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"Cena życia"
***
Mama podążała w stronę pokoju Julii. Duży dom przepełniony był jeszcze tekturowymi, nierozpakowanymi pudłami, wypełnionymi po brzegi książkami, ozdobami, różnymi przedmiotami jakie znajdują się w normalnym mieszkaniu. Izabela- mama Julii to typowowa kobieta biznesu, zapracowana całymi dniami. Przeprowadziły się z Warszawy na osiedle domków jednorodzinnych w Ełku, ponieważ kobieta dostała tutaj korzystną ofertę pracy. Do przeprowadzki namówiła ją szesnastoletnia córka, która miała już dość głośnego i zatłoczonego miasta. Potrzebowała odpoczynku, chwili ciszy. Nic nie trzymało jej w stolicy, nie miały rodziny, a jedyna przyjaciółka Julii, Maja wyprowadziła się dokładnie rok wcześniej, również jesienią. Dziewczynka sama nie wiedziała, dokąd to pojechała jej koleżanka, która postawiła ją przed faktem dokonanym, ledwo co zdążyły się pożegnać. 
- Wstawaj, spóźnisz się, a to przecież twój pierwszy dzień w nowej szkole -powiedziałała, próbując obudzić Julię kobieta.- Zrób sobie naleśniki, zostawiłam ci trochę twarogu, ja wychodzę, nie chcę się spóźnić.
 Mama wyszła z pokoju, trzaskając drzwiami, zrobiła to pewnie specjalnie, aby Julia zareagowała na jej słowa. Dziewczyna usiadła na brzegu łóżka. Poskręcane włosy falowały się delikatnie, sięgając aż do pasa. Ledwo żywa wstała i spojrzała na zegarek: 7.15. Nerwowo przetarła oczy i powtórnie spojrzała na urządzenie. Zerwała się jak oparzona i wybiegła z pokoju, podąrzając na dół w stronę łazienki. Umyła zęby, rozczesała gęste, jasnobrązowe włosy, które pod wpływem szczotki stały się proste jak drut. Założyła jasne dżinsy, białą, przylegającą koszulkę i szarą bluzę. Wziąwszy plecak, wpadła do kuchni i chwyciła za jabłko, które błyskawicznie zniknęło w jej ustach. W pośpiechu włożyła zielony płaszcz typu parka i biegiem popędziła w stronę nowej szkoły, patrząc na mapkę w telefonie, dzięki której udało jej się nie zgubić. 
Na miejsce dotarła pięć minut po dzwonku. Idąc długim korytarzem w stronę klasy, Julia minęła ładną dziewczynę, ubraną w szarą, obcisłą sukienkę i czarne, grube rajstopy. Wyglądała bardzo sympatycznie, Julia pomyślała, że na pewno wskarze jej gdzie znajduję się sala, w której ma teraz lekcje jej nowa klasa.
- Przepraszam, wiesz może gdzie znajdę salę 28?- zapytała przyjaźnie nowa uczennica.
Pozornie, sympatycznie wyglądająca dziewczyna skrzywiła się i patrzyła na Julię z wstrętem w oczach. 
- Nie odpowie ci, ona nie zadaje się z takimi według niej "zwykłymi" ludźmi - usłyszała męski głos dochodzący zza jej pleców.- Adrian jestem, a ty zdaje się jesteś nowa w tej szkole ?
- Tak, niedawno przeprowadziłam się tutaj, jestem Julia - odpowiedziła dziewczyna.- To może ty powiesz mi, gdzie znajdę salę 28? 
- Na końcu korytarza po prawej stronie - wytłumaczył chłopak.- Zaraz, będziesz chodziła do 3e?
- Tak, 3e - rzekła dziewczyna.
- W takim razie witam cię w nowej szkole, klasowa koleżanko- powiedział, uśmiechając się w jej stronę.
Odpowiedziała mu uśmiechem i razem pośpiesznie podążyli w stronę sali lekcyjnej. Ściany korytarza pomalowane były szarą farbą, wisiały na nich zdjęcia i dyplomy uczniów. Cisza powodowała dziwny mrok i przerażenie, wydawało się, że zaraz usłyszą jakieś szmery.
- Jak zwykle spóźniony, siadaj na miejsce- zdenerwował się nauczyciel.- Oj, a ci się nie pomyliły sale? Ach tak, nowa uczennica, chodź no na środek, ja jestem profesor Gilewski, nauczyciel matematyki i wychowawca tej o to klasy 3e.
- Nazywam się Julia, przeprowadziłam się tutaj z Warszawy- przedstawiła się niepewnie uczennica.
- Dobrze, usiądź, gdzie chcesz i zaczynamy lekcję - powiedział nauczyciel.
