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Chapter 1 
 

 

per 

La signoj en tiu romano estas fikciaj. 

Neniu simileco al homoj vivantaj aŭ morta 

Ajna persono kiu uzas tiun materialon netaŭge sen antaŭa 

skribita rajtigo rilate al ĉi tiu publikigado estu 

Enhavo 

Malfermante la varma forno pordo Suzy metas sian gantoj sur kaj prenas el la kulinara artiko de bovaĵo. Metante 
la varma pleto sur la supro de la forno Suzy turnas la karno sur kaj aldonas terpomoj kaj parsnips al la pleto. 

   Metante la pleto returne en la forno ŝi frowns kiel ŝi ekstaras kaj pensas se ĉiuj ĉi penado valoras ĝin; Doug, ŝia 
partnero estis tre moody lastatempe. Foje li venis hejmen kun rideto, sed kiu estis malofta tiuj tagoj. 

   Doug la konduto al ŝi ĵus fariĝis aĉa, agresema kaj oni senĉese akuzante ŝin esti malfidela kaj vokas sian 
mensoganto. 

   Suzy ne estus farinta ion ajn malbone kaj ne povis kompreni kial li ŝanĝis tiel lastatempe. Esperante ke kuirante 
lia preferata rostita vespermanĝo farus la vespero plaĉa Suzy lumoj la gaso sub la legomoj kiel ŝi aŭdas Doug la 
aŭto elsxiros el fronto. 

   Kontrolanta sin en la spegulo Suzy krioj cheery bonvena kiel Doug malfermas la pordo. Aŭdinte neniu respondo 
la sian frunton revenas al sia frunto kiel ŝi busies sin per ricevas du platoj el la ŝranko. Doug Slams la antaŭa pordo 
kaj stomps malsupren la halo en la salono kiel Suzy la stomako premas en angoro. "Jen vi estas," diras Suzy kiel ŝi 
venas en la salono portante Doug la vespermanĝo, "aspektas kiel vi havis malmolan tago." Ŝi diras kiel ŝi vidas la 
sian frunton sur Doug vizaĝo. 

   "Hard tago? Vi ne konas la duono de tio. "Li snaps kiel li rigardas en ŝiaj okuloj ne provas preni la pleton de siaj 
manoj. 

   "Ni ne tuj argumenti ni?Venu, mi kuiris viaj preferataj rostita vespermanĝo. "Suzy respondoj tenante la pleton el 
al li. 

   Doug ekstaras kaj frapos la pleto el Suzy manoj frapante ŝi sur la vizaĝon antaŭ la pleto batas la planko; "Kio 
estas vi post?" Li postulas en kruela voĉo. 

   "Mi volas trankvilan vesperon por ŝanĝo." Ŝi krias dorso. 



   Doug batas sxin forte sur la ŝultro dum ŝi forturnis sin kaj nur sukcesas atingi ĝis la kameno; kiam li kroĉas ŝia 
hararo, tordante ĝin viciously. Provante kapti fortikajxo de la mantel peco ŝiaj fingroj tuŝis la longa arĝenta letero 
malfermilo kaj Suzy manon bukloj cxirkaux gxi instinkte. 

   Kiel Doug tiras sxin al li ŝi okulharoj evi la malfermilo ponardis ĝin en lian gorĝon sube dekstre makzelo, ŝi ne 
signifis mortpiki lin, kaj ŝi volis nur vundis lin. 

   Kableras arĝento letero malfermilo el Doug la gorĝo kiel la sango verŝas super ŝia mano Doug malpliboniĝas 
treege al la planko. Ŝi devas esti pikis lin en la ĉefa arterio, la klingo penetri en sian windpipe kiel li faras neniun 
sonon. Suzy aspektas antaux liaj morta korpo kiel larmoj plenigis ŝiajn okulojn; nun ŝi estas en granda mizero. 

   Kun larmoj coursing sur ŝiaj vangoj ŝi iras en la kuirejon kaj lavas la letero malfermilo kaj ŝiaj manoj sub la varma 
krano. Vespera alproksimiĝas kaj ŝi tiras la kurtenojn kaj turnoj en la lumon. Lavante sian vizaĝon sub la malvarma 
kurado tap ŝi sekigas ĝin uzante la kuirejo mantukon kaj pensas pri kion fari. 

   Forigi de Doug la korpo estas la reganta penso kaj ŝia menso rasi pri kie sxi tuj enjxetos li. 

   Reakiri sian compostura Suzy marŝas denove en la salono kaj rigardas malsupren en Doug la ankoraŭ formas 
kuŝas sur la planko. Sango fluis el lia kolo kaj trempis en la tapiŝo; ŝi neniam ŝatis tiun tapiŝo ĉiuokaze kaj ŝia nun 
eksedzo ruinigis ĝin. 

   Malvarma rideto formas sur ŝia ruĝa buŝo kiam ŝi vidas ŝian vivon plibonigi sen Sro Ĵaluza konservante sian 
malliberulon en sia propra hejmo.Walking returne en la banĉambro ŝi rigardas sin en la spegulo; Suzy estas alloga 
mezo maljuna damo jaroj en sia malfrua tridek kaj ĉiam fieris sin sur sian aperon. Cxar sxi estis juna la infanoj estis 
amasiĝintaj ĉirkaŭ kiel ŝi ĉiam estis alloga por rigardi. Ordigi sian hararon milde, kiel ŝi skalpo ankoraŭ mola de kie 
Doug estis tiris sian hararon, ŝi aplikas konsiston al ŝia vizaĝo kaj metas dolĉa pintalabios plu. Kontenta pri ŝia 
apero ŝi ridetas al si en la spegulo kaj marŝas en la kuirejon por fari varman trinkaĵon. 

   Suzy vivas en malgranda bungalow sur la rando de vilaĝo kaj havas ne maltrankviligas neatendita vizitantoj. 
Doug la prenon sur ŝia vivo estis forta kaj dominanta kaj ŝi perdis la plimulton de siaj amikoj jarojn. Farante dolĉa 
lakteca kafo Suzy eksidas ĉe la kuirejo tablo kaj demandas kion ŝi faros. Treni ekster la korpo, fosi grandan truon 
kaj enterigu lin en la fundo de la ĝardeno estas bona ideo. Lia peza pezo estus tro granda por ŝi treni kaj ŝi 
demandas, ĉu ŝi havas la stomako por tranĉi lin en pecojn. La ideo de tala lin en pecojn vokas al ŝi senton de 
venĝo, ŝia ĉagreno por sia reganta paro estis kreskinta super la jaroj, kaj kun ĉiu batante la ĉagreno estis igitaj 
malamo. 

   Ridetante, Suzy sips ŝin kafo imagante sin tranĉante Doug la brakoj kaj kruroj malproksime. Metante sian tason 
sur la tablon Suzy staras kaj iras tra la zipo de tranĉita tranĉiloj. Prenante la plej granda tranĉilo ŝi kontrolas la 
akreco per la akrajxo de ŝia dikfingro. La tranĉilo tranĉaĵoj enen kelkaj tavoloj de la haŭto kaj Suzy tiras sian 
dikfingron for ridante. Metante la tranĉilon malsupren sur la worktop Suzy reprenas la chopper kaj metas gxin 
apud la tranĉilon, ŝi konas la chopper estas akra kiel ŝi devis akrigi ĝin por prepari la dimanĉa vespermanĝo.Doug 
aspektas tre pala pro la perdo de sango, kiam li kuŝas senmove sur la planko. Metante la tranĉilon kaj chopper sur 
la kafo tablo Suzy startas forigi Doug la vestoj. Li estas peza kaj ŝi batalas kun la pezo de li kaj post dek minutoj de 
malmola penado ŝi fine sukcesas eltiri ĉion. 

   Elĉerpita ŝi sidas dorso kaj kaptas sian spiron. Doug, en sia nudeco aspektas paca kuŝas sur la planko kaj ŝi 
rigardas al lia ankoraŭ formo memorante la feliĉaj tagoj, kiel larmoj fluas sur ŝiaj vangoj. Piedo rapide sxi iras 
returne en la kuirejon kaj sidas ĉe la tablo, demetante sian kaŭĉuko gantojn ŝi trinkas la lasta el la nun malvarma 
kafo. Silente ŝi sidas kaj provas memori la horora maniero li estis al ŝi kaj kiel lia vivo estis tiel malfeliĉa kun li. Tiu 
penso helpas, kun difinita esprimo sur sia vizaĝo ŝi metas la gantoj dorson kaj iras denove en la salono. 

   Prenante la chopper ŝi marŝas super al Doug la korpo kaj kneels apud li. Levante la chopper super ŝia kapo ŝi 
svingas malsupren tiel forta kiel ŝi povas, celante la supra brako. La chopper kotletojn pro la karno kaj en la osto; 
farante strangajn bestojn bruo en ŝia gorĝo Suzy kotletojn for ĉe la brako ĝis ĝi falas for kaj daŭrigas kun la alia 
brako. La osto estas malmola kaj prenas plurajn golpetazos antaŭ ol ŝi povas ilin disbatos. Rigardante la kruroj ŝi 
kotletojn en la genuo artiko kiu tranĉas tra post du firmaj sukcesoj. Ŝi sekvas ĉi uzante la tranĉilon, tranĉante la 
kruro muskoloj ĉe la supro de la femuroj kaj poste batante en ilin. 

   Subenrigardante al Doug la paca vizaĝon ŝi ne povas tranĉi la kapon kaj iras denove en la kuirejo por preni iujn 
nigra rubujo sakojn. Trovi la sakojn en la sxranko sub la profundiĝi ŝi iras denove en la salono kaj metas Doug la 
brakoj kaj kruroj en apartaj sakojn.Doug la korpo estas ankoraŭ peza kaj ŝi batalas kiel ŝi metas sakon sur lian 
kapon kaj glitas la sakon malsupren sur liaj ŝultroj. Uzanta alia sako ŝi metas la malsupra duono de lia korpo en ĉi 
tiu kaj faras sian eblon por tute kovras la desmembrado korpo. Lace sxi eksidas sur la planko kaj apogas sian 
dorson kontraŭ la muron. 



   Ĝi aspektos tro suspektema se sxi estis fosi la ĝardeno en la mallumo do ŝi decidas meti Doug en la barako. 
Efektivigi la brakoj kaj kruroj en lia mola sakojn estas facila kaj sxi metas ilin en la angulo de la barako. Repreni 
Doug la torso kaj kapo estas malfacila kiel ĝi estas peza kaj la du sakoj, ke ŝi tuj komencas apartigi. Trenante sur la 
fundo sako ŝi hoketojn la korpo en la brakojn kaj luktoj el la ŝedo; delasante ĝin sur la plankon sxi Slams la pordo 
fermita kaj rigliloj kaj enfermas lin firme. 

   Nun tute elĉerpita Suzy iras denove en la salono kaj kovras la sango trempita tapiŝo kun malnovaj gazetoj. Irante 
en la banĉambro ŝi kuras la akvo por bano. Desposeyendo ekstere siajn vestojn ŝi marŝas al la kuirejo kaj metas 
ilin en la lavmaŝino. La matenigxo vekas ŝin, kiel faras la brua hundo tri pordojn for. Sulkante la frunton en ĝeno 
Suzy enterigas sin en la lito kovras kaj dormas dum aliaj duonhoro antaŭ la leterportisto, pelante literoj tra la 
pordo vekas ŝin. Reklinante kovras Suzy fiksrigardas supren al la plafono; Doug vizaĝo estis gardinta aperante en 
liajn sonĝojn en la nokto donante al ŝi maltrankvila dormo. 

   Getting el la lito Suzy metas sur sian ĝardenistiko vestojn kaj iras en la kuirejon por forta kafo. Ŝi sentas tro tedas 
por manĝi kaj sidas ĉe la tablo trinkante sian kafo; memorante la sono de la letero skatolo ŝi staras kaj iras al la 
pordo. La gaso kaj elektra bekojn ne estas kion ŝi bezonas. 

