








Natalii, która jednym NAPISZ O TYM,
posłała cały mój plan pisania w diabły.

Dziękuję!
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Prolog
 

I don’t want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 
I don’t care about the presents 
Underneath the Christmas tree 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true, oh 
All I want for Christmas is you*.

 
Gdy w radiu zaczynają grać przebój Mariah Carey lub 
inne typu Last Christmas, oznacza to, że czas zrezygno-
wać ze słuchania ulubionej stacji podczas pracy i zaprzy-
jaźnić się z playlistą na YouTube, a nawet całkiem zapo-
mnieć o muzyce. 

Nie lubię szyć w ciszy, gdy tylko maszyna wystuku-
je rytm, w jakim należy pracować. Jak jednak sobie ra-
dzić, gdy szczerze nienawidzi się świąt? Nie rozumiem 
fascynacji czymś, co jest tak bardzo skomercjalizowa-
ne i dowodzi, że liczy się wyłącznie biznes. Świecidełka 
* Fragment piosenki Mariah Carey All I Want for Christmas Is You.



w dowolnych kształtach, drzewka w kolorach tęczy  
i wszystko inne, co można opatrzyć twarzą mikołaja lub 
choinką, bo to obecnie są dwa najważniejsze symbole 
Bożego Narodzenia, a nie opłatek czy gwiazda, której 
wypatruje się w Wigilię. 

Ja nie znoszę Bożego Narodzenia z innego powodu.  
A związana z nim komercja tylko utwierdza mnie  
w tym, że dokonałam dobrego wyboru, rezygnując z ob-
chodów najważniejszych dla ludzkości świąt. 

Gdyby nie piejąca z zachwytu nad świętami moja sio-
stra Zuzka, pewnie nawet nie zauważyłabym, że nade-
szły. No dobrze, na ścianie w moim pokoju wisi kalen-
darz ze zrywanymi kartkami. Choć gdybym nie zrywała 
kartek i została na przykład przy sierpniu, mogłabym 
udawać, że święta nie nadeszły. 

Czekałam więc, aż ze sklepowych półek znikną tony 
świątecznych słodyczy, a w radiu zaczną grać muzykę, 
przy której będzie chciało się pracować. 
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Rozdział 1

Wielka choinka uginała się od bombek, łańcuchów  
i migających radośnie światełek. Leżące pod nią atrapy 
prezentów zapakowane były w pogniecioną folię, która 
miała zapewne zdobić, a nie szpecić, lecz coś nie wyszło. 
Nawet akwarium stojące w rogu holu obklejono jakimiś 
gwiazdkami, sprawiając, że z wizytówki wydziału stało 
się banalną świąteczną dekoracją. 

To zawsze przy akwarium zbieraliśmy się, by obgadać 
zajęcia, projekty czy umówić się na wyjście po zakończe-
niu wykładów.

Patrzyłam na pływające kolorowe ryby i zazdrości-
łam im, że przez grubą szybę niesłyszą, jak moi koledzy 
z roku się kłócą. Wcześniej ustaliliśmy, że podzielimy się 
na grupy i przygotujemy się do ćwiczeń u doktor Przy-
łęckiej, żeby nie mogła pytać nas wyrywkowo. A raczej 
gnębić, bo przez nią ochrona środowiska była koszma-
rem. Tak jak dziś. Ktoś nawalił, a niczego nieświado-
ma wykładowczyni, nie widząc, by ktoś wyrywał się do 
odpowiedzi, sama wybierała kandydatów, rzucając przy 
tym mało przyjemne uwagi. 
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Półtoragodzinne zajęcia zdawały się trwać wieki. Każ-
dy się modlił, żeby Przyłęcka minęła ławkę, w której sie-
dzi, lecz były to płonne nadzieje, ponieważ tego dnia do 
odpowiedzi wzywani byli wszyscy, co do jednego, lecz 
nikt nie zabłysnął wiedzą. 

Mózg mi pulsował. Czułam, że z nerwów zaraz eks-
ploduje, więc tym bardziej wkurzało mnie, że idioci  
z mojego roku, zamiast przyjąć na klatę porażkę i wszyst-
kie niemiłe uwagi wykładowczyni, wolą stać i szukać 
winnego. Szczególnie Kornelia, wzorowa studentka  
i samozwańcza starościna roku, nie mogła pogodzić się 
z tym, że doktor Przyłęcka nazwała ją niedouczoną, co 
według mnie było jedynie stwierdzeniem faktu. Korka, 
bo tak kazała na siebie mówić, owszem, dużo wiedziała 
na poruszane na zajęciach tematy, była to jednak wie-
dza wykuta z podręcznika. Byłam pewna, że gdyby ktoś 
przerwał jej w połowie zdania, biedaczka natychmiast by 
się pogubiła. 

