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1
Zuchwa o

Wrzesie  2010

DZWONEK DZWONI  dziesi  minut temu, ale nie stresowa am
si  tym zbytnio. Prawd  powiedziawszy, w ogóle mnie to nie obcho-
dzi o, wi c dlaczego mia abym si  stresowa ? Pierwszy dzie  szko y
i tak by  kompletnie bez sensu. Wi kszo  nauczycieli nie wpisywa a
spó nie  ani nie krzycza a na cz owieka przed ca  klas . To by a
ostatnia dzisiejsza lekcja i mój umys  opu ci  ju  budynek. Frun
przez pustyni  w stron  wzgórz w poszukiwaniu kszta tów i kontu-
rów. Wr cz czu am pod palcami drewno. Niech tnie zmusi am si
do powrotu do cia a i wyprostowa am si , eby zrobi  dobre wra enie
swoim wej ciem do klasy, co zazwyczaj by o moim celem. Cz cio-
wo dlatego, e lubi am by  w centrum uwagi, ale g ównie dlatego, e
wiedzia am, e je li onie miel  wszystkich, zostawi  mnie w spokoju.
Chodzi o o nauczycieli i nadmiernie spoufalaj ce si  dziewczyny,
szukaj ce najlepszej przyjació ki, bo faceci zazwyczaj byli na zawo-
anie, gdy tylko ich potrzebowa am.

Wchodz c do klasy, odrzuci am w ty  d ugie czarne w osy. Mia-
am mocno pomalowane oczy, a d insy opina y si  tak ciasno na

nogach, e nie da o si  w nich siedzie . Opanowa am jednak sztuk
zsuwania si  na krze le, eby nie pi y… zbyt mocno. Strzeli am ba-
lonem z gumy do ucia i rozejrza am si  pogardliwie z uniesion
brwi  w poszukiwaniu wolnego miejsca. Wszystkie oczy skierowa y
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si  na mnie, gdy kroczy am mi dzy awkami i siada am na samym
rodku w pierwszym rz dzie. Cholera. Spó nianie si  ma swoje mi-

nusy. Bez po piechu ci gn am kurtk  i rzuci am torb  na pod og .
Nie raczy am nawet spojrze  w stron  nowego nauczyciela, który stop-
niowo zamilk  po moim wej ciu. Kilka osób zachichota o na widok
mojego pokazu nonszalancji, ale rzuci am jadowite spojrzenie w stro-
n  miechów. Ucich y. W ko cu zsun am si  na krze le i spojrza-
am przed siebie z g bokim i g o nym westchnieniem.

— Prosz  kontynuowa  — burkn am i znowu odrzuci am w osy
w ty .

Na tablicy drukowanymi literami by o napisane „Pan Wilson”.
Spojrza am mu w oczy. Obserwowa  mnie ze zmarszczonymi brwia-
mi i nieznacznym u mieszkiem. Wo aj ce o fryzjera ciemne w osy
podkr ca y mu si  nad uszami i opada y na czo o. Wygl da , jakby
próbowa  zrobi  z nich jak  szacown  fryzur , ale jego mop najwy-
ra niej zbuntowa  si  w pewnym momencie tego pierwszego dnia
w Boulder High School. Unios am brwi z zaskoczeniem i st umi am
parskni cie. Wygl da  jak ucze . Gdyby nie mia  krawata, zawi za-
nego pospiesznie na niebieskiej koszuli z ko nierzem, i spodni khaki,
uzna abym go za jakiego  pomocnika nauczyciela.

— Dzie  dobry — powiedzia  uprzejmie. Mia  brytyjski akcent.
Co kole  z brytyjskim akcentem robi  w Boulder City w Nevadzie?
Mówi  ciep ym, przyjaznym g osem i zdawa  si  zupe nie nieporu-
szony moim celowym brakiem szacunku. Spojrza  na arkusz le cy
na statywie po jego prawej stronie.

— Ty to pewnie Blue Echohawk… — Ostatnie sylaby powiedzia
nieco ciszej, a na jego twarzy pojawi  si  wyraz milcz cego zasko-
czenia. Moje imi  zwykle zaskakiwa o ludzi. Mia am czarne w osy,
lecz niebieskie oczy. Nie wygl da am na Indiank .