Dziewczyna przeszła wzdłuż pozajmowanych już miejsc i zauważyła w ostatniej ławce wcześniej poznanego Adriana, obok którego było wolne miejsce.
- Mogę usiąść z tobą? - zapytała.
Chłopak kiwnął twierdząco głową. Julia usiadła obok niego, wyjęła książki i zeszyty, kiedy do klasy wbiegła wcześniej spotkana przez nią pozornie miła dziewczyna. Wściekły nauczyciel popatrzył na nią i zapytał, czy w ogóle opłacało jej się przychodzić na ostatnie dziesięć minut lekcji. Dziewczyna kiwała obojętnie głową i żując gumę, mlaskając przy tym głośno, patrzyła w sufit. Zirytowany profesor ukarał ją uwagą do dziennika i kazał zająć miejsce. Julia wystraszyła się, ponieważ wredna koleżanka z klasy podążała właśnie w jej kierunku.
- Złaź, to moje miejsce - nabuzowała się spóźniona dziewczyna.
- Daj jej spokój i siadaj na swoje miejsce Klaudia - zdenerwował się Adrian.- Gilewski ostatnio cię przesadził, nie pamiętasz już?
- Pożałujecie - powiedziała, patrząc na dwoje niewinnych uczniów.
Julia zamyśliła się i tylko wyrywkowo słuchała tego, co mówił do niej nowy kolega. Usłyszała tylko, że Klaudia była w nim bardzo zakochana i byli parą, ale rozstali się niedawno, bo on stwierdził, że nigdy nic do niej nie czuł, a ona próbuje go na swój okropny i chamski sposób odzyskać. Zwierzenia Adriana przerwał głośny dzwonek na przerwę. Wyszła mozolnie z sali i usiadła na ławce na szkolnym korytarzu. Dosiadł się do niej niewysoki, chuderlawy chłopak w okularach, o piwnych oczach i kruczoczarnej burzy loków na głowie. Siedział tak przez chwilę bez ruchu i milczał. Julia popatrzyła na niego zdezorientowana i odeszła w stronę stojącego nieopodal Adriana.
- Mam prośbę, czy mógłbyś pokazać mi, gdzie w tej szkole jest biblioteka, wiesz znam tu tylko ciebie i...- zapytała niepewnie.
- Ok, chodźmy - przerwał, odpowiadając bez zastanowienia.
Szli korytarzem blisko siebie, Julia spojrzała na niego ostrożnie i zauważyła, że on robi to samo. Zestresowała się delikatnie i poczuła, że staje się czerwona jak burak. Zorientowała się, że wysoki, umięśniony chłopak o śniadej cerze, ciemnych oczach i brązowych włosach bardzo ją onieśmiela. Prawie byli na miejscu, kiedy Julia poczuła, że ktoś rzuca jej się na szyję. Zaskoczona dziewczyna odwróciła się i ujrzała swoją przyjaciółkę z Warszawy, Majkę, która również wyprowadziła się ze stolicy. Obie stały jak zamurowane i patrzyły sobie prosto w oczy.
- Majka... co ty tu robisz? - wyjąkała Julka.
- Uczę się tutaj. Przepraszam nie mogłam poinformować cię, co się ze mną działo, ponieważ zgubiłam telefon i przepadły mi wszystkie kontakty, a wiesz, że nie mam kont na portalach społecznościowych, więc nie było jak. A ty skąd się tu wzięłaś? - zapytała Maja.
- Przeprowadziłam się, mama dostała nową pracę tutaj. To jest Adrian - wybełkotała Jula. - Właśnie idziemy do biblioteki.
- No przecież wiem, kto to jest. Podoba mi się, odkąd przyszłam do tej szkoły - stwierdziła koleżanka. - Wiesz co, muszę już lecieć, bo mam sprawdzian z matematyki i muszę się jeszcze pouczyć wzorów, daj mi swój numer, to odezwę się po szkole- zaproponowała Maja.
Po wejściu do biblioteki Julka od razu pobiegła na dział z książkami fantasy i zaczęła wyciągać z półek interesujące ją egzemplarze. Dziewczyna wypożyczyła o wiele więcej lektur niż miała w planach, dużą  część z nich polecił jej Adrian, który również lubił czytać tego typu książki.		 
