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– Panie prokuratorze, pozwoliłem sobie zaprosić pana, bo mam do zakomunikowana waż-

ną i jednocześnie bardzo poufną informację – powiedział wiceminister Radek Gratkowski po 
przywitaniu się z prokuratorem. – Tu nam będzie wygodniej – wskazał obitą skórą kanapę. 

Boruta wyminął niski stolik i zajął miejsce wskazane przez gospodarza, który tym czasem 
usiadł na fotelu usytuowanym po drugiej stronie stolika i splótł dłonie w koszyczek. Wyglądał 
starzej niż na ekranie telewizyjnym, na którym od czasu do czasu gościł. Czyżby należał do 
osób  próbujących udawać młodszych niż są w rzeczywistości? Zdrobnienie imienia, którym 
się posługiwał, też by na to wskazywało. 

– Czy słusznie się domyślam, że chodzi o pańską asystentkę? – spytał Boruta. 
– Tak. Nie wiem, co spowodowało podejrzenia, że mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią 

asystenta pana posła Wojciecha Buchniarza, ale zapewniam pana z całą stanowczością o jej 
niewinności. 

– Cenię sobie pańskie słowo... – zaczął prokurator. 
– Ale to nie wystarczy? – dokończył minister. – Oczywiście. Nie mogła go zabić z tej pro-

stej przyczyny, że była tysiąc kilometrów od miejsca zdarzenia.  
– Nie ośmielałbym się podważać pańskich słów, gdyby nie pewne dowody... 
– To proszę ich nie podważać – przerwał niecierpliwie Radek Gratkowski. – Karolina 

Konarska towarzyszyła mi w podróży służbowej do Norwegii. Są na to niezbite dowody, ale 
misja była ściśle tajna, dlatego wolałbym, żeby uwierzył mi pan na słowo. 

– Nie mam innego wyjścia – powiedział Boruta pojednawczo. – Domyślam się, że sprawa 
dotyczy dywersyfikacji źródeł zasilania w ropę naftową. 

– Najogólniej rzecz ujmując. Proszę jednak nie dopatrywać się powiązań interesów lub 
ich rozbieżności z firmą byłego prezesa Towarzystwa Naftowego Wojciecha Buchniarza – 
minister uśmiechnął się do prokuratora w sposób bardzo ujmujący, choć, jak ocenił Boruta, 
nieco dwuznaczny. Co minister próbował ukryć? Bo że  próbował –  nie ulegało wątpliwości. 
Zbytnio starał się robić wrażenie człowieka szczerego. Co było prawdą, a co jej pozorem? 
Czy to co ukrywa, to tylko strategia w interesie państwa? A może kryje się tu jakaś sprawa 
prywatna? Gdyby tylko chodziło o romans z asystentką, to mniejsza z tym. 

– Nie zajmuję się sprawami gospodarczymi – powiedział Boruta. 
– Wiem – uciął minister. – Zapewniam pana, że moja asystentka nie mogła mieć nic 

wspólnego z zabójstwem, o które podejrzewa ją policja. 
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