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z/eeen'odat.VCA .:5?~1 atdor: 

~adoSlau Pae20ćha 

detektyw / wdityK .S? rQA;ty' / reży.ser I o?~'e 

/>1azyc.2ne: Ga/>r1el G;etii;y 

coroner /{A)l~a lofalna/ .sceno:ya:f': 

5Zljmon GasZCĄ1ńsf; 

Cezc:vy __ Ilczyna. - B1'/I S tevenson 

4rtur 5teranf:o - Joe 5tra.w,·ns l:y 

t-J;esla.wa. Ńi·efl1a.Szel: - SzyMa.ńsl:a. - Ko.:5;er a. w sz1a.:f'rof::. 

4n.na. Lju:u'cl:.a.. - Kob;eta. w ?o/''lota.c h 

Katarzyna. Kror'dlowsf:a. - Laura. 

Ma.ref: Szfoda. - J>an;e/ 

6'6tro-detei;:ty1.„.x::{_.._/ ;ns,P;~-jent - Ma;-;a_ r-71;_p/;ow-"'S.;.i,,;a::....___~ 

;n-/'0N>-1a.tor I saller - Ewa. Barc za.I: 

asystent detektywa. / reżysera. - Jfa.doSla.w Y-/eba.I 



· . ł!" 

detef:tyw Ga.brie/ Gietzfy - Scenarzysta, af:tor i reży-

ser z szeŚcioletniM staż.eM . 4bsolwent Pa.ństwowv· 

wyższv· 5zl;:oly leatralnv· w Kral;:owie oraz wydzialu 

J>ra.Mata w warszawsf::iv· 4f::adeMii leatralnv·· Prawa.dz.,/ 

M.in . śledztwo w S,Prawach „Morderstwa" Levina i .. wa

ria<e)" bernhardowsf::,°ch" PrZeMy.Slawa r. we Wroclawia, 

ta.M też odf::ryl „Palqpl;:ę" Różewicza. w LaboratoriL.IM 

l>ra.Mata rozwif::lal ZC1.jadl;:ę „Cal;:ra 5tanif::a" Zyty Radz

h·v-_ 5ztaf::,' dochodzeniowv· i tqj nil;:ów ladzf::,°ch Motywa

<Ci aczyl się ,Pod of::ieM Krystiana La,Py w :/ośnv· Swe30 

cza.sa i adareMm.oni!f:j ,Próbie „ WyMazywania" #a; , :& Bern

harda. llznawany za nqj clel;:awsze30 w dochodzeniowv· 

branży teatralnv· - ani j ednt:J sz.taf::,' j eszcze nie L./Morzyl. 

wyróżniany wie/of::rotnie ,Pt-Zez wie/a KoMendantów 03ó/

no,Polsf::ich restiwaJ,·, w ty,,,,, na „ćarodra.Mie" i „Inter,Pre

t ac;jach ". 

asystent dete/:tywa .f'adoslaw Y/ebal 
- ?rzede wszystf;,>>1 a/:tor, znany 
w olsztyńsf;,"0· obyczqjówce; ofo ,·ucho 
dete/:tywa badqjące30 S?rawę. .. Baru 
Babylon°

0

• 

nadzór w,~·,· lol;:alnv· 5zyMon Gaszczyńsf::,' - sceno3ra.f; 

,PrZe,Prowadzal w,~·e lol;:alne na scenach w calv · Polsce, 

ref::on.Straowal wydarzen,·a w Y/ra.balows f::,·v· S,Prawie „Ob

SIL.ljiwaleM an5ielsf::,'e30 l;:róla" Piotra Cieślaf::a ,· niezwyf::/e 

tradnym Śledztwie ,Pod f::ry,Ptomfr!eM .. Babcia" wa/cz.af::a. 

Ńadzwyczqj ,Plastyczne, clel;:awe wiz.aa/nie syMala<eje zda

rzeń uda.Io ML.I się o.Si~nqć w śledztwach: „lldqj qc ol?arę.'' 

