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Z tej strony Monika, twórczyni podcastu Kryminalne Historie :) 
Oddaję do Twojej dyspozycji próbkę e-booka, nad którym pracowałam
przez wiele miesięcy, a który nie stałby się faktem, gdyby nie Monika,
potrafiąca z białej z kartki wydobyć te piękne kolory i grafiki, i Kasia,
pilnująca, abym zbytnio nie odleciała od poprawnej polszczyzny!

Oczywiście bez mojego udziału też by się nie obeszło, bo historie 
i zagadki wyszły spod moich palców ;) Pamiętaj, aby nie
rozpowszechniać całego rozdziału. 

Z góry dziękuję za okazany szacunek naszej pracy ;) 

Stworzyłam coś, z czego sama chciałabym korzystać. Taka była moja
myśl przewodnia, gdy zasiadłam do tworzenia tych treści. Uwielbiam
zagadki i wyzwania, lubię też opowiadać historie (jeśli mnie słuchasz, 
to pewnie o tym wiesz ;)), dlatego postanowiłam połączyć te kwestie!
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Dzień dobry, dobry wieczór,
w zależności od tego, kiedy to czytasz!

http://www.youtube.com/kryminalnehistorie
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E-booka
próbka

Przed Tobą jeden rozdział. W całym e-booku będzie ich dziesięć.
Zadania są o różnym stopniu trudności, więc spokojnie, nie wszystkie
będą takie łatwe ;) Rozdział możesz wydrukować albo działać z ekranem 
i kartką. To od Ciebie zależy, jak zechcesz z niego skorzystać. 

Jeśli napotkasz jakieś trudności albo będziesz chciał/a się podzielić 
ze mną wrażeniami, to napisz do mnie na IG (@kryminalne) lub FB
(@Kryminalne Historie) prywatną wiadomość. 

Tam najszybciej Ci odpowiem ;) 

Będzie mi też miło, gdy wspomnisz o tym rozdziale na swoich mediach
społecznościowych i zachęcisz innych do skorzystania z niego! 

To co, życzę dobrej zabawy i...powodzenia!
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Monika :)

http://www.instagram.com/kryminalne
http://www.facebook.pl/kryminalne0historie
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E-book?
kiedy cały

A i ważna sprawa! 

Start przedsprzedaży planuję na początek lipca. Jeśli czytasz ten
rozdział, oznacza to, że zapisałeś/aś się na listę osób zainteresowanych
nim i w pierwszej kolejności dostaniesz wszystkie informacje!

Oczywiście otrzymasz także najkorzystniejsze warunki zakupu ;)

Od razu uprzedzam, ceny z przedsprzedaży już nigdy potem nie
będzie, będzie tylko rosła. Przedsprzedaż oznacza, że kupujesz e-booka
w niższej cenie, ale otrzymasz go, gdy oficjalna sprzedaż wystartuje!

Do wyboru będą trzy opcje: sam e-book, e-book + audiobook oraz e-book 
+ audiobook + odcinek bonusowy. Ceny podam wkrótce.

Teraz to już wszystko!  Dobrej zabawy ;)
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Legenda:

Zadanie (jeśli ikonka pojawia się, a nie ma instrukcji - znajdziesz
zadanie na końcu rozdziału)

Podpowiedź/wskazówka - kliknij link lub zajrzyj na...
link dostępny w pełnej wersji

Linki (w wersji cyfrowej linki są klikalne):

bonusy
podpowiedzi
odpowiedzi
sejf

Zawsze, gdy w tekście pojawia się link, możesz kliknąć i zostaniesz przeniesiona/y
we właściwie miejsce. Jeśli masz drukowaną wersję ebooka, wystarczy, że
wpiszesz: link dostępny w pełnej wersji i klikniesz to, czego szukasz:

a w kategoriach bardzo łatwo odszukasz właściwy rozdział i znajdziesz to, czego
potrzebujesz. Śmiało korzystaj z marginesów i rób notatki ;)

