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Królowa Dramatów powraca z kontynuacją swojej świetnej powieści Sponsor. Jeśli
pierwsza część skradła Wasze serca, to kolejna z pewnością je złamie. K.N. Haner po
raz kolejny pokazała swój talent. W drugim tomie nie brakuje ciekawych zwrotów akcji,
scen owianych tajemnicą oraz erotycznego napięcia. Czy demony przeszłości pozwolą
Kalinie i Nathanowi prowadzić normalne życie bez intryg i kłód rzucanych pod nogi?
Autorka jak zwykle pozytywnie Was zaskoczy!
Anna Gołuch-Bidas
zapiski-ksiazkoholiczki.blogspot.com
K.N. Haner po raz kolejny zabiera nas do świata Kaliny i Nathana, w podróż pełną
skrajnych emocji, która po prostu musi zapaść Wam w pamięć, czy tego chcecie, czy nie!
Sandra Siwak
instagram.com/sunreads1
Przeznaczenie ich złączyło, a brutalny los z nich zakpił — i ich rozdzielił. Kto wygra tę nierówną walkę? Czy wciąż tląca się miłość znajdzie tyle siły, by zwyciężyć? K.N. Haner po
raz kolejny zabiera nas w podróż pełną emocji i codziennych trudności i nie szczędzi
czytelnikom wrażeń. Nie ma tutaj miejsca na tabu, a zazdrość i zawiść mają prawdziwie
destrukcyjną moc. Czy jesteś na to gotowa? Ja zawsze.
Agata Wróblewska „Snieznooka”
przez-zamrozone-okulary.blogspot.com
Trudne sytuacje mogą albo zniszczyć, albo wzmocnić więź dwojga ludzi. Tylko dzięki sile
miłości można spróbować pokonać przeciwności losu. Sponsor to historia dziewczyny,
która stała się mądrą i silną kobietą, oraz mężczyzny, który dzięki niej znalazł w życiu odpowiednią ścieżkę.
Nina Kosiak
instagram.com/book.moodpl
Ta książka jest niesamowita! K.N. Haner przez cały czas utrzymuje czytelnika w niepewności, co się dalej wydarzy. Wybaczenie ma ogromną moc i przywraca chęć do życia,
ale czy prawdziwa miłość jest w stanie przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu?
Agata Sobczak
instagram.com/dangerous_love98
To opowieść, która przypadnie do gustu miłośniczkom nietuzinkowych romansów. Bohaterowie zaskakują, a historia do samego końca trzyma w napięciu. Po raz kolejny przeżyłam
przygodę, która pobudza wyobraźnię do pracy na najwyższych obrotach. Rollercoaster
z zaskakującym zakończeniem.
Justyna Ziemińska
livingbooksx.blogspot.com
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Kalina i Nathan kontra świat! Akcja goni akcję, a tajemnica tajemnicę. W Sponsorze
nie ma miejsca na nudę. Adrenalina gwarantowana! Jeśli myślicie, że K.N. Haner nie
może już niczym zaskoczyć, sięgnijcie po tę książkę i przekonajcie się, jak bardzo się
mylicie!
Katarzyna Bastuba
instagram.com/czytado
K.N. Haner umie napisać spektakularny finał serii. Ten tom zachwyca od pierwszych
stron i łapie czytelnika w swoje sidła. Genialna w swojej prostocie, zaskakująca w zwrotach akcji — CUDO! Absolutny MUST READ!
Katarzyna Sikora
kasikrecenzuje.blogspot.com
Związek Kaliny i Nathana to przykład miłości, która cierpi, ale wspiera się ponad
wszystko; to inny rodzaj relacji między dwojgiem ludzi. Czy los w końcu pozwoli zaznać im spełnienia? Ta książka ukazuje wiele sposobów, jak postrzegać ludzi, którzy
są obok nas.
Dorota Odrzywołek
instagram.com/written.in.a.sheet
Drugi tom Sponsora to nieprzewidywalna, pełna zwrotów akcji książka, która pokazuje, że
gdy w grę wchodzi prawdziwe uczucie, można wybaczyć naprawdę wiele. Poznajcie zakończenie epickiej historii dziewczyny, która dzięki miłości zdobyła wszystko, o czym
marzyła, i mężczyzny, który sądził, że ma wszystko, a dopiero prawdziwa miłość pokazała mu, jak puste było jego życie. Sprawdźcie sami, czy można mieć nadzieję na
szczęśliwe zakończenie, kiedy nadchodzi czas na pełną szczerość, koniec kłamstw
i sekretów.
Michalina
michalinowebuki.blogspot.com
Pierwszy tom Sponsora pozostawił nas z wielką dziurą w sercu i milionem pytań. Czym
prędzej chciało się sięgnąć po drugi tom. Jeśli myślicie, że Królowa Dramatów zwalnia obroty, to jesteście w błędzie. Zakończenie historii Kaliny i Nathana będzie miało nieoczekiwany finał, a droga do szczęścia będzie kręta i wyboista. Gdy już wydaje się, że są na właściwej ścieżce, spadają na nich kolejne kłopoty. Tutaj niczego nie można być pewnym.
Dramat goni dramat, a bohaterowie wystawiani są na kolejne próby. Czy miłość ich uleczy? K.N. Haner po raz kolejny zaskakuje i gra na uczuciach czytelników. Tego nie można
przegapić! Z całego serca polecam idealną książkę na Walentynki.
Anna Węglarz
woceanieslow.pl
Czy dwoje zagubionych ludzi znajdzie z powrotem drogę do swoich serc? A może przeszkody na ich drodze będą zbyt trudne do pokonania? K.N. Haner pokazuje, że o prawdziwą miłość trzeba walczyć, i że czasami warto dać człowiekowi kolejną szansę. Druga
część Sponsora zachwyca jeszcze bardziej niż pierwsza!
Martyna Piętka
fantastyczny-swiat-ksiazeek.blogspot.com
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ROZDZIA 1
Nauka chodzenia wcale nie jest taka prosta.
Zwïaszcza wtedy, gdy musisz nauczyÊ siÚ tego od nowa.
Pierwsze próby Kaliny byïy trudne, ale nie poddawaïa siÚ.
