
WILCZA NORAAnna Starobinie
c

Zw

ierzęce Zbrodnie

dwie siost
ry

1



Anna Starobiniec

ilustrowała 
Marie Muravski

z języka rosyjskiego przełożyła 
Agnieszka Sowińska

Wydawnictwo Dwie Siostry
Warszawa 2020

WILCZA 
NORA



5

Rozdział 1
w którym do wszystkich dociera zabójcza nowina

Bar Dziupla nabity był, jak zazwyczaj, po brzegi. Ci, dla których 
nie starczyło miejsc przy stolikach, jedli z podłogi. Borsuk Star-
szy zerknął na dwa przylotne puszczyki, które umościły się pod 
sąsiednim stołem i sączyły przez słomki mętne muchito. Sam 
nigdy nie zniżał się do takiego poziomu. Siedzieć należy przy 

Julkowi z miłością – mama

Agnieszka Sowińska, tłumaczka
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– Pień-Kłoda? – zaczepnie doprecyzował Jot.
– Nie. Jednak nie Pień.
– Proszę się określić! – zaskowytał Jot i rzucił na podłogę no-

tes, w którym spisywał zamówienia. – Czego pan w takim razie 
chce? Was jest tu wielu, a ja jestem sam! Jestem zupełnie sam! 
I wszyscy czegoś chcą! Boże mój! Ach-cha-cha-cha-cha-a-a!

Kelner Jot zatrząsł się od chichotu. Był kojotem o  bardzo 
rozchwianej psychice. Jego śmiech zazwyczaj przeradzał się 
w  szloch. A  wszystko z  powodu nieszczęśliwego dzieciństwa. 
Członkowie jego stada byli bandytami z Bliskiego Lasu; w swo-
im czasie Borsuk Starszy nie raz sugerował, by zawrócili na drogę 
praworządności, i uprzedzał, że przestępcze życie nie doprowa-
dzi ich do niczego dobrego, ale nie mógł nic zrobić – jego peł-
nomocnictwa nie obejmowały Bliskiego Lasu… Mógł jedynie 
udzielać rad – a kojoty tylko pogardliwie chichotały w odpowie-
dzi. Aż pewnego razu wszystkie zginęły w starciu z innymi ban-
dytami o pograniczne terytorium przy jeziorze. Wszystkie jednej 
nocy. Poza Jotem, który zdołał się ukryć. Był wówczas jeszcze 
dzieckiem. Borsuk Starszy przybył na miejsce jatki, zabrał ma-
lucha Jota tu, do Dalekiego Lasu, i zatroszczył się o to, żeby jego 
wychowaniem zajęły się zwierzęta przestrzegające prawa. Aby 
nie wstąpił na krętą drogę przestępstwa…

– Ach-cha-cha! To jedno, to drugie! To Pień, to nie Pień! –  
chlipał Jot.

stoliku. Ostatecznie – przy barze. Picie muchito pod stołem to 
brak szacunku do samego siebie. A tacy jak te puszczyki w ogóle 
nie powinni pić muchito – nawiasem mówiąc, jeśli spytaliby go 
o  zdanie, powiedziałby im to wprost. Kto jak kto, ale Borsuk 
Starszy znał się na muchito jak mało kto. Na puszczykach też 
się znał. Słodko-cierpki koktajl ze sfermentowanymi muchami 
domowymi to napitek zdradliwy. Puszczyk zamówi jeden, po-
tem kolejny i  jeszcze jeden – i  już wyśpiewuje swoje smutne 
pieśni ludowe, a oczy zaciągają mu się zmętniałą ptasią błoną…

– Co podać? – wrzasnął mu nad uchem kelner Jot, czy to pró-
bując przekrzyczeć hałas, czy to po prostu z nerwów.

Borsuk przychodził do Dziupli w  każdy piątek. I  wcale nie 
dlatego, że innego baru w Dalekim Lesie nie było – choć, fakt, 
innego nie było. Po prostu lubił to miejsce. Można się tu było 
rozluźnić po długim tygodniu pracy. Poruszać wąsem w  rytm 
granego na żywo plask-trzasku. Pogawędzić z  przyjaciółmi. 
I smacznie zjeść. Na przykład popisowe danie szefa kuchni – 
Pień-Kłodę. Duży, tłusty, spróchniały pień pełny odrobinę 
podwędzonych na słońcu larw…

– Dla mnie Pień…
Nie. Nie. Nie. Dał sobie przecież słowo, że schudnie. Zrzuci 

zbędny tłuszcz. To przez ten tłuszcz jest zupełnie nie w formie. 
Jak tropić przestępców z taką ilością borsuczego tłuszczu? Tak 
więc – trucht i mniejsze porcje jedzenia. Zdrowego jedzenia…



8 9

– Mucha – powiedział Borsuk ciężko. – Rzuciliście na podłogę 
muchę. Ale niech będzie, tym pierwszym razem wam daruję. 
Daleki Las to gościnne miejsce. A teraz tak. Wy sprzątacie swo-
ją muchę. Ty – zwrócił się do Jota – przynosisz panom Puszczy-
kom Pień-Kłodę w prezencie od firmy.

– Znów Pień? – zawył Jot. – To Pień, to nie Pień, to Pień, to nie…
– No już, przestań biadolić – uciął Borsuk. – Dla nich Pień. 