Po zakończonych zajęciach dziewczyna udała się na przystanek autobusowy. Pogoda była okropna, temperatura mroźna, wiał silny wiatr i zaczynało kropić. Idąc ulicą Jana Piwnika "Ponurego", zobaczyła mijający ją jej autobus. Nie zdążyła dobiec na przystanek na czas. Jedyna nadzieja powrotu do domu miała nadjechać za całe trzy godziny. Julka nie znała nikogo w Ełku, było to przecież dla niej obce miasto. Usiadła na ławce obok przystanku, zupełnie nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić. Podążający do domu Maciek zauważył siedzącą koleżankę. Julka niewątpliwie się mu spodobała, czuła to, kiedy patrzył jej prosto w oczy. Chłopak zaproponował jej spotkanie. Bardzo nalegał i prosił dziewczynę o wspólne wyjście do miasta, lecz ta grzecznie mu odmówiła. Kolega odszedł bez słowa pożegnania, zupełnie tak jakby się obraził. 	Wracając do domu Adrian, zobaczywszy koleżankę zaproponował, aby poczekała na autobus u niego w domu. Dziewczyna na początku nie planowała się zgodzić, nie chciała przeszkadzać koledze i zawracać mu głowy, lecz pod wpływem jego próśb i nalegań Julka zgodziła się.  Spędzany ze sobą czas mijał bardzo szybko i przyjemnie. Oboje genialnie czuli się w swoim towarzystwie, wygłupiając się i robiąc różne dziwne rzeczy. Julka tak się świetnie bawiła, że zapomniała kontrolować czas. Gdy spojrzała na zegarek, przeraziła się, wybiegła z domu kolegi, ubierając się po drodze. Chłopiec podprowadził ją pod sam przystanek i przytulił na pożegnanie. O dziwo, dziewczyna wyrobiła się na czas i zdążyła. 
Będąc już pod domem, Julka uświadomiła sobie, że jest już w miarę późno. Weszła po cichu do domu, mając nadzieję, że nie usłyszy jej mama. Zawiesiła płaszcz na wieszaku i weszła do kuchni. Nie było tam żywej duszy. Udała się na górę, rozglądając się dookoła, miała nadzieję, że natknie się zaraz na kobietę. Julka bardzo nie lubiła siedzieć sama w domu, bała się niestworzonych rzeczy, sama wymyślała sobie swoje lęki. Musiała jednak przyzwyczaić się do siedzenia w domu w samotności, ponieważ jej mama  często pracowała do późna w nocy, przez co ona bardzo się usamodzielniła. Dziewczyna sama urządziła swój pokój, dlatego bardzo jej się podobał i lubiła spędzać w nim czas. Od innych pokoi oddzielały ją toporne, drewniane drzwi. Tuż obok nich stał wielki regał na książki, nad nim wisiało kilka kolorowych obrazów. Nieopodal stało jednoosobowe łóżko, ozdobione metalową ramą. Zasłane było piękną, kwiecistą pościelą. Mała lampka stała na szafce nocnej koło łóżka. Klimatu w pokoju Julii dodawały długie, wzorzyste zasłony na oknie. Robiło się już ciemno, więc Julia zeszła na dół, by upewnić się, że drzwi od tarasu są zamknięte. Podchodząc do nich, na podwórku ujrzała Maję, stojącą nieopodal jej domu. Wyszła na dwór i zaprosiła lekko speszoną koleżankę do środka. Dziewczyna zaproponowała jej, aby wspólnie przygotowały kolację i mogły spędzić ze sobą trochę czasu, zupełnie wypadło jej z głowy, aby zapytać ją, jak trafiła do jej domu. Czas mijał im nieubłagalnie szybko, mimo kilkunastu miesięcy rozłąki ich przyjaźń nie wygasła.

***
Julia obudziła się nadzwyczaj wcześnie, leżała na łóżku, patrząc w okno. Słońce świeciło i silne promienie słoneczne wpadały prosto do jej pokoju. Na dworze mogło być około 18°C, w końcu była już połowa maja. Mama, zrobiwszy śniadanie, zawołała córkę, lecz ta nie słyszała jej, gdyż była zajęta smsowaniem z klasowym kolegą, Adrianem.

*Zajdę dziś po ciebie.
*Cieszę się. Idę na śniadanie, do zobaczenia.
*Będę o 7 40. Pa.
  
Podekscytowana dziewczyna zbiegła na dół cała w skowronkach. Bardzo cieszyła się na kolejne spotkanie z kolegą, w ostatnim czasie często się spotykali. Stali się jak znający się od lat przyjaciele. Julka odnowiła swoje kontakty z Mają. Dziewczyna czuła jednak, że coś jest nie tak, że nie jest tą samą zwariowaną i szaloną Majką co dawniej. Zupełnie zapomniała o tym, co powiedziała jej przyjaciółka, o tym że Adrian jej się podoba, a przecież to Julka tak bardzo się do niego zbliżyła. Wiedziała, że ona też nie jest mu obojętna. Po zjedzonym śniadaniu dziewczyna zażyła porannej toalety. Założyła swoją ulubioną, szarą w różowe kwiaty, zwiewną sukienkę i srebrne baleriny. Chwyciła za plecak i prędko wyszła przed dom. 
