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Sara była zdenerwowana. Nie bardzo wiedziała, co ją niepokoi, bo w końcu nie pierwszy raz szła na czyjeś urodziny, a jednak nie czuła się swobodnie. Miała lodowate ręce, drapała ją metka na plecach, spódnica nieznośnie podciągała się do góry, grzywka wchodziła do
oczu, buty cisnęły. Wszystko źle. Za nic w świecie nie przyznałaby się, ale żałowała, że
jednak jadą do Laury. Sto razy bardziej wolałaby spędzić ten wieczór tylko z Łukaszem. Poza
tym szykując się do wyjścia, uświadomiła sobie, że oni jeszcze nigdy razem nie spędzili
całego wieczoru we dwoje. Zawsze mieli dla siebie dwie godzinki w ciągu dnia i to wszystko.
To miał być ich pierwszy długi wieczór razem. Akurat u Laury…
Łukasz siedział koło niej w samochodzie i palcami stukał w szybę. Ubrał się raczej
zwyczajnie i na pewno nic go nie uwierało, bo był zadowolony i rozluźniony.
Sara trzymała na kolanach papierową torbę z lampą wenecką w kształcie ogromnego
ślimaka — prezent dla Laury. Lampa była ciężka i nieforemna. Nie kosztowała wiele, oczywiście jak na możliwości Sary i Łukasza, a jednak Sara cały czas myślała o tym, jak dużo
musieli na tę Laurę wydać i że szkoda tych pieniędzy. Teraz, gdyby mogła cofnąć czas,
kupiłaby jej co najwyżej gumę do żucia, i to najlepiej przeterminowaną.
Laura mieszkała w Chotomowie. Od Sary było to daleko.
— Boże, gdzie ona mieszka! Na jakimś kompletnym odludziu! Czy to jeszcze Warszawa? — z ironią zapytała Sara.
— Już dojeżdżamy. To Warszawa — spokojnie odparł Łukasz.
— Okropne miejsce, prawda? Normalnych ulic tu nie znają. Koniec świata! Chciałbyś
tu mieszkać?
— Nie wiem —odparł Łukasz wymijająco.
— Zupełne odludzie. Zobacz, nawet latarń nie ma.
— Są — mruknął.
— Ale jak mało! Jak ona dojeżdża do szkoły? A jakie tu muszą być korki…
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— Nie większe niż u ciebie czy u mnie…
— Dlaczego jesteś niemiły?
— Czemu niemiły? Ja na przykład chciałbym się wybudować nie tak jak my czy wy, na
kupionej od kogoś działce, tylko… Wiesz, rodzina Laury ma tu ziemię od pokoleń. To nie
jacyś nuworysze… Moi rodzice wszystko kupili. Wciąż powtarzają, że doszli do wszystkiego
własną pracą. A ja bym właśnie chciał, żeby u mnie w przedpokoju wisiały obrazy sprzed
dwustu lat i żeby byli na nich moi przodkowie. Wiesz, że Laura pochodzi z hrabiowskiej
rodziny? — zakończył patetycznie.
Rodzice Sary byli na pewno bardzo bogaci, może nawet bogatsi niż Laury, ale jej dziadek pracował w fabryce, a rodzice wszystko kupili, a raczej przez czysty przypadek weszli w
posiadanie majątku po kimś obcym. Jeśli dla Łukasza takie rzeczy mają znaczenie, to Sara
przy Laurze wypada blado. I najgorsze, że nic nie można zrobić. Tego Sara nie naprawi. Nie
uda się nagle być hrabianką.
„Hrabianka! Na pewno mu nagadała bzdur i tyle. A ten jej we wszystko uwierzył. Jaka
z niej hrabianka? Jak ona się zachowuje? Nie mam zamiaru się z nią porównywać. Taka
dobrze urodzona, ale to moi rodzice najbardziej sponsorują szkołę. Ciekawe, że o tym Łukasz
nie pomyśli”.