Bonus - kliknij link lub zajrzyj na...
link dostępny w pełnej wersji

www.kryminalnehistorie.com 04

Sejf - zbieraj literki, ułóż z nich hasło i odkrywaj dalsze tajemnice 

Odpowiedzi - kliknij link lub zajrzyj na...
link dostępny w pełnej wersji

Porcja wiedzy

Polecajki książkowe

Polecajki filmowe, serialowe



Widzę Cię
rozdział 1

Kryminalne HistorieBył szary, chłodny dzień. Do tego padał deszcz.  Za oknem 
nie działo się nic, co zachęcałoby do wyjścia z domu. Jednak 
Magda nie miała wyboru, jak co dzień wybierała się do pracy. Pracowała
w niewielkim punkcie obsługi jednej z wiodących firm energetycznych 
w mieście, które kojarzyło się jej m.in. z fontanną Krësztofa
umiejscowioną tuż obok dworu Artusa, jak mówiła na nią jako Kaszubka.
Wierzyła też w legendę, że każdy, kto znajdzie się tu pierwszy raz,
powinien pocałować rzeźbę poniżej pleców. I tak też zrobiła, gdy
pierwszy raz, jako 20-latka stanęła przed fontanną. Było to akurat
tydzień po zakończeniu ostatniej renowacji zabytku, która objęła
kompletną rozbiórkę postumentu  i rzeźby. Miała więc poczucie, że było
to wyjątkowe. 

Inne zdanie miała za to o miejscu, w którym pracowała. Nie do końca
lubiła swoją pracę, ale póki nie miała innego pomysłu na siebie, trzymała
się jej mocno. Trochę bała się ryzykować. To prawda, wciąż była młoda,
wciąż chciała jeszcze przeżyć jak najwięcej, ale zmiany ją przerażały. Bała
się nieodwracalnych decyzji. Nie wiedziała też, co by mogła robić, więc 
na razie odganiała od siebie te myśli. I tym razem zrobiła podobnie,
musiała się szykować do pracy, koniec tego rozmyślania. 
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dostępna
 w pełnej wersji

http://www.kryminalnehistorie.com/ebook-podpowiedzi
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Wstała z łóżka i ruszyła w stronę
niewielkiej łazienki. Woda była
podgrzewana przy pomocy termy,
Magda musiała więc pamiętać, aby
zawsze odpowiednio wcześniej
włączyć urządzenie.  Weszła 
do środka, rozejrzała się 
po pomieszczeniu i lekko skrzywiła. 
Nie była to łazienka jej marzeń.
Kafelki pamiętały czasy PRL-u, fugi
prosiły się o doczyszczenie, a wzięcie
prysznica wiązało się z zalaniem
podłogi. Wynajmowała to mieszkanie
od 2 lat i nie była z niego zadowolona,
ale na razie wygrywało to, że miała
blisko do pracy.

Stanęła przed lustrem i na siebie
spojrzała. Włosy urosły jej już za
ramiona i prosiły się o podcięcie. 
Z kolorem też coś powinna zrobić, 
bo obecnie był jakiś taki wyblakły.
Nawet nie potrafiła go określić, coś
pomiędzy wypranym brązowym, 
a szarym. Zajrzała sobie w oczy,
brakowało w nich iskry. 

- Boże, moje życie jest takie nijakie.
Praca, dom, sen i tak w kółko. Mogłoby
się w końcu coś w nim zacząć dziać. 
Nie może być tak dłużej. Muszę coś
zmienić! – pomyślała. 

 

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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Opłukała twarz, umyła zęby i nałożyła tusz na rzęsy. Jej poranna wizyta 
w łazience trwała nie dłużej niż 5 minut. Tyle jej wystarczało, aby
przygotować się do pracy. Ruszyła do sypialni i wyjęła ze skrzypiącej,
drewnianej szafy ołówkową spódnicę i białą koszulę. Przebrała się 
w wybrane ubrania, a piżamę rzuciła na łóżko. Popsikała się jeszcze
perfumami, które jako pierwsze wpadły jej w rękę, po czym się skrzywiła.
Przesadziła, były zbyt intensywne. Liczyła, że wywietrzeją w drodze do pracy,
bo teraz nie miała już czasu się tym przejmować. Wzięła torebkę, nałożyła
skórzaną kurtkę, podobno hit tego sezonu, i otworzyła drzwi.
 
Nic nie zapowiadało, aby ten dzień miał być inny niż zazwyczaj, więc to, 
co Magda zobaczyła za drzwiami, bardzo ją zaskoczyło. Właśnie miała wyjść 
z mieszkania, gdy w jej oczy rzucił się niewielki pakunek zostawiony na jej
wycieraczce. 

- Kto do cholery tu to zostawił? – mruknęła pod nosem. 
- Czyżby jakiś kurier znów się spieszył i nie mógł poczekać, aż spokojnie otworzę
mu drzwi? Palant. - pomyślała.