— A pan to pewnie „pan Wilson” — odpar am.
Rozbrzmia y miechy. Pan Wilson te  si  u miechn .
— Zgadza si . Jak ju  mówi em twoim kole ankom i kolegom

z klasy, mo esz mówi  do mnie „panie Wilson”. Chyba e si  spó -
niasz lub okazujesz lekcewa enie, wtedy zwracaj si  do mnie per
„panie profesorze” — wyja ni  agodnie.
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— W takim razie pozostan  przy „panie profesorze”, bo zazwy-
czaj si  spó niam i zawsze okazuj  lekcewa enie — odpar am ze
s odkim u miechem.

Pan Wilson wzruszy  ramionami.
— Zobaczymy. — Przygl da  mi si  jeszcze przez chwil . Szare

oczy nadawa y mu nieco a obny wygl d, jak te psy z zaszklonymi
renicami i t skn  mordk . Nie wydawa  si  irytuj cy. Westchn am

znowu. Wiedzia am, e nie mam ochoty na te zaj cia. Historia by a
moim najmniej lubianym przedmiotem. A historia Europy brzmia a
dla mnie jeszcze bardziej zniech caj co.

— Moim ulubionym przedmiotem jest literatura. — Pan Wilson
oderwa  wzrok od mojej twarzy i rozpocz  wprowadzenie do swojego
kursu. S owo „literatura” wypowiedzia  z brytyjskim akcentem. Po-
prawi am pozycj  na wygodniejsz  i spojrza am na niego ze z o ci .
— Pewnie si  zastanawiacie, dlaczego w takim razie ucz  historii.

Podejrzewam, e nikomu w klasie nawet nie przysz o to na my l, ale
wszyscy byli my nieco zahipnotyzowani jego akcentem. Ci gn  dalej:

— Pomy lcie tylko: jakie jest drugie znaczenie s owa „historia”?
— Opowie  — zaszczebiota a jaka  nadgorliwa uczennica za

moimi plecami.
— Dok adnie — przytakn  dostojnie pan Wilson. — I tym w a-

nie jest historia. Opowie ci . Czyj  opowie ci . Gdy by em ma y,
odkry em, e wol  czyta  ksi k , ni  s ucha  wyk adu. Literatura
o ywia histori . To prawdopodobnie najtrafniejszy zapis historii,
zw aszcza gdy fabu a dzieje si  w czasach, w których zosta a napisana.
Moim zadaniem jest wprowadzi  was w opowie ci, które otworz  wam
umys y na szerszy wiat, na barwniejsz  histori , i pomog  wam do-
strzec analogie we w asnym yciu. Obiecuj  nie przynudza  zbytnio,
je li wy obiecacie, e b dziecie s ucha  i si  uczy .

— Ile pan ma lat? — odezwa  si  za mn  zalotny dziewcz cy g osik.
— Brzmi pan jak Harry Potter — mrukn  jaki  kole  z ty u kla-

sy. Odpowiedzia y mu chichoty, a ukryte pod przyd ugimi w osami
uszy pana Wilsona zrobi y si  czerwone. Ignoruj c pytanie i komen-
tarz, zabra  si  za rozdawanie nam arkuszy papieru. Da o si  s ysze
sporadyczne j ki, bo papier oznacza  prac .
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— Spójrzcie na kartk  przed sob  — poinstruowa  nas, gdy sko -
czy  rozdawa  arkusze. Wróci  na czo o klasy i ze za o onymi d o mi
opar  si  o tablic . Przygl da  si  nam przez chwil  w milczeniu,
czekaj c, a  b dzie mia  nasz  uwag . — Jest pusta. Nic na niej nie
napisano. To czysta karta. Tak jak wasze dalsze ycie. Puste, nie-
znane, niezapisane. Ale ka de z was ma jak  histori , prawda?

Kilku uczniów przytakn o. Spojrza am na zegar. Za pó  godziny
b d  mog a wreszcie ci gn  te d insy.

— Ka de z was ma jak  opowie . Zosta a napisana a  do tego
momentu, do tej sekundy. Chcia bym j  pozna . Chcia bym pozna
WASZE historie. Chc , eby cie wy te  je poznali. Dlatego do ko ca
lekcji zajmijcie si  opowiedzeniem mi tych historii. Nie musz  by
perfekcyjne. Perfekcjonizm jest nudny. Nie b d  zwraca  uwagi na
zbyt d ugie zdania lub b dy ortograficzne. Nie o to mi w ogóle cho-
dzi. Chcia bym dosta  od was szczer  relacj  z tego, czym zechcecie
si  podzieli . Pod koniec lekcji zbior  od was kartki.