Kilka chwil jechali w milczeniu.
— Rodzice kupili tu działkę. Bardzo blisko. Chcą, żeby za kilka pokoleń o nas też tak
można było powiedzieć. Osiem tysięcy metrów, strumyk, dwa pagórki. Budujemy się.
— Tu?!
Lasy, pustkowia, droga ledwo wyrąbana między drzewami. W jej odczuciu to był prawdziwy koniec świata.
— Zobaczysz, jak ona mieszka. To się czuje, że dom stoi ponad dwieście lat. Mają spory sad i piękny widok na lasy, które należą do nich. A portrety… Zresztą sama zobaczysz.
Sara zacisnęła usta.
„Wracaj sobie do niej, jak ci tak zależy na portretach i spuściźnie rodowej” — pomyślała i przesunęła się do okna.
— O co ci chodzi?
— O nic!
„Muszę przestać się tak wszystkim denerwować. To nie ma sensu”.
Po chwili znów się przesunęła i przytuliła się do Łukasza.
— Przepraszam. Nie wiedziałam, że kupiliście tu działkę.
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— Nie ma sprawy. — Łukasz cmoknął Sarę w policzek. — Wiem, że nie wiedziałaś. Ja
chyba chciałbym w przyszłości właśnie gdzieś na obrzeżach mieć dom. Dlatego namawiałem
ojca, żeby już teraz kupili ziemię. Rodzice Laury pomogli wybrać… To takie moje marzenie.
Skoro jednak tobie się nie podoba…
— Nic podobnego — powiedziała Sara o wiele głośniej, niż było trzeba. — Zawsze
chciałam mieszkać w takiej okolicy. Kocham odludzia. Bardzo mi się tu podoba.
*
Posesja była bardzo duża, o czym można się było od razu przekonać, bo gdy podjechali
pod bramę, dom ledwie majaczył daleko za drzewami. Wartownik wpuścił ich, wytłumaczył
kierowcy, gdzie ma zaparkować i dokąd potem może się udać, by poczekać, aż zabawa się
skończy.
Laura otworzyła im osobiście.
„A ta co? Hrabianka jedna! — Sara obrzuciła jubilatkę krytycznym spojrzeniem. —
Nawet się nie przebrała do kolacji? Co za skandal! Oburzające! Niech uważa, bo ją wydziedziczą”.
Sara poczuła się głupio, że tak się wystroiła, ale zaraz zobaczyła Mateusza, który był w
białej koszuli z muszką, i Koronkę w wieczorowej sukni w szlachetnym kolorze czerwonego
wina. Koło nich stała Iza w dżinsach i T-shirtcie z dużym nieregularnym dekoltem.
„Aha, czyli wszystko dozwolone. Każdy ubrał się, jak lubi. Bardzo dobrze”.
Oboje złożyli Laurze najserdeczniejsze życzenia, a potem Sara rozejrzała się po domu.
Od razu spostrzegła, że na jednym z obrazów sportretowano kobietę niewiarygodnie podobną
do Laury. Kropka w kropkę.
„Matko, ona nie kłamie z tym hrabiostwem. Czyli stąd ta jej końska twarz…”.
— To co? Z ubraniami sobie poradzicie, bo słyszę, że znów ktoś przyjechał. Łukasz,
czujcie się jak zawsze, czyli jak u siebie.
— Jasne. A gdzie zrobiłaś szatnię?
— W zielonym — krzyknęła Laura i popędziła w kierunku drzwi.
— Okej, poradzimy sobie.
Sara zdjęła kurtkę i pozwoliła się Łukaszowi poprowadzić.
Pokój istotnie miał ciemnozielone atłasowe tapety, a sufit wyłożony drewnem. Kilka
regałów z książkami teraz zastawione było szeregiem wieszaków na ubrania. W kominku
wesoło palił się ogień. Nad kominkiem wisiał portret. Tym razem był to mężczyzna trzymający konia za uzdę.
