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Laurentowicz i Slade szybko wyjęli z bagażnika marynarki i broń nadkomisarza Laurentowicza.

W ułamku sekundy zapomnieli  o radosnym wieczorze nad jackiem daniel’sem i  mimo że alkohol

zrobił już swoje i szumiało im w głowach, starali się trzymać fason. 

– Panowie, czy ja mam rozumieć, że chcecie zwinąć kogoś w starej gazowni koło Zachodniego? –

zapytał zaniepokojony Hozer. 

– Na razie nikogo nie będziemy zwijać. – Laurentowicz zapiął kaburę z bronią pod pachą – Tylko

sobie popatrzymy. 

– Młody! Popatrz no na mnie! Jak na patrzeniu się nie skończy, zrobi się burdel i trzeba będzie do

kogoś strzelać,  to pamiętaj,  że  obaj  jesteśmy najebani,  ja  mniej,  ty  bardziej,  a tego kowboja zza

oceanu – wskazał na chwiejącego się Slade’a wpatrzonego w niebo – to tutaj z nami oficjalnie nie ma,

nie  mówiąc  o  tym,  że  jest,  kurwa,  bez  broni!  Jak  się  w  tej  gazowni  zrobi  western,  to  mnie  w

najlepszym wypadku wyślą na emeryturę, ale ciebie wypierdolą i zrobią ci takie postępowanie, że w

gazetach o tym będą pisać. A przecież niedawno urodziło ci się dziecko, co? Zadzwoń po patrol z

doświadczoną  załogą  i  niech  oni  tam  idą.  Jemu  nie  zaimponujesz,  on  się  urwał  na  chwilę  z

prawdziwego westernu.

–  Nie  ma  mowy,  Marek!  Nie  mam  zamiaru  zajmować  się  wyłącznie  tropieniem  handlarzy

roszczeniami do kamienic – odparł zdecydowanie Laurentowicz. 

– To co robimy? – spytał Slade. 

– Robert, ty wydajesz rozkazy – odparł Hozer, wzmacniając ego nadkomisarza.

Po kilku minutach dotarli  do budki strażnika przed starą gazownią, która w nocy robiła już nie

tylko  monumentalne,  ale  również  upiorne  wrażenie.  W  budce  w  niebieskim  świetle  ekranu

telewizyjnego widać  było  ciemną sylwetkę  przygarbionego stróża,  który  zajmował  się  tam raczej

wpuszczaniem  niechcianych  gości  niż  pilnowaniem  czegokolwiek.  Laurentowicz  zastukał  lekko  w

okno. Chwilę później drzwi otworzyły się ze zgrzytem, mężczyźni wymienili szeptem kilka uwag, po

czym  nadkomisarz  machnął  ręką,  dając  znak  Slade’owi  i  Hozerowi,  by  szli  za  nim.  Przeszli  pod

szlabanem  i  skręcili  w  krzaki  rosnące  wzdłuż  muru  okalającego  olbrzymią  rotundę.  Po  chwili

Laurentowicz zatrzymał się i wyszeptał: 

– Trzy luksusowe samochody, jakieś pięć czy sześć osób. 

– Może będzie to maserati, o którym mówił Roman? – spytał z nadzieją w głosie Hozer. 



– Może, ale mnie chwilowo bardziej od tych samochodów interesuje, po co tu przyjechali o tej

porze. I czemu akurat tutaj? Cieć powiedział, że dali mu dwie stówy, żeby pilnował wjazdu – odparł

podekscytowany Laurentowicz. 

– A co ty mu obiecałeś w zamian za cynk? – Hozer spojrzał podejrzliwie na kolegę. 

– Flaszkę i święty spokój. – Laurentowicz ruszył wolnym krokiem przez zarośla w kierunku pierwszej

rotundy.
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– Cieszę się, że zaproponowałaś to spotkanie. Chciałem się z tobą zobaczyć przed pogrzebem 

z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że przyjechałem tu incognito. Nikt nie wie, że jestem agentem

FBI. Oficjalnie jestem znajomym twojego zmarłego brata, który poznał go przez internet, i niech tak

na razie zostanie, okej? 

– Oczywiście. A drugi powód? 

– Chciałem cię spytać,  czy twój brat był  bogaty.  Czy na przykład odziedziczył  jakieś pieniądze po

rodzinie?

– Nie. Wręcz przeciwnie. Za pracę w latarni dostawał niewiele. Pracował tam chyba tylko dlatego,

że, jak wszyscy latarnicy, mieszkał tam za darmo. Wie pan… wiesz, ja mu nawet często pomagałam

finansowo. Pracuję w Los Angeles, jestem analitykiem w dużej firmie finansowej. Zarabiam naprawdę

dobrze, wielokrotnie przesyłałam Billy’emu pieniądze, chociaż nigdy o to nie prosił. 

– Dużo?

Przy stole pojawiła się kelnerka i  postawiła na nim kawę i wodę mineralną. Gdy tylko odeszła,

wrócili do rozmowy. 

