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Rozdział 1Rozdział 1

Krew!Codotegoniemawątpliwości!
Przez szkłopowiększającewpatrywał sięwczer-

wonąplamkę.Potemprzesunął fajkęwdrugi kącik
ust iwestchnął.Rzeczywiście krew.Bo cóż innego
możnazobaczyć,kiedysięktośzatniewpalec?Ta
plamapowinnabyćrozstrzygającymdowodem,że
sirHenryzgładziłswążonę,popełniającjedenznaj-
ohydniejszychmordów,jakiekiedykolwiekdanebyło
wykryćdetektywowi.Leczniestety–wcaleniebyła.
Nóżsięześliznął,gdytemperowałołówek,otożałos-
naprawda.Izato,trzebaprzyznać,sirHenrywcale
nie ponosiłwiny.Zwłaszcza że sirHenry, ten byd-
lak,wcalenie istniał. Smutne, aleniestety takbyło!
Dlaczegoniektórzyludziemająszczęścieurodzićsię
wlondyńskichslumsachalbowdzielnicychicagow-
skichprzestępców,gdziemorderstwaistrzelaninasą
naporządkudziennym?Podczasgdyon!…
Niechętnieoderwałspojrzenieodplamkikrwiiza-

patrzyłsięwokno.
UlicaWielkapogrążonabyławnajgłębszymspo-

koju, drzemała w letnim słońcu. Kasztany kwitły.
Żywejduszyniebyłowidaćpróczszaregokotazpie-
karni,który siedziałnabrzegu trotuaru, liżąc łapki.
Najbystrzejsze oko detektywa nie zdołałoby odkryć
śladuwskazującego na to, że została tu popełniona
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Kalleukradkiemschowałfajkę.Niedlatego,żenie
chciał,byAndersprzyłapałgonapotajemnympale-
niu, tomubyłoobojętne.Chodziłoo to,żewfajce
wcaleniebyło tytoniu.Aledetektywmusi przecież
miećfajkę,kiedyłamiesobiegłowęnadjakimśpro-
blemem.Nawetjeżelichwilowozabrakłomutytoniu.
–Wyskoczyłbyśnatrochę?–spytałAnders,siada-

jącnałóżkuKallego.
Kalle skinął głową. Oczywiście, że miał ochotę

wyjść.Przecieżitakmusiprzepatrolowaćuliceprzed
wieczorem,sprawdzić,czyniepojawisięcośpodejrza-
nego.Sąoczywiściepolicjanci,aledostateczniedużo
czyta,żebywiedzieć,jakznimijest.Oninierozpo-
znająmordercy,nawetjeżelisięoniegopotkną.
Kalle schował szkło powiększające do szuflady

biurka.IzbiegłzAndersemzeschodówztakimtu-
potem,żeażdomzadrżałwposadach.
–Kalle,aniezapomnij,żemaszwieczorempodlać

grządkitruskawek!
To mama przez uchylone drzwi kuchni. Kalle

uspokajającopomachałręką.Jasne,żepodlejetrus-
kawki.Później.Kiedysięjużupewni,żeżadnepo-
dejrzane indywiduaknująceprzestępstwanie snują
sięwobrębiemiasta.Widokinato,żesięsnują,były
niestetyniewielkie,aleniepowinnosięnigdydawać
zawygraną.Bodoczegotomożedoprowadzić,widać
wSprawie Buxtona.Idzietamktośsobiewjednejznaj-
spokojniejszychdzielnicinaglestrzałwnocy.Apo- 
tem,nimczłowiekzdążymrugnąć–czterymorder-
stwa.Na towłaśnie liczą rozmaici łotrzykowie. Że
niktnicniebędziepodejrzewałwtakiejmałejmieści-