   Walking reen en la kuirejon Suzy ĵetas la leterojn malsupren ne esti malfermis ilin kaj ignorante ŝi kafon reprenas 
la ŝlosilo al la budo kaj iras eksteren. 

La mateno estas iom malseka kaj malvarmo kaj Suzy looks up vidi blua ĉielo formante. La gazono estas kovrita en 
frua mateno roso kaj Robin kantas de la supro de la florado ĉerizarbo ĉe la fundo de sia ĝardeno. Ĝi aspektas kiel 
ĝi tuj estos mirinda tago, post kiam ŝi faris iun laboron! 

   Se vi malŝlosos la barako pordo sxi malfermas ĝin larĝa kaj kolonoj ĝin malfermi per la malnova korto balailo, 
rigardante ene Suzy vidas ke iuj el la mola sako kiu ŝi uzis por kovri Doug la torson estis ŝirita kaj ŝirita. 

   Ratoj! Ĝi devas esti. Apogante en Suzy reprenas la fosilo kaj forko, kiuj estas ĝuste ene de la pordo kaj marŝas 
ronda al la flanko de la barako. Malfeliĉe ĝi signifos fosas sian Daffodil diakilo, sed faros bonan lokon por kreski 
koridoron faboj. 

   Cxirkauxrigardante por entrometido najbaroj Suzy vidas ke ĉio estas kvieta kaj malŝpari tempon komencas fosi. 

   Unu kaj duona horoj poste laca, sed feliĉa Suzy, enfermas la barako pordo kaj marŝas malrapide reen al ŝi 
bungalow. Turning ĉe la malantaŭa pordo sxi vidas sxin kreita kaj ne povas helpi rideto kiel ĝi aspektas tiel neta kaj 
ordigita. La fazeolo polusoj estas ligitaj en kvin wigwam formoj kaj estas pretaj por la fazeoloj. 

   Irante ene Suzy piedbatoj sur ŝia kota trejnistoj kaj surmetas pura karaj; promenis en la salono ŝi ne perdas 
tempon en kopii la mebloj. Uzanta sia akra tranĉilo tranĉas ŝi tranĉas for la sangon trempita tapiŝo kaj subyacía. 
Trenante la tapiŝo estis ŝi tucks ĝin malantaŭ la barako decidante bruligu nokton, kune kun la sango trempita 
plasto sakojn, kaj la vestoj ŝi estas vestita! 

   Desposeyendo siajn vestojn sur la kuireja malsupren al sxi subvestoj Suzy iras en la banĉambro kaj turnas la 
varma akvo sur por bano. Promenante en ŝian dormoĉambron Suzy malfermas sian antikvaj juglandarbo veneered 
vestogardisto kaj pensas kion ŝi tuj vesti. Suzy Slams la antaŭa pordo kaj paŝoj rapide laŭ la pado, malsxlosi Doug 
la aŭto, kiu estas nun lia;ŝi saltas en kaj startas la motoro. Ĉi tiu estas la unua fojo, ke ŝi estis ekster ekde Doug 
morto kvar tagoj nun kaj ŝi bezonas esenca aĉetoj. Kafo kaj sukero kaj lakto ĉefe kiel ŝi apetito estis malriĉa. Suzy 
estis okupita purigi la salono kaj provante matoralo la floorboards kiuj trempita en sangon. 

   La sango restis trempitaj en la floorboards kiel nigra makulo kaj Suzy rimarkis ke nova tapiŝo estas bezonataj. 
Suzy estis mezurita la ĉambro sed ne povis riski tapiŝo fitters venanta en ŝia bungalow. Tiranta ĝis ekster la angulo 
butiko Suzy havas grandan plezuron vidi ĝin malplena de klientoj ene kaj eliras la aŭto rapide; enfermante ĝin ŝi 
eniras la butikon kaj faras sian vojon al la kafo kaj sukero. Superbazaro ŝajnas tro por ŝi en la momento kaj Suzy 
reprenas granda kruĉo da kafo kaj du sakoj da sukero. Portante ilin al la gxis sxi metas ilin sur la vendotablo kaj 
marŝas sur la fridujo repreni du grandaj boteloj de plena graso lakto kaj revenas al la vendotablo kiel la knabo kiu 
servas, tutaj ilin sur la gxis. Pagi sian monon Suzy diras gxentila 'Dankon' kaj armilojn ŝarĝitaj per siaj aĉetoj 
marŝas al la aŭto. 

   Meti la lakton malsupren sur la pavimo Suzy malfermas la aŭto kaj metas la kafon kaj sukeron sur la malantaŭa 
sidloko. Dum ŝi reprenas la lakto Volkswagen Polo iras ĝis proksime al ŝia aŭto kaj parkoj. Suzy aspektas en kolero 
kiel la ŝoforo, parkejo tiel proksime faris ĝin malfacila por ŝi forpeli kiel aŭto ankaŭ parkis antaŭ ŝi. 

   "Saluton Suzy." Diras la ŝoforo kiel li malfermas la pordon kaj eliras; estas ŝia universitato amiko Lewis. 

   "Saluton Lewis, longan tempon ne vidas." Ŝi ridetas. 



   "Jes estinta tempo, kiel vi fartas?" Li respondas kun aŭtenta plezuro ĉe ilia kunveno. Lewis ankoraŭ havis longajn 
harojn kiel ŝi memoris kaj kolektis kelkajn grizajn harojn kaj sulkoj kiel li kadukiĝis. Sed Suzy memoras lin kvazaŭ 
estis hieraŭ, ne la dek kvin jaroj estis. 

"Belaj dankas vin, kaj vi?" 

   "Ĉiuj bonaj por vidi vin, kie estas Doug?" 

   "Ni disigas lunde." 

   "Ho, pardonu aŭdi tion, sed unu semajnon ne estas tre longa vi reiros kune denove." 

   "Ne, ne ĉi-foje li movis eksteren, foriris por vivi kun sia imago virino." Suzy mensogas. 

   "Do vi estas en via propra nun, neniu koramiko?" Demandas Lewis espereble, kiel li ĉiam imagis Suzy. 

   "Jes tute sola nun, tuj forlasi ĝin dum tempo antaŭ ol mi implikiĝi kun iu denove." 

   "Vi sonas pozitiva pri tio, ĝustatempe, se mi vizitas vin?" 

   Suzy rigardas Lewis, ŝi ĉiam ŝatis lin kaj povis fari kun iu kompanio, "Jes tio estus bela." Ŝi diras sian rideton 
pligrandigi. 

   "Kion vi ĝis nun? Mi ekhavis la tagon hodiaŭ se nun ne estas tro frue? " 

   "Estu bona vidi vin; tiel longe, kiel vi movas vian aŭton dorso." Respondojn Suzy kun granda rideto kiam sxi 
malfermas sian aŭton pordo kaj atingas en kaj metas la boteloj de lakto al la pasaĝero sidejo. 

   Lewis tenas sian pordon malfermos ĝis ŝi staras forte kaj fermas ĝin firme, "Vidu vi en ĉirkaŭ kvin minutoj, mi 
devas akiri iom baccy." 

   "Ok vidi vin en kvin." Ridetas Suzy kiel Lewis marŝas al sia aŭto kaj metas en malantaŭ la rado. Komencante la 
motoro kun la aŭto pordo malfermi li renversas la aŭto ĉirkaŭ du metroj kaj horloĝoj Suzy kiel ŝi dorsflanka kaj 
eltiras sur la vojon. 

   Donante al ŝi ondo Lewis pelas lian aŭton antaŭen kaj turnas la motoro malproksime. Suzy aŭdas Lewis elsxiros 
en lia aŭto, venante el la kuirejo ŝi malfermas la pordon al ridetanta Lewis kiu estas promeni laŭ la pado al ŝi. 

   "Hi Suzy, gotta agnoski ke estas bona vidi vin." 

   "Kaj por vidi vin, venu en mi faras kafon en la kuirejo." 

   Lewis sekvas Suzy kune la salono kaj eniras sian grandan brilkoloraj kuirejo de flava pentritaj muroj kaj malhela 
flava kuirejo unuoj ellaborita kun rozkolora granito worktop, "Sidiĝu Mi verŝos vian kafon." 

   Lewis eksidas ĉe la tablo en hardback seĝo, "Do kion vi faris post kiam vi fariĝis libera virino?" 

   "Nenio vere, nur ĝuas mem havi la lokon por mi mem." Ridetas Suzy kiel ŝi metas tason de kafo en fronto de 
Lewis. 

   "Nice unu dankon, jes, vivante sur viaj havas multajn irante por tio kaj mi estis farante ĝin por sufiĉe tempon." 

   "Kio neniu fianĉino?" 

   "Ne ne ekde Holly, ŝi prenos pli ol kelkaj jaroj por atingi la aferon." 

   "Vi estis kun sxi longan tempon kaj mi scias ke vi amas ŝin profunde, sed mi ĉiam sciis ke ne daŭrus." Respondojn 
Suzy kiel ŝi eksidas al la tablo apud Lewis, konsciaj pri la aĝo breĉo kiu estis inter ili; Holly estis dudek du jaroj kaj 
Lewis kvardek kvar kiam ili ricevis kune. 

   "Mi estis ĉiam de la penso, ke ĝi neniam okazis en la unua loko, sed la amo faras strangajn aferojn al vi." Diras 
Lewis kun malĝoja mieno. 

   "Kio estis, ke mi aŭdis pri vi ĵetante ŝin el la aŭto en Kimrio?" Demandas Suzy kun severa vizaĝo. 

   "Jes mi perdis multajn amikojn super tio, iom maljusta vere kiel neniu volis aŭskulti al mia flanko de la epoko." 

   "Mi aŭskultas nun." Suzy diras firme. 



   Lewis rigardas Suzy akre, li sciis ke sxi kaj Holly estis la plej bona de amikoj kaj ŝi nur aŭdis Holly flanko de la 
rakonto. Suzy estis unu el la popolo kiam li aŭdis Holly la rakonto estis ĉu tute ignoris lin aŭ faris malĝentila 
komentoj en tiu momento. Kiel la jaroj pasis Lewis sciis ke Suzy kaj Holly elfalis kaj ne estis amikoj dum jaroj. 

   "Ĉu gravas nun?" Demandas Lewis malgaje. 

   "Tio ja al mi, mi ĉiam miris kio vere okazis inter vi du." 

   Lewis prenas sip de sia kafo kaj metas la mug malsupren sur la tablon, ne rigardante Suzy li komencas paroli; 

   "Kiel vi scias prenis al ni kelkajn monatojn por fendi supren, ni estis aplikita por tiuj postenoj en Kimrio en 
esplorado facilecon ĉirkaŭ ses monatoj antaŭ ni komencis malkonsentas pri aĵoj.Mi volis labori en la laboratorio 
kaj kiel sorto havus ĝin la kompanio bezonas tradukiston kaj Holly povis paroli kvin lingvoj inkluzive de la ĉina. " 

   "En la momento ni vidis ĝin kiel preskaŭ magia, ke ni laborus kune en la estonteco kaj en la wilds de Kimrio; ĝi 
estus sonĝo realiĝis. La intervjuoj estis ankoraŭ sur la sama tago kaj eĉ se ni ne pretigis tre bone en la momento 
mi veturis al ni tie. " 

   "Ĉiuj kiuj maniero, kiu pagis por tiu?" Postulas Suzy. 

   "Mi pagis pli, mi eĉ pagis la lito kaj matenmanĝo; en apartaj ĉambroj por ke kosto iom pli. Mia intervjuo iris bone 
kaj ene kvin minutoj mi sciis mi ricevis la laboron, mi pasigis la sekvanta duonhoro parolas la BirdLife kiu estas en 
Kimrio. Mia intervjuanto, a Mister Jones estis Birdumo entuziasmulo kaj ni igis momenteto amikoj. " 

   Lewis paŭzoj por spiro kaj prenas sip de sia kafo antaŭ daŭrigi, "Ilekso la intervjuo ne iru tiel, kiel ŝi estis 
intervjuita de ses diversajn homojn samtempe. Liaj du malfortajn punktojn ili diris al ŝi parolis ĝuste fronte de 
grupo, kiu signifas sin, kaj ŝi ĉina. Ŝajnas ke estas miloj da dialektoj en Ĉinio kaj Holly lernis la malĝusta aĵoj. " 

   "Ŝi prenis la intervjuo tre malbone kaj estis konvinkita ŝi malsukcesis; kiu estis mia tuta kulpo de kurso. Ŝi 
komencis havi rajton iri en mi por sugesti la laboron, por preni sxin tie kaj faris siajn elteni tian malbonan 
intervjuo. " 

   "Ĉu vi volas pli da kafo?" Demandas Suzy. 

