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Błyski  fleszy  atakowały  wnętrze  apartamentu  przez  ponad  minutę.  Gdy  wreszcie 

ustały, Peter Hamilton wciąż niewiele widział. Przymknął oczy i potarł je dłonią, ale raczej 

nie spodziewał się, że to pomoże.  

– To już wszystko, detektywie – odezwał się jeden z funkcjonariuszy ściskających w 

dłoniach aparaty. Hamilton nie zwrócił uwagi na ironiczny ton i ledwie skrywane uśmieszki. 

Kiwnął tylko głową i czekał aż ekipa wyjdzie z pokoju. Gdy znaleźli się za drzwiami, usłyszał 

tłumione parsknięcia i rozbawione szepty.  Jemu samemu nie było do śmiechu. Na trzecim 

posterunku zawitał trzynaście godzin wcześniej, a już teraz stał nad trupem. Pierwsza sprawa, 

pomyślał. A ja się bałem, że będę musiał długo na coś czekać. Gdybym tylko miał pojęcie od 

czego zacząć.

Sęk  w  tym,  że  nie  wiedział.  Nie  dlatego,  że  był  głupi  czy  niekompetentny.  Nie 

wiedział  od czego zacząć,  ponieważ nie było  od czego zacząć.  Żadnej  wskazówki,  śladu, 

tropu. Nic. 

Przykucnął nad martwym mężczyzną i wyciągnął z kieszeni komunikator. Nigdy nie 

wierzył w tego typu metody, ale zamierzał chwycić się każdej możliwości.  

 –  Siedemnasty  maja  –  powiedział,  uruchomiwszy  dyktafon.  –  Godzina  trzecia 

jedenaście w nocy. Hotel Oleander, dziewiąte piętro, pokój numer sześć – czuł się idiotycznie, 

jakby grał w kiepskim kryminale. Mimo to ciągnął, starając się zachować rzeczowy ton. – 

Morderstwa dokonano ponad godzinę  temu,  czyli  prawie  na pewno przed drugą w nocy. 

Ofiara  to  biały  mężczyzna  w  wieku  mniej  więcej  pięćdziesięciu  lat,  wysoki  i  dobrze 

zbudowany,  łysiejący.  Brak  dokumentów  i  pieniędzy.  Drogi  garnitur  i  eleganckie  buty 

wskazują na kogoś przyzwyczajonego do życia w luksusie. Na palcu ślad po sygnecie lub 

pierścieniu, na pewno nie po obrączce.       

–  Trzy  rany  postrzałowe  –  podjął  po  chwili.  –  Nieduży  kaliber,  trafienia  z  małej 

odległości, wszystkie wymierzone w okolice serca. Prawdopodobnie sprawca miał wcześniej 

do czynienia z bronią i morderstwo zostało dokonane z premedytacją. W pokoju brak śladów 

walki,  podobnie jak śladów włamania.  Logiczne  wydaje  się  założenie,  że  ofiara  wpuściła 

mordercę do apartamentu – przymuszona lub z własnej woli. Ekipa stwierdziła brak odcisków 

palców innych niż ofiary.       



Hamilton  podniósł  się  znad ciała  i  stanął  przed oknem wychodzącym na obszerny 

taras. 

– Recepcjonista zidentyfikował ofiarę jako Johna Smitha, który wynajął apartament 

numer  sześć  dwa  dni  temu.  Z  rejestru  wynika,  że  Smith  zapłacił  kartą  kredytową,  ale 

pracownicy banku twierdzą, że była to jedyna operacja z tego koncie. Wniosek, iż John Smith 

to jedynie alias, fałszywa tożsamość, nasuwa się sam. 

Obrócił się ponownie w stronę ciała i skrzywił się mimo woli. Wysmarowane krwią 

dłonie  zamordowanego  nieodmiennie  przykuwały  spojrzenie.  Podobnie  jak  otoczone 

nienaturalną czernią oczodoły.

– Ustalenie tożsamości ofiary potrwa, ponieważ morderca zadbał o usunięcie naskórka 

z opuszków palców zamordowanego oraz ponacinał dłonie uniemożliwiając identyfikację linii 

papilarnych. Do oczu wstrzyknięty został jakiś preparat, prawdopodobnie atrament, który nie 

pozwala  na  badanie  siatkówki.  Pozostaje  porównanie  uzębienia  ofiary,  choć  to  również 

zajmie więcej czasu niż zazwyczaj – szczęka zamordowanego została złamana, a parę zębów 

wybito.

Hamilton  obrócił  się  raz  jeszcze  w stronę  okna.  Czuł  się  dziwnie,  choć  nie  mógł 

właściwie sprecyzować jakie to uczucie. Drżała mu lewa dłoń, na czole pojawiły się kropelki 

potu. Było mu gorąco i duszno, ale palce u stóp miał skostniałe z zimna.  Czy tak wygląda 

panika?, zapytał sam siebie. 

–  Wnioski  –  zaczął  po  raz  ostatni.  –  Morderca  był  zdecydowany,  zna  procedury 

policyjne i prawdopodobnie znał ofiarę. Umie korzystać z broni palnej i dołożył wszelkich 

starań  by  możliwie  wydłużyć  czas  potrzebny  policji  na  określenie  tożsamości 

zamordowanego. Możliwe więc, że znając nazwisko ofiary poznamy też prawdopodobnego 

zabójcę. 

A do tego czasu on będzie już setki mil od San Corvo, jęknął w duchu Peter. Wtedy też 

zdał  sobie  sprawę  z  tego,  że  nie  jest  już  w pokoju  sam.  W oknie  odbijał  się  stojący  w 

drzwiach nieduży człowieczek w jedwabnym garniturze. 

– Zdaje się, że chciał pan ze mną rozmawiać – odezwał się. – Moje nazwisko Perez, 

Javier Perez. Jestem dyrektorem hotelu Oleander.  

– Detektyw Peter Hamilton. Prowadzę sprawę tego morderstwa.

– Sam? – w oczach Pereza pojawiło się niedowierzanie i kpina.

–  Sam  –  odparł  Hamilton.  –  Na  pewno  już  pan  o  wszystkim  słyszał  od  swoich 

pracowników, więc nie będę pana zanudzał detalami. 



– To bardzo miło z pana strony – dyrektor  skinął  głową. Jego łagodny uśmieszek 

zaczynał Peterowi działać na nerwy.

– Potrzebuję nagrań z kamer z tego piętra, z wind i z holu.

– Obawiam się, że to niewykonalne, proszę pana – odparł Perez ani na moment nie 

przestając się uśmiechać.  – Nie prowadzimy zapisu wideo w windach ani na tym piętrze. 

Jedynie w holu,  ale tam,  jak pan wie,  mieliśmy krótką awarię systemu ochrony akurat w 

momencie, gdy...  

– Wiem – uciął Hamilton. – Moi ludzie już przesłuchują recepcjonistów i waszych 

ochroniarzy.  Takie  awarie,  które  mają  miejsce  „akurat”  na  moment  przed  popełnieniem 

morderstwa muszą budzić pewne podejrzenia. 

Perez przyjął teatralną minę człowieka obrażonego.

– Chyba nie sugeruje pan, że... – zaczął, ale Hamilton przerwał mu machnięciem ręki.

–  Lepiej  niech  mi  pan  powie,  czemu na  tym piętrze  nie  ma  kamer.  O ile  dobrze 

pamiętam, to niezgodne z większością polis. Nikt by was bez tego nie ubezpieczył. 

Na twarzy dyrektora ponownie zagościł protekcjonalny uśmieszek.

– Załóżmy, że są ludzie, którzy wysoko cenią sobie nie tylko luksus jaki oferuje hotel 

Oleander, ale i naszą dyskrecję. Oraz świadomość, że nikt ich nie będzie szantażował. Jeśli 

nie  ma  pan  więcej  pytań  to  przepraszam,  ale  muszę  wydać  odpowiednie  dyspozycje  – 

człowieczek okręcił się na pięcie i ruszył w kierunku drzwi. Przystanął na progu i stamtąd 

obwieścił jeszcze – Gdyby zechciał pan przedyskutować kwestię działalności mojego hotelu z 

przełożonymi, proszę się daleko nie fatygować. Jeśli dobrze pan poszuka, na piętrze powinien 

pan trafić na dwóch sędziów, zastępcę prokuratora i inspektora policji. Życzę powodzenia. 

Perez zniknął, a nim Hamilton zdołał przekląć, rozległ się sygnał komunikatora.

– Co tam? 