Słońce, którego promienie widziała za oknem świeciły rzeczywiście bardzo mocno. Pogoda była idealna do pójścia na spacer lub nawet na plażę, ale na pewno nie na spędzanie pięknego dnia zamkniętym w czterech ścianach gmachu szkoły. Przed płotem, oddzielającym jej dom od podwórek sąsiadów, czekał już na nią Adrian. Dziewczyna podeszła do niego żwawo i uśmiechnęła się  serdecznie. On delikatnie schylił się, ponieważ był dużo wyższy i objął ją. Z racji tego, że mieli jeszcze sporo czasu do rozpoczęcia się zajęć szkolnych, poszli dłuższą drogą przez dziki park. Idąc obok krzaków i gęsto rosnących drzew, usłyszeli dziwne szelesty. Julia bardzo wystraszyła się i chwyciła przyjaciela za rękę. Liście nagle zaczęły drżeć i poruszać się delikatnie mimo braku wiatru. Patrzyli lekko zdenerwowani i postanowili ruszyć szybszym krokiem, kilka razy mieli jeszcze wrażenie, że ktoś ich śledzi, słyszeli dziwne szmery. 
***
Następnego dnia, obudziłam się bardzo wcześnie rano. Właściwie zostałam obudzona przez dźwięk powiadomień w telefonie. Chwyciłam po komórkę i zauważyłam, że mam wiele nieprzeczytanych wiadomości od Adriana. 

*Spotkajmy się w lesie przy drodze polnej, niedaleko twojego domu, czekam już.
Gdzie jesteś?

Przetarłam ospałe oczy i spojrzałam wystraszona na zegarek, bałam się, że zaspałam do szkoły, ale zegarek wskazywał dopiero godzinę 5:15. Oszalał – pomyślałam.- Spotykać się o 5 rano w lesie? Napisałam kilka sms-ów, w których pytałam, o co chodzi i dlaczego chce się spotkać, ale nie odpowiadał. Zdziwiło mnie to, bo Adrian był zwolennikiem leniuchowania i spania jak najdłużej się da. Zastanowiłam się chwilę i przypomniałam sobie, że miał raz w tygodniu, przed rozpoczęciem zajęć w szkole, biegać, jednak wydawało mi się, że w środy, a nie piątki. Zawsze mówił, że piątek to jego ulubiony dzień tygodnia i nie wyobraża sobie planować jakiś zajęć na ten dzień. Nie zastanawiając się długo, wstałam z łóżka założyłam dresy i czarną bluzę z kapturem, podejrzewałam, że może chce, abym z nim pobiegała, i wyszłam z domu. 
Szłam wzdłuż polnej drogi. Ranek był trochę chłodny, jednak zapowiadał się ciepły, słoneczny dzień, ponieważ słońce przebijało się zza chmur. Zawiał mroźny wiatr, kiedy usłyszałam dźwięk pękającej gałęzi. Miałam wrażenie, że słońce schowało się nagle z powrotem za gęste kłęby biało-szarych chmur.  Pomyślałam, że to Adrian się schował, bo chce mnie przestraszyć i zaczęłam go wołać, jednak  w pobliżu nie było żywej duszy. Rozejrzałam się dookoła i zobaczyłam leżący pod krzakiem granatowy but sportowy. Byłam pewna, że taki sam miał mój bliski przyjaciel. Wystraszyłam się potwornie, sytuacja zmroziła mi krew w żyłach. Czułam, jak drętwieje mi całe ciało, zaczynając od szyi, rąk, kończąc na czubkach palców u nóg. Szłam w głąb lasu, zauważając szarą bluzę. Włosy stanęły mi dęba. Była to bez wątpienia bluza Adriana. Miała małą plamę na prawym rękawie, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie miał ją on. Łzy zaczęły mi lecieć niepohamowanie. W oddali zobaczyłam widok, którego w życiu się nie spodziewałam i którego nikomu nie życzyłabym doświadczyć. Widziałam ciało. Ludzkie ciało. Ukucnęłam na chwilę, bo poczułam, że dłużej nie wytrzymam, zrobiło mi się słabo i miałam wrażenie, że zaraz zemdleję. Wyciągnęłam telefon z kieszeni, bo poczułam wibrację. Dostałam wiadomość od numeru zastrzeżonego.

*To nie tak miało być, nie do końca tak. Miał cierpieć przez chwilę, ale w sumie może to i dobrze, że tak się stało. Teraz ty będziesz cierpiała, a o to mi chodziło.