   "Ne mi estas fajna dankon, ĉiuokaze, la disko sin de la esploro sidejo estis tra la montoj. Ĉi tiu loko estis bone 
kaŝita for, eĉ kun la mapo ni veturis dekstra estinteco trifoje antaŭ ol ni trovis ĝin. La monto ŝoseoj estis vere 
mallarĝaj kaj streĉis supren kaj malsupren la valoj kaj mi vere devis koncentriĝi pri mia stirado. Sed de la momento 
ni veturis for Holly komencis ĝemi kaj havante iras ĉe mi por fari sian suferas tian humiligon al manoj de tiuj ses 
terura homo."Por pli de horo ŝi ĝemo kaj kriis kaj mi povis vidi la malamon ŝi nun sentis al mi kreskis kaj kreskis. Ŝi 
fariĝis aparte abusivo kaj mi preskaŭ frakasis la aŭto, mi vidis signon montrante la vojon al iu akvofaloj kaj pensis 
ke estus bona ideo por halti kaj ripozi dum kelkaj minutoj. " 

   "Ni nur estis marsxadis tiu vojo dum ĉirkaŭ cent metrojn kun Holly plorante kaj ĝemadis tuta vojo, kiam ŝi 
decidis ke ŝi volis pisi. La vojo ni estis sur estis tute malfermitaj kaj ne estis reala arboj aŭ arbustoj pri. 

   La loko estis forlasita kiam ni alvenis tie por Holly faris min marŝi al la aŭto dum ŝi pee'd sur la vojon. Apenaŭ se 
sxi komencis kiam ĉi tiu viro kaj virino venis marŝante sur la vojo. Tirante ŝin knickers rapide ŝi trempis sin kaj kiam 
ni reiris al la aŭto ĉiuj infero malfermiĝis. " 

   "Vi certe vi ne volas pli da kafo?" Persistas Suzy. 

   "Mi preskaŭ finis, tio estas se mi ne tedas vin?" 

   "For de ŝi kaj mi povas diri al vi ne mensogis al mi." Certigas Suzy. 

   Lewis donas Suzy nepara rigardon dum li daŭrigas, "Ho jes," li diras kiam li memoras kie li ĉesis paroli, "Kiam ni 
alvenis en la aŭto Holly iris tute freneza, kriante al mi, ke estis mia kulpo ŝi malsekigis al si la knickers kaj kia terura 
loko alporti ŝin! Mi povus porti ne plu tiel komenciĝis la aŭton kaj veturis tiel rapide, kiel estis sekure eblas atingi 
sian hejmon, kaj for de mi! 

   Malĝoje ŝi ne fermos, kiam ŝi komencis havi go ĉe mi por renversante mia panjo, kiam mi fariĝis mopedo 
Hooligan je la aĝo de dek ses mi komencis reprezaliojn iom. Kriante al sia silenti ĵus faris sian plej malbona kaj ŝi 
turnis vere aĉa. Mi bezonis benzino tiel tiris en tiun garaĝo. Ilekso faris neniun kontribuon al la benzino kostas sed 
estis interkonsentintaj helpi pagi antaŭ ol ni forlasis hejmon la antaŭan tagon. 



   Kiam mi demandis ŝin pro benzino mono sxi iris freneziĝis kvazaŭ mi postulante monon kun minacoj, a tenner 
farus min feliĉa. Neniel estis ŝi tuj donu al mi monon por mi puŝis ŝin el.Ŝi postulis sian veston, kiun mi ĵetis el la 
fenestro kaj forveturis. Mi bezonis pli ol horon por trankviligi kaj por tiam mi estis sur la aŭtovojo kaj ne povis 
memori, kie mi forlasis ŝin tiel mi iris hejme. " 

   "Tio ne estis la vojo, kiun mi aŭdis." Diras Suzy rigardante Lewis en la okuloj. Lewis fiksrigardas dorso kaj Suzy 
povas vidi Li diris al ŝi la veron, kiel li vidas. 

   "Pardonu al devas demandi kaj vere ĝi estas neniu el miaj negocoj, sed se mi iras al vi veni ĉirkaŭ kaj ni eliru ie; 
mi malamas ĝin se vi verŝis min en la mezo de nenie." Ridetas Suzy. 

   "Ilekso havis hidan vojon per vortoj; kutimis vere tedi min, kiam sxi havus iras ĉe mi por io mi faris malbone jaroj 
antaŭ ol mi renkontis ŝin. Jes tio estis mi tiam, ne mi nun, kaj ŝi ne volis akcepti, ke mi povus lerni kaj ŝanĝi. Nu ne 
kiam ŝi estis en unu el siaj malamema humoroj. " 

   "Mi aŭdas ŝi tedas via fratino?" Demandas Suzy senkulpe. 

   "Vi devas aŭdis ke de Holly," respondas Lewis kolere, "Jes, mi aŭdis ke, ĉirkaŭ ses semajnoj post tio okazis Holly 
decidis diri al mi. Ŝi ne diris al mi tro multe, sed por kio mi komprenas ŝi havis rajton iri en mia fratino; kvazaŭ mi 
diris la vortojn. Mi ne pensis tro pri ĝi unue kiel mi ne pensas, ke mia fratino kredus ŝi. Sed kredu ŝi kuŝas sxi faris, 
kaj Mi ne parolis al sxi tiam. " 

   "Kiel longe estis?" 

   "Dek jaroj, eble pli." Respondas Lewis la malĝojo en lia voĉo tre evidenta. 

    Tiutempe mi estis tiom plena de malĝojo por mia panjo, kiu vi scias mortis de la malsano de Alzheimer? Kaj kia 
horora maniero iri tio estas. " 

   "Jes mi scias, mi memoras vin viziti sxin en la domo." Respondas Suzy 

   "Sed Holly uzata por iri bone kun via panjo?" 

   "Jes sxi faris kaj ili kutimis sidi dum horoj kaj paroli, Panjo esti Mum dirus al ŝi la tutan familion sekretojn pri mi. 
Mi estis iom de rufián kiam mi kreskis, esis motorciklo kaj malpura Levis, ĝis mia panjo estus colarse en mia 
cxambro kiam mi estis en laboro kaj lavu ilin! "Ridetas Lewis;"Malpura greaser kun nove lavis tranĉi-malsupren kaj 
creases en sia Levis ne persvadis la bildo. Ilekso provis fari min senti kulpa por tio, la kvanto de streso Mi jxetos 
Mian Panjo. " 

   "Vi probable ne, mi ne volas mian filon esti malpura Biker." Konsentas Suzy. 

   "Mi estis punk kid kiu ne konscias pri tiaj pensoj, kiom estis mi scii?" Demandas Lewis defende. 

   "Nu mi atendas vian Panjo kaj Paĉjo diris al vi." Establu Suzy en deadpan voĉo. 

   "Ili probable faris, sed mi neniam aŭdis ilin, kaj mi pensis ke mia fratino konis min bone ol tio." Shrugs Lewis kun 
malĝoja rideto. 

   "Estas pli bone amis kaj perdis ol neniam amis ajn." Citas Suzy atendante, lumiganta la humoro. 

   "Jes, kaj tio estis ĉar mi amis ŝin, ke ni devis dividi." Ridetas Lewis. 

   "Tio faras multajn senco Lewis." 

   "Ĝi faras kiam vi pensas al alia dek aŭ dudek jaroj antaŭe, eĉ nun. Kiel nia fizika diferencoj estus enorma kaj kiel 
vi jam rimarkis mi iras multe pli malrapida nun. " 

   "Mi ne rimarkis." Kuŝas Suzy, "mi ĉiam miris se tiu estis la kialo, kiel vi estas dediĉita al ĉiu alia." 

   "Jes tio estus plej maljusta al ŝi, ŝi estus finis esti la carer al maljunulo edzo." 

    Suzy arrepiente alportante supren malĝoja memoroj kaj rapide ŝanĝas la temon, "Vi ankoraŭ vivantaj en tiu iom 
plata por la malnova gaso verkoj?" Ŝi demandas. 

   "Jes ankoraŭ ekzistas, ĝi estas iom brua foje sed mi fermis la pordon kaj ŝlosi la mondo ekster kaj mi kutime trovi 
ion por fari, ĉu rigardante Telly aŭ ludante pri la komputilo." 



   "Vi ankoraŭ skribi tiujn librojn, kiom vi faris nun?" 

"Nur kvin sed mi havas kelkajn pliajn en la go kiu helpas halti la frenezo, aŭ estas eble la kaŭzo de tio, bona 
maniero por provi kaj ĉesi fumi." Ridas Lewis. 

   Suzy gajigas lin aŭskulti ridi kaj vidi lian ridetantan vizaĝon kaj gajigas lian kompanion. Ili parolas dum horo aŭ pli 
ĝis Lewis bezonas respondi la alvokon de la naturo.Kiel li ekstaras de la tablo kaj komencas marŝi el la kuirejo Suzy 
rimarkas ke ŝi ne eltiris Doug la toiletries. 

   Maltrankvile ŝi staras kaj iras tra la kuirejo fenestro kaj rigardas eksteren ĉe dorson ĝardeno. La nova kura fabo 
diakilo aspektas neta kaj ordigita kiel faras la reston de la ĝardeno kaj ŝi revenas al la tablo kaj eksidas. 

   Lewis revenas en la kuirejon kelkajn minutojn poste kaj dum li eksidas li aspektas Suzy en la okuloj; "Doug lasis 
en iom de rapidi; kio okazis ke vi havas lukto?" 

   Suzy fiksrigardas denove en Lewis okuloj ŝi menso kuroj pri kion diri kiam ŝi rimarkas cxiujn de Doug la posedoj 
ankoraŭ estas tie, sed estas savita de respondante kiel Lewis vizaĝon koloroj iomete, "Pardonu Suzy ke estas 
neniu el miaj negocoj, bonvolu ignori la demandon kaj Mi faros al vi alian. "li ridetas pacigi. 

   "Kio estas tio?" Demandas nervozan Suzy. 

   "Kiam vi trinkis vian kafon vi ŝatus eliri el tie kaj venas tutan diskon sur la plaĝo?" 

   Lewis tiras al la forlasita aŭto parko kaj ŝanĝas la motoro al ekstermo; "Ŝajne ni ekhavis la lokon por ni mem, ni 
esperas, ke estas la sama kiam ni atingos malsupren sur la strando. 

   Suzy kapsignas en konsento aperante perditaj en siaj pensoj kiel ŝi malfermas la aŭto pordon kaj eliras, fermante 
ĝin firme ŝi marŝas al la maro kaj rigardas sur la seafront. Al soleca hundo walker eble kilometro for estas la sola 
signo de homa vivo kaj ŝi rigardas al la maro. La tajdo estas ekster montrante la vastan mudflats kaj povas klarigi 
kial la strando estas malplenaj de homoj. Lewis marŝas ĝis Suzy kaj staras apud sxi dirante nenion dum li portas en 
la timinda vido. 

   Malproksime sur la tajdo linio li povas vidi linion de blankaj mevoj paddling en la akvo serĉado por nutraĵoj. En la 
koto ostro catchers kaj curlews serĉo vermoj kaj marisko per siaj longaj bekoj;la eerie alvoko de kurlo rompas la 
silenton ŝajnante aldoni profundo kaj vívida atmosfero al la sceno. 

   "Venu do." Diras Lewis ekscitite eklevita en la gxojon de la odoro de la maro kaj la liberecon kiu proponas kaj li 
precipita kune la eta vojo al la strando. 