Wzięła paczkę do ręki, przez chwilę patrzyła na nią z zaciekawieniem, 
po czym postanowiła włożyć ją do torebki i otworzyć w pracy. Całą drogę
zastanawiała się nad tajemniczą przesyłką. Zanotowała w pamięci, że była
lekka, a ze środka nie wydobywał się żaden dźwięk, który podpowiedziałby,
co mogło znajdować się w środku. Za chwilę miała jednak dowiedzieć się, 
co tajemniczy pakunek zawierał. Na miejscu była po 15 minutach i od razu
zaczęła szukać nożyczek.

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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- Zawsze ich nie ma, gdy są potrzebne. – powiedziała do siebie ze złością. 
W końcu udało jej się je znaleźć i przecięła różową taśmę okalającą beżowe
pudełko. Ktoś, kto to pakował, zdecydowanie się do tego przyłożył. 
Już tylko moment dzielił kobietę, by dowiedzieć się, co takiego zawierała
paczka. 

- Żart jakiś czy co?! – pomyślała zaglądając do środka.
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Dla najpiękniejszej

Najpiękniejsza kobietę ujrzałem
chyba się zakochałem!

Twe rozchylone usta czerwone
będą tylko moje!

Nikt mi Cię już nie zabierze,
bo ja w naszą miłość wierzę!

Błękit Twoich oczu 
dla mnie przeznaczony,

nie chciałbym mieć już innej
żony!

Twój Jedyny 

W pudełku czekała na nią tylko
kartka. Wyjęła ją i zaczęła czytać. 
Z każdą linijką czuła coraz większy
niepokój. Gdy skończyła, nie
wiedziała, czy to żart, czy może
powinna zacząć się obawiać o
swoje bezpieczeństwo. Zerknęła
na napisane słowa jeszcze raz, by
upewnić się, czy dobrze
zrozumiała przekaz wiadomości.

- Romantyk się znalazł. – prychnęła
jednak, starając się odepchnąć
niemiłe uczucie, które pojawiło się
w jej ciele. 
- Wielki poeta to z niego nie będzie.
Tylko kto to mógł napisać? – zaczęła
się zastanawiać. 
 

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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Przewijała w głowie kolejne obrazy przedstawiające jej byłych chłopaków,
kolegów i niedoszłych partnerów. W ostatnim czasie nie miała okazji się 
z nikim spotykać i zupełnie nie wiedziała, kto tak nagle miałby sobie o niej
przypomnieć i zadać tyle trudu. 

Obejrzała jeszcze raz paczkę, szukając jakichś podpowiedzi. Szybko ustaliła, 
że nie została nadana pocztą, a żaden kurier nie mógł jej dostarczyć. 
Na pudełku nie było żadnej etykiety. Wzięła zatem do dłoni kartkę, 
by zerknąć na nią z drugiej strony. Tym razem szukała jakichś śladów 
wokół napisanych słów. Podniosła ją jeszcze do światła i patrzyła, czy nic 
się nie odbija. W końcu coś przykuło jej uwagę.

- Gdzie ja mam ten ołówek! – gorączkowo myślała – Przecież był na wierzchu!
- Mam!
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- Wygląda jak jakiś numer seryjny, katalogowy czy coś takiego. – pomyślała
kobieta. Wpisała do wyszukiwarki w telefonie, ale nie pokazało jej 
to niczego sensownego. 

- No nic, zajmie się tym później. Teraz musi popracować. – zdecydowała 
i odłożyła kartkę na bok. 

Zadanie 1
Zamaluj kratki tak, żeby ich liczba zgadzała się z liczbami w
wierszach i kolumnach. Odczytaj, co odkryła Magda.

Szybko zaczęła zamazywać interesujące ją miejsca na kartce. Jej oczom ukazało
się tylko jedno słowo, jakby zlepek nic nieznaczących liter. 
Nie miała pojęcia co to może być. 

Przykład:
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Tu wpisz rozwiązanie:
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- Hej Madzia, jasne, o co chodzi? – zapytał mężczyzna. 
- Słuchaj mam dziwną wiadomość, jakiś szyfr, czy coś i już zupełnie nie mam
pomysłu na to, co to może być. Miałbyś czas, aby na to zerknąć? 
- Jasne, podeślij mi smsem i zobaczę, co da się zrobić. – obiecał Piotr. 

Wybiła 16:00. Magda w końcu skończyła pracę. Ten dzień był wyjątkowo
trudny. Nie miała nawet chwili na przerwę, ale może to i dobrze, bo jeszcze
by się zamartwiała tą dziwną sytuacją z rana.

- No nic, może to jakaś pomyłka. – pomyślała kobieta. 

