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Rozdziañ 1.
ZostaÈ gwiazdÆ albo superbohaterem
RozpoczÚcie roku szkolnego — wrzesieñ 2001
W sali gimnastycznej byïo tak gïoĂno, ĝe Fern musiaïa krzyczeÊ
Baileyowi prosto do ucha. Bailey mógïby z powodzeniem sam manewrowaÊ swoim wózkiem inwalidzkim w tïumie uczniów, ale Fern wolaïa go pchaÊ, ĝeby byÊ bliĝej niego.
— Widzisz RitÚ? — zawoïaïa, przemierzajÈc wzrokiem caïÈ salÚ.
Rita wiedziaïa, ĝe muszÈ usiÈĂÊ na najniĝszych trybunach, ĝeby
Bailey mógï ustawiÊ swój wózek obok nich.
Bailey uniósï rÚkÚ, a Fern podÈĝyïa wzrokiem za jego palcem
i zobaczyïa RitÚ, która intensywnie do nich machaïa. Jej piersi delikatnie podskakiwaïy, a puszyste blond wïosy miÚkko opadaïy na ramiona. Przedostali siÚ przez tïum i podeszli do niej. Od tego momentu Bailey sam juĝ prowadziï swój wózek. Fern usiadïa w drugim
rzÚdzie tuĝ za RitÈ, a Bailey ulokowaï siÚ obok ïawki.
Fern nie znosiïa tych szkolnych zgromadzeñ organizowanych
przed meczami. Byïa maïa, dlatego inni uczniowie czÚsto jÈ popychali
i przygniatali, bez wzglÚdu na to, gdzie usiadïa. Dopingowanie druĝyny i gïoĂne tupanie w ogóle jej nie interesowaïo. WestchnÚïa na myĂl
o trzydziestu minutach krzyków, gïoĂnej muzyki i pozostaïych rytuaïów, których celem byïo wprawianie wszystkich obecnych w zbiorowy
amok.
— ProszÚ wstaÊ do hymnu narodowego — zadudniï gïos, a mikrofon zaskrzeczaï w proteĂcie, sprawiajÈc, ĝe wiele osób obecnych
na sali zaczÚïo siÚ krzywiÊ i zasïaniaÊ uszy.
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Po chwili zrobiïo siÚ cicho.
— Chïopcy i dziewczÚta, dzisiaj mamy dla was niespodziankÚ.
Sïowa te wypowiedziaï Connor O’Toole, znany równieĝ jako Beans,
który trzymaï w rÚce mikrofon i uĂmiechaï siÚ tajemniczo. Beans
zawsze miaï mnóstwo pomysïów i umiaï przyciÈgnÈÊ uwagÚ publicznoĂci. Miaï korzenie irlandzko-hiszpañskie, a jego zadarty nos, bïyszczÈce orzechowe oczy i zïowieszczy uĂmiech kontrastowaïy z ciemnÈ
karnacjÈ. Miaï dar przemawiania. Od razu byïo widaÊ, ĝe majÈc w rÚce
mikrofon, czuje siÚ jak ryba w wodzie.
— Wasz i mój przyjaciel, Ambrose Young, przegraï zakïad. Obiecaï, ĝe jeĂli wygramy nasz pierwszy mecz, zaĂpiewa dzisiaj hymn narodowy na oczach wszystkich kibiców.
Przez salÚ przebiegïa fala szeptów; na trybunach zrobiïo siÚ gïoĂniej.
— Ale my nie tylko wygraliĂmy nasz pierwszy mecz. Wygramy
teĝ drugi! — PublicznoĂÊ odpowiedziaïa mu radosnymi okrzykami
i tupaniem. — Oto czïowiek, który dotrzymuje sïowa. Ambrose Young
zaĂpiewa teraz hymn narodowy — skoñczyï zapowiedě Beans i skinÈï
mikrofonem na przyjaciela.
Beans, mimo ĝe chodziï juĝ do najstarszej klasy, byï jednym z najniĝszych zawodników w druĝynie i bardziej nadawaï siÚ na zapaĂnika
niĝ na futbolistÚ. Ambrose równieĝ byï uczniem najstarszej klasy,
jednak on miaï zupeïnie innÈ sylwetkÚ. Wyraěnie górowaï nad Beansem, a obwód jego bicepsa byï taki sam jak obwód gïowy Beansa.
