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Patrycja Grzesiuk „Iluzja” 
 
Cecylia szła jesiennymi ulicami miasta, otulona w ciepły, kraciasty szal. Myślała w tej 

chwili właściwie tylko o jednym: żeby nie oblać kolejnego sprawdzianu z matmy... Cały wieczór 
próbowała skupić się na równaniach, ale tak naprawdę błądziła gdzieś w okolicy parku i 
ostatniej rozmowy z Damianem... Czyżby to był koniec tej niedoszłej, wielkiej miłości, której 
spodziewała się poznając wysokiego blondyna o jasnych, rozmarzonych oczach... Tak, 
marzyła o uczuciu tu i teraz ale też o matmie - miała przecież własne i to całkiem ambitne 
plany na przyszłość... 
I matma, i Damian... Nie spała pół nocy i teraz idzie do szkoły, jak nigdy - wczesnym rankiem. 
Chyba będę pierwsza, to przynajmniej zajmę dobre miejsce w jedynce, tylko która ławka...- 
myślała przeskakując kałużę. Może usiądę za Anetą, jest dobra z matmy...A może uda mi się 
z telefonem...Tylko będzie za mało czasu...Czuła, że za chwilę ogarnie ją lekka panika, 
przecież ma być w przyszłości architektem. Już teraz w jej komputerze najwięcej miejsca 
zajmują projekty domów, biurowców, niezwykłych, dziwnych budowli, a na tapecie... zdjęcie 
jej i Damiana na grillu u Gabriela. Cholera, oszalałam czy co, muszę przestać o nim myśleć! 
Mam o wiele ważniejsze rzeczy, którymi muszę się zająć, a w ogóle co ja sobie wyobrażam! 
Przecież dał mi jasno do zrozumienia że nic z tego nie będzie. Wielka miłość, jasne... W głębi 
siebie była jednak smutna że tak to się skończyło i to wkurzało ją najbardziej. 
Pogrążona w rozmyślaniach Cecylia, nie zwróciła uwagi na fakt, ze miasto było dziwnie 
milczące, że nie minęła żadnej osoby, żadnego psa czy buszującego zwykle o tej porze 
w pobliżu szkoły, rudego, grubego kota. Jej szybkie kroki odbijały się echem od 
kamienic na głównej ulicy, po której wiatr rozwiał złote, nie sprzątnięte dziś przez 
nikogo, liście klonu. Nie wzbudził jej zdziwienia nawet fakt, iż przy drzwiach do szkoły 
nie zastała dziś ochroniarza, który witał codziennie uczniów mrukliwym: „Dobry"  i 
rzucał znudzone spojrzenia w stronę ich niezmienionych butów nie robiąc im jednak 
żadnych uwag dopóki nie usłyszał na korytarzu kroków jakiegoś dyżurującego 
nauczyciela. Omijając szatnię, Cecylia poszła mrocznym korytarzem w stronę sali 
„jedynki" i zajęła najlepsze miejsce obok drzwi. Wyjęła z plecaka zeszyt, przebiegając 
oczami kolejne rzędy liczb, które dzisiaj stanowiły dla niej prawdziwą mękę. Nagle, 
poczuła coś dziwnego- jakiś powiew chłodu, ciszy szept...Coś ledwie wyczuwalnego, 
a jednak, poczuła niepokój, jakby muśniecie w twarz. Odwróciła się, parząc na koniec 
korytarza i miała wrażenie że jest spowity we mgle. Niepewnie ze zmarszczonymi 
brwiami, wyjrzała za okno- Skąd taka mgła? 

 Rzeczywiście, nagle całe miasto spowiła mgła, przesuwająca się powoli jak 
ogromne skupiska nieokreślonych w swych kształtach, tajemniczych postaci... 
Kurczę, co tak cicho, dlaczego nikogo jeszcze... Przerażenie zatrzymało na moment 
nawet jej myśli... Było już po 8.00. Nagle zrozumiała, że jest sama w pustej szkole, a 
za oknem dzieje się coś dziwnego. Otworzyła w telefonie internet... a przynajmniej 
chciała, ponieważ urządzenie nie chciało się włączyć. Uderzyła nim lekko o rękę, 
myśląc że coś to da, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Przypomniała sobie że nie 
podłączyła go wczoraj do ładowarki. Z niewiedzy i ze stresu już zaczynała panikować. 
Jej oddech przyśpieszył, jak i również zrobiło się słabo, gdy nagle za sobą usłyszała 
trzask, a jedno okno zostało rozbite. Kawałki szkła uderzyły o posadzkę, a zimny wiatr wpełzł 

