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Boruta wrócił do domu zmęczony po całym dniu wytężonej pracy. Zamierzał coś przeką-
sić, wziąć gorący prysznic i iść spać. Włączył elektryczny czajnik i otworzył lodówkę. Po-
wyjmował z niej wszystko, co nadawało się do kanapek, umył ręce i z tacą pełną wiktuałów 
powędrował do pokoju. Podczas przyrządzania posiłku obejrzy w telewizji wiadomości. 

Postawił tacę, odsuwając książkę, która leżała w miejscu... w miejscu, gdzie jej z całą 
pewnością nie zostawił. Dziwne. Nie należał do pedantów i bywało, że w roztargnieniu 
umieszczał przedmioty nie na swoim miejscu. Zdarzyło mu się nawet kiedyś odłożyć książkę 
do lodówki, więc teraz nie powinien być zdziwiony, a jednak był. Tę książkę przeczytał rok 
temu i odłożył ją później na górną półkę regału. Skąd wzięła się na stole? Czyżby Beata wró-
ciła wcześniej? Zajrzał do sypialni, ale nigdzie na ślad jej powrotu nie natrafił.  

Nie było jeszcze tak późno, żeby nie mógł zadzwonić do teściowej. Odebrała Beata. Z 
rozmowy wynikało, że nie wie, kiedy przyjedzie. Nie wspomniał o dziwnych drobiazgach, 
które mu się przydarzały podczas jej nieobecności. Nie chciał jej martwić. Sam pocieszał się, 
że to tylko przemęczenie. Należy mu się więcej odpoczynku i wszystko wróci do normy, po-
cieszał się. Trzeba zrobić sobie porządną, gorącą kąpiel. 

Kiedy wszedł do łazienki, nogi się pod nim ugięły. Panował w niej nienaganny porządek, 
jakiego z całą pewnością rano nie zostawił. Gdyby mieli sprzątaczkę, a ona własne klucze, 
taki widok byłby normalny, ale tak nie było. Na wieszakach wisiały starannie poukładane 
ręczniki frotté, a on rano wyciągnął swój stary lniany ręcznik, który lubił, a którego zwykle 
nie używał, żeby nie burzyć harmonii zaplanowanej przez Beatę. Przeszukał wszystkie kąty, 
ręcznika nigdzie nie znalazł. Wyglądało, jakby ktoś włamał się do jego mieszkania tylko po 
to, żeby ukraść stary lniany ręcznik! Czysty absurd. 
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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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