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Dominika i Marcin opowiedzieli prokuratorowi, co udało im się ustalić. 
– Stale brak jakiegoś konkretnego punktu zaczepienia – podsumował Marcin. 
– A jak wyglądają portrety psychologiczne osób, z którymi denat ostatnio się kontakto-

wał? – zapytał Boruta. – Niedawno rozmawialiśmy na temat Agnisi Buchniarzowej – przy-
pomniał. 

– Jeśli chodzi o jej męża, to jego życiorys, jako posła, jest dostępny w internecie. Dorobił 
się majątku w branży naftowej. 

– I w bankowości – dorzuciła Dominika. 
– Interesują mnie raczej jego współpracownicy. 
– Hanna Dąbrowska, lat 58, niekarana... – zaczęła Dominika. Wyjęła swój sfatygowany 

notatnik i odczytała suche informacje. 
– A ten kierowca, który nas odwoził? – przypomniał Boruta. 
– Źle mu z oczu patrzy? – spytała Dominika na wpół żartobliwie, przypominając sobie, że 

tak go określiła Natasza, gosposia Buchniarzy. 
– Coś więcej o tym Szmicie wiemy? – prokurator zignorował uwagę Dominiki. 
– Jako zabójca raczej odpada – odparła. 
– A to dlaczego? Brak motywów, sposobności, czy coś jeszcze? 
– Motywów i sposobności nawet nie warto sprawdzać – figlarne błyski w oczach Domini-

ki świadczyły, że nie mówi całkiem poważnie. Obydwaj mężczyźni czekali na uzasadnienie 
opinii, dlaczego kierowca miałby być poza podejrzeniami. – Odmienne upodobania seksualne 
– uzupełniła. 

– A co to ma do rzeczy? – spytał Boruta. – Pedofil? 
– Gorzej. Homoseksualista. 
– To dlaczego gorzej? 
– Pedofilii prasa nie lubi, a gejów przeciwnie. Musielibyśmy zebrać stuprocentowe dowo-

dy jego winy, inaczej media nie zostawią na panu suchej nitki. 
– Nie zamierzam się tym przejmować. Mamy coś konkretnego przeciw niemu? 
– Nie – przyznał Marcin, który od początku rozmowy mało się odzywał. 
– Jeszcze jedno – Boruta przez chwilę się zamyślił. – Czy jest to informacja poufna, czy 

też wszyscy wiedzą o upodobaniach Szmita? Mam na myśli zwłaszcza posła, który go zatrud-
nia. 
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– Wydaje mi się, że nikt z jego otoczenia nie ma pojęcia o jego odmienności. Uważają go 
za człowieka skrytego i tyle – uzupełniła Dominika. 

– A jest to chociaż informacja pewna?  
Wyglądało, jakby Boruta zaczął brać pod uwagę ostrzeżenia Dominiki. Wobec prawa 

wszyscy teoretycznie są równi, ale media urabiają opinię publiczną jak wosk i lepiej o tym 
pamiętać. 

– No... – policjantka zawahała się. – Nie. W rejestrze takich informacji nie ma, a to, co 
powiedział jeden pan drugiemu panu, może stuprocentowa prawdą nie być. 

– Właśnie – Marcin przyszedł w sukurs koleżance. – Gej może być ofiarą nietolerancji, 
ale nie zabójcą – zawiesił na chwilę głos, po czym dodał: – tyle że w literaturze. Dominika za 
wiele czyta kryminałów. Ale wracając do naszych podejrzanych, to bardziej w roli zabójcy 
widziałbym jednego z sąsiadów. Karany za rozbój, rzadko trzeźwy. Przypominam, że sekre-
tarka posła zastała drzwi niezamknięte na klucz. Nie wiadomo, czy zginęły jakieś pieniądze, 
ale laptop na pewno. Gdybyśmy mieli nakaz rewizji... 

– Dam na podstawie uzasadnienia – zgodził się prokurator.  
– Nie będzie takiej potrzeby – wtrąciła Dominika. – Lekarz w szpitalu nie dawał mu wiel-

kich szans na przeżycie. Przed chwilą dostałam wiadomość, że właśnie zmarł. 
– Co się stało? – spytał Boruta. 
– Przedawkował  alkohol metylowy.  
– Trzeba by zbadać, skąd go wziął – wtrącił Marcin. 
– Albo kto mu go podał – dodała Dominika. – Nie można wykluczyć powiązania tych 

dwóch zgonów. 
– Owszem – przyznał prokurator. – A czy może udało się dotrzeć  do jakichś innych zna-

jomych Urbaniuka? 
– Tak – potwierdziła Dominika. – Powiodło się odszukanie tajemniczej blondynki, która 

go nie odstępowała na przyjęciu, a zarazem nie lubiła się fotografować. Wie pan, o kim mó-
wię? 

– Tak, o dziewczynie ze zdjęć na raucie. Kto to taki? 
– Dziewczyna kamerzysty. 
– Jak to? 
– Obrażona na fotografa, uwodziła pierwszego lepszego, który się jej nawinął.  
– Widziała go wtedy pierwszy i ostatni raz w życiu? – spytał Marcin. 
– No nie. Znali się ze szkoły. Twierdzi, że jakiś mężczyzna do nich podszedł i groził Artu-

rowi. Nie do końca jej uwierzyłam. 
– A teraz mała rewelacja – Marcin uznał, że warto podkreślić, jak ważnego ustalenia do-

konał. – Włos znaleziony w pościeli denata jest identyczny z tym z grzebienia Karoliny Ko-
narskiej. 

– No to mamy problem – powiedział Boruta. 
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