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Po powrocie od prokuratora Marcin dowiedział się, że ktoś na niego czeka. Zanim wszedł 

na górę, przywitał się z dziennikarką.  
Patrzył na Marię Chodakowską i zadawał sobie pytanie, jak to się stało, że została repor-

terką telewizyjną. Zazwyczaj do takiej roli wybiera się dziewczyny atrakcyjne, czego o Marii 
powiedzieć się nie dało. „Musi mieć jakieś ukryte, nie rzucające się w oczy zalety” – pomy-
ślał. 

– Wiem, kto zabił Artura Urbaniuka – wypaliła dziennikarka. 
– Rewelacja – przyznał Marcin. – Powie mi pani? 
– Po to tu przyszłam. Ale chcę coś w zamian. 
– Słucham. Jakie jest pani życzenie? 
– Misiula jestem – przedstawiła się swoim ulubionym zdrobnieniem imienia, dając do 

zrozumienia, że bardziej poufała forma by jej odpowiadała. 
– Marcin – uścisnął wyciągniętą rękę. 
– Chcę jako pierwsza dowiadywać się o postępach śledztwa. 
– Po co? Skoro już znamy zabójcę... 
– Ja go znam – podkreśliła z uśmiechem, który  również urody jej nie dodawał. 
– No, właśnie. Więc wystarczy, że ja się dowiem, aresztuję i po sprawie. 
– A gdyby były jakieś komplikacje? 
– Wtedy zobaczymy. Obowiązuje mnie tajemnica śledztwa.  
– Chcę tylko dowiadywać się wcześniej tego wszystkiego, czego moi koledzy dowiedzą 

się później.  
– To pewnie da się zrobić – Marcin nadal był ostrożny. 
– Pewnie, czy na pewno? – podchwyciła. „Leci na mnie jak dwa razy dwa cztery” – po-

myślała. 
– Na pewno. A teraz słucham. Kto zabił Artura Urbaniuka? 
– Karolina Konarska. 
– A kto to taki? 
– Asystentka wiceministra gospodarki. 
– Dlaczego go zabiła? Nieudany romans? 
– E tam – powiedziała, patrząc mu w oczy. „Ci mężczyźni... Tylko o jednym. Podobam 

mu się i szuka pretekstu, żeby mi to zasygnalizować”. 
–  Jaki więc miała motyw? 
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– Artur sprzedawał jej tajemnice swojego szefa. Kiedy Wojciech Buchniarz zaczął orien-
tować się w przecieku, musiała zlikwidować ogniwo łączące ją i jej szefa ze sprawą. 

– A o jakiej konkretnie sprawie mówimy? 
– Rurociągu transsyberyjskiego. 
– Domyślam się, że dysponuje pani jakimiś dowodami. 
– Misiula – poprawiła go. – Tak – wyciągnęła z eleganckiej, przewieszonej przez ramię 

torby małą foliową torebkę i podała Marcinowi. – Prezent na dobry początek współpracy. 
– Co to jest? 
– Włosy Karoliny Konarskiej. Wystarczy porównać ze śladami z łóżka denata. 
– Wyrwałaś jej włosy? 
– Nie. Wystarczyło ukraść grzebień – wyjaśniła z miłym, jak jej się wydawało, uśmie-

chem. Ten policjant robił wrażenie zbyt nieśmiałego. Ale tak to już jest, często zdarza jej się 
mężczyzn onieśmielać. 

– Domyślam się, że rozmawiałyście? 
– Telewizji nikt nie odmawia, ale oczywiście przesłuchanie zostawiłam policji. 
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