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Od kilku minut Iza przyglądała się spod oka wypindrzonej sekretarce, która kazała jej czekać na 

audiencję u prezesa. Kobieta za biurkiem zachowywała się tak, jakby była właścicielką firmy. Iza 

spuściła wzrok na mały, okrągły stolik, przy którym mogła usiąść. Przyszło jej do głowy, że może 

tamta widzi w niej rywalkę? Są przecież w podobnym wieku. Iza była zadowolona, że dostała coś 

do picia, bo czekała już prawie dwadzieścia minut i nadal nic. Upiła spory łyk wody mineralnej i 

chyba zbyt głośno odstawiła szklankę na szklany blat. Sekretarka popatrzyła na nią z wyrzutem. Już

otwierała usta – pewnie, żeby coś powiedzieć, na szczęście zadzwonił telefon.

– Tak, panie prezesie? – mówiąc to, wyprostowała się jak struna.

Kurde, co to za wojskowy dryl panuje w tej firmie, przemknęło przez głowę Izie. Gdzie ja, do 

cholery, trafiłam? Jej rozmyślania przerwał głos sekretarki:

– Proszę, niech pani wejdzie, pan prezes czeka na panią. – Kobieta wskazała Izie drzwi gabinetu.

Iza weszła, zamknęła za sobą drzwi i stanęła niepewna na środku dużego pomieszczenia. 

Pobieżnie przeleciała wzrokiem po meblach. Nic wielkiego, nowoczesne dizajnerskie, jak pewnie 

wszędzie w nowych firmach, pomyślała. Jej wzrok na dłużej zatrzymał się na postaci siedzącej za 

dużym drewnianym biurkiem. Facet – marzenie! Na oko trzydzieści lat, nienagannie ubrany i 

niesamowicie przystojny. Iza zarumieniła się, bo pierwsza myśl, jaka się jej teraz pojawiła to: 

„Mieć takiego chłopaka”. Speszona opuściła wzrok i nerwowo zacisnęła dłonie.

Konrad znudzonym wzrokiem przyglądał się młodej kobiecie – a raczej dziewczynie, która stanęła 

w drzwiach gabinetu. Z papierów leżących na biurku zdążył wyczytać, że ma dwadzieścia jeden lat 

i rozpoczęła niedawno studia zaoczne na wydziale reżyserii w tutejszej filmówce. Izabella Nowak. 

Kurde, przemknęło mu przez głowę, jak można dziewczynie o nazwisku Nowak dać na imię 

Izabella i to przez dwa „l”. Jej starzy się chyba upili, gdy wybierali imię.

Jeszcze raz rzucił okiem na jej CV. No tak, zamieszkała w Szczekocinach. Gdzie to kurna jest? 

Jakieś zadupie. Gdzieś już chyba słyszał. Jakieś takie powiedzenie było, coś o chrząszczu. A niee, 

to był Szczebrzeszyn. Jedna cholera, to i to w czarnej dziurze, w Polsce C albo D. Taaak… 

Panienka przyjechała karierę zrobić w stolicy? Zobaczymy, do czego się nada. Boże, westchnął w 

duchu, na co te dziewczątka liczą? Ile ja już takich widziałem…!

Jeszcze raz podniósł na nią wzrok. Hmmm, na pierwszy rzut oka niezła laska. Wstał,  

przedstawił się i pierwszy podał jej rękę na powitanie. Nie umknęło jego uwadze, że dziewczyna 

wyraźnie się zarumieniła i próbowała to ukryć.



No, to ta będzie następna do kolekcji, pomyślał i uśmiechnął się promiennie. Wiedział, że na ten 

jego uśmiech, wsparty błyskiem ciemnoniebieskich, prawie granatowych oczu i bielą równiutkich, 

zadbanych zębów, łapią się wszystkie kobiety, z którymi miał dotychczas do czynienia. Taka 

myszka z prowincji nie będzie się chyba długo opierać.

– Niech pani usiądzie, pani Izabello. – Wskazał krzesło po drugiej stronie swojego biurka.

Dziewczyna spłoniona usiadła na brzegu krzesła i spuściła wzrok. Speszyło ją oczekiwanie w 

drzwiach i to podwójne „l”, które specjalnie zaakcentował. Kiedy stała w drzwiach, zdążyła się 

nieco przyjrzeć człowiekowi, z którym miała rozmawiać w sprawie pracy. Gdy dwa dni temu 

sekretarka firmy A&F Art and Fashion Studio zadzwoniła do niej, żeby przyszła na rozmowę 

kwalifikacyjną, zapowiedziała, że rozmowę przeprowadzi z nią prezes firmy, pan Konrad Marecki. 

Iza próbowała dowiedzieć się od sekretarki czegoś więcej, ta jednak zbyła ją zdawkowym 

stwierdzeniem, że „pan prezes Marecki ma zwyczaj osobiście rozmawiać z każdym kandydatem 

aplikującym do ich firmy”, i że „jest uczulony na punkcie punktualności”. Iza straciła cały dzień na 

poszukiwaniu w internecie wszelkich informacji na temat firmy i tego prezesa. Z ich strony 

internetowej dowiedziała się, że A&F prowadzi wszechstronną działalność handlową – importuje, 

głównie z Dalekiego Wschodu, dzieła sztuki ludowej i odsprzedaje je z zyskiem w Polsce i 

sąsiednich krajach. Nie przypuszczała, że w Europie Środkowej może istnieć zapotrzebowanie na 

takie rzeczy. Oprócz tego A&F importuje z krajów trzeciego świata odzież damską i buty – 

dziwnym trafem niezwykle podobne do renomowanych wyrobów czołowych światowych 

producentów. Tu głównymi odbiorcami, jak wynikało z zakładki „Nasi klienci” na stronie 

internetowej, były firmy z byłych republik radzieckich. Przez chwilę zastanawiała się nawet, czy to 

nie jest jakaś szemrany biznes i za radą starszej siostry sprawdziła dostępne informacje w KRS, a 

także na portalach, na których ludzie dzielą się informacjami o nieuczciwych pracodawcach. Nie 

znalazła nic niepokojącego, więc stawiła się na rozmowę, na wszelki wypadek pół godziny przed 

czasem i, jak się okazało, niepotrzebnie. Ponad kwadrans przekiblowała w sekretariacie, w 

towarzystwie tej mumii sekretarki, która przez czas nie wydała z siebie ani jednego dźwięku ponad 

to, co było niezbędne.

– No więc z pani aplikacji wynika, że chce pani pracować w mojej firmie w dziale marketingu, 

tak? – Konrad specjalnie podkreślił słowa „w mojej firmie”, żeby od razu wiedziała, że to od niego 

wszystko tutaj zależy. – A jakie języki obce zna pani tak, by móc się swobodnie porozumieć z 

naszymi kontrahentami zza granicy, no i czy ma pani jakieś doświadczenie w marketingu?

Konkretne pytania spowodowały, że Iza natychmiast się opanowała i odpowiedziała pewnym 

głosem:

– Panie prezesie, po maturze pracowałam przez ponad rok w małej firmie w miejscowości, z 

której pochodzę. Dzięki temu, że obsługa internetu i narzędzi takich jak Microsoft Office i 



Wordpress nie są mi od dawna obce, postawiłam tam autorską stronę internetową i opracowałam 

wszystkie materiały reklamowe. Zostało to dobrze przyjęte przez odbiorców, w sumie dzięki moim 

staraniom, obroty firmy w ciągu roku wzrosły o prawie piętnaście procent. Napisałam zresztą o tym

w moim CV, które ma pan, jak zauważyłam, przed sobą. A jeśli chodzi o języki obce – 

kontynuowała, patrząc mu prosto w oczy – to mówię biegle po angielsku, w liceum chodziłam do 

klasy anglojęzycznej, a moim drugim językiem jest rosyjski. Z informacji, które znalazłam na 

stronie internetowej p a ń s k i e j  f i r m y  wynika, że macie sporo klientów w krajach 

postsowieckich, prawda?

Konradowi przemknęło przez myśl pytanie: cholera, czy ona jest faktycznie taka cwana? 

Całkowicie świadomie zaakcentowała słowa „pańska firma”. Albo jest faktycznie profesjonalistką, 

albo próbuje ze mną marnych gierek. Niejedna próbowała, z takim samym skutkiem: w moim 

łóżku.

– To się bardzo dobrze składa, pani Izabello – odpowiedział. – Chciałbym się jednak osobiście 

przekonać. Gdyby pani mogła tak na szybko przetłumaczyć te dwa maile, które otrzymałem od 

moich klientów. Jeden jest po angielsku, a ten po rosyjsku – dodał i podał jej dwa wydruki.

No, pierwsze koty za płoty, pomyślała dziewczyna, i żeby trochę zyskać na czasie powiedziała:

– Jeśli to nie problem, może pan używać zdrobnienia Iza. Prawdę mówiąc, nie cierpię pełnej 

wersji mojego imienia. Nie wiem, co wstąpiło w moich rodziców, że wymyślili to podwójne „l”. W 

szkole zawsze się ze mnie z tego powodu nabijali. A co do treści tych maili… – Zawiesiła głos i 

skupiła się na pierwszym z nich. Było to proste, napisane po rosyjsku zamówienie od klienta z 

Białorusi, na dostawę partii sportowych butów marki Gepard. Treść przetłumaczyła na głos, bez 

specjalnego zastanowienia. Drugi mail był trudniejszy. Dotyczył warunków dostawy, sposobu 

rozliczenia się i płatności, a przysłany był przez jakiegoś dostawcę z Malezji. Na szczęście napisany

po angielsku, więc Iza przetłumaczyła treść jeszcze sprawniej niż poprzednią. – Po 

sformułowaniach użytych w tym mailu widać, że jego autor ma spore problemy z językiem 

angielskim – dodała na koniec. Po minie rozmówcy widać było, że wygrała.

