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GDY ZAPADNIE NOC

Rozdziaï pierwszy
Wtorek 14 sierpnia, godz. 00.14

Mroěne powietrze rozrywa moje pïuca przy kaĝdym oddechu. IdÚ
szybkim krokiem na drugi koniec tunelu, ĝeby zwiÚkszyÊ dopïyw
krwi do zdrÚtwiaïych stóp. ZaglÈdam w czarnÈ gïÚbiÚ tunelu. Wyobraĝam go sobie jako dïugi odcinek betonu i Ămieci, schronienie
dla szczurów i myszy, które ïÈczy siÚ z innymi betonowymi przejĂciami biegnÈcymi pod niczego niepodejrzewajÈcymi drogami i budynkami. Wyblakïe graffiti otula zaokrÈglonÈ ĂcianÚ — namalowane
bazgroïy nagle dostajÈ koloru i rysów w ostrym Ăwietle przenoĂnego
reflektora. ¥wieĝa taĂma policyjna zaklejajÈca wejĂcie jest naprÚĝona i prawie siÚ nie porusza na delikatnym wietrze. Asfaltowa
Ăcieĝka, która biegnie niedaleko, jest Ăliska po wieczornym deszczu.
Wysoko na niebie wisi nabrzmiaïy ksiÚĝyc, który spoglÈda w dóï na
tÚpe krawÚdzie miasta. PatrzÈc na biaïÈ parÚ wydobywajÈcÈ siÚ z moich ust, myĂlÚ o tym, ĝe sceny zbrodni w tym mieĂcie sÈ duĝo surowsze niĝ w Smithson — i duĝo bardziej ponure.
Kiedy zadzwoniï telefon, wïaĂnie rozpoczynaïam drugÈ godzinÚ
snu. NapaĂÊ ze skutkiem Ămiertelnym w Carlton. Odïoĝyïam telefon i spojrzaïam na delikatnie chrapiÈcego mÚĝczyznÚ, który leĝaï
obok mnie na gigantycznym ïóĝku. WyĂlizgnÚïam siÚ z ciepïego kokonu i powïóczÈc nogami, poszïam do maïego salonu. Po cichu
zaïoĝyïam ubrania, które zdjÚïam z siebie zaledwie godzinÚ wczeĂniej. Delikatnie zamknÚïam drzwi i wsiadïam do windy. Szybko, nie
podnoszÈc gïowy, minÚïam rozĂwietlone lobby, a potem wskoczyïam
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do taksówki. NocÈ miasto jest mniejsze. Teraz, niecaïy kwadrans
póěniej, patrzÚ na twarz martwego mÚĝczyzny, a lodowaty wiatr
owiewa moje uszy i nos.
Moje ciaïo boleĂnie pragnie odpoczynku. Mój oddech ma posmak
wina, a skóra wciÈĝ jeszcze pachnie seksem. Owijam siÚ szczelniej
weïnianym pïaszczem i krÚcÚ przeczÈco gïowÈ, ĝeby zmusiÊ mózg
do zaakceptowania faktu, ĝe przez nastÚpne kilka godzin sen nie
wchodzi w rachubÚ.
¥ledczy w milczeniu wykonujÈ swojÈ pracÚ. W swoich biaïych
puchowych mundurach wyraěnie odróĝniajÈ siÚ od reszty. Uzbrojeni w rÚkawiczki i pÚsety podnoszÈ z ziemi róĝne rzeczy, które
potem ostroĝnie wkïadajÈ do torebek na dowody. Ich doĂwiadczone
oczy wypatrujÈ wszystkiego, co moĝe pomóc w odtworzeniu ostatnich wydarzeñ.
Jedyne, co sïyszÚ, to nieustajÈce brzÚczenie rozlazïej nocy.
