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Następnego dnia mieiiśmy Zaplano'
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Łódź była $nposażola we wsfelki
niezbędnv sP|zęt' napoie' jedze]ie i dilie
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To się nazlwa Żona Z char'kteremI
ZabicE y srtuce. $' kalibrre 7 R.m.
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po francusku' l|e gesiv sugenią tkśĆ
roln]osy A mój plzeilodnik słncha go
ważnie' wsfak to ktośW m.lzaju gospo

dalza łoiljska, odpol'icdzialn! fa stfze
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${ą potęgę igotolvośćdo ni}oścj'
coś

|odchod,imI pod ]Vli.ador,

w rodraju naturelDego kopca, otocro-

dohunri' Nas/clycie licha
a'nbona' Iacfei lodfaj q'o]no s1oiącei
drabhy W dolc, w kietunku widocrneso
N lalilarurov'ego oceann, widaa chmrrc
lań 7 ciel2kami' dwa chłysty i stare8o'
ci!żkiego bI]Q' Leżą w cicniu drzew
i\. odlesłościokoło l20 Jn' I,jonel dec-r
nego fews,ąd

duje' b) stvc]a..' Nicśet]'cIrmara dostaie
iviatru i fus'a pLzez fadrzewion]' $'ąWóZ
na pL,ecŃllegb Sto]< sóry: opjc.am

s,tLlce! o szcfelrel drabin} j g{iżdżęjak

tylko potrafię' Pńbując choć na chwiLę
zatlfvn ć chmlrę' Byk z('aL'rie' staie
i patrzy \! noi'n kierunku. \v morncn'
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bY je !nrnąć Plcp.rrator \.ydobędzie
z tyk sl!|ię pc]]y mó$'ią' Nie bez $'ąt

plNłoścjh)rażam,godę'
Jean w czasie gdy Liorel ,,kLcpic"
fd]ęcie fa zdję(iern idfic to samochód
i już po 40 ninutach u'raca f ]akinrś

Hildusen' Łldu]cn'Y byka na sano

chód iicd7ieJn' do klubu- lrjwo j poilrót
n;Llono
któIa na$,et nic pfa'
'.rodznr-!'''

NastęPnego dria nrillem jes,cze
Pojcch]ć .a ba'lnt! x|e z !!f}tz-\.1
to$.rrz]'skich frez']"gnowałetn' |ost!no$i]em dotrfynrać tolauystwa Zonlc
i przr]aciołom' Wiecforum um.Iti;Lń!.
się na poDowDl Nyja7d do B|xcł Rnq
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