jakaś zbrodnia. Być detektywem w takim mieście
tonaprawdęzupełniebeznadziejnasytuacja!Jakdo-
rośnie,pojedziedo londyńskich slumsów,gdy tylko
nadarzysięokazja.AmożelepiejodrazudoChicago?
Tato chce, żebypracowałw sklepie.Wsklepie!On!
Imtylkowtograj!Wszystkimmordercomibandy-
tomLondynu iChicago.Mogliby sobiemordować,
ileduszazapragnie,niktbyichodtegoniepowstrzy-
mał.Aontkwiłbywsklepie,zwijająctorebkiiważąc
szaremydłoidrożdże.O,coto,tonie,animyślizo-
staćkupczykiem!Detektywem,nikiminnym!Niech
ojciec wybiera! Sherlock Holmes, Herkules Poirot,
lordPeterWimsey*,KalleBlomkvist!Mlasnął języ-
kiem.On,KalleBlomkvist,zamierzazostaćnajzna-
komitszymzwymienionych.
–Krew!Codotegoniemawątpliwości–mruknął

zukontentowaniem.
Dałsięsłyszećhałasnaschodach.Wsekundępo-

temdrzwisięztrzaskiemotwarłyistanąłwnichAn-
ders,zdyszanyizgrzany.Kalleprzyjrzałmusiękry-
tycznie,robiącprzytymspostrzeżenia.
–Biegłeś–oznajmiłtonemnieznoszącymjakiego-

kolwieksprzeciwu.
–Jasne, że biegłem – rzekł Anders ze złością. –

Aco,myślałeś,żemniewlektyceprzynieśli?

* SherlockHolmes – słynnydetektyw z powieściArthura
ConanDoyle’a (1859–1930); Herkules Poirot – znakomity
detektyw,bohaterkryminałówAgathyChristie(1890–1976);
lordPeterWimsey–detektywzpowieścikryminalnychDo-
rothySayers(1893–1957).
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ztakimsamymroztargnieniemwziąłcukierek,bo
ztakimsamymodurzeniemwpatrywałsięwEwę-
-Lottę.Kallewestchnął.Był straszliwiezakochany
wEwie-Lotcie. Anders także. Kallewbił sobie do
głowy,że jaktylkoudamusięzdobyćtylepienię-
dzy,żebysięmógłurządzić,wprowadzijądoswego
domu jako oblubienicę. Anders to samo. Kalle nie
miał jednakwątpliwości, żeonabędziewolała jego
–Kallego.Detektywmającyzasobącośokołoczter-
nastuwykrytychmorderstwtobardziejimponujące
niżmaszynistanakolei,Anderszaśzamierzałzostać
maszynistą.
Ewa-Lottakołysałasię,śpiewałaiwyglądałanazu-

pełnienieświadomątego,żejestobserwowana.
–Ewa-Lotta!–zawołałKalle.

Skarb jedyny Józefiny to maszyna
do szycia, maszyna-szyna-szyna

–wyśpiewywaładalejbeztroskoEwa-Lotta.
–Ewa-Lotta!–krzyknęliKalleiAndersjednocześ-

nie.
–A,towy–rzekłaEwa-Lottazwielkimzdziwie-

niem.Zlazłazhuśtawkiiłaskawiepodeszładopłotu
dzielącego ogród piekarza od ogrodu Blomkvistów.
Brakowałotamdeski–Kalleosobiściejąwyjął;zna-
komitainicjatywaumożliwiającaswobodnąkonwer-
sacjęprzezotwór,anawetprzedostaniesiędoogrodu
piekarzabezuciążliwejkoniecznościobchodzeniado-
mu.Andersgryzłsiętrochętym,żeKallemieszkatak
blisko Ewy-Lotty. Swoją drogą to niesprawiedliwe.

niewtakipięknyletniwieczór.No,aleoninieznają
KallegoBlomkvista!
Naparterzebył sklep. „VictorBlomkvist– sklep

kolonialny”–widniałonaszyldzie.
–Poprośswegoojcaotrochęcukierków–zapro-

ponowałAnders.
Kallesamjużwpadłnatendobrypomysł.Wsunął

głowęwdrzwi.Zaladąstał„VictorBlomkvist–sklep
kolonialny”wewłasnejosobie–toznaczytatuś.
–Tato,wezmęparętychwpaski.
„Victor Blomkvist – sklep kolonialny” obrzucił

swąjasnowłosąlatoroślpełnymmiłościspojrzeniem
ichrząknąłdobrodusznie.Kallezanurzyłrękęwsło-
ju z cukierkami.Chrząknięcie znaczyło, żemożna.
Potemwycofał się szybkodoAndersa, który czekał
nahuśtawcepodgruszą.Andersachwilowozupełnie
nieinteresowały„tewpaski”.Zbaraniałymwzrokiem
wpatrywał się w coś znajdującego się w sąsiednim
sadziepiekarza.Tymczymśbyłapiekarzówna:Ewa- 
-Lotta.Siedziałanahuśtawcewczerwonejkretono-
wejsukiencewkratkę.Huśtałasięijadłamaślanąbuł- 
kę.Atakżeśpiewała,botobyłaosobawielceutalen-
towana.

