
Już z mostu Sankt Eriksbron zobaczyłam w dole policjantów. Odgrodzili tor najbliżej ogrodzenia. 
Dwa radiowozy, autobus policyjny i wóz strażacki stały zaparkowane na drodze. Na moście ustawił 
się rząd gapiów. Przyglądali się torowisku.

Kiedy zobaczyłam, jak jakiś mężczyzna filmuje działania moich kolegów kamerą w telefonie, nie 
mogłam się powstrzymać. Szybko do niego podeszłam, wyrwałam mu z ręki telefon, upuściłam na 
asfalt i przydeptałam. Odwróciłam się i energicznie ruszyłam z powrotem w stronę schodów 
prowadzących na dół, na miejsce wypadku.

– Co ty, kurwa, robisz! – krzyknął mężczyzna i ruszył za mną.
Obróciłam się na pięcie. Wyciągnęłam odznakę i przytrzymałam mu ją przed twarzą.
– Tam, na dole, pociąg potrącił człowieka. Jak można, do cholery, stać i to filmować.
Nie czekając na odpowiedź, poszłam dalej w stronę schodów, mamrocząc pod nosem.
– Pieprzony idiota!
Rozejrzałam się. Obok miejsca wypadku stało kilka kamienic. Wiele okien wychodziło na tory. 

Kiedy schodziłam na dół, zauważyłam co najmniej pięciu, może sześciu potencjalnych świadków, 
którzy stali w oknach.

– Karetka już ją zabrała – powiedział policjant w mundurze, przepuszczając mnie pod taśmą.
– Więc ona żyje?
Kiwnął głową.
– Była nawet przytomna, kiedy przyjechaliśmy. Pelle z nią rozmawiał do czasu przyjazdu karetki 

– odparł i skinął w stronę drugiego policjanta, stojącego przy torach.
Wskazałam na dużą dziurę w ogrodzeniu. Tylko pokręcił głową.
– Nie ma, kurczę, najmniejszego znaczenia, ile murów i parkanów się postawi. I tak ktoś się przez 

nie przedrze. – Westchnął i zawołał: – Pelle, możesz przedstawić sprawę śledczej?
Podeszłam do Pellego.
– Leona Lindberg, ZCP. To tam leżała? – spytałam i wskazałam na kałużę krwi przy szynie.
– Zgłoszenie odebraliśmy o szóstej zero pięć. Przyjechaliśmy na miejsce zaledwie kilka minut 

później. Nie był to miły widok, jak zwykle. Jedna noga leżała tam, zupełnie oderwana od reszty ciała. 
Stopę drugiej nogi znaleźliśmy dalej... – Wskazał na zachlapany krwią betonowy podkład kolejowy. –
... a ona leżała tutaj, kiedy przyjechaliśmy. Na kolanach maszynistki. Przyciągnęła ją tu, żeby nie 
została potrącona jeszcze raz. Tory biegną jeden obok drugiego, sama widzisz.

– Przesłuchaliście maszynistkę?
Pokręcił głową.
– Nie dało się od niej dowiedzieć niczego sensownego.
– Gdzie jest teraz?
– Arlanda Express się nią zajęło. Przyjechało kilka osób, które zajmują się u nich wspieraniem 

pracowników. Mają procedury na takie wypadki. Maszynistka nazywa się Elina Davidsson, jest nowa,
pracowała ledwie kilka miesięcy. Jak przyjechaliśmy, była w szoku. Najpierw siedziała spokojnie i 
kołysała tę kobietę jak w transie, a później, kiedy chcieliśmy ją zabrać, wpadła w histerię. Nie chciała 
jej puścić.

– Jak źle się to skończyło dla potrąconej?
– Nadal żyje. Trzymałem ją za rękę i... – Odchrząknął i wbił wzrok w ziemię. – Ech... myślę, że 

nie dociera do niej to, co się stało. Wydawała jakiś taki dźwięk, prawie jakby nuciła. Było to takie 
nieprzyjemne...

Wyciągnął z kieszeni chustkę i wyczyścił nos.
– Twój pierwszy wypadek kolejowy? – spytałam.
Pokręcił głową.
– Nie, ale chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaję – odparł i wcisnął chusteczkę do kieszeni. – 

Tak czy inaczej, najprostszy sposób, żeby się tu dostać, to przejść tak jak ty: przez dziurę w 
ogrodzeniu.



– Znacie jej tożsamość? – zapytałam. Wypadek był tragiczny, ale nadal nie usłyszałam nic, co by 
wyjaśniało, dlaczego wezwano akurat mnie.

– Anita Litzell, urodzona w sześćdziesiątym dziewiątym. Z tego, co wiemy, zdiagnozowano u niej
chorobę psychiczną.

Kiwałam głową i obserwowałam kogoś, kto usiłował przecisnąć swój telefon komórkowy przez 
ogrodzenie.

