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Marysia jest czu  mam , genialn  przyjació k , a nade wszystko — uro-
cz  kobiet , która opisuj c swoje yciowe perypetie, nie szcz dzi sobie
zdrowej autoironii, co wywo uje w czytelniku niekontrolowane wybuchy
weso o ci. Jednak w yciu naszej bohaterki od pewnego czasu brakuje
m czyzny, dla którego by aby t  jedyn  i upragnion . Czy w wiecie
skomplikowanych relacji damsko-m skich, w których ka da ze stron
zdaje si  oczekiwa  czego  zupe nie innego, znalezienie prawdziwej
mi o ci jest w ogóle mo liwe? Musicie si  o tym przekona ! Jestem
pewna, e pokochacie Mary k  od pierwszych stron.

Ada Johnson
autorka ksi ki Kalendarz z dziewuchami

Jak na chwil  uwolni  si  od samotno ci, która dotyka ka dego z nas?
Przeczyta  ksi k  Magdy Czmochowskiej! Sprawia ona — w niesamo-
wicie zabawny i koj cy sposób — e cz owiek staje si  cz ci  przed-
stawionego w niej wiata. Czytaj c, czuli my si  jak go cie autorki
pij cy z ni  porann  kaw . Gdy Magda opowiada o trudnych chwilach,
nie nudzi, a wr cz przybli a do siebie drugiego cz owieka, który ju
po przeczytaniu pierwszej strony Cholernej ksi ki z ch ci  opowiedzia by
jej o ca ym swoim yciu. Niektórzy twierdz , e poczucie humoru jest
domen  m czyzn. Wobec tego poznajcie m czyzn  w spódnicy.

Aleksandra Nawój i Bartek Rybicki, Emocjonalni
facebook.com/emocjonalnii

Porywaj ca i zabawna! Cholerna ksi ka sprawi a, e podczas lektury
u miech nie schodzi  mi z twarzy. Autorka zaprasza nas do swojego wiata
i oprowadza czytelnika po codzienno ci, dziel c si  tym, co najpi k-
niejsze — w asnymi emocjami. Czytaj c, czu am, e mog  si  zaprzyja -
ni  z bohaterk  i razem z ni  prze y  ka d  z opowiedzianych historii.

ycz  sobie takiej przyjació ki. Jestem szcz ciar , e mog am osobi cie
pozna  autork  ksi ki, i ciesz  si , e mam Magd  w swoim yciu.

Karolina Nawój
booknieci.pl
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Magdalena Czmochowska w swoim literackim debiucie opisuje proble-
my wspó czesnego spo ecze stwa, dotycz ce ka dego z nas. Pisarka per-
fekcyjnie operuje j zykiem literackim i czy tematy, o których trudno
pisa  — które sk aniaj  do g bokiej refleksji i nad którymi zatrzy-
mujemy si  d u ej; a robi to z humorem, dzi ki czemu ksi k  czyta si
lekko, z zaciekawieniem, wr cz nie mo na si  doczeka , co b dzie si
dzia o dalej. Autorka z gracj  przechodzi od porówna  i metafor, które
mo na by uto samia  z j zykiem poezji, przez j zyk potoczny, idealnie
wspó graj cy z problemami codzienno ci, do sfery psychologicznej, która
jest tu wyra nie zarysowana. Pocz tkowo mo e si  wydawa , e Cholerna
ksi ka odniesie sukces g ównie dlatego, e porusza problematyk , z któr
wi kszo  czytelników mo e si  uto samia . Jednak ksi k  t  zdecydo-
wanie wyró nia silne nacechowanie psychologiczne, dzi ki du ej emocjo-
nalno ci i opisom ró nych uczu  widoczne w ka dym rozdziale. W po-
wie ci ledzimy histori  g ównej bohaterki i jednocze nie obserwujemy
jej przemian  osobowo ciow . Przygl damy si , jak zmienia si  jej y-
cie pod wp ywem ró nych zdarze , zarówno wa nych, jak i pozornie
nieistotnych. Sposób, w jaki Magdalena Czmochowska opisuje zjawiska,
jak manewruje pomi dzy ró nymi yciowymi zdarzeniami, o których
cz sto nie mówi si  g o no, dodaje otuchy — czujemy, e nie jeste my
ze swoimi problemami sami. Maj c pod r k  Cholern  ksi k , cholernie
silnie odczuwamy, e jeste my cz ci  spo ecze stwa; e razem z innymi
walczymy z przeciwno ciami losu, odnosimy sukcesy i ponosimy pora ki.
Ksi k  polecam wszystkim. Przy czym uwa am, e to lektura obowi z-
kowa dla ka dej kobiety, zarówno spe nionej, jak i tej, która dopiero wal-
czy o spe nienie marze . Dla kobiety wra liwej i dla kobiety silnej. Dla
kobiety twardo st paj cej po ziemi, jak równie  tej, która g boko w so-
bie ukrywa dusz  romantyczki. Dla kobiet, które s  matkami, córkami,
siostrami, przyjació kami, partnerkami, onami, singielkami oraz tych,
które pe ni  ró ne inne spo eczne role, ale zw aszcza dla tych, które
pami taj  (a mo e zapomnia y i ta ksi ka im o tym przypomni), e po-
za tym, co narzuca im spo ecze stwo, s  przede wszystkim sob . Polecam
ca ym sercem, gdy  w a nie nim zosta a napisana ta powie . Pe na
ciep a, humoru i emocji tak bliskich nam wszystkim.

