, że bywasz w wielkim świecie. Ten dom i ogród muszą kosztować kro-

cie. 
– Tu wszystko kosztuje krocie. Nawet ruiny. Zauważyłeś, ile tu stoi opuszczonych do-

mów? 
– Rzeczywiście. Dziwne zjawisko. To miasto pałaców i ruin, pośrednich, zwyczajnych 

domów jak na lekarstwo. Czytałem gdzieś, że to z powodu parcelacji... – Marcin urwał, bo 
zauważył, że Dominika się oddaliła i nie mogłaby usłyszeć tego, co mówi. Zamknął samo-
chód i podążył za nią. 

– Popatrz – powiedziała, zaglądając przez szparę w eleganckim płocie zazdrośnie kryją-
cym wypielęgnowany ogród. – Tu kiedyś płynął strumyk. 

– Widzę tylko rów. 
– Płynął. Chlapałam się w nim z innymi dzieciakami, kiedy przyjeżdżaliśmy tu na waka-

cje. 
– A ja myślałem, że bywałaś na przyjęciach u pana posła.  
– Nawet nie wiem, czy on wydaje tu jakieś przyjęcia. 
– Pewnie tak. Taką posiadłością każdy chciałby się pochwalić. No, chodźmy.  
– Zaraz cię dogonię – powiedziała Dominika – tylko jeszcze zajrzę z drugiej strony. 
– Od środka będzie widać lepiej – przekonywał, kierując się w stronę furtki. 
Dominika nie posłuchała go. Poszła coś sprawdzić i dołączyła do niego dopiero, kiedy 

znalazł się na terenie wymuskanego ogrodu. Gdzieniegdzie prześwitywała nawet zielona tra-
wa, która na przekór zimie miała się całkiem dobrze, a krzewy berberysu błyskały czerwony-
mi jagódkami.  
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– I pomyśleć, że to Konstancin, nie jakaś Anglia – Dominika była pod wrażeniem wypie-
lęgnowanego ogrodu. 

– A po drugiej stronie malownicza ruina – dodał Marcin. – Gdzieś już ją widziałem. Chy-
ba na jakimś zdjęciu. 

Zostali przywitani przez mężczyznę w roboczym stroju, który wyglądem trochę przypo-
minał hydraulika ze sławnej reklamy, dlatego pewnie robił wrażenie jakby udawał kogoś, kim 
nie był, pomyślała Dominika. 

– Państwo do kogo? – zapytał. 
– Do pani sędzi – Marcin wyjął i pokazał legitymację policyjną. 
– Wysechł z kretesem – zakomunikowała Dominika, machając legitymacją.  

 Popatrzył na nią ze zdziwieniem. 
– Strumyk wysechł – uzupełniła. 
Mężczyzna próbował zrozumieć o czym policjantka mówi i jak strumyk lub jego brak 

może mieć znaczenie dla sprawy, która ich sprowadziła. 
– My oczywiście nie w sprawie strumyka – wyjaśnił Marcin. – Możemy wejść? 
– Oczywiście – mężczyzna wprowadził ich do olbrzymiego salonu na parterze i zostawił 

samych.  
– Nie wydaje ci się jakiś dziwny? – zapytała Dominika, kiedy zostali sami. 
– Tak. Przypomina trochę tego hydraulika z reklamy. Za przystojny jak na ciecia czy 

ogrodnika. 
Zanim zdążyli rozejrzeć się po salonie, weszła pani Agnisia i przywitała ich życzliwie. 

Nie pytając o zdanie, poczęstowała ich kawą i ciasteczkami domowego wypieku. 
– Świetne – pochwaliła Dominika. – Sama pani piekła? 
– Nie. To specjalność Nataszy. Czym mogę państwu służyć? 
– Ustalamy wszelkie okoliczności śmierci Artura Urbaniuka. 
– To straszne, co się stało. Był miłym chłopcem, chociaż nie znałam go zbyt dobrze. Od 

niedawna pracował u mojego męża. 
– A kiedy ostatnio była pani w kawalerce, którą zajmował? – zapytała Dominika. 
– Skąd przyszło to pani do głowy? Nie myśli pani chyba, że odwiedzałam tego młodego 

człowieka? – odparła z oburzeniem Agnisia. 
– Nie. Ale mogła pani na przykład doradzać w sprawach urządzenia. Jest to przecież 

mieszkanie wykupione przez pani męża. 
– Rzeczywiście. Kiedyś, dawno temu tam byłam, ale co to ma wspólnego ze śmiercią Ar-

tura? 
– Zapewne nic – Marcin przyszedł w sukurs koleżance. – O której opuściła pani ponie-

działkowe przyjęcie? 
– Około północy. Szofer odwiózł najpierw państwa Borutów w Aleje Ujazdowskie, a 

