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Rozdziaï 1

Rozdziaï 1
Francesca

— PowinnaĂ spojrzeÊ na tego tatuĂka, który teraz stoi przy rejestracji —
wyszeptaïa Lorelai, wchodzÈc do mojej klasy. — Najseksowniejszy
DILF, jakiego widziaïam przez piÚÊ lat pracy tutaj.
Uwielbiaïam jÈ, ale moja asystentka byïa straszliwÈ flirciarÈ
i naduĝywaïa okreĂlenia DILF — Daddy I’d Like to Fuck, czyli tatuĂ,
którego chciaïabym przelecieÊ. Czasami siÚ zastanawiaïam, czy chce
ksztaïtowaÊ ĝycie dzieci poprzez to, czego ich nauczy, czy teĝ raczej planuje uwieĂÊ któregoĂ z ojców i w ten sposób zmieniÊ ĝycie
ich dziecka na zawsze. Jej zachowanie byïo tym bardziej niestosowne, ĝe znajdowaïyĂmy siÚ w surowej, religijnej instytucji, w której ksiÚĝa i zakonnice zawsze krÚcili siÚ po korytarzach. Ona jednak
zupeïnie siÚ tym nie przejmowaïa.
— Dzisiaj mam waĝniejsze rzeczy do roboty niĝ oglÈdanie ĝonatych facetów, Lor. ¿aden z tych stolików nie zostaï wïaĂciwie
ustawiony, a zostaïo nam dziesiÚÊ minut do otwarcia drzwi.
Byï pierwszy dzieñ zajÚÊ w prywatnej szkole katolickiej, w której
pracowaïam jako nauczycielka pierwszej klasy. Szkoïa St. Matthew’s
znajdowaïa siÚ na przedmieĂciach Bostonu i byïa elitarnÈ instytucjÈ,
w której ksztaïcili siÚ chïopcy i dziewczynki z caïego stanu. To znaczy
ci, których rodzice byli w stanie pozwoliÊ sobie na czesne, wynoszÈce
dwadzieĂcia tysiÚcy dolarów rocznie. W odróĝnieniu od pewnej mojej wspóïpracowniczki traktowaïam swojÈ pracÚ bardzo powaĝnie.
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WiÚkszoĂÊ moich przyjacióïek nauczycielek obawiaïa siÚ koñca
wakacji, ja jednak uwielbiaïam pierwszy dzieñ szkoïy: rzeĂkie jesienne powietrze, zapach nowych ubrañ, wchodzenie z powrotem
w staïy rytm pracy.
— MówiÚ serio, ten ojciec to zupeïnie inny poziom seksownoĂci
— upieraïa siÚ Lorelai, ustawiajÈc jedno z krzeseï w odpowiedniej
pozycji. — Kojarzysz na przykïad takie idealne wïosy, jakie majÈ
niektóre gwiazdy filmowe? GÚste, lĂniÈce, które aĝ chciaïoby siÚ
przeczesywaÊ palcami? Jak ten koleĂ z Biaïych koïnierzyków, jak
mu tam?
Odstawiïam na miejsce kolejne krzesïo.
— Matt Bomer.
— No wïaĂnie! Ma takie wïosy. Poza tym nie wyglÈda wcale jak
on, ale jest tak samo przystojny. Wysoki, umiÚĂniony, ïadnie pachnie.
I ma naprawdÚ sïodkiego synka. Dzieciak ma krÚcone wïosy i okulary.
Moĝe nawet bÚdzie w twojej klasie, bo wyglÈda na maïego.
Nie poznaïam jeszcze moich nowych uczniów. WczeĂniej odbyïo
siÚ spotkanie zapoznawcze, jednak nie byïam na nim, bo juĝ wczeĂniej miaïam zarezerwowany ten termin na Ălub mojej matki
w Antigua. ZastÚpowaïa mnie jedna z koleĝanek. W zwiÈzku z tym
czuïam siÚ dzisiaj bardziej zdenerwowana niĝ zwykle podczas rozpoczÚcia roku szkolnego.
Próbowaïam sprawiÊ, aby Lorelai skupiïa siÚ na zadaniu, które
nas teraz czekaïo.
— Czy moĝesz poukïadaÊ na kaĝdym stoliku te pakiety powitalne, proszÚ?