WyglÈdaï jak bohater z okïadki romansu. Nawet jego imiÚ brzmiaïo
tak, jakby naleĝaïo do amanta z jakiejĂ erotycznej powieĂci. Fern siÚ
na tym znaïa. Przeczytaïa tysiÈce takich ksiÈĝek. Ich schemat byï
zawsze taki sam: samiec alfa, piÚknie wyrzeěbione miÚĂnie brzucha,
oszaïamiajÈcy wyglÈd i zawsze to samo szczÚĂliwe zakoñczenie. Ale
z Ambrose’em Youngiem nikt nie mógï siÚ równaÊ. Ani w fikcji, ani
w prawdziwym ĝyciu.
Ambrose Young byï dla Fern ideaïem piÚkna, greckim bogiem
wĂród Ămiertelników, bohaterem bajek i kinowych romansów.
W przeciwieñstwie do innych chïopców miaï dïugie wïosy, które opa8
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daïy mu na ramiona. Czasami odgarniaï je do tyïu, ĝeby odsïoniÊ oczy
— piÚkne, brÈzowe, otoczone dïugimi rzÚsami. Doskonale zarysowana
kwadratowa szczÚka nadawaïa mu surowego wyglÈdu i sprawiaïa,
ĝe nie byï przesadnie ïadny. MÚskoĂci dodawaïo mu równieĝ to, ĝe
w wieku osiemnastu lat miaï 190 cm wzrostu bez butów, waĝyï 97
kilogramów, a jego ciaïo byïo piÚknie umiÚĂnione, od ramion aĝ po
doskonale uksztaïtowane ïydki.
Po mieĂcie krÈĝyïa plotka, ĝe matka Ambrose’a Lily Grafton dawno
temu, gdy pojechaïa do Nowego Jorku w poszukiwaniu sïawy, wdaïa
siÚ w romans z wïoskim modelem prezentujÈcym bieliznÚ. Ich zwiÈzek gwaïtownie siÚ zakoñczyï, gdy mÚĝczyzna dowiedziaï siÚ, ĝe Lily
jest z nim w ciÈĝy. Skruszona wróciïa do domu, gdzie znalazïa pocieszenie w ramionach starego przyjaciela, Elliotta Younga. Po szeĂciu
miesiÈcach wziÚli Ălub, a Elliott powitaï na Ăwiecie jej synka. Caïe
miasteczko bacznie obserwowaïo chïopca. Im byï starszy, tym bardziej
widoczna byïa róĝnica miÚdzy drobnym jasnowïosym Elliottem Youngiem a jego przystojnym synem o ciemnych wïosach i oczach, który
wyglÈdaï jak — no cóĝ — model z reklamy bielizny. Kiedy Ambrose
miaï czternaĂcie lat, Lily odeszïa od Elliotta Younga i przeprowadziïa
siÚ do Nowego Jorku, ĝeby odnaleěÊ prawdziwego ojca Ambrose’a.
Nikogo w miasteczku szczególnie to nie zdziwiïo. Powszechne zdumienie budziï jednak fakt, ĝe czternastoletni Ambrose pozostaï
z Elliottem w Hannah Lake.
W tamtym czasie wszyscy juĝ dobrze znali Ambrose’a i zastanawiali siÚ, dlaczego postanowiï zostaÊ z ojcem. Chïopiec umiaï rzucaÊ
oszczepem jak mityczny wojownik. Kiedy graï w futbol, przebijaï siÚ
przez druĝynÚ przeciwników tak, jakby to byïa armia plastikowych
ĝoïnierzyków. To dziÚki niemu lokalna druĝyna wyszïa z maïej ligi
i dostaïa siÚ do okrÚgowych mistrzostw. Kiedy miaï zaledwie piÚtnaĂcie lat, opanowaï wsad do kosza. Te wszystkie osiÈgniÚcia budziïy podziw, ale w Hannah Lake w Pensylwanii najwaĝniejszym sportem byïy
zapasy — do tego stopnia, ĝe w dniach, w których odbywaïy siÚ walki,
firmy koñczyïy pracÚ wczeĂniej, ĝeby wszyscy mogli obejrzeÊ zawody,
9
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a stanowe rankingi byïy Ăledzone tak pilnie jak wyniki loterii. Dlatego
to wïaĂnie umiejÚtnoĂÊ walki na macie sprawiïa, ĝe Ambrose zyskaï
status miejscowej gwiazdy.