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— Chodź, rozejrzymy się po domu. Pokażę ci kilka fajnych miejsc.
*
Wielki hol, potem jeszcze jeden, salon wielkości dwóch sal szkolnych, skrzydło dla
służby, jakieś zakamarki, korytarzyki prowadzące nie widomo dokąd, schody w górę i w
dół… To wszystko nie zrobiło na Sarze wrażenia. Ich dom też był duży — może nie aż tak,
ale do małych nie należał. Oczywiście w całkiem innym stylu, bo jasny i nowoczesny, ale z
przykrością musiała przyznać, że nie miał tego „czegoś”. U niej wszystko pachniało chemią,
bo mama miała obsesję na punkcie czystości. Ten dom pachniał… domem. No i ogród zimowy… Wielka, otoczona grubymi szybami szklarnia z masą altanek, ławeczek, murków,
wodotrysków, wiatraków i zraszaczy. Tak, to było miejsce magiczne. Rozstawiono tam
między roślinami masę maleńkich lampeczek. Gdy się wchodziło, wrażenie było niesamowite
— jakby człowiek nagle przeniósł się do innego, bardziej pojemnego wymiaru. Wszędzie
wiły się cienie roślin, pachniały kadzidełka, coś się ruszało, szurało. Ten ogród żył.
Posnuli się wśród gąszczy cieni, roślin i światełek, a potem znaleźli ławeczkę w malowniczym końcu ogrodu z dwiema altankami i usiedli. Nic nie mówili, tylko z bardzo bliska
zajrzeli sobie w oczy, pobawili się swoimi dłońmi, aż wreszcie zaczęli się wolniutko, delikatnie całować. Sara objęła Łukasza za szyję, wsunęła mu palce we włosy i z przyjemnością
poczuła, że objął ją bardzo mocno i przytulił, jakby chciał ją do siebie przykleić.
Przylgnęła do niego piersiami. Łukasz całował ją po policzkach, powiekach, szyi. Pociągnął Sarę, żeby usiadła mu na kolanach. Nad nimi tańczyły cienie roślin, migały malutkie
lampeczki, z daleka dobiegała stłumiona urodzinowa muzyka, coś słodko pachniało.
Łukasz położył rękę na piersi Sary i wolno odpiął jej guzik przy bluzce.
Sara zobaczyła jakiś cień za plecami Łukasza. Coś stuknęło. Zesztywniała.
— Nie, nie. Łukasz, nie…
— Dlaczego?
— Nie wiem, ale nie. Chyba ktoś tu jest.
— Nikogo nie ma. Kocham cię — powiedział Łukasz i przyciągnął Sarę do siebie, ale
ona nie mogła oderwać oczu od dziwnego dużego cienia. Może był to tylko liść, ale zepsuł
nastrój.
Wstała i wzięła Łukasza za obie ręce.
— Pić mi się chce.
Łukasz westchnął i wolno się podniósł. Nie był szczególnie zadowolony.
Wrócili do gości.
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Sara sięgnęła po minikanapkę. Pycha! Zjadła cztery.
Kiedy Łukasz przyniósł jej szklankę, wypiła jednym haustem.
— Dziwna ta cola.
— Z wódką — powiedział Łukasz.
— Mama mnie zabije!
— Nie zabije, bo nic nie poczuje. Jeszcze tyle godzin. Będziesz się lepiej bawić. Słuchaj, przepraszam, że byłem niemiły w samochodzie. Po prostu przed wyjściem moi rodzice
strasznie się pokłócili. Wkurzyło mnie to wszystko.
— Nie ma sprawy. Moi też się żrą bez przerwy. Tylko jak jesteś na nich zły, to mi nie
opowiadaj o hrabiostwie i spuściźnie.
— Ale przyznaj, że chałupa ekstra. I tyle autentycznych dzieł sztuki.
