
– Niech się pani nie poddaje! Jak będzie trzeba, to będziemy 

walczyć! – mówił do niej szeptem. – Nie mają dowodów. Te wszystkie 

zarzuty ledwo trzymają się kupy, a każdy z nich oparty jest na 

pomówieniach. Jestem optymistą. Głowa do góry, pani Iwono! 

– Proszę wstać. Sąd idzie! 

– Nim przejdziemy do meritum, sprawdzę obecność. Państwo mogą 

usiąść. Pan prokurator, pan mecenas, oskarżona stawili się osobiście. – 

Sędzia, czytając nazwisko oskarżonej, spojrzała na nią wymownie, 

zaczepiając wzrok na jej kostiumie. Zamiast komentarza zrobiła 

niewybredny grymas i dwa razy chrząknęła, szepcząc do ławników: – Ale 

się wystroiła, jak Maria Antonina w drodze na szafot – słysząc to, adwokat 

Iwony przy wtórze części publiczności z pierwszych ław wstał, prosząc o 

głos w sprawie porządkowej. Sędzia spod swych okularów popatrzyła w jego 

stronę z niechęcią, jakby chciała tym spojrzeniem go usadzić. Nie podnosząc 

głowy tkwiącej w otwartych aktach sprawy, wykrztusiła: 

– Proszę, ale krótko. 

– Wysoki sądzie, chciałbym sprostować pewien szczegół, który 

może zaważyć na ostatecznym brzmieniu wyroku. Otóż moja klientka jest 

osobą wykształconą, dobrze wychowaną i prawą, a do tego elegancką. 

– Do rzeczy, panie mecenasie, bo nie widzę związku. 

– Wysoki sąd mylnie łączy postać pani oskarżonej z Marią Antoniną 

nie tylko dlatego, że ta podążała na szafot w płóciennej koszulinie… 

– Odbieram panu głos i upominam – rozdarła się. – Proszę 

zaprotokołować: adwokat Tomasz Chwila zakłóca porządek posiedzenia i 

usiłuje z niego zrobić farsę. Niniejszym kieruję wniosek o ukaranie do izby 

adwokackiej i nakładam karę porządkową – podsumowała, po czym 

czerwona ze złości kontynuowała: (…) Po zapoznaniu się z obszernym 

materiałem dowodowym Sąd uznaje Iwonę Elżbietę Sangaszko z domu 

Godziemba, urodzoną czternastego października tysiąc dziewięćset 

pięćdziesiątego dziewiątego roku w Ełku, winną tego, że w dniach bliżej 

nieustalonych w okresie od marca do kwietnia tysiąc dziewięćset 

osiemdziesiątego ósmego roku działając wspólnie i w porozumieniu z inną, 

nieustaloną osobą, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry 

powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła 

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne GoldenHenEggs do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie stu pięciu 

milionów stu pięćdziesięciu tysięcy złotych pochodzących z kredytu 

inwestycyjnego przeznaczonego na zakup nowoczesnych urządzeń, które – 

co wykazał prokurator – istniały wyłącznie na zdjęciach. Co więcej, 

wskazana Zarządowi przez oskarżoną firma pośrednicząca Zusammen z 

Düsseldorfu z chwilą otrzymania zapłaty dokonanej na poczet transakcji 

zamknęła swą działalność. Czyn ten wyczerpuje dyspozycję artykułu 

dwieście osiemdziesiątego szóstego kodeksu karnego. Sąd wymierza Iwonie 

Elżbiecie Sangaszko z domu Godziemba karę ośmiu lat bezwzględnego 

pozbawienia wolności. Na poczet jej wykonania zostaje zaliczony okres 

pobytu w areszcie śledczym – dwieście osiemdziesiąt cztery dni, to jest od 



trzydziestego maja tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku do 

dziesiątego marca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego roku. 