Gdy Ambrose wziÈï do rÚki mikrofon, na trybunach natychmiast
zrobiïo siÚ cicho. Wszyscy z napiÚciem czekali, aĝ zacznie ĂpiewaÊ,
spodziewajÈc siÚ spektakularnej poraĝki. Ambrose byï znany ze swojej
siïy, doskonaïego wyglÈdu i sprawnoĂci fizycznej, ale jeszcze nikt
nigdy nie sïyszaï, jak Ăpiewa. Cisza zaczÚïa gÚstnieÊ pod ciÚĝarem
oczekiwania. Ambrose odrzuciï wïosy do tyïu i wïoĝyï rÚkÚ do kieszeni,
jakby czuï siÚ trochÚ skrÚpowany. A potem wbiï wzrok we flagÚ i zaczÈï ĂpiewaÊ.
— Oh, say can you see, by the dawn’s early light…
Z trybun daïo siÚ sïyszeÊ stïumione westchnienie. Nie dlatego, ĝe
Ambrose Ăpiewaï ěle, lecz dlatego, ĝe robiï to wspaniale. Gïos Ambrose’a Younga idealnie pasowaï do jego doskonaïej caïoĂci. Byï aksamitny, gïÚboki i bogaty. Gdyby czekolada umiaïa ĂpiewaÊ, to brzmiaïaby
wïaĂnie jak Ambrose Young. Fern zadrĝaïa, czujÈc, jak jego gïos owija
siÚ wokóï niej, zakotwicza siÚ w jej brzuchu i ciÈgnie jÈ w dóï. NieĂwiadomie zamknÚïa oczy ukryte za grubymi okularami i pozwoliïa,
ĝeby te cudowne děwiÚki jÈ obmyïy. To byïo niesamowite.
— O’er the land of the free… — Gïos Ambrose’a wzniósï siÚ na
najwyĝszy ton, a Fern poczuïa siÚ tak, jakby weszïa na Mount Everest:
bez tchu, peïna energii i triumfujÈca. — … and the home of the
brave! — Tïum wokóï niej zaryczaï, ale ona ciÈgle jeszcze sïyszaïa
w gïowie ostatniÈ nutÚ.
— Fern! — zaděwiÚczaï gïos Rity.
Rita kopnÚïa lekko koleĝankÚ, lecz ta jÈ zignorowaïa. Fern byïa
teraz w innym Ăwiecie. W Ăwiecie, w którym rzÈdziï najpiÚkniejszy (jej
zdaniem) gïos, jaki istnieje.
— Fern przeĝywa swój pierwszy orgazm — zachichotaïa jedna
z koleĝanek Rity. Fern otworzyïa szeroko oczy i zobaczyïa RitÚ,
Baileya i Cindy Miller, którzy przyglÈdali siÚ jej z szerokim uĂmie-
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chem na twarzy. Na szczÚĂcie oklaski i wiwaty byïy tak gïoĂne, ĝe nikt
inny nie usïyszaï upokarzajÈcego komentarza Cindy.
Fern — niska i blada, rudowïosa i caïkowicie nijaka  wiedziaïa,
ĝe naleĝy do tych dziewczyn, które ïatwo siÚ ignoruje i o których nikt
nigdy nie marzy. Przeszïa przez okres dzieciñstwa bez ĝadnych dramatów, ale równieĝ i bez wiÚkszych sukcesów, doskonale Ăwiadoma
swojej przeciÚtnoĂci.
Rodzice Fern, podobnie jak Zachariasz i Elĝbieta, rodzice biblijnego Jana Chrzciciela, byli doĂÊ wiekowi, gdy dowiedzieli siÚ, ĝe ich
rodzina siÚ powiÚkszy. PiÚÊdziesiÚcioletni Joshua Taylor, popularny
pastor w maïym miasteczku Hannah Lake, byï w szoku, gdy kobieta,
którÈ poĂlubiï piÚtnaĂcie lat wczeĂniej, ze ïzami w oczach wyznaïa
mu, ĝe jest w ciÈĝy. Nie potrafiï wydusiÊ z siebie sïowa i zaczÈï siÚ
trzÈĂÊ. Gdyby twarz jego 45-letniej ĝony Rachel nie promieniowaïa
radoĂciÈ, pewnie uznaïby, ĝe ta po raz pierwszy zrobiïa mu psikusa.
