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Rozdział 11

AndersiEwa-Lottasiedzielinastryszkupiekarni,
w kwaterze głównej Białych Róż. Przyjemnemiej-
scepobytu,wręczznakomite.Strychsłużyłnietylko
zakwateręgłówną,lecztakżezaskładwysłużonych
mebli. Stało tam białe biurko, niedawno usunięte
zpokojuEwy-Lotty,starekrzesłatłoczyłysięwkącie,
był takżepoobtłukiwany izniszczonystółz jadalni,
wdeszczowednimożna było grać na nimwping-
-ponga.ChoćterazEwa-LottaiAndersniemielicza-
sunagrę.Ogromniebylizajęcisporządzaniem„taj-
nychpapierów”.Gdyjużbyłygotowe,Anderswłożył
jedoblaszanejkasetki,którabyłanajcenniejsząwła-
snościąBiałychRóż.Wniejprzechowywalipamiątki
z dawnych wojen z Czerwonymi Różami, traktaty
pokojowe,mapysztabowe,kamieńzdziwnymizna-
kami imnóstwo innych rzeczy, któreniewtajemni-
czonemumogłybysięwydaćrupieciami.AledlaBia-
łychRóż,dlakażdegozczłonków,zawartośćkasetki
tobyływyłącznieklejnoty,zaktórechętnieoddaliby
krewiżycie.Dowódcadnieminocąnosiłprzysobie
kluczyk,zawieszonynasznurkunaszyi.
–Gdzie się właściwie podziewa Kalle? – powie-

działAnders,wkładającdokasetkiświeżosporządzo-
nydokument.
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–Przedchwiląsiedziałnaklonie–wyjaśniłaEwa-
-Lotta.
WtejżechwiliwpadłKalle.
–Skończciez tym–wysapał.–Musimynatych-

miast zawrzećpokójzCzerwonymi.Wnajgorszym
wypadkumożemysiępoddać,niestawiającżadnych
warunków.
–Oszalałeś?–powiedziałAnders.–Przecieżdo-

pierozaczęliśmywojnę.
–Trudno, nie ma rady.Musimy się zająć waż-

niejszymisprawami.Ewa-Lotta,czytybardzolubisz
wujkaEinara?
–Co to znaczy: czy lubię? – zdumiała sięEwa-

-Lotta.–Dlaczegomiałabymgotakbardzolubić?
–No,botoprzecieżkuzyntwojejmamy.
–Jeśliotochodzi,toniewydajemisię,żebymama

golubiła–powiedziałaEwa-Lotta.– Więcijaniemu-
szęzanimtakokropnieprzepadać.Aledlaczegopy-
tasz?
–Więcniebędzieciprzykro,jakusłyszysz,żewuj

Einartołotr?
–Wiesz co, Kalle, zamknij się – powiedział An-

ders.–ToKulawyFryderykściągnąłkolektę,niewu-
jekEinar.
–Samzamknijdziób!Wpierw toprzeczytaj, po-

tembędzieszgadał–powiedziałKalle,wyciągającga-
zetę.
Anders iEwa-Lottaprzeczytali artykulikoWiel -

kiej kradzieży biżuterii na Östermalm.
–Aterazposłuchajcie–powiedziałKalle.
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–A takwogóle to czujesz się zdrowy?–współ-
czującospytałAnders.Wskazałbrudnympalceminną
notatkęprasową.–Roz brykana krowa wywołała panikę.
Niewydajecisię,żetoteżwłaśniebyłwujekEinar?
–Nietrzaskajdziobem,jużcimówiłem.Ewa-Lot-

ta,widziałaś tychdwóch, co rozmawiali zwujkiem
Einaremprzyfurtce?Ładnetypki.Tojegowspólni-
cy,awujekEinarichoszukał.OnisięnazywająKrok
iRedig imieszkająwhotelu.Abiżuteria jestwrui-
nachzamku.
SłowapotokiemspływałyzustKallego.
–Wruinachzamku?Mówiłeśprzecież,żemiesz-

kająwhotelu–przerwałAnders.
–Krok iRedigmieszkają.Abiżuteria, ty jełopie,

toznaczy:szmaragdy,platyna,diamentyitakietam.
Orety,jakpomyślę,żebiżuteriaprawiezastotysięcy
koronleżysobiewpiwnicy!
–A skąd ty towiesz? – spytałAnders znajwyż-

szymniedowierzaniem.–WujekEinarcipowiedział?
–Trochęmożnasamemupokombinować–odparł