   Suzy sekvas rapide malantaŭ eklevita en la sama entuziasmo, ĉi tiu estas la unua fojo ŝi estis al la maro ĉi jaro kaj 
ŝi ne rimarkis kiom ŝi maltrafis ĝin. Walking malsupren sur la strando Suzy precipita al la koto kaj haltoj ĉe la limo 
kun la ŝtonetoj de la strando kaj la mudflats. Lewis brue kunigas ŝin, lia grandeco dek trejnistoj disigan sur la vasta 
ŝtonojn ĝis li staras apud sxi. 

   "Kia fantazia loko ĉi tio estas, ĝi sentas kiel mia animo estas flosante sur la venteto." Diras Lewis kiel li ridetas 
larĝe. 

   "Jes, mi scias kion vi volas diri kaj jam pasis aĝoj ekde mi estis tie." Konsentas Suzy. 

   "Bonan ideon, ni povos promeni tie, for de la urbo?" Ŝi petas rigardas al la strando kiu etendiĝas for ĝis ĝi verigas 
la horizonto. 

   "Kion ajn, mi estas nur feliĉa esti ĉi tie, konduki plu." Ridetas Lewis. 

   Suzy, subtenante proksime al la koto marŝas malrapide kune rigardi en la malgranda roko stagnas kaj foje 
klinante malsupren por pli proksiman rigardon. Tiny fiŝeto disblovos ŝin alproksimiĝon kaj kaŝi sin en inter la rokoj 
kaj algoj en la lageto. Suzy ridas kaj punktoj en malgranda verda krabo kiu provas kaŝi inter la rokoj kiel granda 
krabo subtenas puŝante ĝin for de ĝia kaŝejo. 

   "Kiel maljuna vi estas Suzy? Vi estas kiel malgranda infano. "Ridas Lewis subenrigardante al la kraboj. 

   Pluraj horoj poste kaj marŝante manon Suzy kaj Lewis alvenos denove en sia aŭto. Se vi malŝlosos la pordojn 
Lewis malfermas la ŝoforoj 'pordo larĝa kaj sidas sur la segxo malantaŭ la stirrado kun la piedoj tuŝi la plankon 
ekstere.Volonte sidas kaj ripozi Suzy ricevas en kaj sidas en la pasaĝero sidejo apud li. Lasante ekster laca 
kontenta ĝemo Suzy fermas la okulojn kaj apogas en la sidejo. 



   "Mi ĝuis tion, ni sidas ĉi tie dum kelkaj minutoj kaj tiam Mi kaptos vin hejmen, vi aspektas eluzita." Ridas Lewis. 

   Suzy malfermas siajn okulojn ridetantaj larĝe; "Ne volas ke vi iras tro granda estrita, sed tio devas esti la pli bona 
tempo mi havis ĉi-jare." 

   "Gaja aŭdi ĝin, jes mi vere ĝuis la promenadon tiel por ke signifas, ke vi faros denove?" Lewis petas espereble. 

   "Jes, ni devas." Ridetas Suzy kiel ŝi fermas siajn okulojn denove. 

   Ili sidas en la aŭto ĝuante la silento dum proksimume kvarono horo antaŭ Lewis fine fermas la pordon kaj turnas 
la motoro plu. Suzy Slams ŝia pordo silentita kaj metas sur sian sekurecon zonon. Prenante longan finon rigardi la 
maron ŝi suspiras contently kaj distras kiel Lewis pelas ŝia hejmo. 

   Lewis tiras la aŭton al alta ekstere Suzy la bungalow, "Thanks for mirinda tempo Suzy, mi esperas ke vi volis diri 
kion vi diris kaj ni povas fari ĝin denove baldaŭ." 

   "Ĉu vi ne venon por kafo? Ĝi estas la malplej mi povas fari post vi prenis min al la marbordo, kaj mi vere soifas. " 

   "Kiam ni atingos tion denove tiam?" Demandas Lewis atendante Suzy diri ŝi 'alvoki lin'. 

   "Kion pri morgaŭ, malfrue matene?" 

   Lewis estas surprizita kaj prenas lin kelkajn momentojn por respondi, "mi estos tie." Li ridetas. 

   "Certe vi ne venos en?" Suzy persistas. 

   "Mi volas, sed mi havas kelkon mi devas fari, danke denove por mirinda momento." 

    "Ok ĝis mateno." Ridetas Suzy kiel ŝi unclips ŝia seĝo zonon kaj malfermas la pordon, "Ne lasu min." Ŝi finas kiel 
ŝi fermas la pordon kaj horloĝoj Lewis drive for. 

   Ridetante, Suzy marŝas kune ŝi pado al la pordo, malsxlosi ĝin ŝi paŝoj ene kiel memoroj de Doug inundo en ŝian 
menson. Sulkante la frunton ŝi promenas en la kuirejon kaj metas akvon al sxvelajxon, rigardante el la fenestro ŝi 
rigardas la novan kura fabo diakilo kaj ridetas. Ĝi sentas bone havi lin kuŝantan, kie ŝi povas vidi lin. 

 

 

 

Lewis pelas malrapide laŭ la vojo, liaj pensoj en la strando kaj Suzy anstataŭ kien li iras. Gaja, ke mi renkontis ŝin 
denove li ridetas kun la feliĉa memoroj de hodiaŭ kaj de la tagoj, kiam ili unue sciis reciproke je universitato. 

   Ili ambaŭ estis datiĝas malsamaj personoj tiam kaj ilia amikeco komenciĝis sur bona bazo de neniu sekso. Dum 
liaj jaroj ĉe universitato ili intense studis kaj ludis malmola, Lewis ridas pri la memoro de Halloween nokton en la 
urbo. Suzy estis pentrinta ŝia vizaĝo pala blanka kun nigra okulo bazoj kaj eluzita shredded litkovriloj kaj rigardis 
vere timigas. Li vestis longa ruĝa veluro mantelon kaj kaŭĉuko masko de malnova maljunulo. 

   Lewis frowns je la memoro de la unuaj kelkaj horoj, li manĝis ĉirkaŭ kvindek magio fungojn antaux ili eliris, kaj 
portante la kaŭĉuko masko estis montriĝis granda eraro. 

   Kiel la fungojn tenis sian specialan povon Lewis komencis sobrecalentamiento en la masko. Bonŝance li estis 
alveninta al Suzy la de tiam kaj eliris sur sian salono planko. Suspekti ke estis la kialo por lia kolapso Suzy 
senvestigis la maskon kaj mantelon ekstere kaj lavis sian vizagxon en malvarma akvo, metante lian temperaturon 
sube. 

   Post rakonti al li kion ŝi pensis pri li Suzy pentris sian vizaĝon en la sama celo kiel lia. Post pluraj tasoj da forta 
kafo li forlasis la masko malantaŭe. Parkadejo lia aŭto ĉirkaŭ la dorso de lia plata Lewis enfermas la pordoj kaj 
piediras ĉirkaŭe ĉe la fronto de la konstruaĵo. Ĉiuj estas trankvila kiel ĉiam kaj li faras sian vojon al sia plata, 
enirante la kuirejon li metas akvon sur boli fari teon dum li memoras Doug la razilon, dentobroso kaj la masklo 
toiletries kiuj disjxetis sur la bano. Pro scivolemo li rigardis en la granda vimenajxa lavita korbo kaj vidis kelkajn el 
Suzy la makulita de sango vestojn kaj Doug la Pink Floyd ĉemizon sube. 

Suzy ne esti vera kun li estas evidente li pensas kiel li verŝas varma akvo en sian kalikon. Li sciis Doug kaj Suzy 
havis teruran kverelas, sed li neniam vidis sangon desegnita. Viglas sian teon li metas la uzita teabag en la bin kaj 



aldonas lakton de la fridujo. Sidante ĉe la tablo li sips sian teon kaj provas memori kio ankaŭ sentis maloportune 
kiam li estis en Suzy la bungalow. 

   Suzy estis nervoza, kiam li unue alvenis kaj Lewis jxus metis gxin sur nerviosismo pri li kiel ŝi estis tie tute sola. En 
la momento li faris kredas ke estis iom kontraste Suzy; ili scius reciproke dum pli ol dek kvin jaroj nun kaj li neniam 
faris ajnan nepropra antaŭas al ŝi. 

   Ĝi estis jaroj de kiam ili vidis unu la alian; la lasta tempo estis jaroj ĉe James naskiĝtago festo. Antaŭ la festo ili 
estis proksimaj amikoj kaj ofte li irus rondaj kaj vespermanĝi kun ŝi kaj Doug. 

   Levita de la tablo Lewis faras pli teo kiel li pripensas Suzy la sinteno en tiu partio; jes ŝi estis jam submetita kaj ĝi 
estis aspektis kiel ŝi kaj Doug havis argumenton. Sulkante la frunton dum li sidas reen antaux la tablo Lewis fermas 
la okulojn kaj provas re-vivi James partio. Nun li pensas pri tio kaj memoras sxian vizagxon li rimarkas ŝi estis 
timigita, tre timigita. 

   Kulpo inundoj per li kiel lia reago estis teni sin malproksima kaj Suzy provis paroli al li plurajn fojojn en tiu nokto. 
La memoro faras lin ŝanĝi malkomforte en sia seĝo kiel ĉiufoje Suzy provis paroli al li; Doug estis interrompita kaj 
fizike tiris ŝin. 

   Li havis sxi tie malsupre, kaj por la jaroj inter ili drivis aparte kiel Lewis sentis ke estis neniu el liaj negocoj. Suzy 
lumoj la fajro en la dorso ĝardeno kiel mallumo alvenas; la fajro konsistas malnova ĝardeno skombroj kaj kion ajn 
ligno ŝi povis trovi kuŝas ĉirkaŭe.La fajro kaptas rapide sur morta herbo kaj branĉetoj opcio lumo por la glazuro, 
kiu kovras la malnova komodo kiu estis en la barako. Cxirkauxrigardante ŝi povas vidi neniun spioni okuloj kaj 
atingo en nigra rubujo sako eltiris Doug la bovistoj. Ĵetante ilin sur la fajron ŝi rigardas ilin bruligi kaj aldonas pli de 
lia sango trempita vestojn. La tapiŝo de la salono bruligas bone, kune kun sia malnova vestojn kaj pli de Doug la 
novaj. 

   Suzy pasigas la plimulton de la vespero detrui ajnan evidenteco de ŝia eks-partnero; ĉiuj de liaj vestoj, botoj kaj 
ŝuoj kun sia kondukado licenco kaj neniu papeleo kun lia nomo sur ĝi iris sur la fajron. Rigardante la fajron ĝis nur 
rescoldo ardis Suzy superas endome por bone gajnis bano, kiel ĝi marŝas en la banĉambro vidas Doug la 
dentobroso, razilo kaj toiletries. Malbenado laŭte ŝi kolektas ilin kaj revenas al la fajro ekstere. Nur la dentobroso, 
kombilo kaj flanelo forbruligos kaj sxi metas la ceteraj en la rubujo. 

   Irante returne en la banĉambro Suzy temas sur la varma akvo por ŝia bano kaj rigardas ĉirkaŭ ŝi bungalow por 
nenio de Doug la sxi eble maltrafis. "Kio okazis al Doug? Tio estas lia tria tagon. "Darren petas lia estro Adam. 

   "Ĉu ne aŭdis ion ankoraŭ, se li ne kontaktis nin per lunchtime mi tuj sonorigi sia hejmo." 

   "Nekutima por li preni liberan tempon, kaj tute ne permesos al vi scias, neniu scias, kio okazas?" 

   "Jes estas nekutima kaj nun vi menciis ĝin ni sufiĉe maltrankviliĝis pri li." Respondas Adam. 

   "Kial atendi ĝis lunchtime ĝi estas preskaŭ teo rompi nun." 

   Adam aspektas Darren en la okuloj kaj vidas la profunda zorgo li havas por sia amiko, "Ok, mi faros ĝin nun." 
Diras Adam kiel li sin deturnas kaj piediras al la oficejo. Fermi la pordon li aspektas per sia telefono nombroj ĝis li 
trovas Doug la numeron, reprenante la telefonon li markas la nombron. 