do środka pomieszczenia wpuszczając chłodniejszą atmosferę, która biła się z myślami 
świadka tego zdarzenia. Nastolatka w końcu spojrzała szybko w tamtym kierunku, ale jedyne 
co zobaczyła to lekki zarys budynku i ogrodzenia naprzeciwko. Mgła skutecznie blokowała 
pole widzenia, a na zewnątrz nie pomagał też ogromny wiatr który pchał ją dalej. Spojrzała 
więc na odłamki szkła, szukając tego co mogło spowodować takie zniszczenia. I zobaczyła. 
Pośród przezroczystych kawałków leżał nieduży kamień do którego była przywiązana na 
trytytce, kartka złożona w 4 części. Podeszła niepewnie do niej, jednocześnie trzęsąc się lekko 
z zimna. Wypuściła powietrze, które zmieniło się natychmiast w parę i kucając wyciągnęła rękę 
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w jej stronę. Wyjęła ją zza linki i rozwinęła. Ujrzała na niej tekst, który brzmiał: "Hej..... chcesz 
pograć w cukierkowe gżybobranie? ;p". Przymknęła oczy i westchnęła rozluźniając się 
całkowicie. Po błędach w pisowni rozpoznała swojego przyjaciela Izajasza. Specjalnych 
błędach w pisowni zapewne, po to aby ją poddenerwować. Wiedział że miała fioła na punkcie 
poprawności ortograficznej i uwielbiał to wykorzystywać, co szatynka przyjmowała z lekką 
irytacją. To był ich kod. Kiedy mówili że idą na grzybobranie, chodzili do parku, chować w 
różnych miejscach cukierki i znajdując je nawzajem. Wzięła głęboki wdech i wydech i już 
uspokojona, pewna że jej przyjaciel robi sobie z niej żarty i namówił do tego pewnie cała klasę, 
wstała, wzięła plecak i wyszła z klasy, a potem z budynku, po czym udała się do parku, który 
znajdował się pięć minut drogi od budynku w którym się uczyła. Gdyby szesnastolatka się na 
moment odwróciła, zanim by wyszła z klasy, dostrzegłaby że po rozbitym oknie nie było 
żadnego śladu a wszystkie były w nienaruszonym stanie. 

Cecylia, dochodząc na miejsce już z daleka widziała sylwetki dwóch nastolatków. 
Jeden wyższy, a drugi niewiele niższy od niej samej. Oni zauważając ją, nawet nie czekali aż 
podejdzie i podbiegli do niej. Wraz z tym jak się przybliżali, coraz bardziej widziała twarze 
swoich najlepszych przyjaciół. Izajasz był niskim blondynem z brązowymi oczami, który ubierał 
się w za duże swetry, a Gabriel był wysokim brunetem z zielonymi oczami, który za kolor 
przewodni w swojej garderobie wybierał czarny. Obaj chłopcy różnili się od siebie diametralnie, 
z wyglądu jak i z charakteru. 
— Dłużej się nie dało?- Zapytał sarkastycznie zniecierpliwiony Izajasz. Swoje ręce założył na 
klatkę piersiową i patrzył na szatynkę spod przymrużonych powiek. Gabriel spojrzał tylko na 
niego szybko i poświęcił uwagę Cecylii. 
— Iza ma racje, pośpiesz się, musimy szybko dotrzeć na miejsce przed dwunastą.— Brunet 
powiedział to rozglądając się co chwilę wokół siebie niespokojnie, a jego rozkojarzenie nie 
pozwoliło mu zobaczyć wkurzonej twarzy niższego od siebie rówieśnika. Była to reakcja na 
ksywkę jaką dostali wszyscy w ich małej trzyosobowej paczce. 

