
Wszystko zaczęło się tego pamiętnego upalnego lata. Temperatury dochodziły do 
trzydziestu kilku stopni w cieniu.
W taką aurę najlepiej siedzieć w domu lub nad wodą. Edyta wraz z młodszą o rok 
siostrą postanowiły wyjechać do letniego domku, który od wielu lat służył im za 
przystań i miejsce relaksu. Położony na skraju sosnowego lasu, nieopodal małej 
rzeczki, stanowił idealne rozwiązanie, na ten gorący czas kanikuły.
Za miesiąc obie miały udać się w odwiedziny do swoich rodziców zamieszkałych od 
dwóch lat w górach. Ojciec otrzymał tam bowiem ofertę pracy, jako dyrektor jednego
z Uzdrowiskowych Domów Sanatoryjnych. Matka bez problemu zatrudniła się tam 
jako fizykoterapeutka.
Edyta wzięła w pracy dwa tygodnie urlopu tak samo jak jej siostra Izabela.
Zrobiły stosowne i podstawowe na wyjazd zakupy i następnego dnia z samego rana 
wyruszyły w podróż. Obie miały prawo jazdy, więc na zmianę prowadziły białe 
BMW.
Po ponad dwóch godzinach dość męczącej jazdy znalazły się na miejscu.
Po roku nieobecności ich domek wymagał gruntownego porządku.
Zabrały się więc do tego z ogromnym entuzjazmem. Wymyły okna i zawiesiły w nich
czyste firanki. Zdjęły ochronne pokrowce z mebli. Naciągnęły na kołdry i poduszki 
czystą pościel w obu sypialniach i powiesiły ręczniki w łazience. Na samym końcu 
umyły podłogi i solidnie przewietrzyły dwa pokoje, otwierając okna na oścież.
Kuchnia połączona była z salonem, więc tylko szeroko otworzyły drzwi wychodzące 
na taras. Dopiero wówczas zabrały z samochodu przywiezione ze sobą żywnościowe 
wiktuały i podręczne bagaże.
Te pierwsze znalazły się w małej lodówce, a drugie w szafie.
Po chwili z kubkami aromatycznej kawy z ekspresu, zajęły miejsca na tarasie, w 
białych plastikowych fotelikach stojących przy okrągłym stoliku, z umocowanym w 
nim rozłożystym słonecznym parasolem.
Panował tu jeszcze błogosławiony cień.

 Ciekawe co słychać u córki starszego posterunkowego?‒
 Izabela zagadnęła starszą siostrę.
Z tego co było im wiadome, Celina zeszłej jesieni wyszła za mąż. Jednak zaproszenia
na tę uroczystość, wbrew złożonym wcześniej obietnicom pary narzeczonych, nie 
otrzymały. Czuły się z tego powodu nieswojo. Ta ignorancja, lekko zasmuciła obie 
kobiety.

 Pokręcimy się moja droga po okolicy. Wtedy dowiemy się wszystkiego. Doskonale‒
wiesz jacy rozmowni są mieszkańcy pobliskiej osady. A już ta
 rudowłosa sklepowa, to na pewno nam wszystko z detalami opowie. Ją też zapraszali
na ślub i wesele. Agata miała być trzecią druhną. 
Zapewniła Edyta siostrę. – Niewykluczone, że i Celina wraz z mężem nas tutaj 
niebawem odwiedzą?
– Masz rację. 
Izabela uśmiechnęła się, ukazując dwa dołeczki w policzkach.
 – Ale to i tak musztarda po obiedzie. Ślub naszej dobrej znajomej, to przecież 
wielkie wydarzenie, prawie jak rodzinne. Celinę znamy od dzieciństwa, kiedy tu na 
wakacje z rodzicami przyjeżdżałyśmy. Przykre, że o nas zapomniała.



