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Wstęp
Trzy miesiące minęły bardzo szybko, prawda?

Nasz kurs dobiegł końca, ale mam nadzieję, że będzie on stanowił pierwszy 
krok wielkiej podróży po języku francuskim, dzięki której spotka Cię wiele mi-
łych chwil.

Czekasz zapewne na to, jak skończyła się opowieść, którą śledziliśmy przez 
ostatnie tygodnie. Dziś poznasz jej zakończenie. Ale nie tylko. Oto, co przygo-
towałem dla Ciebie na sam koniec kursu:

1. Napisałem w kilku słowach instrukcje o tym, jak uczyć się dalej. Są one 
zróżnicowane w zależności od tego, jakim jesteś żywiołem. Pamiętaj, że 
dostęp do grup na Facebooku będziesz mieć także po zakończeniu kur-
su, więc zachęcam Cię już teraz do dzielenia się tam swoimi sukcesami i 
pomysłami na dalszą naukę. Znajdziesz też w materiałach instrukcje, jak 
przenieść fiszki do swojego profilu w Anki (o ile chcesz to zrobić, bo mo-
żesz dalej używać dotychczasowego profilu).

2. Zsynchronizuj Anki, abyśmy mogli zliczyć punktację za ostatni tydzień. 
Zostanie ona opublikowana w tygodniu i wtedy przekażemy pieniądze na 
wybrane przez Was cele charytatywne.

3. Ponieważ chciałbym jeszcze bardziej udoskonalić ten kurs, przygotowałem 
też krótką ankietę, o której wypełnienie chciałbym Ciebie poprosić. Zajmie 
to ok. 5 minut, więc mam nadzieję, że będę mógł liczyć na Twoją pomoc. 
Link do ankiety jest tutaj:

• https://www.sekretypoliglotow.pl/ankieta-90-dni/

4. A może zechcesz podzielić się swoją opinią na temat kursu i napisać słowa 
zechęty dla osób, które będą chciały wziąć udział w drugim sezonie? Jeśli 
tak, możesz to zrobić tutaj:

• https://www.sekretypoliglotow.pl/fr-czy-podobal-ci-sie-kurs/

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne.
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Jak przenieść fiszki na inne konto w ANKI
Część z Was zapewne będzie chciała używać Anki na innym koncie niż to, któ-
re założyliśmy dla Was na potrzeby kursu.

Aby to zrobić, wystarczy weksportować talię "Francuski 90 dni" i zaimporto-
wać ją na swoim koncie. Można to zrobić tylko w aplikacji Anki na komputerze. 
Jeśli nie masz jej zainstalowanej, znajdziesz instrukcję, jak to zrobić w pierw-
szym PDF-ie.

Oto instrukcja, jak wyeksportować talię i zaimportować ją do Anki:

1. Kliknij menu: Plik > Eksportuj (lub kliknij Ctrl + E)

2. Pojawi się okienko, na którym wybierz następujące opcje:

• Pakiet talii Anki (*.apkg)

• Talia: Francuski 90 dni

• Zaznacz: Dołącz informację o planowaniu i Dołącz pliki

3. Kliknij przycisk Eksportuj...

4. Wybierz folder, gdzie chcesz zapisać plik oraz określ jego nazwę (domyślna 
nazwa to nazwa Talii)

5. Gdy zapiszesz plik, wróć do Anki i zmień profil na ten, którego będziesz 
używać. Aby to zrobić kliknij menu: Plik > Zmień profil
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6. Na kolejnym ekranie wybierz odpowiedni profil i kliknij Otwórz.

7. Gdy otworzysz już właściwy profil, otwórz folder, w którym znajduje się wy-
eksportowany plik i kliknij dwukrotnie na ikonce tego pliku, by go otworzyć.

8. Fiszki zaimportują się automatycznie do nowego profilu.
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Jak uczyć się dalej - PODSTAWY
Twoim celem na najbliższe miesiące jest wzmocnienie poziomu B1, czyli zau-
tomatyzowanie umiejętności, które już posiadasz. Na kolejnych etapach bę-
dziesz już właściwie tylko rozbudowywać słownictwo i ćwiczyć rzadsze struk-
tury gramatyczne.