– Ochroniarze  i  recepcjoniści  nic  nie  widzieli  –  w słuchawce odezwał  się  jeden z 

funkcjonariuszy.  –  Smith  przyszedł  sam,  ale  w  holu  kręciło  się  mnóstwo  osób  i  windy 

jeździły pełne. Do tego wraz z awarią systemu wideo na chwilę wysiadło światło. Wejść mógł 

praktycznie każdy. 

– Czyli nic nie wiemy? – upewnił się Hamilton.

–  Nic,  poza  faktem,  że  to  nikt  z  dziewiątego  piętra.  Kamer  tam nie  ma,  ale  jest 

komputerowy  rejestr  zamków  i  pracy  pneumatyków  otwierających  drzwi  apartamentów. 

Między dwudziestą czwartą, a wpół do trzeciej  nikt nie wchodził do, ani nie wychodził  z 

innych pokoi na piętrze. Smith wrócił do hotelu przed pierwszą, a o wpół do trzeciej znalazł 

go pracownik obsługi, który przyszedł z zamówionym wcześniej szampanem.



– Trzeba sprawdzić zapis z kamer na innych piętrach i w holu. Zabójca musiał stąd 

jakoś wyjść.  

– Już mam nagrania. Prześlę je na posterunek. 

– Dobra.

Hamilton wyłączył komunikator i wszedł do łazienki. Odkręcił wodę, przemył twarz, 

wytarł ją ręcznikiem. Zapis z kamer mógł pomóc, ale w niewielkim stopniu. Po hotelu tej 

wielkości co Oleander przez całą dobę kręcili się ludzie i znalezienie pośród nich mordercy 

mogło  przypominać  układnie  puzzli  z  zawiązanymi  oczyma.  Jedynym sensownym tropem 

będzie prawdopodobnie tożsamość ofiary, pomyślał Hamilton, ale na to trzeba poczekać... a  

do tego czasu... ślad... Gdyby był jakikolwiek ślad!  

Peter uniósł wzrok znad umywalki i trafił spojrzeniem na wystający zza szafki rożek 

maleńkiej  kartki  papieru.  Przycisnął  ją  paznokciem  do  ściany  i  pociągnął  delikatnie, 

stopniowo wydostając fiszkę. Po chwili mógł się przyjrzeć nietypowej wizytówce.  

City-Runner Ltd.
White Square 11

San Corvo
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Hamilton obrócił karteczkę na drugą stronę. Rozmazane pismo, wykonane kredką do 

brwi albo czymś podobnym, głosiło: 

widziałam mordercę

II.

Hamilton zjawił  się na White  Square przed siódmą,  ale w trzypiętrowym budynku 

City-Runner Ltd. panował gwar, a na korytarzach uwijały się dziesiątki ludzi. Do obszernego 

holu  prowadziły  olbrzymie  przeszklone  drzwi  poruszające  się  bezszelestnie  na 

pneumatycznych  prowadnicach.  Patio  otaczała  sieć  korytarzy,  schodów  i  wind, 

przypominająca Hamiltonowi mrowisko. Na zewnątrz słońce wyłaniało się znad budynków i 

przez szklany dach wpadały do środka różowawe promienie świtu. 



– W czym mogę pomóc? – jedna z trzech recepcjonistek obdarzyła Petera uroczym 

uśmiechem. Jej doskonała figura, skromny makijaż i gustowny strój przypomniały mu, że sam 

musi być blady, włosy mieć w nieładzie, a białą koszulę, zamszową kurtkę i dżinsy paskudnie 

wymięte. 

– Nazywam się Peter Hamilton. Byłem umówiony na siódmą z panem Hillcockiem, 

ale nie wiem czy już...

–  Czeka  na  pana  u  siebie  w gabinecie.  Pokój  numer  cztery,  trzecie  piętro  –  całą 

wypowiedź zwieńczył boski uśmiech. 

– Jest pani tak miła dla wszystkich, którzy tu przychodzą, pani Williams? – zapytał 

Hamilton, zerknąwszy na plakietkę przypiętą do jej żakietu. 

– Panno Williams – poprawiła go z mrugnięciem. – Proszę się pospieszyć, detektywie. 

Pan Hillcock bardzo ceni sobie swój czas. 

Uśmiechnął się do niej na pożegnanie, po czym wsiadł do windy. W lustrze poprawił 

kołnierz koszuli i przeczesał dłonią niesforne brązowe włosy. Na koniec spojrzał w obiektyw 

kamery i pogroził jej palcem.

–  Spróbujcie  pannie  Williams  nie  dać  premii  świątecznej,  to  się  wam dobiorę  do 

tyłków jakem John Wayne – oświadczył.  

Na trzecim piętrze  powitał  go  blisko  czterdziestoletni  mężczyzna  w prążkowanym 

garniturze,  o  gładko  ogolonej  głowie  i  przenikliwym  spojrzeniu.  Był  równie  wysoki  co 

Hamilton, lecz szerszy w ramionach; miał sprężysty krok i sposób poruszania się świadczący 

o pewności siebie.  

– Miło mi, detektywie – rzekł na wstępie, ściskając dłoń Petera z budzącą sympatię 

werwą. – Jestem James Hillcock, dyrektor City-Runner w San Corvo.   

– Dziękuję, że zgodził się pan ze mną spotkać. 

– Nie ma problemu. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc. Proszę do mojego gabinetu. 

Pomieszczenie zupełnie nie zgadzało się z wcześniejszymi wyobrażeniami Hamiltona. 

Zamiast mebli z mahoniu i obitych skórą foteli ujrzał niepozorne biurko w kącie, parę szafek, 

oraz skomplikowany pulpit zajmujący środek pokoju, a wyglądem przypominający trochę te 

jakie mieli dyspozytorzy lotu. Od przodu urządzenia sześć niewielkich ekranów zajmowało 

przestrzeń  ponad  rozbudowaną  klawiaturą,  paroma  gałkami  i  mikrofonem.  Po  bokach 

ustawionego  przed  terminalem  obrotowego  krzesła  widniały  kolejne  wyświetlacze,  małe 

klawiatury numeryczne oraz błyszczące kwadraciki płytek dotykowych.     

Hillcock wskazał Hamiltonowi krzesło.

– Imponująca maszyneria – zauważył Peter.



– To moje małe centrum dowodzenia. Mam stąd dostęp do wszystkiego czym zajmują 

się  aktualnie  nasi  ludzie,  do  sieci  łączności  wewnętrznej  i  zewnętrznej,  do  baz  danych 

naszego  oddziału  i  tych  w innych  miastach.  Brakuje  tylko  wglądu  do  monitorów  naszej 

ochrony. A przydałyby się – zachichotał. – Ale przejdźmy do rzeczy, detektywie. W czym 

mogę panu pomóc?  

– W pierwszej kolejności proszę mi powiedzieć czym zajmuje się City-Runner. Mam 

na myśli cały zakres waszych usług.  

Hillcock uniósł brwi w pytającym geście, po czym zamoczył usta w kubku z kawą i 

zaczął mówić:

– Cóż...  City-Runner oferuje trzy rodzaje usług. Pierwsza stanowi podstawę naszej 

działalności  i  sądzę,  że  musiał  pan  o  niej  słyszeć.  Grupa  naszych  specjalistów  bardzo 

szczegółowo  opracowuje  system  komunikacji  miejskiej,  analizuje  natężenie  ruchu, 

aktualizuje  wykonywane  w  San  Corvo  remonty,  zbiera  informacje  z  lotnisk  i  dworców, 

pozostaje  w stałym kontakcie  z  hotelami,  firmami  ochroniarskimi,  logistycznymi  i  przede 

wszystkim  z  taksówkarzami.  Wszystkie  zdobywane  informacje  przetwarzane  są  przez 

naszych  informatyków  i  na  bieżąco  przekazywane  do  centrali.  Tam  nasi  konsultanci 

odpowiadają  na  wezwania  klientów  –  za  pośrednictwem  komunikatorów,  wiadomości 

tekstowych, głosowych czy też poprzez sieć. Każdy może się z nami skontaktować z prośbą o 

wytyczenie najszybszej trasy z jednego punktu do drugiego i liczyć na otrzymanie dokładnej 

marszruty wraz z wykazem koniecznych środków transportu w ciągu minuty. Opłacamy też 

przez  sieć wszystkie  taryfy,  bilety.  Koszt  całościowy przesyłany jest  klientowi  na koniec 

miesiąca lub kolejne opłaty pobierane są bezpośrednio z jego konta zespolonego z numerem 

komunikatora lub kontem internetowym. Czy to brzmi znajomo?

– Owszem – zgodził  się  Hamilton.  Sam parokrotnie  korzystał  z tego typu usług i 

musiał przyznać, że efekty były zdumiewające. – Proszę kontynuować.