Dzisiaj nic nie szïo po mojej myĂli. Gdy ustawiaïam pojemniczki
na stolikach, wylaïam trochÚ biaïej farby na mojÈ czarnÈ spódnicÚ.
Wpadïam na Ăwietny pomysï, ĝe zaczniemy od zaproszenia dzieci
do namalowania portretu nowego przyjaciela. SÈdziïam, ĝe bÚdzie
to dobry sposób na przeïamanie lodów i poznanie siÚ. OczywiĂcie
miaïo to nastÈpiÊ po porannej modlitwie, która byïa obowiÈzkowa
i stanowiïa pierwszy punkt programu przed rozpoczÚciem zajÚÊ.
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Gdy otworzyïam drzwi, zaczÚli przez nie wchodziÊ rodzice wraz
z dzieÊmi. Ze wzglÚdu na to, ĝe nie byïo mnie na spotkaniu integracyjnym, teraz musiaïam poĂwiÚciÊ duĝo czasu na powitania i przedstawianie siÚ.
Zrozumienie indywidualnych potrzeb i osobowoĂci uczniów zawsze trochÚ trwaïo, ale staraïam siÚ zapoznaÊ ze wszystkimi moĝliwie
jak najszybciej.
Gdy wreszcie rodzice i dzieci rozproszyli siÚ po klasie i miaïam
chwilÚ na nabranie oddechu, skierowaïam siÚ w stronÚ biurka, aby
ïyknÈÊ wody, i w tym momencie znajomy gïos za mnÈ sprawiï, ĝe
dreszcz przeszedï mi po plecach.
— Frankie.
Poczuïam, jak wïoski na mojej szyi jeĝÈ siÚ, i moje ciaïo znieruchomiaïo. Ten znajomy baryton wstrzÈsnÈï mnÈ do gïÚbi. Tylko jedna osoba na caïym Ăwiecie nazywaïa mnie w ten sposób i nie sïyszaïam tego przezwiska od lat.
Nie potrafiïam wyjaĂniÊ, skÈd ten czïowiek wziÈï siÚ tutaj. Mieszkaï w Waszyngtonie, czy teĝ w Wirginii.
W kaĝdym razie nie mógï znajdowaÊ siÚ tutaj.
Przygotowaïam siÚ na najgorsze i zmusiïam, aby siÚ odwróciÊ
i spojrzeÊ na niego.
Uderzenie gorÈca rozpaliïo mi twarz i miaïam wraĝenie, ĝe nogi
zaraz siÚ ugnÈ pode mnÈ.
Mack.
Mackenzie Morrison nie tylko staï przede mnÈ we wïasnej osobie, ale na dodatek wyglÈdaï jeszcze lepiej, niĝ go zapamiÚtaïam.
Jakby przez ten czas wszystko w nim staïo siÚ jeszcze lepsze: miÚĂnie jeszcze bardziej zarysowane, mocna szczÚka jeszcze bardziej
kanciasta, co podkreĂlaï krótki jasny zarost.
Jego bïyszczÈce oczy wpatrywaïy siÚ we mnie z determinacjÈ,
która sprawiïa, ĝe poczuïam siÚ nieswojo. Najwyraěniej to spotkanie
nie miaïo na niego takiego samego wpïywu jak na mnie. Ja nie mogïam wydobyÊ z siebie gïosu, jakby narzÈdy mowy mi zdrÚtwiaïy, on
jednak wydawaï siÚ gotowy na tÚ chwilÚ.
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— WyglÈdasz, jakbyĂ wïaĂnie zobaczyïa ducha.
— Równie dobrze mógïbyĂ nim byÊ — wymamrotaïam pod nosem.
— Spodziewaïem siÚ takiej reakcji.
— Jezu — wyszeptaïam.
Nie powinniĂmy wzywaÊ imienia Boĝego nadaremno, szczególnie tutaj, jednak w tym momencie nie pamiÚtaïam nawet, jak siÚ
nazywam, nie mówiÈc o którymkolwiek z dziesiÚciu przykazañ.
Uznaïam, ĝe lepiej bÚdzie nie patrzeÊ mu w oczy ani chwili dïuĝej, i mój wzrok powÚdrowaï do jego duĝych, poĝyïkowanych dïoni.
WciÈĝ pamiÚtaïam, jakie to uczucie spleĂÊ moje palce z jego palcami.