Oto kilka rad:

• Na początku skup się na tym, w czym czujesz się najlepiej, czyli na ak-
tywnościach związanych z Twoim żywiołem, które opisuję szczegółowo 
nieco niżej. Przeczytaj rodział dotyczący Twojego żywiołu i trzymaj się 
wytycznych.

• Zapraszam Cię również do skorzystania z kursu "Przełam się i mów", w któ-
rym opisuję moją metodę 5 kroków, z której możesz skorzystać, kurs znaj-
dziesz tutaj: https://www.sekretypoliglotow.pl/kurs-przelam-sie-i-mow/

• Pamiętaj, że na tym poziomie, na którym się znajdujesz, o postępy jest 
ciężej. Przychodzą one szybko, ale robią mniejszą różnicę niż na począt-
ku. Nie przejmuj się tym. Skup się przede wszystkim na tym, by działać 
i nie zatrzymywać się w miejscu.

• Jeśli masz jakieś opóźnienia, skup się na tym, by dokończyć fiszki i do-
piero potem przejdź do kolejnych kroków

Jak uczyć się dalej – OGIEŃ
Jeśli jesteś ogniem, dalsza nauka powinna skupić się na używaniu języka. Za-
chęcam Cię zatem do jednej z następujących aktywności:

• Rozpocznij zajęcia indywidualne z native speakerem np. na Skypie. Mo-
żesz takiego znaleźć bez problemu na stronie italki.com

• Weź udział w wioskach językowych Villango (villango.pl), na których 
przez tydzień odbędziesz wiele godzin konwersacji jeden do jednego z 
native speakerami. Co ważne, konwersacje te dostosowane są do Two-
jego poziomu i Twoich potrzeb

• Twórz więcej wysp i staraj się używać je w rozmowach

Nie ma sensu siedzieć już nad książkami. Wszystko, czego potrzebujesz, by 
zacząć rozmowy z obcokrajowcami, już masz.

W jaki sposób wykorzystać jak najbardziej rozmowy z obcokrajowcami?

1. Przejmij inicjatywę i powiedz im, co chciał(a)byś ćwiczyć.

2. W czasie zajęć poprawiaj swoje wyspy, a następnie je ćwicz.

3. Ćwicz scenki, czyli symuluj sytuacje, które będziesz spotykał w rzeczywi-
stości np. zakupy w sklepie, pytanie się o drogę.

4. Wybierz temat, o którym będziecie danego dnia rozmawiać. 
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Praca z podręcznikiem:

Gdy pracujesz z podręcznikiem lub samouczkiem:

• skup się tylko na tym, co Ciebie interesuje

• słuchaj dialogów i staraj się je sobie wyobrazić

• pomijaj nudne ćwiczenia i objaśnienia gramatyczne, jeśli nie są Ci do 
niczego potrzebne

• z założenia jako ogień nie musisz korzystać z podręcznika

Jak uczyć się dalej – ZIEMIA
Jeśli jesteś ziemią, najlepiej będzie Ci uczyć się poprzez aktywną pracę z tek-
stem. Oto jak to zrobić:

1. Znajdź interesujący Cię tekst np. artykuł na blogu, komiks dla dzieci, wy-
wiad w gazecie itp. Na początku lepiej zabrać się za prostsze teksty, czyli 
np. literaturę piękną odłożyć na później. Właściwy tekst to taki, w którym ro-
zumiesz ok. 80-90% słów. Jeżeli teksty z Internetu są dla Ciebie za trudne, 
skorzystaj z podręcznika np. samouczka z dużą liczbą dialogów.

2. Przeczytaj tekst i zaznacz wszystkie słówka, których nie rozumiesz. Jeśli 
masz nagranie tego tekstu, słuchaj go, gdy czytasz, dzięki czemu zapamię-
tasz lepiej wymowę.