– Druga część naszej działalności to zespół konsultantów pracujących dla rozmaitych 

firm  i  nielicznych  klientów  indywidualnych.  Ci  ludzie  przygotowują  dla  swoich 

zleceniodawców szczegółowe trasy pomagające w codziennej komunikacji. Z tego typu usług 

korzystają w dużej mierze osoby na stanowiskach kierowniczych w większych firmach. Na 

tym  poziomie  możliwa  jest  także  współpraca  oddziałów  z  różnych  miast  –  szczególnie 

korzystna dla firm przewozowych.    

–  Trzeci  filar  naszej  działalności  został  wprowadzony  stosunkowo  niedawno,  ale 

zdążył  już  sobie  pozyskać  stałych  klientów i  w tym  właśnie  kierunku  spodziewamy się, 

szczerze  powiedziawszy,  najintensywniejszego rozwoju.  –  Hillcock mówił  z pasją.  Widać 



było, że praca jest dla niego całym życiem. – Naszych najlepszych ludzi można wynająć jako 

osobistych przewodników, którzy przeprowadzą przez miasto w możliwie najbezpieczniejszy, 

najbardziej komfortowy i najszybszy możliwy sposób. Są to specjaliści dysponujący rozległą 

wiedzą na temat  San Corvo – nie tylko miejsc,  ale i ludzi.  Wiedzą kogo i gdzie znaleźć. 

Wiedzą  co,  gdzie  i  z  kim  można  załatwić.  Część  z  naszych  konsultantów  ma  też 

doświadczenie w walce, dzięki czemu mogą pełnić rolę ochrony. Chociaż – Hillcock uniósł 

palec do góry, jakby chciał ten punkt szczególnie podkreślić – nie będą się narażać, jeśli ktoś 

zawczasu nie wpisał tego typu zadań w zakres ich odpowiedzialności. Inni, dzięki wyglądowi 

i  charakteryzacji  mogą  zastępować  naszych  klientów  w niebezpiecznych  sytuacjach  bądź 

umożliwić im, nazwijmy to, rozdwojenie się.  

–  Co  by  się  stało,  gdyby  ktoś  z  waszych  klientów  został  zabity  w  towarzystwie 

runnera pełniącego równocześnie rolę ochroniarza?

– Przeprowadzilibyśmy śledztwo, żeby ustalić czy nasz konsultant miał szansę temu 

zapobiec  – odparł  Hillcock  płynnym  głosem,  jakby powtarzał  z  pamięci  regulamin.  –  W 

przypadku wyniku negatywnego taki city runner zostałby usunięty z firmy i z całą pewnością 

nie znalazłby już pracy w podobnej agencji.

– Czy takie przypadki miały miejsce?

–  Wybaczy  pan,  detektywie,  ale  zgodnie  z  ustawą  179  o  Agencjach  Usług 

Komunikacyjnych obowiązuje nas tajemnica zawodowa. 

Hamilton pokiwał głową. 

–  Wspominał  pan  o podobnych  agencjach  – zauważył.  –  Wiele  jest  takich  w San 

Corvo? 

–  Nie  więcej  niż  w  innych  miastach.  Mniej  niż  przykładowo  w  Phoenix,  skąd 

pochodzę. Musi pan sobie jednak zdawać sprawę z tego, detektywie, że City-Runner Ltd. ma 

renomę.  My to  zaczęliśmy  i  pozostajemy numerem jeden.  Skupiamy najlepszych  ludzi  i 

najdoskonalszy sprzęt. Tu nie ma mowy o konkurencji. Jest tylko pozorna rywalizacja, dzięki 

której nikt nam nie zarzuci praktyk monopolistycznych.

– Powtórzy pan to przed prasą? – zagadnął wesoło Peter.

– Wolałbym, żeby mnie pan nie cytował – odpowiedział z uśmiechem Hillcock, po 

czym przechylił się w krześle do przodu i oparł łokcie o kolana. – O co chodzi, detektywie? 

Bo oboje wiemy, że informacje, których udzieliłem do tej pory znalazłby pan z łatwością na 

sieci lub poznał w biurze obsługi klienta na parterze. 

Hamilton wyciągnął z kieszeni foliowy woreczek, w nim zaś była znaleziona w hotelu 

wizytówka.  



– Czy to dowód? – zapytał Hillcock.

– W sprawie o morderstwo. Proszę spojrzeć.

Hillcock ujął woreczek w dłonie, a następnie obejrzał wizytówkę z obu stron. 

– Proszę powiedzieć mi coś więcej – rzekł.

– W hotelu Oleander znaleziono zwłoki mężczyzny. Został zastrzelony. Ta wizytówka 

to jedyny ślad jaki mamy.  

– Innymi słowy, sądzi pan, że ofierze towarzyszył nasz city runner i jakimś cudem 

zabójca jego lub ją przeoczył?

– Jego lub ją? – zdziwił się Hamilton.

– Na trzecim szczeblu pracuje u nas ponad trzydziestu runnerów, a każdy z nich ma 

zazwyczaj  po  parę  aliasów,  najczęściej  dopasowanych  do  rodzaju  zadań  lub 

odpowiedzialności.  Załóżmy,  że  istnieje  runner,  który  ma  pseudonim  MAVERICK  do 

zwykłych zadań, a ICEMAN do tych obejmujących ochronę. Klient wymienia konkretny alias 

i od razu wiadomo na jakim rodzaju zlecenia mu zależy. Wszystko sprowadza się do wygody 

i czasu. Przede wszystkim czasu. Poza tym, to niebezpieczna praca. Tak jest bezpieczniej, a 

nasi ludzie cenią sobie dyskrecję. 

– Ale może pan chyba jakoś połączyć pseudonim z żywą osobą? Macie jakiś bank 

danych czy listę płac?

– Oczywiście,  ale  to  potrwa.  Dane personalne  i  aliasy runnerów przesyłane  są  do 

głównej bazy w Carlson City. Ja sam nie mam wystarczających uprawnień żeby dotrzeć do 

tych informacji. Muszę poprosić o to kogoś z dyrektorów w Carlson. Czy mam się z nimi 

skontaktować? 

– Byłbym wdzięczny. 

Hillcock  wstał  skrzesła  i  podszedł  do  okna.  Odbył  krótką  rozmowę  z  kimś,  kto 

najwyraźniej był jego szefem, na końcu prosząc o potrzebne Hamiltonowi informacje. Gdy 

skończył, zajął z powrotem miejsce na krześle.  

– Sprawdzą to – oznajmił – ale, jak mówiłem, to potrwa. Podejrzewam, że będę miał 

te dane koło południa i wtedy natychmiast pana powiadomię.

– Dziękuję. To powinno nam pomóc.

  –  Próbował  pan  dzwonić  pod ten  numer?  –  zapytał  Hillcock  uderzając  palcem w 

wizytówkę.

– Tak. Nikt nie odpowiada. 

Przez chwilę siedzieli w milczeniu, po czym Hamilton wstał z miejsca i wyciągnął 

dłoń, żeby się pożegnać.



– Proszę to wziąć – powiedział Hillcock, podając mu swoją wizytówkę. – Pod tym 

numerem jestem zawsze dostępny. Gdyby pan czegoś potrzebował... 

Karteczka  była  identyczna  jak  ta  znaleziona  w  hotelu.  Inny  był  tylko  numer 

komunikatora oraz alias: TOP CAT. 

– Pan też pracuje jako runner? – spytał zaskoczony Hamilton.

–  Praca  za  biurkiem  potrafi  znudzić,  jeśli  wie  pan  co  mam  na  myśli  –  Hillcock 

mrugnął porozumiewawczo. – Nie ma to jak wyskoczyć na miasto raz na jakiś czas. 

– Dziękuję. Do zobaczenia.

– Do zobaczenie, detektywie. I jeszcze jedno.

Peter zatrzymał się w drzwiach.

– Jeśli ten cały FARGO nie będzie chciał, żeby pan go znalazł, to go pan nie znajdzie 

– Hillcock oświadczył tonem przyjaznym, choć z nutą dziwnej satysfakcji. – Moi ludzie znają 

takie miejsca w tym mieście, o jakich pan nie będzie miał pojęcia za trzydzieści lat. Jeśli chcą 

wyparować, po prostu to robią. Powodzenia, detektywie. Będzie panu potrzebne. 

III.

Było po dziesiątej, kiedy Hamilton wszedł na posterunek. Przepchnął się do swojego 

gabinetu przez tłok i rwetes właściwy porannym godzinom. Pod ścianą stały pudła, których 

nie miał jeszcze czasu rozpakować. Na biurku, przy terminalu komputera,  leżały rozmaite 

papiery,  a  obok  popielniczki  Peter  dostrzegł  paczkę  gum  antynikotynowych,  których 

wcześniej tu nie widział. Różowy napis na opakowaniu twierdził, że doskonale się nadają dla 

nastolatków. Hamilton wyrzucił całą paczkę do stojącego w kącie kubła i sięgnął do kurtki po 

papierosy.  Dopiero  teraz  zauważył,  że  w  napisie  MŁODSZY  DETEKTYW  PETER  J. 