Faktycznie, Marecki był zszokowany. Nie spodziewał się, że młoda dziewczyna, pochodząca z 

jakiejś pipidówki może faktycznie biegle znać dwa języki. Nooo, mała, pomyślał, będziesz moja 

wcześniej, niż ci się wydaje, a mam wrażenie, że jesteś jeszcze dziewicą, tym cenniejsza zdobycz 

do mojej kolekcji.

W ostatniej chwili ugryzł się w język, żeby tego nie powiedzieć na głos. Znowu posłał 

dziewczynie ten zniewalający uśmiech i, już opanowany, powiedział:

– Pani Izo, widzę, że w odróżnieniu od wielu osób w pani wieku, napisała pani prawdę w swojej 

aplikacji. Bardzo wysoko sobie to cenię. Cieszę się, że będzie pani członkiem naszej załogi. 

Formalnie będzie pani pracować w dziale marketingu, jednak z uwagi na pani zdolności językowe 



będę chciał korzystać z pani wsparcia przy rozmowach z kontrahentami zza granicy, w tym 

oczywiście w wyjazdach służbowych. Czy taka praca pani odpowiada?

– Panie prezesie, oczywiście, tak – odpowiedziała szybko. – Jeśli tylko dam radę. Mam nadzieję,

że w początkowym okresie nie będę miała zbyt dużo potknięć. Proszę jeszcze tylko o określenie 

moich warunków płacowych.

– Proponuję pani na początek umowę o pracę na pełny etat na trzy miesiące, z wynagrodzeniem 

brutto cztery i pół tysiąca złotych, plus premia uznaniowa, a po trzech miesiącach, jeśli obie strony 

będą zadowolone, umowa na czas nieokreślony z wynagrodzeniem, o którym sobie wtedy 

pomówimy. Pasuje?

– Oczywiście, bardzo się cieszę!? – Radość aż promieniała z dziewczyny. – Kiedy mam zacząć?

– Wolałbym, aby rozpoczęła pani pracę już jutro. Sekretarka powie pani, do kogo ma się pani 

zgłosić. Ja uprzedzę pani bezpośredniego przełożonego o naszych dzisiejszych ustaleniach. Bardzo 

się cieszę, że pani do nas trafiła.

Konrad wstał, odprowadził nowo przyjętą pracownicę do sekretariatu i polecił sekretarce 

pokierowanie Izy do odpowiednich osób, dla dopełnienia formalności. W drzwiach gabinetu 

odwrócił się jeszcze i powiedział: – Dorota, zrób mi kawę.

Po chwili rozsiadł się wygodnie w fotelu i, popijając kawę, pogrążył w myślach. Przypomniał 

sobie początek swojej działalności biznesowej. Po maturze, którą zdał właściwie tylko dzięki dobrej

opinii, dostał się na prawo na Uniwersytet Warszawski. Dostał się… hmm, do dziś uwierało go to, 

że przyjęcie załatwił mu, dzięki swoim znajomościom i wpływom, ojciec. Pomimo zmian 

ustrojowych, które miały miejsce nie tak dawno temu, jego stary miał jeszcze chody w wielu 

instytucjach. To za pożyczone od niego pieniądze i z jego pomocą, założył tę firmę. To ojciec 

wykorzystał swoje stare kontakty, żeby zdobyć wiarygodnych dostawców z Dalekiego Wschodu. 

Wreszcie, to nazwisko ojca było dla Konrada przepustką na rynek byłych republik radzieckich. 

Hasło „Konrad Iwanowicz Mareckij” wystarczyło w rozmowach z grubymi rybami na tamtych 

rynkach. Ostatnio jednak te „korzenie” coraz bardziej mu ciążyły. Starał się wypracować pozycję 

na rynku, która nie będzie w żaden sposób wiązana z jego ojcem. Rozważał nawet zmianę 

nazwiska, ale wschodni kontrahenci szybko odwiedli go od tego pomysłu.

– Konrad, szto ty z uma zaszoł? Durak! Twoja familia stoit u nas bolsze czem milion dołłarow!

A czołowy dostawca z Malezji dodał:

– Konrad, your family name is like the best trademark for me!

Na takie dictum spasował i dalej rozwijał samodzielnie swoje księstwo, a że miał rękę do 

współpracowników – oczywiście samych facetów, bo baby w jego przekonaniu nadają się tylko do 

łóżka – to firma Art&Fashion rosła z roku na rok.

Rozmyślania przerwał mu telefon szefowej działu kadr. Pytała, czy tę nowo przyjętą pracownicę 



kierować na zwykłe badania wstępne, czy też jakieś specjalistyczne. Co za głupie pytanie – 

pomyślał. Najlepiej to skieruj ją do ginekologa, niech zbada, czy jest dziewicą, to będę miał 

większą frajdę. Głośno zaś powiedział: – Nie, Mario, normalne typowe badania wstępne, przecież 

będzie pracować w marketingu. Aha, zapytaj ją czy ma ważny paszport, jeśli nie, to niech szybko 

sobie wyrobi. A umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny i pensja taka, jak ci napisałem w 

mailu.

Odłożył telefon, wypił kolejny łyk kawy i wrócił do rozmyślań. Maria… tak, Maria była 

numerem dziesięć w jego kolekcji. Starsza od niego o dwa lata, zaciągnięcie jej do łóżka 

kosztowało go sporo czasu i trochę pieniędzy, ale warto było. Przespał się potem z nią jeszcze kilka

razy, raz nawet krótko po jej zamążpójściu. Ale kiedy to się właściwie zaczęło? Taaaak, początek 

był niewinny. W trakcie studiów Konrad uświadomił sobie dobitnie, że jego uroda, obycie i 

maniery wpojone przez ojca, są ogromnym atutem w relacjach z kobietami. Wystarczyło, że 

spojrzał na kobietę swoimi ciemnymi, błyszczącymi oczami, na usta włożył zachęcający uśmiech – 

takie lekkie drgnięcie warg, i już była nim zainteresowana. Gdy na dodatek charakterystycznym 

gestem poprawił falujące, gęste czarne włosy opadające mu na czoło, odezwał się swoim głębokim 

ciepłym głosem, a do niej dotarł zapach jego perfum – była jego. Problem polegał tylko na tym, 

gdzie i kiedy. Po raz pierwszy przekonał się o tym na drugim roku studiów, gdy na jakiejś 

studenckiej imprezie zagadnął w klubie nieznajomą dziewczynę. Znudzili go koledzy, chciał trochę 

potańczyć – a tańczył nieźle, wypatrzył więc samotną dziewczynę, sączącą powoli jakiś napój przy 

barze. Podszedł i zaprosił ją do tańca. Gdy odwróciła się do niego, zobaczył w jej oczach, jak 

pozytywnie zaskoczył ją swoim wyglądem. Chętnie się zgodziła. Przetańczyli razem do końca 

imprezy. Konrad pilnował, żeby dziewczyna nie była zbytnio trzeźwa, co było o tyle łatwe, że 

wcale nie miała takiego zamiaru. Widać było, że jest bardzo dumna, że najprzystojniejszy facet w 

całym klubie zwrócił uwagę właśnie na nią i pilnowała, żeby mu się przypadkiem nie odwidziało. 

Potem poszło łatwo. Po zakończeniu imprezy pozwoliła się odprowadzić do domu. Okazało się, że 

mieszka w wynajętym mieszkaniu z dwoma koleżankami. Nie musiał się nawet wpraszać na żadną 

herbatę, dziewczyna sama zaproponowała, żeby wstąpił czegoś się napić. Skończyło się oczywiście 

w łóżku; to był ten jego pierwszy raz. Pewnie dlatego tak dobrze to pamięta. Potem… potem były 

jakieś koleżanki z roku. Dziewczyny lgnęły do niego jak muchy, a jemu wcale to nie przeszkadzało.

Gdy był na ostatnim roku, przez krótki czas spotykał się równocześnie z dwiema. Oczywiście nie 

wiedziały o sobie nawzajem. Szybko też nauczył się nie składać zdobywanym kobietom żadnych 

deklaracji, nie widział powodów, aby w tak młodym wieku wiązać się na stałe z którąkolwiek.

Gdy po ukończeniu studiów otwierał z pomocą ojca własną firmę, licznik jego zdobyczy 

pokazywał ósemkę. Zmienił numer telefonu i adres mailowy, odciął się od dawnych znajomości 

zawieranych na jedną noc. Wtedy, któregoś dnia, właściwie dla żartu, postanowił sobie, że przed 



ukończeniem trzydziestego piątego roku życia licznik jego zdobyczy pokaże setkę. Maria Lipska 

była jedną z pierwszych pracownic, którą zatrudnił w swojej firmie prawie cztery lata temu. Od 

pierwszego spotkania wpatrzona była w niego jak w obrazek. Wtedy firma mieściła się jeszcze w 

małym lokalu na Pradze. Pierwszy raz zdobył ją na swoim biurku. Nie był jej pierwszym 

kochankiem. To ona wprowadziła go w arkana ars amandi i nauczyła potrzeb kobiecego ciała. 

Konrad był pojętnym uczniem i szybko korzystał ze zdobytej wiedzy, praktykując ją już na innych 

kobietach. Fakt, że lgnęły do niego jak pszczoły do nektaru, sprawiał, że kolejne kochanki traktował

praktycznie jak towar. Same pakowały mu się do łóżka, a jeśli któraś zaczynała zgłaszać jakieś 

pretensje, czy pomysły na przyszłość – szybko się jej pozbywał. W miarę jak firma się rozrastała, 

Konrad musiał zwiększać zatrudnienie. Przyjął zasadę, że na kluczowe stanowiska zatrudniał 

mężczyzn, kobiety awansował tylko wtedy, gdy najpierw zaliczyły jego łóżko – noo, czasem też 

prezesowskie biurko. Jednak związek z każdą z nich kończył definitywnie, gdy na horyzoncie 

pojawiała się następna do zdobycia. Te, które godziły się na taki układ, były przez niego 

nagradzane i miały zapewnioną stabilną pracę. Do dwóch, czy trzech z nich od czasu do czasu 

wracał, ale szanował ich decyzje, gdy mu odmawiały.

