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ROZ DZIAŁ PIERW SZY

Sven ton po trze bu je 
krót kie go urlo pu

Wi dzàc go, trud no by ło si´ do my Êliç, ˝e jest prak ty ku jà cym
pry wat nym de tek ty wem*. Szedł uli cà Kró lo wej, w sza rym płasz -
czu i czar nych bu tach. Na gło wie miał me lo nik, co by naj mniej
nie Êwiad czy o czymÊ nad zwy czaj nym. Mógł byç rów nie do brze
cu kier ni kiem, jak na uczy cie lem, bo wie lu cu kier ni ków i na uczy -
cie li no si sza re płasz cze i me lo ni ki.

Trze ba by do pie ro sa me mu byç pry wat nym de tek ty wem, ˝e-
by spo strzec, ˝e on nim jest. Mo ̋ e za uwa ̋ y ło by si´ wte dy, ˝e
przy po mi na ja strz´ bia, i to bar dzo czuj ne go, o prze ni kli wym
wzro ku. Gdy by wło ̋ yç r´ k´ do pra wej kie sze ni je go ma ry nar ki,

5* Wcze Êniej sze przy go dy prak ty ku jà ce go pry wat ne go de tek ty wa, Tu re Sven to na,
opi sa ne zo sta ły w ksià˝ ce pt. „La ta jà cy de tek tyw”.



Wbiegł po scho dach i otwo rzył drzwi, na któ rych by ło na pi-
sa ne:

T. SVEN TON

Te raz ju˝ nie ule ga ło wàt pli wo Êci, o ile ta ko wa mo gła do tàd ist -
nieç, ˝e ten ktoÊ to Tu re Sven ton, naj zna ko mit szy pry wat ny de-
tek tyw w ca łej Szwe cji, je dy ny, któ ry po sia dał la ta jà cy dy wan.

W po cze kal ni przed je go ga bi ne tem cze ka ło wie lu klientów,
ka˝ dy z ja kàÊ bar dzo trud nà spra wà do za ła twie nia. Je den
chciał, ˝e by Sven ton od na lazł mu ka nar ka, któ ry w koƒ cu czerw -
ca wy fru nàł przez okno na stry chu. In ny chciał stwier dziç, gdzie
jest pew na oso ba no szà ca brà zo we bu ty, wi dzia na ostat nio na
Oden plan, trze ci znów ˝y czył so bie, by Sven ton Êle dził kon -
duk to ra w tram wa ju na li nii nu mer 3. Ty le by ło lu dzi, ˝e nie któ -
rzy nie mie li gdzie sie dzieç. Ko ło drzwi stał wy so ki m´˝ czy zna
o po s´p nej twa rzy i za pad ni´ tych po licz kach, któ ry po dej rze -
wał, ˝e zło Êli wy sà siad ukradł mu sztucz ne z´ by. Wszy scy 
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na tra fi ło by si´ na czar nà sztucz nà bro d´ i wte dy mo˝ na by za -
czàç po dej rze waç, ˝e to jed nak nie jest cu kier nik. Zda rza si´
bo wiem nie zwy kle rzad ko, ˝e by cu kier nik szedł uli cà Kró lo wej ze
sztucz nà bro dà w pra wej kie sze ni. A w le wej kie sze ni ma ry nar ki
zna la zło by si´ na bi ty pi sto let i wte dy by ło by ju˝ pra wie pew ne,
˝e nie jest na uczy cie lem. Bo wiem nie zmier nie rzad ko si´ zda rza,
˝e by na uczy ciel prze cha dzał si´ z na ła do wa nym pi sto le tem w le -
wej kie sze ni. I tak po ma łu mo˝ na by za czàç si´ do my Êlaç, ˝e to
jed nak jest prak ty ku jà cy pry wat ny de tek tyw, ta ki, któ ry ma ja kieÊ
nie bez piecz ne za da nie do wy ko na nia i byç mo ̋ e prze brał si´ za
eme ry to wa ne go abo nen ta te le fo nicz ne go.

Nio sàc bia łe kar to no we pu deł ko, ów ktoÊ wszedł do jed ne go
z do mów przy uli cy Kró lo wej. W bra mie wid niał na pis:

T. SVEN TON
Prak ty ku jà cy Pry wat ny De tek tyw
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ja znaj d´ czas, ˝e by jeÊç czepczuk´ na pu sty ni arab skiej? 
Le d wo mam czas zjeÊç psy sia”. Wy cià gnàł z kie sze ni sztucz nà
bro d´ i po ło ̋ ył jà obok me lo ni ka. A obok bro dy po ło ̋ ył swój
pi sto let ka wa le ryj ski, pa mi´ ta jà cy cza sy woj ny trzy dzie sto let -
niej*.

Ka˝ dy czło wiek ma coÊ, co go od ró˝ nia od in nych. Sven to na
od ró˝ nia ło nie to, ˝e był tak bar dzo za j´ ty. Nic dziw ne go, ˝e
naj spryt niej szy pry wat ny de tek tyw w kra ju ma ty le do ro bo ty.
Dziw ne na to miast by ło to, ˝e Sven ton mó wił psyÊ za miast ptyÊ.
A za miast pi sto let mó wił pi fto let. Gdy zaÊ chciał po wie dzieç
ciast kar nia Ro za lii, wy cho dzi ło mu Ro fa lii.