Pre.Sniaf::owa „ „w Sobotę., o Ó.SMv·" Lev1'na. Za swccjq,Pracę 

ahonorowany M.in. ,Podczas I</. Międzynarodowych !orań-

sf::,'ch 5,Potl;:ań leatrów La/el;: i Ńel.jrodq IM. lere.Sy Rosz.

l::ow.sf::,'v„ 



! 
O.fi ara Laara 

J>o~ 'd „ / o /V I"' I 

O ÓSm'CJ· trzydzie.Ś6 rMo zna.lez;onojo,. w 17orzt..1c.onym na17arf:in3t..1 

samochodzie. :Jedna z rozlożony h nó_j wystawa/a zza szyb.; samo

chodt..1. 5to17ajedn'CJ· Z nó_j s/(ierat....iMa iy/a w dó l, a SĆo,Pa drt..13i'CJ. Z nó_j 

sl(ierowana. 6'jla w 3órę., c.o wy:/a._da/o j aK dro:;owSKOZ na cale życie . 
Zna/(: szcze3ólne.' kamień wielkości Serc a znaleziony w 17ochwie. wybi

toj'CJ. ilEiił trzy zę.by. 7ym samym /(amieniem, /(tóry ,Późni'C/. wlożonoj'CJ. 

do ,Pochwy. Cala byla zal<rwawiona. 

5ytaac;ję /(om17likowal .f'a/(t, ie w ciele martwT) o/;'ary zna.leziono 

marrwe. ,Plemniki na.leża,_ce do każde30 z ,POd'CJ"rzanych. Ol;'ara na/ei.a/a 

do wszystkich, robi/a to za ,Pieniqdze, a ,Pieniqdzjal<o wa.Id a w ymienna 

amoż/iwial zbliżenie się z /(ażdym z nic h. Albojeszcze inacz-e( każdy 
z nich mó3I zbli;t.yć. się do o/;'ary.' Albo inacz-ę( do,Pól(i mieli ,Pieniqdze, 

do,Póty byli ?Mami /(rótkodystanSowych ,Przv,jemno.ści. 
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stcvu-1 Wa.szyn3ton, bo zafoc.ha.I s;ę w fe/nerc.e, Któr'CJ· ,Po-

_tem wyb.;L~ówno tr-zy-zę/;y-,-W-k:u-r2yla. 307rzy,Prc)1.uiq) Of- MU 

ro31· z f:erowc.q óęża.rówf;_ Szuler j a.f::ch Ma.Io . W żyóu 

z3ral wszystk:o, C.o MÓ:l I ,PrZe,P;I jeSZC.Ze w:ęcv'. wla.śó

_ó.eL .m.1:'0·seawe3<Z>-taPtafu. Gdyby m'e ten tartaJ:-Bi //- Mz<::sta.1-

bY s:ę schować ,Pod z,'eM;ę Ze swoi/>,,; dlu3a.M;; zsza.r a.nq 

d~ - Mecha.n:/: Sa.Mochodo1.,._y _ . ..7-J<Y>?;/owa.n:a. - />1.eC.hcv-111;_SaP?o

chodowy. JednyM sloweM' zlote SereejeŚ/; :dz:e o na;:>raw:a.n:e 

.SctM00hod6cc>-:-Lat:7;ęć_d:zi-e.si'a._t l7;ęt..~2naf,'-szcZe3ólne ' !ys1cc,iqcy, 

wysof:;, b/;sf:o dwa Metry wzrostu. 5qs;edz; M6w;q, że zawsze 

M;aJ św;ra na 17unf:c;e ,ProSf·dute/:. 



5 wiadeK z: 
Bdl!'2>El llM/l (o denarc.e): 

eże/; ten 3ncrj~li' ,Pr;eZ w~ ~;e.ś6a lat f'O :z.rop;~;u te30, 
c o zrob;I, mó3I życ Sf'oK?Jn1e t~ ty!~o d/ate3':' ze l,yl do 
nas w .szyst.h"c h f'odobny. By! d:z.1ec hem Sw?Je30 nar__od'!. 
!/:ew;nny na f'Ow;erzchn; t aK j aK, ła_żdy z nas J~st n1ewmny 
na. f'Ow ;erzc.hm". dz3odm"ony ze Sw1ate.M ty~ 'Kil{'ucentyfr?e
trowym f:;{'t.tiem 3óry /odowr:j, Który t.Uystq;e !;'o.n_ad~f'o
w:e.rzchn;ę wody. ]>late.30 trudno },ylo f'rZy,PuSc.1c, ze. to 
wlaśn,"e on. 
Boje.że/; on, to ;znaczy, że Każdy Z nas . A jeże/; Każdy 
z nas to n;ef on,"ec.zn:e on . 