Nagle lekko podskakujÚ, gdy bïyski lampy aparatu zaczynajÈ
rozĂwietlaÊ to ponure miejsce — jeden, drugi, kolejny. KojarzÈ mi
siÚ z teledyskiem — tyle ĝe zamiast zaokrÈglonych tañczÈcych sylwetek mam przed sobÈ ofiarÚ zabójstwa. Jest to mÚĝczyzna; jego
gïowa zwisa z przodu, a plecy sÈ mocno oparte o ĂcianÚ. Jego powykrÚcane palce ïagodnie zwinÚïy siÚ w obu dïoniach w chwili
Ămierci. Podziurawiona weïniana czapka czÚĂciowo chroni przed
zimnem jego ïysÈ gïowÚ. Spodnie od dresu ma zdjÚte do kolan, ale
przydïuga koszula pomogïa mu zachowaÊ resztki godnoĂci. MÚĝczyzna ma na rÚkach krew, która powoli juĝ wysycha. To znak, ĝe
nie chciaï wypuĂciÊ ĝycia ze swojego ciaïa. Nie chciaï umrzeÊ,
mimo ĝe ĝyï w taki sposób. Ciemna czerwieñ miesza siÚ ze Ămieciami na ziemi, tworzÈc brudnÈ, cuchnÈcÈ kaïuĝÚ. Zastanawiam
siÚ, czy wĂród ĝywych jest jeszcze ktoĂ, kto pamiÚta go z czasów
dzieciñstwa. Ciekawe, kim byïa jego matka.
Nagle widzÚ przed sobÈ rozĝarzony koniuszek papierosa.
— Co za miejsce — mówi detektyw sierĝant Nick Fleet.
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Gasi papierosa i wkïada go do plastikowej torebki, którÈ nastÚpnie wsuwa do kieszeni.
Znajomy zapach ĂwidrujÈcy moje nozdrza sprawia, ĝe teĝ mam
ochotÚ zapaliÊ.
— Kompletnie odosobnione — zauwaĝam. — I do tego ěle
oĂwietlone. Moĝna w miarÚ bezpiecznie zaïoĝyÊ, ĝe w takim miejscu czïowiek jest w stanie zrobiÊ praktycznie wszystko, nie obawiajÈc siÚ konsekwencji.
Fleet prycha.
— Gdyby nie Ăwiadek, to pewnie bym uznaï, ĝe facet umówiï siÚ
z kimĂ na gejowskÈ randkÚ i coĂ poszïo nie tak. Przez to, ĝe jest rozebrany do poïowy. — Fleet marszczy nos i zerka z ukosa na tunel
i na zwïoki. — Ale prawdopodobnie to byïa zemsta za dïugi narkotykowe. Zazwyczaj tak jest.
— Moĝe — odpowiadam — ale nie wydaje mi siÚ. Wszystkie
dowody wskazujÈ na to, ĝe zostaï zaskoczony. MyĂlÚ, ĝe zaatakowano go w momencie, gdy sikaï odwrócony przodem do Ăciany —
mówiÚ, wskazujÈc nieĂwieĝÈ mokrÈ plamÚ niedaleko ciaïa.
Fleet gïoĂno odchrzÈkuje, a děwiÚk luěnej flegmy odbijajÈcej siÚ
od Ăcianek jego gardïa przyprawia mnie o mdïoĂci.
— Ja mimo wszystko stawiam na narkotyki.
— To moĝliwe — powtarzam — ale nie ma ĝadnych Ăladów
ĂwiadczÈcych o tym, ĝe coĂ zaĝywaï albo sprzedawaï. ¿adnych ukïuÊ
po igle ani przyrzÈdów do Êpania.
— Moĝe kogoĂ wkurzyï.
— Moĝe — odpowiadam krótko.
Fleet cmoka.
— Gemmo, musimy zachowaÊ otwarte umysïy — mówi, sugerujÈc, ĝe z nas dwojga on jest tym mÈdrzejszym. — Na razie jest
jeszcze za wczeĂnie, ĝeby wyciÈgaÊ jakieĂ wnioski.