Aleksandra Ste
autorka ksi ek Moja dusza pachnie tob  oraz Dotyk twoich s ów
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Czyta si  jednym tchem, ale trzeba bardzo uwa a , eby si  nie zach y-
sn . I to nie tylko miechem. Oto perypetie m odej kobiety, samotnej
matki dwóch dorastaj cych ch opców, borykaj cej si  z brakiem pie-
ni dzy, napadami depresji, ale obdarzonej sowicie oryginalnym po-
czuciem humoru. I poszukuj cej mi o ci. Niby banalnie, prawda? Ale
tak nie jest. Cholerna ksi ka to nie jest zwyk e czytad o dla kobiet ma-
rz cych o tym jednym jedynym i wypatruj cych go na ka dym rogu.
Owszem, mówi o mi o ci, ale takiej dojrzewaj cej, szlachetniej cej, jak
wino. W dodatku o mi o ci w najró niejszych jej odcieniach, w ró nych
relacjach: z rodzicami, z dzie mi, z przyjació mi. No i z nim… a w a ci-
wie z nimi, bo pojawia si  tu ca a plejada panów. Cholerna ksi ka to por-
tret psychologiczny wspó czesnego spo ecze stwa, w drówka przez jego
bol czki, nadzieje, problemy, pytania, marzenia. Do tego wietny j zyk,
rewelacyjne dialogi, ironiczna i sarkastyczna g ówna bohaterka, przeuro-
cza grupa przyjació ek. Cholerna ksi ka wcale cholerna nie jest. Jest
ciep a, koj ca, mi kko wy ciela serce. Trzy s owa, które przychodz  mi
na my l po jej lekturze: m dra, zabawna, inteligentna. Magdalena
Czmochowska to nowa Grochola. Zatem, prosz  Pa stwa, po prostu
wypada j  zna . 

Ola Malarz
autorka ksi ki Didasqualia
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Dla Mamy.
Mamo, mam nadziej , e patrzysz z góry i cieszysz si  razem ze mn .
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I.
Pierwsze koty za p oty

1. Bior  si  za pisanie…
Postanowi am napisa  ksi k . Przecie  to atwizna, zupe nie jak jaz-
da na sankach. Najpierw pomy la am, e to sposób na nud , pó niej,
e prawdziwe powo anie, a jeszcze pó niej, e to mog oby zapewni

mi zdj cie w specjalnie dla mnie stworzonej alei s aw w klubie fitnes-
su, do którego chodz .

Bo e! Zobaczy  swoje nazwisko na ok adce! Przeszed  mnie dreszcz
rozkoszy.

Najgorzej jest zacz . I z apa  temat, oczywi cie. Kilka razy skra-
da am si  do niego na paluszkach, ale zawsze zwiewa  w czer  nocy,
wi c opisywa am to, co uda o mi si  dostrzec w tym okamgnieniu.
W mojej g owie pojawi a si  Ala w b kitnej sukience i pantofelkach
na p askim obcasie. Siedzia a na przystanku i p aka a. I p aka a. I p a-
ka a. A  zamieni a si  w ka u . Koniec. Na szcz cie od razu po apa am
si , e ten temat jest do bani, i odpu ci am. Tymczasem przewin  si
obraz dziewczynki, która ruszy a w pe n  przygód podró  w poszu-
kiwaniu swojego prawdziwego imienia. Pozna a mi so ernego króli-
ka, walczy a w wojnie grzybów, eglowa a nawet po morzu niepami ci
w starej mydelniczce… i dzi ki, wesela nie b dzie. Temat umar , zo-
stawiaj c mnie wal c  g ow  w biurko. Znowu.