3. Sprawdź ich znaczenie w słowniku i postaraj się sprawdzić, czy rozumiesz 
już teraz dobrze każde zdanie. Jeśli trzeba użyj tłumacza Google lub ob-
jaśnień gramatycznych. Sprawdź koniecznie ich wymowę np. w słowniku 
internetowym lub na stronie forvo.com

4. Zapisz znaczenie słówek na marginesie.

5. Ze słówek, których nie rozumiałeś(aś) wybierz 20% np. jeśli na danej stro-
nie było ich 10, wybierz 2. Wybierz te słówka, które:

• powtarzają się najczęściej

• wydają Ci się najbardziej użyteczne np. są związane z Twoimi zaintere-
sowaniami

6. Przepisz te słówka do zeszytu lub do pliku Word. Zostaw pod każdym ok. 
3 linijki wolne.

7. Dzień później wejdź do serwisu tatoeba.org i znajdź przykładowe zdania 
z tymi słówkami. Zanotuj je też w zeszycie, wykorzystując do tego wolne 
linijki.

8. Możesz te przykładowe zdania dodać także do Anki i ćwiczyć ich tłumacze-
nie z polskiego na francuski

Postaw sobie cel przerabiania np. jednej strony dziennie.
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Praca z podręcznikiem:

Gdy pracujesz z podręcznikiem lub samouczkiem:

• dużo czytaj i o ile to możliwe, czytaj, słuchając nagrania tekstu

• czytaj uważnie wyjaśnienia gramatyczne i wybierz taki podręczniki, któ-
ry zawiera ich dość dużo

• wykonuj zaproponowane ćwiczenia

Jak uczyć się dalej – WODA
Woda najlepiej uczy się poprzez słuchanie, więc Twoja metoda będzie się wła-
śnie na nim opierała. Oto, co robić:

1. Znajdź nagranie, do którego dostępna jest transkrypcja, czyli zapis wszyst-
kich wypowiedzianych zdań. Może to być np. podcast, wywiad lub dialog z 
podręcznika. Najlepiej jest słuchać kolejnych odcinków tego samego pod-
castu, bo dzięki temu że prowadzący używa tych samych sformułowań, 
bardzo szybko będziesz w stanie je zrozumieć. Jeśli masz problemy z na-
graniami z Internetu, skup się najpierw na pracy z podręcznikiem.

2. Wysłuchaj raz nagrania bez patrzenia się w tekst. Jeśli rozumiesz je bardzo 
dobrze, przejdź do kolejnego nagrania. Jeżeli masz problemy ze zrozumie-
niem przejdź do kolejnego kroku.

3. Wysłuchaj nagrania, zatrzymując odtwarzacz po każdym zdaniu lub frag-
mencie, by Twój mózg miał nieco więcej czasu na zastanowienie się.

4. Przejrzyj szybko transkrypcję, wyszukując słówka, których nie znasz. 
Sprawdź ich znaczenie w słowniku. Nie staraj się tutaj czytać każdego zda-
nia dokładnie. Chodzi przede wszystkim o wychwycenie nieznanych słó-
wek.

5. Wysłuchaj raz jeszcze nagrania, patrząc w tekst. Jeżeli masz jakieś trud-
ności, zatrzymaj nagranie i sprawdź słówka lub zagadnienia gramatyczne, 
które Cię blokują.

6. Wysłuchaj nagrania raz jeszcze bez patrzenia w tekst. Jeśli rozumiesz je 
już dobrze, możesz przejść do kolejnego.

7. Poszczególne kroki możesz wykonywać tego samego dnia lub rozbić je na 
kilka dni np. jednego dnia wykonać krok 1, drugiego krok 2 itd.

8. Gdy znasz już dobrze nagranie, słuchaj go w tle, gdy robisz coś innego i nie 
skupiaj na nim w ogóle uwagi. Prawa półkula Twojego mózgu będzie mo-
gła nad nim pracować, podczas gdy Ty będziesz robić coś zupełnie innego.