— Chodź, potańczymy. Zobacz, co ta Laura wyprawia. Ona kompletnie nie umie tańczyć. O teraz, co to niby miało być?
Sara zerknęła na Łukasza, ale on w ogóle nie patrzył na Laurę, tylko na nią, więc rozejrzała się po tańczących i chcąc wyjść na obiektywną, szybko dodała:
— Zobacz, jak Sylwia pięknie się rusza. Jak fajnie tańczy rękami, prawda?
Sarze było gorąco i dostała okropnej czkawki, więc z nikim nie mogła rozmawiać. Kiedy zaczęła się wolna muzyka, z przyjemnością wtuliła się w ramiona Łukasza.
Trochę potańczyli, a potem zjedli kanapeczki. Łukasz zostawił ją na chwilę.
Ludzie bawili się świetnie. Ktoś robił zdjęcia, wiele par tańczyło. Było gwarno i czuło
się, że to udana impreza.
Łukasz wrócił z dwiema szklankami. Sara powąchała, ale nic nie poczuła. Dopiero kiedy upiła łyczek, poczuła alkohol. Spojrzała na Łukasza.
— Niestety, nic innego nie ma. Za nas! — Podniósł swoją szklankę do góry.
Sara zrobiła to samo.
— Za naszą miłość — powiedział.
— Za naszą miłość — powtórzyła Sara.
Próbowała markować picie, bo już jej się kręciło w głowie, a absolutnie nie chciała się
upić, ale Łukasz patrzył, czy na pewno wypiła wszystko.
Jak znaleźli się znów w ogrodzie zimowym — nie pamiętała. Zapewne Łukasz wziął ją
za rękę i tam poprowadził. Było jej tak wesoło i tak dobrze, że o nic się nie martwiła. Nawet
twarz Laury, która gdzieś jej mignęła, nie zdenerwowała jej. Wszystko wydawało się łatwe i
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proste. Sarze było tak gorąco, że z przyjemnością zdjęłaby bluzkę. Nie zaprotestowała, kiedy
Łukasz rozpiął jej guziki.
— Kocham cię, wiesz? — Wsunął jej ręce pod bluzkę. — Zwariowałbym bez ciebie…
— Wiem…
Czuła się cudownie. Jej Łukasz kochał ją i szalał za nią. Byli sami i było im dobrze.
Łukasz posadził ją na kolanach, a ona zarzuciła mu ręce na szyję i…
— Laura zaczyna slajdowisko! — Ktoś wpadł do ogrodu zimowego i zanim Sara zdążyła cokolwiek zrobić, zapalił górne światło.
Zerwała się na równe nogi, przygładziła włosy i ubranie.
Spojrzała na Łukasza. Miał przekrwione, rozbiegane oczy i dziwne plamy na szyi, był
potargany. Za jego plecami pojawili się jacyś ludzie. Nagle zobaczyła, że wcale nie byli tu
sami. Kilka par wymknęło się ukradkiem z ogrodu.
— No pięknie! Co za widoczek! Lepszy niż start protofazy w mitozie. Szybcy jesteście.
— Mateusz obrzucił Sarę i Łukasza nieprzyjemnym spojrzeniem, a potem bezwstydnie patrzył, jak Sara poprawia ubranie. — Oczyściłaś się z resztek tej sytuacji? To chodźcie. Laura
wszystkich zbiera — mruknął.
— Daj spokój ze slajdami… — Łukasz pociągnął ją znów na ławkę. — Znam je na pamięć. Będzie pokazywać historię swojego życia. To snobka. Zresztą te zdjęcia są marne, a
ona nudno opowiada. Już ze sto razy to widziałem. Laurka w przedszkolu tańczy poleczkę w
trzeciej parze, Laurka w szkole odbiera laurkę, Laurka na wycieczce z klasą, piętnaste urodziny Laurki… Na pewno też znów pokaże to nasze wspólne zdjęcie…
— Jakie nasze? Skąd ona ma nasze zdjęcie?