Suzy estas en la salono provas forigi la sango makulas de la floorboards kun malmulta sukceso kiam ŝi aŭdas la 
telefonon sonanta. Tio devas esti Doug la verkoj ŝi pensas, bone estis du tagoj. Piedo ŝi eliras en la koridoron kaj 
reprenas la telefono ĉe, "Saluton." Ŝi diras en la buŝaĵo iom nervoze. 

   "Saluton, Susan ĉu ne? Jen Adam, de Doug la verkoj, kaj ni demandis kio okazis al Doug? " 

   "Doug? Ne li diris al vi tiam, jen tipa de li. "Respondas Suzy malestime kiel ŝi malamas esti nomita Susan. 

   "Ne, ni ne aŭdis ion de li, kion vi volas diri?" Demandas Adam kiel ĝentile kiel li povas, kiel li ne ŝatas la tono de 
Suzy vocxo. 

   "Li foriris por vivi kun sia imago bito en Manchester kaj reckons li havas pli bonan laboron por iri al tiel! Bonan 
cxion gxis jen kion mi diras. "Krias Suzy en la telefono. 

   "Mi bedaŭras aŭdi tion, bone ni aŭdis nenion do mi supozas ke ni devos atendi ĝis li kontaktoj ni, bedaŭras 
trudi." Diras Adamo en tiu sama ĝentila voĉo. 

   Suzy diras nenion kaj pendas ĉe la telefono kun slam. 



   Adam fiksrigardas antaux la telefonon ofenditaj de Suzy la sinteno kaj krudeco al li; bone estis apenaŭ lia kulpo. 
Metante la telefonon malsupren al la ricevilo Adamo malfermas sian oficejon pordon kaj iras serĉi Darren. 

   "Ahh tie vi estas, mi estis serĉante vin." Diras Adam kiam li fine trovas Darren kiu estas ĉe la malantaŭo de la 
fabriko fumante cigaredon. 

   "Pardonu pri la fumado Adamo, ricevis akcepti Mi estas iom maltrankviligita Doug, ajna sorto?" 

   "Jes, mi ricevis pere de sia edzino Susan ĉu ne?" 

   Darren ridas; "Mi esperas ke vi ne vokis sxin tio?" 

   "Jes mi faris, kial ŝi ne ŝatas ĝin poste?" 

   "Ne sxi ne, veti ŝi ekhavis la rajton ĝibo kun vi, ajna novaĵojn sur Doug?" 

    "Tio klarigas sian sintenon poste," ridetas Adamo, "Ŝi reckons li iris vivi en Manchester kun sia imago iom, kaj 
havas pli bonan laboron." 

   Darren frowns profunde, "Kion opinias iom? Tio estas la unua mi aŭdis pri ĝi." 

   "Krom se li faris ĝin sur la trankvila sen vi sciante?" Sugestas Adam. 

   "Ne maniero, li dirus al mi, ni estis kunuloj dum jarcentoj." 

   "Nu kio okazas Mi ne pensas ke estas por ni malhelpi." 

   Lewis ringojn la sonorilo sur Suzy la pordo, rigardante supren al la ĉielo, kiu estas kovrita en griza nubo, kaj li 
pensas alie ili povas iri. 

   Suzy malfermas la pordon; vestita en malnova mara bluo sudadera kaj velkintaj blue jeans faras Lewis scivolas 
kion sxi estis farante. 

   "Hiya ne estis bezono por vi vesti ĉe mi." Li diras kiel Suzy ridetas bonvena kaj staras unu flanko al li permesas 
eniri. 

   "Nu mi pensis, ke mi faru la penado," Suzy ridas kiel ŝi aspektas antaux si, "mi estas okupata pureco, mi 
bedaŭras ke mi ne sciis, kion la tempo estis." 

   "Ne ĉagrenoj, mi nur ŝercis ĉiuokaze, kiel vi aspektas granda." Ridetas Lewis pacigi kiel li promenas en la 
koridoron. 

   "Iru en la kuirejo mi get changed." 

   "Ne hasto mi ne volas halti vin en via laboro, mi povas uzi la Loo survoje pasinteco petas?" 

"Jes Kompreneble, se tiu estas kion vi venis ronda por". Ridas Suzy kiel ŝi rigardas Lewis retiriĝi reen. 

   Lewis eniras la banĉambron kaj fermas la pordon, ĉirkaŭrigardante li vidas, ke ĉiuj Doug la posedoj iris de la 
fenestro fenestrobreto. Looking en la vimenajxa lavbutiko korbo li vidas ke Suzy la sango splattered vestojn kaj 
Doug la sudadera iris ankaŭ. Lewis ne volis uzi la necesejon, lia ĉefa intereso estis Doug la posedoj, kiel dumnokte 
liaj suspektoj de Suzy kreskis. 

   Flushing la necesejo li staras ankoraŭ dum proksimume dudek sekundoj antaŭ malfermi la pordon, tirante ĝin, li 
iras apud la salono en la kuirejon. 

   «Pli bona nun?" Demandas Suzy per mola sarkasma voĉo. 

   "Mi vidas ke vi liberigis Doug la aĵoj kaj faris viajn lavita." 

   Suzy fiksrigardas Lewis konsternita de liaj vortoj;mallerte ŝi rigardas malsupren la plankon sxi alfronti pala. 
Necerta kion diri, ŝi diras nenion kaj atendas Lewis. 

   "Mi konis vin de longe Suzy kaj mi scias aĵoj ne estas rajto kun vi kaj Doug, ĉu vi volas paroli pri ĝi? Mi estas via 
amiko kaj mi devas konfesi Mi sentas min kulpa. " 

   Suzy aspektas supren al li, "Kulpa, kion vi tie havas por esti kulpa pri?" 



   "James partio, vi provis peti mian helpon tiam, jes?" 

   Suzy aspektas Lewis en la okuloj, kiel ŝi memoras reen al la naskiĝtaga festo, "Jes mi ne volas paroli al vi sed vi ne 
volas scii." 

   "Tio estis nur pro tio ke mi kredis ke vi kaj Doug spertis lukto aŭ iu kaj mi ne volas en la mezo, vi esti edziĝinta kaj 
ĉiuj, kaj li faris observu tirante vin." 

   "Mi sentis tute kolera al vi por kelka tempo sufiĉe post tio, mi devas akcepti." Respondas Suzy kun tuŝas de 
malĝojo por sia voĉo. 

   "Tio estis jaroj, kio estis tio, ke vi volis paroli pri?" Demandas Lewis en amika voĉo esperante trankviligi ŝin. 

   "Mi volis diri al vi ke Doug batis min kaj virtuale tenas min kaptito." 

   Nun estis la vico de Lewis rigardi konsternita kaj li fiksrigardas al Suzy okuloj kiel la kulpon agas ene de li ĝis li 
sentas, kvazaŭ li tuj eksplodos. Kolere li ekstaras kaj iras tra la kuirejo kaj el la malantaŭa pordo. Lasante la pordo 
malfermi li marŝas laŭ la vojo al la barako spirado profunde. Lewis sciis ke la unuan fojon li vidis Suzy li estis 
enamiĝinta kun ŝi, la Rapport kaj familiareco ili tuj havis inter ili faris sentas ili scius reciproke ĉiuj iliaj vivoj. Ili 
ambaŭ havis partneroj jam kiuj ne ŝajnis gravas kiel faris la amon inter ili tre pura, kaj li sciis ke Suzy sentis same 
pri li. 

   Moodily Lewis fiksrigardas antaux la planko kiel Suzy venas supren malantaŭ li, "Vi kutime fari tion, forkuri." Ŝi 
diras malestime en lian orelon. 

"Mi nur forkuri kiam mi damagxigxu." 

   "Hurt vi? Kion vi okazas pri? " 

   "Tio doloris, vi faris min sentas vere kulpa kvankam mi ne sciis ke estis tiom serioza. Mi kredis ke vi nur volis esti 
feliĉa kun Doug. " 

   "Tute male, li estis smothering min tiam, kaj vi estis la sola kiu povus helpi." 

   "Kial nur mi? Vi havas multe da aliaj amikoj kaj familio. " 

   "Ili ĉiuj havis la saman sintenon kiel vi kaj Doug havis la ŝancon, ke vi mensogas al ili, kion li faris dum jaroj." 
Respondas Suzy en afliktigxis voĉo. 

   "Eble ni iru reen ene en kazo vi havas ajnan entrometido najbaroj." Konsilas Lewis mallaŭte. 

   "Mi ne zorgas." Krioj Suzy, la streĉo de la lastaj tagoj finfine alvenis al ŝi kaj tie estis iu ŝi povis luigis gxin plu; 
iamaniere! " 

   "Venu." Diras Lewis en tiu sama mola voĉo kaj tenante sian brakon milde kondukas ŝin reen en la kuirejo. 
Sidante sxi malsupreniris al la tablo Lewis reprenas sian duonon malplena taso antaŭ ŝi, "mi faros vin ian novan." 
Li diras kiam li turnas sin kaj iras super la sitelon. 

   Kiel Lewis plenigas la kaldronon kun malvarma akvo de la krano Suzy pri la malĝojo premas ŝin kaj ŝi komencas 
plori kaj plori laŭte. Lewis ŝanĝas la kaldrono sur kaj marŝas sur al Suzy, metante sian manon sur sxian sxultron li 
kliniĝas al ŝi paroli mallaŭte en ŝian orelon, "Lasu ĝin, tiam ni parolos." 

   Lewis staras kiel Suzy, metante sian kapon inter siaj manoj komencas plori incontrolablemente. Lewis premas 
sxian sxultron milde rimarki ke Suzy perdas en emocio kaj aperas ignoris lin. Sentante malkomforta Lewis eltiras 
lian manon kaj turnas sin kaj iras malrapide el la malantaŭa pordo. Fermante ĝin milde malantaŭ li, li marŝas laŭ la 
vojo ĝis li atingas la restaĵoj de Suzy la fajro. 

   La fajro ne forbruligis tute kaj Lewis reprenas peco de sango makulita tapiŝo kaj rigardas ĝin atente. Rekonante 
la tapiŝo al la alia ili havas en la salono Lewis rigardas la makuloj kaj rimarkas estas sango makulas! 

Cxirkauxrigardante por ajna entrometido najbaroj Lewis povas vidi neniu kaj delasas la peco de tapiŝo en la mezo 
de la cindro. Malgranda nubeto de fumo eskapas kaj Lewis horloĝoj kiel la tapiŝo komencas fandi, realigante la 
fajro estas ankoraŭ fajrigi li kolektas pli tapiŝo fragmentoj kaj ĵetas ilin en la nun brulanta tapiŝo. Raking ĉiuj 
unburned restaĵoj de branĉetoj, branĉoj kaj vestojn en la centro de la fajro Lewis rigardas ĉion bruli. 



   Sidante sur la malgranda ligna benko, kiu estas apud la barako, Lewis aspektas ĉirkaŭ Suzy la neta ĝardeno, 
rimarkante la nova 'fazeolo diakilo' Lewis staras ĉe pli proksima rigardo. La grundo estas ankoraŭ freŝa kaj humida 
montrante Lewis ke la makulo restis nur fosis hieraŭ aŭ en la lastaj tagoj. Iel Lewis scias ke Doug estas entombigita 
tie, eble li povas flari lin sed li scias, ke li estas tie. Por bruligi la tapiŝo, teknike estas helpi kaj abetting, se tio estas 
kio okazis. Suzy aspektas supren al li, sxiaj okuloj kaj ruĝa sore de plorado, ŝia vizaĝo estas cindrogriza kaj ŝi 
krampas en strecxe al trempado malseka tuko. Lewis rigardas sxin sentante profundan amon interne li, ke li faras 
tremas, "Cxu vi volas pli teon, la kaldrono devas esti bolas nun?" Li ridetas. 

   Suzy ridetas malforte interŝanĝe, "Kafo estus bona." 