Praca z podręcznikiem:

Gdy pracujesz z podręcznikiem lub samouczkiem:

• skup się tylko na pracy z dialogami
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• pomiń wszystkie ćwiczenia

• zaglądaj do wyjaśnień gramatycznych tylko wtedy, kiedy nie masz inne-
go wyjścia

Jak uczyć się dalej – POWIETRZE
Jeśli jesteś ziemią, najlepiej będzie Ci uczyć się poprzez tłumaczenie tekstu. 
Oto jak to zrobić:

1. Znajdź interesujący Cię tekst, który będzie jednak dość prosty. Najlepiej 
zacząć tu od dialogów z podręcznika.

2. Spróbuj przetłumaczyć francuski tekst na język polski.

3. Jeśli masz wątpliwości, zaglądaj do słownika i objaśnień gramatycznych.

4. Gdy tłumaczysz tekst, staraj się też go słuchać, by patrząc na zapisane 
zdania powiązać je z właściwą wymową.

5. Po przetłumaczeniu, odłóż tekst na ok. 3-4 dni. Jeśli masz w tym czasie 
trochę wolnego, przejdź kroki 1-4 z nowym tekstem.

6. Gdy miną 3-4 dni weź tekst w języku polskim i spróbuj przetłumaczyć go na 
język francuski.

7. Jeżeli któreś zdania sprawiły Ci trudność, zanotuj je i wróć do nich za ok. 
tydzień, starając się ponownie przetłumaczyć je na francuski.

Praca z podręcznikiem:

Gdy pracujesz z podręcznikiem lub samouczkiem:

• tłumacz dialogi

• czytaj uważnie wyjaśnienia gramatyczne i wybierz taki podręczniki, któ-
ry zawiera ich dość dużo

• wykonuj pisemnie wszystkie zaproponowane ćwiczenia

Który podręcznik wybrać?
Jeśli chodzi o język francuski, polecam dwa podręczniki:

• Mówimy po francusku, wyd. Wiedza Powszechna (przede wszystkim 
dla ziemi i powietrza, ale mogą z niego korzystać również woda i ogień)

• Język francuski łatwo i przyjemnie, Assimil (przede wszystkim dla 
wody i ognia)

• Seria Język francuski w tłumaczeniach (jeśli zamierzasz pracować da-
lej z Anki i potrzebujesz gotowych zdań np. jeśli jesteś ziemią lub powie-
trzem), wydawnictwo Preston
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Rozdział XIV

Inspektor Cruchot dopijał herbatę i wertował dokumenty leżące na biur-
ku. Sprawa śmierci Nicolasa Petita z pozoru wydawała się niezwykle trud-
na, ale dzięki pomocy kilku studentów rozwiązał ją w kilka godzin. Problem 
w tym, że rozwiązanie przyniosło jeszcze więcej pytań, na tyle niezwykłych, 
że Cruchot potrzebował chwili samotności, by poukładać sobie w głowie 
wszystkie elementy tego równania z wieloma niewiadomymi.

„Zacznijmy od samego początku” – pomyślał, kładąc na biurku czysty ar-
kusz papieru.

Na samej górze zanotował nazwisko „Julien Le Roy”.
Zgodnie z informacjami, które przekazali mu studenci, znany zegarmistrz 

na zlecenie królowej Marii Leszczyńskiej miał pracować nad stworzeniem me-
chanizmu pozwalającego na komunikację na odległość. Zgodnie z tym, co było 
powszechnie wiadomo, eksperymenty zakończyły się fiaskiem, a Le Roy został 
oskarżony o fabrykowanie tworzonych przez maszynę wiadomości.

Tymczasem studenci twierdzili, że maszyna działała i co więcej – pozwalała 
rzeczywiście na komunikację na odległość. Le Roy nie wziął pod uwagę jednej 
rzeczy. Chodziło nie o odległość wyrażaną w kilometrach, a odległość wyrażaną 
w latach. Maszyna miała pozwalać na komunikację z ludźmi z przeszłości lub 
z przyszłości.