Gdy przeczytałam tę wiadomość, wstałam, chciałam usiąść na głazie stojącym nieopodal, lecz nie dałam rady. Nogi ugięły się pode mną i upadłam nieprzytomna na ziemię. Leżałam tak przez chwilę, nie wiedząc, co się ze mną dzieje. Otworzyłam oczy i chciałam, pragnęłam, aby to był tylko sen, lecz moje pragnienie było zgubne, ponieważ wiadomość nadal była na ekranie telefonu. Muszę się wziąć w garść- pomyślałam. Podążając w stronę leżącej postaci, rozglądałam się dookoła. Wszystkie drzewa sprawiały wrażenie takich wielkich i potężnych. Krzaki wydawały przerażające szmery i szelesty. Gałęzie skrzypiały pod moimi stopami. Byłam w ciężkim szoku, że przydarzył mi się taki koszmar, miałam wrażenie, że zaraz się obudzę. Całe to wydarzenie przypominało jakąś straszną scenę z horroru. Znajdując się niedaleko ciała, odwróciłam się, bo wydawało mi się, że już wiem, kim jest postać leżąca w środku lasu. 

***
Stałam tak jeszcze przez chwilę. Nie miałam odwagi się odwrócić, jednak wiedziałam, że w końcu muszę to zrobić. Zamknęłam oczy, podeszłam w stronę ofiary i ukucnęłam obok niej. Uniosłam powieki, łzy same płynąc ciurkiem po policzkach. Moje serce zaczęło bić tak szybko, jak jeszcze nigdy wcześniej, a zęby zgrzytały potwornie głośno. 
- Adrian! – krzyknęłam głośno, lamentując przy tym przeraźliwie. Przytuliłam leżącego chłopaka, nie wiedziałam, co mam robić, byłam w bardzo ciężkim szoku. Zorientowałam się, że bliska mi osoba nie żyje, jednak nie chciałam o tym myśleć. Siedziałam wtulona w nieżywego chłopaka przez chwilę, kiedy usłyszałam, że ktoś się zbliża. Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w długi miodowy płaszcz i czarne pantofle podszedł w moim kierunku. 
- Niech pan mi pomoże, zadzwoni po pogotowie - błagałam go.
Podszedł w kierunku leżącego chłopaka i dotknął jego szyi dwoma palcami. Popatrzył na mnie ze smutkiem w oczach i powiedział:
- Zadzwońmy na policję moje dziecko, oni zadecydują, co dalej zrobić.
Podałam mu numer telefonu do wujka Adriana, który miał własne biuro detektywistyczne, wiedziałam, że chętnie zajmie się sprawą swojego bratanka.

***
Po chwili na miejscu było już kilka radiowozów. Z jednego z nich wysiadł pan Wojtek- wujek Adriana. Podszedł do Julii i zapytał, co się stało. Odpowiedziała mu, że nie ma pojęcia. Detektyw próbował zadać jeszcze kilka pytań, lecz dziewczyna milczała. 
- Musieli być ze sobą blisko- stwierdził jeden z policjantów.
- Pewnie tak - odpowiedział pan Wojtek.- Dajmy jej na dzisiaj spokój, dziewczyna już dużo przeszła. Jutro po zabezpieczeniu wszystkich śladów przesłuchamy ją. 
- Idź do domu, niedługo po ciebie przyjadę, musisz nam dużo opowiedzieć - wytłumaczył detektyw.
Dziewczyna kiwnęła głową i odeszła w stronę domu.

***
Zastanawiało mnie, co się stało, kto mu to zrobił. Adrian to był taki dobry dzieciak. Pamiętam, jak ja i jego ojciec uczyliśmy go jeździć na rowerze. Denerwował się, że mu nie wychodzi i rzucał rowerem na bok. A teraz nie ma go wśród nas. Jakie to trudne, dowiedzieć się o śmierci bliskiej ci osoby. Muszę powiadomić mojego brata i jego żonę. 
-Panowie, zabezpieczcie wszystkie ślady i spróbujcie dowiedzieć się, co było prawdopodobną przyczyną śmierci- poprosiłem. -Ja jadę powiadomić rodziców.
Jadąc ulicą majora Henryka Dobrzańskiego, widziałem wracającą z zajęć szkolnych młodzież, zrobiło mi się niebywale przykro, przypomniał mi się mój bratanek. Dotarłem na miejsce i bardzo ciężko było mi wysiąść z samochodu. Wiedziałem, że muszę to zrobić, powiedzieć o tragedii, ale wiedziałem też, że będzie to niesamowicie trudne. Stojąc pod drzwiami mieszkania, przez chwilę chciałem się rozmyślić, lecz pomyślałem, że czym prędzej im powiem, tym będzie mi lżej. Zastukałem do drzwi. Otworzyła mi Izabela, mama chłopaka. 
- Oo, Wojtek, jaka miła niespodzianka, wejdź, Adrian na pewno się ucieszy. Nie poszedł dziś do szkoły, wczoraj wieczorem mówił, że źle się czuje - rzekła szwagierka. 