(…) ‒ Ze względu na dobro małoletniej Joanny Ewy Sangaszko, urodzonej 

w Olsztynie czternastego lipca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego szóstego 

roku, córki skazanej Iwony Elżbiety, na wniosek prokuratury z dnia 

trzydziestego maja tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku, to jest 

od chwili aresztowania matki, małoletnią objęto opieką państwowego domu 

dziecka. Wyrokiem sądu z dnia trzydziestego listopada tysiąc dziewięćset 

osiemdziesiątego ósmego roku Iwona Elżbieta Sangaszko pozbawiona 

została praw rodzicielskich, a to dlatego, że władza rodzicielska nie może 

być przez nią dalej sprawowana, gdyż ciąży na niej wieloletnia kara 

więzienia, a miejsce pobytu ojca dziecka Adama Kiejstuta Sangaszko, 

rozwiedzionego ze skazaną Iwoną Sangaszko dwudziestego pierwszego  

stycznia tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego siódmego roku, nie jest znane 

ze względu na specyficzny charakter jego pracy. Wezwania wysyłane na 

adres stałego zameldowania wracają bez pobrania. Ponadto występują 

przesłanki uniemożliwiające powierzenie opieki nad dzieckiem Adamowi 

Sangaszko, gdyż ten w dniu dwudziestego drugiego stycznia tysiąc 

dziewięćset osiemdziesiątego siódmego roku złożył wniosek do sądu o 

dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich. Sąd pozytywnie rozpatrzył 

tę sprawę i pozbawił go praw rodzicielskich. Sąd nie wyraził także zgody na 

sprawowanie opieki nad dzieckiem przez siostrę skazanej, Marię Racławicką 

z domu Godziemba, gdyż jej status materialny jest niewystarczający, by 

zapewnić dziecku prawidłowy rozwój. Wobec powyższego Sąd w dniu 

dziesiątego marca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego roku 

postanowił o przekazaniu małoletniej do państwowego ośrodka 

adopcyjnego. W ocenie sądu dobro dziecka jest wartością najwyższą. Na tym 

sąd zamyka posiedzenie. Dziękuję państwu. 

Przez siedzącą dotychczas w skupieniu publiczność, bo miała to być 

klasyczna pokazówka, przeszedł szmer, który przerodził się w głośne 

komentarze: „Tak nie można”, „To jakaś pomyłka”, „Biedna kobieta. Ale ją 

wrobili”. Jedynie skazana stała nieruchomo, czekając na strażników 

mających ją ponownie skuć kajdankami i odwieźć do więzienia. Na osiem 

długich lat. Połknięte rano w celi tabletki na uspokojenie zrobiły swoje. 

Adwokat powiedział jeszcze do niej tylko: 

– Proszę uzbroić się w cierpliwość, będziemy się odwoływać. Poza 

tym spróbuję zahamować całą tę nieludzką machinę wymierzoną w panią i 

dziecko. Wierzę, że są jeszcze w tym państwie bezprawia siły, które znajdą 

sposób, by ten zmanipulowany wyrok unieważnić. 

Ona nadal stała, nieobecna mentalnie, obca w tej parodii 

sprawiedliwości. Co się w rzeczywistości stało, dotarło do niej dopiero 

wówczas, gdy ponownie, po kilkugodzinnej podróży, znalazła się w celi. 

Nawet przez chwilę nie pomyślała, by obarczyć winą za wyrok swego 

elokwentnego pełnomocnika. Musiała pogodzić się z przeświadczeniem, iż 

te zarzuty i paragrafy wytoczono przeciwko niej o wiele wcześniej, że 



wszystko zostało sprytnie ukartowane. A dlaczego? Nie chciała nad tym się 

teraz rozwodzić, bo bała się, że zwariuje. 

 

W tym samym czasie, gdy księgowa firmy już znała wyrok, w 

siedzibie GoldenHenEggs w najlepsze trwało pijaństwo. Wszystko 

wskazywało na to, że przeprowadzenie transakcji z zachodnioniemiecką 

firmą było majstersztykiem. Pieniądze otrzymane z Banku Handlowego w 

formie kredytu inwestycyjnego na zakup maszyn w RFN niestety nie dotarły 

do producenta w Kolonii ani w terminie oznaczonym w umowie, ani z 

opóźnieniem. Strona niemiecka rozpoczęła zatem wysyłanie monitów, 

strasząc, że obciąży stronę polską karami umownymi. Z GoldenHenEggs 

szły z kolei potwierdzenia przelewów dokonanych, nawet z wyprzedzeniem, 

na konto firmy pośredniczącej pod nazwą Zusammen z siedzibą w 

Düsseldorfie, reprezentującej obie strony kontraktu. Niewtajemniczeni nie 

rozumieli jednak, dlaczego właśnie teraz gdy potrzeba wyjaśnień, skąd to 

opóźnienie i co się stało z kasą, w Zusammen zamilkły wszystkie telefony. 