Nagle uĂwiadomiïam sobie, ĝe to Mack musiaï byÊ tym seksownym tatuĂkiem, o którym opowiadaïa Lorelai. Chyba po raz pierwszy
w ĝyciu nie przesadzaïa, mówiÈc o tym, jaki ten ktoĂ jest przystojny.
— Popatrz na mnie, Frankie — powiedziaï rozkazujÈcym tonem.
Gdy nie posïuchaïam, powtórzyï: — Popatrz na mnie.
Uniosïam gïowÚ, Patrzenie na niego byïo dla mnie autentycznie
bolesne i przywracaïo mi wspomnienia, do których nie chciaïam wracaÊ. Jedno byïo pewne: ten dorosïy mÚĝczyzna, który staï przede mnÈ,
byï o wiele bardziej pewny siebie niĝ ten mïody chïopak, który miaï
ïzy w oczach, gdy widziaïam go po raz ostatni.
— Nie rozumiem. Jak to moĝliwe? Co robisz w mojej szkole?
Zbliĝyï siÚ powoli. Miaïam wraĝenie, ĝe czujÚ jego ciepïo, rozpalajÈce mojÈ skórÚ.
— Teraz tu mieszkamy, w Massachusetts.
Mieszkamy tutaj.
My, czyli kto dokïadnie?
Serce waliïo mi w piersi z dziwnÈ mieszankÈ lÚku i podniecenia,
którego nie potrafiïam do koñca zrozumieÊ.
Trybiki w mojej gïowie obracaïy siÚ w zawrotnym tempie. Przypomniaïam sobie, ĝe na liĂcie uczniów widziaïam imiÚ i nazwisko
Jonah Morrison. Nazwisko nieco mnie wystraszyïo, ale nigdy w ĝyciu
nie pomyĂlaïabym, ĝe to syn Macka.
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— Moses nie mówiï, ĝe mieszkasz w Bostonie.
— Wiem. WyjaĂniïem mu, ĝe chcÚ sam powiedzieÊ ci o mojej
przeprowadzce.
Zrobiïam krok w tyï, nieco przytïoczona bliskoĂciÈ jego ciaïa
i ĂwiadomoĂciÈ, ĝe nadal pachnie tak samo i ĝe ten zapach nadal
wywoïuje takÈ samÈ reakcjÚ mojego ciaïa jak niegdyĂ.
Mój wzrok powÚdrowaï w gïÈb klasy, gdzie drogÈ eliminacji udaïo
mi siÚ rozpoznaÊ synka Macka.
Jego syn.
O mój Boĝe.
Mack zorientowaï siÚ chyba, gdzie patrzÚ, i daï mi chwilÚ, abym
to wszystko przetrawiïa. Czuïam, ĝe patrzy na mnie, gdy obserwowaïam jego dziecko.
Jonah byï doĂÊ szczupïy. Przez jego grube okulary widziaïam, ĝe
ma orzechowe oczy po tacie, jednak poza tym bardziej przypominaï matkÚ. Jego krÚcone wïosy miaïy ciemniejszy odcieñ brÈzu niĝ
u Macka.
Znowu spojrzaïam w oczy Macka i zapytaïam:
— Jak to siÚ staïo, ĝe twój syn trafiï do mojej klasy?
— Czy gdybym ci powiedziaï, ĝe to przypadek, uwierzyïabyĂ?
— Nie.
— No cóĝ, to nie przypadek — przyznaï szybko.
— Dlaczego? Dlaczego to robisz? Dlaczego mnie nie uprzedziïeĂ?
— Czy to by cokolwiek uïatwiïo?
— Nie — wyszeptaïam.
— PrzyszliĂmy na dzieñ integracyjny, ale ciebie nie byïo. Miaïem
nadziejÚ, ĝe to siÚ stanie wtedy, a nie w pierwszy dzieñ szkoïy.
Nie wiedziaïam, czy uĝywajÈc liczby mnogiej, mówiï o sobie i synu,
czy o sobie i ĝonie. A moĝe to byïa tylko dziewczyna? Czy w ogóle
byli jeszcze razem? Nie miaïam pojÚcia.
Serce zaczÚïo mi waliÊ jeszcze szybciej na myĂl o tym, ĝe bÚdÚ
musiaïa poznaÊ matkÚ Jonaha, Torrie.
— Gdzie jego matka?
9
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— Musi byÊ w pracy wczeĂnie rano. Ja bÚdÚ przyjeĝdĝaï po niego rano i zawoziï go do szkoïy kaĝdego dnia, poniewaĝ i tak pracujÚ
z domu.