Kolejny raz chwyciïa metalowÈ porÚcz bieĝni i uniosïa siÚ na
rÚkach, bo czuïa, ĝe zaraz upadnie. Dziewczyna miaïa wraĝenie,
ĝe dóï ciaïa nie naleĝaï do niej. Jakby ktoĂ dokleiï jej dolne
koñczyny, a zapomniaï poïÈczyÊ odpowiednie kable, bo nic
w nich nie dziaïaïo. Skrzywiïa siÚ, wysilajÈc wszystkie zdrowe
miÚĂnie i nerwy, by chociaĝby poruszyÊ palcami. Nic z tego.
Kalina byïa sparaliĝowana od pasa w dóï, a frustracja narastaïa
w niej coraz bardziej.
— Cholera! — skrzywiïa siÚ i puĂciïa porÚcz, a nastÚpnie
upadïa na podïogÚ. Miaïa ochotÚ krzyczeÊ ze zïoĂci. — Ale
z ciebie poïamana idiotka! — warknÚïa na siebie i usiadïa.
Z niemocy zaczÚïa piÚĂciami uderzaÊ w uda. Nic jednak nie
czuïa. Od prawie póï roku walczyïa o swoje zdrowie, ale kaĝdego
dnia traciïa nadziejÚ na to, ĝe kiedyĂ jeszcze bÚdzie mogïa
chodziÊ. Wszyscy powtarzali jej, ĝe musi walczyÊ, ĝe jest mïoda
i da radÚ, tyle ĝe ona w to nie wierzyïa. Nawet maïa siostra nie
potrafiïa podnieĂÊ Kaliny na duchu. Sabrina nie do koñca rozumiaïa to, co siÚ staïo. Prawie straciïa siostrÚ, trafiïa do rodziny
zastÚpczej, a teraz znowu byïa pod opiekÈ Kaliny. Wydarzenia
ostatnich miesiÚcy odbiïy siÚ na jej psychice juĝ na zawsze.
5
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Maïa budziïa siÚ w nocy, zaczÚïa siÚ moczyÊ i miaïa zmienne
nastroje. Nie moĝna byïo siÚ dziwiÊ, bo Sabrina przeszïa wiÚcej
niĝ niejedno dziecko. Najgorsze w tym wszystkim byïo to, ĝe
Kalina doskonale wiedziaïa, czego pragnie jej maïa siostra.
Sabrina chciaïa mieÊ normalnÈ rodzinÚ i caïy czas wypytywaïa
o… Nathana. Na samÈ myĂl o nim Kalinie zaciskaï siÚ ĝoïÈdek.
Dziewczyna nie widziaïa go od tamtego nieszczÚsnego dnia, ale
nie byïo chwili, by o nim nie myĂlaïa. Byïa Ăwiadoma, ĝe caïy czas
go kocha. TÚskniïa za nim, ale nie byïa gotowa na rozmowÚ.
W dodatku Nathan nie zabiegaï o to. Nie odzywaï siÚ. ZniknÈï.
Zapomniaï o niej.
— Ed! Kalina znowu siÚ wywaliïa! — z myĂli wyrwaï jÈ gïos
siostry. Sabrina wbiegïa na salÚ rehabilitacyjnÈ i od razu kucnÚïa
obok. — Co ty, Kalina? Znowu nie masz siïy? — zapytaïa
i spojrzaïa na jej nogi.
— Mam za gruby tyïek i nie daïam rady utrzymaÊ siÚ na
rÚkach — Kalina bÈknÚïa pod nosem, wiedzÈc, ĝe jej maïa
siostra i tak nie zrozumie znaczenia tych sïów. Okres dojrzewania byï jeszcze przed niÈ, wiÚc dla Sabriny wyglÈd nie miaï
znaczenia. W przeciwieñstwie do Kaliny.
— Ale jak to? — maïa skrzywiïa siÚ, ale Kalina nie zdÈĝyïa
odpowiedzieÊ, bo przybiegï do nich Ed.
— Czemu mnie nie woïasz? — zapytaï z pretensjÈ w gïosie
i pomógï Kalinie wstaÊ. Tak naprawdÚ podniósï jÈ z maty i posadziï na wózku. Poprawiï jej nogi, podaï wodÚ i kucnÈï obok.
— DziÚkujÚ — dziewczyna spojrzaïa na niego. Byïa mu
wdziÚczna za pomoc, ale przez zïoĂÊ, jakÈ w sobie tïamsiïa, nie
potrafiïa okazaÊ tego w odpowiedni sposób. Miaïa ĝal do caïego
Ăwiata.
— Skoñczmy na dziĂ, bo ja teĝ muszÚ jechaÊ na uczelniÚ
— Ed zaczÈï siÚ krzÈtaÊ i zbieraÊ wszystkie sprzÚty. Hantle,
mocowania do ïóĝka rehabilitacyjnego i inne przyrzÈdy, którymi
staraï siÚ pomóc Kalinie. Ta podjechaïa na wózku do okna i za6
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rzuciïa na siebie sportowÈ bluzÚ oraz poprawiïa wïosy zwiÈzane
w kucyk.
— Chciaïabym dziĂ wieczorem coĂ ugotowaÊ. PomógïbyĂ mi?
— zapytaïa. Nie lubiïa spÚdzaÊ wieczorów w samotnoĂci. To
doprowadzaïo jÈ do pïaczu i miaïa tego doĂÊ. Byïa Ăwiadoma,
ĝe powinna zaczÈÊ braÊ siÚ w garĂÊ, ale to nie byïo takie proste.
Nie, gdy masz wraĝenie, ĝe twoje serce umiera, a jedynym lekarstwem jest czïowiek, którego równie mocno siÚ kocha co nienawidzi.
— Jasne. ZrobiÊ jakieĂ zakupy? — Ed uĂmiechnÈï siÚ szeroko
na tÚ propozycjÚ. Oboje z KalinÈ pamiÚtali, jak byïo miÚdzy
nimi przed wypadkiem, ale przyjaěñ rzÈdzi siÚ swoimi prawami.
Ed okazaï siÚ byÊ tym prawdziwym przyjacielem, który naprawdÚ
chciaï pomóc Kalinie, mimo tego, co wydarzyïo siÚ wczeĂniej.
Nie oczekiwaï niczego w zamian. A przynajmniej tak byïo do
tej pory.
— Nie, ja wszystko kupiÚ. Po prostu przyjedě — te sïowa
zabrzmiaïy dziwnie. Kalina skrzywiïa siÚ ledwo zauwaĝalnie
i przyïapaïa siÚ na tym, ĝe brzmiaïo to jak proĂba. Tak naprawdÚ
miaïa ochotÚ powiedzieÊ Edowi: „Nie zostawiaj mnie, Ed.
