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– Jannis... – zagadn#$ nast%pnego ranka porucznik 
Cimiriakosa, gdy schodzili w& stron% betonowego pirsu,
do&którego przycumowany by$ Panther. 

Polacy w$a'nie odp$yn%li; za& trzy dni mieli zdawa(
jacht na& Rodos. W& pi#tek wieczorem maj# lot do& War-
szawy. Ustalili, )e po&drodze wysadz# na&Leros Marka Gra-
bowskiego, który postanowi$ tu zosta( a)&do&wyja'nienia 
sprawy, zamierza$ wynaj#( pokój w&hotelu w&Agia Marina, 
g$ównym mie'cie wyspy. Kapsel i& Inez zastanawiali si%
nawet, czy& nie& zrobi( tego samego i& w& razie potrzeby 
nie&dop$yn#( promem po&oddaniu jachtu, ale&po&namy'le 
nie&zdecydowali si% na&to, gdy) Inez w&kolejny poniedzia-
$ek musia$a stawi( si% do&pracy w&Montpellier.

Stawropulos zastanawia$ si%, czy& do& pi#tku uda mu
si% rozwik$a( zagadk% pani Grabowskiej. Zosta$y nieca$e 
cztery dni – strasznie ma$o czasu. Potem Polaków ju)& tu 
nie&b%dzie. Z&drugiej jednak strony wypyta$ ich&w$a'ciwie 
o& wszystko, co& chcia$by wiedzie(, na& teraz przynajmniej. 
W&dobie komórek i&internetu b%dzie te) móg$ skontakto-
wa( si% z&ka)dym z&nich w&ci#gu kilku minut. No, chyba 
)e ten& kto' b%dzie go& unika$. My'la$ o& Marku. Na& typ
)onobójcy nie&wygl#da$, ale... co' porucznika w&tym&cz$o-
wieku niepokoi$o, nie&mia$ natomiast bladego poj%cia co. 
Nie&odwa)y$ si% wczoraj zagadn#( go&o&mo)liwo'( samo-
bójstwa ma$)onki – teraz tego )a$owa$.

Przypomnia$ sobie, )e w& Atenach i& jeszcze wcze'niej,
kiedy zaczyna$ swoj# policyjn# karier% w& Salonikach,
w'ród 'ledczych panowa$o przekonanie, )e albo morderc% 
znajdzie si% w&ci#gu miesi#ca, albo – z&nielicznymi wyj#t-
kami – ju)& si% go& nie& znajdzie. To& oczywi'cie przes#dy,
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ale&wielu policjantów w&nie&'wi%cie wierzy$o. Sam Kostas, 
który ostro)nie pochodzi$ do&podobnych rewelacji, pod-
liczy$ kiedy' sprawy zabójstw, nad& którymi pracowa$ 
i& wysz$o mu, )e w& oko$o osiemdziesi%ciu pi%ciu procen-
tach morderc% zatrzymywano rzeczywi'cie w& ci#gu mie-
si#ca, w& jakich' dziesi%ciu przypadkach na&sto do&zatrzy-
mania dochodzi$o w&kolejnych dwóch-trzech miesi#cach, 
a&w&oko$o pi%ciu sprawcy nie&wykrywano wcale.

A& tu Stawropulosowi zostawa$y tylko cztery dni. 
Mia$ dziwne, irracjonalne przeczucie, )e wraz z& wyjaz-
dem Polaków straci jakiekolwiek szanse na& rozwi#zanie 
tej&sprawy. Sprawy, która zreszt# niekoniecznie by$a mor-
derstwem. W&rzeczy samej, nie&mia$ nawet poszlak, które 
by na&to&wskazywa$y. Bez )adnych w#tpliwo'ci mia$ nato-
miast zaginion# osob%. A& tak& naprawd% trzy zaginione 
osoby. Postanowi$ jednak skupi( si% na&Agnieszce:

– S$uchaj... – ci#gn#$ Stawropulos. – Czy& twoim zda-
niem mo)liwe jest, by dwie osoby zdo$a$y tu wczoraj upro-
wadzi( do'( wysok#, sprawn# kobiet%? Wbrew jej& woli, 
niezauwa)enie doprowadzi( do& przystani i& zapakowa( 
na&$ód*?

– Hm... – zastanowi$ si% Cimiriakos. – Raczej nie. 
Jest tylko jedna ogólnodost%pna 'cie)ka na& przysta+; 
kto& chcia$by i'( inaczej, po& kamieniach, w& ciemno'ci 
po$ama$by nogi. ,cie)ka ma& jakie' siedemset pi%(dzie-
si#t metrów, wieczorem cz%sto chodz# ni# nasze kobiety, 
zaganiaj#c kozy-matki z&m$odymi do&obórki, reszta stada 
pasie si% luzem do&listopada. -a)# ni# te) )eglarze… Nawet 
gdyby nikogo akurat po&drodze nie&spotkali, jak&dostaliby 
si% na& $ód*? Szejk musia$by ich& widzie(. Jego jacht jest 
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przecie) pierwszy przy nabrze)u – ka)dy próbuj#cy dosta( 
si% do&swojej $odzi pontonem musia$by przep$yn#( obok.