W zarządzie GoldenHenEggs podczas przeglądania folderów ze zdjęciami 

niedostarczonych z Kolonii maszyn do produkcji makaronów z uznaniem 

komentowano ich jakość i nowoczesność. I tylko to było prawdą.  

– Nie żal ci żony? Przecież jesteś ojcem jej dziecka – zapytał prezes 

młodego, siedzącego obok mężczyzny. – Grozi jej kilka lat odsiadki, tak 

mam przyobiecane przez prokuratora. 

– Nic nas nie łączy poza nazwiskiem, które ode mnie dostała – 

pysznił się trzydziestoletni, przystojny blondyn ubrany w elegancki garnitur 

z paryskiego salonu Pierre’a Cardina. ‒ Nie chciałem tego dziecka, nawet 

kazałem jej się go pozbyć, ale ona wymyśliła sobie romantyczną historię ze 

mną w roli głównej. A mnie baba potrzebna jest tylko do dupczenia. Nie 

nadaję się ani na męża, ani na ojca. 

– Daleko zajdziesz z takim twardym charakterem. Poza tym, Adam, 

jesteś wyjątkowo przystojny, a to atut w twoim fachu. Gdybym był kobietą, 

pewnie zrobiłbym ci laskę – zaczął rechotać prezes, co udzieliło się 

pozostałym uczestnikom zamkniętej biesiady. Nie było dla nich tajemnicą, 

że ten młody człowiek jest agentem służb specjalnych, który zajmuje się 

między innymi praniem pieniędzy. Wiele przedsiębiorstw polonijno-

zagranicznych, także typu joint venture, borykało się z brakiem twardej 

waluty, czyli dolarów i marek zachodnich. Tylko tymi środkami mogły 

regulować wszystkie transakcje, bo przeprowadzanie ich poprzez 

państwowy bank było nieopłacalne. Po pierwsze, niekorzystny był sam 

przelicznik dolara na złotówki, po drugie, ujawnione byłyby prawdziwe 

dochody, które najpierw obłożone zostały osiemdziesięcioprocentowym 

podatkiem, a później, w ramach rozluźnienia kontroli państwa nad firmami 

polonijnymi, obniżono go do pięćdziesięciu procent. Wysokie koszty 

ponosiły też niektóre z tych korporacji na łapówki dla kacyków 

decydujących o przydziale deficytowych materiałów do produkcji. Biznes 

był nieźle pomyślany mimo mało elastycznej gospodarki wszelkiego 

niedoboru w okresie Peerelu. Produkty firm polonijnych sprzedawały się jak 



ciepłe bułeczki, bo konsumenci kupowali wszystko, co nosiło znamiona 

zachodniego blichtru. Poza tym budżet państwa miał zagwarantowany 

przypływ dewiz na obsługę zagranicznego długu.  

– To jaki los czeka teraz naszą firmę Zusammen w Republice 

Federalnej Niemiec? – dopytywał się prezes. 

– Firma już nie istnieje. Zresztą założona była na Cyprze, więc nikt 

nawet nie będzie jej szukał. Chyba że wasza skrupulatna księgowa? ‒ żachnął 

się Adam. ‒ Tak jak było umówione, część kasy pójdzie na zakup na 

Zachodzie komponentów do waszej produkcji, chyba nawet wystarczy na 

nową automatyczną krajalnicę do makaronu, część na obsługę naszego biura 

w Monachium, a dwadzieścia pięć procent dostaniecie w gotówce. 

– Jestem Paweł. Mów mi Paweł. – Rozanielony prezes 

zaproponował Adamowi bruderszaft. 

– To miłe, ale dla zdrowych relacji między nami wolę pozostać przy 

dotychczasowej formie –zareagował szybko Adam, podnosząc literatkę z 

wodą mineralną i trącając kieliszek swego rozmówcy. Ten natychmiast 

zrobił się czerwony na twarzy, nie spodziewając się takiego afrontu. W 

jednej chwili się podniósł i odszedł od stołu. 