'!W,"_ade I.I - K b,iet~ w papilotacn 
( e elfol/<1.znościaCll zCi.2<?,iStwa.S : 
t;J tym /(rq_;·u w s zystko j est ;za. d~że . Sa::ochody ~q :za 
duże . Lasy sq za duże . 2 a dużoJest m"vsc., _w /(torych 
można s:ę ui;'ryć. ;ze swo:m noS:zonym w ~obie ,Plu3a-_ . 
stwem. Z a dużo ószy, w /(tóricj można Się, ro:zrLynqc.. 1 :z.a 
dużo h ala.sów, którym: można s;ę 03/us:z.yc.. . ws;z05t/::te3o 
za. dużo. Zdec..ydowan;e za dużo . 

o~o::> Y'ft1 rq)u t.USzy.:% o j est .za ft1ale . w szy.sti:o j est z.a 
MU.le. JeSt Z.U. MO.Io możf,"woŚć„; . 5 a.Mo h o dy SC{ Z.U. M O.l e . 
Prz.e..z,. _sz.y.6y w SC?/>1oć.hoda.c.h w:dać t o , c.o dz.,"~je się w .Środ
,fu SC?/>1oć.hodów. Cz.a.SeM z.e .zbyt ft1al yc h .SW>1oChodów 
wystqjq no:J'° n:e do Końca do,PaSowa.ne do ro7J>tiarów t yc h 
.samoc7'odów. Lasy sq z.a ft1ale, żeby u/:ry -' w szystkie nasze 
.Zbrodn:e. :I MY jeSte.ŚMy za Ma.I;, :Żeby um'eść Sw'Q'°c{ roZf'ię

toŚĆ. 

(j, te ,"c_ za. a.wy w onor.... ow1nn/ w S'a.d.ztc.. :JO 
Sob;e :/ęboKo W dt.1E._ę _I Jeże}; W O'jÓle ZM;e.ŚC1. S;ę 
to wszystfo w ;c_h dt.1,Pa.c h-' Poza.bj.qjq s;ę, ,Poza.b;
jqjq nas, ,PoZa.b/jqjq nas.ze dz;ec_;, a.le do 3lot.Uy ,ff, n/e 
,Przij_/1z ;e, że Można. bytlo te30 wszystf,"e30 umfnqe , 

bo ,"eh oczy za.ros ly tyM brudnyM • c hla.MeM, 
Ktohj na.zywqjq honoreM .' 
:Ja się.już tyle na to wszystk:o no/atrzylam-' Ile 
M'(-6,:ę tu MilS1'a/yśmy nt?,Patrzeć z dz.iewc.z.yna
mi na wszystfie te ich Śmierdzqce zasady ; te 
ic brudne _fofrl?lefsy, f;:tóre mqjqpoc.howane ?o 
brudnyc.h /;:ieszeniach, te ;eh zabawy w honor, 
a w rzeczywi-Sto.Śc.;_ ich 3_1'!f?otę, 3lu;:otę ;j esz
c.ze raz ,c]fu?otę -' I.ie m~S1ę 7>1usl(:z-;ys/J'w na. t o 
wszystl(o no/atrzeć to Bó3jeden w;e J które90 
zre,6ziq, mQw,"a.sem-móu->1.qG, n:e ma. Iahe />1dlh ;eh 
wychowt(jq-'? I.eh C();cowie niczym s;ę od n;c.h nie 
r<2i. i/,",_ a&_maźf,'? Ia~·e 3lu?;e m«th ic.h wycho-
w~"q na litość 606.(ą Bosfq_I? (Litość.- BoS/(q, ftór~ 
:eS~ t.e..ż n;e m..al 