„Bzdury” – pomyślał Cruchot, gdy przypomniał sobie młodego polskie-
go studenta z przejęciem opowiadającego o listach od niejakiej Julie, żyjącej 
w czasie I Wojny Światowej.

Wszystko jednak miało ukryty sens pomimo pozornych sprzeczności i nie-
wiarygodności całej historii.

Maszyna trafiła w ręce rodziny Blanc i młoda Julie przez przypadek za jej 
pośrednictwem nawiązała kontakt z Nicolasem Petitem, który kupił ją rów-
nież wiele lat później na pchlim targu. Zaczęli ze sobą korespondować, nawią-
zała się między nimi przyjaźń, a z czasem narodziła się też miłość.

Cruchot odłożył długopis i spojrzał na maszynę, która stała teraz na jego 
biurku. Wyglądała zupełnie niepozornie. A gdyby rzeczywiście umożliwiała 
kontakt z ludźmi z przeszłości?

„Kompletne bajki” – Cruchot był przekonany, że musi chodzić o zwykłą 
sztuczkę prestidigitatorską. Królik z pewnością jest ukryty pod kapeluszem, 
który ma drugie dno.

Wrócił jednak do tworznej przez siebie mapy myśli, na której notował skru-
pulatnie wszystkie elementy.

W głowie Petita pojawiło się z pewnością pytanie: „Jak mógłbym spotkać 
się z Julie?” Podróże w czasie nie były przecież możliwe. A gdyby Julie stała się 
długowieczna i mogła dożyć współczesnych czasów? To już dało się zrealizo-
wać. Petit opracował lek, który pozwalał wydłużać życie ludzkie.

Dzięki długoletnim badaniom nad ludzkim DNA, zauważył, że ludzie rodzą 
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się z genami rozmaitych chorób, ale posiadanie genu nowotworu nie oznacza, 
że jesteśmy skazani na tę chorobę. Gen ten musi zostać aktywowany. Nikt nie 
wie jednak, w jaki sposób do tego dochodzi. Petit dostrzegł również, że jeden 
z genów jest odpowiedzialny za proces starzenia. W pewnym momencie życia 
samoczynnie się aktywuje, przez co nasze ciało zaczyna słabnąć. 

Czy dałoby się jakoś zablokować aktywację genów? Tak – Petit był co do tego 
w pełni przekonany. Udało mu się zidentyfikować lek, który wyłączał dany gen, 
przynajmniej na jakiś czas. Dzięki temu można było w teorii zatrzymać rozwój 
nowotworów i innych chorób, będących nawet w zaawansowanym stadium. 
No i co najważniejsze, dało się w ten sam sposób zatrzymać proces starzenia.

Petit nie był jednak pewien, czy lek rzeczywiście zadziała. Społeczeństwo 
lekarzy przyjmowało jego teorie z niechęcią i niedowierzaniem. Nie pozwolono 
mu przetestować leku w praktyce. Pozostało mu więc tylko jedno rozwiązanie. 
Musiał znaleźć „królika doświadczalnego”, kogoś, kto przyjmie lek i sprawdzi 
na sobie jego działanie.

Na jego ogłoszenie w Internecie odpowiedziało wiele osób, z których wybrał 
niejakiego Charles’a Dubois, starszego mężczyznę, opiekującego się codzien-
nie znajdującą się w stanie agonalnym żoną. Ponieważ lekarze nie dawali jej 
już żadnych szans, Charles potraktował propozycję Petita jak ostatni promy-
czek nadziei i postanowił podać jej niezbędną dawkę w ukryciu przed persone-
lem szpitala.

Umówili się na odbiór leku zaraz po konferencji Petita.
„To jakiś Matrix” – inspektor Cruchot wstał, by nalać sobie jeszcze herbaty. 
Gdy usiadł z powrotem przy biurku, napisał na kartce jeszcze jedno nazwi-

sko.
„I tu pojawia się siostra Petita, Valérie Poulain”.
Plan Nicolasa składał się z dwóch części. Po pierwsze, musiał przetestować 

lek na żonie Charles’a Dubois. Przekazł mu po wykładzie fiolkę ze specyfikiem, 
który wyprodukował i miał czekać na potwierdzenie jego działania.