Postanowi am jednak nie odpuszcza  i pomy la am: „Kurde, napi-
sz  powie  science fiction”. Jednak e po trzech stronach zagmatwanej
akcji, w której m  g ównej bohaterki zosta  porwany na autostradzie
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przez wielk  ryb , dosz am do wniosku, e nigdy, przenigdy nie napi-
sz  nic sensownego. Tak si  tym zdenerwowa am, e zarzuci am nawet
pisanie pami tnika. Po kilku — no dobra, kilkunastu — miesi cach
posuchy zacz am znowu robi  notatki. Wygl da y one mniej wi cej
tak: „Bosz… ale upa ” (w lipcu) oraz „T skni  za ciepe kiem” (w li-
stopadzie). Z tego chaosu nie mia o wyp yn a my l o napisaniu
ksi ki o randkach internetowych. To znaczy poznawaniu ludzi w in-
ternecie. Nie, inaczej. Nie ludzi, tylko konkretnie facetów. Cholera!
Ksi ka mia a by  o tym, jak strasznie trudno pozna  teraz mi ego
m czyzn  na przyk ad podczas zakupów w Tesco albo tankowania sa-
mochodu. M czyzn , który nie by by:

 a) onaty,

 b) w zwi zku nazwanym „to skomplikowane”,

 c) zbyt agresywny,

 d) zbyt pasywny,

 e) bezrobotnym fanem gier online, yj cym z emerytury mamusi,

 f) uzale niony od mamusi jako „jej skarb najdro szy”,

 g) Piotrusiem Panem nastawionym na zabaw ,

 h) egoist ,

 i) erotomanem.

Itede a  do ko ca alfabetu. Tak prawd  mówi c, to ci ko jest w ogóle
pozna  faceta w Tesco (nie wiem, jak w innych sklepach). Dlatego
ludzie szukaj  szcz cia w internecie, czy  nie?

Chc  napisa  t  cholern  ksi k , bo pochwali am si  znajomym
na Facebooku, e zamierzam to zrobi , wi c g upio by by o wszystko
odwo a . Nie lubi  robi  z g by cholewy. Poza tym czuj , e ju  jestem
gotowa, to ten rok! Magiczny!

Skoro mamy jasno , to mo e powinnam napisa  rozpocz cie?
„Dawno, dawno temu y a sobie królewna z tali  osy i cudownie

j drnymi piersiami. Nie nosi a stanika, bo nie musia a. Mia a pi kne
d ugie w osy, proste i l ni ce jak futro foki, która w a nie wyprysn a
z przer bla na tafl  lodu”.

Chrystusie Niebieski!
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To mo e tak:
„Ludwika mia a smutne ycie, szare oczy i galopuj c  nadwag . Nic

nie uk ada o si  po jej my li, a nad jej g ow  permanentnie wisia a ci -
ka od deszczu chmura, która napawa a j  smutkiem. Serce Ludwiki by o
tak spragnione mi o ci, e… ”.

e ksi ka, która tak si  zaczyna, powinna by  z marszu sprzeda-
wana z ostrym no em, opakowaniem psychotropów, które mo na by
ykn  za jednym razem, oraz broszurk  pod tytu em Dwadzie cia pro-

stych wicze , jak wej  w ca o ci do piekarnika i odkr ci  gaz.
Po miesi cach bezp odnego kombinowania (powiedzia am „mie-

si cach”? Mo e nazwijmy je latami), „o czym by tu napisa ?”, zupe nie
jakbym mia a prac  domow  polegaj c  na napisaniu wypracowania na
polski na temat DOWOLNY, zapali am aróweczk : „Przecie  moje
ycie jest… No, jest takie na ksi k  akurat, wi c czemu nie?”.

No w a nie, czemu nie?

2. …i wracam na diet . ZNOWU…
W a nie zjad am trzy ciasteczka owsiane. S odkie jak cholera, chocia
zgarni te z pó ki ze zdrow  ywno ci  w Intermarché. A przecie  cu-
kier to zabójca, przyczyna tuszy, raka, psuj cych si  z bów. Szkoda
tylko, e jest wsz dzie. Przed wi tami kupi am ostatni kilogram
bia ego cukru, tylko po to, eby go u y  do sernika. (Wyszed  pyszny,
tak na marginesie. Lekuchny jak chmurka, która niesie u miech zamiast
deszczu, na s onych ciasteczkach owsianych z mas em orzechowym,
z kuwertur  ze mietany kremówki i s on  polew  mleczno-miodow
z orzechami. Miliardy kalorii! Jak gwiazdy na sierpniowym niebie mojej
oty o ci. PS Nie zu y am CA EGO kilograma).