– No& tak... – zamy'li$ si% Stawropulos. – Skoro zatem
'ci#gni%cie pani Grabowskiej na& jacht si$# w&czasie kola-
cji raczej nie& wchodzi w& gr%, tym& bardziej trudno przy-
puszcza(, by kto' by$ w&stanie cichcem przetransportowa( 
jej&zw$oki. Pozostaje jedno wyj'cie...

– Jakie?
– Posz$a z& tajemnicz# dwójk# na& jacht dobrowolnie,

jako' ko$o drugiej w&nocy, kiedy szejk ju)&spa$, a& jej&m#) 
i&polski kapitan jeszcze nie&podj%li poszukiwa+.

– A&niby na&który z&jachtów? Sta$y tu wszystkie do&wczo-
rajszego wieczoru, przeszuka$em je& dok$adnie, ty& te),
z&psem. Nie&ma&szans, )eby trzy osoby si% gdzie' schowa$y. 
W&dodatku niezauwa)one przez pozosta$ych za$ogantów.

– Oczywi'cie, Jannis. Ale nie&s#dz%, by'my przeszukali
wszystkie $odzie.

Cimiriakos spojrza$ na&policjanta z&min#, która zasad-
niczo wyra)a$a zdziwienie, ale&czai$ si% w&niej te) zal#)ek 
gniewu.

– Co&chcesz przez to&powiedzie(?
– /e nie&sprawdzi$e' $odzi pod&bander# z& )ó$wiem! –

twarz Stawropulosa rozja'ni$ szeroki u'miech.
– Daj spokój! Nie&ma&takiej bandery! 
– Chcesz zatem powiedzie(, )e staruszka mia$a omamy? 

Na& osob% z& demencj#, przy ca$ym dostojnym jej& wieku,
nie&wygl#da.

– A&ty&chcesz powiedzie(, )e wp$yn#$ tu wczoraj jacht
pod&dziwaczn# bander#, którego obecno'ci ani odp$yni%-
cia nie& zauwa)y$o trzydziestu paru )eglarzy, nie& mówi#c 
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ju)& o& moich synach? A& widzia$a go& tylko jedna starsza 
W$oszka?

– Nie&wiem, Jannis. Ale&gdybym mia$ na&co' postawi(, 
ryzykuj#c w& razie pomy$ki utrat% g$owy, za$o)y$bym, )e 
ta& trójka opu'ci$a w& nocy twoj# wysp%, prawdopodob-
nie razem i& zapewne tym& dziwnym jachtem czy& cokol-
wiek to&by$o, którego obecno'ci nikt poza pani# Montani 
nie&dostrzeg$. Pytanie tylko, jak&zdo$ali wyp$yn#( niezau-
wa)eni i&czy&wszyscy byli )ywi. No&i&o&której, bo&przecie) 
nie&w&godzinach, kiedy szejk gapi$ si% w&niebo albo pali$ 
fajk%. W$a'nie, s$uchaj, czy& mo)liwe jest, by wyp$yn%li 
jako' potem, mi%dzy drug# a&pi#t#, i&nikt ich&nie&zauwa)y$?

– Ma$o prawdopodobne. Pami%taj, )e nie&spa$o co&naj-
mniej dwóch Polaków, którzy szukali Agnieszki.

– Chyba )e by$o to&w&momencie, kiedy weszli na&gór% 
sprawdzi(, czy& nie& zosta$a w& tawernie, albo potem, gdy 
ruszyli ci% obudzi(? 

– Niby tak, ale& z& du)ego odcinka 'cie)ki te) zatok% 
wida(. No&i&s$ycha( by by$o prac% silnika, a&oni&musieli by( 
wtedy wyczuleni na&wszelkie odg$osy, w&nadziei, )e us$ysz# 
wo$anie o&pomoc. Zatem czas, kiedy rzeczywi'cie nie&kon-
trolowali tego, co&si% dzia$o na&przystani, by$ pewnie bar-
dzo krótki. 

– A&potem? Gdy twoi ch$opcy wyp$yn%li w&morze? 
– Raczej te) nie. Zbli)a$ si% ju)&brzask, polski kapitan 

i& m#) pani Grabowskiej nie& spali, a& wkrótce, na& wie'( 
o& tragicznej nowinie, wsta$a tak)e reszta polskiej za$ogi. 
Na&pewno zauwa)yliby wyp$ywaj#cy jacht.

– Chyba )e... by$ to&na&przyk$ad kuter. 
– Niemo)liwe.
– Dlaczego?


