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Dzisiejszy dzień zapowiadał się wyjątkowo towarzysko i w dodatku z udziałem pięk-

nych kobiet. Andrzej Żarski przypomniał sobie takie powiedzonko, że mądrą kobietę może 
zastąpić mądry mężczyzna, a pięknej kobiety nikt nie zastąpi. Sam, chociaż doceniał urodę u 
kobiet, to cenił sobie bardziej ich inteligencję. W ogóle lubił towarzystwo istot inteligentnych. 
Głupota go irytowała i nudziła. Lubił być partnerem w każdej sytuacji. Nigdy nikomu nie 
wydawał bezwarunkowych poleceń, wychodząc z założenia, że pracownik powinien mieć 
tylko ogólne pojęcie o tym, czego się od niego oczekuje, bo przecież nawet sprzątaczka po-
winna wiedzieć lepiej, jak sprzątać niż zatrudniający ją prezes. 

Na dzisiaj był umówiony z pół tuzinem pięknych dziewcząt, dla których miał bardzo 
nietypową propozycję. 

– Pani Ewelino – zaczął, kiedy usiadła przed nim śliczna, młodziutka blondyneczka. – 
Proszę mi powiedzieć, jak podobają się pani zdjęcia? 

– Są zachwycające. Nie wiedziałam, że jestem taka ładna. 
– Aha. 
– Panu się nie podobają? 
– Przeciwnie. Przyjrzała się im pani dobrze? – podsunął jej bliżej rozłożone na biurku 

odbitki. 
– Fotki są super, tylko... Tylko jestem na nich jakaś mało do siebie podobna. 
– O to właśnie nam chodziło. 
– Nie rozumiem. 
– Tu jest dokument ze skopiowanymi zdjęciami – położył przed dziewczyną papier for-

matu A4. – Proszę go przeczytać i podpisać. 
Dziewczyna wzięła do ręki dokument i przebiegła wzrokiem kilka zaledwie linijek tek-

stu. 
– Mam zaprzeczyć, że pozowałam do tych zdjęć? – spytała z niedowierzaniem. 
– Dokładnie o to właśnie mi chodzi. 
– Nie rozumiem. 
– Nie musi pani. Jeśli przyjmie pani nasz warunek, otrzyma pani honorarium. – Położył 

na biurku kopertę, z której wystawały banknoty o wysokim nominale.  
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