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Część 1

Lato i morska woda
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Skok z molo

Drzwi wejściowe otworzyły się z hukiem, od którego za-
trząsł się cały dom. A zaraz potem usłyszeliśmy okropny ha-
łas i krzyk.

— Do licha!
Zaspany wyszedłem na korytarz na poddaszu. Stała tam 

już reszta mojej rodziny — zdezorientowana i rozczochra-
na. Minda, moja starsza siostra, miała otwarte tylko jedno 
oko. A tata wyglądał, jakby nie był pewien, czy jest człowie-
kiem czy kołdrą.

— Bum! — powiedziała głośno Kędziorka.
— Co to było? — zapytał mój starszy brat Magnus.
— Albo jakiś kataklizm — odpowiedziała mama — albo 

Lena Lid wróciła z wakacji.

To nie był kataklizm. Kiedy zszedłem na dół, zobaczyłem 
Lenę, moją sąsiadkę i najlepszą przyjaciółkę.

— Cześć, Kręciołku — westchnęła ciężko.
— Cześć. Co to jest? 
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dlatego, że mamy gospodarstwo. Ale Lena, szczęściara, była 
dwa długie tygodnie na Krecie ze swoją mamą i Izaakiem.

Kiedy jadłem kanapkę z pasztetem, dowiedziałem się, że 
piła smoothie, takie z parasolkami. I że spała tylko pod prze-
ścieradłem i  kąpała się w  ciepłym morzu. Na Krecie były 
setki sklepików z milionami odlotowych rzeczy, takich jak ta 
butelka, na które mogła sobie pozwolić. A na obiad codzien-
nie jadła chipsy. Poza tym było tam w środku dnia prawie 
tak gorąco, jakby się stało przy ognisku świętojańskim.

— Do licha, Kręciołku, powinieneś to poczuć!
— No — odpowiedziałem, żując kanapkę.

Złościło mnie to, że nigdy nie byłem w ciepłych krajach. 
Chociaż ja też miałem dużo do opowiedzenia. Niecierpliwie 
czekałem, aż Lena zapyta, co słychać u  nas. Ale nie. Na 
Krecie płynęła motorówką wyścigową na jakąś wysepkę, 
a jej mama płynęła za nią na czymś, co przypominało balon, 
trzymając się liny.

— Mówiłam ci już, jak tam jest gorąco? — zapytała.
Pokiwałem głową.
Lena trajkotała dalej o bezpańskim psie, który wabił się 

Porto i  chyba miał wściekliznę, o  jakichś dziewczynkach, 

— To prezent dla ciebie.
Przetarłem oczy.
— Dziękuję. Ale co to jest?
— No chyba widzisz, że kupa patyków i  potłuczonego 

szkła! Ale to b y ł a butelka z żaglowcem w środku.
Lena wyglądała na bardzo nieszczęśliwą.
— Może to się da naprawić — powiedziałem.
— Naprawić? To byłby najpiękniejszy prezent, jaki  

w  życiu dostałeś. Ale nie da się tego naprawić! Nie mam 
pojęcia, Kręciołku, jak oni dali radę wsadzić ten statek do 
środka! Żagle były postawione i o wiele większe niż szyjka 
butelki.

Mama pomogła nam uprzątnąć wrak. Chciała go wyrzu-
cić, ale zebrałem szkło i patyki do pudełka po lodach i posta-
wiłem je w moim pokoju. Przecież to był prezent.

Lena usiadła z nami do śniadania. Musiałem jej się do-
brze przyjrzeć. Obcięła włosy i wplotła w nie kolorowe war-
koczyki. Była opalona. Ja sam czułem się trochę za bardzo 
podobny do siebie samego. Siedziałem w tych samych szor-
tach, w których byłem, gdy Lena wyjeżdżała. My prawie ni-
gdy nie jeździmy na wakacje. W każdym razie za granicę. To 



12 13

jak ona. Albo — jak mówi Magnus — tak nierówno pod su-
fitem. Ale z molo Lena jeszcze nigdy nie skakała. Źle unosi 
się na wodzie.