– A gdzie to szefunio idzie? – zapytał jeden z uczestników biesiady. 

– Zabrakło okowity? My tu mamy i podzielimy się – odpowiedział sam sobie 

pijany w sztok szef działu kadr. 

– Nie, zostawcie go teraz w spokoju – rzucił Adam. 

– Nie pozwolimy, by szefuniu był smutny… 

– Zamknij się – przerwał mu tajny agent. – Wasz szef poszedł do 

sracza urodzić coś wielkiego, bo poczuł się niedowartościowany. Chyba że 

chcesz mu dupę lizać, to leć za nim. On to lubi. 

 

Osiem lat izolacji, zdanie się na łaskę i niełaskę służby więziennej, 

obce, nieznane środowisko, a przede wszystkim tęsknota za trzyletnią 

córeczką wypalały ją psychicznie. Nie wyobrażała sobie życia w karcerze. 

Iwona mogła liczyć na widzenie z siostrą, jedyną bliską i kochaną osobą, trzy 

razy w miesiącu, pod warunkiem, że naczelnik więzienia nie będzie miał 

zastrzeżeń. W praktyce nawet jeśli proces resocjalizacji przebiegał 

pomyślnie, a osadzona nie łamała regulaminu, to i tak mogła dostać zakaz 

spotkań z rodziną. Prawo dawało mu takie możliwości. 

Gdy po wyroku zapakowano ją do więziennej, okratowanej nyski 

zdziwiła się, że nie jedzie w stronę aresztu śledczego, tylko wyjeżdża z 

miasta. Tłuczenie pięścią w kabinę kierowcy i strażnika nic nie dało. W 

najlepsze grała tam muzyka, a panowie nieźle czymś się bawili, bo co chwilę 

pokazywali roześmiane gęby. Po ponad dwóch godzinach obudził ją szczęk 

otwieranych zamków i głos strażnika: 

– Wychodzić, jesteśmy na miejscu. 

– Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? 

– Miejsce dla ciebie, laleczko, wymarzone. Więzienie dla takich suk 

jak ty! 

– Dlaczego mnie pan obraża? Tak nie można. 



– I co mi zrobisz? – Założył jej kajdanki i popychając, wprowadził 

do pomieszczenia, w którym spisali jej dane, zrobili zdjęcia en face, z 

jednego i drugiego profilu, pobrali odciski palców. 

– Mieszkanko już czeka – usłyszała od kolejnego klawisza, który 

miał zaprowadzić ją do celi. W tym momencie zrozumiała, że jej życie nie 

przedstawia żadnej wartości. Nawet nie wiedziała, w jakim jest mieście. 

Chyba gdzieś prawie na drugim końcu Polski, bo tak długo jechała. Kiedyś 

czytała kryminał, w którym jeździli ze skazanym kilka godzin wokół miasta 

tylko po to, by pomyślał, że go wiozą do innego więzienia. Poczuła się 

odcięta od świata. Nawet się nie spodziewała, że zawdzięcza to swemu 

byłemu mężowi, który tylko raz odwiedził jej karcer, gdy cela była pusta, by 

zobaczyć, w jakich warunkach spędzi najbliższe osiem lat. Nie widziała go, 

ale domyśliła się, że był. Perfidny do szpiku kości. Na poduszce zostawił 

swoją chusteczkę do nosa z inicjałami „A.S.”, które własnoręcznie 

wyhaftowała. Wówczas, zaledwie kilka lat temu, była zadurzona w nim, 

wierząc, że spotkała miłość swego życia. Nic bardziej mylnego… 

 

– Panie pułkowniku, tylko mogę pogratulować takiej chluby, jaką 

jest to więzienie – zaczął kadzić Adam. ‒ Niech mnie pan zrozumie. Iwona 

jest co prawda moją byłą żoną, jednak wciąż w sercu coś mi o niej 

przypomina. Takie puk, puk, puk – mówiąc to, uderzył się trzykrotnie prawą 

ręką w lewą pierś. ‒ Chcę tylko jej dobra. O dziecku też pomyślałem, trafi 

do normalnej, świetnie sytuowanej rodziny. 

– Ma pan major dobre serce, a to czasem jest niebezpieczne w tym 

zawodzie. 

