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po#wi$cone kosmetykom, trzeci% natomiast okaza&a si$ 
niejaka... Lara Ko'kowska, która jako miejsce pracy poda-
wa&a warszawskie biuro jednej z(agend unijnych.

– Bo)e... – j$kn%& porucznik. – Przecie) to( ani chybi
Klara Bo'kowska, SMS-owa rozmówczyni Agnieszki!

Najwyra*niej Klara, z( sobie tylko znanych powodów,
postanowi&a, jak(to(niektórzy maj% w(zwyczaju, zarejestro-
wa' si$ pod(nieco przekr$conym imieniem i(nazwiskiem. 
Porucznik nie(móg& uwierzy', )e patrz%c na( to(nazwisko 
wczoraj wieczorem, nie(domy#li& si$ prawdziwej to)samo-
#ci Lary. 

– Wszystko przez ten( alkohol – wymamrota&. –
Tak(nie(mo)e by', zawalam sprawy. Dzi# wieczorem zero 
picia! – doda&, po(czym natychmiast si$ swoim postano-
wieniem przerazi&.

Do( Klary Bo'kowskiej mia& zreszt% dzwoni' wczo-
raj, tyle )e niemal nic o(niej nie(wiedz%c, Kostas nie(mia& 
pomys&u nawet na( to, jak(zacz%' tak% rozmow$. Przecie) 
nie(móg& zadzwoni', przedstawi' si$ i(zapyta':

– A(nie(wie pani czasem, co(Agnieszce mog&o si$ przy-
tra+ '? Bo(my, prosz$ &askawej pani, nie(wiemy.

Po( czym dopyta' j% o( Agnieszki po)ycie ma&)e,skie
i(ewentualne zdrady, o(których jako jej(zaufana znajoma 
powinna co# wiedzie'...

Nie, ten(plan wymaga& dopracowania, a(tak(naprawd$
wymy#lenia od( pocz%tku. Zostawi& sobie zatem t$ roz-
mow$ na(rano, a(rano, jak(wiadomo, zadzwoni& Cimiria-
kos i(wszystko inne zesz&o na(dalszy plan.
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Klara Bo'kowska vel Lara Ko'kowska nie(by&a, podob-
nie jak(Agnieszka, specjalnie wylewna w(dzieleniu si$ infor-
macjami o(swoim )yciu z(innymi u)ytkownikami serwisu 
spo&eczno#ciowego, mimo to(mia&a zdecydowanie wi$cej 
zarówno znajomych, jak( i( wpisów na( osi czasu. Z( tych 
ostatnich jednak trudno by&o dowiedzie' si$ na( jej(temat 
czego# wi$cej poza tym, )e uwielbia kick-boxing i( proz$ 
Ma&gorzaty Kalici,skiej. 

Cholera, troch$ tego ma&o, pomy#la& Stawropulos, 
b$bni%c nerwowo palcami po(blacie biurka. Za(ma&o, by 
obmy#li' jaki# sensowny plan prowadzenia rozmowy. 

I(wtedy, patrz%c na(informacje o(u)ytkowniku pro+ lu, 
zauwa)y&, )e Klara poprzedniego dnia obchodzi&a uro-
dziny. Co(nasun$&o mu pewien pomys&.

W(kieszeni Kostasa zadzwoni&a komórka. Numer, który 
pojawi& si$ na(wy#wietlaczu, nic mu nie(mówi&. 

– Kostas? Tu Dimitris – us&ysza& g&os szefa policji ca&ego 
Dodekanezu. – To( moja nieo+ cjalna komórka, tylko 
do( twojej wiadomo#ci. Wyjd* z( komisariatu i( zadzwo, 
do(mnie z(automatu.

– Jasne, si$ robi – Stawropulos roz&%czy& si$ i(z(wyra-
zem os&upienia na(twarzy wyszed& z(budynku. Wprawdzie 
nikogo poza nim na( komisariacie nie( by&o, wi$c równie 
dobrze móg& i( stamt%d rozmawia' ze( swym prze&o)o-
nym i( starym przyjacielem ca&kowicie nieskr$powany, 
ale( ten(wyda& polecenie g&osem na( tyle autorytatywnym, 
)e Kostas postanowi& nie(polemizowa'. Lubi& zreszt% takie 
nieoczekiwane sytuacje, które w( jego poprzedniej pracy, 
w(Atenach, zdarza&y si$ dosy' cz$sto. Ale(tu, na(Nisyros, 
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na(zadupiu #wiata? To(przekracza&o granice prawdopodo-
bie,stwa.