Fern urodziïa siÚ siedem miesiÚcy póěniej. Byïa nieoczekiwanym
cudem, a caïe miasto ĂwiÚtowaïo jej narodziny razem z uwielbianÈ
przez wszystkich parÈ jej rodziców. Dla Fern byïo to doĂÊ ironiczne,
ĝe chociaĝ zostaïa uznana za cud, jej ĝycie byïo bardzo dalekie od cudu.
ZdjÚïa okulary i zaczÚïa je czyĂciÊ rÈbkiem koszulki. DziÚki temu
rozbawione twarze otaczajÈcych jÈ koleĝanek nieco siÚ rozmyïy.
A niech siÚ ĂmiejÈ. Liczyïo siÚ tylko to, ĝe jest podekscytowana i oszoïomiona, zupeïnie jak po przeczytaniu satysfakcjonujÈcej sceny miïosnej w ulubionej powieĂci. Fern Taylor kochaïa Ambrose’a Younga,
od kiedy skoñczyïa dziesiÚÊ lat. Juĝ raz kiedyĂ sïyszaïa, jak jego mïody
gïos wznosi siÚ wysoko w zupeïnie innej piosence. Jednak w tym momencie osiÈgnÈï on zupeïnie nowy poziom piÚkna, wprawiajÈc Fern
w zachwyt poïÈczony z niedowierzaniem, ĝe jeden chïopiec moĝe byÊ
aĝ tak utalentowany.
***
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Sierpieñ 1994
Fern postanowiïa odwiedziÊ Baileya. Nudziïo jej siÚ. Przeczytaïa
juĝ wszystkie ksiÈĝki, które wypoĝyczyïa z biblioteki tydzieñ temu.
Bailey siedziaï nieruchomo na cementowych schodach prowadzÈcych
do drzwi wejĂciowych swego domu i skupiaï wzrok na czymĂ znajdujÈcym siÚ na chodniku tuĝ naprzeciwko. Z zadumy wytrÈciïa go
stopa Fern, która prawie dotknÚïa przedmiotu jego fascynacji. GïoĂno wrzasnÈï, a Fern zapiszczaïa, gdy zobaczyïa ogromnego brÈzowego pajÈka zaledwie kilka centymetrów od swojej stopy.
PajÈk kontynuowaï swój spacer, powoli przemierzajÈc dïugi odcinek betonowego chodnika. Bailey wyjaĂniï, ĝe obserwuje go od póï
godziny, ale woli to robiÊ z daleka, bo to w koñcu jest pajÈk i jest
obrzydliwy. Fern nigdy nie widziaïa wiÚkszego pajÈka. Jego ciaïo
miaïo wielkoĂÊ piÚciocentówki, ale razem z chudymi odnóĝami byï
tak duĝy jak moneta piÚÊdziesiÚciocentowa. Bailey byï nim wyraěnie
zachwycony. W koñcu byï chïopcem, a pajÈk byï obrzydliwy.
Fern usiadïa obok niego i razem z nim patrzyïa, jak pajÈk
przemierza chodnik przed domem Baileya. PajÈk szedï powoli,
niczym starzec na spacerze, który nigdzie siÚ nie spieszy, niczego nie
boi i nie ma ĝadnego konkretnego celu — starszy mieszkaniec
miasta o dïugich, patykowatych nogach, który starannie stawia kaĝdy krok. Obserwowali go, oczarowani jego przeraĝajÈcym piÚknem.
Wtedy Fern przyszïa do gïowy zaskakujÈca myĂl. On byï piÚkny,
mimo ĝe siÚ go baïa.
— Jest fajny — powiedziaïa z zachwytem.
— No ba! Jest wspaniaïy! — powiedziaï Bailey, nie odrywajÈc od
pajÈka wzroku. — Szkoda, ĝe nie ma oĂmiu nóg. Ciekawe, dlaczego
Spider-Manowi nie urosïo osiem nóg po tym, jak zostaï ukÈszony
przez radioaktywnego pajÈka. Zyskaï doskonaïy wzrok, nadludzkÈ
siïÚ i zdolnoĂÊ do tkania sieci. Ale czemu nie urosïy mu dodatkowe
nogi? Hej, a moĝe jad pajÈka leczy dystrofiÚ miÚĂniowÈ i jeĂli koleĝka
mnie ukÈsi, urosnÚ duĝy i silny? — zastanawiaï siÚ na gïos Bailey,
drapiÈc siÚ po policzku. WyglÈdaï, jakby na serio rozwaĝaï tÚ opcjÚ.