HAMILTON, ktoś podkreślił czerwonym markerem słowo MŁODSZY.     

Zapalił  papierosa,  ale  nim zdążył  się  porządnie  zaciągnąć,  rozległ  się  sygnał  jego 

komunikatora. Na wyświetlaczu błysnął numer 754669668. 

–  FARGO –  mruknął  Hamilton.  Błyskawicznie  rzucił  papierosa  do  popielniczki  i 

odebrał komunikator. – Słucham? 

– Kto mówi? – rozległ się głos po drugiej stronie. Młody, kobiecy. Przyjemny.

– Detektyw Hamilton – zagryzł wargi, nagle ogłupiały i bez pomysłu o co pytać. W 

końcu powiedział pierwsze co przyszło mu na myśl. – Skąd ma pani mój numer?

– Dzwonił pan do mnie trzy razy, detektywie – w jej głosie pojawiło się rozbawienie.  

– Znalazłem pani wizytówkę. Naprawdę widziała pani mordercę?

– Tak. Obawiam się, że on o mnie wie. Szuka mnie.



– Kto to był? Jak wyglądał?

–  Nie  mogę  o  tym  teraz  rozmawiać.  Prawdopodobnie  jest  pan  śledzony  i 

podsłuchiwany. Musimy się spotkać, ale żeby do tego doszło, musi pan zrobić dokładnie to, 

co powiem. I nie zadawać pytań.

– Dobrze.

– Zadzwonię za piętnaście minut i podam panu dokładne informacje. Proszę zostawić 

w biurze  wszystko,  co  może  panu przeszkadzać,  wziąć  tylko  komunikator  i  kartę.  Kiedy 

zadzwonię za kwadrans, ma pan już być przed posterunkiem.

– Oczywiście, tyl... – Hamilton nie zdążył dokończyć, bo kobieta się rozłączyła. Opadł 

na krzesło i  przez chwilę wpatrywał  się w trzymany w dłoni komunikator.  Później  wstał, 

poprawił umieszczone pod pachą olstro z bronią i wyszedł z budynku. 

Minął równo kwadrans, kiedy odezwał się sygnał komunikatora.

– Tak? 

– Na rogu Turks i Szóstej  wsiądzie pan do autobusu linii  siedemnaście.  Proszę się 

pospieszyć.  Przejedzie  pan  jeden  przystanek  i  na  Parks  Avenue  wsiądzie  do  metra  linii 

Brueford, kierunek Johnsonsville.  

– Ale...

– Bez dyskusji! – warknęła kobieta. – Pański autobus odjeżdża za trzydzieści sekund!

Hamilton  stanął  jak  wryty,  ściskając  komunikator  w  dłoni  i  spojrzał  w  kierunku 

skrzyżowania. Siedemnastka stała już na światłach. Nim Peter zdecydował się ruszyć w jego 

stronę,  autobus  pokonał  połowę  drogi  do  przystanku.  Hamilton  był  za  daleko.  Biegł  tak 

szybko  jak mógł,  ale  zostało  mu  pięćdziesiąt  metrów,  gdy zamknęły  się  drzwi  i  autobus 

włączył się z powrotem do ruchu. Zadzwonił  komunikator.  Kobieta  odezwała  się,  nim 

Hamilton zdołał cokolwiek powiedzieć.

–  Detektywie,  do  diabła!  –  wycedziła  przez  zęby.  –  Mówiłam,  że  ma  pan  robić 

dokładnie to,  co mówię.  Tu chodzi o moje życie!  Jak chce pan mieć świadka,  proszę się 

bardziej postarać. Zaraz będzie tędy przejeżdżał pusty Camston. Proszę go zatrzymać i jechać 

w kierunku Johnsonsville.    

Jak na zawołanie na skrzyżowaniu pojawiła się taksówka z logiem firmy Camston. 

Hamilton machnął dłonią i niemal wyskoczył przed nią na ulicę. Taksówkarz, brodaty Hindus 

w  czerwonej  koszuli  w  kwiaty,  zahamował  tuż  przed  nim  i  otworzył  tylne  drzwi.  Peter 

wskoczył  do  środka,  ale  wnętrze  pojazdu  wypełniło  migające  światło  i  pisk  sygnału 

ostrzegawczego. 

– Broń ma? – odezwał się zza kuloodpornej szyby kierowca łamaną angielszczyzną.



– Mam – Hamilton bezradnie chwycił się za przymocowaną pod pachą kaburę.

– Wynocha! Wynocha z wozu!

– Jestem z policji  – jęknął Peter próbując wydostać z kurtki  odznakę.  Oślepiające 

błyski  wcale  mu  nie  pomagały.  Ludzie  zaczęli  stawać  na  chodniku  by  przyjrzeć  się 

nietypowemu widowisku.

– Sram na to. Żadnej broni w wozie. Polityka firmy – Hindus wyszczerzył zęby, po 

czym kazał Hamiltonowi wynosić się w diabły.

Peter chciał  się jeszcze kłócić, ale przerwał mu sygnał komunikatora. Wiedział  kto 

dzwoni bez patrzenia na wyświetlacz.

–  Dałeś  dupy,  detektywie  –  odezwała  się  FARGO.  –  Mówiłam,  żebyś  zostawił 

wszystkie zbędne rzeczy w biurze.

–  Zdążę,  powiedz  mi  tylko  gdzie  mam dojechać!  –  Hamilton  rzucił  do słuchawki 

próbując przekrzyczeć Hindusa i sygnał zainstalowanego w taksówce alarmu.

– Za późno. Mają cię na widelcu. Czekaj na kontakt, znajdę cię.

Wyłączyła  się.  Hamilton  machnął  ręką  na  taksówkarza  i  wysiadł  z  wozu. 

Skonsternowany spojrzał na komunikator i schował go do kieszeni.   

Powiedziała, że mają mnie na widelcu. Co ona miała na myśli?

Tknięty bardziej instynktem niż czymkolwiek innym rozejrzał się wokół. Nie trwało 

długo nim trafił wzrokiem na czarny terenowy samochód i dwóch mężczyzn w markowych 

garniturach. Gdy zauważyli, że im się przygląda, wsiedli do auta i odjechali. Nie spieszyli się. 

Co gorsza, gdy znikli za zakrętem, Peter wcale nie poczuł się lepiej.   

Kobieta miała rację. Był obserwowany. 

IV.

Komunikator  dał  o  sobie  znać  raz  jeszcze,  kiedy  Hamilton  ponownie  zawitał  na 

posterunku.  Wszedł  do  pokoju,  rzucił  kurtkę  na  krzesło  i  spojrzał  na  malutki 

monochromatyczny wyświetlacz. Tym razem była to wiadomość. Od Jasona Hillcocka.  

Dane FARGO:
Elizabeth Mary McKinley
Zam.: Whineston Cross 2/14 San Corvo
Ur.: 13.03.1990 w Cork w Irlandii 
Stan cywilny: samotna, bez dzieci
Staż w City-Runner Ltd.: 2 lata 



Wcześniejsze zatrudnienie: brak informacji
Wynik z testów kwalifikacyjnych: 77% 
Inne aliasy: brak
Zdjęcie przesyłam mailem. 
Polecam się na przyszłość, J.H.

Hamilton szybko wybrał numer Hillcocka i moment później rozpoznał głos dyrektora 

City-Runner w słuchawce.

– Tak?

– Dziękuję za informacje, panie Hillcock – rzekł Peter. 

–  Nie  ma  za  co.  Przepraszam,  że  musiał  pan  tyle  czekać.  Mam nadzieję,  że  się 

przydadzą. 

– Na pewno. Proszę mi jeszcze coś powiedzieć. 

– Słucham.

–  Czy  pańscy  runnerzy  mogą  połączyć  się  z  waszą  bazą  danych  tylko  w  waszej 

siedzibie?

– Oczywiście, że nie. Po wprowadzeniu odpowiedniego hasła mogą uzyskać dostęp do 

niej z dowolnego komputera podłączonego do sieci. 

– Świetnie. Dziękuję bardzo. Już nie powinienem pana niepokoić.

– Nie ma problemu, detektywie. Zawsze do usług.