Konrad sięgnął po prawie pustą już filiżankę i odruchowo spojrzał na leżące na biurku CV tej 

nowej.

– Hmm, w rzeczywistości wygląda dużo korzystniej, niż na tym zdjęciu – mruknął półgłosem. 

Przypomniał sobie sylwetkę Izy. Szczupła, ani chuda, ani tęga. Taka w sam raz, takie lubił 

najbardziej. Szatynka, chyba o zielonych oczach. Ciekawe jak wygląda bez tych fatałaszków? I ile 

czasu potrzeba, żeby ją mieć w łóżku? Na samą myśl o tym poczuł podniecenie. Niewiele myśląc, 

podniósł telefon i powiedział:

– Dorota, zamknij sekretariat i chodź tu do mnie, jest problem.

Po chwili sekretarka weszła do gabinetu i ze zmartwioną miną powiedziała:

– Szefie… ale ja dzisiaj naprawdę nie mogę… Nooo, fizjologia, po prostu. Ale coś zaradzę 

problemowi, nie będzie szef żałował.

Konrad nie potrafił zrozumieć, dlaczego wszystkie jego dotychczas zdobyte kobiety były tak 

samo chętne, niezależnie od sytuacji i okoliczności. Sekretarka Dorota, numer chyba 

dziewięćdziesiąty w jego kolekcji, po raz pierwszy oddała mu się po firmowej imprezie, kiedy 

zaoferował, że odwiezie ją do domu. Zatrzymał się wtedy na jakimś parkingu przy lasku i zerżnął ją

w samochodzie. Była zachwycona, że ją właśnie wybrał. Od tego dnia, raz na jakiś czas, kiedy nie 

miał innej opcji, zabierał ją po pracy do jakiegoś motelu, albo tak jak dzisiaj, kochał się z nią w 

swoim gabinecie. Nie był szczególnym zwolennikiem pieszczot oralnych, no ale… dziś chyba nie 

było innego wyjścia. Kobieta włożyła w swoją pracę wszystkie umiejętności, skutek był taki, że 

szybko doszedł w jej ustach. Lepsze to niż nic, pomyślał, a głośno oznajmił:



– Dobra jesteś, jak zwykle. Przypomnij mi pod koniec miesiąca, że należy ci się nagroda za 

wzorowe prowadzenie sekretariatu. A teraz zmykaj, bo muszę jeszcze popracować.
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Iza wyszła z rozmowy kwalifikacyjnej w Art&Fashion lekko skołowana. Była zadowolona z siebie, 

że opanowała tremę i pokazała swojemu rozmówcy, na co ją stać. Z drugiej jednak strony 

oszołomiła ją uroda i zachowanie tego człowieka. Facet jak marzenie. Jezu, mieć takiego chłopaka, 

albo jeszcze lepiej, męża, pomyślała. Koleżanki z liceum posikałyby się pewnie z zazdrości.

– Chyba jednak za wysokie progi jak dla mnie. – Westchnęła głośno, co wywołało zdziwienie na

twarzach ludzi, stojących obok niej w zatłoczonym wagonie metra. Speszona, szybko przesunęła się

bliżej wyjścia.

W domu, o ile domem można nazwać wynajętą kawalerkę, wyposażoną w najbardziej 

podstawowe sprzęty, jeszcze raz przeanalizowała rozmowę z panem Mareckim. Zaniepokoiły ją 

jedynie miny, jakimi omiotły ją zarówno sekretarka jak i szefowa działu kadr.

– Czemu ta kobieta miała na twarzy taki dziwny uśmiech, kiedy pytała, czy mam ważny paszport

– zastanawiała się Iza, popijając kolejną kawę. – Przecież to normalna sprawa w obecnych czasach. 

Poza tym, prezes wyraźnie mówił, że moja znajomość języków bardzo mu się przyda.

Resztę dnia spędziła na przygotowywaniu się do pierwszego dnia pracy, wybierała strój, 

porządkowała papiery i dokumenty. Nie omieszkała oczywiście pochwalić się siostrze, a także 

swojej najlepszej przyjaciółce Marcie, wynikiem dzisiejszej rozmowy w sprawie pracy. Z 

satysfakcją usłyszała w słuchawce jęk zazdrości w głosie Marty. Trudno, też mogła się przenieść do

dużego miasta, zamiast kiblować w tej rodzinnej dziurze, pomyślała Iza. Wyskoczyła jeszcze na 

szybkie zakupy do najbliższego marketu i po lekkiej kolacji poszła spać.

Pierwszy dni w pracy minęły jej niezauważenie. Zrobiła obowiązkowe badania, wyfasowała 

służbowy telefon i laptop, no i zdążyła poznać swojego bezpośredniego szefa i resztę pracowników 

działu marketingu. Wszyscy wydali się jej wystarczająco sympatyczni. Szef, Marek Borucki, 

wprowadził ją w aktualne sprawy i pod koniec tygodnia zaproponował, aby przygotowała 

koncepcję reklamy nowej serii butów sportowych dla kobiet, którą firma miała zamiar wprowadzić 

na rynek. Ponieważ producent dostarczył im dobrej jakości zdjęcia, Iza bez wahania podjęła się 

wykonania tego zadania. Po tygodniu oddała Markowi – w międzyczasie przeszła z wszystkimi w 

dziale na „ty” – gotowy projekt. Borucki był zadowolony i przy najbliższej okazji pochwalił ją u 

prezesa. Marecki ucieszył się, bo dostrzegł szansę na, szybsze niż mu się wcześniej wydawało, 

nawiązanie romansu z tą nową pracownicą. Następnego dnia Iza dostała od niego mail z 

zaproszeniem na rozmowę. Zdziwiona, zrobiła szybki rachunek sumienia i doszła do wniosku, że 



chyba nie czeka jej żadna bura. Stawiła się o wyznaczonej porze, tym razem sekretarka 

wprowadziła ją do prezesa bez zbędnego czekania.

– Dorota, zrób nam dwie kawy – powiedział Konrad i zaprosił Izę do małego stolika w rogu 

gabinetu. Poczekał, aż usiadła, sam zajął miejsce obok.

– Pani Izo, cieszę się, że sprawdza się pani jako dobry pracownik. Marek Borucki wychwalał 

panią wczoraj na naradzie wniebogłosy.

– Panie prezesie, to naprawdę nie było trudne zadanie – odparła speszona dziewczyna i nerwowo

poprawiła się w fotelu. Siedziała po skosie do niego i Konradowi od razu rzuciło się w oczy, że ta 

młoda ma bardzo ładne, szczupłe łydki, zgrabne stopy w niezbyt wysokich szpilkach, a spod 

spódnicy wyglądały jej równie ładne uda. Mmm, marzenie, szkoda, że ta spódnica nie jest znacząco

krótsza, pomyślał. Na chwilę przerwał rozmowę, bo sekretarka podała kawę. Obserwował z 

zainteresowaniem sposób, w jaki Iza miesza płyn i podnosi filiżankę do ust. Ładne, zadbane dłonie, 

usta wręcz stworzone do całowania.

– Pani Izo, w poniedziałek mam tu w Warszawie umówioną kolację biznesową z naszym 

partnerem z Białorusi. Ponieważ mój rosyjski jest, jak zdążyłem się przekonać, gorszy niż pani, 

chciałbym, aby mi pani towarzyszyła w tym spotkaniu. Będziemy omawiać warunki długotrwałej 

współpracy, zależy mi więc na dokładnym rozumieniu naszego klienta. Kolacja jest o godzinie 

dziewiętnastej w Hotelu Metropol. Oczekuję od pani stroju wyjściowego, biznesowego, ale bez 

przesady. Dojedzie pani sama, czy mam panią gdzieś zebrać po drodze?

Iza była zaskoczona taką propozycją. Co prawda liczyła się z tym – Marecki mówił przecież o 

takich sytuacjach w trakcie ich pierwszej rozmowy, niemniej ucieszyła się. Od razu pojawiła się w 

jej głowie myśl „w co ja się ubiorę?”, ale szybko się opanowała.

– Panie prezesie, proszę się nie kłopotać, spokojnie dojadę na miejsce. Proszę tylko, aby 

wprowadził mnie pan w historię kontaktów z tym klientem, żebym w trakcie spotkania wiedziała, 

jak się sprawy mają.

Marecki szybko przekazał Izie podstawowe informacje, kawę dopili, rozmawiając już na tematy 

nie związane z pracą.

W poniedziałek za kwadrans siódma wieczorem Iza weszła do hotelowej restauracji. Od razu 

zauważyła Mareckiego. Siedział sam przy stoliku i na jej widok natychmiast się poderwał z fotela. 

Widok młodej szczupłej dziewczyny, ubranej w prostą ołówkową sukienkę w kolorze szmaragdu, 

pobudził jego zmysły.

Jasna cholera, ta mała jest warta dużo więcej, niż mi się dotąd zdawało, pomyślał i przywitał się 

z dziewczyną, całując ją w rękę, po czym podsunął jej fotel przy stoliku.

– Posłuchaj – powiedział, kiedy już usiedli – poza firmą nie widzę powodów, abyśmy nie mieli 



mówić sobie po imieniu, tak jest po prostu wygodniej. Jestem Konrad.

– Iza, miło mi – odpowiedziała szybko.