Była sobie raz dziewczyna imieniem Józefina,
Józefina-fina-fina, Józefina-Józe-fina…

Głosmiałajasnyiprzyjemny,słychaćgobyłodo-
skonalewmiejscu,gdziestaliKalleiAnders.Kalle
nieprzytomniewpatrywał sięwEwę-Lottę, z roz-
targnieniemczęstującAndersacukierkami.Anders
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Ewa-Lotta się śmieje.Kallemilczy.Przywykłdo
tego,żeniktgonierozumie.
Zjawiasięwreszcie–jaktegooczekiwano–poli-

cjantizabieraKulawegoFredrika,któryzwyklenoc
zsobotynaniedzielęspędzawareszcie.
–Czasjużnajwyższy–mówiFredrikzwyrzutem,

kiedyposterunkowyBjörkprzyjaźniebierzegopod
ramię.–Całągodzinęjużczekam.Ładnyporządek,
jakwypilnujeciewłóczęgówwtymmieście?
PosterunkowyBjörkuśmiechasię,pokazującpięk-

nebiałezęby.
–No,tojużidziemy–mówi.
Słuchaczerozpraszająsię.Kalle,AndersiEwa-Lot-

taodchodząpowolutku.Chętnieposłuchalibyjeszcze
Fredrikowychopowieści.
–Jakietekasztanyładne–mówiEwa-Lottazuz-

naniem, spoglądając na szereg drzewwzdłuż ulicy
Wielkiej.
–Tak,piękniekwitną–mówiAnders.–Wygląda-

jązupełniejakświeczki.
Dokołacicho,spokojnie.Odrazumożnapoznać,

żejużsięzaczynaniedziela.Ludziesiedząwogród-
kachprzykolacji.Umylisięporobocie,włożyliod-
świętne ubrania.Rozmawiają, śmieją się iwygląda
nato,żebardzoimdobrzewichmałychogródkach,
gdziedrzewaowocowewłaśniekwitną.Kalle,Anders
iEwa-Lottazakażdąmijanąfurtkęzapuszczajążura-
wia.Możesięprzecieżzdarzyć, żejakaśdobradusza
zaprosiichnasmacznąkanapkęalboinnepyszności.
Alejakośsięnatoniezanosi.

Sammieszkałdaleko,nainnejulicy,gdzieon,rodzice
imłodszerodzeństwotłoczylisięwpokojuzkuchnią
nadwarsztatemszewskimojca.
–Przejdziesz się z nami pomieście, Ewo-Lotto?

–spytałKalle.Ewa-Lotta,smakującpowolutku,prze-
łknęłaostatnikęsmaślanejbułki.
–Chętnie–powiedziała.Strzepnęłaokruchzsu-

kienki.Iposzli.
Była sobota.KulawyFredrik jużbyłpijany i stał

jakzwykleprzedgarbarnią,awkołoniegogromad-
kasłuchaczy.Kalle,AndersiEwa-Lottateżprzysta-
nęli, żeby posłuchać opowieści o bohaterskich czy-
nach,jakichdokonywałFredrik,kiedybyłkolejarzem
wNorrlandii.
Kalle,słuchając,wodziłwzrokiemdokoła.Anina

chwilęniezapominałoswychobowiązkach.Nicpo-
dejrzanego?Nie,musiałprzyznać,żenicpodejrzane-
go.Aprzecieżtylesięczyta,żecośwyglądazupełnie
niewinnie, tymczasem jestwręcz odwrotnie. Lepiej
miećsięnabaczności.Tamnaprzykładidzieulicąja-
kiśdziwnyczłowiek,powłóczynogami,anaplecach
maworek.
–Przypuśćmy –mówi Kalle, dając Andersowi