Zaskrzypia y krzes a, odezwa y si  zamki b yskawiczne, otwie-
rane w poszukiwaniu piór i d ugopisów, rozleg y si  narzekania, a ja
patrzy am bez ruchu w kartk . Przebieg am j  palcami, wyobra aj c
sobie, e czuj  linie biegn ce horyzontalnymi niebieskimi paskami.
Poczu am, e papier mnie koi, i pomy la am, jak  bezduszno ci
by oby zape ni  go zawijasami i kropkami. Po o y am g ow  na bla-
cie, na rodku arkusza, i zamkn am oczy, wdychaj c jego zapach.
Pachnia  czysto ci  ze ladem trocin. Pozwoli am umys owi uczepi
si  tej woni i wyobrazi am sobie, e le ca pod policzkiem kartka jest
jedn  z moich rze b. Czu am, jak wodz  palcami wzd u  kraw dzi
i rowków, które wyg adza am warstwa po warstwie, eby ods oni
ukryte pod kor  pi kno. Szkoda by oby to zepsu . Tak samo jak
szkoda by oby zmarnowa  zupe nie dobry arkusz papieru. Wypro-
stowa am si  i spojrza am na nieskalan  kartk . Nie mia am ochoty
opowiada  swojej historii. Jimmy powiedzia , e aby kogo  naprawd
zrozumie , trzeba pozna  jego histori . Ale chodzi o mu wtedy o kosy.

Jimmy kocha  ptaki. Praca z drewnem by a jego darem, a obser-
wowanie ptaków jego hobby. Mia  lornetk  i cz sto wybiera  si  w wy-
sokie miejsca, eby obserwowa  i dokumentowa  to, co zobaczy .
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Twierdzi , e ptaki s  pos a cami i je li obserwujesz je wystarczaj co
uwa nie, dostrze esz wiele ró nych rzeczy. Zmiany wiatru, nadcho-
dz ce burze, zmiany temperatury. Mo na nawet przewidzie  nad-
chodz ce niebezpiecze stwo w okolicy.

Gdy by am ma ym dzieckiem, trudno mi by o usiedzie  bez ru-
chu. W sumie nadal jest mi trudno. Obserwowanie ptaków by o dla
mnie ci kie, wi c Jimmy zacz  mnie zostawia , gdy doros am na
tyle, eby poradzi  sobie sama na obozowisku. Rze bienie w drew-
nie podoba o mi si  znacznie bardziej g ównie dlatego, e wymaga o
aktywno ci fizycznej.

Musia am mie  siedem lub osiem lat, gdy po raz pierwszy zoba-
czy am Jimmy’ego tak bardzo podekscytowanego zobaczonym pta-
kiem. Byli my wtedy w po udniowym Utah, co pami tam tylko dla-
tego, e Jimmy o tym wspomnia .

— Co on robi w tej okolicy? — zastanawia  si  na g os, wpatrzo-
ny w kar owat  sosn . Pod y am za jego spojrzeniem i zobaczy am
ma ego czarnego ptaszka, który przycupn  na cienkiej ga zce mniej
wi cej w po owie wysoko ci drzewa. Jimmy poszed  po lornetk , a ja
obserwowa am ptaszka bez ruchu. Nie dostrzega am w nim niczego
wyj tkowego. Wygl da  jak zwyk y ptak. Mia  atramentowo czarne
pióra. adnych innych barw, które przyci ga yby wzrok, lub jaskra-
wych plam do podziwiania.

— Tak. To kos zwyczajny. One nie wyst puj  w Ameryce Pó -
nocnej. Nie takie jak ten. To tak naprawd  drozd. — Jimmy wróci
i szepta  do mnie, patrz c przez lornetk . — Jest daleko od domu
albo sk d  uciek .

Postanowi am tak e szepta , eby nie przestraszy  ptaka, skoro
Jimmy uwa a  go za tak wyj tkowego.

— A gdzie one zwykle wyst puj ?
— W Europie, Azji, Afryce Pó nocnej — mrukn  Jimmy, wpa-

trzony w ptaka z pomara czowym dzióbkiem. — Mo na je te  spo-
tka  w Australii i Nowej Zelandii.

— Sk d wiesz, e to on?
— Bo samiczki nie maj  b yszcz cych czarnych piór. Nie s  tak

pi kne.
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Ma e ó te oczka skierowa y si  w nasz  stron , w pe ni wia-
dome, e obserwujemy. Nagle ptaszek odfrun . Jimmy patrza  za
nim przez lornetk , dopóki nie straci  go z oczu.

