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Wiedziała, że on już dzisiaj opuszcza więzienie i 

dlatego postanowiła działać natychmiast. Przygotowany 

uprzednio plan nie mógł być zmarnowany. On nie był jej 

wart i pozbycie się takiego człowieka było tylko przysługą 

wyświadczoną społeczeństwu, jak i również sobie. A co 

najważniejsze jego śmierć wcale nie byłaby źródłem jej 

wyrzutów sumienia. Nienawidziła go! Znienawidziła go za 

te wszystkie dni upokorzenia i samotności; za jej 

zmarnowane życie – lata bezpowrotnie straconej młodości. 

Mniej więcej około jedenastej zeszła do garażu. 

Jeszcze raz sprawdziła czy wszystko jest na swoim miejscu, 

po czym wsiadła do stojącego, tuż obok jego mercedesa, 

swojego rolls'ea i pojechała na długo oczekiwane spotkanie. 

Po kilkunastu minutach była na miejscu. 

Zaparkowała po drugiej stronie ulicy, w niewielkiej 

odległości od bramy więziennej, tak, aby mieć ją na widoku. 

Po niecałym kwadransie zza bramy wyszedł on. Miała go 

teraz jak na dłoni – wystarczyło tylko nacisnąć pedał gazu 

i... Naturalnie, może i było to najprostsze rozwiązanie, ale 

wiedziała też, że zarazem najgłupsze, bo zbyt niebezpieczne. 

Przez jakiś czas stał tam, nieruchomo, jakby nie 

wierzył że jest wolny, że ten koszmar się skończył, podczas 

gdy ona wykorzystała to na dokładne przyjrzenie się jego 

osobie i stwierdziła, że te kilka lat, jakie spędził w tym 

gmachu, dość znacznie go zmieniły. W niczym teraz nie 

przypominał tego człowieka o wyprostowanej, atletycznej 

sylwetce i bystrym spojrzeniu nadającym mu pewności 

siebie. Już nie zdążysz się pozbierać, Michael. Nie zdążysz – 

pomyślała i jednocześnie włączyła silnik. Następnie 
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podjechała do tego, zdawało się, przegranego mężczyzny, 

otworzyła drzwiczki i powiedziała: 

– Chyba nie masz zamiaru stać tutaj przez cały 

dzień? 

Patrzył na nią bez emocji, obojętnie. Był pewien, że 

nie przyjedzie, a mimo to nie zaskoczyła go jej obecność. Po 

krótkim namyśle wsiadł do samochodu i wóz ruszył. Przez 

całą drogę nie wymówił ani jednego słowa, a ona ich nie 

wymagała. W takiej atmosferze, niemal grobowej ciszy, 

dojechali do domu. 

Po upływie niespełna godziny był już po 

orzeźwiającej kąpieli i pierwszym, od wielu lat, domowym 

posiłku – prawdziwie domowym, w którego przygotowanie 

włożyła niemal wszystkie swoje kulinarne możliwości, na 

jakie było ją stać. Następnie zszedł do garażu, gdzie stał w 

idealnym stanie 5-letni mercedes, i po krótkim przeglądzie, a 

raczej nasyceniu się jego widokiem, siadł za kierownicą i 

wyjechał na pierwszą – jak planował – bardzo długą 

przejażdżkę. 

Kilka godzin później, sierżant Greg Morison stał w 

drzwiach domku państwa Evans, informując Kate o śmierci 

jej męża Michael’ea. Przez cały czas relacji policjanta Kate 

nie dała po sobie poznać, ile ta informacja sprawiła jej 

radości i jak długo na nią czekała. Teraz pozostało tylko grać 

tę tragifarsę do końca. I gdy Morison skończył mówić, Kate, 

niczym wprawna dramatyczna aktorka, zemdlała, i tylko 

przytomność umysłu i refleks policjanta uratował ją przed 

upadkiem na podłogę. Po dojściu do siebie, Kate 

odprowadziła Morisona do drzwi, który wychodząc, 

powiedział: 
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– Niech pani na razie nigdzie nie wyjeżdża. Będzie 

nam pani jeszcze potrzebna przez kilka dni. Rozumie pani – 

urzędowe formalności. 

– Oczywiście, sierżancie. W takiej chwili nawet o 

tym nie myślałam – powiedziała beznamiętnie i zamknęła za 

nim drzwi. 

Następnego dnia, około południa, przed dom państwa 

Evans podjechał policyjny radiowóz. Wysiadło z niego 

dwóch mężczyzn i skierowali się do drzwi. Otworzyła im 

Kate, która na ich widok zastygła w bezruchu. Jakby w 

momencie skamieniała. 

– Dzień dobry, pani Evans – powiedział sierżant 

Morison. – Wczoraj zaszła kolosalna pomyłka: zamiast pani 

męża na wolność wyszedł jego bliźniaczy brat, Miles, który 

został przewieziony do naszego więzienia trzy dni temu. 

Głupia pomyłka... 

Na twarzy Kate malowało się zdziwienie i rozpacz; 

czuła, że usuwa jej się grunt spod nóg i że spada w jakąś 

bezdenną otchłań; przed oczyma miała tylko ciemność, 

jakby z jakiegoś koszmarnego snu, który nie był jej, ale 

który, pragnęła, żeby się tak szybko skończył, jak i 

niespodziewanie się zaczął. Pragnęła się obudzić i ponownie 

móc cieszyć się jasnym, obiecującym dniem. Ale to nie był 

sen, a obecność tych dwóch mężczyzn boleśnie to 

potwierdzała. 

Policjant przyjaźnie uśmiechnął się do Michael’ea, 

po ojcowsku poklepał go po plecach i powiedział: 

– Tak, szczęście panu sprzyja, panie Evans. Niestety, 

mniej go miał pański brat. Wczoraj, jadąc pana 

samochodem, uległ śmiertelnemu wypadkowi. Zbyt duża 
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prędkość. Prawdopodobnie. Ale nasi biegli sprawdzają 

samochód. Może z nim coś było nie tak. Zobaczymy – 

zastanowił się głośno sierżant. – Nie wiem. W każdym razie 

za parę dni będziemy wiedzieć więcej na ten temat. Choć, 

swoją drogą, to trochę dziwne, nie uważa pani? – Pytanie 

sierżanta zawisło w próżni.  

Twarz Kate w tym momencie podobna była do 

nieudolnie wyprasowanej sukni ślubnej – nienaturalnie 

wydłużonej i przeraźliwie białej. Sprawiała wrażenie, jakby 

nagle cała krew z niej odpłynęła. 

 

Kielce, 07.08.1986 r. 