— Nie nasze, tylko nasze, jej i moje — odparł Łukasz.
Podszedł do kontaktu i zgasił światło.
— Chcę to zobaczyć. Jestem wielką fanką waszych zdjęć — twardo powiedziała Sara.
— Znów zaczynasz?
— Nic nie zaczynam.
Poprawiła palcami włosy, sprawdziła, czy bluzka zapięta, otarła wargi o rękaw. Trochę
kręciło jej się w głowie i strasznie chciało jej się pić, ale mimo wszystko ruszyła przed siebie.
Ludzie dopiero zaczynali się zbierać. Sara spojrzała na krzątającego się Matuesza, a on
na nią. Nie zamienili ani słowa, ale Mateusz pokazał jej, że ma krzywo zapięty guzik i Sara
się zaczerwieniła. Szybko wbiła się w kąt wielkiej skórzanej kanapy i udawała, że wcale jej tu
nie ma.
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Łukasz miał rację — zdjęcia były słabej jakości, a opowieści Laury nudne i banalne.
Typowe zdjęcia, których każdy miał pełno w domu. Oczywiście zaprosiła tak wiele osób, że i
tak uzyskała aplauz, ale Sara widziała po ludziach, że raczej się nudzą i tylko udają entuzjazm. Sara właśnie zasłaniała usta ręką, żeby ziewnąć, kiedy Laura powiedziała:
— A teraz, moi kochani, bardzo przyjemny, ale już zamknięty rozdział mojego życia.
— U…!
Ze wszystkich stron rozległy się gwizdy i tupania. Paru kolegów poklepało Łukasza po
plecach.
Sara skrzyżowała ręce na piersiach i widząc, że kilka osób ciekawie na nią patrzy, przybrała doskonale obojętny wyraz twarzy.
Wytrwała do końca pokazu, ale nie było to łatwe. Łukasz za rączkę, Łukasz przytulony,
Łukasz pomaga Laurze wsiąść do łódki, tańczą, stoją, głupio się uśmiechają, Łukasz niesie
Laurę na rękach…
Sara trwała dumna i nieruchoma. Wreszcie Laura skończyła. Znów ktoś włączył muzykę.
Laura krzątała się jeszcze przy sprzęcie, kiedy podszedł do niej jakiś chłopak. Coś jej
szepnął do ucha, a ona odwróciła się, parsknęła śmiechem i cmoknęła go w policzek.
— A to co za palant? — zapytał Łukasz.
— Absztyfikant Laury. Na moje oko chodzi im po głowie popracowanie nad romantycznym przeniesieniem pyłku z pręcików na znamię słupka — odparł Mateusz, który nie
wiadomo jak znalazł się koło nich.
— Co ty bredzisz?! — nastroszył się Łukasz. — Skąd ona go wytrzasnęła?
Laura weszła na krzesło i w tym momencie ktoś ściszył muzykę.
— Kochani moi goście! Teraz coś na gorąco. Płonące lody!
Sara poszukała barku. Wzięła puszkę z colą. Była zamknięta, więc otworzyła ją i wypiła
duszkiem. Potem przeprosiła Łukasza i poszła do łazienki.
Spojrzała do lustra. Przeraziła się. Na policzkach miała jakby naklejone dwie wielkie
czerwone plamy, szyja cała w czerwonych kropkach, usta jakieś rozmazane, bluzka wymięta.
Włosy… szkoda słów.
Pochyliła się nad umywalką i zanurzyła twarz w zimnej wodzie. Poczuła ulgę, ale gdy
się wyprostowała, pod oczami miała czarne zacieki.
Minęło sporo czasu, zanim doprowadziła się do względnego porządku.
Kiedy wróciła, Łukasza nigdzie nie było. W końcu zobaczyła go stojącego razem z Laurą i jej absztyfikantem, jak nazwał go Mateusz.
