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ROZ DZIAŁ PIERW SZY

Gru dnio wa nie dzie la 
u ju bi le ra Eriks so na

Uli ca Kra sno lud ków w Sztok hol mie jest wy jàt ko wo sym pa tycz -
na. Ju˝ sa ma jej na zwa brzmi przy jem nie. Trud no na wet uwie -
rzyç, ˝e mo ̋ e ist nieç uli ca na zy wa jà ca si´ tak ład nie. A jed nak
na niej wła Ênie zda rzy ła si´ kil ka lat te mu naj bar dziej dziw na
i nie po ko jà ca hi sto ria, z ja kà pry wat ny de tek tyw Tu re Sven ton
miał kie dy kol wiek do czy nie nia. Roz wi kłał jà oczy wi Êcie we wła -
Êci wy mu, szyb ki i zr´cz ny spo sób. Ju bi ler Eriks son był by naj -
ch´t niej za tu szo wał ca łà spra w´, ale te go nie da ło si´ zro biç, bo
pi sa no o niej w ka˝ dej ga ze cie.

Uli ca Kra sno lud ków le ̋ y w pi´k nej dziel ni cy Va sa stad. W tej cz´ -
Êci mia sta spo ty ka si´ prze wa˝ nie skle py na bia ło we, pa sman te rie
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Ale ju bi ler Eriks son ma rzył naj ch´t niej o sław nych klej no tach
i bry lan tach. Czy ty wał ksià˝ ki o szla chet nych ka mie niach Êwia to wej
kla sy i wszyst ko wie dział na te mat ich szli fu, ilo Êci ka ra tów, wła Êci -
cie li i ce ny. Naj bar dziej lu bił czy taç o ka mie niach tak du ̋ ych, ˝e a˝
nie ma jà cych ce ny. Zgro ma dził ca łà pół k´ ksià ̋ ek o dia men tach.
Wie dział wszyst ko o Koh -i -no orze i o Wiel kim Mo go le.

Pa ni Eriks son nie raz mu wy po mi na ła: „Znów sie dzisz i czy tasz
o Wiel kim Mo go le za miast za braç si´ do cze goÊ po ̋ y tecz ne go”.

Pod czas nie dziel nych prze cha dzek po mie Êcie ju bi ler Eriks son
lu bił za trzy my waç si´ przed naj bar dziej zna ny mi skle pa mi ju bi -
ler ski mi, ma jà cy mi ol brzy mie okna wy sta wo we. Wpa try wał si´
tam w dro go cen ne ka mie nie i gdy tyl ko zo ba czył coÊ na praw d´
wy jàt ko we go, po grà ̋ ał si´ w my Êlach. Wró ciw szy na uli c´ Kra -
sno lud ków, za wsze rzu cał okiem na swo jà wy sta w´ z pla te ra mi,
a do pie ro po tem szedł na gó r´ zjeÊç szny cel cie l´ cy i szar lot k´.

Ro dzi na Eriks so nów miesz ka ła bo wiem nad skle pem. Trud no
wy obra ziç so bie lep sze wa run ki dla ju bi le ra: wy star czy ło wejÊç
do win dy i wje chaç trzy pi´ tra. Mie li prze stron ne, no wo cze sne
miesz ka nie skła da jà ce si´ z trzech po koi i kuch ni oraz przy le -
ga jà ce go do niej ma łe go po ko iku. Tro ch´ by ło ciem ne i po nu re,
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i pi wiar nie. Tak sa mo jest na uli cy Kra sno lud ków, z tà jed nak ró˝ -
ni cà, ˝e znaj du je si´ tam rów nie˝ sklep ju bi ler ski. Szyld nad je go
oknem wy sta wo wym gło si:

HEN RYK ERIKS SON 
Ju bi ler

Mi mo wszel kich uro ków uli cy Kra sno lud ków mo˝ na by po my -
Êleç, ˝e nie jest to zbyt do bre miej sce dla ju bi le ra. Ale my Êlàc
tak, po peł ni ło by si´ za sad ni czy błàd. Bo gdy tyl ko ktoÊ w sà -
siedz twie ˝e ni si´ lub wy cho dzi za mà˝, lu dzie za raz mó wià:
„Pój dzie my do Eriks so na po szu kaç ja kie goÊ pre zen tu Êlub ne go.
Chy ba ku pi my coÊ z pla te rów*”. Pan Eriks son zna ny jest na ca -
łej uli cy Kra sno lud ków dzi´ ki swo im pi´k nym pre zen tom Êlub -
nym. Ni gdzie nie do sta nie si´ tak Êlicz nych pla te ro wa nych pół -
mi sków, lich ta rzy czy sa la te rek. Nie mó wiàc ju˝ o wi del cach.

„Czy wy star czy pół tu zi na, czy te˝ da my im ca ły tu zin?” — za -
sta na wia jà si´ ku pu jà cy.

6 * Pla te ry — przed mio ty me ta lo we po kry te cien kà war stwà me ta lu szla chet -
ne go, zwy kle sre bra.



nie mniej miesz ka ło si´ w nim wy jàt ko wo przy jem nie i wy god -
nie.