Cicho, dieta!
Wybra am diet  nie czenia bia ek z w glowodanami, poniewa

z tego, co pami tam, przynios a mi ca kiem fajne efekty, kiedy sto-
sowa am j  szesna cie lat temu. Pami tam tak e bordow  sukienk , tak
obcis , e odznacza y si  pod ni  wszystkie w oski, które mia am na
udach. A kieck  nosi am z pe n  wiadomo ci  mojego zdrowego,
apetycznego cia ka. Teraz znowu chcia abym by  zach caj co apetycz-
na, mimo czterdziestki skradaj cej si  do mnie jak klaun Pennywise.
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— Mama, a mog  zje  kanapk  z twaro kiem? — Mój starszy syn
ma tak skonsternowan  min  jak pose  przy apany z prostytutk , i to
w le zaparkowanym samochodzie.

— No nie bardzo, stary. Twaro ek to bia ko.
— A z ryb  mog ?
— Nie, ryba to te  bia ko.
— To z czym mog ?
— Z d emem. Chyba…
Obydwoje jeste my na skraju ez. Ulubione przetwory owocowe

Krzy ka to parówki i kotlety mielone. Mnie po prostu chce si  mia ,
bo jak zwykle wykaza am si  kompletn  nieznajomo ci  tematu, a moje
dziecko nie potrafi sprecyzowa , czy ma ochot  na ledzia, czy na lody.

Dobra, wygoogluj  sobie.
„Dieta rozdzielna opiera si  na podziale produktów na trzy grupy:

w glowodanow , bia kow  i neutraln ”.
Tyle to wiedzia am i ja. Ale umieszczanie gotowanych pomidorów

i owoców cytrusowych w jednej tabelce z bia kami jest dla mnie kom-
pletnym zaskoczeniem. Tak jak bia kami NIE S  bia e sery i zakwasza-
ne produkty mleczne.

Hmm… chyba musz  solidnie zg bi  temat. To takie enuj ce
widzie  notatk  od piel gniarki szkolnej, w której jak byk figuruje nad-
waga, i to u obydwu ch opców. Jestem tragiczn  matk , która nie do ,
e nie potrafi da  dobrego przyk adu swoim dzieciom, to jeszcze karmi

je pizz  i innymi gotowymi gównami, bo nie chce jej si  gotowa ! Nie
b d  si  do owa , bo to jest sprzeczne z solenn  obietnic , któr  da-
am sobie jaki  kwarta  temu. Pozytywne my lenie zaprowadzi mnie

dalej, ni  ó ta droga Dorotk  w krainie Oz. Nawet je li latami po-
pe nia am b dy ywieniowe, to wci  mam czas, eby je naprawi .
Bia emu cukrowi lodowato rzek am: „Spadaj i nigdy nie wracaj”.
Zamiast niego u ywam miodu, a jak mnie ju  bardzo skr ca, to s o-
dz  kaw  cukrem trzcinowym albo syropem daktylowym (pycha!).
Dzieciom kupuj  t oczone soki i wod  zamiast tego badziewia ze srylio-
nem kalorii pochodz cych z cukru i syropu glukozowo-fruktozowego.
I co z tego, skoro obydwaj maj  jeszcze góry s odyczy po Bo ym Na-
rodzeniu, bo jaka  pokr cona tradycja ka e „dos adza ” ka dy pre-
zent? S  zatem trzy wielgachne czekolady mleczne z orzechami, na
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których widok zawsze my l : „Dobry Boziu, czy nie móg by  zamie-
ni  ich w z oto, ebym mog a je dobrze sprzeda  i sp aci  cho  cz
kredytu mieszkaniowego?”. Jest osiem albo dziewi  mniejszych, któ-
rych sk ad surowcowy zaczyna si  od „cukier” i „mleko w proszku”,
mniam, mniam. O dwóch pud ach raffaello lito ciwie nie wspomn ,
bo ju  dawno zjedzone. Tak samo jak kilogramowe opakowanie elków
w kolorach t czy. I ptasie mleczko w kszta cie gwiazdek o smaku poma-
ra czowym — zosta o nam pó tora pude ka, bo pó  ju  naruszone z -
bami moich synów.