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Szybko tam podeszła.
— O! Olaf, to jest właśnie Sara, dziewczyna Łukasza. Mówiłam ci o niej.
— A, tak. Cześć.
— Cześć.
Olaf podał Sarze rękę i mimo że wokół nich huczała muzyka, kłębili się jacyś ludzie,
ktoś ich popychał, ktoś tuż koło nich przebił balonik, między nimi zapadła dziwna cisza. Sara
czuła, że Olaf ogląda ją jak rzecz, Łukasz natomiast ciska spojrzenia na Laurę.
— Mówiłam ci, jak oni się ładnie kochają — powiedziała Laura i uśmiechnęła się promiennie. — Kochani, ja muszę wracać do gości.
— Idę z tobą! — krzyknął Olaf i złapał Laurę za szlufki przy pasku.
Laura pisnęła, odwróciła się zachwycona i klepnęła Olafa w czoło.
Sara spojrzała na Łukasza. Ten odprowadził ich wzrokiem, a potem syknął:
— Co za palant.
— Co mówisz?! — krzyknęła, chociaż doskonale słyszała, co powiedział.
— Co za palant! Co ona w nim widzi? Jakiś dupek.
— Przystojny — rzuciła, żeby Łukasza ciut podrażnić.
Niepotrzebnie, był już wystarczająco podrażniony.
— Poza tym zupełnie do siebie nie pasują. Kompletnie.
— Dlaczego? Dobrze razem wyglądają. Ona ładna, on przystojny. Jak my! — zaśmiała
się.
— Nie żartuj. Martwię się o nią. Laura jest bardzo łatwowierna — skrzywił się Łukasz.
— Widziałaś, jak się gapił na jej nogi? To jakiś zboczeniec. Od razu widać, że chodzi mu
tylko o jedno.
— Miałam wrażenie, że raczej gapił się na mnie, ale mniejsza z tym. Co cię to w ogóle
obchodzi? Chodź, potańczymy…
Łukasz dał się wyciągnąć. Niby tańczył, ale Sara widziała, że co chwila zerka w kierunku Laury, która bawiła się na całego. Roześmiana, z rozłożonymi ramionami, kręciła biodrami, obracała się — najwyraźniej była szczęśliwa.
*
Była za sześć trzynasta, kiedy Sara się obudziła. Właściwie obudził ją esemes od Mateusza.
„Tylko się nie przejmuj! Pomyśl, co czuje korzeń po usunięciu włośników”.
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„A temu o co znów chodzi? Po co mnie budzi o tak barbarzyńskiej godzinie? Jaki znów
korzeń”.
Jeszcze raz przeczytała esemesa.
„Czym?” — odpisała.
„Są już zdjęcia z imprezy u Laury”.
Sara jęknęła. Jeśli Mateusz, po raz pierwszy w życiu, napisał do niej esemesa, żeby się
nie martwiła, to te zdjęcia muszą być makabryczne.
„Trudno. Muszę je obejrzeć”.
Włączyła komputer i weszła na forum szkoły. Zalogowała się i zaraz jej oczy zaatakował czerwony napis:
Kochani moi Przyjaciele!
Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że przyszliście i razem pomogliście mi przetrwać
tę niewesołą uroczystość. To nic fajnego mieć siedemnaste urodziny. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Bez Was byłoby beznadziejnie. Kocham Was wszystkich,
Laura.
Pierwsze zdjęcie: Laura stoi z wielkim bukietem róż, oczywiście na tle rodzinnych portretów. Podpis: Kwiat młodzieży.
„Niech żyje skromność”.
Drugie: Olaf daje jej prezent, nachylając się nad nią. Podpis: Kto wie, co jest w środku?
„Coś równie nudnego jak ty cała”.