— Wrzucić Lenę do morza to jakby zarzucić kotwicę — 
mówi dziadziuś.

To była prawdziwa sensacja, że jest coś, z czego ja skoczy-
łem, a ona nie. Czułem, że Lenie się to bardzo nie podoba.

Właśnie stałem na najwyższym kamieniu skalnego molo. 
Był bardzo wczesny ranek i tylko szesnaście stopni.

— Na pewno jesteś wystarczająco odważny, żeby to zro-
bić? — spytała Lena poważnie.

Przechylała się przez inny kamień, ubrana w kurtkę i owi-
nięta szalem z  ciepłych krajów. Pokiwałem głową. Skaka- 
łem tak wiele razy, kiedy jej nie było. Ale zawsze podczas 
przypływu. A teraz był odpływ i niższy poziom wody. Było 
widać dno. Moje spodenki kąpielowe powiewały na wietrze. 
Przemknęło mi przez myśl, że nie warto, ale wtedy spojrza-
łem na Lenę opartą o kamień. Widziałem, że we mnie nie 
wierzy. Zamknąłem oczy i wciągnąłem powietrze. Raz. Dwa. 
Tr z y!

Pluuusk! — rozległo się, gdy uderzyłem w  taflę wody. 
A potem bul, bul — zabulgotało, gdy morze zamknęło się 

z  którymi się bawiła, chociaż one bały się balansować na 
murku, i o naleśnikach na śniadanie.

W końcu nie wytrzymałem:
— Skoczyłem z najwyższego miejsca na molo.
Lena przestała wreszcie gadać i podejrzliwie zmrużyła oczy.
— Zgrywasz się.
Pokiwałem głową. Moja sąsiadka wstała od stołu. Było 

jasne, że to coś, co musi zobaczyć na własne oczy, żeby w to 
uwierzyć. No i zobaczy!

— Dziękuję za śniadanie — bąknąłem z pełną buzią i po-
rwałem swój ręcznik kąpielowy z poręczy schodów.

Przy molo jest plaża z kąpieliskiem. Zimą podczas sztor-
mów fale nanoszą na nią drobny piasek, z  którego potem 
można budować zamki i twierdze. Ale tego lata, gdy Lena 
wyjechała na wakacje, Minda i Magnus pozwalali mi prze-
siadywać razem z  nimi i  ich przyjaciółmi na końcu molo, 
gdzie jest wysoko, głęboko i zimno. Czułem się prawie, jak-
bym zaczął nowe życie.

Jeśli chodzi o skakanie z wysoka, to mistrzynią Pękatej 
Matyldy jest Lena. Nikt nie ma tak mało strachu w brzuchu 
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nad moją głową. Za pierwszym razem, kiedy tak znikną-
łem w głębinie, myślałem, że utonę. Ale teraz wiedziałem, że 
trzeba tylko wstrzymać oddech i machać nogami jak wariat.

— Puh! — dmuchnąłem, gdy przebiłem się przez taflę 
wody i wystrzeliłem w letni poranek.

Lena wspięła się na kamień i patrzyła na mnie. Nie do-
wierzała. A ja zaśmiałem się tryumfalnie. No to zobaczyła!

Zanim zdążyłem to pomyśleć, Lena postawiła jedną stopę 
przed drugą i uderzając się w policzki, wydarła się na całe 
gardło:

— A-i-a-i-aaaaaaaa!
A  potem pofrunęła. W  dżinsach, bluzie, kurtce, szalu 

i adidasach.
Pluuusk!

* * *

Teraz wreszcie nie było wątpliwości, że Lena wróciła 
z  wakacji. Bo czym są opowieści o  koktajlach owocowych 
na Krecie, kiedy się prawie utonęło w  Pękatej Matyldzie. 
Lena wynurzyła się nad powierzchnię wody po nieskończe-
nie długim czasie, żeby po chwili znów zniknąć, bulgocząc. 
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