Hamilton wyłączył komunikator i sprawdził pocztę. Zdjęcie Elizabeth Mary McKinley 

już  na  niego  czekało:  była  kobietą  po  trzydziestce  o  prostych  jasnobrązowych  włosach  i 

bystrych,  orzechowych  oczach.  Miała  ładne,  pełne  wargi  i  zgrabny  nos  oraz  absolutnie 

żadnych  znaków  szczególnych.  Hamilton  podejrzewał,  że  mógłby  na  ulicach  San  Corvo 

znaleźć z dziesięć sobowtórów FARGO. 

Stanął  przed  oknem,  po  czym  zaczął  cicho  przeklinać.  Przed  budynkiem  dostrzegł 

zaparkowany czarny wóz terenowy oraz znajome sylwetki dwóch mężczyzn w kosztownych 

garniturach.

V.

Wyszedł z posterunku po dwudziestej,  zmęczony i zniechęcony brakiem postępów. 

Nie zastanawiając się nad tym co robi, poszedł w kierunku stacji metra i wsiadł do pociągu 

jadącego  w  kierunku  jego  mieszkania.  Wysiadł  na  swoim  przystanku,  w  podziemnym 

chińskim barze kupił porcję kurczaka z ryżem na wynos i powlókł się do domu. 



W  mieszkaniu  czekała  na  niego  pustka  i  mrok.  Gdzieniegdzie  walały  się  pudła, 

których – podobnie jak tych na posterunku – ciągle jeszcze nie rozpakował.  W powietrzu 

unosił się zapach emulsji i murarskich zapraw. 

Z lodówki wyciągnął butelkę piwa i duszkiem wypił prawie połowę. Nie zdawał sobie 

wcześniej sprawy z tego, jak bardzo jest spragniony. Otworzył tekturowy pojemnik i zaczął 

jeść, wolno i ospale mimo odczuwalnego głodu. 

Był tak zmęczony, że w pierwszej chwili nie usłyszał dzwonka do drzwi. Dopiero gdy 

odgłos się powtórzył, Hamilton podniósł się z miejsca.

– Tak? – zapytał, stając przy drzwiach.

– Pan zamawiał pizzę – odezwał się nastoletni głos. Kiedy Peter wyjrzał przez wizjer, 

dostrzegł chłopięcą twarz obficie nakrapianą piegami oraz bejsbolówkę z logiem City Queen 

Pizza. 

– Niczego nie zamawiałem.

– Kiedy mam tutaj wyraźnie pana adres i nazwisko: Detektyw Peter Hamilton. 

Ki diabeł,  zapytał  sam siebie  Hamilton.  Przecież  niczego nie...  detektyw?  po co...  

FARGO!

Otworzył drzwi i przejął od chłopaka pudełko. Zapłacił za dostawę i zamknął za sobą, 

nie dbając o pożegnania. Uniósł wieko tekturowego pudełka i ujrzał parę kawałków pizzy, a 

pod nimi wytłuszczoną kartkę papieru. Zawierała tylko jedną linijkę:        

21:19 – autobus do Lincoln Palace z Virginia Square. Proszę się nie spóźnić. 

Hamilton spojrzał na zegarek. Miał dwanaście minut, a do Virginia Square dojeżdżało 

się w siedem. Musiał się spieszyć.

Tym  razem  zostawił  w  domu  wszystko  poza  kartą  i  komunikatorem.  Z  trudem 

rozstawał się z bronią, ale ufał, że w razie czego poradzi sobie bez niej. Z jeszcze większą 

niechęcią zostawiał w domu odznakę; wiedział  jednak, że nawet tak niewielkie obciążenie 

może mu w krytycznej chwili przeszkodzić, a nie zamierzał znowu nawalić.  

Wypadł z mieszkania i po niecałej minucie był już na zewnątrz, rozglądając się za 

taksówką. Nie ujrzał żadnej, zaraz natomiast spostrzegł czarną terenówkę po drugiej stronie 

ulicy. Zawrócił i pomknął przez podwórko w kierunku najbliższego znanego mu postoju. Za 

jego  plecami  rozległ  się  pomruk  włączanego  silnika.  Jakimś  cudem  –  może  za  sprawą 

jedzenia i picia, może dzięki temu, że miał coś konkretnego do zrobienia – poczuł że wracają 

mu siły. 



Przesadził dwa ogrodzenia i znalazł się przy postoju taksówek. Wpadł do pierwszej z 

brzegu. Na siedzeniu kierowcy zastał znajomego hinduskiego brodacza.

– Znowu ty – powiedzieli niemal równocześnie. Później taksiarz wyszczerzył zęby i 

zapytał:

– Dokąd?

– Virginia Square. Muszę tam być za sześć minut. Zdążysz?

– Jakbym jechał z przepisy to nie. Ale spoko. Sram na to. Polityka firmy.

Zaryczał  silnik i taksówka ruszyła  z piskiem. Hindus przeleciał  na bezczelnego na 

dwóch czerwonych światłach z rzędu i wypadł na główną. Przez ponad minutę skakał z pasa 

na pas i mijał kolejne samochody.  Gdy w końcu zajechali na Virginia Square, do odjazdu 

zostały dwie minuty.  Hamilton dał taksówkarzowi spory napiwek i pobiegł do autobusu z 

nazwą Lincoln Palace na wyświetlaczu. Wpadł do środka i wcisnął kartę do czytnika na parę 

sekund przed zamknięciem drzwi. Odetchnął z ulgą, po czym spojrzał przez okno i zamarł. 

Czarna terenówka zatrzymała się zaraz za nimi.

Znaleźli mnie, pomyślał Peter.  A ja jestem w cholernym autobusie. Jak mam im się  

wymknąć, co FARGO? Niby jak?

Ruszyli, a czarny wóz potoczył się ich śladem. Mijali kolejne przystanki, a Hamilton 

coraz bardziej się niecierpliwił. Zgodnie z poleceniem kobiety siedział w autobusie, ale nie 

miał pojęcia co dalej. Jechał więc, zerkając co parę sekund na wyświetlacz komunikatora. 

Dotarli  do  rzeki  i  Hamilton  widział  przez  okno  jak  strażnik  na  moście  nakazuje 

autobusowi przyspieszyć. Zaraz za nim opuścił szlaban i wstrzymał ruch.

Most, zrozumiał Peter. Zwodzony most. No to sobie chłopcy poczekają.

Obejrzał się przez ramię, by popatrzeć na stojącą przed szlabanem terenówkę i wtedy 

usłyszał sygnał swojego komunikatora. Na wyświetlaczu powitała go wiadomość od FARGO.

Wysiądź zaraz za mostem. Zejdź na nabrzeże i wróć gondolką na 
zachodni brzeg. Weź metro do Johnsonsville o 22:13.  

Uczynił  zgodnie  z  instrukcją  i  dwadzieścia  minut  później  przybił  z  powrotem do 

brzegu. Było już po dziesiątej, a od stacji metra dzieliło go kilkaset metrów. Ruszył biegiem. 

Na stację wpadł o 22:12. Dysząc ciężko i posapując wskoczył do ostatniego wagonu i 

opadł na puste miejsce. Nie siedział nawet trzech sekund, gdy zadzwonił komunikator.



– To ja – odezwała się FARGO. – Dobrze panu idzie, detektywie, ale nie możemy 

stracić niewielkiej  przewagi jaką uzyskaliśmy.  Oni ciągle są tuż za panem. Proszę przejść 

najdalej jak się da na przód składu i wysiąść na następnej stacji.  

Hamilton wstał z miejsca i zaczął przeciskać się między pasażerami. Zdążył przejść 

dwa wagony, po czym poczuł, że pociąg zwalnia, a za szybą mignęły światła stacji. Dopadł 

do drzwi i pierwszy wydostał się na zewnątrz. Gdy wysiadał, usłyszał sygnał komunikatora. 

Kolejna wiadomość.

Masz trzy minuty do autobusu jadącego w kierunku Ballsbridge. 
Wysiądź na pętli. Przy Fartemont Road 17 znajdziesz opuszczony 
budynek. Będę tam czekać do 23:00.

Ruszył  biegiem po schodach,  roztrącając  przechodniów i  rzucając wokół  seryjnym 

„przepraszam.” Nim wydostał się na powierzchnię nie był już w stanie mówić, a jedynie łapać 

haustami powietrze. W głowie mu się kręciło, a nogi bolały go jak nigdy. Gdybym wiedział,  

że będę tyle biegał, ubrałbym pieprzone tenisówki!, ryknął w duchu. Gdzieś tam jakiś głos 

przypominał mu, że jest na nogach od ponad dwudziestu godzin.