CzujÚ znajomy przypïyw frustracji. Niedaleko nas w ciemnoĂci
bïyskajÈ reflektory samochodu. GdzieĂ za nami zaczyna szczekaÊ
pies. ChwilÚ póěniej pojawia siÚ nasz szef, gïówny inspektor policji
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Toby Isaacs. Schyla siÚ pod taĂmÈ policyjnÈ i wchodzi do tunelu.
Wita mnie i Fleeta skinieniem gïowy, a potem rozglÈda siÚ po miejscu zbrodni swoimi duĝymi szarymi oczami. Jego twarz jest nieruchoma. Przez chwilÚ zatrzymuje wzrok na zniszczonych butach
zmarïego mÚĝczyzny; podeszwa lewego buta z jednej strony odpada i ukazuje palce, które przypominajÈ zÚby w otwartej paszczy.
— Co wiemy? — pyta Isaacs.
— Zostaï zaatakowany ostrym narzÚdziem — mówiÚ i automatycznie prostujÚ ramiona, ĝeby mój gïos byï mocniejszy. — Prawdopodobnie pojedyncza rana, ale jeszcze go nie ruszaliĂmy. Nigdzie
nie ma Ăladu broni. PrzyĂlÚ ekipÚ, ĝeby zbadaïa teren, gdy tylko wstanie dzieñ, i dowiem siÚ, czy gdzieĂ w pobliĝu nie ma zamontowanych kamer. Ale na wiele bym nie liczyïa, bo ja ĝadnych nie widzÚ.
Isaacs krótko kiwa gïowÈ.
— Mamy pewnoĂÊ, ĝe to bezdomny?
— Zdecydowanie na to wyglÈda — potwierdzam.
— I ten charakterystyczny zapach — dodaje Fleet, po czym
wskazuje koc i zniszczony plecak za zespoïem Ăledczych. — To
wyglÈda na jego sypialniÚ.
— Nie znaleěliĂmy ĝadnego dokumentu toĝsamoĂci — mówiÚ.
— A gdzie teraz jest Ăwiadek? — pyta Isaacs, rozglÈdajÈc siÚ
dookoïa.
— W komisariacie — odpowiadam. — Jak skoñczymy, pojedziemy do niej i spiszemy jej zeznanie. To starsza kobieta, teĝ bezdomna. JadÈc tutaj, rozmawiaïam z policjantem, który z niÈ tam
siedzi. Powiedziaï, ĝe jest w zïym stanie.
— Na pewno nie ma z tym nic wspólnego?
— Nie wydaje mi siÚ. Powiedziaï, ĝe jest przeraĝona.
Isaacs zaciska usta.
— Mamy opis, który mógïby nam jakoĂ pomóc?
— MÚĝczyzna w kapturze — odpowiadam. — BÚdziemy jÈ naciskaÊ, ĝeby podaïa wiÚcej szczegóïów, ale jest tak ciemno, ĝe pewnie za duĝo nie widziaïa.
12

Kup książkę

Poleć książkę

GDY ZAPADNIE NOC

— MÚĝczyěni w kapturach sÈ ěródïem wszelkiego zïa, co? —
dowcipkuje Fleet.
PatrzÚ, jak drapie siÚ po ïokciu i mocno przeczesuje dïoniÈ
swoje wïosy, które sÈ proste i grube jak druty. Mam wraĝenie, ĝe
Isaacs raczej go toleruje, niĝ lubi, ale dla Fleeta to nie stanowi problemu. To typ czïowieka, którego maïo co jest w stanie poruszyÊ.
W ciÈgu tych trzech miesiÚcy, które minÚïy od chwili mojego
zamieszkania w Melbourne, wspóïpracowaïam z nim czÚĂciej niĝ
ktokolwiek inny z naszego zespoïu. Jest detektywem sierĝantem
tak samo jak ja, ale ma kilka lat wiÚcej ode mnie. Zdziwiïabym siÚ
jednak, gdyby byï juĝ po czterdziestce. Podejrzewam, ĝe zanim
wstÈpiï do policji, prowadziï zupeïnie inne ĝycie. Szybko odkryïam,
ĝe ma ogromne powodzenie u kobiet, chociaĝ ja jeszcze nie miaïam
okazji siÚ przekonaÊ, na czym polega ten jego urok.