W pra wie ka˝ dà nie dzie l´ ju bi ler Eriks son mó wił przy obie dzie:
„Wi dzia łem dziÊ wspa nia ły bry lant na mie Êcie. Pi´k na rzecz, ale
szlif nie wła Êci wy. Ja bym go ni gdy nie ciàł w ten spo sób”.

— Jak byÊ go ciàł w ta kim ra zie? — za py ta ła pa ni Eriks son
w któ ràÊ ta kà nie dzie l´. — Szko da, ˝e nie ma dziÊ ciot ki Ag dy,
ona tak lu bi szar lot k´. U niej jest za wsze ta ka do bra szar lot ka.

— Szar lot ka? — ode zwał si´ pan Eriks son, pod no szàc pół -
przy tom ny wzrok znad ta le rza. — Chcesz po wie dzieç: ru bi ny?

— Nie, nie chc´ — od par ła je go ˝o na, Êcià ga jàc lek ko war gi —
wca le ich nie mia łam na my Êli.

Jej mà˝ wpa try wał si´ w nià ze szcze rym zdzi wie niem. 
— Ale˝, ko cha nie, wiesz prze cie˝ do brze, ˝e cio cia Ag da 

ma pier Êcio nek z trze ma ru bi na mi. Naj wy˝ szej kla sy. Z tych rze -
czy wi Êcie naj lep szych na Êwie cie. Ko lo ru krwi, o je dwa bi stym po-
ły sku.

— Tak, wy da je mi si´, ˝e wiem — od par ła pa ni Son ja Eriks son.
— Ale ja my Êla łem, ˝e po wie dzia łaÊ... — za czàł jej mà˝ z pół -

otwar ty mi usta mi.
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— Tak, tak po wie dzia łeÊ, ta tu siu! — do da ła El˝ bie ta.
— Trzy sztu ki — rzekł Hen ryk. — Trzy szar lot ki o Êwia to wej

sła wie. — Zmarsz czył jesz cze bar dziej czo ło. Wi daç by ło, jak
gł´ bo ko si´ za sta na wia.

— Ci cho bàdê cie, jed no z dru gim! — ode zwa ła si´ pa ni Eriks -
son.

Ta ka to sce na ro ze gra ła si´ w tej cał kiem zwy czaj nej ro dzi nie
ju bi le ra, sie dzà cej pew nej gru dnio wej nie dzie li przy ko la cji, na
uli cy Kra sno lud ków. Na dwo rze za czàł pa daç Ênieg. Zbli ̋ a ło si´
Bo ̋ e Na ro dze nie. La tar nie ulicz ne by ły ju˝ za pa lo ne. Nikt ab so -
lut nie ni cze go nie prze czu wał. A jed nak te go wła Ênie wie czo ru
za cz´ ła si´ owa ta jem ni cza i nie po ko jà ca hi sto ria.

W ho lu za dzwo nił te le fon. U Eriks so nów pa no wał ta ki ro dzin -
ny zwy czaj, ˝e ile ra zy dzwo nił te le fon, wszy scy zry wa li si´ i za -
czy na li krzy czeç.

— Te le fon! — wo ła ła pa ni Eriks son.
— KtoÊ dzwo ni! Ja odbior´! — krzy czał Hen ryk ju nior, zry wa -

jàc si´ z miej sca i prze wra ca jàc krze sło.
— Nie! Ja! — krzy cza ła El˝ bie ta i te˝ si´ zry wa ła, ale tro ch´

za póê no. 
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Son ja Eriks son od po wie dzia ła po wo li, do bit nie, z le d wo do -
strze gal nà groê bà w gło sie:

— Po wie dzia łam, ˝e cio cia Ag da po win na tu byç te raz. Bo
bar dzo lu bi szar lot k´.

— I ja te˝. Ale nie szar lot k´ — do dał po Êpiesz nie roz tar gnio -
ny ju bi ler. — Chcia łem po wie dzieç...

Paƒ stwo Eriks son mie li dwo je dzie ci: El˝ bie t´ i jej bra ta, Hen -
ry ka Eriks so na ju nio ra. Obo je przy słu chi wa li si´ ch´t nie roz-
mo wom ro dzi ców. Uwa ̋ a li, ˝e to rów nie za baw ne jak pójÊç do 
ki na, i obo je wie dzie li do kład nie, jak ta kie roz mo wy pod trzy -
my waç.

— Co chcia łeÊ po wie dzieç, ta tu siu? — spy ta ła El˝ bie ta. Mia ła
ja sno nie bie skie oczy, blond wło sy ucze sa ne w koƒ ski ogon i nie -
dziel nà su kien k´ w krat k´.

— Co ta kie go, dziec ko? — spy tał oj ciec tro ch´ zi ry to wa nym
gło sem.

— Ma ma wła Ênie mó wi ła, ˝e u cio ci Ag dy jest za wsze ta ka do -
sko na ła szar lot ka. Wte dy ta ta po wie dział, ˝e jest pra wie Êwia to -
wej kla sy — włà czył si´ Hen ryk, marsz czàc czo ło, ca ły za to pio -
ny w my Êlach.
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