- Chodźmy, chętnie się z tobą przywita - wyjaśniła kobieta, idąc w stronę pokoju syna.- Dziwne, nie ma go, może jest w łazience.
- Iza, usiądź i pozwól, że wam coś powiem- rzekłem do niej, po czym zawołałem brata. - Adrian, on, nie żyje, jego przyjaciółka znalazła go dziś rano w lesie, nie znamy jeszcze przyczyn jego śmierci, jednak jesteśmy pewni, że nie były to przyczyny naturalne.
Rodzice chłopaka patrzyli na mnie z niedowierzaniem, po czym matka wybuchła płaczem, wtulając się w ramiona męża. Wytłumaczyłem im, że zrobię wszytko, co w mojej mocy, aby odnaleźć i ukarać zbrodniarza. Zapewniłem, że będę informował ich na bieżąco o przebiegu zdarzeń. 
Kiedy wróciłem na miejsce zbrodni, dowiedziałem się, że policjanci znaleźli nóż, który został wysłany do analizy, jednak chłopak nie został nim ugodzony. Przyczyną śmierci chłopaka była szarpanina w wyniku, której ktoś popchnął go tak mocno, że upadł i uderzył głową o ostry brzeg kamienia leżącego niedaleko. Przestępca uciekł, nie udzielając mu pomocy, nie zadzwonił nawet po pogotowie. Do zgonu doszło około godziny 4.50, chłopak prawdopodobnie przeżyłby, gdyby od razu udzielono mu pomocy. Następnego dnia dowiedziałem się, że na nożu, znalezionym obok chłopaka nie było żadnych odcisków palców. Zabójca był bardzo dobrze przygotowany, prawdopodobnie planował zabójstwo, w takim razie Adrian musiał mieć jakiś wrogów. Jutro udam się do szkoły i przesłucham uczniów, ale najpierw muszę porozmawiać z Julią.
Gdy dotarłem pod dom dziewczyny, jej matka nalegała, abym nigdzie jej nie zabierał, chciała, abym przesłuchał ją w domu. Twierdziła, że dziewczyna ogromnie to przeżywa i cierpi, w co jej uwierzyłem. Wszedłem do jej pokoju, siedziała nieruchomo na łóżku. Przywitałem się z nią i wytłumaczyłem, że jeśli chce, aby drań, który odebrał życie Adrianowi, został ukarany, musi ze mną współpracować i pomagać. Wyjaśniłem, że jest ona ważnym świadkiem w tej sprawie. Poprosiłem, aby opowiedziała mi wszystko, co wie. O wszystkich ich znajomych, dziwnych sytuacjach i wiadomościach, które dotyczyły Adriana. Dziewczyna postanowiła ze mną współpracować. Opowiadała mi wszystko od dnia, w którym się poznali, mówiła to z wielką pasją, jakby była dumna z tego, że poznała kogoś takiego jak on.  
Dowiedziałem się, że jego dawna dziewczyna to Klaudia, która potem była zła na chłopaka i Julię. Dziewczyna przypomniała sobie również, że jej przyjaciółka, Maja, podkochiwała się w Adrianie, jednak bez wzajemności. Wytłumaczyła mi, że kolega z klasy, Maciek kilka razy próbował zaprosić ją na randkę, jednak ona mu odmówiła, więc mógł być zazdrosny o mojego bratanka, z którym Julia spędzała każdą wolną chwilę. Dziewczyna opowiedziała mi jeszcze kilka mniej istotnych sytuacji. Cała trójka znalazła się w głównym kręgu podejrzanych.
	Następnego dnia postanowiłem wybrać się do szkoły, aby porozmawiać z podejrzanymi uczniami. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych porozmawiałem z profesorem Gilewskim, wychowawcą zmarłego Adriana i wyjaśniłem przyczyny mojego przybycia do szkoły. Po wejściu do klasy moim oczom od razu rzuciła się siedząca w ostatniej ławce dziewczyna. Wiedziałem, że to Klaudia, jej wygląd zgadzał się z opisem, jaki słyszałem od Julki. Dziewczyna o długich, ciemnych włosach, bladej cerze i szarawych oczach, jak to powiedziała mu przyjaciółka jego bratanka zawsze nosiła sukienki. I tak też było, miała na sobie czarną zwiewną sukienkę. Nauczyciel zawołał ją i Maćka do siebie. Wyjaśnił mi, że Mai nie ma dzisiaj w szkole. Wydało mi się to bardzo interesujące. Jednak musiałem przystąpić to przesłuchania obecnych uczniów. Na pierwszy ogień przesłuchałem dziewczynę.
- Gdzie byłaś dziś rano między godziną 4.00 a 5.00 - wypytywałem. - Jak wiesz twój kolega nie żyje, a wiem, że za dobrych relacji po waszym rozstaniu z nim nie miałaś?