– No to jak przyjdzie nasz gość, to musimy wypić bruderszaft – stwierdził jeszcze szybciej.

W trakcie kolacji Iza czuła się prawie jak królewna, prezes przez cały prawie czas zwracał 

uwagę tylko na nią. I ten zapach, gdy całował ją w policzek. Zaaferowana tą nową dla niej sytuacją,

nie zauważyła znaczących uśmieszków, które obaj panowie między sobą wymieniali co jakiś czas. 

Marecki pilnował, by dziewczyna wlała w siebie kilka lampek wina, no i skutek tego był oczywisty.

Gdy późnym wieczorem pożegnali się z rozmówcą, Iza ze zdziwieniem stwierdziła, że ma niejakie 

problemy z utrzymaniem równowagi. Dotychczas nigdy nie zdarzyło się, żeby wypiła więcej niż 

jedno piwo, a i to przez słomkę i z sokiem, ewentualnie małą lampkę wina. Zawstydzona poprosiła 

Konrada, żeby zamówił jej taksówkę.

– No chyba żartujesz?! – obruszył się. – Tak pięknej i zdolnej kobiety w życiu nie wypuszczę 

samej w nocy. Odwiozę cię do domu. Nie ma mowy, żebyś jechała sama. Aaa… i żeby sprawa była

jasna, jutro masz wolne – dodał.

Iza obudziła się rano z tępym bólem głowy. Dopiero po chłodnym prysznicu i solidnym kubku 

mocnej kawy była w stanie skupić się i przypomnieć sobie przebieg poprzedniego wieczoru i chyba

kawałka nocy też. Nie protestowała, gdy Konrad, kurde, jakie ładne imię, pomyślała, 

zaproponował, że odwiezie ją do domu. W jego towarzystwie czuła się bezpiecznie. W taksówce 

usiadł obok niej z tyłu. Gdy bezwiednie oparła głowę na jego ramieniu, poczuła wyraźnie jego 

zapach. Pachniał… pachniał jak wyśniony z bajki facet. Jak milion dolarów. Zapach mężczyzny 

oszołomił ją, pamięta, że jedną ręką objął ją troskliwe, a drugą gładził po włosach. Miękki i 

delikatny dotyk jego dłoni spowodował, że na całym ciele poczuła dziwne mrowienie. Jeszcze 

teraz, gdy sobie to przypomniała, poczuła dreszcze. Niezauważalnie jego palce dotknęły jej czoła, 

potem policzków. Wpadła w nieznany dotąd trans. Chwilę przed zatrzymaniem się taksówki przed 

jej domem usłyszała, jak Konrad wyszeptał jej do ucha:

– Nie wiem, czy ktoś ci to już kiedyś mówił, ale jesteś zjawiskowo piękna. Jesteś po prostu 

moim marzeniem.

To co się działo później pamiętała jak przez mgłę. Odprowadził ją do samych drzwi. Chyba 

miała problem z ich otwarciem, bo wyjął jej klucze z ręki, otworzył drzwi i wprowadził ją do 

środka. Potem zrzuciła z nóg szpilki i odwróciła się, żeby podziękować mu za kolację, no i za 

opiekę. Zrobiła to zbyt szybko, zachwiała się i nagle jej twarz znalazła się o centymetry od jego  

uśmiechniętej twarzy. Obłędny zapach mężczyzny i błysk granatowych oczu sprawił, że straciła 

rezon.

– Ja… wiesz… no chcę ci podziękować za dzisiejszy wieczór. Był wspaniały.



Co było dalej? Izie nagle zaschło w gardle i szybko nalała wody do pustego kubka po kawie. Co 

było dalej…? Pamięta, że złapał ją oburącz w ramiona, żeby nie upadła i powiedział tym swoim 

boskim głosem:

– Kochanie, to ja ci dziękuję za urocze towarzystwo. Jestem tobą oczarowany.

Nagle przyciągnął ją do siebie i delikatnie pocałował. Raz, drugi. Sama nie wie, kiedy zaczęła 

oddawać pocałunki. Potem przeszło tornado – przez mieszkanie i przez jej ciało. Uświadomiła 

sobie, że nie pamięta, jak dotarli do pokoju. Dopiero teraz ze zdziwieniem zauważyła, walające się 

wszędzie części jej ubrania. Pamięta za to jego dotyk, kiedy opuszkami palców pieścił jej ciało. 

Pamięta też, jak uspokajał ją, mówiąc:

– Nie bój się, naprawdę będę delikatny, obiecuję.

Faktycznie, był niesamowicie czuły, to akurat dobrze zapamiętała. Pierwszy raz był taki sobie, 

trochę ja bolało, ale zapatrzona była w te jego niesamowite oczy i było dobrze. Za to drugi raz… na

samo wspomnienie tego, czego wtedy doświadczyła, poczuła jak wilgotnieje.

– Boże – krzyknęła – chyba się zakochałam. Co on mi powiedział, jak wychodził w nocy?! Aha, 

już wiem, jakoś tak: „Iza, mam nadzieję, że powtórzymy to jeszcze wiele razy. Zależy mi na tobie”.

A potem jeszcze mnie pocałował tak, że mi nogi zmiękły. Może coś z tego będzie.

Uśmiechnięta popatrzyła w lustro wiszące na ścianie kuchni.

– Masz, dziewczyno, szczęście – powiedziała do swojego odbicia. – To jest idealny facet. Dopiła

wodę i szybko pozbierała z podłogi swoje rzeczy. Weszła do pokoju i na poduszce poczuła jeszcze 

raz ten wspaniały zapach mężczyzny. Jej mężczyzny. Szybko zdjęła poplamione krwią 

prześcieradło i wrzuciła do pralki. Popatrzyła w lustrze na swoją radosną, roześmianą buzię i 

szepnęła: – Warto było. Nie żałuję ani trochę!
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Konrad wrócił do domu nad ranem na miękkich nogach. Nie przypuszczał, że ta, zdawałoby się, 

świątobliwa dziewica tak go zafascynuje. Kochał się z nią chyba trzy razy w ciągu tej nocy. Za 

pierwszym razem był bardzo delikatny, nie chciał dziewczyny zrazić do siebie i do seksu zaraz na 

samym początku. Poszło w miarę łagodnie. Za to drugi i trzeci raz… Mmmm, to była poezja. 

Dawno nie miał tak wspaniałego seksu. Z satysfakcją obserwował, jak Iza wiła się w spazmach i 

wrzeszczała w trakcie orgazmu tak, aż musiał jej zamknąć usta pocałunkiem.

– Taaak – mruknął zadowolony z siebie – numer dziewięćdziesiąt osiem będzie perełką w mojej 

kolekcji. Muszę zadbać, żeby jej nie strzeliło nic głupiego do łba, to będę miał frajdę przez dłuższy 

czas. – Popatrzył na zegarek. Dochodziła szósta rano. – Nie opłaca się już kłaść spać – mruknął z 

rezygnacją w głosie. – No cóż, nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Daj Boże!

Przed wyjściem do pracy wysłał jeszcze do Izy esemesa. „Dziękuję kochanie i do zobaczenia 



jutro w pracy”. Niech ma, pomyślał. Ta mała jest tego warta. Trochę mi będzie szkoda pozbywać 

się jej. Ale to jeszcze nie teraz, jeszcze nie. Chyba długo nie!

Iza żyła jak w bajce. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy towarzyszyła Mareckiemu we wszystkich 

wyjazdach służbowych, również zagranicznych. Najmilej wspomina czterodniowy pobyt w Mińsku.

Konrad zabrał ją tam na podpisanie kontraktu z białoruskim odbiorcą. Czuła się tam jak królewna. 

Wychodzili z hotelowego łóżka tylko wtedy, kiedy musieli. Konrad nauczył ją takich form 

współżycia, o których nawet się jej nie śniło. Idealnie do siebie pasowali. Najbardziej lubiła czuć go

głęboko w sobie, gdy spięty, z takim specyficznym westchnieniem, dochodził w niej i zalewała ją 

gorąca fala. Wtedy była na granicy świadomości. Tak, czuła całą sobą, że jest zakochana w 

Konradzie po uszy. Z tego co, wprawdzie niewyraźnie, przebąkiwał, mogła chyba liczyć na trwały 

związek. Był kawalerem, niezależny materialnie, ustawiony zawodowo – idealny kandydat na 

męża. Miała przecież podstawy, by tak sądzić. Bez żadnej inicjatywy z jej strony opłacił jej 

mieszkanie na pół roku z góry, a gdy kończył się jej okres próbny, zatrudnił ją na czas nieokreślony 

z pensją w wysokości sześć tysięcy złotych. Często ją odwiedzał, co jakiś czas spędzał u niej całą 

noc, jednak pomimo zachęty z jej strony, nie chciał się do niej wprowadzić, ani nie zaproponował 

jej, żeby zamieszkała u niego. Z trudem, ale to zaakceptowała, miała jednak nadzieję na szybką 

zmianę.

W pracy zachowywali się wobec siebie oficjalnie, jedynie wtedy, gdy byli sam na sam w jego 

gabinecie, pozwalał sobie na drobne pieszczoty. Iza zauważyła, że od pewnego czasu 

współpracownicy, a szczególnie kobiety, dziwnie się jej przyglądają. Nie wiedziała dlaczego, a nie 

bardzo było kogo zapytać. W dziale marketingu robiła swoje, zawsze wyrabiała się na czas, więc jej

szef nie miał do niej żadnych zastrzeżeń. Po namyśle uznała wreszcie któregoś dnia, że chyba 

zazdroszczą jej tych służbowych wyjazdów. No cóż, mogłyście się uczyć języków, to pewnie też 

byście wyjeżdżały, powtarzała sobie w myślach za każdym razem, gdy napotykała krytyczne 

spojrzenia koleżanek z pracy.

