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Po wyjściu z gmachu Dominika spojrzała na zegar umieszczony na przeciwległym bu-

dynku i zakomunikowała Marcinowi, że jeszcze nie wraca do komendy. 
– Mam spotkanie po drugiej stronie placu – powiedziała. 
– Tak nagle, czy wcześniej umówione? 
– Wcześniej i służbowe. Skąd ta dociekliwość? 
– Skrzywienie zawodowe. Powiesz coś więcej? 
– Tak. Dotarłam do fotografa robiącego zdjęcia na ostatnim przyjęciu u Buchniarza. Oka-

zuje się, że tajemniczą blondynką, z którą Artur Urbaniuk miał tyle zdjęć, była dziewczyna 
fotografa. 

– Zazdrość? 
– Nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany. Najpierw daj mi z nią porozmawiać. Umówi-

łam się w tej kawiarni naprzeciw. 
– No to do zobaczenia w biurze. 
Blondynka ze zdjęć już na Dominikę czekała. Po wstępnych wyjaśnieniach przeszła do 

rzeczy. 
– Wiem, że to było głupie z mojej strony, ale poróżniłam się z moim chłopakiem i chcia-

łam mu zrobić na złość. Zobaczyłam kolegę ze szkoły, podeszłam i już go nie odstępowałam, 
ale do zdjęć specjalnie odwracałam się tyłem. Chciałam zrobić mu na złość i żeby był zazdro-
sny. 

– I był – stwierdziła Dominika. – Tak przynajmniej wynika z moich ustaleń. Proszę mi 
jednak powiedzieć, czy podczas tego rautu nie wydarzyło się coś, co mogłoby mieć związek 
ze śmiercią Urbaniuka. 

– Wydarzyło – powiedziała blondynka. Wyglądała jakby czekała na to pytanie. – W pew-
nym momencie podszedł do nas jakiś mężczyzna i zwracając się do Artura powiedział: 
„Znam twoją tajemnicę”. Odszedł, zanim zdążyłam mu się przyjrzeć i zniknął w tłumie. 

– Jak Artur zareagował? 
– Zbladł, ale kiedy zapytałam, co ten facet miał na myśli, odparł, że nie ma pojęcia. A 

później... – blondynka zawahała się. 
Dominika czekała na dalsze słowa w milczeniu. 
– Później zachował się dość dziwnie. Usiłował mi wmówić, że tamte słowa nieznajomy 

skierował do mnie. A ja nie mam żadnej tajemnicy, której ujawnieniem można by mnie szan-
tażować. 
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– Domyśla się pani, o co mogło chodzić? 
– Nie mam bladego pojęcia. Artura znałam z liceum, ale nawet nie byliśmy w jednej kla-

sie. Zapytałam wtedy, czyzna tego faceta. Odpowiedział, że zobaczył go po raz pierwszy w 
życiu.  

– Uwierzyła mu pani? 
– Nie. Zbyt był wystraszony. Coś musiało być na rzeczy – z pełnym przekonaniem odpo-

wiedziała dziewczyna. 
– Czy mogłaby pani jednak spróbować opisać człowieka, który twierdził, że zna jakąś ta-

jemnicę Artura? To może być ważne. 
– Raczej  wysoki, dobrze zbudowany, w średnim wieku, ciemne włosy, ubrany był w gar-

nitur, ale nie pamiętam koloru. 
– Czy mógł to być którymś z tych mężczyzn? – Dominika wyłożyła na stoliku zdjęcia 

zrobione na przyjęciu. 
Dziewczyna brała każde po kolei i przyglądała się uważnie. 
– Trudno powiedzieć – zawyrokowała na końcu. 
– Szkoda – Dominika zgarnęła fotografie i włożyła do koperty.  
– A gdybym sobie coś przypomniała? – blondynka najwyraźniej należała do osób chęt-

nych do współpracy.  
Dominika zostawiła jej wizytówkę. „Sęk w tym, że osoby tego pokroju lubią niekiedy 

konfabulować” – pomyślała. 
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