   "Kafo estas." Lewis ridetas larĝe kiel li malfermas ŝrankon kaj prenas el kruĉo da kafo, "Vi volas sukero?" 

   "Jes mi petas partoj, vi volas unu?" 

   "Jes, mi ordigi vi unue." Li diras kiam li kulerojn kafo en la tason, verŝante la varma akvo en la tason li prenas el 
botelo de lakto el la fridujo. Metante la botelon sur la tablon antaŭ Suzy pasas ĝi la pokalon de kafo kaj saketo de 
sukero, "Helpu vin mem." Li ridas. 

   "Dankon, afabla sinjoro." Suzy ridetoj dum ŝi verŝas lakto en la tason. 

   Lewis forturnas sin kaj atingi grandan tason el la ŝranko, farigxas fortan tason da kafo kaj sidas male Suzy; "Start 
parolas." Li ordonas milde kiel li verŝas lakto en sian kalikon.Piedo denove li metas la lakto denove en la fridujo kaj 
sidas posteniras malo Suzy kun pridubi esprimo sur la vizaĝo. 

   Suzy aspektas timigita kaj nervoza kaj rigardante Lewis profunde en la okulojn ŝi diras al li de la koŝmaro jaroj 
pasis kiel malliberulo kun Doug. Kiel ŝi estis batita kaj multfoje ŝlosita en la banĉambro kiam Doug forveturis al la 
laboro. Ŝi sonĝis pri eskapo kaj James partio aperis bona ŝanco por atingi Lewis helpi sxin eskapi. 

   "Hang on tie." Interrompas Lewis en laŭta voĉo, "Kial mi? Mi demandis al vi, ke antaŭ kaj vi ne respondis al mi, 
kaj kial vi ne simple marŝi for aŭ iru al la polico? " 

   "Ĉar li diris ke li mortigu min, se mi forkuris aŭ iris al la polico." 

    "Kial nur mi?" Lewis persistas en firma voĉo. 

   "Mi diris al vi havis la ŝancon, ke vi mensogas al mia familio kaj amikoj kaj li sin turnis al ili kontraux mi." 
Respondas Suzy freneza rando al ŝia voĉo. 

   "Kion vi volas diri li mensogis?" Postulas Lewis, "Ne diru al mi duonon de tio diras al mi ĉion." 

   "Li mensogis al ili la saman vojon, via edzino mensogis al via familio, farante min esti ia freneza monstro, ĝuste 
kiel estis farita al vi." Respondas Suzy kiel la memoro faras ŝia ĉagrenita. 

   Lewis sentas la saman kolero kaj memoras kiom mensogoj estis dirita pri li; kiel supozeble li estis perforta kaj 
agresema dum lia eksedziĝo kaj de eĉ estis akuzita de lia nun eks-edzino de trouzi sia propra filino! 

   La memoroj ke li tre koleris sed ankaŭ tre malĝoja; li amis sian filinon en la sama maniero, kiun li amis lian filon. 
Ne estis seksaj sentoj aŭ perversecoj al sia familio; estis la amo de patro por lia filo kaj filino. Tute ne estis agreso 
sur sia parto ĉu, jaro antaŭe li havis sian pulmon kolapso (kiu faris agreso tre malfacile realigi) kaj tial li trovis sin 
getting eksedziĝis. 

   Rigardante Suzy sentas sian koron eliru al ŝi.Homoj vi pensis viaj amikoj estis tiom avidaj kredi ion aĉa diris pri vi; 
speciale se rakontis bonan mensoganto. Sentante la kolero fluo el li kiel akvo el krano Lewis ridetas pacigi je Suzy, 
"mi scias, kie vi venas de, mi memoras, kiel plej turnis kontraŭ mi; personoj kiuj mi estis amiko de multaj jaroj kaj 
kiuj tiel volonte kredis la indignante mensogoj diris pri mi. " 

   "Kion mi faros Lewis?" Demandas Suzy senhelpe. 

   "Ĉu Doug tie en la ĝardeno, kie vi metis la fabo polusoj?" 

   Suzy kapsignas kapon dirante nenion rigardante profunde en Lewis okuloj. 

   "Por diri al mi, ke vi metis min en maloportuna pozicio, kiun vi nun farante min komplico." Lewis diras kun 
malaprobo en lia voĉo. 



   "Mi scias ke vi ne iros al la polico," respondas Suzy, "vi estas la sola mi povas fidi kaj estis sorto hieraŭ kiam ni 
renkontiĝis ĉe la butiko." 

   "La momento estas stranga Mi devas konfesi, kiel mi jam ne al tiu butiko dum du jaroj por ĝi sentas pli ol 
hazardo." 

   "Vi helpos min tiam." Suzy diras ĝin kiel pli ol deklaro ol demando. 

   "Diru al mi kio okazis." Lewis postuloj. 

   Suzy aspektas malsupren al la tablo kaj diras Lewis de la akuzoj kaj Doug atingi aspra, de ŝia kaptante la letero 
malfermilo kaj enprofundigante ĝin en lian nukon. Kiel Suzy respert la momento ŝia vizaĝo igas pala kaj ŝi 
komencas plori, enterigante la kapon en sia mano ŝi komencas plori denove. 

   "Li ne povas resti tie ni devos forigi lin ĝuste." 

   Suzy aspektas sian vizaĝon striita kun larmoj, "Kial ne? Mi povas prigardi ĝin tie. "Ŝi diras ridetante malforte kun 
tuŝas de frenezo en la okulojn. 

   "Homoj venos serĉi lin, vi kontaktis lian laboron?" 

   "Ili telefonis al mi ĉi-matene kaj mi diris al ili, li foriris por vivi kun sia imago bito en Manchester kaj ne revenos." 

   "Li estis tie jam de longa tempo, se ili ne auxskultos el li revenos." 

   "Vi pensas tiel?" 

   "Jes mi kredas ke estos, unue ekstere ni prefere ordigi vin el iuj tapiŝo por via antaŭa ĉambro." 

   "Tio sonas bone, mi ĉiam volis nova tapiŝo por tie." Ridetas Suzy. 

   "Nova estas ekstere, estos pli bona se ni povas trovi iujn malnovajn tapiŝo aŭ granda rug." Konsilas Lewis. 

   Suzy vizaĝon gutas, "Malnova tapiŝo? Mi ne kredas ke mi ŝatos tion. " 

   "Venas malsupren al elekto, se vi ricevas novan tapiŝo estos rimarkis se la polico iam ronda enketi." 

   "Enketante, kion vi iras sur about?" 

   "Nur pensi antaŭe, se liaj verkoj raportos li mankas tiam vi povas esti certa ke la aŭtoritatoj estos rondaj." 

   Suzy fiksrigardas malsupren ĉe la tablo ŝi alfronti pala, ŝi esperis, ke kun Doug mortis kaj estis enterigita, ke estus 
la fino de ĝi. Lewis pravas, la aŭtoritatoj kaj amikoj kaj familio versxajne nomi serĉas lin kaj ĉiun spuron de li devas 
esti detruitaj aŭ kaŝitaj. 

   "Got bendon mezuro? Ni mezuros vian tapiŝon kaj atingi tiun ordo nun. " 

   "Mi jam faris tion." Diras Suzy kiel ŝi ekstaras kaj iras el la kuirejo, revenante preskaŭ tuj kun peco de papero en 
la mano ŝi metas sur la tablon antaŭ Lewis, "mi mezuris iom super sed la ĉambro estas tri metroj por tri kaj duono 
metroj. " 

   "Ĉu vi tiris ĉiuj tapiŝo supren?" Demandas Lewis. 

   "Ne ne ĉiuj de ĝi ĉefe la areo kie li faris salato." Respondas Suzy rigardas en la direkto de la salono. 

   "Miaj pensoj estas; se ni ne povas atingi la duan manon tapiŝo tiam ni devos akiri grandan tapiŝeto, ili alvenis 
multe da mono?" 

   "Ne multe, Doug tenis teni la monujon kordoj kaj malofte mi havas monon de mia propra." Respondas Suzy per 
kolera voĉo. 

   "Grab Jen vi ricevis kaj ni iros havi rigardon rondaj, estas ke Doug la aŭto parkita el antaŭaj?" Ridetas Lewis 
atendante Suzy la kolero baldaŭ dehakiĝas. 

   "Jes, estas lia." 

   Tri horojn poste Lewis, laca kaj iom irritable iras ĝis ekstere Suzy aj kaj ŝanĝas la motoro al ekstermo;"Tio estis 
malfacila laboro, pli bona forlasi ĝin en ĉi tie ĝis alvenas mallumo en la okazo ke la najbaroj serĉas." 



   "Do kion se ili estas? Estas neniu el iliaj entreprenoj. "Respondas Suzy kolere. La cxirkauxrigardante la tapiŝo 
magazenoj kaj dua mano butikoj estis forta laboro. Laca, polva kaj malpuraj ne rigardu malpura tapiŝoj ĉiuj Suzy 
volis fari estis sidiĝu kaj dormi dum kelkaj horoj. 

   "Jes, sed ili povus mencii vian novan tapiŝo se la polico demandi ilin." Avertas Lewis. 

   "Vi pensas pri ĉio, vi faris ĉi tiajn aferojn antauxe?" Demandas ridetanta Suzy, ĝojas, ke Lewis estas kun ŝi. 

   "Jes ŝarĝoj de fojoj, speciale al belaj fraŭlinoj, kiuj ne eliri el mia aŭto." Respondas Lewis en monotona voĉo, kiel 
li malfermas la ŝoforo pordo. 

   "Supozu ke vi volas veni en por kafo?" Demandas Suzy kiel ŝi malfermas la aŭto pordo. 

   "Nur se vi volas, ke mi, mi povus iri hejmen kaj venu ronda poste." Ridas Lewis feliĉa ke Suzy estas huraado 
supren. 

   "Vi havis bonan ne." Avertas Suzy dum ŝi eliras el la aŭto kaj Slams la pordon fermis, "mi metos la kaldrono plu." 
Ŝi diras kiel ŝi promenas kune ŝi pado al la pordo. 

   Lewis fermas la aŭto pordo, enfermas kaj precipita post Suzy, "Du sukeroj bonvolu, mi bezonas la Loo." Li diras 
al ŝi, kiel ĝi sekvas post si en la bungalow kaj fermas la pordon post li. 

   Suzy donas nenian respondon kiel ĝi marŝas lace laŭ la salono kaj en la kuirejon. Metante akvon sur boli ŝi 
eksidas al la tablo kaj tenas la kapon manojn kaj fermas la okulojn. 

   Lewis aspektas antaux Suzy kiel li eniras la kuirejon, "Kial ne akiri vian kapon malsupren dum kelkaj horoj? certe 
estis tempo kiam vi dormis kontentige. " 

   "Jes vi pravas tie, ke vi ne ĝenas?" Demandas Suzy kiel laceco plenigas ŝian korpon. 

   "Dum vi ne ronkas, tiam mi povus." Ridetas Lewis. 

   Suzy ekstaras malrapide uzante la tablo por apogo, "Estus agrabla mi sentas tiel laca." 

   "Ne maltrankviliĝu pri mi, mi estos tie sur korpogardistoj kaj lasos vin scii se iu montras supren." 

   "Danke Lewis, helpu vin al nutraĵo aŭ kion ajn."Invitas Suzy kiel ŝi trudges el la pordo. 

   Densa nubo kovras la ĉielon kaj Lewis povas senti la pluvo sur la aero. Rigardante la koridoron fabo diakilo 
rimarkas ke Doug estu movita kaj kaŝis tiun nokton. Se la policanoj estis nomi, ili ne rimarki la freŝe turnis grundo. 

   Reiri al la kuirejo li trovas la barako ŝlosilon sur hoko kaj iras kaj malfermas la barako. Prenante ekster rusta 
metalo herso kaj same rusta fosilo li iras ekstere kaj apogas la iloj kontraŭ la eksteron de la barako. Kaptante 
fortikajxo de la fabo polusoj ĝi tiras ilin el la tero kaj ankaŭ apogas ilin kontraŭ la barako. 