Udało się jej tak poustawiać obowiązki służbowe, że bez problemu kontynuowała studia 

zaoczne. Teraz, gdy zarabiała – w swoim mniemaniu – wystarczająco godziwie, mogła nie tylko 

uzupełnić swoją garderobę, ale też zacząć odkładać na przyszłość. Oszczędność i myślenie o 

finansowym bezpieczeństwie to dwie cechy, które wyniosła z rodzinnego domu, zresztą jedyne, 

które zaakceptowała. Bo nie była w stanie zaakceptować ani pijaństwa ojca, ani ślepej podległości 

matki. Iza cieszyła się, że poszła szybko śladem starszej siostry i usamodzielniła się daleko od 

domu. Była wolna od namolnych pytań ciotek: „To kiedy, Izuniu, wychodzisz za mąż? Masz już 

kogoś? Pamiętaj, żeby się szanować w tej Warszawie!”. Nienawidziła tego, nienawidziła tej 

zaściankowej mentalności, tu czuła się wolna i czuła, że właśnie tu i teraz buduje swoją przyszłość.



Sytuacja skomplikowała się któregoś dnia, gdy Iza zauważyła ze zdziwieniem, że spóźnia się jej 

kolejny okres, choć dotychczas miesiączkowała regularnie. Początkowo założyła, że może to 

wynikać z nieregularnego trybu życia, w ciągu ostatniego miesiąca była z Konradem dwa razy za 

granicą, w tym u ich dostawcy w Malezji. Kiedy jednak nic się nie działo przez kolejne dni, 

umówiła się na wizytę u ginekologa. Obawiała się, że przyczyną może być jakiś stan chorobowy, 

pamiętała przecież, że dwie kobiety w rodzinie matki umarły na raka szyjki macicy. Ze strachem 

ulokowała się na fotelu w gabinecie. Badała ją młoda sympatyczna lekarka. Po szczegółowym 

wywiadzie i dłuższej chwili namysłu pozwoliła się Izie ubrać i kazała usiąść. Dziewczyna poczuła, 

że coś jest nie tak.

– Pani doktor, co mi jest? – zapytała nerwowym głosem.

– Spokojnie, pani Izo – odparła kobieta z łagodnym uśmiechem. – Nic złego się nie dzieje, 

wszystko jest u pani w porządku. Po prostu jest pani w ósmym-dziewiątym tygodniu ciąży. Ciąża 

jest zdrowa, dzidziuś się ładnie rozwija. Przepiszę pani stosowne witaminy, no i widzimy się za 

dwa, góra trzy tygodnie. Gdyby, nie daj Boże, działo się coś niepokojącego, to proszę do mnie od 

razu dzwonić, tu ma pani moją wizytówkę. Jeszcze tylko wypiszę pani kartę ciąży i receptę.

– Ciąża…? Jaka ciąża, jakie dziecko? Co pani w ogóle mówi? – Iza czuła, że świat wali się jej na

głowę. – Przecież ja… przecież my uważaliśmy! – wymamrotała z płaczem.

– Co znaczy „uważaliśmy”? – zapytała lekarka. – Czy pani brała regularnie środki 

antykoncepcyjne, albo czy pani partner używał zawsze prezerwatyw?

W tym momencie Iza zrozumiała, jak to się stało. To w tym cholernym Mińsku któregoś 

wieczora Konradowi brakło gumek, a ona była tak nabuzowana jego pieszczotami, że nie pozwoliła

mu wyjść ani na moment. Wtedy kochali się bez zabezpieczenia i to był chyba dziesiąty dzień 

cyklu.

– Niech to jasny szlag trafi – mruknęła pod nosem, a w myślach dodała: No to o studiach będę 

mogła zapomnieć, no i trzeba się szykować do ślubu. Konrad się pewnie ucieszy.

Z wyraźnym trudem pozbierała się i wyszła z gabinetu. Po drodze do domu wykupiła przepisane 

specyfiki. Trudno, będzie pracować ile się da, a potem zobaczymy. Już z domu wysłała esemesa do 

Konrada z prośbą, aby wpadł do niej wieczorem. Odpisał, że niestety nie może, ale zobaczą się 

jutro w pracy. Zrezygnowana ogarnęła się jakoś i bez kolacji poszła spać.

Dopiero po porannej naradzie z kierownikami działów Marecki przypomniał sobie, że ta mała coś 

od niego wczoraj chciała. Prawdę mówiąc, miał jej już trochę dość. Nowe zdobycze seksualne 

nudziły mu się dosyć szybko i sam był zdziwiony, że z Izą sypia już chyba czwarty miesiąc. Miał z 

tego oczywiście pożytki, od tego czasu nie musiał szukać awaryjnej pomocy u Doroty. Była 

oczywiście na niego o to zła, ale zamknął jej gębę jakąś nagrodą i siedziała cicho. On zresztą nie 



miał wcale zamiaru pasować i całkiem niedawno powiększył swoją kolekcję zdobyczy o numer 

dziewięćdziesiąt dziewięć, ładną, seksowną brunetkę, którą poderwał w jakimś klubie. Iza wtedy 

nie chciała z nim iść, wymówiła się babskimi problemami, to poszedł sam. A czarnulka przyplątała 

się sama. Zadziałały stare, dobrze wytrenowane chwyty i na zakończenie wieczoru wylądowali w 

jej łóżku, w kawalerce na Mokotowie. Łatwy, niezobowiązujący podryw. Dziewczyna była od razu 

chętna, nie musiał się długo wysilać. Wczoraj zresztą zrobili sobie z nią powtórkę łóżkowej 

gimnastyki. Dobra była w te klocki, oj dobra! Konrad z wyraźną przyjemnością przeciągnął się w 

fotelu i przez telefon polecił sekretarce, żeby zawołała do niego Izę; po chwili dziewczyna pojawiła 

się w gabinecie.

– Zamknij drzwi i siadaj – polecił. – Czego chciałaś wczoraj, przeszkodziłaś mi w ważnym 

spotkaniu.

Izę zaskoczył oschły ton kochanka. Zmieszana, przełknęła ślinę i zaczęła niepewnym głosem:

– Konrad, pojawił się problem… – Znowu przełknęła ślinę, wzięła głęboki oddech i dalej 

mówiła już bez zatrzymania. – Konrad, kochanie, byłam wczoraj u lekarza. Jestem w drugim 

miesiącu ciąży. W ciąży z tobą, Konrad. Mam nadzieję, że dotrzymasz słowa?!

Marecki czuł, że jeszcze chwila, a wybuchnie. Opanował się z wyraźnym trudem i wycedził 

przez zęby:

– Co ty sobie mała wyobrażasz? Czy ja kiedykolwiek obiecywałem ci małżeństwo? Chyba 

upadłaś na głowę! Twoja ciąża, twój problem i nie zawracaj mi dupy takimi sprawami. Dam ci na 

zabieg i po sprawie. Wracaj do roboty, pogadamy wieczorem u ciebie.

W miarę jak docierały do niej kolejne słowa mężczyzny, Iza coraz bardziej się kurczyła. 

Najbardziej ubodły ją słowa o aborcji. Nie, żeby była zagorzałą katoliczką, ale dla niej usunięcie 

ciąży nie wchodziło w ogóle w grę. Nie ma mowy. Ostatni raz zebrała się na odwagę.

– Niech pan sobie, panie prezesie, wybije z głowy pomysł o skrobance. Urodzę to dziecko. 

Miałam cień nadziei, że jako wykształcony człowiek potrafi pan wziąć odpowiedzialność za swoje 

czyny. Trudno. Chętnie porozmawiam z panem o tym, co dalej. Czekam u mnie o osiemnastej, 

dzisiaj. Proszę być punktualnie.

Ostatkiem sił, z zaciśniętymi z wściekłości zębami, wstała i szybko wyszła. Kątem oka 

zarejestrowała jeszcze błysk satysfakcji w oczach sekretarki. Natychmiast poprosiła swojego szefa 

o jeden dzień urlopu. Borucki, widząc, że dziewczyna wygląda jak z krzyża zdjęta, zgodził się bez 

wahania. Szybko spakowała się i pojechała do domu. Po drodze z całych sił starała się powstrzymać

płacz. Rozryczała się na dobre dopiero w swoim mieszkaniu. Dopiero teraz dotarło do niej, że przez

kilka miesięcy była jedynie zabawką w rękach Mareckiego, że jak głupia pensjonarka dała się 

omotać. Dopiero teraz zrozumiała, że wszystkie niedopowiedzenia Konrada interpretowała 

niewłaściwie. Faktycznie, ten łajdak nigdy nie składał jej wyraźnych obietnic.



– Boże, jaka ja byłam głupia! – wyrwało się z jej ust. – Co ja teraz zrobię!?

W akcie rozpaczy wyjęła telefon i zadzwoniła do siostry. Zośka od dwóch lat mieszkała w 

stolicy ze swoim chłopakiem i niebawem mieli się pobrać. Między siostrami nigdy nie było jakiejś 

nadzwyczajnej chemii, Iza jednak nie widziała innego rozwiązania, jak tylko rozmowa z Zosią. Gdy

ta usłyszała w telefonie szloch Izy i jej nieporadne słowa: „Zocha... proszę… przyjedź do mnie 

zaraz!”, niewiele myśląc, urwała się z pracy, wskoczyła w samochód i po kwadransie była u Izy. 

Dobrą godzinę trwała chaotyczna relacja młodszej siostry. Dla Zośki sprawa była oczywista: prezes

poderwał sobie naiwną panienkę, zrobił z niej swoją utrzymankę, a kiedy wpadła, dał jej kopa. 

Obudziła się w niej kobieca solidarność, wściekła się i jej mózg zaczął nagle pracować na 

najwyższych obrotach.