Kalle.– Jak się rozwiązujezagadkękryminalną, za-
wszetrzebabraćpoduwagęto,coprawdopodobne.
W tym miejscu znakomity detektyw Blomkvist

zadarłtrochęnosa,alezarazustąpiłmiejcaKallemu,
żywogestykulującemuipełnemustrachu,żeniepo-
trafiprzekonać tamtychdwojga.Zabrałomu todo-
brąchwilę.Aleudałosię.Gdywszystkoopowiedział
i zdał sprawę ze swych obserwacji, gdy wspomniał
o nocnejwizycie uwuja Einara, o znalezieniu per-
ływruinachiorozmowie,którąusłyszał,siedzącna
klonie,nawetAndersowitozaimponowało.
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–Słowo daję, ten chłopak zostanie detektywem,
jakdorośnie–powiedziałzuznaniem.Ioczymuroz-
błysły.–Orety,alefajnie.Cozawidokinaprzyszłość!
Musimydziałać.Nawojnęniematerazczasu.
–Awięctodlatego–powiedziałaEwa-Lotta.–To

dlatego takmi trudno zostawić w spokoju pudełka
zciastkami.MamdługieręcejakwujekEinar.Takto
bywa,kiedysięjestspokrewnionymzezłoczyńcą.Ale
trzebasięgopozbyćzdomu,itonatychmiast.Bojak
onukradniesrebrastołowe…!
–Chwilowomożeszbyćspokojna–rzekłKalle.–

Maważniejsze rzeczynagłowieniż srebra stołowe,
wierzmi.Znalazłsięwstraszliwympotrzasku.Krok
iRedigbędągopilnowaćjakokawgłowie.
–Todlategoposzedłsiępołożyćpoobiedzie.Po-

wiedział,żeźlesięczuje.
–Bądźpewna,żeonsięźleczuje–powiedziałAn-

ders.–Ateraztrzebaprzedewszystkimzawrzećpokój
zCzerwonymi.Ty,Ewa-Lotta,weźflagęparlamen-
tariusza,idźdonichizałatwsprawę.Choćonipew-
niebędąmyśleć,żenasstrachobleciał.
Ewa-Lottaposłusznieprzywiązałabiałąchustecz-

kędopatykaipowędrowaładogarażuSixtena,gdzie
jejoświadczenieobezwarunkowejkapitulacjiprzyję-
tozezdziwienieminiezadowoleniem.
–Czysięwamwgłowinachpomieszało?–zapytał

Sixten.–Teraz?Przecieżdopierozaczynamy!
–Poddajemysię–powiedziałaEwa-Lotta.–Cał-

kowicie. Zwyciężyliście. Ale wkrótce znowu was
znieważymy,awtedywióryzwaspolecą.



107

Sixten niechętnie sporządził traktat pokojowy,
stawiając Białym niezwykle twardewarunki: że po
otrzymaniu tygodniówki na drobne wydatki poło-
wy mają się zrzec na zakup mieszanki grylażowej
dla Czerwonych oraz że przy spotkaniu na ulicy
któregokolwiek zCzerwonychBiałymusi trzykrot-
nieskłonićsięgłębokoipowiedzieć:„Wiem,żenie-
godzienjestemchodzićpoziemi,poktórejtystąpasz,
panie”.
Ewa-Lotta podpisała traktat w imieniu Białych

Róż,uroczyścieuścisnęłarękęwodzaCzerwonych
ipobiegłazpowrotemnastrychnadpiekarnią.Wpa-
dając w furtkę, niemogła nie zauważyć, że jeden
z„przyjaciół”wujkaEinarastoipoprzeciwnejstronie
ulicy.
–Wartazostałazaciągnięta–zameldowałaAnder-

sowiiKallemu.
–TochybabędzielepszawojnaniżzCzerwony-

miRóżami–powiedziałAnderszzadowoleniem.– 
No,Kalle,więccomamyterazrobić,jakuważasz?
Anders, choć zwykle on był dowódcą, uznał, że

wdziedziniekryminalnejpowinienpodporządkować
sięKallemu,botojegospecjalność.
–Przedewszystkimzająćsiętymikosztownościa-

mi.Trzebaiśćdoruin.Alektośmusizostaćwdomu,
żebyśledzićwujkaEinaraitychdwóch.
KalleiAndersspojrzelinaEwę-Lottęnakazująco.
–Nigdy!–zdecydowaniepowiedziałaEwa-Lotta.