Dla mnie carpaccio z dżdżownic. A dla mojego przyjaciela, który 
zaraz przyjdzie, sojowy pasztet mysi i…

Dwa puszczyki, oderwawszy się od muchito, wgapiały się 
w  niego oburzonymi okrągłymi oczami. Na dziobie jednego 
z nich zawisła tłusta sfermentowana mucha.

– Starczy tej histerii, chłopcze – powiedział Borsuk. – Weź się 
w garść. A wy co się gapicie? – zwrócił się do puszczyków. – Ko-
jota nie widzieliście?

– Wyzywająco konfliktowe zachowanie  – ponuro stwierdził 
puszczyk z muchą na dziobie.

– Szokująca scena – skonstatował puszczyk bez muchy. – Zo-
staliśmy głęboko straumatyzowani.

– Jesteśmy Puszczykami Adwokatami. Domagamy się rekom-
pensaty za straty moralne. Bezpłatne danie od szefa kuchni – 
podsumował ten, który wcześniej miał muchę na dziobie, a te-
raz już nie miał, ponieważ w końcu spadła na podłogę.

– Bezpłatne danie! – zawył Kojot Jot. – Zaraz z was samych 
zrobię danie! Jarząbki w ananasach!

– Groźba karalna – oznajmił jeden z Puszczyków.
– Przy świadkach. – Kiwnął dziobem drugi.
– Jako Starszy Borsuk Policji Dalekiego Lasu – wtrącił się Bor-

suk Starszy – muszę poinformować was, że u nas, w Dalekim 
Lesie, śmiecenie w miejscach publicznych jest zakazane. Pod-
lega karze grzywny.

– My nigdy nie śmiecimy!  – chórem oburzyły się Puszczy- 
ki.
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– Żaby kumkają. – Borsukot ustawił swoje trójkątne ucho pod 
jakimś niewiarygodnym kątem. – Coś się musiało stać!

– Czasami żaby po prostu kumkają  – odparł rozsądnie Bor- 
suk.

– A  może to jakieś ciężkie przestępstwo?!  – W  głosie Bor-
sukota słychać było nadzieję. Próbował ją ukryć, ale mu nie wy- 
szło.

– Chciałbyś, żeby w Dalekim Lesie popełniono ciężkie prze-
stępstwo? – surowo zapytał Borsuk.

– Nie, oczywiście, że nie. – Borsukot zmrużył oko i nerwowo 
podrapał się po prędze na pysku.

Tak, oczywiście, że tak. Bardzo chciał, żeby w Dalekim Lesie 
ktoś w końcu popełnił ciężką, bestialską zbrodnię. Zdawał sobie 
sprawę, jak ważne dla wszystkich jego mieszkańców są spokój, 
bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie… Ale miał szczerze dość 
tych wszystkich nieśmiałych drobnych wykroczeń, z  którymi 
dotychczas stykał się w pracy. Kradzież szyszki cedrowej, po-
rzucony na polu miot, wyrwane z ogona pióro – to miało być cie-
kawe? W tych przestępstwach nie było ani fantazji, ani śmiałego 
zamysłu, ani podstępnej perfidii. Nie o takich sprawach marzył 
Borsukot, gdy wstępował na służbę do dalekoleskiej policji…

Kojot Jot postawił przed nimi carpaccio tak gwałtownie, że 
kawałki surowych dżdżownic wypadły na stół i powoli rozpełzły 
się na wszystkie strony w próżnej nadziei na ocalenie.

– Ja poproszę to samo co Borsuk!
Borsukot wkroczył do baru niepostrzeżenie, jak zawsze, 

i wskoczył na stołek jakby z równoległego wymiaru. Dopiero co 
go nie było – i oto już jest, uszy sterczą, wąsy nastroszone, ogon 
podryguje w takt plask-trzasku, na pysku błyszczą dwa świeżo 
namalowane pasy.

– Mój młody przyjacielu  – powiedział Borsuk, po ojcowsku 
klepiąc go po ramieniu. – Moja potrawa nie będzie ci smakować. 
Wziąłem sobie carpaccio z dżdżownic: ot, lekka przekąska, żeby 
nie hodować tłuszczu… Kawałki surowej dżdżowniczyzny to nie 
jest właściwe pożywienie dla zwierzęcia twojego gatunku…

– Należę do gatunku borsukotów! – wyzywająco zawołał Bor-
sukot. – Mam pasy! Borsucze jedzenie całkowicie mi odpowia-
da. Podajcie mi carpaccio z dżdżownic!

– Podajcie mu! – znów zawył Jot, a Puszczyki Adwokaci udały, 
że krztuszą się muchito. – Przynieście mu to, śmo, owo! Z my-
szy, z dżdżownicy, surowe, serowe! Raz jest kotem, raz nie jest 
kotem…!

– Jestem borsukotem!  – stanowczo powtórzył Borsukot.  – 
Młodszym Borsukiem Policji Dalekiego Lasu. I zamawiam car-
paccio.

– Dwa razy carpaccio z dżdżownic na piąty stolik! – zawył kel-
ner Jot, oddalając się w kierunku kuchni. – I Pień-Kłodę pod 
siódmy, w prezencie od firmy, niech się udławią…!
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