Bardzo ciÚ potrzebujÚ”, ale byïa zbyt skryta, by to wyznaÊ. Nie
chciaïa okazywaÊ mu takich emocji, by nie budziÊ w nim
zïudnych nadziei. Doskonale pamiÚtaïa, ĝe Ed czuï do niej wiele
wiÚcej niĝ tylko przyjaěñ i mimo ĝe teraz zachowywaï siÚ jak
wzorowy przyjaciel, to Kalina spodziewaïa siÚ nagïego wybuchu
kolejnych wyznañ.
— Okej, a co bÚdziemy gotowaÊ? — zapytaï.
Sabrina pomogïa pchaÊ wózek Kaliny, bo to sprawiaïo jej
ogromnÈ frajdÚ. CaïÈ trójkÈ wyjechali z sali i skierowali siÚ do
windy.
— A na co masz ochotÚ? Moĝe zrobimy pizzÚ albo jakiĂ
makaron? — zaproponowaïa Kalina.
— Moĝe byÊ pizza.
7
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— Tak, pizza! Pizza! — wtrÈciïa zadowolona Sabrina
i podbiegïa do windy, by wcisnÈÊ przycisk.
— Wyrobisz siÚ na siódmÈ? — Ed kiwnÈï gïowÈ, ĝe tak,
i popchnÈï wózek, by po chwili wjechaÊ z KalinÈ do windy. Ta
zwiozïa ich na podziemny parking, gdzie chïopak zaparkowaï
auto. Nie naleĝaïo ono do niego, lecz do fundacji, która pomagaïa osobom po urazach krÚgosïupa. Ed byï wolontariuszem,
a jednoczeĂnie odbywaï tam studencki staĝ. W nieco lepszych
chwilach Kalina siÚ Ămiaïa, ĝe Ed moĝe ÊwiczyÊ na niej to, czego
nauczyï siÚ na studiach. Oboje przecieĝ chcieli byÊ fizjoterapeutami i pomagaÊ ludziom po wypadkach. ¿adne z nich nie
pomyĂlaïo jednak, ĝe osobÈ, która bÚdzie potrzebowaÊ pomocy,
bÚdzie któreĂ z nich. Ed raczej nie poruszaï tematu wypadku,
chociaĝ zapewne miaï mnóstwo pytañ. Tak jak media, które na
wszelkie sposoby próbowaïy skontaktowaÊ siÚ z KalinÈ. ¥wiat
mody aĝ huczaï od plotek, a spekulacji byïo wiÚcej, niĝ Kalina
byïa sobie w stanie wyobraziÊ. Próba samobójstwa, próba zabójstwa, wypadek, zaïamanie nerwowe… To tylko kilka z wersji,
o jakich rozpisywaïy siÚ gazety. Ona nie byïa jednak na to gotowa. Potrzebowaïa jeszcze nieco czasu, by ostatecznie zadecydowaÊ, co dalej. Miaïa prawo siÚ wahaÊ, bo pewnoĂci w tym,
ĝe kiedykolwiek wróci do peïnej sprawnoĂci, nie miaï nikt.
Zakupy na wózku inwalidzkim to wcale nie taka trudna
sprawa. ¿yczliwoĂÊ ludzi, pomoc Sabriny, która w takich chwilach byïa nadzwyczaj grzeczna, dawaïy Kalinie poczucie, ĝe
moĝe to wszystko jakoĂ siÚ uïoĝy. WïaĂnie wyjeĝdĝaïa z kasy
duĝego hipermarketu w centrum handlowym, gdy nagle usïyszaïa gïoĂny pisk swojej siostry, która pobiegïa w kierunku kawiarni.
— Sabrina, poczekaj! — Kalina krzyknÚïa za niÈ, a po
sekundzie juĝ wiedziaïa, co siÚ ĂwiÚci. To nie ciastka ani lody
byïy powodem wybuchu radoĂci jej siostry. Kalina patrzyïa, jak
Sabrina wpada w ramiona Nathana, który od razu wziÈï jÈ na
8
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rÚce i serdecznie wyĂciskaï. Dziewczyna zatrzymaïa wózek
i staraïa siÚ zachowaÊ normalnie. To byïo jednak bardzo trudne, gdyĝ emocje juĝ zawiÈzaïy jej ĝoïÈdek na supeï. Co miaïa
zrobiÊ? UdaÊ, ĝe go nie widzi? Byïo juĝ za póěno, bo Nathan
zdÈĝyï jÈ dostrzec i bez wahania ruszyï w jej stronÚ. „O Boĝe”
— pomyĂlaïa — „Chyba zaraz dostanÚ zawaïu”.
— Kalina, zobacz, to Nathan! — Sabrina podskakiwaïa na
rÚkach mÚĝczyzny i wskazywaïa palcem na siostrÚ.
— Trudno nie zauwaĝyÊ — Kalina bÈknÚïa pod nosem,
a potem niepewnie podniosïa wzrok. Wstrzymaïa oddech, bo
w jej sercu znowu coĂ drgnÚïo. To tÚsknota za kimĂ, kogo nigdy
mieÊ nie mogïa, a wszystko, co ich ïÈczyïo, byïo czystÈ fikcjÈ
i kïamstwem. To chyba bolaïo jÈ najbardziej.
— MuszÚ juĝ iĂÊ, Sabrino — odezwaï siÚ Nathan, a Kalina
spojrzaïa na niego. Nie miaï zamiaru nawet siÚ przywitaÊ?
A moĝe nie miaï odwagi? Byïo mu wstyd? Prawidïowo, ale mógï
zachowaÊ siÚ jak mÚĝczyzna i powiedzieÊ chociaĝby gïupie
„czeĂÊ”.
— Ale dlaczego? Nie moĝemy iĂÊ na lody? — Sabrina
zaprotestowaïa i z kwaĂnÈ minÈ zaczÚïa prosiÊ, by poszli do
kawiarni. Kalina tak ogromnie obwiniaïa siÚ o to, co dziaïo siÚ
z SabrinÈ po jej wypadku, ĝe nie potrafiïa jej odmówiÊ. Doskonale zdawaïa sobie sprawÚ, ĝe maïa widzi w Nathanie dobrego
faceta, moĝe nawet trochÚ ojca, który speïniaï jej dzieciÚce zachcianki.
— Nie wiem, co na to… Kalina? — Nathan w koñcu spojrzaï
na niÈ. Gïos mu zadrĝaï, a w oczach widaÊ byïo jedynie smutek.