Z Piotrkiem pracowała kiedyś w punkcie obsługi jednego z operatorów
komórkowych. Na studiach dorabiała w ten sposób do stypendium. Praca
była znośna, ale wyczerpująca. W końcu klienci często wyładowywali swoje
frustracje na niej. A co ona mogła. Była tylko zwykłym pracownikiem, który
miał robić swoje w zgodzie z procedurami. 

Piotrek zajmował takie samo stanowisko i często trafiał im się wspólny
dzień pracy w grafiku. Był technologicznym freakiem, teraz pewnie
nazywano by go nerdem. Nie należał do przystojniaków, raczej do tych
„sympatycznych”. 

Magda traktowała go jak dobrego kumpla i wydawało jej się, że 
ze wzajemnością. Zresztą Piotrek żył tylko swoją pasją do komputerów 
i telefonów, a przynajmniej tak wydawało się kobiecie. Teraz ich kontakt był
rzadszy, głównie odnawiał się wtedy, gdy Magda miała jakiś problem 
z telefonem, ale wydawało się, że obojgu taki układ pasuje. 

Z zamyślenia wyrwał ją telefon. Spojrzała prędko na wyświetlacz 
i odebrała. 

Zagadki kryminalne - Widzę Cię

- Cześć Piotrek! – powiedziała do telefonu Magda –
Masz chwilkę? Mam pewien problem, a wiem, że Ty
jesteś szyfrowym magikiem! 

10



Kryminalne Historie

- Halo? 
- Cześć Madzia, mam dla Ciebie rozwiązanie! 
- Żartujesz?! Naprawdę jesteś geniuszem! 
- Tak, to model telefonu. Dokładniej Samsung Galaxy S9. Wystarczyło użyć
szyfru Juliusza, wiesz, tego słynnego, rzymskiego wodza, zastosować go także
do liczb i trafiało się na model jednego z wariantów dziewiątki. Tylko wiesz, 
to nie ten przypadek ogólny zwany szyfrem przesuwającym, tylko konkretnie
Juliusza, gdzie przesuwasz litery o konkretną liczbę jak za jego czasów.–
wyrecytował mężczyzna. 
- Wiszę Ci kawę, dzięki wielki! – obiecała Magda. 
- Luzik, nie ma za co! Polecam się na przyszłość. Do usłyszenia! – pożegnał się
Piotr. 
- Do usłyszenia!

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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A zatem
to model
telefonu.

Tylko do czego to może prowadzić – zastanawiała
się kobieta. 
Zanim schowała telefon do torebki, raz jeszcze
spojrzała na tajemniczą karteczkę, którą wcześniej
wsunęła do kieszonki w etui. Od razu jej ciało
przeszedł nieprzyjemny dreszcz. Nie wiedziała
jeszcze o co jej chodzi, ale czuła się tak, jakby
komórki jej ciała przeczuwały, że wydarzy się           
coś niedobrego. 

Po drodze do domu wstąpiła jeszcze do sklepu. Kupiła coś na kolację, wzięła też
różowe wino. Półwytrawne, jej ulubione. Należy się jej. W końcu miała za sobą
naprawdę trudny dzień! 

W domu była koło 17:00. Otworzyła drzwi na klatce, zerknęła jeszcze do skrzynki
na listy i gdy niczego w niej nie znalazła, ruszyła na schody. Mieszkała na
pierwszym piętrze, więc z windy nigdy nie korzystała. Szła z lekkim napięciem
oczekując kolejnego pakunku. Odetchnęła jednak z ulgą, gdy na wycieraczce
niczego nie było. 
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Otworzyła zamki, weszła do środka 
i udała się do kuchni. Rozłożyła
zakupy i nalała sobie kieliszek wina
mimo, iż wymagało schłodzenia. 

Czuła takie napięcie, że nic nie
miało znaczenia. Musiała się napić.
Butelkę schowała do lodówki 
i ruszyła w stronę dużego pokoju. 

Usiadła na kanapie i poczuła jak jej
ciało w końcu odpuszcza, relaksuje
się. Przymknęła oczy i rozkoszowała
się tą chwilą. 

Z tego letargu wyrwał ją dźwięk
wiadomości, która przyszła na jej
telefon. Otworzyła oczy i zerknęła
na wyświetlacz.

Odblokowała go jednym ruchem,
jako symbolu używała pierwszej
litery swojego imienia. 

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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Nie rozpoznała numeru, 
z którego wiadomość przyszła.
Od razu poczuła jak jej ciała się
napina, a oddech lekko
przyspiesza. 

Delikatnie drżącą ręką kliknęła
„przeczytaj”.