12
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— Ja bym nie ryzykowaïa. — Fern siÚ wzdrygnÚïa. Oboje
znów wpadli w trans i ĝadne z nich nie zauwaĝyïo chïopca jadÈcego
po chodniku na rowerze.
Chïopiec zobaczyï, ĝe Bailey i Fern siedzÈ w milczeniu i w ogóle
siÚ nie ruszajÈ. Od razu go to zainteresowaïo. Zsiadï z roweru i poïoĝyï go na trawie, a potem spróbowaï przeĂledziÊ wzrok Baileya i Fern,
ĝeby dowiedzieÊ siÚ, co ich tak zainteresowaïo. Zaraz potem zobaczyï
wielkiego brÈzowego pajÈka, który powoli spacerowaï po chodniku.
Jego mama straszliwie baïa siÚ pajÈków. Gdy tylko jakiegoĂ zobaczyïa,
od razu nakazywaïa mu go zabiÊ. Zabiï tak wiele pajÈków, ĝe w ogóle
siÚ ich nie baï. Moĝe Bailey i Fern siÚ bali? Moĝe byli Ămiertelnie
przeraĝeni — tak bardzo, ĝe nie byli nawet w stanie siÚ ruszyÊ?
On im pomoĝe. Wbiegï na chodnik i zgniótï pajÈka swoim duĝym
biaïym adidasem. Gotowe.
Zaraz potem poczuï na sobie przeszywajÈcy wzrok dwóch par
oczu.
— Ambrose! — krzyknÈï Bailey przeraĝony.
— ZabiïeĂ go! — wyszeptaïa zszokowana Fern.
— ZabiïeĂ go! — zaryczaï Bailey, po czym zerwaï siÚ na nogi i ruszyï w kierunku chodnika. Spojrzaï na brÈzowÈ miazgÚ, która przez
ostatniÈ godzinÚ stanowiïa centrum jego zainteresowania.
— Potrzebowaïem jego jadu! — Bailey wciÈĝ miaï nadziejÚ na to,
ĝe pajÈk moĝe uleczyÊ czïowieka z choroby, a nawet zrobiÊ z niego
superbohatera. Zaraz po tych sïowach wybuchnÈï niespodziewanym
pïaczem.
Ambrose patrzyï ze zdziwieniem na Baileya, który na chwiejnych
nogach wszedï po schodach do domu, po czym gïoĂno zatrzasnÈï za
sobÈ drzwi. Ambrose zamknÈï usta i wsunÈï rÚce do kieszeni spodni.
— Przepraszam — powiedziaï do Fern. — MyĂlaïem… myĂlaïem,
ĝe siÚ boicie. Oboje siedzieliĂcie i gapiliĂcie siÚ na niego w milczeniu.
Ja siÚ nie bojÚ pajÈków. Chciaïem tylko pomóc.
— MyĂlisz, ĝe powinniĂmy go pochowaÊ? — spytaïa Fern,
skrywajÈc zaszklony wzrok za grubymi okularami.
13
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— PochowaÊ? — zapytaï zdumiony Ambrose. — Czy on do kogoĂ
naleĝaï?
— Nie, dopiero go poznaliĂmy — odpowiedziaïa mu Fern z powagÈ.
— Ale moĝe to choÊ trochÚ poprawi humor Baileyowi.
— Dlaczego on siÚ tak zdenerwowaï?
— Bo pajÈk zginÈï.
— No i co z tego?
Ambrose nie chciaï wyjĂÊ na bezdusznego drania. Po prostu nie
mógï tego zrozumieÊ. A ta maïa rudowïosa dziewczynka z burzÈ
loków na gïowie trochÚ go przeraĝaïa. Widziaï jÈ juĝ wczeĂniej
w szkole i wiedziaï, jak ma na imiÚ. Ale nie znaï jej. Zastanawiaï
siÚ, czy nie jest upoĂledzona. Tata zawsze mu powtarzaï, ĝe trzeba
byÊ miïym dla dzieci, które sÈ upoĂledzone, bo one nie mogÈ nic
na to poradziÊ, ĝe takie sÈ.