później przyjechaliśmy do domu. 
– Szofer, czyli... – Marcin zajrzał do notatek. – Mieczysław Szmit? 
– Zgadza się. 
– Czy później nikt już z domu nie wychodził? 
– O to należałoby zapytać Bronka. Pełni u nas rolę gospodarza. Nie sądzi pan chyba, że 

wymknęłam się niepostrzeżenie i wróciłam do Warszawy, żeby zabić asystenta mojego męża? 
– Nikomu nic takiego nawet przez myśl nie przeszło – zapewniła Dominika.  
– Właśnie – podchwycił Marcin. – Pozwoli pani, że zamienimy jeszcze parę słów z panem 

Bronkiem, Nataszą i panem Mieczysławem, jeśli są to wszyscy domownicy. 
– Wszyscy, prócz nas i dzieci, oczywiście. Aha, Szmit jest w Warszawie, a pozostałych 

zaraz państwu przyślę. 
Rozmowa z ogrodnikiem i kucharką niczego do sprawy nie wniosła. Po opuszczeniu po-

siadłości Buchniarzy, policjanci wsiedli do samochodu i ruszyli w drogę powrotną. 



– Podsumujmy – zaproponowała Dominika. – Nie znamy motywu zabójstwa Urbaniuka, 
rozpatrzmy zatem, kto miał sposobność. Na pierwszym miejscu jego szef, czyli Wojciech 
Buchniarz, jego teść...   

– Masz na myśli ojca pani sędzi? – upewnił się Marcin, jakby to nie było oczywiste. 
– Tak. Był na miejscu, znał Urbaniuka i nawet grał w karty z naszym prokuratorem. 
– No, dobrze. Dalej? 
– Mieczysław Szmit, kierowca. Mógł się ponownie wymknąć do Warszawy. Ani ten Bro-

nek, ani Natasza nie mogli wykluczyć takiej ewentualności. Zauważyłeś, że Natasza wyraźnie 
za Szmitem nie przepada? To oczywiście o niczym nie świadczy. 

– Za wcześnie na wykluczenie kogokolwiek z nich – podchwycił Marcin. – Chociaż... – 
zmitygował się. – Brak motywów, a i sposobność nie byłaby łatwa. 

Jechali jakiś czas w milczeniu. Marcin coś rozważał. 
– Do grona podejrzanych trzeba dodać jeszcze Karolinę Konarską – powiedział. 
– Tę asystentkę ministra? 
– Tak i jak na razie tylko ona jedna mogła mieć motyw. 
– No to złóżmy jej wizytę od razu – powiedziała Dominika, zerkając na zegar umieszczo-

ny na desce rozdzielczej samochodu. 
Marcin zaparkował na Placu Trzech Krzyży i oboje ruszyli w kierunku solidnego budynku 

powstałego za czasów socrealizmu.  
– Wiesz, co tu się dawniej mieściło? – spytała Dominika. 
– Nie egzaminuj mnie z historii. Pewnie że wiem: Centralny Urząd Planowania i Gospo-

darki, czyli CUPiG. 
– Dobry jesteś – pochwaliła go Dominika. 
Karolina Konarska przyjęła ich w małym, gustownie urządzonym gabinecie. 
– Gdzie była pani w nocy z jedenastego na dwunastego stycznia? – pierwsze pytanie zadał 

Marcin. 
– A dlaczego miałabym odpowiadać na to pytanie? – spytała asystentka ministra. W 

ciemnoszarym kostiumie, z blond włosami upiętymi w ciasny koczek, wyglądała bardzo ład-
nie i poważnie zarazem.  

Dominika pomyślała, że z taką urodą Karolina mogłaby być modelką. No, może na mo-
delkę nie była dość wysoka. 

– Wtedy został zamordowany Artur Urbaniuk – wyjaśniła policjantka. 
– A co ja mam z tym wspólnego? Nie znałam tego człowieka – odpowiedziała asystentka 

ministra z przekonaniem, które Dominice wydało się odrobinę przesadne. Ktoś na takim sta-
nowisku styka się z wieloma osobami, trudno tak od razu, z całym przekonaniem, stwierdzić, 
że się kogoś nie znało.  

– To się jeszcze okaże – wtrącił Marcin. – Proszę odpowiedzieć, gdzie pani wówczas by-
ła. 

– Nie mogę – padła zaskakująca odpowiedź. Zwykle w takich okolicznościach, osoba 
przesłuchiwana zasłania się brakiem pamięci.  

– No to mamy problem. A właściwie pani go ma – powiedział Marcin. 
– Wyjeżdżałam służbowo. Niczego więcej nie dodam.  
– A ktoś to może potwierdzić? 
– Nie. 
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