– Naprawdę tak trudno trzymać się wyznaczonej ko-
lejki? Przecież wszystko było rozpisane, czy tak trudno to 
zrozumieć? – Kornelia wciąż szukała winnego, zapomi-
nając o jednym bardzo ważnym szczególe.

– A czy mi się wydaje, czy jedną z osób, które dziś po-
winny być przygotowane, powinnaś być ty? – wtrąciłam 
się, choć wiedziałam, że Korka strzeli focha. Na szczęście 
jej mordercze spojrzenie jakoś mnie nie ruszało. Teraz, 
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gdy głowa już mnie nie bolała, ale napieprzała, jakby coś 
rozsadzało ją od środka, miałam babsko gdzieś. Bardziej 
interesowały mnie spojrzenia innych. Pełne podziwu  
i wdzięczności, że postawiłam się córce rektora. Tak, na-
sza Kornelia jest nietykalna z powodu rodzinnych ko-
neksji i choćby była głupia jak but, skończy studia. 

– No niech mnie! To przechodzi ludzkie pojęcie! – 
oburzyła się. – Czy ja nie mam na głowie miliona in-
nych spraw? Chyba jeśli raz o czymś zapomniałam, bo 
spędziłam całe popołudnie w dziekanacie, to świat się 
nie zawalił. I tak was we wszystkim wyręczam.

Gdyby nie ostatnie zdanie, olałabym ją jak zwykle, 
lecz tym razem nie wytrzymałam. Nie dość, że fatalnie 
się czułam, to ta pinda plotła trzy po trzy, obwiniając 
całą grupę i robiąc z siebie ofiarę. 

– W czym ty nas niby wyręczasz? – zapytałam, dosko-
nale zdając sobie sprawę, że tymi słowami jeszcze bar-
dziej ją wkurzę. – Popołudniami dziekanat jest nieczyn-
ny, więc niczego tam nie załatwiasz, a to, że pijesz kawkę 
i zajadasz pączki, które już ci nie wychodzą bokiem, ale 
tyłkiem, to nie nasz problem. Pani Marzenka pewnie 
dawno by cię pogoniła, ale jej ciebie żal i nie chce stracić 
pracy, bo twój wysoko postawiony tatuś może ją usunąć, 
gdy coś mu na nią nagadasz. – Frazę o rektorze powie-
działam tak głośno, żeby nawet pani szatniarka mogła 
mnie usłyszeć i nie miała wątpliwości, o kim mówię. 
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Mina Kornelii była warta każdej ceny. Zbierało jej się 
na płacz i pomyślałam nawet, że mogłam pominąć tekst 
o pączkach wychodzących tyłkiem, choć od początku se-
mestru jej figura zdecydowanie się zaokrągliła. 

– Nienawidzę cię! – wrzasnęła. – Nienawidzę!
– Nie ty pierwsza i nie ostatnia – prychnęłam.
Takie słowa ruszały mnie w podstawówce, ale teraz? 

Miałam trząść portkami, bo Kornelia widzi we mnie 
wroga? Śmiech na sali.

Wyjęłam z torebki tabletki przeciwbólowe. 
– I co, myślisz, że będziemy cię wszyscy żałowali, bo 

prochy łykasz? – Kornelia nie zamierzała odpuścić.
– Mam cię w gdzieś, tak jak większość, tylko że oni 

boją się powiedzieć ci to głośno, bo zaraz polecisz do 
ojca na skargę. – Teatralnie połknęłam tabletkę i popi-
łam mineralną z małej butelki, wpatrując się w drżące 
kąciki ust Kornelii. 

Ktoś z tyłu zaczął bić brawo, co uznałam za odważny 
gest. Obejrzałam się i uśmiechnęłam z wdzięcznością do 
Tymka. 

– Jesteście… – jąkała się Kornelia – jesteście… 
– Nie wysilaj się, pożyczę ci słownik wyrazów obcych, 

bo w naszych podręcznikach mało jest obraźliwych słów, 
które teraz by ci się przydały. – Puściłam do niej oko. – 
O, wiem, jesteśmy beznadziejni albo pojebani. Tak, chy-
ba pojeby z nas niezłe, skoro cię znosimy.


