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Czekając na wnuki, Wanda zabrała się za porządki. Nie lubiła bezczynności, za to lubiła 

zajęcia domowe, zwłaszcza utrzymywanie mieszkania w nieskazitelnej czystości sprawiało jej 
satysfakcję. Kawalerka, w której mieszkała, zawsze lśniła czystością, nie tak jak to mieszka-
nie syna. Rozejrzała się z dezaprobatą. Synowa jej się niestety nie udała, nie ma co ukrywać. 
Przez moment zastanawiała się, od czego zacząć. Czy od powieszenia nowych, własnoręcznie 
uszytych zasłon, czy od wyrzucenia śmieci? Zajrzała do wypełnionego po brzegi kubła. Dla-
czego oni nie segregują odpadów? Ach, prawda. Już się tego nie robi. Nawet zużyte baterie 
wyrzuca się razem z odpadkami. Trudno, nie jej sprawa. 

Synowa miała w głowie fiu bździu, jak mawiała matka Wandy. Na przykład teraz: niepo-
zmywane naczynia po śniadaniu. Zrozumiałe, że oboje spieszyli się do pracy, a dzieci do 
szkoły, ale gdyby wstała trochę wcześniej, to by zdążyła. Przygotowanie obiadu, to przecież 
nie wszystko, jak się ma rodzinę.  

Sprawy kulinarne nie były najmocniejszą stroną Wandy. Zamiast męczyć się własnoręcz-
nymi wypiekami wolała zaopatrywać się w cukierni. Wnuki myślały, że to jej własne wyroby. 
Nie wyprowadzała ich z błędu. 

Wszystko wróciło do normy. Nie myślała już o tamtym głupim incydencie i groźbie kom-
promitacji. Nikt i nigdy nie dowie się, jakie nosiła imię w dzieciństwie. A swoją drogą, to całe 
zajście z „człowiekiem w dynamówkach”, jak o nim myślała, zaowocowało nieoczekiwanie 
współpracą, o której nigdy by nawet nie pomyślała. 

Nadal nie miała oczywiście pojęcia, kim był towarzysz W, ale że był jej życzliwy, nie 
wątpiła. Chętnie spełniała jego drobne prośby, jak chociażby tę ostatnią. Zadzwoniła do gabi-
netu psychiatry i umówiła wizytę jakiegoś prokuratora z lekarzem, a później zatelefonowała 
do sekretariatu prokuratora, przedstawiła się jako asystentka psychiatry i poprosiła, żeby pro-
kurator go odwiedził w bardzo ważnej sprawie. 

Ciekawe, czy dojdzie do spotkania i jakie obydwaj będą mieli miny. Ale to już nie jej, 
Wandy, sprawa. 
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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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