   Fortike alkroĉiĝis al herso li komencas skrapi la grundo milde for, ne certas kiom profunda Suzy havas enterigita 
Doug li prenas sian tempon skrapante for la grundo kaj nur tergratado iom samtempe. Kiam li iris ĉirkaŭ sesdek 
centimetroj la herso kaptas sur nigra rubujo sako kaj Lewis tiras ĝin el la tero. 

   Lewis perpleksis kiel li atendas trovi Doug la korpon en unu peco kaj estas ŝokita kiam li reprenas la mola sako 
kaj vidas ke ĝi enhavas Doug la dekstra brako kaj mano. Metante la brakon en lia mola sako apud la versxita li 
encorva kaj ĵetas ĉio ĉe kiu li manĝis tiun tagon. 

   La sento de Doug la malvarma brakon en liaj manoj restas eĉ post kiam li metis la brakon sur la tero kaj li retches 
ree kaj dolore sur nun malplena stomako. 

   Reveninte al sia malgaja taskon kiam la retching haltis kaj la doloro faciligataj, li tergratado for kun la herso 
malkaŝante pli de Doug. Lia maldekstra brako estas proksima kaj pli profunden sub kiuj estas Doug la du kruroj. 
Post ripetitaj retching kiel li metas la brakon kaj kruroj apud la versxita Lewis detenas por spiras. 

   Lia stomako estas nun ekstreme dolora el la retching kaj li sidas sur la benko kaj duobligas plus tenante sian 
stomakon.Kvin eble dek minutojn poste kiel Lewis perdas spuro de tempo li malvolonte staras kaj iras al la nun 
tute granda truo en la ĝardeno. 

   Li admiras Suzy por fosi tian profundan truon kiel ĝi devas esti tre malfacila kiel la tero estas seka plenplena kaj 
malmola. Skrapante for kun la herso li baldaŭ elterigas Doug la torso kaj kapo, kliniĝante malsupren li prenas 



firma fortikaĵo de Doug kapon kaj mese lin el la truo. Trenante la korpo pli ol al la barako li eksidas sur la benkon 
ŝokis kaj elĉerpita. 

   Imagante Suzy eltondajn Doug en pecoj faras Lewis tremas pro la macabra sceno kaj li demandas, ĉu li faras lin 
ĝentila. Tranĉi iun en pecoj tiel, necesus forta konstitucio kaj stomakon; kaj Lewis ne estis tiel certa, ke li povus 
fari ion similan. 

   La malamo kiu Suzy havis por Doug certe estis intensa kaj kreskis forta super la jaroj; eble donis al ŝi forton kaj 
forto por fari ĝin, li esperas. Piedo Lewis marŝas laŭ la vojo kaj malfermas la malantaŭa pordo kaj eniras la 
kuirejon. Suzy sidas ĉe la tablo cindrogriza alfrontis kaj rigardas lin fikse, "Kion vi faris?" Ŝi petas en timigita voĉo. 

   "Digging vian edzon kiel ni devas meti lin aliloke, kial vi tranĉis lin tiel?" 

   Suzy montras malfortan rideton, "Li estis tro peza por mi por repreni, mi nur ne tiel mi povos porti lin el tie." 

   "Divenu mi paniko iom sed ni bezonas ŝanĝi li nun antaŭ alvenas mallumo." 

   "Kion ajn vi diras Lewis, kie ni tuj metis lin?" 

   "Mi scias de malnova dizertis Nu ekster proksime de la arbaroj. Pro tio ni devas iri, kiam estas ankoraŭ malpeza 
kiel ĝi aspektos bone trompulojn se ni alvenos en la mallumo. La vojo proksime de kie ni povas parki estas sufiĉe 
okupita kaj ĝi aspektas pli bone se ni parkis en taglumo. " 

   "Kiel ni ricevos lin tie? Ni devas kovri lin do li ne povas vidi. " 

   "Jes mi estis pensante pri tio, ĉu vi havas kelkaj grandaj vintro tunikojn?" 

   "Jes mi atingis nur la aferon." Respondas Suzy kiel ŝi ekstaras kaj iras en sian dormoĉambron. 

Lewis prenas la okazon por lavi siajn manojn plurfoje rimarki ke li sango makuli lian ĉemizon manikoj. Suzy 
revenos en portante du grandaj nigraj manteloj, "Ĉu tiuj faras?" 

   "Perfekta, vi tie havas neniun ŝnuro?" Demandas severa alfrontis Lewis, "Kiel ni bezonas ligi lin ene ilin do li ne 
falas eksteren." 

   "Jes estas multe da kordoj en la ŝedo." Respondas Suzy reflektante lia malgaja humoro. 

   "Alportu la tunikojn tiam, ni faru ĝin nun." Ordonoj Lewis kiel li promenas ekster la malantaŭa pordo al la 
barako, malfermante la barako pordo li aspektas ene kaj trovas pilko de verda mola kordoj. Apogo el la versxita li 
vidas Suzy starantajn apud la rubujo sakoj tenante la tunikojn, Suzy aspektas pala kaj Lewis demandas ĉu ŝi tuj 
estos malsana. 

   Suzy aspektas ronda ĉe li kaj rektigante la dorson ŝi aspektas Lewis en la okuloj, "Cxu vi volas ke mi faru tion?" 

   "Ne, ni devos fari tion kune, ni devas ligi la tunikojn premitaj kaj fari ian rucksack kun ili kiel ĝi estas sufiĉe 
promeni." 

   Suzy ridetas en aprezon kiel ŝi ne rigardas antaŭen al uzado Doug la korpon sur ŝia propra. Ili metis Doug la torso 
kaj kapo, ankoraŭ en lia nigra plasto rubo sako, interne unu el la tunikojn kaj ligu ĝin firme. Farante rimeno el 
pluraj longoj de verdo string Lewis provas ĝin super lia ŝultro; trovante ĝin iom malfiksas li ĝustigas la rimenon ĝis 
Doug estas komforta sur sia dorso. 

   Prenante lin ekstere kaj metantan li sur la teron, li kaj Suzy ligi Doug la brakoj kaj kruroj kune kaj envolver ili 
firme en la sako. Ligante ĝin firme Lewis faras similan rimeno por Suzy kaj provas gxin sur sxin por grandeco, "Kiel 
tio sentas?" Li demandas severa alfrontis. 

   "La cxeno estas tranĉante en mian ŝultron," plendas Suzy "Mi ne kredas ke mi povos marŝi momento sen tranĉi 
mian sangon provizado." 

    Lewis iras en la barako kaj rigardas ĉirkaŭ sen ĝojo, kiel li povas vidi nenion taŭgan. Revenante el la versxita li 
rigardas Suzy kaj la kordoj rimeno; "Vi povas kovri tiu areo kun teo mantukon por agi kiel iom de Plenigado, ni 
bezonos du." Li ridetas pacigi. 

Suzy metas la jako enhavanta la brakoj kaj kruroj sur la tero kaj piediras al la kuirejo, Lewis aspektas ĉirkaŭ li dum 
li atendas kaj marŝas sur la restaĵoj de la fajro; multe unburned tapiŝo kaj vestojn ankoraŭ restas ĉirkaŭ la rando 
de cindro. Lewis notas ĝin en sian kapon por havi alian fajro ĉi vespero. Ili devos bruligi ĉio ili portis kiam ili 



malfaris de Doug ĉiuokaze. Tiu memorigas lin, ke li devos halti sur sian plata sur la vojo reen por akiri ŝanĝo de 
vesto. 

   Suzy venas el la kuirejo portante du bluaj pentraĵoj teo mantukoj, marŝante ĝis Lewis ŝi demandas, "Ĉu tiuj 
faras?" 

   "Tiuj estos perfekta." Ridetoj Lewis, "Vi havis bonan venos al mi la manon por preni la tapiŝo el mia aŭto." 

   "Mi forgesis pri tio, kio pri la najbaroj?" 

   "Ni devos preni ŝancon kiel ni estas resti sen taglumo." Diras Lewis rigardante maltrankvile supren al la ĉielo, kiu 
jam havas la senton de vespero al ĝi. 

   Uzante la vojo kiu kuras apud la bungalow ili eliros Lewis aŭto; ĉio estas kvieta kaj ili povas vidi neniun ajn. Se vi 
malŝlosos la aŭto kaj malfermante la malantaŭa pordo Suzy helpas Lewis treni la tapiŝo eksteren, la tapiŝo estas 
maljuna kaj peza kun densa amaso kaj estas Hessian apogita. Suzy ternas el la polvo kaj Lewis pelas ŝin al unu 
flanko, kaptante fortikajxo de la tapiŝo li profundaj ĝin super lia ŝultro kaj precipita laŭ la vojo. Suzy aspektas 
ĉirkaŭ ŝi kaj ankoraŭ vidante neniun precipita post li, urĝante kun li, kiel li aliras la malantaŭa pordo, "mi helpos." 
Ŝi diras kiel Lewis komencas malsupreniri la tapiŝo; kaptante fortikajxo de unu fino ĝi helpas Lewis porti ĝin en la 
kuirejon. 

   "Metu ĝin ĉi tie." Ordonoj Lewis kiel li komencas forlasi la tapiŝo malsupren al la kuirejo plankon. 

   Ili metis la tapiŝo malsupren kaj Lewis marŝas sur la profundiĝi, prenante tason el la sxranko li kuras la malvarma 
krano por iom da tempo antaŭ ol plenigi la taso. Prenante longa trinkaĵo li rigardas Suzy, "Ĉu vi havas malplenan 
botelon aŭ iu en la okazo ni preni soifa, kiam ni estas el?" 

   Suzy kapsignas kapon kaj prenas la kalikon el lia mano, trinkante la ceteraj akvo ŝi metas la tason en la defluilon 
kaj malfermas la sxrankon supre. Prenante el malgranda botelo kiun tenos ĉirkaŭ du cupfuls ŝi plenigas ĝin de la 
malvarma krano. 

   "Ni faru tion." Diras Lewis firme kiel li promenas ekster la pordo kaj laŭ la vojo al kie Doug estas konservita. 

   Suzy enfermas la kuireja pordo malantaŭ ŝi kaj kunigas Lewis, "Kiel ni faru tion?" Ŝi petas nervoze. 

   Suzy precipita laŭ la vojo kaj el la pordego, ŝi aspektas nervoze supren kaj malsupren de la vojo kaj ĉirkaŭ je la 
ĉirkaŭa bungalows kaj ĝardenoj. Viro kun nigra kaj blanka Staffordshire terrier turnas la angulo al la fino de la vojo 
kaj komencas marŝi al ŝi. Suzy fermas la malantaŭa pordo de la aŭto kiu estis lasinta malfermita kiam elprenis la 
tapiŝo kaj piediras al la bungalow kiel Lewis venas en vido, "Reiru, estas viro kaj hundo venas." 

   Lewis paŝoj reen ĉirkaŭ la angulo kaj metas la jako malsupren, "Kiom for?" Li demandas. 

   "Li estos promenantaj en paro de minutoj, mi ne volas preni la ŝancon de li vidi vin." 

   Lewis apogas kontraŭ la muro de la bungalow kaj kaptas sian spiron dum li atendas, la viro kaj hundo frue marŝi 
pasinteco kaj kapjesante al la vojo li indikas Suzy iri kaj rigardi denove. 

 Suzy marŝas malrapide laŭ la vojeto kaj atingante la aŭto ŝi turnas sin kaj ridetas kaj malfermas la aŭtoj 
malantaŭa pordo. Tirante en la eta parkado areo en la arbaro Lewis metas la bremson sur kaj ŝanĝas la motoro al 
ekstermo; "Ni havas aspekton ronda unua, certigu ne estas excursionistas aŭ andadores." Li diras kiam li ricevas el 
la aŭto.Lasante la pordo malfermi ĝi alproksimigas la ligna pordego, kiu kondukas en la kampo, apogante hazarde 
sur la supro li enketoj la kampo por ajna movado. 

   Suzy kunigas lin en apogante sur la pordego kaj rigardas tra la grandega kampo de herbaro disvastiĝis antaŭ ili; 
"Kia bela loko estas privata lando?" 