— O czym wy mówicie? Gdzie idziemy? I czemu nikogo nie było w szkole? To jakaś 
zabawa?— Zalała ich potokiem pytań, ponieważ nie wiedziała co się tu dzieje. Nie podobała 
jej się również atmosfera panująca wokół nich. Czuła się obserwowana. Oni natomiast 
spojrzeli na siebie w kompletnym niezrozumieniu i zdziwieniu. W dodatku miała wrażenie, 
jakby coś było nie tak, jakby coś się zbliżało, nieuchronnie do celu, zabijając przy tym każdą 
pojedynczą nadzieję na coś lepszego... 
- Nie pamiętasz? Dziś jest dzień osądu.— Odparł w końcu Izajasz, tak jakby to była 
najoczywistsza rzecz pod słońcem. Tym razem to ona nic nie rozumiejąc wpatrywała się w 
nich jak na kompletnych wariatów. W końcu nie wytrzymując spojrzenia, dopowiedział, 
przeczesując włosy palcami... 
— Dzień w którym dopełniło się to co miało się dopełnić? Przepowiednia? Pół ludzkości ogólnie 
wtedy zniknęło, jakbyś zapomniała.— Prychnął, po tym jak skończył swoją, jak dla niego, 
wypowiedź z oczywistymi faktami. Niebieskooka była jeszcze bardziej zdziwiona i zakłopotana 
niż przedtem i nie wiedziała co powiedzieć. Gabriel spojrzał na swojego towarzysza z lekkim 
wyrzutem, którego dziewczyna nie zauważyła, a Izajasz wzruszył tylko ramionami. Najwyższy 
z towarzystwa westchnął. 
— Nie mamy już czasu Celia. Musimy się naprawdę pośpieszyć...— Chłopak ruszył w jej 
stronę, złapał za nadgarstek i zaczął prowadzić w stronę wschodu. Blondyn ruszył za nimi, a 
dziewczyna nawet nie próbowała protestować, ponieważ czuła się źle i nie chciała tam dłużej 
zostawać, postanowiła więc po prostu dać się prowadzić, patrząc jak jej przyjaciele są 
poważni. Wiedziała że nie skrzywdziliby jej. 

Po dwóch godzinach wreszcie dotarli na miejsce, z gadającą i zadającą pytania przez 
całą drogę Cecylią. Najniższy z towarzystwa wchodził z nią wtedy w rozmaite dyskusje i 
przekomarzanki, a brunet z kolei pozostawał dziwnie spięty, co po czasie udzieliło się również 
reszcie grupki. Z każdym momentem zbliżania się do celu, nie mogła uwierzyć własnym oczom 
i zastanawiała się czy nic jej się nie przewidziało. Niestety kiedy byli już przy docelowej 
budowli, stanęła nieruchomo nie wierząc w to, co widzi. Chłopaki poszli przodem nie zwracając 
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na nią szczególnej uwagi. Ona już nie wytrzymując ich braku reakcji, jak i tego że nic nie chcieli 
jej powiedzieć, wyrzuciła ręce do góry. 
— Co to ma znaczyć?!— Pokazała rękoma przed siebie, a oboje zatrzymali się, nie odwracając 
się. Przez chwilę trwała cisza a w powietrzu było czuć narastające napięcie. 
— Co masz na myśli, Cecylia?— Zapytał powoli Izajasz, tonem mówiącym że doskonale zdaje 
sobie sprawę z tego co dziewczynę zaniepokoiło. To ją jeszcze bardziej poddenerwowało. 
— Dlaczego ta fabryka jest w takim stanie?!— Wykrzyczała, patrząc na ich plecy. Oni sami 
nawet nie spojrzeli na  budynek, patrząc znudzonym spojrzeniem przed siebie w zardzewiałą 
ścianę. Nie była ona jedynym zardzewiałym elementem tego budynku. Rzeczą którą 
najbardziej się rzucała w oczy były rośliny oplatające całą budowle. Wyglądało to tak, jakby 
nie korzystano z niej przez co najmniej tysiąc lat.—Przecież wczoraj jeszcze dobrze działała! 
Co się stało?! Chce wiedzieć! Dlaczego nie ma nikogo na ulicach?! Czym jest ten dzień osądu 
i dlaczego– Dziewczyna przerwała uświadomiwszy sobie że kiedy mówili o wspomnianym 
dniu, nie użyli czasu przyszłego, jako coś co miało się wydarzyć, tylko czasu przeszłego. 
Czuła jak zakręciło jej się w głowie od tego wszystkiego. Przecież skoro to było dzisiaj, 
dlaczego mówili jakby to się już dokonało. 

