Z życia i wiary

Dobra książka
W sieci
„Czerwonych pająków”

Tytuł kolejnej mojej opowieści o książce być
może brzmi jak nagłówek z jakiejś prawicowej
prasy, w której dziennikarze stale dopatrują się
układu działaczy „Solidarności” z komunistami po 1989 roku, a Trzecią Rzeczpospolitą spowija „czerwona sieć” paktu ubecko-mafijnego.
Widać spuścizna po PRL-u była łakomym kąskiem dla wielu ludzi, którzy nie zawahali się
zabić, aby osiągnąć jak największe korzyści.
Taki właśnie świat wyłania się z czterech
powieści Katarzyny Bondy. Należą do nich w
kolejności ukazywania się: „Pochłaniacz”(2015),
„Okularnik”(2016), „Lampiony”(2017) i „Czerwony pająk”(2018). Wszystkie opatrzone są
wspólnym tytułem „Cztery żywioły Saszy
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Załuskiej”. Owa Sasza, czyli Aleksandra spaja
wszystkie części tetralogii, zmagając się w każdej z nich ze zbrodnią. Pomaga rozwikłać zagadki kryminalne, choć tak naprawdę nie jest
policjantką, tylko profilerką. Warto zauważyć,
że każdą z wymienionych wyżej części można traktować jako osobną, zamkniętą całość
i na niej poprzestać. Jednak kto raz „zakosztował” prozy Katarzyny Bondy, ten raczej
będzie chciał doczytać do końca – co stało się
z Saszą Załuską?
W „Czerwonym pająku” zostaje porwana córka Saszy - Karolina. Bliżej nieokreśleni
sprawcy najpierw żądają ogromnego okupu,
jednak finalnie nie zgłaszają się po pieniądze.
Mimo ogromnych wysiłków ze strony policji
dziewczynki nie udaje się odnaleźć. Sasza zaczyna więc własne śledztwo, które wskazuje
na powiązanie kidnaperów z byłym oficerem
wywiadu o pseudonimie „Dziadek”. Mężczyzna ten w dawnych czasach był przełożonym
(oficerem prowadzącym) Załuskiej. Popełnił co prawda samobójstwo, jednak kwestia
tego, czy na pewno sam odebrał sobie życie,
stoi pod wielkim znakiem zapytania, gdyż posiadał sporą ilość dokumentów kompromitujących najważniejszych polskich polityków.
Teraz jednak dokumenty zniknęły, a całkiem
spora liczba osób się nimi interesuje. Do wyścigu stają zarówno mafiosi, politycy, służby specjalne, jak i Sasza, która uważa, że tego właśnie
oczekują porywacze w zamian za uwolnienie
córki. Wiedzą oni, że kochająca matka jest
w stanie posunąć się do wszystkiego, aby uratować dziecko, zgodzi się na wiele, jeśli tylko
to pomoże ocalić życie Karoliny.
Dopiero czwarty tom tetralogii rozwiązuje
wszystkie wątki. Przedstawia również wiele
elementów z trudnego dzieciństwa i młodości profilerki. To z kolei ukazuje jej złożony rys
psychologiczny, co powoduje, że działa ona
na granicy prawa, nie cofnie się przed niczym,
aby uwolnić córkę i dojść prawdy o porwaniu
dziecka i samobójstwie „Dziadka”.
Być może spore nagromadzenie faktów,
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przeskoki w planach czasowych, duża liczba
bohaterów powoduje, że można się trochę pogubić. Jednak to zagmatwanie buduje napięcie, które jak magnes przyciąga i nie pozwala
się oderwać od książki. Bo nawet jeśli ktoś nie
lubi polityki, to podczas lektury zauważy, że
ma ona swoje związki z biznesem, a biznes często posiłkuje się pieniędzmi z nie zawsze legalnych źródeł. Stąd jeden z bohaterów wypowie
takie słowa: „(…)To tutaj bierze swój początek
polski biznes. W służbach. A pieniądze to władza. Władza to polityka. Polityka to gra. Wystarczy wiedzieć jak układać karty, a wszystko
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da się usprawiedliwić, wyjaśnić, przeforsować.
Koło się zamyka (…)”. Po takiej wy-powiedzi
można powiedzieć „Strach się bać”, ale proszę
się nie bać, fragmenty kryminalnej układanki
wskoczą na swoje miejsce. Można jedynie się
zastanawiać, nad czym obecnie pracuje „królowa polskiego kryminału”
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