- Co to za absurdalne insynuacje, czy pan coś sugeruje?-zdenerwowała się.- To prawda, nie miałam z nim za dobrych stosunków, ale niczego bym mu nie zrobiła, nie jestem nienormalna. Zresztą mam alibi, dzisiaj nad ranem, dokładnie o godzinie 4.30 moja mama obudziła mnie, abym wyszła na spacer z psem, jest jeszcze szczeniakiem i budzi nas wcześnie rano. Do domu wróciłam po jakiś piętnastu minutach. W zasadzie może jeszcze pan zapytać moją sąsiadkę, wychodząc na dwór minęłam ją na klatce schodowej, wracała z pracy.
Następnie przystąpiłem do przesłuchiwania chłopaka z burzą loków na głowie. Ubrany był w szary sweterek i spodnie w kolorze piaskowym. Nosił okulary, w których, jak stwierdziła Julia, wyglądał jak kujon. Brakowało mu tylko jeszcze wypryszczonego czoła i aparatu na zębach. Wydawał się być bardzo zdenerwowany. Mocno się pocił, co dało mi dużo do myślenia. 
- Co robiłeś dziś rano między godziną 4.00 a 5.00? - ponowiłem pytanie.
- Ja... byłem w domu - wybełkotał. - Moja mama potwierdzi moje słowa - kontynuował. - Do późna w nocy uczyłem się do olimpiady z matematyki i spałem jak zabity. Ja niczego nie zrobiłem- denerwował się jeszcze bardziej.
- Dobrze, dziś jesteście wolni, sprawdzę, czy mówiliście prawdę, a teraz wracajcie na lekcje - powiedziałem.
Gdy wyszedłem ze szkoły, udałem się w stronę domu Julii, która powiadomiła mnie, że zapomniała mnie jeszcze o czymś poinformować. Dotarłem na miejsce i w pośpiechu wszedłem przez drzwi otwarte przez mamę dziewczyny do dużego, o szarym kolorze i ogromnych oknach domu. Powiedziała mi, że kiedy była w lesie, niedaleko zwłok Adriana dostała sms-a z zastrzeżonego numeru. Przeczytawszy treść wiadomości, zamurowało mnie, od razu wziąłem komórkę dziewczyny i pojechałem sprawdzić, z czyjego numeru została ona wysłana. Rozszyfrowanie numeru zajęło mi naprawdę chwilę. Nie dowiedziałem się, do kogo on należy, ponieważ starter został kupiony niedługo przed zabójstwem, jednak dowiedziałem się, gdzie znajduje się prawdopodobny zabójca mojego bratanka. Jechałem na łeb na szyję przez ełcką obwodnicę, aby dojechać na wskazane przez mój telefon miejsce, kiedy nagle straciłem z widoku użytkownika tego numeru. Wiedziałem, co się stało, przestępca domyślił się moich planów, złamał kartę i pozbył się jej. 
Gdy dojechałem na wskazaną ulicę, załamały mi się ręce. Znowu byłem w punkcie wyjścia. Jednak nagle mnie olśniło. Zobaczyłem dziewczynę. Dziewczynę, która z wyglądu zgadzała się z opisem podanym przez Julkę. Brązowe, sięgające do ramion kręcone włosy, duże, wyłupiaste, piwne oczy i niebieska sukienka. Na kostce miała charakterystyczne znamię, o którym powiedziała mi przyjaciółka bratanka. Byłem pewien, że to Majka. W tym momencie wybiegłem z samochodu i popędziłem w jej stronę. Chwyciłem ją za ramię i odwróciłem ją w swoją stronę.
- Majka? Majka Witewska? – zapytałem.
- Tak, czy coś się stało? - odpowiedziała.
- Tak, porozmawiamy na komisariacie, pojedziesz ze mną - odpowiedziałem.
- Niech mnie pan zostawi, nic nie zrobiłam - dziewczyna wyrwała się i uciekła.
Miałem dziwne przeczucie, że to właśnie ona, że to właśnie jej szukałem. Pojechałem do znajomych policjantów i podzieliłem się z nimi faktami, które zdołałem ustalić. Powiedzieli mi, że zrobili to, o co ich poprosiłem. Sprawdzili alibi Klaudii i okazało się, że mówiła prawdę. Matka Maćka, która miała potwierdzić jego słowa, w tamtym czasie była w pracy. Nie mogła widzieć, więc co robił jej syn. Pojechałem do domu Majki, drzwi otworzyła mi matka kobiety, która zapewniała mnie, że dziewczyna w tamtych godzinach była w domu. Tłumaczyła, że uczennica była przeziębiona i, że dlatego nie była dzień po zabójstwie w szkole. Fakty układały się w jedną całość, wszystko wydawało się być prawdą. 