– Raczej nie. To były drobne sumy. Sto, czasem sto pięćdziesiąt dolarów. Z różnych okazji. Nigdy 

o te pieniądze nie prosił, więc jak tylko miałam możliwość, pomagałam mu. Postanowił tu zostać 

i  kontynuować  dzieło  rodziców.  Na  urodziny,  na  gwiazdkę,  na  walentynki  albo  Święto

Niepodległości wysyłałam mu czeki. Dlaczego o to pytasz? 

– Widzisz,  twój brat przez kilka dni  przed przyjazdem do Nowego Jorku wypłacał  z  tutejszego

bankomatu duże kwoty. W sumie osiemdziesiąt tysięcy dolarów. 

– Co?! – Kobieta niemal zachłysnęła się wodą, którą piła. – Przecież on nawet nie miał konta 



w  banku.  Musiałam  wysyłać  mu  czek  albo  przekaz  gotówkowy.  To  jakaś  pomyłka.  Przez  te

wszystkie lata wysłałam mu w sumie jakieś kilka tysięcy dolarów i na pewno szybko je wydał. Zarabiał

bardzo mało. 

– To nie pomyłka. Mam potwierdzenie wypłaty gotówki z bankomatu. 

– To jakiś obłęd – powiedziała wzburzona. – Myślisz, że zginął z powodu tych pieniędzy? 

– Nie będę ukrywał, że jest to jedna z hipotez śledczych.

Kelnerka wróciła z posiłkiem: na wielkich talerzach spoczywały olbrzymie kawałki ryby ozdobione

warzywami. W milczeniu rozpoczęli posiłek. 

–  Naprawdę  doskonały  ten  jesiotr  –  Slade  szczerą  uwagą  spróbował  poprawić  atmosferę

spotkania. 

–  Tak –  Veronica  uśmiechnęła  się  z  trudem –  doskonały  jest  od zawsze.  A  masz  jakąś  druga

hipotezę? 

– Szczerze powiedziawszy, to dopiero nad tym pracuję, ale wątek pieniędzy jest naprawdę ważny.

To mógł być motyw. 

– Ale skąd miał taką kwotę? 

– To pierwsza rzecz, jaką chcę w tej chwili ustalić. 

– Jestem bardzo ciekawa, naprawdę… 

– Udało nam się ustalić, co twój brat robił w Nowym Jorku. 

– Co? – Odłożyła sztućce na bok i upiła łyk wody, czekając w napięciu na odpowiedź. 

– Był zarejestrowany jako uczestnik konwencji  pewnego ruchu religijnego. Nie pamiętam teraz

nazwy  tej  organizacji,  ale  ich  duchowym przywódcą  jest  doktor  Creflo  Dollar.  Taki…  telewizyjny

kaznodzieja… 

– John, do cholery… wiem, kto to jest Creflo Dollar. W końcu mieszkam w Los Angeles. Billy był w

ostatnim czasie bardzo religijny, ale Creflo Dollar? Przecież on jest… – Spojrzała badawczo na Slade’a. 

– Kim jest? 

– Jest czarny… Chociaż… 

– Billy był rasistą? 

– Właśnie nie był, ale… John przyglądałeś się ludziom w tym mieście? 

– Trochę. 

      – Czy jako nowojorczykowi coś ci się rzuciło w oczy?

– Niemal wszyscy są biali. 

– No właśnie. Czasy się zmieniły. Ludzie inaczej podchodzą do kwestii rasy, ale jeszcze kilkadziesiąt

lat temu w takiej społeczności jak ta rasizm był powszechny. Tak jak kiedyś antysemityzm w Europie.

Dyskutowano o tym przy kawie tak samo jak o wysokości podatków federalnych. Nasz ojciec i jego

znajomi uważali zniesienie niewolnictwa za tragedię narodową. Nie wiem, jakie masz poglądy, ale



skoro jesteś agentem FBI i mieszkasz w Nowym Jorku, to pewnie nie po drodze ci z tymi rasistowskimi

bredniami? 

– Mało powiedziane. Czemu w takim razie Billy zainteresował się telewizyjnym pastorem, zamiast

zbliżyć się do lokalnego kościoła? 

–  Nie  jestem  pewna,  ale  podejrzewam,  że  chodziło  o  to,  że  poprzedni  pastor  był  dobrym

znajomym naszego ojca. – Veronica dyskretnie rozejrzała się dookoła. – Na tyle dobrym znajomym, że

w swoim towarzystwie otwarcie rozmawiali o kwestiach rasowych. Billy nie ufał tamtemu pastorowi.

Z  obecnym  podobno  jakiś  czas  temu  bardzo  się  zaprzyjaźnił.  Nie  wiem  jednak,  czemu  tak  go

wciągnęły te telewizyjne kazania. Ten Dollar to charyzmatyczna osobowość.  Facet nie jest  idiotą.