MÚĝczyzna wzrokiem omiótï wózek inwalidzki, na którym siedziaïa, a potem na sekundÚ zamknÈï oczy.
— Na lody jest za chïodno. MogÈ byÊ gofry? — zaproponowaïa
nagle Kalina. Zrobiïa to wbrew sobie, bo nie miaïa ochoty na
towarzystwo Nathana, a jednoczeĂnie znowu czuïa, ĝe tak
bardzo za nim tÚskniïa. Za jego spojrzeniem, ustami i dotykiem.
Za jego obecnoĂciÈ i tymi chwilami, w których czuïa siÚ szczÚĂliwa.
9
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— Gofry? — Sabrina znowu siÚ skrzywiïa. — WolÚ lody
i kolorowÈ posypkÚ. TakÈ, co strzela w buzi! — pisnÚïa radoĂnie
i objÚïa Nathana. — TÚskniïam za tobÈ, wiesz? — powiedziaïa,
ale kolejne sïowa wyszeptaïa tak cicho, ĝe Kalina niczego nie
usïyszaïa. Nathan zerknÈï na KalinÚ i nagle uĂmiechnÈï siÚ
lekko. Wtedy jej serce zaczÚïo waliÊ jak szalone. To byïa jedna
z tych rzeczy, które Kalina chciaïa pamiÚtaÊ. Jego uĂmiech,
który nie zawsze docieraï aĝ do oczu, ale tym razem tak wïaĂnie byïo.
— BÚdzie bardzo ěle, jeĂli Sabrina zje maïÈ porcjÚ lodów?
— Nathan w koñcu odezwaï siÚ do Kaliny. Podszedï teĝ bliĝej,
a ona od razu poczuïa jego perfumy, które oczywiĂcie teĝ zaliczaïy siÚ do rzeczy, jakie dobrze jej siÚ kojarzyïy. Nie wiedzieÊ
czemu uĂmiechnÚïa siÚ. KÈciki ust Nathana uniosïy siÚ nieco
wyĝej.
— Nie, to raczej nie bÚdzie koniec Ăwiata.
— A my? — zaczÈï niepewnie. — Wypijemy razem herbatÚ?
— dodaï.
— Tak, moĝemy napiÊ siÚ herbaty — Kalina kiwnÚïa gïowÈ.
Nie rozumiaïa swojej reakcji, bo doskonale wiedziaïa, ĝe powinna
trzymaÊ siÚ od niego z daleka. CoĂ jednak ciÈgnÚïo jÈ do niego.
I nie chodziïo jedynie o tÚsknotÚ. Mieli przecieĝ tyle niewyjaĂnionych spraw, tyle pytañ i emocji, które kïÚbiïy siÚ w nich
obojgu.
Kawiarnia nie byïa odpowiednim miejscem do takich rozmów, ale taka niezobowiÈzujÈca herbata mogïa byÊ maïym krokiem ku temu, by w koñcu odwaĝyli siÚ na szczerÈ rozmowÚ.
— DziÚkujÚ — odpowiedziaï Nathan i bez pytania stanÈï za
wózkiem z zamiarem prowadzenia go. Dobrze, ĝe nie widziaï
miny Kaliny, która z zaskoczonej szybko zmieniïa siÚ w uĂmiechniÚtÈ. Gdy ruszyli w stronÚ kawiarni, dziewczyna westchnÚïa
gïoĂno. Poczuïa siÚ lepiej, jakby to nagïe spotkanie z bolesnÈ
przeszïoĂciÈ okazaïo siÚ mniej straszne, niĝ sobie wyobraĝaïa.
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Przecieĝ nie mogïa cofnÈÊ czasu. Nie mogïa teĝ przestaÊ kochaÊ Nathana, ale w tym momencie nie wydawaïo jej siÚ to aĝ
takie straszne.
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ROZDZIA 2
To spotkanie byïo dla Nathana ogromnym zaskoczeniem. Gdy
chwilÚ wczeĂniej ujrzaï KalinÚ na wózku, sam prawie nie byï
w stanie iĂÊ. Doskonale zdawaï sobie sprawÚ, ĝe to jego wina.
W pierwszej chwili miaï ochotÚ uciec, bo baï siÚ zderzenia z rzeczywistoĂciÈ. Nie byï gotowy. Ona zapewne równieĝ nie byïa,
ale Sabrina jak zwykle nie pozwoliïa mu tak po prostu odejĂÊ.
Podbiegïa, a po kilku minutach siedzieli juĝ w kawiarni i Nathan skïadaï zamówienie. Nie potrafiï wyczuÊ intencji Kaliny.
Dostrzegaï jej uĂmiech i to jak siÚ denerwowaïa, ale nie rozumiaï, co to oznaczaïo. Moĝe graïa? Udawaïa? Niestety podejrzewaï, ĝe wïaĂnie tak byïo.
— Na pewno nie chcesz nic sïodkiego? JakieĂ ciastko? RurkÚ
z kremem? — zaproponowaï, gdy Kalina dïugo przeglÈdaïa
kartÚ z kolorowymi deserami. Dziewczyna spojrzaïa na niego,
a potem na swojÈ siostrÚ, która w tym czasie zdÈĝyïa wybraÊ juĝ
piÚÊ pozycji z karty i zastanawiaïa siÚ nad kolejnÈ.
— A ten deser ma takie serduszki… — powiedziaïa Sabrina.
— O, tutaj! — dodaïa, pokazujÈc palcem na wafelkowe serduszka
w menu.
— Chcesz taki z serduszkiem? — zapytaï Nathan. UĂmiechnÈï
siÚ na widok wesoïych iskierek tañczÈcych w oczach tej cudownej
dziewczynki. Dziewczynki, za którÈ ogromnie tÚskniï. TÚskniï tak
mocno jak za KalinÈ. A moĝe nawet bardziej?
13
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— Tak, i ten! — wskazaïa na inny, równie kolorowy i z wafelkami.
— Aĝ dwa? — Nathan zerknÈï na KalinÚ, która siÚ nie odzywaïa. Sam przecieĝ nie mógï zadecydowaÊ. Nie miaï prawa.
— I jeszcze taki! O! — Sabrina byïa w swoim ĝywiole.
Wybraïa trzy sïodkie lodowe desery, a Nathan, nie sïyszÈc
sprzeciwu Kaliny, zamówiï wszystko, co chciaïa dziewczynka.