Dobrze, do Belzebuba, przyznam si ! Ja te  wczoraj ze ar am ca
czekolad ! Ale mia am do ek, wi c by o mi wolno.

Mamy stycze . Licz  na to, e do ko ca tego roku osi gn  upra-
gnion  wag  i znowu b d  wygl da  jak m odsza wersja siebie samej,
tylko e z ogolonymi udami.

3. …a tak e z kopyta do roboty
Zawsze, ale to zawsze, robi  postanowienia noworoczne. Chyba w a ci-
wie tylko po to, ebym wci  mog a mniema , e mam jak kolwiek kon-
trol  nad swoim yciem. Wydaje mi si , e jak si  tak dobrze i z po-
mys em „zaprogramuj ”, w chwili, w której stary rok b dzie odchodzi
w agonii, a nowy rodzi  si  bez bólu, jak mog yby si  rodzi  dzieci
Adama i Ewy, gdyby ta ciekawska franca nie zerwa a owocu z zakazane-
go drzewa, to moje postanowienia zamieni  si  w co  totalnie realnego.

Oczywi cie sztampowym klasykiem jest „forsa, fura, facet”. Do-
bra, arty na bok. Przecie  to jasne, e pieni dze zawsze s  mile widzia-
ne, a najlepiej te zdobyte bez potu, g odu i pochylania pleców. W ko cu
co komu szkodzi trzy razy splun  przez lewe rami  i podczas pe ni
ksi yca z twarz  skierowan  na po udnie wype ni  kupon lotto? Pró-
bowa am — nie dzia a. Spanie z kuponem pod poduszk  równie  daje
mierne efekty, bo zazwyczaj o nim zapominam i znajduj  dopiero
podczas tak zwanego przetrzepywania po cieli, eby prezentowa a si
g adko i wie o.

Podczas sylwestra, którego wi towa am hucznie, bo w b yskach co
chwila wybuchaj cych petard i dziesi tkach cudownych fajerwerków
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obserwowanych na górce w t umie obcych ludzi (oraz przede wszyst-
kim moich synów, rzecz jasna), postanowi am, co nast puje:

 1. Mie  mnóstwo zlece  dotycz cych ci le sfery mojego pierwot-
nego wykszta cenia, czyli projektowania graficznego. A tak e
mie  w dupie tych, którzy miej  si  z przek sem, kiedy mó-
wi , e pracuj  w Corelu. „He, he, he, hi, hi, hi, Corel… da
ma pie o ówek”. Bujajcie si , okej? Liczy si  efekt ko cowy,
tak jak wiosn  zesz ego roku, kiedy zaprojektowa am wietny
katalog dla zagranicznego producenta rajstop. W Corelu!

 2. Mie  mnóstwo forsy z powy szego mnóstwa zlece , a przynajm-
niej tyle, ebym nie zastanawia a si  pi dziesi t razy, czy mog
sobie pozwoli  na lampk  nocn  za dziewi tna cie dziewi -
dziesi t ju  teraz, czy mo e dopiero w przysz ym miesi cu, jak
wp ynie mi kasa za faktur .

 3. Osi gn  bardzo du e dochody, poprzez profesjonalny PR
mojej firmy, która powinna jawi  si  przysz ym klientom jako
zapracowane bóstwo z o mioma r kami i agodnym u miechem.
Bóstwo, do którego modl  si  bezz bni wie niacy z nadziej  na
otrzymanie cho  odrobiny wiat a, którym ono emanuje. Za
tym oczywi cie powinna sta  dizajnerska strona WWW jako
wizytówka moich mo liwo ci, logo (och, zaprojektowanie go
by o prawdziwym bólem ty ka i trwa o ty-god-nia-mi!), portfo-
lio pokazuj ce ca  moj  kreatywn  zar bisto , fanpage na
Facebooku, niechybnie konto na Instagramie. I koniec. Bo nie
umiem tweetowa , nie wiem, co to Snapchat, i w kwestii pro-
mowania si  jestem absolutnie i do granic paniki wycofana.

 4. Napisa  ksi k .

 5. Du o szkicowa , wracaj c jakby do podstaw projektowania, bo
zazwyczaj najlepsze rzeczy powstaj  dzi ki sprawnemu macha-
niu nadgarstkiem. Hi, hi, hi. Nie o to mi chodzi o.