– Siora – zaczęła – wytrzyj oczy, napij się wody, siadaj i słuchaj. Będzie dobrze. Chcesz urodzić 

dziecko, bardzo dobrze, skurwiel będzie płacił, aż miło. Ale to potem, najpierw sprawy bieżące. Na 

jak długo masz wynajęte mieszkanie?

– Na dwa lata, ale on mi opłacił czynsz do końca tego roku. – Spokojny, acz konkretny głos 

siostry sprawił, że Iza ochłonęła.

– Masz uskładane jakieś oszczędności?

– Coś koło dwudziestu tysięcy złotych. Wiesz przecież, że nie lubię szastać pieniędzmi.

– OK – kontynuowała Zofia – czyli przez jakiś czas masz z czego żyć. – Przerwała na chwilę, 

skupiła się i mówiła dalej: – Widzę takie rozwiązanie: po pierwsze – rzuć tę robotę, bo nie będziesz 

tam miała życia. Pomogę ci znaleźć coś innego, oczywiście nie za takie same pieniądze, a jak nie, 

to znajdziemy indywidualne zlecenia i będziesz freelancerką. Po drugie: jeśli ten kutas przyjdzie 

dzisiaj do ciebie, to zażądaj sporego odszkodowania i bardzo dobrych referencji, w zamian za 

milczenie w firmie. I oczywiście koniec jakichkolwiek kontaktów. Jeśli ma tu jakieś swoje rzeczy, 

to ma je zabrać, bo wylecą do śmieci. I po trzecie, najważniejsze: jak wiesz, mój Tomek jest 

prawnikiem i ma wiele bardzo specyficznych znajomości w biznesie i nie tylko. Czasem to się 

naprawdę boję, czy nie robi jakichś lewych interesów, ale zawsze się zarzeka, że nie. No więc, 

pogadam z Tomkiem, on na bank wymyśli coś, co pozwoli skutecznie i boleśnie dobrać się do dupy

temu palantowi tak, że do końca życia to popamięta.

– Zośka, ty chyba nie myślisz o robieniu mu jakiejś krzywdy – bąknęła przerażona Iza. – Siostra,

ja tego faceta kocham, zakochałam się w nim po uszy.

– Gówno prawda, Iza, zakochałaś się w marzeniach, w swoim wyobrażeniu. A ja nie mam na 

myśli żadnej przemocy fizycznej, nie, Tomek się w to nie bawi. Dorwiemy go inaczej, za to tak, 

żeby bardzo bolało, To co, stara, zgoda?

Iza od dłuższej chwili analizowała to, co słyszała od starszej siostry. Chcąc nie chcąc, musiała 

przyznać sama przed sobą, że nic lepszego nie jest w stanie wymyślić. Westchnęła z rezygnacją i 



odpowiedziała:

– OK, niech będzie, choć na razie tego nie czuję. Jak mi radzisz, ile chcieć od Konrada „na do 

widzenia”?

– A ile masz średnio na rękę w tej robocie?

– No, jakieś pięć, pięć i pół tysiąca netto z nagrodami – odparła Iza po chwili namysłu.

– No to pomnóż to przez dziesięć i tyle mu powiedz. I dodaj, że to jest cena twojego milczenia.

– Zośka, dzięki, módl się, żebym dziś dała sobie radę w tej rozmowie z nim.

Zbliżała się godzina osiemnasta, Zofia szybko pomogła siostrze ogarnąć mieszkanie, wmusiła w nią

parę kanapek i poszła. Umówiły się na telefon wieczorem.

Konrad Marecki z wyraźną niechęcią jechał na spotkanie z byłą kochanką. Byłą, bo przecież nie 

miał zamiaru pokazywać się na mieście z babą w ciąży. Zresztą, ma już teraz tę czarnulkę, tylko…

– Cholera jasna, jak ona ma na imię? – żachnął się nagle. – A tam, mam ją w telefonie, 

wystarczy.

Z pewną miną wszedł do mieszkania Izy. Ze zdziwieniem zauważył, ze wygląda na spokojną. 

Przyszło mu do głowy, że pewnie oswoiła się z myślą, że to koniec. To dobrze, da jej trochę 

pieniędzy na odchodne i adios!

– Chciałaś porozmawiać –  zaczął dość obcesowo.

– Tak, chcę uporządkować parę spraw. Po tej rozmowie więcej tu nie przychodź, a wychodząc, 

nie zapomnij zabrać ze sobą tej reklamówki. Są w niej jakieś twoje drobiazgi. Jeśli zostawisz, to 

polecą do śmieci. Druga sprawa: to jest, jak rozumiem, definitywny koniec naszej znajomości. Tak 

jak powiedziałam ci rano: ja to dziecko urodzę i będę potem oczekiwała od ciebie alimentów w 

stosownej wysokości. Ale to dopiero za jakieś siedem miesięcy. Po trzecie: jutro składam 

wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, za porozumieniem stron. Oczekuję, że wyrazisz 

zgodę i dostanę pozytywne świadectwo pracy. Po czwarte i ostatnie: zapłacisz mi jednorazowe 

odszkodowanie, które pozwoli mi bezpiecznie przetrwać okres ciąży. To są moje warunki.

Cwana bestia, pomyślał. W sumie wywinę się chyba niewielkim kosztem.

– Dobrze, niechętnie, ale zgadzam się. Ile chcesz? Ale konkretnie, bo nie dostaniesz ani grosza 

więcej.

– Zadowoli mnie pięćdziesiąt pięć-sześćdziesiąt tysięcy złotych, ale przelew od razu, teraz – 

odparła twardym głosem.

Poczuł ulgę. Spodziewał się kwoty sześciocyfrowej.

– Zgoda, tylko jeden warunek. – Konrad starał się mówić równie zdecydowanym głosem co ona.

– Nikt w firmie nie ma prawa dowiedzieć się o tym, co między nami zaszło. Ja rozpuszczę 

informację, że podkupiła cię konkurencja.



– Powiedziałam, że nie pisnę słowa – odpowiedziała i dodała z przekąsem – a jak wiesz, ja słowa

dotrzymuję. Rób proszę przelew natychmiastowy.

Konrad wyjął smartfon i po chwili sześćdziesiąt tysięcy złotych zasiliło konto kobiety.

– Nie musisz się żegnać – stwierdziła. – Po prostu weź te swoje rzeczy i wyjdź i nigdy mnie nie 

nachodź. Będę tu mieszkać do końca umowy najmu, a potem zobaczę.

Dopiero gdy zamknęła za nim drzwi i usłyszała trzaśnięcie drzwi windy, rozryczała się jak bóbr. 

Kolejny raz tego dnia.

Następnego ranka Iza odpicowana pojawiła się w pracy wcześniej niż zwykle. Od razu poszła do 

działu kadr i położyła na biurku kierowniczki wypowiedzenie. Ta najpierw zdziwiła się, potem 

jednak uświadomiła sobie, że nie jest to pierwsza taka sytuacja. Upewniła się tylko, że prezes 

Marecki wyraża na to zgodę, po czym popatrzyła na Izę smutnym wzrokiem i powiedziała:

– Nie mów nic więcej, kochana. Wiem i rozumiem cię. Życzę ci powodzenia poza naszą firmą.

Uściskała ją na pożegnanie. Iza zdała jeszcze swojemu kierownikowi laptop i telefon, uchyliła 

się od odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, pożegnała się z kolegami z działu i wyszła.
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Kilka tygodni później Konrad Marecki otrzymał niespodziewanego i dziwnego maila od swojego 

dotychczasowego dostawcy z Malezji. Okazało się, że jakaś nowa, podobno prężna spółka z Cypru 

o nazwie Trade100 Inc., zawarła lukratywny kontrakt z jego dostawcą i paroma podobnymi 

producentami odzieży i obuwia z Malezji, na mocy którego Trade100 Inc. stał się wyłącznym 

dystrybutorem tych wyrobów na rynek środkowo- i wschodnioeuropejski. W związku z tym, 

wszystkie dotychczasowe otwarte zamówienia złożone przez Art&Fashion zostaną przejęte przez 

Trade100, na tych samych warunkach. Ze względów formalnych A&F powinien je tylko 

potwierdzić nowemu partnerowi i – z tych samych powodów – anulować te złożone wcześniej. 

Konrad był zaskoczony taką zmianą, ale nie miał wyjścia. Uspokoił się całkowicie po – 

zapowiedzianym w tym mailu – spotkaniu z prawnikiem, reprezentującym interesy Trade100 na 

rynku środkowoeuropejskim. Mecenas Tomasz Wielicki zapewnił go, że dzięki tej zmianie 

Art&Fashion uzyska dostęp do wyrobów produkowanych przez pozostałe firmy z holdingu 

utworzonego przez Trade100. Omówili terminy realizacji nowych zamówień i sposoby płatności. 

W krótkim czasie Marecki miał dostać pełny katalog wyrobów. Faktycznie po kilku dniach 

Wielicki dostarczył mu katalog. Ucieszony Konrad od razu kazał przygotować swoim 

marketingowcom ofertę dla odbiorców na wschodzie. Był to strzał w dziesiątkę. Najwięksi 

odbiorcy zza wschodniej granicy złożyli natychmiast zamówienia praktycznie na cały asortyment. 

Nie stanowiło też dla nich żadnego problemu dokonanie przedpłaty, bo taki był warunek Trade100. 



Oczywiście zamówienia zostały od razu złożone u nowego partnera wraz ze stosownym przelewem.

Pozostało tylko czekać na dostawę. Konrad już liczył w myślach zyski z tak dobrze zapowiadającej 

się współpracy. Kazał nawet zrobić swoim ludziom rozeznanie, czy przypadkiem nie byłoby warto 

otworzyć filii Art&Fashion w Kijowie lub Mińsku.