Jest odpychajÈco owïosiony i czÚsto zachowuje siÚ prostacko.
Ma równieĝ pewnÈ nieprzyjemnÈ pierwotnÈ cechÚ: obcesowoĂÊ.
¥ledczy zaczynajÈ przeglÈdaÊ posïanie mÚĝczyzny. Lampa aparatu
znowu bïyska, a wyblakïy koc piknikowy szybko lÈduje w worku.
Isaacs rozciera dïonie, skïada je i chucha do Ărodka.
— Mam nadziejÚ, ĝe znaï napastnika. OstatniÈ rzeczÈ, jakiej
potrzebujemy, to przypadkowa napaĂÊ na bezdomnego.
— MuszÚ znowu zapaliÊ — ogïasza Fleet. — A przy okazji trochÚ
siÚ rozejrzÚ.
Isaacs obejmuje siÚ ramionami i delikatnie odchyla do tyïu na
piÚtach. Zerka na bok, ĝeby popatrzeÊ na park, ukazujÈc swój ostry
profil. Blask ksiÚĝyca nadaje jego wïosom srebrnÈ poĂwiatÚ. Jak
zwykle nie potrafiÚ stwierdziÊ, co myĂli.
PatrzÚ nad gïowÈ Isaacsa na labirynt Ăwiateï i nierównych dachów. CzujÚ niepokój. Nie wiadomo, kto moĝe nas obserwowaÊ
w ciemnoĂci.
— Pani detektyw? — odzywa siÚ Brenton Cardona, jeden ze
starszych Ăledczych. — ChcielibyĂmy go obróciÊ. Moĝemy?
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Wiem, ĝe Isaacs mnie obserwuje, wiÚc zdecydowanie kiwam
gïowÈ w odpowiedzi, a potem po raz ostatni kucam przy bezimiennej
ofierze. Staram siÚ nie dotknÈÊ krwi ani kawaïków tkanek. PrzyglÈdam siÚ twarzy mÚĝczyzny. Jego dolna warga delikatnie zwisa
i bïyszczy od Ăliny. NiewidzÈce oczy patrzÈ na zniszczone buty.
MyĂlÚ, ĝe ma okoïo szeĂÊdziesiÚciu piÚciu lat, ale prawidïowÈ ocenÚ utrudnia mi gruba warstwa brudu na jego szorstkiej, ospowatej
skórze. Moĝe byÊ duĝo mïodszy. Zgrzytam zÚbami na myĂl o tym,
jak makabryczna scena musiaïa siÚ tu wydarzyÊ. Wyobraĝam sobie
mÚĝczyznÚ, który nagle orientuje siÚ, ĝe ktoĂ za nim stoi, a zaraz
potem zostaje siïÈ odwrócony. Czuje obezwïadniajÈcy ból, gdy napastnik wbija mu nóĝ w klatkÚ piersiowÈ. Otwiera szeroko oczy i widzi krew wypïywajÈcÈ prosto z jego serca i skapujÈcÈ na ziemiÚ.
W panicznym strachu uĂwiadamia sobie, ĝe umiera. Jest przeraĝony.
Nie jestem w stanie stwierdziÊ, czy byï dobrym, czy zïym czïowiekiem, czy moĝe kimĂ pomiÚdzy. Ale bez wzglÚdu na to, co tu siÚ
niedawno wydarzyïo, w tej chwili ten starszy mÚĝczyzna, z którego
wypïynÚïo caïe ĝycie — pochylony do przodu i z ranÈ w klatce piersiowej — wyglÈda jak porzucony maïy chïopiec.
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