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D

wunastoletni, ale wciąż dobry samochód zaparkował
na stacji paliw. Detektyw Raj chciał napić się zimnej
wody i zjeść coś słodkiego. Był lipiec, prawie trzydzieści
stopni, a w samochodzie bez klimatyzacji – dużo więcej.
Detektyw jechał godzinę, a już był zmęczony. „Stary i g łupi.
Mam sześćdziesiąt lat, jestem na emeryturze, a nadal nie
nauczyłem się asertywności. Ktoś mi coś proponuje, a ja się
zgadzam” – pomyślał i wsiadł do samochodu z wodą, ma
łym i dużym ciastkiem, kawą latte i kartą klienta. Był zły na
siebie i ekspedientkę. „Profesjonalistka” – pomyślał.
Pod pensjonat Kamel w Tatrach detektyw przyjechał
punktualnie o dziesiątej. Jego przyjaciel, policjant Tamaris
już na niego czekał. Nie sam. Przed budynkiem było bardzo
dużo ludzi: turystów, policjantów i dziennikarzy. Detektyw
jeszcze nie wiedział, co się stało, ale obecność tylu osób nie
oznaczała niczego dobrego. Miał rację.
– Trup – powiedział Tamaris.
– Które piętro? – spytał detektyw.
– Drugie, ostatnie.
Detektyw otworzył drzwi pensjonatu i powoli wszedł na
górę. Pensjonat Kamel był elegancki. Miał minimalistyczny
styl. „Bardzo komfortowy” – tak pisali w internecie turyści,
którzy przyjeżdżali tu od ponad dziesięciu lat. W pokoju
numer jedenaście byli dwaj policjanci, prokurator i lekarz.
Na podłodze leżało ciało młodego mężczyzny. W serce miał
wbity nóż.
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Ćwiczenie 1
Proszę odpowiedzieć na pytania

Ćwiczenie 2
Proszę zaznaczyć P (prawda) lub F (fałsz)

1. Jak długo znali się Raj i Tamaris?

1. Tamaris był starszy od Raja.

2. Jaki tytuł miał obraz, który wisiał w pokoju detektywa?

2. Rodzice Tamarisa i Raja nie znali się.

3. Jaki kolor miał samochód rodziców Maksa?

3. Filip miał starszego brata.

4. Co miała na sobie matka Maksa, kiedy przyjechała do
pensjonatu?

4. Dziewczyna Marcina miała na imię Katarzyna.

5. Ile godzin spędził Filip w restauracji tej nocy, kiedy ktoś
zabił Maksa?
6. Ile nocy spędził w pensjonacie detektyw Raj?
7. Za co Filip zapłacił kelnerce Monice?
8. Dlaczego detektyw nie chciał zostać w pensjonacie na
następną noc?

5. Marcin i Maks byli w restauracji sześć godzin.
6. Brat Filipa był nastolatkiem.
7. Rodzice Maksa przyjechali znad polskiego morza.
8. Ciało Maksa znalazła w pokoju kelnerka.
9. Studenci jedli w restauracji pierogi.
10. Rodzice Maksa byli biedni.

9. Gdzie spędzała wakacje dziewczyna Marcina?
10. Kto wrócił z restauracji do pensjonatu jako pierwszy
i dlaczego?
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