Kryminalne Historie

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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Zadanie 2
Narysuj symbol odblokowujący
telefon i przeczytaj
wiadomość, którą masz 
na następnej stronie. 
Nie podglądaj! Aby sprawdzić,
czy dobrze odblokowałeś/aś
telefon wejdź na: link
dostępny w pełnej wersji
i zobacz, czy odgadłeś/aś! 
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Podaj kod

„Pięknie dziś
wyglądasz, zresztą
jak zwykle. Podobał
Ci się prezent? Twój
Wielbiciel

Nieznajomy
Online
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- Nosz kur… - zaklęła pod nosem Magda. Co to ma znaczyć?! Czy on był u mnie 
w pracy? – gorączkowo zastanawiała się kobieta. Jednak nie miała na to zbyt
wiele czasu, bo po chwili dostała drugą wiadomość. 

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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Magda zerwała się z kanapy i podleciała do okna. Gorączkowo zasłaniała
każde po kolei. Dobrze, że nie zerwała tych bordowych zasłon. Nie lubiła
ich, ale teraz zdecydowanie się przydały. Chwilę się z nimi szarpała
jednocześnie myśląc o tym, co dalej.

- Wiedziałam, wiedziałam! To jakiś wariat! I co ja mam teraz zrobić?! Może
zadzwonię do Beaty? – rozmyślała szybko kobieta.

Beata była jej najlepszą przyjaciółką. Poznały się jeszcze w liceum i do dziś
trzymały razem. Gdy Magda miała jakiś problem, to wiedziała, że
przyjaciółka jej pomoże. A przynajmniej wysłucha. A tego właśnie teraz
potrzebowała. Poradzić się kogoś, przed kim nie miała sekretów i wiedziała,
że co by nie powiedziała, 
to Beata jej nie wyśmieje. Wzięła telefon, odblokowała i z listy kontaktów 
wybrała numer do przyjaciółki. Nacisnęła zieloną słuchawkę i czekała 
na połączenie.
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Nie marszcz tak
czółka. Uśmiechnij
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- Opowiem Ci wszystko na miejscu, a teraz przyjeżdżaj 
jak najszybciej, bo naprawdę się boję! – poprosiła Magda. 

Beata była u niej po 30 minutach. Powitała ją z uniesionymi brwiami 
i wręczyła siatkę pełną chipsów. W końcu nikt tak nie relaksuje, jak
chrupanie, a im się przyda coś, co obniży wyczuwalne w powietrzu
napięcie. 

- Na uspokojenie. – powiedziała. 
- A teraz powiedz mi co się dzieje? – dodała po chwili. 

Magda streściła przyjaciółce wydarzenia z całego dnia. Wspomniała także 
o zaszyfrowanej wiadomości i sięgnęła po serowego chipsa. Gdy wyrzucała 
z siebie całą historię, czuła, że trochę jej lepiej. Do tego chrupanie wpływało
relaksująco na jej ciało. Gdzieś kiedyś czytała, że producenci chipsów
prowadzili szerokie badania, by dobrać odpowiednią im odpowiednią
grubość, a tym samym osiągnąć pożądane efekt chrupania. W tym czasie
Beata powoli rozważała słowa przyjaciółki. W końcu przyjęła skupioną minę
i zapytała. 

- Masz jakieś podejrzenia, kto to może być? 
- Na początku pomyślałam, że to może Andrzej. Co prawda nie mieliśmy 
ze sobą kontaktu od ponad roku, ale nasze rozstanie nie należało
 do najprzyjemniejszych. Może chciał się zemścić? Nie wiem. Później
zastanawiałam się, czy to nie Karol. Wiesz, ten typek, którego poznałam
 w klubie i z którym spotykałam się przez parę tygodni. Nic między nami nie
było, ale kto wie, może coś mu się urodziło? – wyrzuciła z siebie kobieta. 
- Ale czemu mieliby Ci robić taki numer? – dopytała Beata. 
- No właśnie. – odpowiedziała Magda. Nie mam pojęcia. Dlatego zupełnie 
mi nie pasują. 

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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- Beata? Jesteś w domu? Mogłabyś do mnie wpaść? –
wyrzuciła z siebie potok słów. 
- Jasne kochana. A co się dzieje? Brzmisz jakby coś się złego
stało? – zapytała zaniepokojona kobieta. 

15
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- Wiem! – wykrzyknęła kobieta – Przecież mamy jego numer! Zadzwonię 
do niego i udam ankieterkę! 
- Jesteś pewna? No nie wiem… Albo dobra, spróbujmy, może czegoś się dowiemy.

Beata wzięła do ręki swój telefon i przepisała szybko numer z wiadomości,
którą otrzymała jej koleżanka. Policzyła w myślach do 3 i kliknęła zieloną
słuchawkę.
 
