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Dominika po wyjściu z kawalerki rozejrzała się w układzie mieszkań na piętrze. Najła-

twiej mogli coś zauważyć sąsiedzi z naprzeciwka, ale był to jedyny lokal, który takiego są-
siedztwa nie miał. Zaczęła więc od sąsiadów przez ścianę, ale nikogo o tej porze nie było w 
domu. 

Lepiej poszczęściło jej się dopiero za trzecim razem. Sąsiad po przekątnej sprawiał wra-
żenie, jakby był zadowolony z odwiedzin. 

– Chyba widziałem morderców – oświadczył bez wstępów. 
– Proszę ich opisać. 
Przy podawaniu szczegółów zaczęły się kłopoty. Dwóch rosłych mężczyzn widział tylko 

z tyłu. 
– Ale tego trzeciego bym rozpoznał – upierał się niedbale ubrany mężczyzna, od którego 

wyraźnie zalatywało alkoholem. 
Dominika zapisała wszystko, co mogłoby być przydatne i uprzedziła sąsiada, że zostanie 

poproszony o przejrzenie zdjęć potencjalnego zabójcy. 
Piotrek zastanawiał się, czy dobrze zrobił. Miał nie najlepsze wspomnienia z niechcianych 

wizyt na posterunku policji. Teraz jednak będzie ważnym świadkiem, nie podejrzanym, po-
cieszył się. Może warto by jednak coś jeszcze dodać? Podjął decyzję i opisał też nieznajomą, 
którą wcześniej tu widział. To podniesie go w oczach policjantki. 

Po jej wyjściu poczuł, że go suszy. Był jeszcze jeden dobry powód, żeby wyjść z domu. 
Przed blokiem zgromadziła się spora grupa gapiów ściągnięta widokiem nie tylko wozu poli-
cyjnego, karetki, ale nawet furgonetki ze znakiem znanej stacji telewizyjnej. 

Nietrudno zgadnąć, że znajdzie się tam ktoś, kto będzie chciał wysłuchać naocznego 
świadka i zaproponuje coś mocniejszego dla lepszej konwersacji. 
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Już teraz można zamówić całość wpłacając jedynie 20 zł na konto Nr: 50 1020 5558 1111 
1115 9930 0019. Adres posiadacza konta to: Wydawnictwo TWINS; ul. Dymi ńska 6a/146; 
01-519 Warszawa (mtodd@mtodd.pl) i podając adres internetowy, na który e-booka 
należy przesłać. 
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