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––  Nigdyśmy władzy nie oddali – perorował Polewa do słuchawki telefonu stojącego na je-
go nowym biurku w nowym gabinecie – chociaż przyznać trzeba, że przez moment byliśmy 
poważnie zagrożeni przez „Solidarność”, albo przynajmniej tak się nam wydawało – prze-
rwał, dając dojść do głosu swojemu rozmówcy, ale praktycznie wcale go nie słuchał. Zajęty 
był myślami o własnej karierze. Wyglądało na to, że chwyta wiatr w żagle. Trzeba się tylko 
dobrze zastanowić przed następnym posunięciem. – Tak, trzeba się będzie kiedyś spotkać, ot 
tak, dla powspominania starych czasów – zrobił pół obrotu na fotelu i zauważył, że nie jest w 
gabinecie sam. – Nie podsłuchuj, dziewczyno – powiedział, zasłaniając słuchawkę. 

– Nie podsłuchuję. Szef mnie przecież wzywał – odparła Misiula.  
– A, tak – wskazał jej krzesło po drugiej stronie biurka. – Do usłyszenia – pożegnał swego 

rozmówcę przez telefon. – W co ty pogrywasz? – przyjął ojcowski ton, zwracając się do 
dziennikarki. 

– Chodzi o tego trupa na Paluchu? – spytała ostrożnie. 
– Rzekomego trupa. Daj sobie spokój z tym śledztwem. 
– Wydawało mi się... 
– Lepiej, żeby nic ci się nie wydawało. Moim zdaniem dostałaś poważne ostrzeżenie. 
– Od kogo? 
– A skąd ja to mogę wiedzieć? Zostaw to policji. Od tego jest. 
– To przecież te dzieciaki mnie podpuściły, a policja nie wykazała specjalnego zaintere-

sowania. 
– Dziwisz się? 
– Ktoś musi za tym stać. Dzieciaki same tego nie wymyśliły. 
– Właśnie – podchwycił Polewa. – Następnym razem może być gorzej. 
– Szef mnie straszy? 
– Ostrzegam z dobrego serca. A teraz do roboty – przybrał znowu ojcowski ton i skrzywił 

się, co miało oznaczać uśmiech. 
Kiedy była już w drzwiach, zawołał ją. 
– Wiesz co – zawiesił głos – tak sobie myślę, że dam ci szansę. Przeprowadzisz wywiad z 

posłem.  
– Którym i na jaki temat? – spytała, chociaż spodziewała się odpowiedzi. 
– Z Wojciechem Buchniarzem. 
– Właśnie miałam się z nim spotkać, kiedy zadzwoniła do mnie ta dziewczyna. 
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– Wygląda jakby komuś zależało, żebyś wywiadu z nim nie przeprowadziła. 
– Bo ja wiem – Misiuli taki argument nie przekonywał. – Szef chce, żebym go na wizji 

wypytywała o sprawę zabójstwa jego asystenta? – spytała z lekkim niedowierzaniem. 
– Pytaj, o co chcesz. Na antenie ukaże się to, co powinno. 
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