Doskonale  wyczuwa problemy współczesnych ludzi.  Gdyby nie  to,  że  jestem ateistką,  sama bym

pewnie łyknęła to, co opowiada.

Slade przyglądał się Veronice z uwagą, gdy wzburzona wygłaszała swoje tezy. Spojrzał na zegarek,

który wskazywał dwunastą dziesięć.

– Myślę, że powinniśmy powoli się zbierać. 

– Dobrze. – Na twarz Veroniki powrócił smutek. – Muszę pożegnać mojego Billy’ego.
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Slade  usiadł  na  kamieniu,  pod  którym  ukryty  był  klucz,  i  zaczął  przeglądać  zdjęcia.  Veronica

otworzyła drzwi szopy na oścież. 

– O cholera! – zawołała.

Slade odłożył album i podszedł do szopy. W środku panował potworny nieład. Stare meble były

poprzewracane.  Puste  plastikowe  i  metalowe  pojemniki  i  strzępy  gazet  walały  się  po  podłodze,

skrzynki z narzędziami leżały otwarte na stole. 

– Niezły bałagan. Chyba dawno nikt tu nie sprzątał. 

–  Wręcz  przeciwnie,  John,  ktoś  musiał  tu  niedawno czegoś szukać.  Billy  był  bardzo  schludny,

wszystko trzymał zawsze na swoim miejscu – wyjaśniła, po czym chciała wejść do środka, ale Slade

złapał ją za ramię. 

–  Nie  wchodź  tam.  Zdaje  się,  że  moje  incognito  trafi  szlag.  Trzeba  tu  przysłać  ekipę

dochodzeniowo-śledczą. Muszą zabezpieczyć ślady. Zwierzęta tego raczej nie zrobiły. 



– Kto i czego tu szukał? 

– Nie wiem. Jest tu jakaś latarka? 

– Zawsze była.

Pobiegła do domu i po chwili  wróciła, trzymając w dłoniach wielką latarkę. W szopie panował

półmrok. Slade oświetlił wnętrze, po czym ostrożnie wszedł do środka. Kurz unosił się w powietrzu,

wirując w świetle. 

– Widzisz coś? – zapytała zniecierpliwiona Veronica. 

– Niewiele.

Kłamał. Zauważył, że w kącie pod stołem warsztatowym deski podłogowe były wyłamane, a właściwie

wycięte w kształt prostokąta.  Pod podłogą była prawdopodobnie jakaś skrytka. Skierował światło

latarki prosto w to miejsce, upewniwszy się najpierw, że Veronica nie może tego zobaczyć z zewnątrz.

Zrobił jeszcze kilka kroków naprzód, niczego nie dotykając. Rzucił okiem w drugi kąt zagraconego

pomieszczenia, po czym szybkim ruchem ręki skierował światło latarki w stronę skrytki, a potem na

stół i sufit. Mała przestrzeń pod podłogą była pusta. Wyszedł z szopy, strzepując kurz z marynarki. 

– To jest klucz do tej kłódki? – spytał, wskazując kluczyk, który Veronica trzymała w dłoniach. –

Muszę go zabrać. – Z kieszeni marynarki wyjął portfel, w którym miał złożoną na kilka części małą

plastikową torebkę strunową. – Wrzuć to tutaj.

Veronica wykonała polecenie bez słowa,  zdumiona całą sytuacją.  Slade zamknął drzwi  szopy i

przez moment mocował się z kłódką, próbując ją zamknąć kluczem bez wyjmowania go z plastikowej

torebki. 

– Coś znaleźliśmy, Veronico. – Slade spojrzał  na nią i  uśmiechnął się, chcąc ją tym pocieszyć i

uspokoić. Wrócił z powrotem do kamienia i podniósł album ze zdjęciami. – Będę też chciał zabrać ten

album. Niedługo go oddam. 

– Oczywiście, weź. – Kobieta sprawiała wrażenie zdenerwowanej znacznie bardziej niż podczas

pogrzebu brata. 

– Wracajmy już do miasta – Slade spojrzał w niebo – zanosi się na deszcz. 

– Okej, John, zamknę tylko dom i… powinnam chyba zgasić latarnię jako ostatnia. 

– Niech na razie pozostanie włączona. W ciągu kilku tygodni ktoś zapewne podejmie decyzję, co z

nią zrobić.

Większość drogi do miasta wracali w milczeniu. Dopiero kiedy wyszli z lasu, Veronica zapytała: 

– Podejrzewasz coś? Masz jakąś teorię?

– Veronico, pamiętaj, że nie byłem przyjacielem Billy’ego. Jestem tu służbowo, nie znałem twojego

brata.  Przykro  mi,  że  nie  żyje.  Przyjechałem  tu  poszukać  wskazówek  dotyczących  jego  śmierci  i

niestety  nie  mogę  dzielić  się  z  tobą  swoimi  podejrzeniami.  Nie  powinienem  się  też  z  tobą

zaprzyjaźniać, dla dobra śledztwa. Jestem agentem FBI na służbie. 