Tego juĝ byïo dla mnie za wiele. ZaczÚïam siÚ odsuwaÊ.
— Przepraszam ciÚ, muszÚ teraz zajÈÊ siÚ uczniami.
Dzieci rozmawiaïy ze sobÈ, powodujÈc straszny haïas, zupeïnie
nieĂwiadome tego, co siÚ dziaïo pomiÚdzy Mackiem i mnÈ.
PrzesunÈï siÚ tuĝ za mnÈ.
— Wiem, ĝe to dla ciebie szok.
— Serio? — odparowaïam, po czym odwróciïam siÚ, aby znowu
na niego spojrzeÊ.
— Pozwól tylko, ĝe przedstawiÚ ciÚ Jonahowi. Potem wyjdÚ. —
Podszedï do chïopca, który siedziaï i bawiï siÚ swoim pudeïkiem
z lunchem. Nigdy nie spotkaïam Torrie osobiĂcie, ale widziaïam
zdjÚcia i wiedziaïam, ĝe ma mieszane pochodzenie etniczne i jest
piÚkna. Skóra Jonaha byïa oliwkowa, gdzieĂ wpóï drogi miÚdzy karnacjÈ Torrie i Macka.
— Jonah, to twoja nauczycielka, Frankie.
— Pani O’Hara — poprawiïam szybko. — Francesca O’Hara.
Miïo mi ciÚ poznaÊ, Jonah.
Chïopiec nie chciaï na mnie spojrzeÊ i zaczÈï siÚ wierciÊ.
Mack najwyraěniej byï zaĝenowany zachowaniem swojego syna
i podniósï gïos.
— Jonah! Frankie mówi do ciebie — powiedziaï, ignorujÈc mojÈ
proĂbÚ, aby uĝywaï w stosunku do mnie bardziej formalnych zwrotów.
Dzieciak zaczerwieniï siÚ jak burak.
— CzeĂÊ — powiedziaï w koñcu, niechÚtnie podnoszÈc gïowÚ,
aby na mnie spojrzeÊ.
— Miïo mi ciÚ poznaÊ. Witaj w St. Matthew’s.
Tak naprawdÚ jestem bardziej przeraĝona niĝ ty.
Mack byï jedynym rodzicem, który pozostaï jeszcze w klasie.
ByliĂmy juĝ spóěnieni.
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Lorelai nie mogïa oderwaÊ od nas wzroku. Na jej twarzy pojawiï
siÚ uĂmieszek i bezgïoĂnie powiedziaïa „DILF”, tak jakbym jeszcze
nie wiedziaïa, ĝe to o Macku mówiïa wczeĂniej. NastÚpnie jej spojrzenie powÚdrowaïo w kierunku jego tyïka i pokazaïa mi uniesione
do góry kciuki. Byï zwrócony do niej plecami, wiÚc nie miaï o tym
pojÚcia.
— Pani Brown — zwróciïam siÚ do niej. — Czy moĝe pani poprowadziÊ porannÈ modlitwÚ, a ja w tym czasie odprowadzÚ pana
Morrisona do wyjĂcia?
— Jasne. — MrugnÚïa, a potem znowu bezgïoĂnie wymamrotaïa:
— Jasny gwint.
Serce waliïo mi jak mïotem, gdy Mack wyszedï za mnÈ z klasy.
Gdy zwróciïam siÚ do niego, zauwaĝyïam, ĝe wyraz zmartwienia
na jego twarzy zastÈpiï dotychczasowÈ pewnoĂÊ siebie.
— JeĂli chodzi o mojego syna… to on… ïatwo siÚ denerwuje…
NaprawdÚ odczuwa duĝy niepokój. MartwiÚ siÚ o niego.
Pozwoliïam mu mówiÊ dalej.
— Tylko tobie mogïem zaufaÊ, jeĂli chodzi o opiekÚ nad nim,
Frankie. Jego matka caïy czas pracuje. A ja sam nie wiem, co robiÚ.