–Chcębyćrazemzwamiitakżeszukaćkosztowno-
ści.ZresztąwujekEinarleżywłóżkuiudaje,żejest
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chory,więcnicsięniestanieprzeztenczas,kiedynas
niebędzie.
–Możemy położyć pod jego drzwiami pudełko

zapałek–zaproponowałKalle.– Jeżelibędzie leżało
wtymsamymmiejscu,kiedywrócimy,wiadomobę-
dzie,żeniewychodził.

Z motyką i łopatą wędrujemy, gdy jest lato…

–śpiewałAnderswchwilępóźniej,gdypospieszali
wąskąścieżkąpodgórękuruinom.
–Jeżelikogośspotkamy,mówimy,żetowyprawa

porobaki–powiedziałKalle.
Alenikogoniespotkali,ruinybyłyopuszczone 

ibezludnejakzwykle.Niesłychaćbyłożadnego
dźwiękupróczbrzęczeniatrzmieli.
Andersnaglesięzastanowił.
–Ale jak,u licha,my siędostaniemydopiwnic?

Mówiłeś, że to tamznajdują się tedrogocenności.
Ajaktyśtamwszedłwtedy,kiedyznalazłeśperłę?
NadeszławielkachwilaKallego.
–No,takjaksięzwyklewchodzi,gdydrzwisąza-

mknięte–powiedziałwyniośle,wyjmującjednocześ-
niewytrych.
Andersowizaimponowałotobardziej,niżbychciał

okazać.
–Aleubaw–powiedział,aKalleuznałtozakom-

plement.
Drzwi zgrzytnęły.Wejście stało otworem.Kalle,

Anders i Ewa-Lotta zbiegli po schodach niby sfora
myśliwskichpsów.
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PodwóchgodzinachkopaniaAndersodłożyłło-
patę.
–No,teraztapiwnicaprzypominaraczejkartofli-

sko. Ale nigdy niewidziałemmiejsca, gdzie byłoby
takmałodiamentów.Trudnarada.
–Nie spodziewałeś się chyba, że je tak od razu

znajdziemy–powiedziałKalle, chociaż ionczuł się
zniechęcony.Rozgrzebalikażdycalpodłogiwwielkiej
piwnicytużprzyschodach.Tobyłagłównapiwnica.
Ale rozgałęziały się z niej długie, ciemne, po części
zawalonekorytarze,wiodącedokrypt,lochówiwię-
ziennychcel.Tekorytarzewyglądałyniezbytpociąga-
jąco,aleoczywiściemożnabyłopodejrzewać,żewu-
jekEinar ze zwykłej ostrożności zakopał swój skarb
gdzieśwdalszychpiwnicach.Odszukaniegozajęłoby
chybarok.Jeśliwogóleukryłswójskarbwłaśnietu,
wruinachzamku.Kallepoczułlekkiezwątpienie.
–Agdzieznalazłeśtęperłę?–spytałaEwa-Lotta.
–Tam,kołoschodów.Aletamprzecieżwszystko

przekopaliśmy.
Ewa-Lottawzamyśleniuprzysiadłananajniższym

schodku.Kamiennapłytaniebyławidoczniemoc-
noosadzonawziemi,bozachybotała się, gdyEwa-
-Lottasiadła.
–Czytomożliwe,żeby…–Ewa-Lottazerwałasię

iszarpnęłapłytę.–Onasięrusza,widzicie?!
Dwieparyrąkpospieszyłyjejzpomocą.Kamien-

nyschodekodwalononabok,mnóstwostonógroz-
biegłosiępospieszniewewszystkiestrony.
–Koptutaj–powiedziałKalledoAndersapod-

nieconymgłosem.Andersmocnowbiłłopatęwzie-
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mię w miejscu, gdzie leżał schodek. Łopata w coś
uderzyła.
–Kamień,naturalnie–powiedziałAndersidrżał