 6. Robi  du o kola y i u ywa  ich jako czytelnej formy komuni-
kowania moich frustracji. Plan JU  spali  na panewce, bo po
opublikowaniu jednego z nich na Facebooku nikt nie klikn
Lubi  to!, acz jedna osoba skomentowa a: „WTF?”.
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 7. Schudn  dwadzie cia kilo. Obawiam si , e to niemo liwe, wi c
akurat do tego punktu nie przywi zuj  a  takiej wagi. Hmm…
g upia wyobra nia podsuwa mi taki oto nag ówek wrzeszcz cy
na czerwono z pierwszych stron gazet: „Kolejna ofiara nieprzyno-
sz cej efektów diety! PRZYWI ZA A WAG  i skoczy a z dachu.
Czy mamy do czynienia z fal  symbolicznych samobójstw?”.

 8. Przemawia  do dzieci z pozycji matki, ucz c je w ten sposób
szacunku do starszych i poznawania swojego miejsca w hierar-
chii, zamiast mówi : „Kopsnij y k , stary, okej?”.

 9. Zakocha  si  z wzajemno ci  w niesprawiaj cym problemów
facecie. W sumie równie dobrze mog abym roz o y  ramiona,
zanuci  „I believe I can fly” i polecie  na Ksi yc w mojej czerwo-
nej koszuli nocnej i bamboszach w serduszka.

 10. My le , do cholery, wy cznie pozytywnie! Nie mówi  o hurra-
optymizmie spod znaku „jako  to b dzie”, ale o cieszeniu si
z cienia, bo wiadomo, e gdzie cie , tam musi by  i wiat o.

 11. Nauczy  si  raz a dobrze, co mój samochód ma pod mask , bo
nawet ja uwa am za kompletny obciach telefon do taty z pyta-
niem: „Tato, ten pojemnik z ró owym p ynem w moim samo-
chodzie to od czego jest?”.

 12. Zrobi  porz dek w szafie. Serio. ososiowy ró  do mnie nie pa-
suje, oczojebny pomara czowy te  nie, odblaskowa ziele  tym
bardziej. Koniec tego chaosu, nie mam pi tnastu lat.

 13. Zapisywa  w kalendarzu rzeczy do zrobienia tylko i wy cznie
w tym jednym konkretnym dniu, w którym powinny by  zro-
bione, eby nie by o, e dostaj  esemesa od mojego operatora
sieci komórkowej o tre ci: „Prosimy o dokonanie wp aty za [tu
okres za poprzedni miesi c i gro ba, e odetn  mnie od wiata
na czas nieokre lony]”.

 14. Nie przejmowa  si  rzeczami, które nie s  warte mojej uwagi.

Amen.

A oto, jak moja praca wygl da w praktyce.
Poniewa  od lat prowadz  firm  w domu i jestem przyzwyczajona

do bardzo p ynnego czasu pracy, zazwyczaj wstaj , robi  ch opcom

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/choksi
http://helion.pl/rt/choksi


18

niadanie, budz  ich itede. A jak ju  wyjd  do szko y, to w dni, w które
nie chodz  na fitness, niespiesznie robi  sobie kaw  z przypraw  do
piernika (taka tam nalecia o  po wi teczna) i sadzam ty ek na fotelu
z my l  „wypij  i bior  si  do roboty”, po czym ogl dam dwa odcinki
Dr. House’a jeden za drugim.

To koszmar jaki  jest!
D gni ta wyrzutami sumienia po takim przebimbaniu prawie dwóch

godzin, rzucam si  na laptopa (nadal siedz  na fotelu, telewizor cicho
gra, robi c mi t o do pracy) i wchodz  na Facebooka, bo musz  skon-
trolowa , co si  dzieje na fanpage’u klienta, który prowadz . Odpisuj
na komentarze, przegl dam posty, zagl dam na swój profil… i znikam
na kolejne trzy kwadranse. A potem ch opcy wracaj  ze szko y, wi c
podgrzewam im obiad, pytam, jak by o, co maj  zadane, i w ko cu za-
bieram si  do pracy. Jest czternasta trzydzie ci. Nie-wiary-ku wa-godne.

Czasami wydaje mi si , e powinnam by  przykuta do komputera
jak galernik, a wielki facet w masce kata oblewa by mnie wod  z ce-
brzyka, gdybym zacz a mdle . Mo e wtedy osi gn abym sukces, któ-
ry powinnam osi gn  dobr  dekad  temu!

A tak w ogóle to w sylwestra oberwa am od amkiem petardy w nos…

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/choksi
http://helion.pl/rt/choksi


http://program-partnerski.helion.pl





