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Misiula rozejrzała się po ciemnej prawie sali. Właściciel tego modnego lokalu bardziej 

dbał o tak zwany nastrój, niż  o to, by klient widział, co ma na talerzu, co stało się normą i 
nikogo już nie dziwiło. 

– To ja do pani telefonowałem – powiedział mężczyzna stojący przy barze. 
– Usiądziemy? – wyciągnęła rękę na przywitanie. 
– Tak – mężczyzna miał około czterdziestki i zaawansowaną łysinę. Wyglądał na zdener-

wowanego, sięgnął po szklankę piwa, upił łyk. – Nie wiem, od czego zacząć – wyznał. 
Usiedli przy najbliższym stoliku. Misiula zamówiła herbatę i czekała na to, co powie no-

wo poznany mężczyzna. Udawał, że na nią nie patrzy, ale ona wiedziała swoje. Oczywiście 
wpadła mu w oko. Och, ci mężczyźni. 

– Bo widzi pani... Wiem, że interesuje się pani śledztwem w sprawie Urbaniuka. Zawsze 
oglądam blok informacyjny waszej stacji – dodał z grymasem, który miał zapewne być 
uśmiechem. 

– Znał go pan? – w Misiuli odezwała się żyłka śledcza.  
– Nie. Ale mam pewną teorię. 
– Jaką? – spytała już raczej przez uprzejmość. Zaczynała podejrzewać, że przyjdzie jej 

wysłuchać nudnych i nieprzydatnych do niczego wynurzeń. 
– Mógł być kochankiem Agnisi – padło dość zaskakujące jednak oświadczenie. 
– Co? – Tego się nie spodziewała. Nie tyle zdziwił ją sam pomysł, bo, znając kochliwość 

pani sędzi, taka ewentualność wchodziła w grę, ile to, że mówi to jakiś całkiem nieznany 
człowiek. 

– Zabił go jej mąż, albo ktoś na jego zlecenie – kontynuował mężczyzna. 
– Jest taki zazdrosny? 
– Nie... – mężczyzna znowu tracił pewność siebie. – Właściwie, to nie. 
– No, więc jest zazdrosny, czy nie jest? 
– Nie wiem. Ale, że Agnisia przyprawia mu rogi, nie ulega wątpliwości. 
– Skąd pan to wie? 
– Sam byłem jej kochankiem. Jestem ojcem jej najmłodszego syna. 
– O!  
– Chciałem, żeby to przyznała, ale wszystkiego się wypiera. Nie chce zrobić testu DNA. 
– Hm. A czego pan oczekuje po mnie? 
– Sam nie wiem. Na pani miejscu poszukałbym jednak ojców pozostałych dzieci. 
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– Jak to? 
– Wszystkie są nieślubne. 
– Nie lubi jej pan. 
– To nie ma nic do rzeczy. Liczą się fakty. 
– A jak mogłabym te fakty ustalić? 
– Ustalić, kiedy dzieci przychodziły na świat i sprawdzić, z kim się spotykała dziewięć 

miesięcy wcześniej. 
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