– Cóż począć, taki mój los, więc ciągle dostaję od życia po dupie. – 

Wybuchł śmiechem. ‒ Nie przyszedłem pana odwiedzić, by się nad sobą 

użalać. Mam prośbę, osobistą. Czy może pan pułkownik zatrzymać w 

tajemnicy to, co powiem? 

– Słowo oficera służby więziennej. 

– Moja była żona ma zaburzenia umysłowe. Formę 

niezdiagnozowanej schizofrenii. Nieraz wydaje się jej, że jest 

prześladowana, choć to wyłącznie jej wymysł. Nie powinna w ogóle 

spotykać się z bliskimi, bo to wpływa na nią destrukcyjnie. Zwłaszcza jej 

siostra działa na nią jak płachta na byka. Zapewne chce pan pułkownik 

uniknąć scen histerii w swym wzorowym zakładzie. Proszę zabronić jej 

jakichkolwiek widzeń z bliskimi. Zresztą bliskich, poza mną, to ona nie ma. 

Razem z siostrą bliźniaczką wychowywały się, biedulki, w domu dziecka, bo 

rodzice ich nie chcieli. Widzeń z adwokatem pewnie nie ograniczymy, ale 

papuga przestanie sam do niej zaglądać, gdy stwierdzi, że kasy za to nie ma. 

– To drobiazg dla mnie, panie majorze Sangaszko. Żeby nie 

narzekała, dam jej więcej czasu na spacerniaku. 

– A to dla pana pułkownika na pamiątkę naszego spotkania. – Adam 

wyjął z kieszeni marynarki pękatą kopertę, która po otwarciu śmiała się do 

oczu obdarowanego zieloną zawartością. Naczelnik tylko zerknął, nie 

przeliczając banknotów, bo szybko skalkulował, że jeśli pozostałe będą 



również studolarowe, będzie tam tego około tysiąca, a może więcej?  

Wystarczy na nowego wartburga z Peweksu   i jeszcze zostanie na wakacje 

z rodziną w Turcji. O innym wozie nie myślał, choć w zasięgu swych 

możliwości mógłby mieć nawet ładę, ale to z kolei wzbudziłoby 

zainteresowanie innych służb, a nie miał zamiaru z nikim się dzielić 

„oszczędnościami”. 

 ‒ To dopiero skurwysyn, tak perfidnie ugotował byłą żonę, że 

kobieta nie wyjdzie stąd psychicznie zdrowa, pomyślał naczelnik więzienia, 

gdy będąc już sam w gabinecie, wziął się za przeliczanie łapówki. Na wszelki 

wypadek, gdyby ktoś przez przypadek na tym go nakrył, robił to w szafie 

pancernej, zasłonięty jej drzwiami.  

‒ Ja też jestem nie mniejszym skurwysynem. Niestety, takie jest 

życie ‒ powiedział do siebie, zamykając sejf. 

 

Iwona przez pierwsze dwa tygodnie chodziła po celi jak obłąkana. 

Większość czasu spędzała, śpiąc na więziennym łóżku zwanym tu „kojo”. 

Na spacerniaku siadała pod siatką, bo nie miała siły się ruszać. Otrzymane 

od Jagi środki psychotropowe powoli się kończyły, a za kolejną porcję ta 

żądała seksu. 

Dlaczego Marysia przestała do mnie przychodzić właśnie teraz, 

kiedy najbardziej potrzebuję jej obecności? Może wyślę do niej list, by mi 

napisała, co dzieje się z Joasią? Nikt tu nie chce ze mną o tym rozmawiać, 

żaliła się strażniczce Iwona, mając nadzieję, że ta jej coś doradzi. Nic nie 

odparła. Wychowawca, jedyny w jej mniemaniu wykształcony i ludzki 

człowiek, też nabrał wody w usta. 

Nie podobało się karynom jej zachowanie. W ich ocenie była 

wyniosła, zamknięta w sobie, lepsza od innych, niedotykalska omega. Ona 

niczego w swoim zachowaniu nie zmieniała. Po prostu taka już była. W 

sierocińcu sama dobierała sobie koleżanki do zabawy, ale najbardziej lubiła 

przebywać z Marysią, swą siostrą bliźniaczką. Pobyt w więzieniu stopniowo 

wpływał na nią destrukcyjnie. Nigdy wcześniej nie znała tego uczucia, które 

ją dusiło i malowało świat na szaro. W małej, wysokiej celi, nie większej niż 

największy pokój w M4, na jakichś piętnastu czy dwudziestu metrach 

kwadratowych mieściły się cztery dwupiętrowe łóżka. W kącie stała 

bardacha, czyli ubikacja, do której można było wchodzić po zameldowaniu 

swej potrzeby. Wtedy Jaga wydawała zgodę lub nie. Obok była umywalka z 

lustrem – to wyróżniało ich celę od innych, pozbawionych tego luksusu. 