— Jeśli chodzi o fabrykę to nie działa już od stu lat.— Odparł Gabriel, nie odwracając się. 
Cecylia patrzyła tępo w ich stronę i po chwili gdy miała już się odezwać przerwał jej Izajasz. 
— Nie mamy już czasu.— Stał jeszcze chwilę w miejscu, po czym uniósł głowę i ruszył do 
przodu, zacząć się wspinać po drabince na samą górę, gdzie był zaokrąglony podest wokół 
głównej wieży. Brunet po krótkiej chwili poszedł za nim w ślady. 
Niebieskooka nie mając wyboru, zrezygnowana i wkurzona, również zaczęła się wspinać. 
Wiedziała, że jak nie chcieli jej czegoś powiedzieć to trzymali się tego, choćby się miało walić 
i palić. Niepokoiła ją jednak konstrukcja. Miała wrażenie jakby miała się zaraz rozlecieć ze 
starości, a jakieś doświadczenia posiadała. W końcu chciała być architektem. Musiała 
wiedzieć takie rzeczy. 
Zajęło im to dość sporo czasu jako że wieża była naprawdę niemała. W końcu gdy dotarli na 
sam szczyt stanęli na podeście przy barierkach i spojrzeli na całe miasto skąpane w 
mlecznobiałej mgle. Cecylia spojrzała w tym samym kierunku co oni i miała wrażenie że zaraz 
coś się stanie. Żołądek skręcił jej się ze stresu a ona musiała się podeprzeć ściany za nią. 
— Jeszcze chwilka...— Oboje stali oparci o balustradę i patrzyli w dal jakby czegoś 
wyczekując. 
— O co wam chodzi...?— Zapytała niepewnie i słabo, ponieważ ból głowy się nasilał. Miała 
wrażenie jakby próbowała coś sobie przypomnieć, ale nie mogła. Chłopaki odwrócili się w 
końcu z zdziwionym wyrazem twarzy. 
— Nie pamiętasz? Dziś jest dzień w którym umarłaś.— Blondyn odpowiedział tonem jakby to 
było nic takiego, a dziewczyna opuściła obie ręce wzdłuż ciała, jednocześnie pocąc się i 
odczuwając strach z niewiadomego jej powodu. 
— Chwila... Co? Przyprowadziliście mnie na pewną śmierć? Ufałam wam! Myślałam że mnie 
nie skrzywdzicie! Co wam przyszło do głowy?!— Uwierzyła im od razu. Nie dlatego, że im  
bezgranicznie ufała. Miała wrażenie jakby już to się wydarzyło. Jakby powtarzało się kolejny 
raz tylko z innymi szczegółami. Zielonooki patrzył na nią z otwartymi ustami, a Izajasz, jakby 
wyrwany z lekkiego zamyślenia, spojrzał wprost na miasto. Zatrzymał tam wzrok na krótki 
moment po czym zmrużył oczy i oparł się łokciem o barierkę.— Zaczyna się.— Gabriel spojrzał 
na swojego przyjaciela, lekko otwierając usta na znak rozkojarzenia i spojrzał w tym samym 
kierunku po czym spoważniał. Mgła nad miastem nabrała nienaturalnych rozmiarów i 
kształtów. Powoli rozrzedzała się przy niebie tylko po to aby wyłoniło się z niej coś czego 
dziewczynie nigdy nie śniło się zobaczyć. Ogromny na oko trzystupięćdziesięcio metrowy 
stwór z głową przypominającą rąb, unosił się w chmurach. Miał cztery ogromne odnóża, 
zakończone ostro, które każde było na ziemi, co sprawiało że ów potwór poruszał się na 
czworakach. Kończyny były jednak takie ogromne, że prawie niewidoczne zza horyzontu. 
Jedyną dobrze widoczną rzeczą która łączyła potwora z ziemią, były cienkie, podłużne linie, 
jakby macki, które były niesamowicie długie i wychodziły z jego brzucha oraz klatki piersiowej, 
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o ile ową posiadał. Z tego co dało się zaobserwować było ich ponad kwadrylion. Poruszały się 
one krótko nad miastem, po czym zanurzyły się w przeraźliwej mgle, jakby czegoś szukając. 
Cecylia widząc stwora, upadła na kolana na nogach z waty i patrzyła tylko w jego kierunku. 
Pośród chmur była w stanie zauważyć tylko zarys jego głowy, której czubek był znacznie 
większy od pozostałych rogów. Znacznie bardziej widoczne były jego trzy zamknięte oczy, 
które napawały ją dziwnym uczuciem obserwowania. 