Zadowolony z nowych perspektyw biznesowych, Marecki zaprosił tego prawnika Wielickiego 

na zakrapianą kolację do swojej ulubionej knajpy, gdzie wyrwał większość ze swoich seksualnych 

zdobyczy. Wieczór zaczął się sympatycznie, Konrad hojnie gościł mecenasa. Po którymś z kolei 

kieliszku opowiedział mu historię swojej kolekcji podrywów. Zaśmiał się, że taki interes jak ten 

najnowszy, to warto byłoby zakończyć numerem sto. W trakcie bardzo już luźnej rozmowy, Konrad

kątem oka zauważył młodą, samotną kobietę siedzącą przy barze. Mogła mieć około trzydziestu lat.

Wysoka szatynka, włosy średniej długości. Gdy obojętnym wzrokiem lustrowała salę, w 

specyficzny sposób potrząsała głową i wtedy burza falujących włosów przelatywała przez jej 

szczupłą twarz. Ciekawe, jak wygląda z bliska, pomyślał Marecki i pod pretekstem złożenia 

zamówienia poszedł do baru. Stanął koło kobiety, ruchem ręki przywołał barmana i zamówił 

kolejne drinki. Niby przypadkiem potrącił kobietę ramieniem.

– Przepraszam panią najmocniej, strasznie nieuważny jestem, bardzo mi przykro – zaczął tym 

swoim wielokrotnie sprawdzonym tonem, na który łapały się jego wszystkie wcześniejsze 

zdobycze.

– Drobiazg. Nic się nie stało, panie nieznajomy – odparła kobieta i przejechała po jego twarzy 

powłóczystym spojrzeniem zielonych oczu. Ich błysk krył w sobie szansę na początek znajomości.

– Przepraszam panią – Konrad lekko skłonił głowę – Konrad Marecki.

– Julia – odpowiedziała i podała mu dłoń. Konrad podniósł ją do ust i złożył na niej zmysłowy 

pocałunek. Nie cofnęła dłoni, tylko uśmiechnęła się zachęcająco. Postanowił iść za ciosem.

– Pani Julio, czy w ramach przeprosin zechciałaby pani dać się zaprosić do mojego stolika na 

kawę i coś do kawy?

Kobieta przyjrzała mu się uważnie. Jeszcze raz zlustrowała jego sylwetkę. Widocznie wynik 

lustracji był pozytywny, bo przytaknęła ruchem głowy, wstała ze swoją szklanką w ręku i pozwoliła

się zaprowadzić do stolika.

– Panie mecenasie, zaprosiłem do nas panią Julię, której niechcący sprawiłem przykrość przy 

barze. Mam nadzieję, że da się przeprosić filiżanką kawy. – Pani Julio – zwrócił się do kobiety. – 

Może lampkę wina, albo koniak? Co pani woli?

– Niepotrzebnie się pan kłopocze – odparła. – Naprawdę nic się nie stało, ale jeśli już, to proszę 

o lampkę czerwonego półsłodkiego wina. Wybór pozostawiam panu.

Ostatnie zdanie wypowiedziała ze zmysłowym uśmiechem na twarzy, patrząc Konradowi prosto 

w oczy. Natychmiast poczuł budzące się powoli podniecenie. Ucieszony zapowiadającym się 



szybkim podrywem, zawołał kelnera i zamówił kawę i markowe wino dla niej, a dla siebie tylko 

kawę.

– Wie pani, jestem samochodem, nie planowałem dzisiaj spotkania z tak piękną kobietą. Mam 

nadzieję, że kiedyś dane mi będzie spotkać panią ponownie i obiecuję, że wtedy napijemy się razem

dobrego wina.

Konrad zauważył, że mecenas Wielicki zbiera się do wyjścia, odwrócił się więc w jego stronę i z

udawanym żalem w głosie zapytał:

– Panie mecenasie, gdzie się pan tak wcześnie spieszy? Może jeszcze lampkę koniaku w intencji 

naszego wspaniałego interesu?

– Panie prezesie – odparł prawnik – niestety obowiązki nie pozwalają mi dłużej panu 

towarzyszyć, czeka mnie bowiem jeszcze jedno spotkanie z innym klientem. Niemniej, dziękuję za 

bardzo sympatyczną kolację. Widzę zresztą, że towarzyszy panu piękna kobieta i nie ośmieliłbym 

się z nią konkurować o pańską uwagę. Życzę państwu miłego wieczoru.

Wielicki pożegnał się z obojgiem i szybko wyszedł z lokalu.

– Pani Julio! – Konrad ponownie spojrzał na kobietę. – Mam nadzieję, że pani się nigdzie nie 

spieszy, byłbym niepocieszony, gdyby pani teraz musiała odejść.

– Nie, dziś nie muszę się spieszyć – odpowiedziała ze smutkiem w oczach. – Już nie muszę.

– Domyślam się, że spotkało panią coś przykrego – wtrącił Konrad. – Proszę spróbować o tym 

nie myśleć, bardzo proszę.

– Dobrze, panie Konradzie – zaśmiała się już trochę swobodniej – mam jeszcze godzinę czasu, 

zostanę z panem, nie będę zmuszona patrzeć na puste ściany w domu. Ale mam propozycję…

– Tak… – wtrącił Konrad. – Jaką? Akceptuję w ciemno!

– Jest pan odważny, albo lubi ryzyko – rzuciła ze śmiechem. – Mówmy sobie po imieniu, zgoda?

Nooo, to na bank będziesz moim numerem sto, pomyślał i uśmiechnął się szeroko, pokazując 

rząd lśniących białych zębów. Wiedział, że to też działa bez pudła.

– Pani Julio, uppps… Julio, to dla mnie wielki honor i zaszczyt – odpowiedział. Czy mogę ci w 

związku z tym zaproponować bruderszaft? Z tym, że ja mogę wypić dziś tylko wodę mineralną.

Julia kiwnęła głową i po chwili ceremonialnie podnieśli swoje kieliszki i upili po łyku. Konrad 

nachylił się ku jej twarzy z zamiarem ucałowania jej policzka, w tym samym momencie ona 

odwróciła się w jego stronę i ich wargi spotkały się w pocałunku. Dłuższym i bardziej namiętnym, 

niż mógł przypuszczać. Jej rozmarzony wzrok wyraźnie zapowiadał ciąg dalszy.

Konrad przegadał z Julią prawie godzinę. Dowiedział się, że jest modelką w jednej z czołowych 

agencji. On dał jej do zrozumienia, że jest samotny, że zachwyciła go jej uroda i elokwencja, i że 

marzy o tym, aby ją jeszcze kiedyś spotkać. Nie oponowała i umówili się za dwa dni w tym samym 

miejscu. Ponieważ Julia zdecydowanie nie chciała, by ją odwoził, pożegnali się przed lokalem i 



pojechał do domu. Po drodze już układał sobie w głowie scenariusz następnego spotkania. 

Postanowił zaciągnąć ją do siebie. W końcu numer sto zasługiwał na to, aby ją przelecieć w jego 

wygodnym, wielkim łożu. Nie tylko w łóżku i nie tylko raz.

Następne spotkanie z Julią było dla Konrada symfonią buzujących hormonów. Od pierwszej 

chwili czuł, że ta kobieta go niesamowicie podnieca: strojem, mową ciała, głosem, dotykiem, całą 

sobą. Za cholerę jednak nie dała się zaciągnąć do niego do domu. Kiedy powiedział jej prosto w 

oczy, że jest nią zauroczony, że pragnie wziąć ją w ramiona i kochać się z nią do utraty tchu, 

popatrzyła na niego uważnie i zapytała spokojnym głosem:

– Konrad, czy ty mnie podrywasz, czy faktycznie chcesz się związać na dłużej?

Co mi tam, pomyślał, powiem to, co chce usłyszeć. Musi być moja.

– No wiesz… – zająknął się – oczywiście, że na dłużej, może nawet na bardzo długo.

– OK – odparła. – Zróbmy deal. Czy nasza dalsza znajomość jest dla ciebie warta co najmniej 

tyle, ile kosztuje mały używany samochód, w dobrym stanie? Po wypadku, w którym zginął mój 

partner, zostałam bez auta, a jest mi cholernie potrzebne w pracy, bo jeżdżę na pokazy po całej 

Polsce.

Konrad początkowo zaniemówił. Ma, cholera, tupet! Zrobił w głowie szybką inwentaryzację i 

stwierdził, że ma w firmie trzyletniego Smarta, którego można wyprowadzić ze stanu. Księgowość 

wie, jak to zrobić. Przygotuje akt darowizny, cizia wpisze potem swoje dane, zapłaci podatek i po 

sprawie. Tanim kosztem będzie miał nową dupę na jakiś czas.

Ponieważ Julia wcześnie rano wyjeżdżała na jakiś pokaz do Szczecina, umówili się po jej 

powrocie za dwa tygodnie, po czym  pożegnali się i Konrad wrócił do domu sam.
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Następnego dnia Marecki błyskawicznie przeprowadził operację wyprowadzenia z firmy 

upatrzonego samochodu. I tak nikt nim ostatnio nie jeździł, bo handlowcy woleli bardziej 

wypasione auta. Zadzwonił od razu do Julii. Ucieszona dobrą informacją poprosiła, by podwiózł 

auto pod jej adres, a kluczyki i umowę wrzucił do skrzynki na listy. Obiecała też, że po powrocie 

wynagrodzi mu to tak, że do końca życia tego nie zapomni. Zaraz po pracy tak właśnie zrobił i już 

myślał o nocach z nią w łóżku.

