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ROZ DZIA¸ PIERW SZY

K∏o po ty Tu re Sven to na

D∏u ga i wà ska uli ca Kró lo wej le ̋ y mniej wi´ cej w cen trum
Sztok hol mu. Ruch na niej nie ustan ny. Zro zu mia ∏e, ˝e jest to naj -
bar dziej od po wied nie miej sce na biu ro pry wat ne go de tek ty wa —
tam jest si´ na praw d´ w sa mym ser cu wszyst kich spraw. Idàc uli -
cà Kró lo wej w pi´k ny let ni dzieƒ, nie zdzi wisz si´, uj rzaw szy
na drzwiach do mu na pis:

T. SVEN TON
Prak ty ku jà cy Pry wat ny De tek tyw
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móg∏ wy mó wiç s∏o wa ptyÊ — brzmia ∏o jak psyÊ. A gdy chcia∏ po -
wie dzieç pi sto let, mó wi∏ pi fto let. Nie ma co ukry waç, Sven ton
nie co se ple ni∏.

Dru gà dziw nà w∏a Êci wo Êcià by ∏o to, ˝e za wsze wy glà da∏ na
bar dzo za j´ te go, choç ni gdy nic nie ro bi∏. Je ̋ e li cza sem ja kiÊ
klient od wie dzi∏ go w biu rze, od no si∏ wra ̋ e nie, ˝e Sven ton ugi -
na si´ pod ci´ ̋ a rem naj bar dziej nie bez piecz nych za daƒ. Co
chwi la dzwo ni∏ te le fon, a Sven ton od po wia da∏ na przy k∏ad tak:
„Ha lo! Do brze, w po rzàd ku. Ale pa mi´ taj cie! Pi fto le tu u˝yç tyl -
ko w ra zie ko niecz no Êci. Nie za po mi naj cie o tym, ch∏op cy!” Al -
bo te˝ klient s∏y sza∏ ku swe mu wiel kie mu zdzi wie niu, ˝e Sven ton
„... Êle dzi∏ go a˝ do Rio de Ja ne iro... wspó∏ pra cu je z po li cjà bra -
zy lij skà. Do wi dze nia”. To wszyst ko by ∏o bar dzo dziw ne. GoÊç
nie móg∏ jed nak wie dzieç, ˝e Sven ton mó wi∏ tyl ko ze swo jà se -
kre tar kà, pan nà Jans son, któ ra dzwo ni ∏a z dru gie go po ko ju. Mia -
∏a Êci s∏e po le ce nie te le fo no wa nia, gdy tyl ko zja wia∏ si´ klient.

Biu ro sk∏a da ∏o si´ z dwóch po koi. Pierw szy od wej Êcia zaj mo -
wa ∏a pan na Jans son. By ∏a to star sza, si wie jà ca pa ni w oku la rach,
ta ka, na któ rej mo˝ na po le gaç. Te raz w∏a Ênie bar dzo si´ jej Êpie -
szy ∏o. Szy de∏ ko wa ∏a ∏ap ki do garn ków, któ re mia ∏y byç go to we

7

Ów Sven ton by∏ ma ∏ym, chu dym cz∏o wiecz kiem o ostrym pro -
fi lu. Za tro ska ny, sie dzia∏ w∏a Ênie przy biur ku i g∏a dzi∏ w za my Êle -
niu czar nà bro d´. D∏u gi, cien ki nos upo dab nia∏ go do ja strz´ bia
(o ile mo˝ na so bie wy obra ziç ja strz´ bia z bro dà). Nie wy glà da∏
na za do wo lo ne go.

Ce cho wa ∏a go prze cie˝ by stroÊç i od wa ga, ch´t nie po dej mo wa∏
na wet naj bar dziej nie bez piecz ne za da nia i wca le nie wy klu czo ne,
˝e by∏ naj spryt niej szym pry wat nym de tek ty wem w kra ju. A jed -
nak ni gdy nie otrzy my wa∏ ˝ad nych zle ceƒ. Je Êli ju˝ ktoÊ za dzwo -
ni∏ do drzwi, pra wie za wsze by∏ to sprze daw ca sznu ro wa de∏,
a pra wie ni gdy ktoÊ, kto by mu zle ci∏ Êle dze nie ja kie goÊ po dej -
rza ne go osob ni ka czy te˝ od na le zie nie war to Êcio we go na szyj ni -
ka z pe re∏, któ re go szu ka no od ze sz∏e go piàt ku. Nikt wi´c nie
móg∏ si´ na wet do my Êlaç, ja kim zdol nym de tek ty wem by∏ Sven -
ton. Wie dzia∏ to tyl ko on sam.

Ka˝ dy cz∏o wiek po sia da swo je drob ne w∏a Êci wo Êci ró˝ nià ce go
od in nych. Sven ton mia∏ ich dwie. Po pierw sze, nie móg∏ wy mó -
wiç Stu re Svens son, tak jak si´ rze czy wi Êcie na zy wa∏. Wy cho dzi -
∏o mu ra czej Tu re Sven ton, wi´c ko niec koƒ ców zmie ni∏ na zwi -
sko i te raz na praw d´ na zy wa si´ Tu re Sven ton. Po za tym nie
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— Czy z bi tà Êmie ta nà? — spy ta ∏a pan na Jans son.
— Oczy wi Êcie! Jak naj wi´ cej Êmie ta ny. Weê mie my je na ra zie

na kre dyt.
Wkrót ce po ja wi ∏y si´ pty sie od Ro za lii, rze czy wi Êcie wspa nia ∏e;

du ̋ e, w mia r´ ru mia ne, a Êmie ta ny by ∏o ty le, ˝e a˝ ka pa ∏a ze
wszyst kich stron. Ta kie w∏a Ênie pty sie sà po trzeb ne, gdy si´ jest
przy gn´ bio nym.

Tu re Sven ton, pry wat ny de tek tyw,
zdjà∏ bro d´, w∏o ̋ y∏ jà do szu fla dy
i za bra∏ si´ do pty sia.

na uro dzi ny sio stry. Wi´c znie cier pli wi ∏a si´ tro ch´, s∏y szàc te le -
fon. Dzwo ni∏ ze swe go po ko ju jej szef, pry wat ny de tek tyw Tu re
Sven ton.

— Pan no Jans son, jak pa ni my Êli, mo ̋ e by Êmy tak zje dli po
jed nym psy siu? Niech pa ni b´ dzie ta ka do bra i za dzwo ni do Ro -
fa lii po dwa psy sie!

Sven ton ogrom nie lu bi∏ pty sie. Gdy by∏ szcz´ Êli wy, mia∏ ocho -
t´ na pty sia, ˝e by uczciç t´ oko licz noÊç; gdy czu∏ si´ przy gn´ -
bio ny, chcia∏ pty sia na po cie ch´. Tyl ko w ciast kar ni Ro za lii mo˝ -
na je by ∏o do staç jak rok d∏u gi.
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