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BBoruta wszedł do łazienki i aż zatrząsł się z zimna. Mieszkanie w zabytkowej kamienicy 
ma swoje plusy i minusy. Okno w łazience było luksusem, o którym mieszkańcy nowszych 
osiedli mogli tylko pomarzyć. Pięknego widoku co prawda przez nie widać nie było, bo wy-
chodziło na ślepą ścianę szybu, ale też mało kto chce podziwiać widoki podczas kąpieli. 
Ważne, że nikt przez okno zajrzeć nie mógł i świeże powietrze było, niekiedy nawet w nad-
miarze, jak teraz. Gdyby nie uległ pokusie wymiany okien w całym mieszkaniu, byłoby pew-
nie cieplej. Tamto stare drewniane okno, co by o nim nie mówić, zamykało się porządnie, a z 
tym nowym są same kłopoty. 

Zamknął okno z nadzieją, że samo się znowu nie otworzy i zaczął napełniać wannę gorącą 
wodą z zamiarem ogrzania w ten sposób jednocześnie całej łazienki. Stał i patrzył na wartki 
strumień, ale myślami był już przy sprawie, którą prowadził, kiedy usłyszał, że Beata wróciła 
z zakupami. To chwilowo zmieniło jego plany. Poszedł zapytać, co postanowiła.  

– Muszę niezwłocznie jechać do Zamościa – oznajmiła. – Mama jest już po operacji i po-
dobno czuje się nieźle. Jakie to szczęście, że sąsiad znalazł ją tak prędko. Strach pomyśleć, co 
by było, gdyby wyszła wieczorem. To mało uczęszczana ulica i przez całą noc nikt by jej nie 
zauważył. 

– Nie warto myśleć, co by było gdyby. Ważne, że teraz jest już pod dobrą opieką. 
– Ona tak, ale zwierzaki nie. Mówiłam ci, że Pikuś zaalarmował sąsiada? 
– Wspominałaś. Dzielny piesek. Jechać z tobą? 
– Miły jesteś, że to zaproponowałeś, ale jak wiesz, jestem już dużą dziewczynką i poradzę 

sobie – Beata najwyraźniej odreagowała już po stresie i niepokoju o matkę. 
– Jasne. Weźmiesz samochód, czy pojedziesz pociągiem? 
– Wezmę samochód. Na miejscu może mi być potrzebny. 
– Jasne – powtórzył. 
– Dobrze, że skończyło się tylko na złamaniu żebra i ogólnym potłuczeniu. Jak do tego 

mogło dojść? Mama o nic tak nie dbała, jak o to, żeby się nie poślizgnąć. 
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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. 