— Co to... jest?— Z oszołomienia niebieskooka zaczynała się jąkać. 
— Zapamiętaj ten widok Celia.— Oboje się do niej odwrócili, tak jakby nie obawiali się że 
ogromny potwór za nimi mógłby im coś zrobić.— Patrzysz już na to przez ponad 100 lat, 
zamknięta w niekończącej się pętli, a i tak zapominasz o tym ilekroć się "budzisz". Od 
pamiętnego dnia osądu, już nic nie jest takie samo. Wszyscy zniknęli, a ludzkość jest na 
wymarciu. Tutaj gdzie jesteśmy, kończy się to zawsze w ten sam sposób. Twoją śmiercią. 
Musisz się wreszcie uwolnić i uratować wszystkich. Jedyną rzeczą, która cię tu trzyma, 
jesteśmy my, dlatego musisz o nas zapomnieć. My już nie istniejemy. Nie ma nas tutaj. 
Ciebie też tutaj nie ma, ponieważ jesteś tam. Oni cię mają.— Pokazał ręką w kierunku 
potwora, milknąc. Nie da się natomiast opisać emocji, jakie szatynka wtedy czuła. Nie 
rozumiała ani słowa, które mówili w jej stronę. Jestem tutaj, ale mnie tu nie ma? Co jest do 
cholery? Z jednej strony myślała że to zwykły żart, że zaraz się obudzi i okaże się że zaspała 
do tej głupiej szkoły na ten nieszczęsny sprawdzian z matmy, ale z drugiej, wszystko jakby 
wskoczyło na swoje miejsce i miała uczucie jakby już to przeżywała. Jedyne na co się zdobyła 
po tym co powiedzieli było jedno słowo. 
— C–co? 
— Musisz pozwolić nam odejść i się wreszcie obudzić. W przeciwnym razie zabiją cię.— Iza 
odwrócił wzrok, po tym co powiedział. 

— Dlaczego...?— Starała się jak mogła żeby ich zrozumieć, ponieważ czuła że to nadchodzi. 
Godzina jej śmierci. 
— Robią przesiew.— Odezwał się drugi z chłopaków.— Sprawdzają naszą wartość. 
Użytecznych zostawią przy życiu a innych zamykają w nieskończonej iluzji poddawając przy 
tym różnym eksperymentom.— Przymknął na chwile oczy i opuścił głowę w dół po czym 
podniósł ją i otworzył swoje powieki.— Musisz się obudzić i zawalczyć. Cała ludzkość jest teraz 
pod znakiem zapytania. 
— Dlaczego... Dlaczego to ja miałabym coś zdziałać?— Była niepewna. Bała się. Te emocje 
przysłoniły jej absolutnie wszystko, przez co nie zorientowała się nawet jak ogromny stwór w 
trakcie rozmowy zbliżał się do nich i był już naprawdę niedaleko. 
— Bo masz to czego szukają.— Izajasz odwrócił się mówiąc to i spojrzał na nią z ogromną 
powagą. Tylko to była w stanie dostrzec, zanim poczuła przebijającą ją przez brzuch na wskroś 
mackę potwora. Jego ślepia zaś były otwarte przeraźliwie szeroko i spoglądały na nią zza 
chmur. Wzrok był ten tak przeraźliwie mrożący krew w żyłach, że czuła jak jej myśli są 
poddawane kontroli, a wspomnienia kolejny raz są zamazywane w ogromnej mgle, która była 
kluczowym elementem układanki w tym wszystkim. Czując jak jej serce zaraz przestanie 
wykonywać swoją pracę, spojrzała głębiej w jego oczy, jakby zahipnotyzowana, a do jej mózgu 
zaczęły napływać niezrozumiałe obrazy, dźwięki i czyjeś znajome wspomnienia. Ten stan 
przerwało zakrztuszenie się przez nią, jej własną krwią, przez co przerwała kontakt wzrokowy. 
Kątem oka dostrzegła tylko zbliżające się do niej w zastraszającym tempie resztę macek, które 
zmieniając swoją strukturę na ostry czubek, wbiły się w jej każdą kończynę, sprawiając 
niewyobrażalny ból. 
Szatynka średniego wzrostu zerwała się ze snu, cała zlana potem i oddychając 
głęboko, patrzyła w jeden punkt na podłodze. Rękę trzymała na swoim sercu, czując 
jak szybko bije, jednocześnie sama bijąc się z myślami odnośnie mary którą miała. 
Dłuższą chwilę czekała aż unormuje się jej oddech po czym przetarła ręką czoło i 
westchnęła ostatni raz. Spojrzała leniwie na zegarek który wskazywał 4:35, a jej uwagę 
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przykuła książka od matematyki na biurku, z której się wczoraj uczyła. Właściwie 
próbowała. Przypomniała sobie w tamtym momencie także o wczorajszej rozmowie z 
Damianem w parku. Nic nie zapowiadało się na to aby miało się pomiędzy nimi udać, 
ale postanowiła zastanowić się nad tą kwestią bardziej, w drodze do szkoły. Powoli 
zwlekła się spod ciepłej kołdry i podeszła do fotela, na który dzień wcześniej rzuciła 
przygotowane przez nią ubrania na następny dzień. Udała się z nimi do łazienki, 
wykonując wszystkie poranne czynności, które zajęły jej maksymalnie 20 minut. Na 
koniec spojrzała na siebie w lustrze, czując dziwny niepokój. Nie przejęła się tym 
jednak zbytnio i wyszła z łazienki zostawiając swoje przedziurawione odbicie na 
miejscu, czego już nie wiedziała. Pomyślała rozglądając się po skromnym mieszkaniu, 
że jej rodzice chyba poszli do pracy, ponieważ nie widziała ich nigdzie w tej cichej 
przystani. Nie przejęła się tym jednak zbytnio. Zabrała tylko podręcznik od tego 