Siedzieli chwilÚ w krÚpujÈcej dla dorosïych ciszy. Maïa wcale
siÚ nie krÚpowaïa. Obserwowaïa wszystko wkoïo, a Nathan tylko
czekaï, aĝ zacznie prawiÊ swoje mÈdroĂci. Sabrina odezwaïa
siÚ dopiero, gdy kelnerka przyniosïa ich zamówienie.
— Dla kogo Miïosne Uniesienie? — zapytaïa, a Nathan siÚ
skrzywiï. Kalina zerknÚïa na niego niepewnie i zajrzaïa w kartÚ. Miïosne uniesienie to byïa nazwa jednego z deserów, które
wybraïa Sabrina.
— To dla Nathana! — powiedziaïa maïa i wskazaïa na
niego. — Ale te serduszki muszÈ byÊ dla Kaliny.
NastÚpnie wyjÚïa serduszkowe wafelki i wbiïa w gaïki lodów
na drugim deserze. Potem zmieniïa miejsce sïodkich rureczek,
a ïyĝeczkÈ zabraïa wiÚkszoĂÊ bitej Ămietany z deseru Kaliny.
Oboje z Nathanem wpatrywali siÚ w niÈ i nic nie rozumieli.
— Sabrina, co ty robisz? — Kalina zapytaïa szeptem.
— RobiÚ tak, jak lubisz. Tu masz róĝowe i biaïe lody, ĂmietankÚ ci zabraïam, bo mówisz, ĝe ci tyïek od niej roĂnie, a serduszki sÈ od Nathana! — wyjaĂniïa, a Kalina zdÚbiaïa. Nathan
za to uĂmiechnÈï siÚ lekko, ale staraï siÚ nad tym zapanowaÊ.
— A czemu ja nie mam serduszek? — wtrÈciï, by nieco
rozïadowaÊ atmosferÚ.
— No, jak to czemu? OddaïeĂ swoje serduszki Kalinie. Chyba
nie kaĝesz jej teraz ich oddawaÊ, co? — Sabrina prawie siÚ
oburzyïa i zmruĝyïa oczy.
— A moĝe powinnaĂ zapytaÊ mnie, czy ja w ogóle chcÚ jego
serduszka? — Kalina w koñcu siÚ odezwaïa. Byïa chyba lekko
14
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zirytowana, a na pewno zdenerwowana. Maïa znowu zaczÚïa
zamieniaÊ wafelki, rurki i bitÈ ĂmietanÚ.
— Ja tylko chciaïam dobrze… — westchnÚïa z rezygnacjÈ
i spojrzaïa na Nathana jakby go przepraszaïa. Wtedy ĂcisnÚïo
go w ĝoïÈdku. „Boĝe!” — pomyĂlaï — „Jak my ogromnie krzywdzimy tÚ maïÈ dziewczynkÚ”. Nathan nie potrafiï sobie z tym
poradziÊ. Czuï siÚ winny. Wszystkiego. I nie miaï na to ĝadnego
wytïumaczenia. W dodatku jego przeszïoĂÊ ponownie wróciïa,
bo od okoïo miesiÈca znowu zaczÈï spotykaÊ siÚ z kobietami,
które szukaïy sponsora. W ciÈgu tego czasu poznaï aĝ szeĂÊ
nowych chÚtnych, z czego jedna chciaïa iĂÊ na staïy ukïad.
Nathan byï bliski podjÚcia decyzji, ale dzisiejsze spotkanie zrobiïo mu w gïowie mÚtlik. On nie miaï siïy walczyÊ ze swoimi
demonami. Wiedziaï, ĝe nie jest w stanie zmieniÊ siÚ na dïuĝej, a nie chciaï juĝ nikogo krzywdziÊ. Uwierzyï, ĝe potrafi kochaÊ, ale ogromnie siÚ pomyliï. „KtoĂ, kto kocha, nie krzywdzi,
nie zdradza, nie zostawia w trudnych chwilach”. Nathan nie
czuï siÚ na tyle odpowiedzialny, by wziÈÊ na siebie takie obciÈĝenie. Uwaĝaï siÚ za tchórza. Byï nim i mimo ĝe okropnie siÚ
z tym czuï, nie miaï prawa kochaÊ. Postanowiï, ĝe juĝ nigdy nie
da ponieĂÊ siÚ emocjom, bo chwile sïaboĂci i cielesnej przyjemnoĂci byïy niewspóïmierne do tego, jakie cierpienie zadaï
Kalinie. Zostaïy mu jedynie wspomnienia i ĂwiadomoĂÊ, ĝe nigdy
juĝ nie zazna prawdziwej miïoĂci.
Spotkanie w kawiarni nie trwaïo dïugo. Nathan zupeïnie nie
wiedziaï, czy siÚ odzywaÊ, a tym bardziej co ma zrobiÊ. Miaï
zaproponowaÊ, ĝe je odwiezie? Miaï pomóc Kalinie jechaÊ na
wózku? W dodatku uĂwiadomiï sobie, ĝe w jego sportowym
aucie, którym przyjechaï, nie zmieĂci siÚ wózek inwalidzki. Z kaĝdÈ sekundÈ jego poczucie winy byïo coraz wiÚksze. Patrzyï na
nogi Kaliny, które ani drgnÚïy, chociaĝ wyglÈdaïy caïkiem normalnie. Odwaĝyï siÚ teĝ przyznaÊ, ĝe Kalina przybraïa nieco na
wadze i wyglÈdaïa zdrowo. Chociaĝ zdrowa na pewno nie byïa.
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— Czy Nathan moĝe mnie zabraÊ do siebie na noc? —
zapytaïa Sabrina, gdy zbierali siÚ od stolika w kawiarni.
— Nie sÈdzÚ, ĝeby chciaï — Kalina spojrzaïa niepewnie na
Nathana. Zabolaïo go to, ĝe miaïa wÈtpliwoĂci. Przecieĝ on tak
lubiï tÚ maïÈ i zrobiïby dla niej naprawdÚ wszystko.
— Nie chcesz mnie? — Sabrina zadarïa gïowÚ i wbiïa w niego
spojrzenie peïne nadziei.
— OczywiĂcie, ĝe chcÚ — przykucnÈï obok niej. — Ale to
musi byÊ decyzja Kaliny. Pozwól jej zadecydowaÊ, dobrze? —
zgarnÈï wïosy Sabriny za ucho i uĂmiechnÈï siÚ do niej.
— Dobra — maïa spojrzaïa na KalinÚ. — Kalina, to jak?