- Dzień dobry, mówi Barbara Kozińska. Reprezentuję firmą FORNOW S.A.
Przeprowadzamy ankiety, na temat obecnej sytuacji w kraju. Czy mógłby mi Pan
odpowiedzieć na kilka szybkich pytań? Będę bardzo wdzięczna! – wyrecytowała
kobieta.

- No dobrze, ale szybko. – odparł męski głos. 
- Dziękuję bardzo! To zaczynamy! Czy jest Pan osobą pełnoletnią?
- Taaa.
- W jakim przedziale wiekowym Pan się znajduję. Wymienię możliwe odpowiedzi:
18-25, 26-35, 36-45, 45-60, więcej niż 60 lat. 
- 26-35. – odpowiedział mężczyzna. 
- Gdzie Pan mieszka? Na wsi, w mieście do 50 tysięcy mieszkańców, mieście
między 50 a 100 tysięcy mieszkańców, mieście między 100 a 200 tysięcy
mieszkańców, mieście powyżej 200 tysięcy mieszkańców. – ciągnęła dalej Beata. 
- Powyżej 200. – skomentował mężczyzna. 
- Świetnie. Czy obecnie korzysta Pan z telefonu z systemem Android, iOS 
czy innego? 
- Android. 
- Dziękuję. Czy brał Pan udział w ostatnich wyborach prezydenckich? 
- Nie. Wie Pani co, przepraszam, ale jednak nie mam czasu. Dziękuję. 
Do widzenia. – rzucił słuchawką. 

Kobieta spojrzała w telefon i wygasiła ekran. 
- I co, i co? – dopytała Magda. 
- No nic, sama słyszałaś. Wiem tylko, że ma między 26 a 35 lat, mieszka 
w większym mieście i korzysta z Androida. Czyli być może ta dziewiątka 
jest jego. – odpowiedziała Beata. 

www.kryminalnehistorie.com

Zagadki kryminalne - Widzę Cię

16



Kryminalne Historie
Wybiła 8:00 rano. Był piękny, słoneczny dzień, a za oknem słychać było
budzące się do życia ptaki. Magda otworzyła oczy i delikatnie się
przeciągnęła. Odwróciła głowę w lewo i spojrzała na śpiącą jeszcze
Beatę. 
- A miałam nadzieję, że to był tylko sen… - pomyślała przypominając
sobie o wczorajszym dniu. 

Dryń, dryń…

Rozległ się domofon i kobieta lekko się wzdrygnęła. Kogo tu niesie tak
rano? – zastanowiła się idąc do drzwi. 

- Kto tam? – podniosła słuchawkę i zapytała.
- Dzień dobry, kurier. 
- Proszę, pierwsze piętro. – odpowiedziała.
- Pani Magda Konarska? Mam przesyłkę.

- Chyba będę teraz każdego obserwować i sprawdzać jaki ma telefon. –
zaśmiała się nerwowo kobieta. Becia, co ja mam zrobić? 
- Nie wiem Madzia, no kurde nie wiem. Może na policję to zgłoś? Chociaż, 
co tu zgłaszać…że masz wielbiciela? Nie, to bez sensu. Ale powinnaś
wyjechać! – podsunęła. 
- Dokąd? A jak pojedzie za mną? Nie chcę kogoś wpakować w kłopoty. –
zmartwiła się Magda. 
- No to może zamieszkaj ze mną na te parę dni? Poczujesz się spokojniej i nie
będziesz sama! – zapytała Beata. 
- Dobra, przemyślę to. Może uda mi się wziąć urlop w pracy i gdzieś
wyjechać. A jeśli nie, to faktycznie może do Ciebie wpadnę. – myślała na
szybko. 
- A teraz napijmy się winka i zrelaksujmy. Ciężki dzień za Tobą, należy Ci się!
Zostanę z Tobą do rana – zaproponowała koleżanka Magdy.

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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Magda pokiwała głową, podpisała kurierowi potwierdzenie i wzięła paczkę. 
Już na samą myśl o przesyłce przechodziły ją dreszcze. Czy to znów przesyłka
od tego świra? – pomyślała.

Drżącymi dłońmi rozcięła opakowanie. Policzyła do trzech i zajrzała 
do środka. To tylko przyprawy, które zamówiła. Kobieta odetchnęła 
i poczuła jak się rozluźnia.