— Jego skrzyd a by y tak czarne, jak twoje w osy — skomento-
wa , odwracaj c si  od stworzenia, które o ywi o nasz poranek. —
Mo e tym w a nie jeste … Ma ym kosem z dala od domu.

Spojrza am na zaparkowany mi dzy drzewami nasz kamper.
— Nie jeste my z dala od domu, Jimmy — powiedzia am zagu-

biona. Dom by  tam, gdzie by  Jimmy.
— Kos nie jest uwa any za symbol nieszcz cia jak kruki, wrony

i inne czarne ptaki. Ale nie atwo zdradza swe sekrety. Chce, eby-
my je odszyfrowali. Musimy zapracowa  na jego m dro .

— W jaki sposób mo emy na ni  zapracowa ? — Zmarszczy am
nos, zaskoczona jego s owami.

— Musimy pozna  jego histori .
— Ale to ptak. Jak mamy pozna  jego histori ? Przecie  on nie

mówi. — Rozumia am wszystko dos ownie, jak ka de dziecko w moim
wieku. Naprawd  ucieszy abym si , gdyby kos móg  opowiedzie  mi
swoj  histori . Zostawi abym go sobie jako zwierz tko domowe, a on
opowiada by mi historie przez ca y dzie . Jimmy’ego cz sto b aga-
am o opowie ci.

— Przede wszystkim musisz naprawd  tego chcie . — Jimmy
spojrza  w dó , na mnie. — Musisz go obserwowa . S ucha . Po ja-
kim  czasie go poznasz. Zaczniesz go rozumie . A on opowie ci
swoj  histori .

Wzi am o ówek i zacz am kr ci  nim w palcach. Na górze ar-
kusza napisa am dla artu: Dawno, dawno temu. U miechn am
si . Wygl da o to, jakby moja opowie  by a bajk  dla dzieci. Mój
u miech zwi dn .

Dawno, dawno temu… by  sobie ma y kos — napisa am. Wpa-
trywa am si  w arkusz. — …wypchni ty z gniazda, niechciany.

W g owie pojawi y si  obrazy. D ugie, ciemne w osy. Wyn dz-
nia e wargi. Tylko tyle pami tam o mamie. Zamieni am te wargi na
delikatny u miech. Na zupe nie inn  twarz. Twarz Jimmy’ego. Ta
twarz wywo a a uk ucie bólu. Przenios am si  w wyobra ni na jego
d onie. Br zowe d onie, prowadz ce d uto po twardej belce. Kupka
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drewnianych ostru yn na pod odze przy jego stopach, gdzie siedzia-
am, obserwuj c ich spadanie. Skrawki dryfowa y w dó  wokó  mojej

g owy, a ja zamyka am oczy i wyobra a am sobie, e to ma e cho-
chliki przysz y, eby si  ze mn  pobawi . To by y wspomnienia,
które lubi am przywo ywa . W g owie pojawi o si  wspomnienie
pierwszego razu, gdy wzi  moj  r czk  w swoj  i pomóg  mi od u-
pywa  tward  kor  ze starego pniaka. agodnym g osem opowiada
mi o ukrytym pod powierzchni  obrazie. S uchaj c wspomnienia
jego g osu, pozwoli am my lom uciec z powrotem przez pustyni  na
wzgórza. Przypomnia am sobie wygi t  ga  jad oszynu, któr
znalaz am wczoraj. By a tak ci ka, e musia am zawlec j  do sa-
mochodu i wci gn  na pak  po jednym ko cu naraz. wierzbi y
mnie palce, by od upa  kor  i zobaczy , co kryje si  pod spodem.
Mia am ju  pewne przeczucie. W g owie formowa  si  kszta t. Za-
cz am stuka  stop  i podwin am palce na arkuszu papieru, marz c
o tym, co mog abym stworzy .

Zadzwoni  dzwonek. Poziom ha asu w klasie podniós  si  skoko-
wo, jakby kto  wcisn  przycisk. Oderwa am si  od swoich marze
i spojrza am na kartk . Moja a osna historia czeka a na ubarwienie.

— Oddajcie mi swoje kartki. Pami tajcie, eby si  podpisa . Nie
rozpoznam waszych historii, je li nie b d  wiedzia , czyje s !

W jakie  dziesi  sekund klasa zupe nie opustosza a. Pan Wilson
próbowa  wyrówna  stos kartek, wci ni tych mu w d onie przez wy-
chodz cych z rado ci  uczniów, którzy palili si  do innych zaj , bo
pierwszy dzie  szko y oficjalnie si  sko czy . Zauwa y , e wci
siedz , i cicho chrz kn .