MogÚ jechaÊ z Nathanem? On ma takie wygodne ïóĝeczko! —
zapytaïa, a Kalina nagle zrobiïa siÚ caïa czerwona. Czyĝby pomyĂlaïa o tym samym co Nathan? Spojrzaï na niÈ, ona na niego
i od razu wiedziaï, ĝe tak. „Kurwa!” — Nathan zaklÈï w myĂlach.
„Ona nadal mnie pragnie” — trudno mu byïo w to uwierzyÊ,
ale jej ciaïo zaczÚïo jÈ zdradzaÊ. Policzki pïonÚïy, a po chwili
Kalina oblizaïa suche usta i zaczÚïa nerwowo pocieraÊ palcami.
Ten dziwny moment uĂwiadomiï Nathanowi jeszcze jednÈ sprawÚ. On równieĝ jej pragnÈï, bardziej niĝ jakiejkolwiek innej kobiety. WïaĂnie poczuï to w spodniach i nie potrafiï nad tym
zapanowaÊ.
— Umówimy siÚ innym razem. Okej!? — Nathan szybko
cmoknÈï SabrinÚ i natychmiast musiaï wyjĂÊ. Jego kutas juĝ
stawaï siÚ twardy, a w obcisïych jeansach trudno byïo to ukryÊ.
— No dobra! Kalina do ciebie zadzwoni! — dodaïa zadowolona
Sabrina i spojrzaïa na siostrÚ, która myĂlami zapewne byïa
równie daleko co Nathan.
— ZadzwoniÚ… — bÈknÈï i ruszyï poĂpiesznie w stronÚ
schodów, które prowadziïy na podziemny parking. Musiaï jak
najszybciej znaleěÊ siÚ w domu i rozïadowaÊ emocje, jakie nagromadziïy siÚ w nim w tej jednej chwili. Gdy wsiadaï do auta,
miaï juĝ peïny wzwód.
16
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— Kurwa! — tym razem zaklÈï na gïos. Mógï sobie na to
pozwoliÊ, bo w samochodzie byï przecieĝ sam. Ruszyï szybko
i wïÈczyï radio oraz klimatyzacjÚ, by zagïuszyÊ myĂli i nieco siÚ
ostudziÊ. Byïo mu gorÈco, a gdy nagle przypomniaïo mu siÚ, ĝe
w jego laptopie nadal byïy zdjÚcia Kaliny, które zrobiï jej któregoĂ piÚknego wieczoru, od razu wiedziaï, co siÚ stanie. Jak napalony i zdesperowany nastolatek miaï zamiar ulĝyÊ sobie, patrzÈc na jej zdjÚcia. „Co w tym zïego?” — Nathan zaĂmiaï siÚ
gardïowo. Lepsze to, niĝ szukanie kolejnej chÚtnej na noc w zamian za nowÈ biĝuteriÚ albo drogie buty. „Ja pierdolÚ! Ale ze
mnie ĝaïosny czïowiek” — drwiï z siebie, ale naprawdÚ nie
potrafiï poradziÊ sobie ze swoimi demonami. Tak mu byïo ïatwiej. PoddaÊ siÚ. OdpuĂciÊ. ProwadziÊ wygodne ĝycie, w którym
nikogo nie uszczÚĂliwiaï, ale takĝe nikogo nie krzywdziï.
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ROZDZIA 3
KalinÚ zaskoczyïa reakcja na Nathana. Byïa przekonana, ĝe juĝ
nigdy nie poczuje znowu tych dziwnych skurczy w dole brzucha,
ĝe nie jest w stanie pragnÈÊ, ĝe jej ciaïo nie jest do tego zdolne…
A jednak. Kalina nadal pragnÚïa tylko jednego mÚĝczyzny. To
krótkie spotkanie oĝywiïo w niej wiele wspomnieñ. Gïównie
tych dobrych. GdzieĂ podĂwiadomie Kalina ogromnie siÚ z tego
cieszyïa. Nie mogïa zmieniÊ przeszïoĂci, a o przyszïoĂci powinna
sama decydowaÊ. Pierwszy raz od wypadku miaïa naprawdÚ dobry
nastrój. I to dziÚki Nathanowi. To nie on powinien byÊ powodem
jej radoĂci, ale ona nie potrafiïa siÚ oszukiwaÊ. UĂmiechaïa siÚ
na myĂl o nim, jednoczeĂnie krojÈc pomidory na sos do pizzy.
Ed doïÈczyÊ miaï do nich za kilka minut, a Kalina przygotowaïa juĝ wiÚkszoĂÊ skïadników. Miaïa ochotÚ miïo spÚdziÊ wieczór. Pizza, film i cola. Uwaĝaïa, ĝe to idealny zestaw i dobry
poczÈtek powrotu do normalnoĂci.
Zapach Ăwieĝo upieczonej pizzy wypeïniï caïÈ duĝÈ kuchniÚ
w mieszkaniu Kaliny. Dziewczyna wynajmowaïa je od dïuĝszego czasu, ale zastanawiaïa siÚ takĝe nad jego kupnem. Na szczÚĂcie finansowo radziïa sobie dobrze, bo pieniÈdze z kontraktu
reklamowego perfum pozwoliïy jej na godne ĝycie. Blake Wood
caïy czas dopytywaï o to, kiedy wróci do branĝy, i oferowaï pomoc, ale Kalina grzecznie podziÚkowaïa. Chciaïa tego, a tak naprawdÚ marzyïa, by wróciÊ do modelingu. To staïo siÚ jej do19
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datkowÈ motywacjÈ. Wiedziaïa, ĝe dziÚki temu bÚdzie w stanie
utrzymaÊ siebie i SabrinÚ, a to byïo dla niej w tym momencie
najwaĝniejsze.
— Ed, zostaniesz u nas na noc? — zapytaïa Sabrina, gdy
caïÈ trójkÈ siedzieli i oglÈdali „KsiÚgÚ Dĝungli”. Kalina spojrzaïa
na Eda, a on na niÈ. Wzruszyïa ramionami.
— Mam zostaÊ? — niepewny gïos Eda Ăwiadczyï o tym, ĝe
bardzo tego chciaï.
— Ta kanapa jest naprawdÚ niewygodna.
Kalina bardzo nie chciaïa uraziÊ Eda, ale nie byïa gotowa
na to, by spÚdzaï noc w jej mieszkaniu. Na szczÚĂcie Ed od
razu siÚ tego domyĂliï.