- Kompletnie o nich zapomniałam. – klepnęła się w czoło.
- Hej, Madzia, co tam? – zapytała Beata, która właśnie weszła do pokoju. 
- Nic, nic. Kurier przyniósł moją przesyłkę z przyprawami. Zupełnie o niej
zapomniałam! – odpowiedziała Magda. 
- No to dobrze, bo już się martwiłam, że to ten Twój Wielbiciel od siedmiu
boleści. – zaśmiała się kobieta. Wiesz ja będę się zbierać zaraz, bo muszę
jeszcze wpaść do domu przed pracą.
- Jasne, dzięki wielkie, że zostałaś. Pewnie, gdyby nie Ty, to bym nie mogła
zasnąć.

20 minut później Magda siedziała nad kubkiem z parującym ciemnym
płynem. Uwielbiała kawę. Nie wyobrażała sobie zacząć dnia bez niej.
Następnie zjadła kanapkę z żółtym serem i pomidorem, a potem zaczęła
szykować do pracy. O 9:30 była już gotowa o wyjścia. Tym razem wybrała
czarną sukienkę za kolana z długim rękawem. Narzuciła na siebie skórzaną
kurtkę i wyszła.

W pracy była wcześniej niż powinna, ale nie mogła wysiedzieć już w domu.
Punkt 10:00 otworzyła drzwi do punktu obsługi. Przed wejściem czekał już
pierwszy klient.

Starszy pan przyszedł, aby dopytać o nowy sposób rozliczania energii, 
o którym dowiedział się z przysłanego mu listu. Był uprzejmy, ale męczący.
Zadawał wiele pytań i już po chwili kobieta marzyła o tym, aby w końcu
sobie poszedł. Gdy wychodził, zerknęła na zegarek i zorientowała się, 
że siedział 45 minut. Ale chociaż przez ten czas nie myślała o tym, 
co ją martwiło. 

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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- O matko! – wykrzyknęła Magda. 
No nie wierzę, nie wierzę! Co to za
człowiek! Muszę iść zapalić!

Wzięła papierosa i wyszła przed
budynek. Trzęsącymi rękoma
odblokowała telefon i wybrała
numer, który jako pierwszy
przyszedł jej do głowy.

- Piotrek? Słuchaj mam problem.
Mógłbyś po mnie dzisiaj przyjechać?
– wypowiedziała jednym tchem 
do swojego kolegi.

- Madzia, co się dzieje? Jasne, 
przyjadę! – odpowiedział
mężczyzna. O której mam być?

19

Punkt obsługi opustoszał i Magda postanowiła sprawdzić skrzynkę mailową.
Czekało tam na nią kilkanaście nieprzeczytanych wiadomości. W większości
jakieś spamy, newslettery i… nagle coś przykuło jej uwagę.
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- Kończę pracę o 17:00. Podjedziesz pod punkt obsługi? Nie chcę sama wracać
do domu. Mam pewien problem, ale to nie jest na telefon. 
- Dobra, będę punktualnie. Do zobaczenia!

Do 17:00 Magda siedziała jak na szpilkach. Była zdenerwowana, choć 
z całych sił próbowała udawać, ze wszystko jest w porządku. Bezmyślnie
uśmiechała się do klientów i odliczała kolejne minuty. O 16:55 była już
gotowa i czekała przy wyjściu. Chciała jak najszybciej znaleźć się w
samochodzie Piotra i poczuć bezpiecznie. Cały czas miała wrażenie, że ktoś
ją obserwuje, a w każdym kliencie widziała potencjalne zagrożenie. 

- To się nie może dziać, to się nie dzieje, nie to niemożliwe. – rozmyślała.
W końcu wybiła godzina końca jej pracy. Wyłączyła komputer, włączyła
alarm i zamknęła drzwi punktu. Rozejrzała się po parkingu w poszukiwaniu
czerwonego Nissana Piotra. Po chwili ujrzała to, czego szukała i ruszyła 
w jego stronę pewnym krokiem.

Piotrek wysiadł z samochodu i przytulił ją na powitanie. Właściwie dawno 
już tego nie robili. Od paru lat byli przyjaciółmi. Kiedyś chyba ją podrywał,
ale ona zawsze patrzyła na niego jak na brata. Do tego był bardzo
inteligentny. Pracował jako programista, a matematykę miał w małym
paluszku. Zawsze mogła na niego liczyć. Był naprawdę świetnym facetem, 
aż się dziwiła, że nikogo nie ma, ale zwalała to na nigdy niekończącą się
pracę Piotra.