Kolejny krok to przekazanie leku Julie. No właśnie. Jak to zrobić?
Tutaj miała mu pomóc siostra, na co dzień pracownica banku, a wieczo-

rami przewodnicząca stowarzyszenia Le Défenseur du Temps, które podobno 
w tajemnicy pracowało nad intrygującymi wynalazkami. Gdy opowiedział jej 
o Julie i o tym, że nie wie, jak przekazać jej lek, Valérie zdradziła mu, że jej 
stowarzyszenie stworzyło wehikuł pozwalający na przesyłanie przedmiotów w 
przeszłość.

Petit dostrzegł w tym szansę, więc umówił się z Valérie po wykładzie, by 
ustalić plan działania.

Coś jednak poszło nie tak. Valérie zażądała od niego przekazania sekretnej 
formuły na lek. Profesor powiedział, że zrobi to, dopiero gdy spotka się z Julie. 
Doszło do sprzeczki i… Petit został ogłuszony przez René Bouillona, współpra-
cownika Valérie, który również był na wykładzie.

Zdecydowali szybko, że przetransportują Nicolasa do piwnicy w domu 
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Valérie. Ponieważ sytuacja wymknęła się spod kontroli, Valérie zapomniała o 
teczce z logiem stowarzyszenia, którą znaleźli potem na biurku studenci.

Co działo się dalej? Valérie próbowała przesłuchiwać Nicolasa, by wydobyć 
od niego wszystkie informacje. Wysłała także René, by przeszukał jego miesz-
kanie, próbując znaleźć lek. Wyglądało jednak na to, że jedyny prototyp leku 
został przekazany Charles’owi Dubois, który jeszcze tego wieczora podał go 
żonie.

Valérie musiała się wściec i w czasie kłótni z uwięzionym bratem uderzyła 
go w głowę. Cios okazał się śmiertelny. Nie wiedząc, co w tej sytuacji zrobić, 
morderczyni wyrzuciła jego ciało do rzeki i próbowała uciec.

Na całe szczęście, dzięki informacjom przekazanym przez studentów, udało 
się ją złapać.

Valérie przyznała się do winy. Próbowała podstępem zdobyć lek stworzo-
ny przez brata. Jej stowarzyszenie nie stworzyło żadnego wehikułu czasu. To 
było oszustwo, które wymyśliła naprędce, gdy usłyszała historię o Julie. A Le 
Défenseur du Temps? To zwykły klub brydżowy, do którego chodziła ze swo-
im kochankiem René Bouillonem. Gdy ten usłyszał o pracach Petita, namówił 
Valérie do tego, by zdobyć podstępem stworzony przez niego lek i po kryjomu 
opatentować, dzięki czemu staliby się bogaci i sławni.

„No dobrze, a jak z tym wszystkim powiązany jest Mehdi Kadiri?” – inspek-
tor Cruchot zanotował to arabsko brzmiące nazwisko na swojej mapie myśli.

Mehdi był studentem profesora Petita, ale oblał jeden z kluczowych egza-
minów i został wyrzucony z uniwersytetu. Winił za wszystko Nicolasa i pałał 
zemstą, tym większą, że musiał okłamywać rodzinę. Wszyscy myśleli, że Meh-
di wciąż jest studentem, podczas gdy on zatrudnił się w sklepie rybnym, żeby 
jakoś wypełnić sobie czas i ukryć się przed bliskimi. Nie mógł przekazać im 
prawdy. Wiedział, że nie zniósłby tego jego ojciec, który był tak dumny z syna.

Stres, w którym żył wciąż Mehdi, był nie do wytrzymania. To dlatego posta-
nowił popełnić samobójstwo.