Na  przystanek  wypadł  w  momencie,  gdy  autobus  z  Ballsbridge  na  wyświetlaczu 

włączył  już  silnik.  Hamilton  dopadł  do  niego  ostatkiem  sił  i  wskoczył  do  środka  przez 

zamykające  się  drzwiczki.  Miał  wrażenie  jakby  krew  rozsadzała  mu  głowę  i  próbowała 

wystrzelić  oczy  z  oczodołów  jak  korki  od  szampana.  Pot  spływał  mu  po  czole  i  piekł 

nieznośnie pod powiekami. Zdążyłem, pomyślał. 

Hamilton usłyszał ciche pyknięcie i podniósł wzrok w górę, by ujrzeć jak litery na 

wyświetlaczu  zmieniają  się  z  Ballsbridge  na  Johnsonsville.  Peter  ruszył  szybko  na przód 

autobusu i zapukał w szybę kierowcy, starego Murzyna o gęstej siwej czuprynie.  

–  Jedzie  pan do Ballsbridge?  – zapytał  Hamilton,  z  trudem wydobywając  z  siebie 

słowa.

– Do Johnsonsville – pokręcił głową kierowca. – Wsiadłeś pan do złego autobusu na 

pętli. Ja z Ballsbridge właśnie przyjechałem.

– Niech to diabli! – warknął Peter. – Niech pan mnie wypuści. Muszę wysiąść.

– Najbliższy przystanek jest za dwie przecznice. Tam pan możesz wysiąść.

– Jestem z policji! Zatrzymaj tę kupę złomu i mnie wypuść!

– Jak pan jesteś z policji, to machnij blaszką – odszczekał się Murzyn. – A jak nie, to 

zamknij dziób i siadaj na dupie! 



– Pierdzielony czarnuch! – krzyknął Hamilton. Nie miał sił na to wszystko. Wiedział, 

że się spóźni, że nie dotrze na Fartemont Road przed jedenastą. Znowu zawiódł i jego własna 

bezradność budziła w nim wściekłość. – Pieprzony czarny dupek.

Wtedy się obrócił i zobaczył jak pasażerowie wstają z miejsc i przesuwają się w jego 

stronę. Było widać, że są wściekli.

Było też widać, że są czarni. 

VI.

– To moja wina – oświadczył Hamilton, gdy rano wszedł na posterunek i przywitały 

go przerażone miny. – Potknąłem się i upadłem twarzą na parapet. Siedemnaście razy. 

Odetchnął dopiero, gdy znalazł się w gabinecie.  W zasadzie poszło nieźle, stwierdził. 

W końcu jak sam się zobaczyłem, to prawie zemdlałem.

Rozległo  się  pukanie  i  do  gabinetu  wszedł  jeden  z  funkcjonariuszy,  którzy 

towarzyszyli Hamiltonowi w hotelu Oleander. W dłoni trzymał cienką teczkę z dokumentami.

– Mamy tego Smitha, detektywie. Zidentyfikowaliśmy go. 

– Co o nim wiemy?

– Naprawdę nazywał się Marcus Lauerty. Cyngiel z dużym stażem. Robił dla mafii w 

Europie, Ameryce Południowej i Stanach. Interpol miał na niego oko od dłuższego czasu, ale 

nie mogli go przyskrzynić. Od paru lat był czysty.  Rzucił zabijanie albo zrobił się jeszcze 

ostrożniejszy. 

– Ilu miał na koncie?

– Prawdopodobnie dziewięć osób. 

– Masz listę?

– Już myślałem, że pan nie zapyta – gliniarz mrugnął do niego i wyciągnął z teczki 

pojedynczą  kartkę.  Hamilton  uśmiechnął  się  cierpko.  Może  warto  było  zarobić  w  gębę,  

pomyślał. Przynajmniej podwładni się zrobili sympatyczniejsi. 

Spojrzał na listę i natychmiast poczuł rosnące podniecenie.

1. Richard Basce – Liverpool, Anglia 

2. Veronica Fargo – Cork, Irlandia 

3. Joachim Besche – Monachium, Niemcy

4. Manuel Cargeza – Caracas, Wenezuela 

5. Maria Rosa Santiago – Bogota, Kolumbia

6. John Corwey – Nowy Jork, USA



7. Frank Delaney – Detroit, USA

8. Samantha Gibson – Phoenix, USA

9. Graham Babitt – Chicago, USA

– Veronica Fargo – wymruczał Hamilton i podniósł wzrok znad listy. – I do tego Cork 

w Irlandii. Jeśli to nie jest trop, to nie wiem co nim jest. Znajdź mi wszystko, co się da o tej 

całej  Fargo.  Zagoń pozostałych  do roboty.  Chcę mieć  o niej  absolutnie  wszystko.  Przede 

wszystkim nazwiska i adresy krewnych w Stanach, jeśli jakichś miała. Do roboty!

Poczekał aż zostanie w gabinecie sam, po czym wyłączył komunikator. Identyfikacja 

ofiary i odnalezienie kobiety o nazwisku Fargo na liście mocno komplikowało całą sytuację. 

Tym  razem  to  Hamilton  postanowił,  że  potrzebuje  czasu.  Musiał  sporo  przemyśleć  i 

sprawdzić,  a FARGO mogła  zadzwonić w każdej  chwili  i  zaaranżować kolejny wyścig  z 

przeszkodami.

Podszedł do okna i wyjrzał na zewnątrz. Czarna terenówka stała na swoim miejscu po 

drugiej  stronie ulicy.  Peter  usiadł  za  biurkiem,  uruchomił  terminal  komputera.  Założył  na 

głowę  słuchawki  z  malutkim  mikrofonem  i  za  pośrednictwem  sieci  zadzwonił  do  City–

Runner Ltd. Włączył się automat i Hamilton wybrał opcję oferującą wynajęcie konkretnego 

runnera.

– Proszę wprowadzić alias runnera lub numer jego komunikatora, aby przejść dalej – 

poradził  mu  doskonale  bezbarwny  damski  głos.  Peter  wklepał  na  klawiaturze  FARGO  i 

potwierdził.   

–  Runner  nieaktywny.  Proszę  spróbować  numer  komunikatora  –  usłyszał  w 

słuchawkach. Wprowadził numer z wizytówki FARGO i potwierdził.

– Runner nieaktywny. Proszę spróbować wprowadzić alias.

Cofnął się do poprzedniego menu i tym razem podał alias Hillcocka – TOP CAT.

– Runner niedostępny. Wciśnij 1, jeśli chcesz zarezerwować usługi tego runnera w 

późniejszym okresie.

Hamilton przerwał połączenie i wszedł do sieci. Błyskawicznie znalazł witrynę City-

Runner  Ltd.  i  wyszperał  w dziale  z  historią  alias  jednego z  pierwszych  runnerów: JINX. 

Ponowił połączenie telefoniczne i wprowadził ten właśnie alias.

–  Runner  niedostępny  z  powodu  zawieszonej  działalności.  Prosimy  o  kontakt  z 

naszym konsultantem w celu wyboru innego runnera.

 Ciekawostka, pomyślał Peter. Po raz kolejny cofnął się do poprzedniego menu. Tym 

razem wprowadził po prostu losową sekwencję liter i cyfr.    



–  Runner  nieaktywny.  Proszę  spróbować  numer  komunikatora  –  po  raz  wtóry 

obwieścił głos automatu.

Hamilton wyłączył  się i zdjął słuchawki. Wszystko wskazywało na to, że runner o 

aliasie FARGO nigdy nie istniał. Peter wiedział, że powinien się teraz pocić i denerwować, 

ale był nienaturalnie spokojny. Spodziewałeś się tego, powiedział do samego siebie. Przyznaj,  

że się tego spodziewałeś.

Siedział  przez  parę  minut  w zupełnym bezruchu  i  myślał.  Przymknął  oczy,  jakby 

miało mu to pomóc w wizualizacji pokrętnej układanki jaką była ta zbrodnia i sklecenia z 

poszczególnych elementów mniej lub bardziej spójnej całości.

Nagle uśmiechnął się i otworzył oczy.

– Jest teoria – wyszeptał. – Teraz trzeba ją sprawdzić.

Podłączył się do sieci i zaczął szukać.

VII.

James Hillcock, dyrektor City-Runner Ltd. w San Corvo zatarł ręce i pochylił się nad 

zestawem  ekranów  swojego  komputera.  Po  raz  kolejny  puścił  maszynę  w  ruch  i  teraz 

obserwował na środkowym wyświetlaczu jak Hamilton wychodzi z bloku i  kieruje się ku 

stacji metra. Detektyw szedł szybko, lecz nie musiał biec – tym razem Hillcock zamierzał 

męczyć go stopniowo, powoli wysysać z niego siły,  ale wreszcie pozwolić mu dotrzeć do 

celu. Męczyła go już ta zabawa w kotka i myszkę, choć musiał przyznać, że młody detektyw 

radził sobie w niej całkiem nieźle. Jak na amatora, rzecz jasna, pomyślał Hillcock.    