Trzecie: tańczący tłumek; ludzie w różnych pozach. Na pierwszym planie Koronka z
uniesionymi rękami, jakby przed kimś uciekała. Ciemnoczerwona suknia wyszła cudownie,
koczek Koronki już lekko zdeformowany. Podpis: Koronkowy uśmiech.
Czwarte: zbliżenie tak duże, że widać tylko czyjeś męskie dłonie na damskiej pupie.
Podpis: Łukasz sprawdza, czy Sara ma ciepłe majtki. Nie ma.
Sara jęknęła.
Piąte: Sara w rozpiętej bluzce; wygląda okropnie, śmieje się, pokazując za dużo zębów.
Obok niej Sylwia, Iza i jeszcze kilka dziewczyn. Podpis: Miłe, ładne i zaradne.
„Co za podła lurowata małpa. O sobie to pisze kwiat młodzieży, a my — miłe i zaradne”.
Szóste: Łukasz — elegancki, bardzo ładnie wyszedł; nie patrzy w obiektyw, ale wygląda, jakby pozował do zdjęcia, na tle rodowych portretów oczywiście. Podpis: Człowiek z
dystansem… do pokonania.
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Siódme: Laura uśmiecha się; jest swobodna i nawet jej końska szczęka wyszła dobrze.
Po obu jej stronach Łukasz i Olaf; gapią się na nią, każdy tak samo. Podpis: Dwaj przyjaciele
z boiska…
„Bezczelna! No, bezczelna! I jak ja niby mam się nie denerwować? Zaraz jej coś zrobię!”.
Ósme: kilka par tańczy. Między nimi Sara i Mateusz. Twarzy Mateusza nie widać, Sara
ma pod oczami rozmazany tusz. Na pierwszym planie czyjaś ręka z przebitym balonem.
Podpis: Płacze dziewczynka — balon uciekł jej.
Dziewiąte: Łukasz nachyla się na Laurą, trzyma ją za łokieć i coś jej szepcze, tłumaczy;
ma zmarszczone czoło. Podpis: Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha…
Dziesiąte: zimowy ogród; zdjęcie jest poruszone i nieostre, ale i tak widać, że para siedzi na ławce i intensywnie się sobą zajmuje. Podpis: Premiera czy próba generalna?
Od jedenastego do osiemnastego — prezenty. Lampa w kształcie ślimaka też jest. Podpis: Od Łukasza i Sary.
„Nie »od Sary i Łukasza«, tylko »od Łukasza i Sary«. Zabiję ją! Na żadnym zdjęciu nie
wyszłam normalnie! Musiała wybrać akurat takie. Lura!”.
Sara trzasnęła klapą notebooka.
„Co za małpa! Małpa! A ja jej kupiłam taki drogi prezent. Niech ją diabli! Musiała zaraz po naszym wyjściu zgrać te wszystkie zdjęcia. Ale kto je robił? Było kilka osób z aparatami… To hiena! Może ona urządziła te urodziny tylko po to, żeby mnie upokorzyć? Może
Ludwik miał rację? Dlaczego tam poszliśmy? Co mnie podkusiło? Wybrała oczywiście tylko
kilka najsmaczniejszych. Resztę wrzuci potem, jak już nikt ich nie będzie miał chęci oglądać.
Ciekawe, co Łukasz o tym sądzi”.
Zadzwoniła do Łukasza, ale najwyraźniej jeszcze spał. Mogła mu wysłać esemesa, ale
nie chciała tego robić, bo niby co mu miała napisać?
Rzuciła komórkę na nocny stolik i wróciła do łóżka.
„Niepotrzebnie tam poszłam. Niepotrzebnie. Jeśli Mateusz już to widział, to znaczy, że
cała szkoła może sobie to obejrzeć. Boże, w poniedziałek będę musiała tam pójść. Ja się
zabiję. »Łukasz sprawdza, czy Sara ma ciepłe majtki«. Zabiję ją, normalnie zabiję!”.
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