trochę,grzebiącwziemipalcami,żebysprawdzić.
Toniebyłkamień.Anderszawalanymiziemiąpal-

camiobmacałtenprzedmiot.Byłatometalowakaset-
ka.Wyciągnąłją.Dokładnietakasama,jakta,wktó-
rejBiałeRóżetrzymałyswerelikwie.
Kalleprzerwałgłębokiemilczenie:
–Ładnahistoria.Zwędziłnamkasetkę.Takizło-

dziej.
Anderspotrząsnąłgłową.
–Nie,toniejestnasza.Nasząsamzamknąłemna

chwilęprzedwyjściem.
–Alezupełnietakasama–zauważyłaEwa-Lotta.
–Bowidzicie,onjąkupiłwsklepieżelaznymra-

zemzlatarkąkieszonkową.Takiekasetkimająwskle-
pieżelaznym.
–Tak,nasząteżtamkupowaliśmy–przypomniała

sobieEwa-Lotta.
–Otwórz ją, zanimdostanę ataku – powiedział

Kalle.
Andersspróbował.Byłazamkniętanaklucz.
–Ciekawe, czy dowszystkich takich kasetek pa-

sujejedenklucz.
Anderswydobyłklucz,którynosiłnaszyizawie-

szonynasznurku.
–O!–powiedziałaEwa-Lotta.–O!
Kalledyszał jakpodługimbiegu.Anderswłożył

kluczyk,przekręcił.Kluczykpasował.
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–O! – powiedziała Ewa-Lotta. A kiedy Anders
podniósłwieczko,dodała:–Nie,słuchajcie,cośpo-
dobnego.PrzecieżtozupełniejakwbaśniachZ tysiąca 
i jednej nocy!
–Awięc takwyglądają szmaragdy i platyna –

znabożeństwempowiedziałKalle.
Wkasetceleżałowszystko,cowymienionowga-

zecie: brosze i pierścionki, bransoletka i rozerwana
koliazpereł,takichsamychjakta,którąznalazłKalle.
–Stotysięcykoron–szepnąłAnders.–Brr,ażsię

zimnorobi!
Ewa-Lottaprzesuwałaozdobyprzezpalce.Wsunę-

łanarękębransoletkę,adiamentowąbroszkęprzypię-
ładokretonowejniebieskiejsukienki.Nakażdypa-
lecwłożyłapierścionek.Takwystrojonastanęłaprzy
otworzewpuszczającymtrochęświatła.Wszystkona
niejlśniłoiiskrzyłosię.
–Ach,jakcudownie!Czyżniewyglądamjakkró-

lowaSaba?Żebytakmiećjedenjedynymaleńkipier-
ścionek!
–Właśnie, to sąkobiety,popatrz,Kalle–powie-

działAnders.
–Nie,niemamyczasuna zabawę.Musimy stąd

zmykać. Przypuśćmy, że wujkowi Einarowi nagle
przyjdzieochotawymknąćsię,przyjśćtuiwygrzebać
kasetkę.Przypuśćmy,żewłaśniesiętuzjawia!Toby
byłaprzyjemność,co?Zupełniejakspotkaniezben-
galskimtygrysem.
–Jabymtamwolałtygrysa–powiedziałAnders.–

Alewieszprzecieżdobrze,żewujekEinarnieodważy
sięwyjść,boKrokiRedigtylkonaniegoczyhają.
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–Wkażdym razie – powiedziałKalle –musimy
natychmiastgnaćnaposterunek.
–Naposterunek!–GłosAndersawyrażałnajgłęb-

sze niezadowolenie. –Niemyślisz chyba pozwolić,
żebypolicja sięwmieszała, teraz, kiedy zaczyna być
takprzyjemnie.
–Z tymnie jest tak, jak zwojnąRóż– trzeźwo

powiedziałKalle. –W tej sekundziemusimy iść na
posterunek.Nierozumiesz,żerzezimieszkówtrzeba
zaaresztować?
–A nie moglibyśmy ich zwabić w zasadzkę,

apotempowiedziećpolicji:proszębardzo,mamytu
trzechbandytówprimasort,samiichzłapaliśmy?
Kallepotrząsnąłgłową.Ech,ileżtorazydetektyw