Nie miało ono więc związku ze sprawą. Co prawda Mehdi chciał się zemścić 
na profesorze i to pewnie dlatego pojawił się na wykładzie, ale ostatecznie tego 
nie zrobił.

Wszystkie kropki tej historii wydawały się być połączone, więc inspektor 
Cruchot wstał od biurka i poszedł do salonu obejrzeć powtórkę swojego ulubio-
nego filmu „Żandarm się żeni”.

*   *   *

– Żartujesz? – Amélie nie wiedziała, co odpowiedzieć.
– Nie. – Zbyszek wyglądał na nadzwyczaj poważnego. – Nicolas Petit nie 

jest twoim ojcem. Miał romans z twoją prababcią.
– Nie rozumiem… Ktoś, kto nazywał się tak samo jak ten słynny genetyk, 

był ukochanym mojej babci Julie?
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– Nie do końca to mieliśmy na myśli – przerwał jej Pierre, widząc, że mło-
da malarka osaczona przez studentów przekazujących jej informacje nie z tej 
ziemi, powoli zaczyna się w tym wszystkim gubić. – Profesor Petit mógł ko-
munikować się z twoją babcią dzięki maszynie stworzonej przez zegarmistrza 
Juliena Le Roy.

– To jakaś bzdura. Przecież to niemożliwe.
– Nam też tak się wydawało, ale wszystko się zgadza. Najwyraźniej Petit 

próbował spotkać się z twoją prababcią, przez co stracił życie.
– To w takim razie skąd wzięło się jego nazwisko w pamiętniku mojej mat-

ki? To tam je znalazłam. Byłam przekonana, że to nazwisko mojego ojca, któ-
rego nigdy nie znałam…

– Wydaje mi się, że Julie przekazała tę historię swojej córce Stéphanie, a ta 
twojej matce… I ta musiała zanotować jego nazwisko.

Amélie siedziała przy sztaludze, na której wisiało czyste płótno i nie wie-
działa, co powiedzieć.

– No dobrze. Gdzie jest ta maszyna? Czy widzieliście, jak działa?
– Ma ją inspektor Cruchot. Niestety na naszych oczach nie przekazała żad-

nej wiadomości. Ale…
– Dajcie mi już spokój – odparsknęła zdenerwowana Amélie. – Nie wiem, co 

chcecie osiągnąć, ale nie mam zamiaru z wami dłużej rozmawiać. Do widzenia! 
Opowiedzcie tę bajeczkę komuś innemu.

Amélie odwróciła się do nich plecami i zaczęła poprawiać rozłożone na szta-
ludze płótno, na którym miała zamiar namalować kolejny portret.

– Idioci – syknęła przez zęby, spoglądając przez ramię na studentów znika-
jących za rogiem ulicy.

*  *  *

Inspektor Cruchot czuł, jak jego zmęczone powieki robią się coraz cięższe. 
Oglądanie filmu nie miało już sensu. Wziął do ręki pilota i wyłączył telewizor. 
Wstał z sofy i powolnym krokiem ruszył do łazienki.

Gdy otwierał drzwi, do jego uszu dobiegł dziwny dźwięk. Charakterystycz-
ne stukanie, które słyszał ostatni raz wiele lat temu.

„Ktoś pisze na maszynie” – pomyślał i skierował się w stronę pokoju, z któ-
rego słyszał podejrzany hałas.

W pomieszczeniu było pusto. Na biurku leżały papiery, które jeszcze chwilę 
temu przeglądał… Obok nich stała maszyna skonstruowana przez Juliena Le 
Roy. Ale zaraz… Z maszyny wystawała kartka, której wcześniej nie widział.

Cruchot przetarł szybko oczy i podszedł do biurka. Wyciągnął kartkę z ma-
szyny, przeczytał pierwsze zdanie i poczuł, że jego nogi zaczynają się chwiać. 

Głęboko westchnął i przeczytał na głos raz jeszcze pierwsze zdanie:
– Nazywam się Julie Blanc i chciałam opowiedzieć wam historię mojej mi-

łości...
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