Wiem, ĝe to byïo sto lat temu, gdy byliĂmy sobie bliscy, i wiem, ĝe
teraz czujesz siÚ przytïoczona. Wiem, ĝe spieprzyïem wszystko, co
byïo miÚdzy nami, ale nigdy ciÚ nie zapomniaïem. Nie byïo dnia,
ĝebym o tobie nie myĂlaï. Gdy Torrie dostaïa przeniesienie do Bostonu, wiedziaïem, ĝe to znak. Moses powiedziaï mi, gdzie pracujesz, i gdy dowiedziaïem siÚ, ĝe prowadzisz pierwszÈ klasÚ, uznaïem
to za najwiÚkszy moĝliwy znak. Zrobiïem wszystko, co mogïem,
aby znalazï siÚ w tej klasie.
Powoli wypuĂciïam oddech. Patrzyïam na niego, nic nie mówiÈc.
Mack rozejrzaï siÚ dookoïa, aby siÚ upewniÊ, ĝe nikt na nas nie
patrzy.
— Teraz nie mogÚ ci wszystkiego wyjaĂniÊ. To nie czas ani
miejsce na to. NaprawdÚ nie chcÚ wpakowaÊ ciÚ w ĝadne kïopoty.
— Jego wzrok powÚdrowaï ku mojej czarnej oïówkowej spódnicy,
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na którÈ wczeĂniej wylaïam biaïÈ farbÚ. UĂmiechnÈï siÚ. — WidzÚ,
ĝe nadal masz nawyk wylewania na siebie podejrzanych biaïych
substancji.
Spojrzaïam w dóï, przypominajÈc sobie, jak Ămiaï siÚ ze mnie
z tego samego powodu, gdy po raz pierwszy siÚ spotkaliĂmy. Twarz
mnie paliïa.
— WidzÚ, ĝe przynajmniej jesteĂ trochÚ mniej wulgarny, jeĂli
chodzi o terminologiÚ. To pewnie wiek.
— Nie, nadal mam kompletnie niedojrzaïe poczucie humoru, ale
teraz naprawdÚ nie jest dobry moment, aby to zademonstrowaÊ.
— To prawda. — UĂmiechnÚïam siÚ z niechÚciÈ.
MrugnÈï.
To niesamowite, jak prosty ruch jego powieki mógï wywoïaÊ tak
róĝnorodne reakcje w moim ciele. Moja fizyczna reakcja na niego
zupeïnie siÚ nie zmieniïa. Nie miaïam pojÚcia, jak przetrwam ten rok.
— MuszÚ wracaÊ — powiedziaïam.
IgnorujÈc to, zapytaï:
— Co siÚ staïo z twoimi okularami?
— Laserowa korekcja wzroku. Juĝ ich nie potrzebujÚ.
— Wow. Nie sÈdziïem, ĝe siÚ odwaĝysz.
— Tak, i byïo zupeïnie bezboleĂnie. Widziaïam, ĝe Jonah nosi
grube okulary.
— Ma podobnie kiepski wzrok jak ty kiedyĂ, wiÚc musi je nosiÊ.
OczywiĂcie nie wybiera odjechanych turkusowych czy fioletowych
oprawek, jak ty miaïaĂ w zwyczaju. Ale i tak ilekroÊ spoglÈdam na
jego okulary, przypominasz mi siÚ ty. — UĂmiechnÈï siÚ. — ZresztÈ
wiele rzeczy mi o tobie przypomina.
Jego spojrzenie znowu sprawiïo, ĝe poczuïam siÚ niekomfortowo, wiÚc odwróciïam siÚ, aby otworzyÊ drzwi. Zatrzymaïam siÚ na
chwilÚ, gdy odezwaï siÚ za mnÈ niskim gïosem.
— Dobrze ciÚ znowu widzieÊ, Frankie.
***
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— Opowiedz mi, jak minÈï ci dzieñ, kochanie — powiedziaï Victor
z peïnymi ustami.
Mieszkaïam z moim chïopakiem, Victorem, w Beacon Hill w Bostonie. Jego dwukondygnacyjne mieszkanie w domu z brÈzowego
piaskowca miaïo wiÚcej pokoi, niĝ moglibyĂmy wykorzystaÊ.
Vic byï profesorem antropologii na Boston University, mojej alma
mater. PoznaliĂmy siÚ dwa lata wczeĂniej poprzez wspólnych przyjacióï z uczelni. Byï ode mnie starszy o siedemnaĂcie lat i byï jedynym
starszym mÚĝczyznÈ, z jakim siÚ kiedykolwiek umawiaïam. Troszczyï
siÚ o mnie, zapewniaï mi poczucie bezpieczeñstwa i dawaï mi wszystko, czego potrzebowaïam. PatrzÈc z zewnÈtrz, moĝna byïo uznaÊ, ĝe
naprawdÚ miaïam idealne ĝycie.