µ___-



MW>?y j ednak trzy tyf'Y lab;ryntu. JednyM jest _yec._f,·: t o labirynt 
7ez.e.usza. w ta_f,·M lab;ryncie Można s:ę z3u.6;ć .. Idz;e s:ę w n:M 
do Środi:a, a ,PoteM od Środi:a do t.u')(j.Ś :a . 2>laće30 w Środi:u 
c zei:a M:notaur, w ,PrZec ;wnyM wy,Padi:u hlstor:a _PoZbaw:o-
na .6ylaby Smaku, stanow:lcdy zwyi:lq,PrZechadzfę . Przera.żen:e 
b:erze s:ę Z /'aftu, że cz/ow;ef: nie w;e, dofqd dotrze ; Co u czyn: 
M:notaur. Leczjeśll rozwli:/asz labirynt i:lasyc zny, zobaczysz, 
że masz w ręi:ach nić, n:ć /lrladny. Labirynt i:la.s yc zny j est S0/>7 
w Sob;e nlclq /lrladny. 
Ńo.stę,Pm·e mW>?y labirynt Manierystyc zny. J<;edy 30 rozw:i:lo.sz, 
S,PoStrzeżeSZ1 że MO.SZ w ręfo.ch jakby drzewo, Sz:'rui:z'urę 
z roz30.lęz:en:o.m1, i:z'óre często fończq się śle,Po . Jes t jedno 
w';(j.Ścle , ale możesz na nie nie tro.-h'ć. . 
Wreszcie ma.My sieć, c zyli labirynt, i:z'óry :l>eleuze ; Guo.tio.
rl no.zywqj q i:/qczeM. lute'<) i:a.żdo. dro3a. Może Się si:rzyżowa.Ć 
z dowolnq /nnq. Ńle MO. Środi:o., nie MO. ,Pery.fer;;, n:e MO. wj(j.ŚCJ·a., 
_Ponieważ i:lqcze jest ,Po"Ćenc;::Jalm·e m·esfończone. Przestrzeń do
My.Slów j est ,PrZeStrz enlq o S trui:z'u rze i:/qcz o. . 

Ostaźn,'o przeczy:[p.ne - >,e.r~ · ' ;zo.cL.irL{ie/k? ;t:ie
dfjrzm?ych: 

7af Sa.Mo j a/:: ,PrZeMoC1 ,Pra:Jm.en:e Sefsua/ne MCi. zdolność 
do k:/erowtA/?;a. s;ę na. ob;efty za.stę,PC:ze , jeże/; ~~~~~!==::S> 
t .•. ybrtA/?y ,Przez n;e ob;e ft ,POZoStqje n:eoS;a.:JaJny. PrzyjML(je 
chętm·e f ctidy rodzqj SL-tbStytt.du . 7af Sa.Moja/:: ,Pr2eMoC1 

,Pra:Jn;en;e Sefsaa/ne ,Podobne j est do ener:J'°,·, Która. - tlu
M;ona - na.rasta., a.:i. w Końca wybuc h a, ,Powod'-(ja..c tys;qce 
zm'szczeń. lrze.ba. za.awa.:i.yć , że ,PrZ<[j..Śóe od ,PrZ<!u>1ocy do 
Sefsua/no..Śó,ja/:: ; odwrotn;e , na.stę.,P'-(je ba.rdzo ~a.two, na.
wet t1 ludz; uwa.żtA/?ych za. c a.lk:/eM „norMalnych ; ZL-t,Pe lm'e 
n;e,Potrzebn_,e J ·est ,PowolywtA/?;e s:ę na. choćby nqjMn:vszq 
.f?erwer-(ję. . 17uMlona. Sefsua/no..ŚĆ ,Przechodzi w ,PrZeMoC. 