– Tata nasz za nią jakoś nigdy Izo nie przepadał. 
 Wtrąciła się lekko zbulwersowana Edyta. – Mama mówiła, że jak na swój wiek jest 
przemądrzała, taka stara malutka. Przyznaj sama, że Celina lubiła mieć muchy w 
nosie. Rzadko ją można było przekonać do swoich poglądów.
Izabela spojrzała na starszą siostrę z nieukrywaną szczerością.
– No tak. Ale nie dziw się Edyto takiej opinii. Nasza mama miała tu słuszność. Ojciec
policjant w ryzach  trzymał żelazną dłonią cały dom. Cezary, brat Celiny, jak wiemy 
wyjechał kilka lat temu do Niemiec za pracą, i nie wrócił. Sądzę, że nie potrafił 
zgodzić się z apodyktycznym i cynicznym ojcem. Zresztą nie nam go osądzać. W 
rodzinach często są nieporozumienia.
Tam się z czasem Cezary przecież dobrze ożenił i ma trójkę dzieci. Podejrzewam, że 
na ślubie Celiny go też nie było. A niby czemu, żona policjanta zaraz po wy- jeździe 
syna odeszła do innego? Miała dość takiego męża despoty. Celina, to chyba po ojcu 
ma taki wredny charakter? Nawet nie zmartwiła się zbytnio odejściem matki. Wtedy 
była już pełnoletnia i za- istniała sytuacja, zapewne wybitnie była jej na rękę.  Tego 
nie da się ukryć. Natomiast ojciec Celiny, zawsze wzbudzał we mnie duże i 
uzasadnione obawy. To doskonale pamiętam.
– Moje też, Izo. – Przyznała starsza siostra. – Zawsze traktował nas jak intruzów i jak
podejrzane, Bóg jeden wie dlaczego. A co do matki Celiny, to ludzie opowiadali, że 
znalazła sobie innego, młodszego faceta i dlatego odeszła. Ponoć teraz mieszka z nim
za gra- nicą. Wiesz, plotki zawsze są plotkami, ale coś w nich jest na rzeczy. To 
przecież nie nasza sprawa. Zrobiła jak uważała.
Dziś już nie mam na to ochoty. Jutro z samego rana pojedziemy rowerami do osady. 
Trzeba w sklepiku zrobić zaopatrzenie w warzywa i owoce. Puszki z konserwami 
oraz słoiki z mięsem, które przywiozłyśmy ze sobą, chwilowo nam na parę dni 
wystarczą. Musimy jednak zrobić sobie zapas kilku butelek dobrego czerwonego 
wina. Niebawem zbliżają się twoje urodziny Izuniu i mam nadzieję, że  w tym dniu 
po świętujemy? Sklepowa Agata, jak nic zda nam relacje z tego ślubu i wesela. A 
teraz nacieszmy się sympatycznym cieniem, zanim słońce nas zmaca.
Po porannej kawie i lekkostrawnym śniadaniu, panny Edyta i Izabela Rajewicz 
pojechały rowerami do sklepu, odległego niecałe dwa kilometry od ich domku.
Dzień zapowiadał się również dość upalnie, dlatego obie obowiązkowo miały czapki 
z daszkiem. Podróż przez gęsty sośniak upłynął im dość szybko. Czyste, przesycone 
aromatem olejków eterycznych powietrze w sosnowym lesie, bardzo pozytywnie 
wpłynęło na ich samopoczucie. Nie były zaskoczone. Gdzieś kiedyś wyczytały, że 
zwolennicy medycyny naturalnej dowodzili, iż pyłek sosnowy wyraźnie 
przeciwdziała zmęczeniu, wydłuża czas przeżycia w warunkach stresu, obniża 
stężenie cholesterolu całkowitego we krwi. Poprawia jego profil i działa przeciw 
miażdżycowo, chroniąc ściany tętnic przed uszkodzeniem od wewnątrz.
Niebawem znalazły się na miejscu. Rowery zostawiły przed wejściem do jedynego 
we wsi sklepie. Weszły do środka.
Tak jak przypuszczały, za ladą zastały rudowłosą Agatę. Dziewczyna na ich widok 
nie ukrywała za- skoczenia.
– Przyjechałyście już na letniaki? – Zapytała dziwnie zmieszana. Tak, jakby ich 
pojawienie się było czymś niestosownym.