Sïoñce zachodziïo i przez okna wpadaïa wieczorna bryza oraz przytïumione děwiÚki z ruchliwej Cambridge Street w dole. Spojrzaïam
na ciemne drewno, z którego wykonane byïy robione na wymiar póïki
w naszej jadalni, i wreszcie odpowiedziaïam na jego pytanie.
— Szczerze mówiÈc, czuïam siÚ dzisiaj bardzo przytïoczona. To,
ĝe nie uczestniczyïam w dniu integracyjnym, byïo bïÚdem. Mam
w klasie dwadzieĂcioro szeĂcioro dzieci, a niektóre z nich majÈ szczególne potrzeby.
— Przykro mi. To nie w porzÈdku z ich strony — powiedziaï
Victor, po czym wybraï kalafior z mieszanki warzyw i ugryzï ze smakiem. Zawsze zjadaï mieszane warzywa kolejno gatunkami.
— Wiesz, kaĝde kolejne dziecko to dodatkowy dochód dla szkoïy.
Tyle, ĝe nie pïacÈ wiÚcej nauczycielom, aby wynagrodziÊ naszÈ dodatkowÈ pracÚ.
— Wiesz, ĝe nie musisz siÚ martwiÊ o pieniÈdze, prawda? Nie
pozwól, aby ciÚ to stresowaïo.
— Wiem i nie o to chodzi. Po prostu czujÚ, ĝe ten rok bÚdzie
wyzwaniem.
Przyjrzaï siÚ mojej twarzy.
— CoĂ ciÚ jeszcze gryzie.
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Daddy Cool

Nie mogïam mu powiedzieÊ. Po prostu nie mogïam mu powiedzieÊ o Macku. Nigdy nawet o nim nie wspomniaïam. Po cóĝ miaïabym to robiÊ? Wolaïabym zapomnieÊ o tym, co siÚ staïo, zresztÈ
to byïo juĝ kilka lat temu. Mimo ĝe jakaĂ czÚĂÊ mnie miaïa ochotÚ
wypaliÊ: „A tak przy okazji, czïowiek, który kiedyĂ zïamaï mi serce,
pojawiï siÚ ni stÈd, ni zowÈd w szkole”, postanowiïam jednak zachowaÊ tÚ informacjÚ dla siebie.
— Mam ucznia, który cierpi na doĂÊ powaĝne zaburzenia lÚkowe.
Unika innych dzieci, od czasu do czasu miewa ataki paniki i próbuje wyjĂÊ z klasy.
Caïy dzieñ poĂwiÚciïam obsesyjnej obserwacji syna Macka.
Poniewaĝ nie zostaï uznany za dziecko z zaburzeniami rozwojowymi, jego potrzeby nie kwalifikowaïy go do szczególnego traktowania. Szkoïa nie specjalizowaïa siÚ w pracy z dzieÊmi z zaburzeniami lÚkowymi, podobnie jak ja, nie liczÈc tego, ĝe miaïam osobiste
doĂwiadczenia w walce z nimi. Rozumiaïam, dlaczego Mack uznaï,
ĝe bÚdÚ dobrym wyborem dla Jonaha. Gdy poznaliĂmy siÚ przed laty,
miaïam podobnego rodzaju problemy.
Przez resztÚ kolacji w milczeniu rozmyĂlaïam o tym, co zaszïo
tego dnia. To, ĝe zobaczyïam Macka, byïo dla mnie szokiem i nie
mogïam przestaÊ o nim myĂleÊ.
Victor poszedï na górÚ z kieliszeczkiem koniaku, aby siÚ odprÚĝyÊ
i skoñczyÊ sprawdzaÊ prace swoich studentów. Planowaïam przyïÈczyÊ siÚ do niego póěniej, aby razem z nim obejrzeÊ wiadomoĂci
o jedenastej. NajczÚĂciej kaĝdy wieczór spÚdzaliĂmy w ten sposób.
Gdy mój telefon zadzwoniï o dziewiÈtej trzydzieĂci, serce podskoczyïo mi w piersi. Nikt generalnie nie dzwoniï do mnie w Ărodku
tygodnia o takiej porze. Nie znaïam numeru, jednak intuicja podpowiedziaïa mi, ĝe to on.
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