Obserwował każdy kolejny ruch Hamiltona za pośrednictwem kamer nadzoru ruchu, a 

także  tych  umieszczonych  przed  sklepami,  bankami,  na  stacjach  i  w  składach  metra,  na 

przystankach autobusowych. W nielicznych chwilach, kiedy zabrakło kamer, pomocą służyło 

dwóch wynajętych  matołów w kosztownych  garniturach,  wożących  się  po mieście  czarną 

terenówką. Hillcock uśmiechnął się na myśl o nich. Sam wymyślił im taki image, rodem z 

filmów sensacyjnych z przełomu wieków. Taki mały żarcik, którego niestety nikt nigdy nie 

doceni. 

Hamilton  zgodnie  z  instrukcjami  wysiadł  z  metra  i  potruchtał  w kierunku postoju 

taksówek. Hillcock pokiwał z aprobatą  głową, widząc jak Peter wskakuje do najbliższego 

wozu i jak taksówka szybko włącza się do ruchu. Zdążyli przed zmianą świateł i pomknęli ku 

kolejnemu punktowi na liście. Po treningu byłby z niego pierwszorzędny runner, stwierdził w 

duchu Hillcock. Następnie wybrał numer komunikatora Hamiltona, włączył na komputerze 

program do modelowania dźwięku i moment później przemówił głosem Elizabeth McKinley. 



–  Wysiądź  na  rogu  Osiemnastej  i  Rueford  –  powiedział.  –  Przebiegnij  wzdłuż 

jednokierunkowej uliczki biegnącej na zachód. Po drugiej stronie jest przystanek autobusowy. 

Za  dwie  minuty  masz  tam  autobus  linii  118  do  Kilmister.  Przejedź  jeden  przystanek  i 

przeskocz na linię 133 do Woreborough.    

Patrzył  jak Hamilton wypada z auta  i  biegnie  zgodnie z instrukcją.  Na przystanku 

znalazł  się  na  moment  przed  przyjazdem autobusu.  Przejechał  kilkaset  metrów,  wysiadł, 

przebiegł przez ulicę i wskoczył do sto trzydziestki trójki. Czarna terenówka, która jechała za 

118 nie miała jak zawrócić i straciła do autobusu Hamiltona ponad dwieście metrów.  

– Wysiądź na najbliższym przystanku i leć na metro jadące do Johnsonsville – znów 

polecił Hamiltonowi. – Zgubiłeś ogon, ale nie wiem na jak długo. Pociąg odchodzi za dwie i 

pół minuty. 

– Po co ten cyrk, Fargo? – zapytał Hamilton, przeciskając się przez tłum krążący przed 

wejściem na stację metra.  – A może lepiej  panno McKinley? – detektyw dyszał i słychać 

było,  że  siły  zaczynają  go  opuszczać.  –  Czemu  nie  spotkamy  się  w  jakimś  publicznym 

miejscu? Albo czemu pani nie przyjedzie na posterunek? Wywiodłaby ich pani w pole dużo 

szybciej niż ja – Peter jęknął, potknął się na ostatnich schodkach i upadł na ziemię. Podniósł 

się szybko i ruszył dalej biegiem ku stojącemu na peronie pociągowi. Kuśtykał trochę, ale 

widać było, że zdąży.   

– Tu chodzi o moje życie, detektywie – odparł Hillcock głosem FARGO. – Przejedź 

jedną  stację.  Na  zewnątrz  znajdź  budynek  z  numerem 48.  Dostań  się  na  dach  i  stamtąd 

przeskocz na sąsiedni,  numer  50.  Z niego na numer 52; nie  można inaczej  dostać się do 

środka,  budynek przeznaczony jest  do rozbiórki.  Przedostatnie  piętro.  Masz  osiem minut. 

Później stamtąd znikam.  

Hamilton  wydostał  się  z  metra  i  wybiegł  na  zewnątrz.  Minęła  krótka  chwila  nim 

zlokalizował  budynek  z  numerem  48  –  niszczejącą  kamienicę  z  początku  poprzedniego 

wieku. Wpadł do środka i Hillcock stracił go z oczu. Przełączył się na widok satelitarny i po 

minucie zobaczył jak ludzki kształt pojawia się na dachu. Odległości pomiędzy budynkami 

były niewielkie – w najgorszym razie po półtorej metra i Hamilton pokonał je bez problemu. 

Później zniknął w klatce schodowej. Hillcock po raz ostatni przełączył kamerę i czekał.

Ujęcie skierowane było wprost na drzwi zdewastowanego pokoju. Te otworzyły się i 

do środka wpadł zdyszany Hamilton. Rozejrzał się po pokoju, przez ułamek sekundy patrzył 

w obiektyw kamery, po czym padł na kolana. Był tak zmęczony, że nie mógł mówić. 

– Jestem panu winna wyjaśnienie,  detektywie – przemówił Hillcock,  wciąż głosem 

Elizabeth  McKinley.  Słyszał  swoje  słowa  w  zainstalowanych  w  opuszczonym  pokoju 



głośnikach i przyglądał  się Hamiltonowi.  Bardzo był  ciekaw jego reakcji.  – Przyznaję,  że 

niecnie się z panem zabawiłam. Spieszę jednak wytłumaczyć czemu.

–  To ja  zabiłam Marcus  Lauerty’ego.  Na krześle,  obok kamery,  głośników i  tego 

staromodnego  dyktafonu  znajdzie  pan  pistolet,  z  którego  go  zastrzeliłam.  Proszę  się  nie 

kłopotać, usunęłam wszystkie odciski palców. Mamy więc narzędzie zbrodni. Jeśli chodzi o 

motyw, to ten też już pan na pewno zna: Veronica Fargo była moją siostrą. Długo szukałam 

drania, który ją zabił i daleko za nim zawędrowałam. Ale było warto. Mam nadzieję, że teraz 

moja siostra i inne ofiary tego sukinsyna zasną spokojnie wiecznym snem. 

– Po co więc te podchody? – kontynuował Hillcock. – Aby coś panu udowodnić. Panu 

i  pana  kolegom  z  policji.  Sprawiedliwości  staje  się  zadość.  Niezależnie  od  waszej 

niekompetencji, tchórzostwa czy panoszącej się wśród was korupcji. Lauerty nie żyje, a mnie 

jak już pan, zdaje się, zauważył, niełatwo będzie znaleźć. Proszę więc dać sobie spokój i nie 

szukać. Jutro znikam z San Corvo i więcej pan o mnie nie usłyszy.  Nie będzie więcej ani 

Elizabeth  Fargo,  ani  Elizabeth  Mary  McKinley.  Jestem city  runnerem.  Jeśli  mam ochotę 

zniknąć, robię to.  

–  Nie  jestem  jednak  zbrodniarzem,  detektywie.  Kiedy  zabijałam  Lauerty’ego 

kierowała mną tylko  i  wyłącznie  żądza zemsty.  Nie chcę też,  aby ktoś został  skazany za 

przestępstwo, którego nie popełnił.  Dlatego całe to moje zeznanie jest właśnie nagrywane. 

Wiem  na  co  się  tym  samym  skazuję:  na  życie  uciekiniera,  bez  rodzinnego  domu, 

prawdziwego nazwiska i bez możliwości wykonywania zawodu, który kocham. Ale, proszę 

mi wierzyć, ile razy przypomnę sobie twarz Veroniki po tym, co ten wieprz z nią zrobił, mam 

ochotę zabić go raz jeszcze. To koniec, detektywie. Żegnam. 

Nim Hillcock zdążył się wyłączyć, rozległ się sygnał komunikatora Hamiltona. Peter 

odebrał aparat drżącą ręką, wciąż ciężko dysząc. Hillcock podkręcił do maksimum ukryte w 

opuszczonym pokoju mikrofony, próbując usłyszeć, o czym mowa.

– ... obserwować siedzibę City-Runner – usłyszał szmer jakiegoś głosu, najwyraźniej 

kogoś  zdającego  Hamiltonowi  relację.  –  Dyrektor  hotelu  Oleander,  Javier  Perez,  właśnie 

wszedł do środka. 

Perez? Tutaj? Odbiło mu czy jak?, zapytał sam siebie Hillcock. Podniósł się z krzesła i 

wybiegł ze swojego gabinetu. Na zewnątrz dawno już zmierzchało i w siedzibie City-Runner 

Ltd. panował półmrok. 

Hillcock podszedł do barierki i spojrzał w dół, ku patio; zaczął nasłuchiwać. Nie dotarł 

do niego żaden dźwięk poza szumem radia na portierni. O tej porze zleceń było niewiele i 

pojedynczy konsultanci siedzieli w swoich pokojach na pierwszym i drugim piętrze.  



