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– DDzisiaj już chyba prochu nie wymyślimy – powiedziała Dominika. – Proponuję pójść 
trochę pomieszkać. 

– I poczytać jakiś kryminał, w którym genialny detektyw wykrywa skomplikowaną 
zbrodnię – rzucił Marcin. 

– Śmiej się. Nie wiesz nawet, co tracisz, nie czytając kryminałów. 
– Wiem. Nie tracę cennego czasu. 
– Tu akurat się mylisz. Jurysdykcja zna przypadki, kiedy morderca posłużył się „gotow-

cem” w postaci literackiego opisu zbrodni. Dobrze zatem, żeby śledczy miał nie mniejszą 
wiedzę od przestępcy. 

– Pewnie masz rację – zgodził się. – Idźmy pomieszkać.  
Czuł zmęczenie po całym długim dniu żmudnej pracy, która przynajmniej na razie, nie 

przynosiła pożądanych rezultatów. Kiedy wyszli przed budynek, na parkingu czekała ich nie-
spodzianka w postaci reporterki telewizyjnej. 

– Znowu ona – jęknął Marcin do ucha Dominiki. – Uczepiła się jak rzep psiego ogona. 
– Taki zawód albo wpadłeś jej w oko. Do jutra. 
Misiula zamknęła samochód, o który się opierała i ruszyła Marcinowi na spotkanie. 
– Niestety – zaczął Marcin. – Nie mam nic nowego dla mediów. 
– Nie przychodzę po informacje. Przeciwnie, przyniosłam ciekawe materiały. – Sięgnęła 

do przepaścistej torby, wydobyła tekturową teczkę i wręczyła oficerowi. 
– Co to jest? 
– Wynik mojego prywatnego śledztwa. Taki prezent dla wymiaru sprawiedliwości od tak 

zwanej czwartej władzy. 
– A konkretnie? – Marcin wziął teczkę. 
– Spis tatusiów dzieci pani sędzi Agnieszki Buchniarz. 
– To jakiś żart? 
– Potraktuj to, jak chcesz – powiedziała, przybierając odrobinę wyniosły ton. – Masz w 

ręku materiał, za który kolorowe pisma dobrze by zapłaciły. 
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– A telewizja ich nie chce? – zdziwił się szczerze. 
– Daję ci pierwszeństwo i przypuszczam, że potrafisz to docenić – Misiula uśmiechnęła 

się przebiegle. Wiedziała oczywiście, na czym mu tak naprawdę zależy, ale w końcu od cze-
goś te wzajemne relacje trzeba zacząć. 
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