— Panno… hm… Echohawk?
Zerwa am si  i wzi am swoj  prac . Zmi am j  i rzuci am

w stron  kosza pod tablic . Nie uda o mi si  trafi , ale zignorowa-
am to. Wzi am torb  i kurtk , która by a kompletnie zb dna w cze-

kaj cym na zewn trz czterdziestostopniowym upale. Nie patrz c na
nowego nauczyciela, zarzuci am torb  na rami  i ruszy am w stron
wyj cia z ty u klasy.

— Na razie, panie Wilson — zawo a am, nie odwracaj c g owy.
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MANNY CZEKA  przy moim samochodzie, gdy dotar am do par-
kingu szkolnego dla uczniów. J kn am na jego widok. Manuel Jorge
Rivas-Olivares, alias Manny, mieszka  na moim osiedlu. Przyczepi
si  do mnie ze swoj  m odsz  siostr . Byli jak bezdomne koty, które
ca ymi dniami b kaj  si  przy drzwiach i miaucz  a o nie tak d ugo,
a  w ko cu si  poddasz i je nakarmisz. A gdy je nakarmisz, masz
przechlapane. Staj  si  oficjalnie twoimi kotami.

Tak w a nie by o z Mannym i Graciel . Tak d ugo wokó  mnie
azili, a  w ko cu si  nad nimi zlitowa am. I teraz uwa ali, e nale-

 do mnie, a ja nie mia am poj cia, jak ich odprawi . Manny mia
szesna cie lat, a Graciela czterna cie. Oboje charakteryzowa a drob-
na budowa i szlachetne rysy i oboje byli niewiarygodnie s odcy i wku-
rzaj cy. Jak koty.

Na osiedle je dzi  autobus szkolny, a ja dopilnowa am, eby mat-
ka Manny’ego si  o nim dowiedzia a. Pomog am jej nawet zapisa
Manny’ego i Graciel , eby mogli nim je dzi . Naprawd  s dzi am,
e ten rok b dzie inny, skoro Graciela przesz a do dziewi tej klasy

i mia a tak e je dzi  autobusem. Najwyra niej by y to p onne na-
dzieje. Manny czeka  na mnie z szerokim u miechem i r kami pe -
nymi ksi ek.

— Hej, Blue! Jak tam pierwszy dzie ? Twój ostatni rok, chica!
Za o  si , e zostaniesz królow  jesiennego balu. Powinna ni  zo-
sta  naj adniejsza dziewczyna w szkole, a ty jeste  zdecydowanie
naj adniejsza! — Bardzo s odkie i bardzo wkurzaj ce. Manny wy-
powiada  si  z pr dko ci  karabinu z nieznacznym hiszpa skim ak-
centem i odrobin  seplenienia, które mog o te  by  elementem ak-
centu, ale prawdopodobnie by o po prostu jego cech .

— Hej, Manny. Czemu nie pojecha e  autobusem?
U miech Manny’ego nieco zrzed  i zrobi o mi si  g upio, e spy-

ta am. Machn  r k  i wzruszy  ramionami.
— Wiem, wiem. Powiedzia em Glorii, e pojad  autobusem, i do-

pilnowa em, by Graciela do niego wsiad a… ale chcia em tego pierw-
szego dnia wróci  z tob . Widzia a  nowego nauczyciela historii?
Mia  z nami pierwsz  lekcj  i wiem, e to b dzie najlepszy nauczy-
ciel, jaki mnie dotychczas uczy … A przy okazji jest s odki!
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Manny niedawno zacz  nazywa  swoj  mam  Glori . Nie mia-
am poj cia, o co chodzi. Zastanawia am si , czy powiedzie  mu,
eby przemy la  nazywanie pana Wilsona s odkim. Zak ada am, e

to o nim mówi. Nie s dzi am, eby szko a zatrudni a dwóch no-
wych historyków.

— Uwielbiam jego akcent. Przez ca  lekcj  nie umia em si
przez to skupi  na s uchaniu tego, co mówi ! — Manny delikatnie
wsun  si  na fotel pasa era, gdy otwar am samochód. Martwi am
si  o niego. By  bardziej kobiecy ni  ja. — Ciekawe, sk d si  wzi
w Boulder? Wed ug Ivy i Gabby on jest jak z MI-6 czy co . — Manny
mia  dziesi tki przyjació ek. Dziewczyny go uwielbia y, bo by  nie-
gro ny i zabawny, tym bardziej nie rozumia am, dlaczego nie pojecha
autobusem. Nie mo na by o powiedzie , eby nie mia  znajomych.

