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As uznał, że nadszedł odpowiedni moment na następne posunięcie. Postanowił, że tym ra-

zem użyje komputera, co ułatwi wyszukanie odpowiedniej osoby. Właściwie miał ją już upa-
trzoną, ale należało sprawdzić parę szczegółów. Poleganie na samej pamięci może okazać się 
zawodne. Na razie wygląda na to, że chwyciła pierwszy haczyk. Oby tak dalej. Niektórzy 
mają trudności z odróżnieniem tego, co widzą, od tego co by widzieć chcieli. To bardzo przy-
datna cecha. Miał nadzieję, że ona ją posiada. 

Po sprawdzeniu paru drobiazgów nie miał już wątpliwości. Tak, to była odpowiednia oso-
ba. Pozostał sposób zasugerowania, co powinna zrobić. Trzeba będzie zdać się trochę na jej 
inicjatywę. Informacje, jakie dostanie, będzie chciała sprawdzić i to może wystarczy, a jak 
nie, trzeba będzie pomyśleć o jakiejś innej zachęcie, ale to później. Jest osobą wystarczająco 
inteligentną, żeby dało się nią manipulować. Wiele się po niej spodziewał. 

Czuł miły dreszczyk podniecenia, który towarzyszył mu w tego rodzaju działaniach od... 
Właściwie od dzieciństwa. Już w szkole podstawowej odkrył, że zabawa w szyfrowanie wia-
domości, pociąganie za niewidoczne dla innych sznurki to niezła frajda.  Chłopaki powyrasta-
li z tych dziecinnych mrzonek. On przeciwnie: rozwijał i doskonalił swoje umiejętności w 
tym zakresie i teraz to zaowocowało. Bez tamtych dziecinnych zabaw nie byłby teraz tym, 
kim jest. Nikt nie miał pojęcia o jego wyjątkowości i to było dodatkowym źródłem jego satys-
fakcji. Nie potrzebował rozgłosu, nie on.  

Jego działania niektórzy mogliby nazwać manipulacją, on wolał prostsze określenie: ak-
cja. Wprawianie w ruch poszczególnych elementów, tak by kręciły się w  tylko jemu znany 
sposób. Inni biorą udział w przedsięwzięciu, nie mając o nim pojęcia. 

Nie unikał też prostych działań dostępnych każdemu,  pod warunkiem, że umiał się nimi 
posługiwać. Teraz na przykład należało zatelefonować i zwyczajnie poprosić o zorganizowa-
nie wywiadu. Nie szkodzi, że nie ma po temu żadnego specjalnego powodu. Wystarczy tylko 
o to poprosić właściwego człowieka, a on już pretekst pomoże wymyślić. 
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Już teraz można zamówić całość wpłacając jedynie 20 zł na konto Nr: 50 1020 5558 1111 
1115 9930 0019. Adres posiadacza konta to: Wydawnictwo TWINS; ul. Dymi ńska 6a/146; 
01-519 Warszawa (mtodd@mtodd.pl) i podając adres internetowy, na który e-booka 
należy przesłać. 
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