nieszczęsnego przedmiotu, który schowała do plecaka, ubrała się w kraciasty szalik i kurtkę, 
ostatni raz spoglądając w stronę zegara naściennego, który wskazywał 7:47 i wyszła z 
mieszkania zamykając je. Wychodząc z klatki schodowej na dwór spostrzegła że jest dzisiaj 
wyjątkowo duża mgła. Udała się drogą do szkolnego budynku, przeskakując nad 
pojedynczymi kałużami. W pewnym momencie zwolniła kroku, aż w końcu zatrzymała się na 
środku chodnika. Uśmiechnęła się lekko z nerwów i podekscytowania, podnosząc głowę do 
góry i patrząc na niebo. Udało mi się... Nie zapomniałam. Potężna kreatura na którą patrzyła 
dziewczyna, wydała tylko przeraźliwy ryk, po czym rozwarła swe ślepia wywołując u szatynki 
ogromne uczucie strachu i osaczenia po czym przebiła ją niezliczoną ilością ostrych macek. 
Niebieskooka wiedziała jednak że to nie koniec, ponieważ z każdą kolejną śmiercią, 
dowiadywała się o większej ilości rzeczy.  

Nad jej ciałem, natomiast, w miejscu w którym naprawdę przebywała, zamaskowane, 
wysokie kreatury, które były już przygotowane do rozcinania brzucha nastolatki, zdziwiły się 
coraz większymi oznakami życia. Ten szok u owych bestii doprowadził do tego że Cecylia 
została zamrożona na kolejne 100 lat, bez jakichkolwiek kontaktów z kimś innym poza sobą, 
zamknięta w codziennej pętli powtarzającej się na okrągło śmierci, próbując wyrwać się z tej 
iluzji nieskończenie wiele razy. Nie stała ona jednak w miejscu. W dniu w którym jej przyjaciele 
połączyli się z nią, przypomniała sobie wszystko, a także znalazła połączenie pomiędzy nią a 
potworem, dzięki któremu mogła się dowiedzieć co się stało w dniu osądu, a także gdzie są 
wszyscy ludzie. Jak wywnioskowała, to tak połączyli się z nią jej przyjaciele, ponieważ nie 
spotkała ich już więcej, nie ważne w którą stronę by nie szła. To była jedyna rzecz która 
dodawała jej otuchy i determinacji. Świadomość że oni dalej żyją i czekają na nią.  
Zapomniała ona jednak o jednej bardzo kluczowej rzeczy... Nikt z nich już nie istniał, a ona 
pamiętając o nastolatkach, wbrew ich woli, skazała siebie nieświadomie na kolejne lata 
zamknięcia w iluzji. 
 

 

 