— Co to, u licha, jest MI-6? — mrukn am, próbuj c manewrowa
w t oku samochodów opuszczaj cych szko . Gwa townie zahamowa-
am, gdy kto  mi si  wepchn , a potem pokaza  mi rodkowy palec,

jakbym to ja zawini a. Manny si gn  nad moim ramieniem do kie-
rownicy i uderzy  w klakson. — Manny! Przesta ! To ja kieruj , okej?
— powiedzia am, odpychaj c jego r k . Wcale si  tym nie przej .

— Nie wiesz, co to MI-6? James Bond, kurna? Chica, musisz
cz ciej wychodzi  z domu!

— Co kto  z MI-6 mia by robi  w Boulder High School? — za-
mia am si .

— Nie mam bladego, ale jest Brytyjczykiem, jest seksi i jest m ody.
— Manny odlicza  kolejne punkty na swych zgrabnych palcach. —
Kim innym móg by by ?

— Uwa asz, e jest seksi? — spyta am z pow tpiewaniem.
— Och, bez dwóch zda . W stylu niegrzecznego bibliotekarza.
— We  przesta , Manny. To dzia a tylko wtedy, gdy bibliotekarz

jest p ci e skiej.
— No dobra, w takim razie w stylu niegrzecznego pana profesora.

Ma seksowne oczy, przylizane loki i dobrze zbudowane przedramiona.
Jest zakamuflowanym ciachem. Totalny MI-6. Pracujesz dzi  wie-
czorem? — Manny przeskoczy  na nowy temat, jakby uwa a , e
dowiód  niezbicie, e pan Wilson jest szpiegiem.
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— Jest poniedzia ek. Poniedzia ek oznacza prac , Manny. —
Wiedzia am, do czego zmierza, i nie mia am ochoty si  temu pod-
da . „Przesta  dokarmia  koty” — nakaza am sobie stanowczo
w my lach.

— Quesadille od Bev to co , co naprawd  by mi si  teraz przy-
da o. Wyg odnia y ze mnie Meksykanin. — Manny powiedzia  to
z bardzo wyra nym akcentem. Wspomina  o swojej narodowo ci
tylko, gdy mówi  o jedzeniu. — Mam nadziej , e Gloria pami ta a
o zakupach przed pój ciem do pracy. Je li nie, ja i moja m odsza
siostrzyczka znowu b dziemy musieli je  zupki b yskawiczne —
westchn  pos pnie.

„M odsza siostrzyczka” by a przegi ciem, ale i tak zacz am mi k-
n . Manny by  jedynym m czyzn  w domu, co oznacza o, e mu-
sia  nakarmi  Graciel , co czyni  z ch ci , nawet je li nakarmienie
oznacza o poproszenie o to mnie. Kilka wieczorów w tygodniu pra-
cowa am w restauracji Bev’s Cafe i notorycznie co najmniej raz w ty-
godniu przynosi am Manny’emu i Gracieli kolacj .

— Dobrze. Przynios  par  quesadilli tobie i Gracieli. Ale ostatni
raz, Manny. Odliczaj  mi to od wyp aty — powiedzia am z nagan
w g osie. Manny u miechn  si  promiennie i klasn  w d onie jak
Oprah, gdy jest podekscytowana.

— Zapytam wujka, czy ma jeszcze dla ciebie jakie  jad oszyny —
obieca , a ja kiwn am g ow  i wyci gn am d o .

— Umowa stoi.
Wujek Manny’ego, Sal, pracowa  w lesie. Cz sto wycinali krzewy

i pilnowali, by jad oszyn nie rozprzestrzenia  si  na rz dowe rancza.
Ostatnim razem, gdy Sal mi w ten sposób pomóg , mia am wystar-
czaj co du o drewna na dwa miesi ce wyt onego rze bienia. Zachwy-
ci a mnie ta my l.

— Oczywi cie to oznacza, e masz u mnie d ug, chica — zasuge-
rowa  niewinnie Manny. — Poniedzia kowe kolacje przez przy-
najmniej miesi c, okej?

Za mia am si  z jego zdolno ci negocjacyjnych. Na ten moment
by  mi d u ny za dwa miesi ce poniedzia kowych kolacji. Ale oboje
wiedzieli my, e si  zgodz . Zawsze si  zgadza am.

Poleć książkęKup książkę

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


http://program-partnerski.helion.pl