– Możesz mi powiedzieć, co ja tu w ogóle robię, Pelle? – odparłam. – Czy jest coś, co pozwala 
nam podejrzewać, że nie była to próba samobójcza?

– Podejdź tutaj – poprosił i przesunął się kawałek dalej.
Zatrzymał się po kilku krokach i butem wskazał mi coś na ziemi. Podeszłam i spojrzałam na 

nasyp. Kucnęłam, żeby widzieć lepiej.
– O cholera – powiedziałam cicho.
Na jednym z betonowych podkładów ułożonych na żwirze zobaczyłam krwawy ślad. Samo w 

sobie nie było to może dziwne – w końcu ta kobieta została potrącona przez pociąg. Ale we krwi 
odcisnęła się wyraźnie podeszwa masywnego buta.

– Co miała na nogach? – zapytałam.
– Same skarpetki. Nie udało nam się jeszcze znaleźć odcisków jej stóp. Nie znaleźliśmy też 

nigdzie wyrzuconych butów. Technicy są już w drodze, więc staramy się nie zadeptać za bardzo 
terenu.

– A buty maszynistki? – pytałam dalej.
– Już to sprawdziliśmy. Miały zupełnie inną podeszwę. Poza tym to tutaj nie jest w małym, 

damskim rozmiarze.
Krew i odcisk buta musiały więc tam być, kiedy Anita została potrącona przez pociąg. 

Przebiegłam wzrokiem po torze aż do dziury w ogrodzeniu. Na nierównym żwirze dostrzegłam 
kropelki krwi.

– Przy dziurze jest tego więcej – powiedział Pelle.
Poszłam tam razem z nim. Przy płocie był mały plac wysypany ziemią i piachem, a na nim można 

było dostrzec podobny odcisk buta, przynajmniej tylną część zelówki. Teraz widziałam jeszcze 
wyraźniej, że tego śladu nie zostawiło damskie obuwie. Nie był to też odcisk noszonych przez 
kolegów policyjnych kamaszy. Zelówka wyraźnie odcisnęła się w ziemi. Popatrzyłam na Pellego. 
Skinął głową.

– Też tak myślę – powiedział, jakby słyszał moje myśli.
Ten, kto tamtędy przechodził, albo sam był bardzo ciężki, albo niósł coś ciężkiego. Pomyślałam, 

że jeśli będziemy mieli szczęście, ten odcisk da jakieś wyniki w rejestrze. Badania techniczne pokażą 
też, czy cała krew z miejsca zdarzenia należy do Anity Litzell i czy nie ma tam DNA nikogo innego.

Rozejrzałam się po okolicy, popatrzyłam na most i wysokie kamienice.
– Zapukajcie do tylu mieszkań, do ilu zdołacie, później my to przejmiemy – poleciłam. – 

Chciałabym, żeby każdy, kto ma okna wychodzące na tę stronę, został przesłuchany. Jak wygląda 
sprawa monitoringu?

– Nie ma tu kamer, bo to odcinek między stacjami.
– Zabezpieczcie filmy z ostatnich dziesięciu godzin ze stacji Centralen i Karlberg. Ruchome 

schody, perony, wszystko.
Popatrzyłam na zegarek.
– Dopilnuj, żeby sekcja technik audiowizualnych zdążyła, zanim skasują filmy.
– Załatwię to.
– Potrzebujemy też danych wszystkich maszynistów, którzy przejeżdżali tą trasą w ciągu ostatnich

godzin, może coś widzieli. O tej porze pociągi jeżdżą non stop.
Popatrzyłam na ogrodzenie.
– Jeśli ktoś ją położył na tym torze, to musiał przyjechać samochodem i zaparkować pod mostem. 

Sprawdźcie, czy są jakieś bankomaty z kamerami na którejś z pobliskich ulic. – Wciąż się 



rozglądałam. – Ogrodzenie. Musimy wiedzieć na pewno, czy dziura jest tu od dawna, czy zrobiono ją 
teraz, a jeśli tak, to jakich narzędzi użyto. Przekaż technikom, żeby nic nie przegapili.

Przyjechałam i zaczęłam się rządzić, ale miałam gdzieś, co o mnie myślą. Chociaż wszyscy 
wiedzieli, jak ważne są pierwsze kroki podejmowane na miejscu, nierzadko się zdarzało, że coś 
przegapiano, a my, śledczy, musieliśmy później przez to cierpieć. Nie sposób wrócić na miejsce 
zbrodni po kilku tygodniach i nadrobić to, co zostało przeoczone na samym początku.

Zanim odeszłam, odwróciłam się i rozejrzałam jeszcze raz. Nie mogłam poskładać tej układanki. 
Próby upozorowania samobójstwa nie są niczym niezwykłym, ale wyraźnie czułam, że chodzi o coś 
całkiem innego.
Coś dużo poważniejszego.