naddetektywamiBlomkvistnawłasnąrękęuniesz-
kodliwiałcałetuzinyważnychprzestępców!Tylkoże
detektywnaddetektywamiBlomkvist tobyła jedna
osoba,aKalle–druga.Kallezaśbywałczasamiprak-
tycznymirozsądnymmłodymczłowiekiem.
Anders niechętnie ugiął się wobec znajomości

rzeczy,jakąwdziedziniekryminalnejreprezentował
Kalle.
–Jakchcesz.
–Jeżeli tak–powiedziałaEwa-Lotta– topowie-

myBjörkowi.Tylkoonmanampomagać,niktinny.
Możedostaniezatoawansnastarszegopolicjanta.
Anders przyglądał się rezultatompracy ostatnich

godzin.
–Comy z tym zrobimy? Kartofle posadzić czy

wyrównaćwszystkonanowo?
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Kalleuważał,żenajmądrzejbyłobyjakotakoza-
trzeć śladyichbytnościwpiwnicy.
–Tylkospieszcie się–powiedział.–Tostrasznie

denerwującesiedziećzestomatysiącamikoronwgar-
ści.Jabymchciałsięstądwydostaćjaknajprędzej.
–Acozkasetką?– zastanowiła sięEwa-Lotta. –

Niemożemyprzecieżwyjśćottaksobieitaszczyćją
zesobą.Gdziejąschowamy?
Po naradzie postanowiono, że kasetka zostanie

przezAndersaprzemyconadokwaterygłównejBia-
łychRóż,aKalleiEwa-Lottapójdąposzukaćposte-
runkowego Björka. Anders zdjął koszulę i zawinął
w nią kasetkę.W samych tylko spodniach, z łopatą
wjednejręceiwęzełkiemzkoszuliwdrugiej,ruszył
wdrogępowrotną.
–Na pewno każdy, kogo spotkamy, uwierzy, że

poszedłemnakopaćrobaków–powiedziałzotuchą.
Kallezamknąłstaranniedrzwi.
–Jednegotylkożałuję–powiedział.
–Czego?–spytałaEwa-Lotta.
–Że nie zobaczymy miny wujka Einara, kiedy

przyjdzieibędziechciałzabraćkasetkę.
–Tak, to byłoby warte co najmniej dwadzieścia

pięćöre–przyznałaEwa-Lotta.
Na posterunku panowała cisza i spokój. Jedyny

policjant rozwiązywał krzyżówkę, jak gdyby prze-
stępczośćnatymświecienieistniała.Aletoniebył
Björk.
Kalleskłoniłsięuprzejmie.
–CzyzastaliśmyposterunkowegoBjörka?



–Wyjechał służbowo.Wróci jutro.Czymógłbyś
mipodpowiedzieć:potwórmitologicznynaosiemli-
ter?
PolicjantgryzłołówekispoglądałnaKallegowy-

czekująco.
–Nie,jatuprzyszedłemwzupełnieinnejsprawie.
–Więc,jakpowiedziałem,Björkwrócijutrorano.

Amożekobietawojownik,sześćliter?
–Ewa-Lotta–powiedziałKalle.–Nie,prawda,to

osiemliter.Dziękuję,dowidzenia!Przyjdziemyjutro.
Kallewyszedł,pociągajączasobąEwę-Lottę.
–Nie można przecież mówić o takich rzeczach

zbyległupkiem,cointeresujesiętylkomitologiczny-
mipotworami–powiedział.
Ewa-Lottabyłategosamegozdania.Ustalili,że

zezłożeniemmeldunkupolicjimożnazaczekaćdo
następnegodnia,nicnieryzykują.WujekEinarleży
włóżkuijestdobrzepilnowany.
–Tam przed sklepem zegarmistrza stoi Krok –

szepnął Kalle do Ewy-Lotty. –Widziałaś już kiedy
wżyciutakąmordę?
–A topięknie, żezbirypilnują jedendrugiego–

powiedziałaEwa-Lotta.–Bokiedyniewinnyśpi,to
aniołstoinastraży,takmówiprzysłowie.
Kallepomacałswemuskuły.
–Ale jutro, Ewo-Lotto, jutro będziewalka na

śmierćiżycie.
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