Iwona z każdym dniem coraz bardziej bała się o los swojej trzyletniej 

córeczki. W środku nocy budziła się spocona, bo prześladował ją sen, w 

którym Joasia tonie w wielkiej łodzi, a ona nie może jej pomóc. 

Nie wiedziała, że napalona na nią, najważniejsza w tym 

więziennym towarzystwie Jaga jest lesbijką i prędzej czy później zmusi ją do 

uległości. Zresztą kilka więźniarek przygotowywało plan pobicia Iwony i 

rozebrania do naga, by zaspokoić swe mroczne żądze. Wiedziała o tym też 

Renata, pięćdziesięcioczteroletnia osadzona, która zajmowała kojo po 

drugiej stronie celi. Podsłuchała je, gdy knuły na spacerniaku. Nie mogła 



jednak w żaden sposób przekazać tego Iwonie, gdyż natychmiast stałaby się 

obiektem fizycznego prześladowania. 

– Dziewczyny, pomóżcie mi. Od trzech miesięcy nie mam żadnej 

wiadomości od siostry, adwokat też się nie pokazuje. – Z płaczem w głosie 

żaliła się Iwona. 

– O, pani księżna się odezwała – zaczęła ironizować Jaga przy 

wtórze kumpelek. – Jeszcze nie wypłaciła się za leki, a już chce coś nowego 

wycyganić.  

– Zapłacę, ile chcecie, jak tylko mnie wypuszczą. Teraz chcę 

jedynie widzeń z siostrą. 

– Jedynie? – Zaśmiała się ironicznie Jaga. – Aż z siostrą. Lala, to 

bardzo trudne. Zapomnij. – Wybuch głośnego, wręcz spazmatycznego 

płaczu Iwony zagłuszył pozostałe więźniarki, które poza radą, by dała sobie 

spokój i przestała grać komedię, nic innego nie proponowały. Ten moment 

wykorzystała Renata, która podeszła do Iwony i wcisnęła jej skrawek papieru 

z wiadomością. – Ej, kochana, co to za zbliżenia do księżnej?! Myślisz, że 

będzie ci cipsko lizać? – Ordynarna Jaga zaczęła nakręcać kumpele, co 

oznaczało, że chce wyrównania rachunków. 

 – Stój, kapo przy klapie! – usłyszały ostrzeżenie. W tym samym 

momencie metaliczny dźwięk otwieranego kluczem zamka postawił 

wszystkie osadzone na równe nogi. 

– Co tu się dzieje?! – Wychowawczyni w obecności strażnika 

więziennego żądała wyjaśnień. – Krzyki, płacze, walenie pięścią o ścianę. 

Czy wyście zwariowały?! W środku nocy?! Będę musiała nałożyć na was 

kary regulaminowe. 

– To ja jestem wszystkiemu winna – odezwała się nieproszona 

Iwona. 

– A ty co? Nie wiesz, że nie odpowiada się na niezadane pytanie?! 

– wrzasnęła opiekunka. – Kto się darł? Teraz nie ma chętnych do przyznania 

się? Ty, nowa, możesz mówić. 

– Miałam zły sen – wyjaśniła zdawkowo. – Przepraszam za hałas. 

– Teraz wszystkie na koja. Jutro sobie porozmawiamy – rzuciła i 

spojrzała w jej stronę. 

Iwona położyła się posłusznie i próbowała zasnąć. Była tak 

roztrzęsiona, że nie pomogło nawet liczenie baranów. W dodatku 

denerwowało ją palące się bez przerwy światło. Chwilami miała wrażenie, 

że albo serce jej pęknie, albo głowa. Odganiała od siebie myśli samobójcze, 

gdyż córeczka nigdy by jej tego nie wybaczyła. 