Osl:arżem·e, Które ttchodz; z a .f?ra.wdz:we ", n:czym s:ę n:e 
ró.żm' od tych, /;:tóre ttwa.2.a.ne "tę.dq za. ...fa.'lszywe ", tyle-że 
n;ft nie bę.dz,·ejttż zqprzeczal t/.sta.la. s;ę. oso6/,'wa. wer~ja 
wydarzeń; t.ra.ó ona. sw?j f?olem:czny charakter, a.by stae 
s;ę. nqpra.wdę. m;tem. 7CV>1, 3dz;e dwa, trzy tys:qee syme
trycznych oS/:arżeń f?r2eC;na s:ę.,Jedno f?rZeważa. ;- wo/;tól
n;e30 wszyst.l:o m;/c.zy. /lnta:Jon:ZM f:a;żde30 ?rzeówl:o l:aż
defl?t.t stqj e s:ę. zw;qzi(:e/>1 w s z ysth'ch ?rZeówfe>jedne/>1tt. 
Jesćeś,,,,,y w Środ/:tt l:ryzysu; o/:o/;cZnoŚó wydqjq s;ę. być. 
nqjmn1'rj Sf?rzyjqjqc.e t.,~j ZM;c»?;e. !rttdno j est. zna/ei. ' dv::>cc;ie 
lttdz; zdolnych f?Orozum:eĆ. S;ę W C.ZyMl:o/w;ef:, l:ażdy Sta

ra. s;ę. ttwoln;ć. od zb:orowe30 c_;ę.żartt, ~ zrzuc;ć. 30 na. 
6arf b/,'ź.n:e30, Który stqje s:ę w ro3;em. 
W rzeczyw:sto.Śc/ wszy.stf::e różn/ce .sto,Pn/ow o zad e
rqjq .s:ę . w.szędz:e ,Pant{je to .Samo ,Pra:Jn:en;e, ta sama 
n;enaw:.ść_, ta .SaMa Strate:y'a.1 to .Samo z/t.tdzen1e cfo
broczynne30 zró:tn:cowan:a w c oraz bardz;'fj fo.h1,Plet
mfjjednostqjno.śc;. W M;aręjal: l:ryzys dtw1er za 0:ę, 
wszyscy _c zlonl:ow;e W.S,Pólnoty stqjq s;ę b/,zn,"ętam; 
,PrZeMocy. Można ,Pow;edz,"eć_ , że .stqjq .s;ę .Swo;M; So
bowtóram;, odb;C;eM s:eb;e .samych. 
Jeże/; w rze zyw:stośc.; f?rZemoc. un;l'orft11ZL(je lu z;,Jeze/,' 
/:ażdy stq_je s;ę. odbióem lub 6/,zn,·a.J:,·6!./YI Swe30 f?rZeÓwn:i(a, 
jeże/; t..JSzysthe odb;Óa sq ta.J:,'e SaMe, /:ażdy może w -aż.-=

dit:,i chw;1; stać. s;ę. odb:Óem l:0j;?l:olw:ef: ;nne30, to Znaczy 
o6;eftem .fa.scyna<;:i ; f?ot..JSZechn~j n:ena.w:Śó. Jedna o.f?a=
ra może za.st.qp:ć. wszyst.J:,'e ;>ot.en<;jalne oliary sl:lóconych 
braó, Których /:a.żdy hc.;alby wy3na.Ć. - t o znac.zy zasrq,p;ć. 
w szyst.hc.h ludz: 6ez wyjqt.l:t.t wewna;ćrz wSf?ólnoty. 

---

Ńawet J·e.ś/; 30 z/qp;ę, wszystfo wydqj e s;ę bez

sensowne, pon„eważ: 

'lf:.stor:a m;eszc.za.ń.stwa ; /:lasy Średn;ir:j to dz:ve narast.qjq

cir:j Sf?rZeC.ZnoŚÓ M;ędzy :ndyw:dua/nym: ,Po'trzeba.M; ; żq
dzaM;, a Mec.han;CZn;e tworzonym; wzoram: Sf?olec.Zne30 

f:on.f'oN>?iZmU. S,Polec.z.eństwo m;esz.c.zań.sJ:;e ma .swccje i:orzen;e 

w :zbrodni ; ,Prawa.dz; do z.6r-odn:. 8y' może S,Poleczeńst.wo 

M:eszc.zańshejest, sl:oro to wSzystl:o zo.sta.lo ?ow:edz:a

ne , .S;>olec.zeńst.we/>1 l:r-y-"'l:nalny-"1? 

Mandel 

_/, Qba,.Ja'' ? ~ 
/vfąje .śled:dwo, jwc;.o Z . • • 
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