— Wstà pi łem do Ro fa lii i ku pi łem kil ka psy siów — po wie dział,
otwie ra jàc pu deł ko. — Niech pa ni b´ dzie tak do bra za pa rzyç ka -
w´. Zje my so bie po psy siu.

Naj wi´k szym przy sma kiem Sven to na by ły pty sie z bi tà Êmie ta -
nà, a je dy nym miej scem w Sztok hol mie, gdzie sprze da wa no je
przez ca ły okrà gły rok, by ła ciast kar nia Ro za lii. Dla te go Sven ton,
ile ra zy prze cho dził w po bli ̋ u, za wsze wst´ po wał do Ro za lii
i ku po wał kil ka pty siów. Kie dy miał du ̋ o ro bo ty, nic mu tak nie
do da wa ło ener gii jak do bry ptyÊ.
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przy szli do Sven to na, ˝e by mu zle ciç wy ko na nie ja kie goÊ nie -
bez piecz ne go za da nia.

Sven ton prze szedł do na st´p ne go po ko ju, gdzie za biur kiem
sie dzia ła je go se kre tar ka, pan na Jans son. By ła si wa i no si ła oku -
la ry. Ty le wcià˝ mia ła ro bo ty, ˝e ni gdy nie mo gła skoƒ czyç szy -
deł ko waç łap ki do pod no sze nia go rà cych garn ków, daw no za -
cz´ tej, któ rà trzy ma ła w szu fla dzie biur ka.

— Nie by ło nic spe cjal ne go? — spy tał Sven ton, sta wia jàc na
sto le kar to no we pu deł ko.

— Dzwo nił pan Omar.
— Pan Omar?
— Tak, pan Omar.
— Dzwo nił?
— Tak, dzwo nił.
— Aha. Gdzie on te raz jest?
— Na pu sty ni arab skiej. Ma wła Ênie urlop. Py tał, czy pan by

si´ tam nie wy brał i nie zjadł z nim por cji czepczuki.
— Ach tak, na praw d´? — wes tchnàł Sven ton. Przy po mi-

nał po nu re go ja strz´ bia (o ile mo˝ na so bie wy obra ziç ja strz´ bia
w me lo ni ku). Zdjàł me lo nik i po ło ̋ ył go ko ło pu deł ka. „Kie dy˝

8 * Woj na trzy dzie sto let nia to czy ła si´ w la tach 1618–1648.



czył nie koƒ czà ce si´ mo rze pia sku, po któ rym stà pa ły wiel błà dy,
wol no i po wa˝ nie. Uj rzał na miot, gdzie ja dło si´ czepczuk´, t´
zna ko mi tà, lek kostraw nà po tra w´ z ja rzyn.

— Po trze bu j´ krót kie go urlo pu — wy mam ro tał.
Wy da wa ło mu si´, ˝e sły szy dziw ne, ob co brzmià ce bi cie

dzwo nów z wy so kich mi na re tów i ˝e sie dzi w na mio cie, po pi ja -
jàc ka w´, a wszyst ko do oko ła za la ne jest słoƒ cem ni czym stru -
mie niem płyn ne go zło ta.

— Sta now czo po trze bu j´ krót kie go urlo pu — po wie dział, i to
tak gło Êno, ˝e pan na Jans son otwo rzy ła drzwi i za py ta ła, czy nie
˝y czy so bie cze goÊ.

— Ow szem, urlo pu.
Pan na Jans son uzna ła, ˝e to do sko na ły po mysł. Za le ̋ a ło jej,

˝e by skoƒ czyç łap ki do garn ków przed Bo ̋ ym Na ro dze niem,
a cza su by ło ma ło. Jej sio stra mia ła je do staç pod cho in kà.

11

Ka wa wkrót ce by ła go to wa, usie dli wi´c z pan nà Jans son przy
biur ku i zje dli po jed nym pty siu. Wy pi li do te go po trzy fi li ̋ an ki
ka wy. Pty sie by ły Êwiet ne: w mia r´ ru mia ne, z du ̋ à ilo Êcià Êmie -
ta ny.

— Czy pan Omar nic wi´ cej nie mó wił? — spy tał Sven ton.
— Ow szem. Po wie dział, ˝e co dzien nie urzà dza so bie prze -

ja˝d˝ k´ na wiel błà dzie. Py tał, czy pan te˝ miał by na to ocho t´.
— Ach tak, py tał o to? — rzekł Sven ton po nu rym gło sem, Êcie -

ra jàc z no sa odro bi n´ bi tej Êmie ta ny. Za wsze ma rzył, ˝e by si´
prze je chaç na wiel błà dzie. Sven ton ogrom nie lu bił wiel błà dy. —
Nic wi´ cej nie mó wił?

— Po wie dział, ˝e po ka˝ dej prze ja˝d˝ ce pi je zwy kle w swo im
na mio cie szeÊç fi li ̋ a nek do sko na łej arab skiej ka wy.

— Ile?
— SzeÊç.
— Aha, szeÊç. A ja ni gdy nie mam cza su wy piç wi´ cej jak

trzy — rzekł Sven ton z mi nà jesz cze bar dziej po nu rà.
Obok po ko ju pan ny Jans son był pry wat ny ga bi net pry wat ne go

de tek ty wa Tu re Sven to na. Sven ton wszedł do sie bie i za trza snàł
drzwi. Po tem usiadł przy biur ku i przy mknàł oczy. I wte dy zo ba -

10