Pod koniec następnego tygodnia do firmy Art&Fashion zaczęły spływać maile od 

zniecierpliwionych klientów zza wschodniej granicy, bo zamówione towary miały być dostarczone 

kilka dni temu. Po mailach od razu odezwały się telefony. Konrad dwoił się i troił, próbował gasić 

pożar obietnicami, że już, niebawem, że nawalił transport. Jednak prawda była inna. Od dobrych 

kilku dni nie miał kontaktu z tym cypryjskim holdingiem. Nikt nie odpowiadał na telefony, maile 

wracały z adnotacją, że taki adres nie istnieje, co gorsza nie miał też kontaktu z tym pieprzonym 



mecenasem. Jego telefon był nieaktywny. Gdy Konrad pojechał pod adres wypisany na wizytówce, 

znalazł się na złomowisku. Na żadnym portalu nie znalazł też prawnika o tym imieniu i nazwisku. 

Wpadł w panikę. Próbował skontaktować się bezpośrednio z malezyjskim producentem i 

dowiedział się, że został skreślony z listy klientów, bo bez powodu zerwał współpracę. W 

poniedziałek rano do jego biura wkroczyło dwóch postawnych mężczyzn. Wystraszona sekretarka 

nawet nie próbowała ich zatrzymać.

– Konrad – zaczął jeden z nich. – My dumali szto ty nasz charoszyj drug, a ty prosto wor! Tak 

nielzia! Gdie nasze diengi, aa?!

W tym samym czasie drugi gość złapał Konrada za klapy marynarki i podniósł do góry jak 

piórko.

– Budiet tak – kontynuował pierwszy. – Tiepier dawaj nasze diengi nazad, a niet – tak wyletisz 

czierez okno, kak ptica. Pietia – zwrócił się do kolegi – otkroj okno.

Konrad w jednej chwili był mokry ze strachu. Nie miał drogi ucieczki.

– Panowie, druzja – zaczął –  nie mam w firmie takich pieniędzy. Potrzebuję co najmniej 

tygodnia, żeby je zdobyć. Słowo, że za tydzień oddam wam wszystkie pieniądze. Cziestnoje słowo! 

– dodał.

– Posłuszaj, durak! Budiet tak. Zdzies’ jest pis’mo, po polski, znaczit umowa, czitaj bystro i 

podpiszi.

Przybysz wyjął z teczki plik kartek i podsunął mu pod nos. Konrad zobaczył profesjonalnie 

napisaną umowę sprzedaży całej firmy kontrahentowi z Ukrainy za kwotę równą tej, którą był im 

winien. – Jezus, Maria – przemknęło mu przez głowę – to zaledwie 10 procent wartości mojej 

firmy. To klęska.

– Panowie – zaczął – ale to za mała kwota, moja firma jest warta dużo więcej.

– Pietia – usłyszał w odpowiedzi – nasza ptica chocziet lietat’. Słuszaj Konrad, twoja firma warta

tyle, ile nasz szef zapłaci. A zapłaci tyle, ile tu pisze. Poniał, job twoju mat’?

Konrad nie dyskutował dłużej. Położył umowę na biurku i podpisał we wszystkich miejscach, 

które mu wskazał ten drągal. Ten od razu zabrał ze sobą podpisane kartki.

– Nu charaszo, malczik –  usłyszał – rannim utrom prijediet nowyj szef i ty nużen wsio jemu 

pokazat’. Poniał?

Konrad kiwnął głową. Napastnik powtórzył pytanie. – Otwieczaj bystro, poniał?

– Da, poniał, wsio poniał – odpowiedział z zaciśniętym gardłem.

Pietia rzucił Konrada na fotel jak worek kartofli i obaj wyszli. Marecki szybko ubrał się i 

wybiegł z gabinetu, informując sekretarkę, że dziś już nie wróci. Wsiadł w samochód i pojechał do 

ojca. Stary Marecki wystraszył się wyglądem syna. Konrad trząsł się jak galareta, nie był w stanie 

wypowiedzieć składnie jednego choćby zdania. Ojciec wmusił w niego dwie lampki koniaku i 



posadził przy stole.

– Gadaj, Konrad, co jest? – zapytał bez zwlekania.

Konrad powoli opowiedział całą historię. Dla ojca było oczywiste, że ktoś zrobił wielki przekręt,

żeby przejąć firmę syna. Widać było od razu, że to nie trzymało się kupy ani dupy, a ten gówniarz 

nie widział pewnie niczego tylko zysk. Uświadomił sobie, że jego znajomości nie wystarczą, żeby 

uratować firmę syna. Nigdy mnie smarkacz nie słuchał, zawsze bezmyślnie ryzykował i w końcu 

mu się noga powinęła, pomyślał. Dostanie po dupie od życia, to może trochę zmądrzeje.

– Konrad – zwrócił się do syna – ktoś cię profesjonalnie wkręcił, to oczywiste. Niestety nie 

jestem w stanie ci pomóc, zresztą nawet nie mam na to ochoty. Radź sobie sam, mój parasol nad 

tobą zamknął się. Kiedyś musisz ponieść konsekwencje swojej głupoty i pomyśleć poważnie o 

życiu zamiast zrywać kolejne dupy do swojej kolekcji. Idź już, nie mam ci nic więcej do 

powiedzenia.

Po wyjściu od ojca wściekły jak osa Konrad postanowił chociaż odzyskać ten pieprzony 

samochód, który podarował Julii, gdy jednak podjechał pod tamten adres, zauważył, że samochodu 

nie ma. Zajrzał szybko do skrzynki na listy, była otwarta i pusta. Przypadkowi przechodnie dziwili 

się, widząc elegancko ubranego mężczyznę, który klął na cały głos i walił głową o rosnące obok 

chodnika drzewo. Minęło chyba pół godziny, zanim opanował się, wsiadł do samochodu i odjechał.
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W małym, ale sympatycznym, mieszkanku na Powiślu, przy zastawionym stole, siedziała trójka 

młodych ludzi. Mężczyzna podniósł z fotela gazetę, przerzucił kilka stron i po chwili uśmiechnął 

się.

– Siostrzyczki – powiedział – teraz dowiecie się z jakiej okazji zorganizowałem tę imprezę. 

Posłuchajcie tego: „Z żalem informujemy, że w dniu wczorajszym w dramatycznych 

okolicznościach zginął młody i zdolny biznesmen, Konrad Marecki. Jego zwłoki wyłowione zostały

z Wisły. Jak informuje policja, prawdopodobną przyczyną jego śmierci było utonięcie. Nasi 

informatorzy sugerują, że mogło to być samobójstwo”. To co drogie panie? Wypijmy zdrowie 

firmy Trade100 Inc.

– Tomek, nie namawiaj mnie –  odezwała się młodsza. – Wiesz przecież, że w moim stanie nie 

mogę pić alkoholu. – Schyliła głowę i gładząc się po brzuchu, dodała: – Prawda, kochanie?

– Iza, nie przesadzaj – zaprotestowała druga z kobiet. – Z takiej okazji możesz wypić 

symbolicznie parę kropli.

– Wiesz, Zocha, masz chyba rację, nalej mi kapkę tego wina.

Wznieśli toast, jednak Izę coś wyraźnie dręczyło.

– Tomek, powiedz, jak tyś zorganizował ten przekręt? Co to w ogóle było?



– Mała, to było proste jak budowa cepa. Mój zdolny kumpel podszył się pod zagraniczne adresy,

założył fikcyjną firmę na Cyprze, za to z prawdziwym kontem bankowym. Dzięki Twoim 

informacjom o klientach Art&Fashion, zmontowaliśmy całą aferę. Marecki przelał na konto 

fikcyjnego dostawcy prawdziwe pieniądze, które dostał od ukraińskiego klienta. Ukraińcy nie 

dostali towaru, no to w rozliczeniu, nie całkiem dobrowolnie, przejęli firmę Mareckiego. I tyle. 

Aha, a ty na swoim osobistym koncie w Suisse Banku masz równe sto dwadzieścia pięć tysięcy 

dolarów. Tyle zostało po potrąceniu kosztów operacji. Twój syn i ty macie zabezpieczony byt na 

długo, niezależnie od tego, gdzie będziesz chciała mieszkać.

– Nie, Tomek, kurde, nie wierzę – krzyknęła Iza. – Powiedz, że mi się to nie śni. A w ogóle to to

śmierdzi więzieniem, nie chcę mieć kłopotów.

–  Wyluzuj – wtrąciła się jej siostra, która stała oparta o parapet okna. – Tomek może 

potwierdzić, że po tym przekręcie nie został ani jeden ślad, więc nic nikomu nie grozi, a tobie to już

wcale. Pewnie nie wiedziałaś, że ten łach kolekcjonował kobiety, jak jakieś, kurna, znaczki 

pocztowe. Chwalił się, że przed ukończeniem trzydziestego piątego roku życia przeleci sto 

dziewczyn. Ty byłaś dziewięćdziesiąta ósma, a ja miałam być numerem sto. I biedaczek nie zdążył. 

Tak mi go żal – dodała ze śmiechem. – Aha, podejdź tu bliżej. Widzisz tego czerwonego Smarta? 

Tam na parkingu po lewej?

Iza zaciekawiona podeszła do okna. Faktycznie stał tam błyszczący samochodzik-marzenie. – 

Widzę, i co z tego? – spytała.

– Jest twój, to prezent od Konrada, tu w teczce masz umowę darowizny. Musisz tylko wpisać 

swoje dane.

– Iza, nie masz pojęcia, jak Zośka świetnie odegrała Julię! – dodał Tomek.

– Wy jesteście porąbani – wydukała Iza.

Wszyscy wybuchnęli śmiechem.

Tu zostawimy już w spokoju bohaterów opowiadania. Wypada jeszcze dodać, że na drugi dzień po 

pogrzebie Konrada, na jego grobie pojawił się wieniec z napisem: „Ostatnie pożegnanie od numeru 

100”.
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