Wybra& „nieo+ cjalny” numer Christopulosa.
– No(to(jestem…
– S&uchaj, wiem, )e to(wygl%da dziwnie, ale(mam(tak%

sytuacj$, )e…
– Dobra, nie(musisz mi(si$ przecie) t&umaczy' – prze-

rwa& podekscytowany Stawropulos. – Jeste# w(ko,cu moim 
prze&o)onym.

Po( drugiej stronie s&uchawki rozbrzmia& szybko st&u-
miony #miech.

– S&uchaj, dosta&em z(Aten informacj$, )e w(twojej oko-
licy zagin$&a jeszcze jedna kobieta. W$gierka, niejaka Ale-
xandra Csillag. To(póki co(poufna wiadomo#'. Z(ró)nych 
powodów. Podaj mi(swój prywatny mail, to(za(chwil$ prze-
#l$ ci ca&e dossier. Rodzina zg&osi&a, )e kontakt z(ni% urwa& 
si$ trzeciego pa*dziernika wieczorem i( )e by&a wtedy 
gdzie# na( po&udniowych Cykladach albo na( Dodekane-
zie. Podobno mia&a ostatnio romans, kogo# tu, w(Grecji, 
pozna&a…

– Trzeciego pa*dziernika? – zdziwi& si$ Stawropulos.
– To(raptem pi$' dni temu. I(dwa(dni przed znikni$ciem 
Polki.

– Taaa. Nie(znalaz&a si$, jak(zgaduj$?
– Nie. Mia&em w&a#nie w tej sprawie dzwoni' do cie-

bie. Ale powiedz, czemu taki alarm z(t% W$gierk%? Pi$' dni 
po(zagini$ciu?

– Komu# w ministerstwie najwyra*niej bardzo na
tym zale)y. Mam( swoje przypuszczenia co( do( powodu,
ale(wybacz, nie(mog$ si$ teraz nimi z(tob% podzieli'. Popy-
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taj nieo+ cjalnie ludzi, mo)e kto# co# z( czym# skojarzy. 
A(mo)e, jak(zobaczysz materia&y, co# przyjdzie ci do(g&owy.

– Jasne, oczywi#cie, zajm$ si$ tym( jak( najszybciej. 
Nie( s%dzisz jednak, )e to( podejrzane – dwie kobiety 
w(tym(samym czasie?

– Có) mam(powiedzie', nie(przypadkiem z(tym(do(cie-
bie dzwoni$. Ale(opowiedz mi(najpierw, do(czego dosze-
d&e# w(sprawie z(Lewity.

Stawropulos zreferowa& wydarzenia ostatnich dni. Gdy 
doszed& do(dzisiejszej rozmowy z(Gierogiadisem, us&ysza&, 
jak(jego rozmówca g&$boko wci%ga powietrze.

– Kostas, to( wszystko mo)e by' bardziej pokr$cone, 
ni)(my#lisz. I(bardziej niebezpieczne. Normalnie zadzwo-
ni&bym do( tego + uta i(kaza& ci odda' z(powrotem #ledz-
two. Ale... nie( mog$ tego zrobi'. Nie( pytaj, dlaczego. 
Za( to( powiem ci, co( zrobisz. Poczekaj chwil$… – w( tle 
Kostas us&ysza& przyspieszony stukot klawiatury. – A(wi$c 
jutro o(czwartej dziesi$' rano wsi%dziesz na(prom, który 
oko&o dziewi%tej dowiezie ci$ na( Rodos. B$d$ czeka& 
w(tawernie „Nimmos” na(starym mie#cie. Pójdziesz z(pirsu 
od( promu prosto przed siebie, przejdziesz przez pierw-
sz% bram$ w(murach, #w. Katarzyny, dalej prosto wzd&u) 
murów i(znajdziesz tawern$. Porozmawiamy, jak(si$ spo-
tkamy. B%d* po(cywilnemu, ale… – Christopulos zawaha& 
si$ – ...we* ze(sob% bro,. I(ogólnie uwa)aj na(siebie.

– Oczywi#cie, Dimitris, zrobi$ jak(mówisz. I(tak(chcia-
&em jutro pop&yn%' na(Rodos, do(patologów.

– O(tym(te) porozmawiamy. Do(jutra. Aha, i(nie(mów 
nikomu z(naszych, )e mamy si$ spotka'.

– Jasne – odpowiedzia& Kostas, cho' nic nie( by&o 
dla(niego jasne.