— Jak kupisz to mieszkanie, to ĝÈdam, byĂ zrobiïa mi tu
mój pokój! — odpowiedziaï i puĂciï do niej oczko. Temat zostaï
zakoñczony, ale Kalina wiedziaïa, ĝe za jakiĂ czas znowu powróci. Teraz jednak mogïa siÚ zrelaksowaÊ. WestchnÚïa gïÚboko i zamknÚïa oczy. Do jej myĂli od razu wkradï siÚ Nathan.
ZaczÚïa siÚ zastanawiaÊ, czy byïa tak sïaba, czy zdesperowana,
ĝe chciaïa z nim porozmawiaÊ? NaprawdÚ tÚskniïa za wspólnymi
chwilami. Nagle przyszïo jej do gïowy, ĝe moĝe byïa w stanie
mu nawet wybaczyÊ. Ta myĂl nieco jÈ zaniepokoiïa, bo rodzice
zawsze uczyli jÈ szacunku do samej siebie i wpajali, ĝe zasïugiwaïa na mÚĝczyznÚ, który bÚdzie jÈ szanowaï. „Najpierw czuïam
siÚ przy nim jak dziwka, a potem mnie zdradziï, wiÚc byïam
dla niego wïaĂnie tym. DziwkÈ” — przypomniaïa sobie i od razu zeszïa na ziemiÚ. Moĝna ĝyÊ zïudzeniami, ale ludzie siÚ nie
zmieniajÈ. Nathan byï mÚĝczyznÈ, który nigdy nie speïni jej
oczekiwañ. Kalina oczekiwaïa od niego jednego. MiïoĂci, ale na
to skïadaïo siÚ wiele czynników. WiernoĂÊ, lojalnoĂÊ, zaufanie,
poczucie bezpieczeñstwa, wsparcie. Nie miaïa jednak niczego.
MiÚdzy nimi zostaïy same niedomówienia, ból, ĝal i resztki
nienawiĂci, której granica jest tak cienka. Kalina ponownie poczuïa siÚ okropnie, a jej dobre myĂli odeszïy w zapomnienie.
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„MuszÚ o nim zapomnieÊ” — wmawiaïa sobie, a jednoczeĂnie
próbowaïa usprawiedliwiÊ jego zachowanie. Byïa naiwna, ale
doskonale wiedziaïa, ĝe nic nie bÚdzie tak jak póï roku wczeĂniej. Wtedy byïa szczÚĂliwa i wierzyïa, ĝe to nigdy siÚ nie skoñczy.
Szybko siÚ skoñczyïo, a ona siÚ przekonaïa, ĝe ĝycie jest okrutne
i nie oszczÚdza nikogo. Nawet jej, mimo ĝe wycierpiaïa juĝ tak
wiele. Najwidoczniej na swoje szczÚĂcie musiaïa jeszcze chwilÚ
poczekaÊ. Wierzyïa, ĝe gdziekolwiek ono jest, ona je znajdzie
i wtedy zrobi wszystko, by trwaïo jak najdïuĝej.
NastÚpnego dnia Kalina od samego rana intensywnie Êwiczyïa
z Edem na sali rehabilitacyjnej. Peïna energii i zmotywowana,
by w koñcu odzyskaÊ sprawnoĂÊ, postanowiïa naprawdÚ o siebie
walczyÊ. Mimo zmÚczenia i bólu nie poddawaïa siÚ i byïa z siebie
naprawdÚ dumna. Nawet Ed zauwaĝyï, ĝe Kalina zachowywaïa
siÚ nieco inaczej. Nie wiedziaï, czym byïo to spowodowane, ale
uĂmiechaï siÚ i cieszyï z takiego obrotu sprawy. W koñcu martwiï siÚ o KalinÚ jak o przyjacióïkÚ.
— Koñczymy na dziĂ? Ja padam — zerknÈï na KalinÚ, która
chyba nie miaïa jeszcze ochoty koñczyÊ.
— No Ed, musisz siÚ wzmocniÊ, bo ja codziennie juĝ bÚdÚ
ciÚ tak mÚczyÊ — zaĂmiaïa siÚ.
— MyĂlaïem, ĝe to ja ciÚ mÚczÚ i torturujÚ.
— JesteĂ naiwny — oboje spojrzeli na siebie.
— A ty Ăliczna — wymsknÚïo siÚ Edowi, na co Kalina lekko
siÚ skrzywiïa.
— Tak, zwïaszcza taka spocona i zmÚczona — próbowaïa
obróciÊ to w ĝart.
— Jakakolwiek, dla mnie zawsze bÚdziesz Ăliczna — dodaï
i cmoknÈï jÈ w policzek. Kalina wstrzymaïa oddech, bo zrobiï to
bardzo blisko ust. Uciekïa wzrokiem i podciÈgnÚïa siÚ za uchwyty
do pozycji siedzÈcej. Zapadïa niezrÚczna cisza, ale Kalina nie
miaïa zamiaru tego komentowaÊ. Czy Ed znowu miaï zamiar
o niÈ zabiegaÊ? Ona tego nie chciaïa. Przecieĝ powiedziaïa mu
21
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juĝ wczeĂniej, ĝe miÚdzy nimi mogïa byÊ tylko przyjaěñ. „Dlaczego on tego nie rozumie?” — zastanawiaïa siÚ, ale nie znaïa
odpowiedzi.
Po wyczerpujÈcej rehabilitacji Kalina wróciïa do mieszkania
i miaïa chwilÚ czasu tylko dla siebie. Sabrina byïa jeszcze w przedszkolu, wiÚc dziewczyna postanowiïa siÚ zrelaksowaÊ. WziÚïa
prysznic, który przystosowany byï dla osób na wózku, ale zajÚïo
jej to tak wiele czasu, ĝe gdy skoñczyïa, Sabrina akurat wróciïa
juĝ do domu. Codziennie zawoziïa jÈ i przywoziïa z przedszkola
jej nauczycielka. Kalina zamieniïa z niÈ kilka sïów, dowiedziaïa
siÚ przy okazji o wycieczce, którÈ dzieciaki miaïy niedïugo odbyÊ
w ramach zajÚÊ przyrodniczych. Sabrina juĝ od progu zaczÚïa
opowiadaÊ o tym, co robiïa dzisiejszego dnia. Kalina lubiïa sïuchaÊ tych rozemocjonowanych opowieĂci, bo nikt nie potrafiï
opowiadaÊ o Ăwiecie lepiej niĝ jej malutka siostra.