- Piotrek! Mam jakiegoś walniętego wielbiciela! Śledzi mnie, wysyła dziwne
paczki, pisze smsy i maile. Nie czuję się już bezpiecznie. Boję się, że nawet teraz
nas obserwuje! – wyrecytowała Magda z załzawionymi oczami.
- Czekaj, czekaj! Jak to? Ale kto to jest? Znasz go? – zapytał.
- No właśnie nie mam pojęcia! Jakiś wariat! Nie wiem co mam robić! – zapłakała
kobieta.
- Już, już. Spokojnie. – pogładził ją po policzku. Zabieram Cię do siebie. 
Nie powinnaś dziś spać sama w domu.
- Ale ja nie mam żadnych rzeczy na przebranie…- zaprotestowała Magda.
- Nie ma problemu, wstąpimy do Ciebie i zabierzesz, co Ci potrzebne. – odparł.
- Boże, nie wiem co ja bym bez Ciebie zrobiła. Na Ciebie zawsze można liczyć. 
Od razu mi lżej na sercu. – uśmiechnęła się blado.

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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Wzięła swoją kosmetyczkę i ręcznik, a potem skierowała się do łazienki. 
Tutaj było o wiele przyjemniej niż w jej własnej. Łazienka Piotrka była
urządzona w skandynawskim stylu i sprawiała, że wystarczyło przekroczyć
próg i od razu człowiek się relaksował. Poczuła się znacznie lepiej, a na myśl
o tym, że nie będzie dziś sama, odczuwała spokój.

Włączyła playlistę ze Spotify na telefonie, która nazwała „Chill and 
relax”  zaczęła się rozbierać. Właśnie zdejmowała sukienkę, gdy jej 
telefon zawibrował. 

Dostała smsa. 

Zerknęła na ekran, by zobaczyć wiadomość i zamarła.
 

Wsiedli do samochodu i pojechali pod mieszkanie kobiety. Zabrała
najpotrzebniejsze rzeczy i wyszła z mieszkania. Piotr pisał akurat smsa, 
gdy wsiadała do samochodu. 

- Spakowana? – zapytał.
- Tak, możemy jechać. Naprawdę Ci dziękuję za to co robisz!
- Nie ma za co, od tego są przyjaciele. – uśmiechnął się do niej. 

Po 12 minutach byli już na miejscu. Piotr oddał Magdzie sypialnię, 
a sam pościelił sobie na kanapie. 

- Jesteś pewien? Mogę spać na tej kanapie! – zapytała kobieta.
- Przestań, jesteś gościem, a ja lubię spać na kanapie. – odparł 
z uśmiechem mężczyzna. Potrzebujesz czegoś?
- Nie, dziękuję, mam wszystko. Jesteś niezastąpiony! 
- Już mnie tak nie chwal, bo się zarumienię! Dobra, wstawię nam wodę na
herbatę. Jak coś, wiesz gdzie jest łazienka. Masz ręcznik czy Ci dać? – zapytał.
- Mam, mam. Dziękuję. Dobra, to wezmę szybki prysznic i zaraz wracam.

Zagadki kryminalne - Widzę Cię
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Pytania
1) Numer seryjny został zapisany szyfrem. Wróć do Zadania 1 i przepisz go
tutaj, a nastepnie odszyfruj. 

2) Szyfr Juliusza nie jest oficjalnym określeniem szyfru, o którym wspominał
Piotrek. Jak nazywa się naprawdę ten szyfr?

3) O ile trzeba przesunąć każdą literę w tym szyfrze? 

22
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5) Ile lat Magda ma obecnie (w 2022 roku)?

6) Jakiego koloru oczy ma Magda? 

7) Po której stronie łóżka śpi Magda?

8) Jakie imię pojawia się w mailu?

Sejf: W mailu ukrył się tytuł piosenki pewnej
zagranicznej gwiazdy. Gdy znajdziesz jej tekst, ten 
w wykonaniu pewnego duetu, to w pierwszych trzech
linijkach, wśród słów będzie samotna litera. 
Posłuży Ci do hasła. 

Co to za litera?

23

4) W jakim mieście Magda mieszka i pracuje?
Za
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Trochę wiedzy
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Jest to jedna z form przemocy emocjonalnej, polegająca na uporczywym
nękaniu, złośliwym i powtarzającym się nagabywaniu, prześladywaniu, które
powoduje u prześladowanej osoby poczucie zagrożenia i obawy o własne
bezpieczeństwo.

Jaka kara grozi komuś, kto doprowadza drugą osobę do uzasadnionego
odczuwania strachu lub narusza jej prywatność (zadanie dla chętnych)?

STALKINGSTALKING

Polecajka książkowa:

Polecajka serialowa:
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„Cichy Wielbiciel” – Olga Rudnicka 

„Stalker"