— Bailey jest chory. Jego miÚĂnie sÈ coraz sïabsze. Ta choroba
moĝe go zabiÊ. Dlatego nie lubi, gdy jakieĂ stworzenie umiera. Dla
niego to jest trudny temat — wyjaĂniïa Fern prosto i szczerze. Jej
sïowa brzmiaïy mÈdrze. Nagle Ambrose przypomniaï sobie sytuacjÚ
z obozu zapaĂniczego sprzed kilku tygodni i wszystko nabraïo sensu.
Bailey nie mógï braÊ udziaïu w zawodach, bo byï chory. Ambrose
znów poczuï siÚ gïupio. Usiadï obok Fern.
— PomogÚ ci go pochowaÊ.
Zanim skoñczyï mówiÊ, Fern wstaïa i pobiegïa na ukos przez
trawnik do swojego domu.
— Mam maïe pudeïko, bÚdzie idealne! Sprawdě, czy dasz radÚ
zeskrobaÊ go z chodnika — krzyknÚïa przez ramiÚ.
Ambrose wziÈï kawaïek kory z klombu przy domu Sheena i spróbowaï zebraÊ resztki pajÈka. Fern wróciïa po trzydziestu sekundach.
W rÚku trzymaïa otwarte biaïe pudeïeczko na pierĂcionek. Ambrose
umieĂciï to, co pozostaïo po pajÈku, na nieskazitelnie biaïej baweïnie.
Fern zamknÚïa pokrywkÚ i uroczystym gestem skinÚïa na Ambrose’a.
Ten podÈĝyï za niÈ do ogródka za jej domem. Razem wykopali rÚkami maïy doïek w naroĝniku ogródka.
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— Tyle powinno wystarczyÊ — powiedziaï Ambrose, po czym
wziÈï pudeïko z rÚki Fern i wïoĝyï je do doïka.
Przez chwilÚ oboje patrzyli na biaïe pudeïko.
— PowinniĂmy coĂ zaĂpiewaÊ? — spytaïa Fern.
— Ja znam tylko jednÈ piosenkÚ o pajÈku.
— „Taki tyci pajÈk”?
— Tak.
— Ja teĝ jÈ znam.
I tak Fern razem z Ambrose’em zaĂpiewali piosenkÚ o pajÈczku,
który zostaï spïukany przez deszcz, ale potem zaczÈï ponownie wspinaÊ siÚ po rynnie, gdy na niebo wyszïo sïoñce.
Kiedy piosenka siÚ skoñczyïa, Fern wziÚïa Ambrose’a za rÚkÚ.
— PowinniĂmy zmówiÊ krótkÈ modlitwÚ. Mój tata jest pastorem.
Wiem, co trzeba zrobiÊ.
Ambrose poczuï siÚ trochÚ dziwnie. RÚka Fern byïa wilgotna
i brudna od kopania w ziemi. W dodatku byïa bardzo maïa. Zanim
jednak zdÈĝyï zaprotestowaÊ, Fern juĝ odmawiaïa modlitwÚ. Miaïa
zamkniÚte oczy, a na jej twarzy byïo widaÊ duĝe skupienie.
— Ojcze w niebie, jesteĂmy Ci wdziÚczni za wszystko, co stworzyïeĂ. Z radoĂciÈ obserwowaliĂmy tego pajÈka. Byï fajny i przez chwilÚ
dawaï nam szczÚĂcie, zanim Ambrose zgniótï go swoim butem.
DziÚkujemy, ĝe dziÚki Tobie nawet brzydkie rzeczy stajÈ siÚ piÚkne.
Amen.
Ambrose nie zamknÈï oczu. Gapiï siÚ na Fern. A ona otworzyïa
oczy, uĂmiechnÚïa siÚ uroczo i puĂciïa jego dïoñ. Przysypaïa biaïe pudeïko ziemiÈ, aĝ zakryïa je caïkowicie, a potem jeszcze przydeptaïa
ziemiÚ nogÈ. Ambrose znalazï kilka kamieni i uïoĝyï z nich literÚ P jak
pajÈk. Fern równieĝ poszukaïa kilku kamieni i uïoĝyïa obok jeszcze
dwie litery: B i S.
— Co oznaczajÈ te litery? — zastanawiaï siÚ na gïos Ambrose.
PomyĂlaï, ĝe moĝe pajÈk miaï imiona, o których on nie wiedziaï.
— Boskie Stworzenie — odpowiedziaïa po prostu. — Tak chcÚ go
zapamiÚtaÊ.
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