— I pan John graï dziĂ na tamburyniu, a ja na dzwoneczku
i ĂpiewaliĂmy, i… — Sabrina aĝ siÚ zapowietrzyïa, bo chciaïa
powiedzieÊ o wszystkim naraz.
— Na tamburynie — Kalina poprawiïa jÈ.
— No, mówiÚ przecieĝ! — maïa skrzywiïa siÚ i opowiadaïa
dalej, wywoïujÈc po raz kolejny uĂmiech na twarzy starszej siostry.
ResztÚ tego dnia dziewczyny spÚdziïy tylko we dwie. Zrobiïy
wspólnie obiad, zaplanowaïy wypad na krótkie wakacje i obmyĂliïy plan, jak urzÈdzÈ pokój Sabriny, gdy Kalina w koñcu kupi
jakieĂ mieszkanie. Sabrina oczywiĂcie zeszïa na temat Nathana
i ich ostatniego spotkania. ZaczÚïa dopytywaÊ, kiedy do niego
zadzwoniÈ i czy znowu pójdÈ do kawiarni. Gdy w koñcu padïa
ze zmÚczenia, Kalina mogïa chwilÚ odpoczÈÊ. Jej myĂli jednak
caïy czas zaprzÈtaï Nathan. Dziewczyna dïugo zastanawiaïa siÚ,
czy zadzwoniÊ do niego. Nie byïa pewna, czy powinna, i mimo
tego ĝe serce podpowiadaïo jej coĂ innego, wahaïa siÚ. Rozdrapywanie ran nie byïo dobrym sposobem na poradzenie sobie
z problemami, ale coĂ ciÈgnÚïo KalinÚ do Nathana. Ona dosko22
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nale wiedziaïa, co to jest. Kochaïa go i tÚskniïa za nim. A moĝe
tÚskniïa tylko za wyobraĝeniem o Nathanie? Tego nie wiedziaïa,
ale chyba byïa gotowa siÚ przekonaÊ. Raz siÚ ĝyje — pomyĂlaïa
i rozejrzaïa siÚ za swoim telefonem, ale nie byïo go w zasiÚgu
wzroku. WestchnÚïa i chciaïa przesiÈĂÊ siÚ z sofy na wózek,
ale sama nie byïa w stanie tego zrobiÊ.
— Sabrina! — zawoïaïa siostrÚ. — WidziaïaĂ mój telefon?
— dopytaïa i rozejrzaïa siÚ raz jeszcze. Po chwili ciszy maïa
dziewczynka wyszïa ze swojego pokoju z komórkÈ Kaliny w rÚku. Dziewczyna skrzywiïa siÚ, bo nie lubiïa, gdy Sabrina bawi
siÚ jej telefonem.
— Nie gniewaj siÚ na mnie — maïa zaczÚïa tïumaczyÊ siÚ
juĝ od progu. — Chciaïam zadzwoniÊ do Eda, a zadzwoniïam do
Nathana — dodaïa, ale tego Kalina juĝ zdÈĝyïa siÚ domyĂliÊ.
— I co? — zapytaïa spokojnie, a Sabrina przysiadïa obok niej
i spojrzaïa smutno na siostrÚ.
— Odebraïa jakaĂ pani — westchnÚïa dziewczynka. — Kalina,
Nathan juĝ chyba naprawdÚ nas nie chce — dodaïa cichutko.
Kalinie w gardle stanÚïa wielka gula. Zapewne nie mniejsza
niĝ Sabrinie, która miaïa taki zawód w oczach, ĝe byïa prawie
na granicy pïaczu.
— Kochanie, to nie tak… — próbowaïa pocieszyÊ siostrÚ, ale
tak naprawdÚ sama potrzebowaïa pocieszenia. Mogïa jedynie siÚ
domyĂlaÊ, co za KOBIETA mogïa odebraÊ jego komórkÚ.
— Nathan na pewno ciÚ lubi i bardzo chciaïby siÚ z tobÈ
spotkaÊ — skïamaïa. SkÈd miaïa wiedzieÊ, co on naprawdÚ
myĂlaï? Doszïo do niej, ĝe tamto przypadkowe spotkanie byïo
kolejnÈ kpinÈ losu. Nathan uciekï wtedy tak szybko, bo nie
chciaï spÚdzaÊ z nimi wiÚcej czasu. Kalina musiaïa siÚ z tym
pogodziÊ, ale jak miaïa wytïumaczyÊ zakochanej w dorosïym
facecie dziewczynce, która widziaïa w nim ojca, brata i ideaï,
ĝe on nie chciaï mieÊ z nimi nic wspólnego? To byïo bardzo
trudne zadanie, które Kalina postanowiïa odïoĝyÊ na póěniej.
23
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Teraz pod wpïywem impulsu zachÚciïa siostrÚ, by spróbowaïa
zadzwoniÊ raz jeszcze. ByÊ moĝe miaï byÊ to kolejny cios, ale
ona sama teĝ chciaïa siÚ przekonaÊ, czy po drugiej stronie
faktycznie usïyszy kobiecy gïos.
— A jeĂli znowu odbierze ta pani? — zapytaïa Sabrina,
siedzÈc z telefonem przy uchu i czekajÈc na poïÈczenie.
— To przeprosisz i powiesz, ĝe to pomyïka — wyjaĂniïa
Kalina. RÚce spociïy jej siÚ z nerwów.
— No dobra, ale jeĂli ta pani… — Sabrina zamilkïa na chwilÚ.
— CzeĂÊ, Nathan! To ja! — pisnÚïa radoĂnie i spojrzaïa na
siostrÚ. Oczy maïej od razu zabïysnÚïy szczÚĂciem. Tliïa siÚ
tam teĝ nadzieja na to, ĝe Nathan jednak ich nie skreĂliï. To
byïo zapewne jej malutkie marzenie, które wïaĂnie siÚ speïniïo.
Kalina uĂwiadomiïa sobie, ĝe to równieĝ jej marzenie. Nie malutkie. Duĝe. Ogromne. W tym momencie chyba jedyne, oprócz
tego, ĝe bardzo chciaïa odzyskaÊ sprawnoĂÊ, by móc sama iĂÊ
pod drzwi mieszkania Nathana i chociaĝby wymusiÊ na nim
szczerÈ rozmowÚ. Tak. Tego chciaïa i wïaĂnie podjÚïa waĝnÈ ĝyciowÈ decyzjÚ.
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