	Kiedy byłem już w domu, dostałem telefon z policji, że na bluzie mojego bratanka zostały odnalezione odciski palców Maćka. Bez wahania pojechałem porozmawiać jeszcze raz z chłopakiem. Otworzył mi drzwi ze strachem w oczach, lecz zaprosił mnie do środka. Rozmawialiśmy przez chwilę, kiedy chłopaka olśniło. 
- Robię projekt z biologii i od kilku dni w moim pokoju zamontowana jest kamera, skierowana na warzywa i owoce. Miała zarejestrować proces, w jakim powstaje pleśń. Wydaje mi się, że mogła ona zarejestrować kawałek mojego łóżka - wyjaśnił chłopak.
Jego słowa okazały się być prawdziwie. Wytłumaczył mi, że jego odciski palców mogły wziąć się dlatego, że Adrian dzień przed śmiercią spotkał się z nim, aby ten udzielił mojemu bratankowi korepetycji z matematyki. A przed godziną 5.00 był w domu, co zarejestrowały kamery. Zdziwiłem się, bo wszystkie dowody wskazywały na jego winę. Powtórnie udałem się do domu Majki, aby zadać jej jeszcze kilka istotnych pytań. Drzwi do jej domu były uchylone, przez co natknąłem się na bardzo interesującą rozmowę.
- Nigdzie nie jedziesz, nie po to kłamałam, żebyś teraz swoim wyjazdem do babci ściągała na siebie zbędne podejrzenia. Masz alibi i nikt cię nie podejrzewa. Chcesz to wszystko zepsuć? - wykrzyczała kobieta.
Zupełnie nie wiedziałem, co mam zrobić. Nogi ugięły się pode mną i uderzyła we mnie fala gorąca. Dłonie, miałem tak spocone, że o mało nie wyślizgną mi się z nich telefon. Jak taka drobna, bezbronna dziewczyna mogła posunąć się do takich czynów i kłamstw.
Podszedłem bliżej drzwi i otworzyłem je delikatnie, uświadamiając im, że słyszałem ich rozmowę. Dziewczyna patrzyła na mnie wystraszona, a jej matka zaproponowała mi, abym wszedł do środka, próbowała, abym zapomniał o tym, co przed chwilą usłyszałem. Jednak ja bez chwili namysłu zacząłem zadawać pytania Majce. Milczała, a jej matka na daremne próbowała ją wybraniać. W końcu nie wytrzymałem, nie mogłem już dłużej słuchać zestresowanej kobiety i wykrzyczałem:
- Dlaczego?!
- Byłam zazdrosna, powiedziałam Julce, że on mi się podoba, a ona to olała, nie obchodziło ją to. Myślała tylko o sobie i o swoim szczęściu z Adrianem. A on... On nie zainteresował się mną, tyle razy próbowałam zwrócić na siebie uwagę, ale nie, on od razu polubił Julką. To nie miało tak wyjść, to znaczy ja chciałam go tylko ugodzić tym nożem, żeby ona go znalazła i oboje by cierpieli, ale on próbował się bronić. I ja... Tak niefortunnie go odepchnęłam, że upadł i walnął o ten kamień głową. Uciekłam, nie sprawdziłam, czy żyje, tylko uciekłam. Spanikowałam, bałam się właśnie tego, że wyjdzie na jaw, że to ja. Żałuję teraz tego, bardzo, ja nie chciałam - wybełkotała dziewczyna.
- Rozumiem, że teraz możesz tego żałować, ale nic nie cofnie twoich ohydnych czynów i nic nie przywróci życia mojemu bratankowi - zdenerwowałem się na nią. - Musisz pojechać ze mną, sąd zadecyduje, co dalej z tobą zrobić.

***

Od tragedii minęło kilka miesięcy, wszyscy powoli staramy się wrócić do codziennego życia. Musimy, bo przecież Adrian nie chciałby, żebyśmy zaszyli się w domach i tracili życie na użalanie się nad nim. Zawsze będzie mi go brakowało. Nadal nie mogę uwierzyć, że moja serdeczna przyjaciółka, była zdolna zrobić mi coś takiego, mi i jemu, odebrała mu życie, a mi pozwoliła tak mocno cierpieć. Pokazała, jak obojętne jest dla niej życie, jak mało jest dla niej warte, a przecież dla każdego z nas powinno być najważniejsze. Wystarczyłaby rozmowa, zwykła rozmowa, a na pewno znaleźlibyśmy wspólnie rozwiązanie. Tęsknie za nim każdego dnia. Był dla mnie jak kolega, brat, przyjaciel, był dla mnie wszystkim. A teraz go nie ma. Jednak wierzę, że kiedyś jeszcze się spotkamy i będzie tak jak dawniej.