– Halo?! – krzyknął Hillcock w dół. W polu widzenia pojawił się jeden z portierów.  

– Ach, to pan, panie Hillcock – odpowiedział mężczyzna. – W czym mogę pomóc?

– Ktoś wchodził przed chwilą do budynku?

– Nikt. 

– Dziękuję.

Hillcock obrócił się na pięcie i wrócił do gabinetu. Dopiero, gdy zamierzał zamknąć za 

sobą drzwi, stanął jak wryty.   

– Coś takiego, o ile się nie mylę, pokerzyści nazywają blefem – powitał go Hamilton. 

Detektyw  siedział  na  miejscu  dyrektora  przed  terminalem  i  przyglądał  się  runnerowi  z 

poważną  miną.  Nie  wyglądał  na  zdyszanego  czy  zmęczonego.  Popukał  palcem w  ekran 

komputera i uśmiechnął się. – Mamy teraz pańskie nagranie, program do modelowania głosu, 

który  eksperci  na  pewno dopasują  do  głosu  FARGO oraz  –  wskazał  dłonią  podpięty  do 

komputera  komunikator  –  aparat,  którego  numer,  jak  sądzę,  będzie  pasował  do  numeru 

FARGO.  

Hillcock podszedł powolnym krokiem do stojącego w kącie krzesła i opadł na nie. 

– Jeśli pan jest tutaj – wykrztusił, po czym wskazał na widok z kamery znajdującej się 

w opuszczonym pokoju – to kto jest tam?  

– City runner – odparł Hamilton. – Proszę się nie martwić, nie wasz. Konkurencji. 

Pamięta  pan,  jak  opowiadał  mi  o  runnerach  charakteryzowanych  na  klientów?  Sporo 

kosztował, ale było warto. 

– Mówił pana głosem – mruknął Hillcock.

–  To  akurat  nie  powinno  pana  dziwić  –  odrzekł  Peter,  wskazując  dłonią  na 

uruchomiony program do modelowania głosu, który pozwalał Hillcockowi uzyskać kobiecy 

głos. 

Dyrektor City-Runnera oparł się na krześle. Na swój sposób musiał przyznać, że mu 

ulżyło. Czekało go więzienie, ale mimo to czuł dziwny spokój. 

– Dobry pan jest, detektywie. Choć niezbyt piękny – skrzywił się, mogąc dokładniej 

obejrzeć  posiniaczoną  twarz  Hamiltona.  Obrażenia  musiały  pomóc  w  charakteryzacji, 

pomyślał,  zerkając na runnera znajdującego się w opuszczonym pokoju. Teraz widział już 

pewne różnice i zaczął zastanawiać się, jak mógł się tak pomylić... Machnął na to ręką – takie 

rozmyślania prowadziły donikąd.  

– Jak mnie pan rozgryzł, detektywie? – zapytał po chwili. Nie wiedział, ile zostało mu 

czasu  nim  zakują  go  i  wywloką  z  siedziby  firmy,  w  którą  włożył  tyle  wysiłku.  Chciał 

przynajmniej zadość uczynić swej ciekawości.



–  To  było  bardziej  przeczucie  niż  faktyczny  trop  –  odparł  Hamilton.  Krzywił  się 

lekko, bo każde słowo niosło ze sobą ból. – Zaczęło się jeszcze w hotelu. Skoro Smith miał 

wynajętego runnera, to czemu nikt z ochrony i pracowników hotelu go nie zauważył? Co za 

zabójca organizuje zamach z taką precyzją, a następnie nie sprawdza nawet czy ofierze ktoś 

towarzyszył?  Opcja  pierwsza:  zadziałał  ślepy  traf.  Opcja  druga:  runner  pomagał  zabójcy. 

Opcja trzecia: runner był zabójcą. Dalej: czemu FARGO nie odpowiadała na moje telefony i 

skontaktowała  się  dopiero  po  mojej  wizycie  u  pana?  Wniosek  jest  oczywisty:  chciała 

wybadać i poznać osobę, która będzie odpowiadać za śledztwo – za pośrednictwem pana, 

innych konsultantów lub osobistej obserwacji. 

Hamilton zrobił przerwę, żeby przyłożyć chusteczkę do pękniętej wargi, która znowu 

zaczęła krwawić. Moment później kontynuował:

– Oczywiście cały pozorny trud aby ukryć tożsamość ofiary miał na celu zwrócenie 

naszej uwagi na jej przeszłość. Nie mogliśmy nie trafić na listę zabitych przez Lauerty’ego, 

no a tam już nazwisko Fargo biło po oczach. Do tego jeszcze dane Elizabeth Mary McKinley 

podesłane  przez  pana...  idealnie  nijakie.  Przeciętna  kobieta,  nie  karana,  właściwie  bez 

przeszłości,  bez zobowiązań;  dobra,  acz nie  wybitna pracownica.  Doskonały winowajca – 

taki, którego policja może absolutnie bezskutecznie szukać latami. Do tego całe to zeznanie, 

dowód  rzeczowy  w  postaci  broni  i  w  ogóle.  Sprawa  niby  otwarta,  ale  tak  naprawdę 

zamknięta, bo wszyscy szukają kobiety, która nigdy nie istniała. Prawda?  

Hillcock pokiwał tylko głową. 

– Całość była dobrze pomyślana – kontynuował Hamilton. – Bardzo dobrze. Gdyby 

nie parę szczegółów, na które trafić można było przypadkiem. Na przykład to, że według 

serwisu City-Runner Ltd. nigdy nie pracował u was runner o pseudonimie FARGO. Gdyby 

nie to,  że Veronica Fargo w chwili  śmierci  miała  pięćdziesiąt  pięć lat,  była  starą panną i 

jedynaczką. Żeby o tym wiedzieć nie trzeba było jednak włamywać się do bazy Interpolu, a 

poprzeglądać trochę archiwalnych numerów Cork Daily.  A pan przecież mówił jak bardzo 

ceni swój czas.  

Tym  razem  Hillcock  roześmiał  się  cicho.  Pochylił  się  w  krześle  i  spojrzał 

Hamiltonowi w oczy.

– Chce pan przynajmniej znać prawdziwy motyw, detektywie? – zapytał.

– Znam prawdziwy motyw, panie Hillcock – odparł Peter. – Zdradził go pan w czasie 

naszej pierwszej rozmowy, wspominając o Phoenix. Prawdopodobnie chciał się pan wówczas 

ugryźć w język i miał nadzieję, że nie zwróciłem uwagi na taki detal. Przykro mi. Jeszcze 



bardziej przykro mi z powodu Samanthy Gibson, ofiary Lauerty’ego numer osiem. Phoenix, 

cztery lata temu.

Na chwilę zapadła cisza. Później przemówił Hillcock. Minę miał pozbawioną wyrazu i 

tylko jego głos zdradzał silne emocje.

– Była moją narzeczoną – rzekł. – Córką tamtejszego sędziego. A ten drań... Lauerty...

– Wiem – Hamilton położył mu dłoń na ramieniu. W jakiś sposób ten gest sprawił, że 

Hillcock poczuł się lepiej. 

– Mam prośbę – odezwał się runner, wstając. – Czy możemy to załatwić po cichu?

Przez moment Peter wyglądał, jakby nie rozumiał. Później skinął głową i odprowadził 

Hillcocka na dół. Szedł obok niego, ramię w ramię, aż do drzwi wejściowych budynku City-

Runnera. Na zewnątrz czekał radiowóz na sygnale. 

–  Dziękuję,  detektywie  –  rzekł  Hillcock.  Przez  moment  patrzył  Peterowi  w oczy, 

później uczynił ruch jakby chciał uścisnąć mu dłoń, ale zrezygnował. Uśmiechnął się tylko, 

skinął  Hamiltonowi  głową  i  podszedł  do  radiowozu.  Zajął  miejsce  z  tył  i  samochód 

natychmiast odjechał.  

Peter stał jeszcze przez dobrą chwilę, patrząc na spowite w mrok miasto oblepione 

lśniącą  pajęczyną  neonów i  świateł.  Po  ulicach  płynęły  samochody  i  autobusy,  taksówki 

szukały drogi pomiędzy zatorami, a raz po raz spod ziemi dochodziło dudnienie pędzącego 

metra. Hamilton wiedział, że nigdy już nie spojrzy na San Corvo tak samo jak wcześniej.   

– Wezwać panu taksówkę? – zapytał stojący obok portier.

– Dziękuję – odparł Peter. – Przejdę się.

Następnie wyszedł na zewnątrz i po prostu szedł. Nie spieszył się. Miał czas. 
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