kuksańcawbok–przypuśćmy,żetenworekwyłado-
wanyjestkradzionymsrebrem.
–Przypuśćmy, że nie jest – odpowiada Anders

niecierpliwie,bochcesłuchać tego,coKulawyFre-
drikopowiada.–Przypuśćmy,żepewnegopięknego
dniadostanieszzupełnegokręćkaodtychtwoichde-
tektywistycznychpomysłów.
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niezwykłego.Paczkę jednakzauważyła.Schyliła się
ztrudemiwyciągnęłarękę.
–Ciągnij–szepnąłAndersdoKallego,którytrzy-

małzasznurek.
Kalle pociągnął. Paczka z szybkością błyskawicy

zniknęła za żywopłotem. Teraz pani Apelgren nie
mogłanieusłyszećzduszonegochichotu.Wybuchnęła
potokiemsłów.Dzieciniewszystkoztego,comówi-
ła,zrozumiały,słyszaływkażdymrazie,żewielokrot-
niewymieniła„zakładpoprawczy”jakoodpowiednie
miejscepobytudlatakichzwyrodnialców.
Zażywopłotemzapanowała całkowita cisza.Po

wystrzeleniuostatniejsalwypaniApelgrenoddaliła
się,mrucząccośpodnosem.
–Zabawne to było – powiedziała Ewa-Lotta. –

Ciekawa jestem,kto teraznadejdzie.Mamnadzieję,
żektoś,ktosiętaksamobędziezłościł.
Alemiasto jakbywymarło.Nikt nie nadchodził

i trójkazażywopłotem jużsięzastanawiała, czynie
zrezygnowaćzcałegoprzedsięwzięcia.
–Nie,czekajcie,ktośidzie–szepnąłnagleAnders.
Ktośnadchodził.Wyłoniłsięwłaśniezzaroguuli-

cyiszybkimkrokiemszedłwprostkufurtceogrodu
piekarza.Wysokiosobnikw szarymgarniturze,bez
kapelusza,zdużąwalizkąwręce.
–Uważaj – szepnąłAnders, gdymężczyzna za-

trzymałsięnawidokpaczki.
Kalleuważał.Nanicsiętojednakniezdało.Męż-

czyznagwizdnąłprzeciągle iprzytrzymałpaczkę
stopą.

–Coś trzeba zrobić, cośwymyślić–mówiEwa- 
-Lotta.
Wtejwłaśniechwiliwdalirozlegasięostrygwizd

lokomotywy.
–Pociągosiódmej–stwierdzaAnders.
–Wiem,cozrobimy–mówiKalle.–Położymysię

zakrzakiembzuwogrodzieEwy-Lottyiwysuniemy
naulicępaczkęuwiązanąnasznurku.Jakktośprzyj-
dzie,zauważyjąibędziechciałpodnieść,pociągnie-
myza sznurek.Wtedy zobaczymy, jakąbędziemiał
minę.
–To się wydaje dość odpowiednim zajęciem na

sobotniwieczór–powiedziałAnders.
Ewa-Lottanicniepowiedziała,aleprzyzwalająco

kiwnęłagłową.
Paczkawkrótce była gotowa.W sklepie Victora

Blomkvistaznaleźć możnabyłowszystko,czegopo-
trzeba.
–Wygląda,jakbywniejbyłocośnadzwyczajnego

–powiedziałaEwa-Lottazzadowoleniem.
–Tak,a terazzobaczymy,ktosiędazłapaćna tę

przynętę–powiedziałAnders.
Paczka leżała na trotuarze i wyglądała bardzo

obiecującoiokazale.Iniełatwobyłonapierwszyrzut
okazauważyć,żeprzymocowanyjestdoniejsznurek
wiodącyzakrzakbzuwogrodziepiekarza.Uważny
przechodzieńmógłbyoczywiściedosłyszećurywane
chichoty i szepty dochodzące zza żywopłotu. Pani
PetronellaApelgren,właścicielkanajwiększejwmieś- 
ciewędliniarni, przechodzącawłaśnieulicą,nieby-
ła tak spostrzegawcza, bydosłyszeć czydojrzeć coś
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