   "Ne, tio estas fakte natura rezervo, estrita de bovinoj get metis ĉi tie en la somero por gardi la herbo sube, krom 
ke ĝi restas netuŝitaj; kaj restu tiel ĉiam." 

   "Tio estas bela penso, ĝis ili volas konstrui domojn sur ĝi aŭ uzi ĝin kreski rikoltoj." 

   "Tio devas esti almenaŭ cent jaroj for, eble." Ridetas Lewis. 

   "Kie estas tiu Nu do?" Demandas Suzy ĉirkaŭrigardante la kampo kaj ĉirkaŭante arbaroj atendante vidi ĝin. 



   Lewis ridas kaj punktoj al la fora angulo de la grandega kampo; "Estas tuta vojo tie malsupre, mi diris al vi ke 
estis iom de stomp." 

   Suzy aspektas al kie Lewis notas kaj divenojn ĝi devas esti kilometro for; cxirkauxrigardante denove Suzy povas 
vidi neniu spuro de vivo, "Ni faris ĉi tiam?" 

   "Jes, ni devos rapidi kiel lia Mallumiĝas." Respondas Lewis rigardante la malheliĝanta ĉielo. Ne atendante 
respondon li iras al sia aŭto kaj malfermas la malantaŭa pordo. Apogante en li eltiras la mantelo kun Doug la torso 
kaj kapo kaj metas ĝin sur la teron. Eltiris la blazonon kaj kruroj pasas ĝin al Suzy kiuj malvolonte prenas ĝin de li. 

   Fermi la malantaŭa pordo Lewis promenas ĉirkaŭ la ŝoforo flanko, Slams la pordo fermita kaj enfermas ĝin. 
Walking reen ronda al Doug la korpo li reprenas gxin kaj profundaj ĝin super lia ŝultro kiel Suzy pasas lin bluan teo 
mantuko. Tucking la tuko sub la ŝnuro rimeno, kie premas sur lian ŝultron, li movas Doug la korpon al komforta 
pozicio. 

   Suzy reprenas la alia ŝildo kun lia grizzly enhavo kaj metas ĝin sur sian ŝultron, tucking la tuko sub la Strapping ŝi 
kapsignas kapon, ke ŝi estas lerta kaj sekvas Lewis super la stile. 

Al verda signo indikanta estas publika vojeto notas la vojo Lewis piedirantan kaj Suzy sekvas lin eksteren en la 
kampo. 

   Lewis aroj rapida pasinteco kaj post kelkcent metroj Suzy krias por li halti. Lewis frowns en ĝeno kiel mallumo 
alproksimiĝas rapide, sed agnoskas Suzy bezonoj por ripozi kaj kapti la spiron. 

   "Ni devas rapidi Suzy se ni lasos la aŭton tro longe parkitaj en la mallumo mi get ŝtelis." 

   "Pardonu Lewis ĉi estas malmola laboro." Spongo Suzy. Staris kelkajn sekundojn pli Suzy kontrolas sian spiradon 
kaj komencas marŝi denove. 

   Dirante nenion por konservi sian spiron ili faras sian vojon al la angulo de la kampo, kiel rojo tri metrojn larĝa 
blokoj sian vojon, "Ni devos uzi la ponton, ĝi estas nur tie supre." Diras Lewis indikante ligna ponto faris de 
malnovaj fervojaj dormantoj ĉirkaŭ kvindek metroj for. 

   Lace ili faras sian vojon al la ponto, la akvo sub nur aspektas esti ĉirkaŭ kvindek milimetroj profunda kaj Lewis 
aspektas antaux la fluanta akvo, "Should venigis nia kaŭĉukajn botojn kaj ni povus esti vadis tra". 

   Suzy sekvas lin trans la ponton tro laca por respondi kiel ili devas iradis preskaŭ kilometro per siaj pezaj ŝarĝoj. 
Lewis sekvas svenon spuron tra la herbejo, kiu kondukas en la arboj. La vojo kiel ĝin inter la arbojn igas 
waterlogged kaj ili trovas sin en densa gooey koto ĉirkaŭ cent milimetroj dikan en lokoj. La koto batas al iliaj 
trejnistoj kaj faras ilin peza kaj mallerta por promeni in 

   Lewis paŝoj estis de la kota pado kaj komencas fari sian vojon pli profunden en la arboj kiel Suzy sekvas, ne estas 
certa, kien li iras. Post ĉirkaŭ kvin minutoj teksante sin inter la tordita arboj Lewis lasas ekster ridante, "Jen ĝi 
estas, eĉ akiris novajn barilo ĉirkaŭ ĝi." 

   Suzy aspektas al Lewis kaj la nova brila pikdrato barilo kiu formas kvadratan de ĉirkaŭ du metroj flankon, "Vi 
ŝercas, ne estas bone tie?" 

   "Jes tie estas, venu kaj havas mienon." Invitas Lewis skuante sian manon al la drato. 

Suzy un-ŝultroj la blazonon kaj kruroj kaj metas ĝin milde sur la teron. Walking malrapide antaŭen ĝi alproksimigas 
la skermado kaj povas vidi pluraj tabuloj de tre malnova ligno kuŝas trans cirklo de brikoj. Apogante antaŭen 
kontraŭ la barilon ŝi rigardas malsupren kaj vidas la cirkulero formis brikoj malaperi en la mallumon. 

   "Mi ne kredas tion, kiel sur la tero vi trovis ĉi tion?" 

   "Iris tien por pee devas esti dudek jaroj nun, ne estis barilo ĉirkaŭ ĝi tiam apenaŭ ili bitoj de ligno metis sur 
supro, kaj ili aspektas kiel ili estas la samaj." Lewis diras surprizite. 

   Metante Doug malsupren sur la teron Li paŝoj super la pikdrato barilo kaj movas la musko kovritaj ligno de la 
vojo. Prenante torĉo el sia poŝo li turnas ĝin kaj brilas ĝi malsupren la Puto, "Jen venas kaj havas rigardu tion, vi 
estos mirigitaj." 

   Suzy paŝoj super la barilo kaj rigardas malsupren la Puto, ŝi povas facile vidi la fundon de la Puto en la lumo de la 
torĉo trabo brilaj sube. La Puto devas esti dek metroj profunda kaj estas tre mallarĝa, apenaŭ sufiĉe ĉambron por 
homo turni; lasu sole kuŝis brikoj. La lumo de la torĉo montras, ke la fundo de la Puto estas seka, kiu ne havas 



sencon. La rojo, proksimume du metrojn larĝa kaj duona metro profunda, fluas malrapide preterpasis 
proksimume tri metrojn for! Suzy ĉirkaŭrigardas en konfuzo ĉe la marĉa medio kaj en la distanco de ĉirkaŭ tridek 
metroj for ŝi povas vidi grandan lageton kaŝejon en la ombro de la kratago arbustoj. 

   "Ĉi tio estas freneza," ŝi ridas "kial estas la Puto seka kiam estas ĉirkaŭita de akvo?" 

   "Ne postsigno, ĉu vi iros kaj kolektu tiel bastonetoj kaj branĉoj kaj ĉion, kion vi povas trovi al Chuck sur supro de 
li?" Demandas Lewis kiel li komencu malligi la hxitonon enhavanta Doug la torso kaj kapo. 

   Suzy viŝas la rideto sur sia vizaĝo kaj rigardas ĉirkaŭ por maljunaj branĉoj kaj branĉetoj. Grim alfrontis, Lewis 
malligas la hxitonon kaj glitas Doug la korpon el la plasto rubujo sakojn. Prenante la nuda korpo li ĵetas ĝin tra la 
Puto.Malligante la alia jakon li ĵetas la nudajn brakojn kaj krurojn malsupren post la korpo kaj uzante mola sako 
metas la tunikojn, kordoj kaj plasto sakojn en unu. Mallumo fermas en rapida fari malfacile serĉi inter la arboj kaj 
post brilaj sian torĉon laŭ la Nu, Lewis fine kontentigita ke la korpo estas kovrita, "Tio devos fari ni revenos 
morgaŭ nur por certiĝi." Li diras Suzy kiel li metas la malnovan tabuloj el ligno sur la Puto. 

   "Be prenante ŝancon revenis?" Diras Suzy kun timo en ŝia voĉo. 

   "Estas pli bone esti certa aŭ mi ne dormos, ĉiuokaze mi bezonas iri al la fiŝa butiko kaj akiri iujn vermojn." 

   "Vermojn, kio en la tero por; vi ne iras fiŝkaptado estas vi?" 

   "Ne," Lewis ridas "tuj ĵetu ilin malsupren la Puto sur supro de Doug, ili helpos detrui la korpo." 

   Suzy tremas ĉe la penso de centoj da larvoj manĝi sian vojon en Doug la korpo, sentante malsana ŝi sekvas la 
vojon for de la Puto kaj atendas Lewis kiam ŝi atingas la kampo. Lewis prenas lian tempon kaj post kiam oni kvin 
minutojn poste li fine emerĝas de la arboj portanta la nigra rubujo sako. 

   "Vi prenis viajn tempon, mi iĝis maltrankviligita, kredis ke vi eble falos la Puto post li?" 

   "Ne tia sorto, mi estis klopodante por kovri niajn spurojn kaj estas ĉi via?" Lewis petas pasi Suzy malgranda 
blanka poŝtuko. 

   Suzy sentas ŝia vizaĝo iros pala, "Jes tiu estas mia, kie vi trovis tion?" 

   "Ĉirkaŭ dek metrojn for de la Puto, vi devas esti faligis ĝin kiam vi estis kolekti ligno, nun vi povas vidi kial ni 
bezonas reveni en la mateno. Ĝi estis bonŝanca vian posxtukon estas blanka aŭ mi ne vidis ĝin. " 

   Lewis venas el sia plata portanta valizon de anstataŭigoj vestojn kaj pilo de ĵurnaloj.Malfermante la malantaŭa 
pordo de lia aŭto li ĵetas ilin sur la malantaŭa sidloko kaj superas ene. Suzy rigardas la amaso de ĵurnaloj en 
konfuzo kiel Lewis reaperas portante malnovan hardback seĝo, kiun li ankaŭ metas sur la malantaŭa sidloko. 
Batante la pordo fermita li ricevas en malantaŭ la rado kaj turnas la motoro plu. Surmetante li lia seatbelt Lewis 
metas la aŭto en trajno kaj pelas malrapide laŭ la vojo. 

   Scivolemo ricevas la bonan de Suzy kaj ŝi ne povas rezisti demandante, "Kial la ĵurnaloj kaj seĝo?" 

   "Ni devas bruligi tiujn tunikojn kaj sanga rubujo sakojn; kaj via fajro la alia nokto ne tute bruligos ĉion. Ĉu vi 
havas ajnan malnova ligno aŭ kartono povas bruligi? " 

   "Ne certas, ĉu mi volas bruligi mia meblaro." Respondas Suzy rigardis ronda ĉe la seĝo sur la malantaŭa sidloko. 

   "Ne metu tro da en, ni bezonas gxin malgranda en la okazo ke la najbaroj pensas, ke via barako estas fajro." 
Konsilas Lewis kiel Suzy provoj ĵeti sian kafon tablo sur la fajron. 

   La fajro estis brulantaj bone dum ĉirkaŭ duonhoro kaj Lewis komplezas ke ĉiu brulas, mi esperas per la mateno 
cxiuj restos estos bela cindro. 

   Suzy faris bone en trovi lignon por la fajro; krom la kafo tablo ŝi havigis du malbone pentritaj taburetoj, la 
vimenajxa lavbutiko korbo kaj pri dekduo ligna tomato skatoloj de la barako. Kune kun la ĵurnaloj kaj vestojn oni 
konservis la fajron brulanta bone kaj la farbo sur la taburetoj helpis. Malvarma, malsata, kaj deziris sxi trinkis 
ekstra tason da kafo, Suzy trudges tra la malseka herbo malantaŭ Lewis kiel ili faras sian vojon reen al la Puto. La 
herbo estas malseka trempado de la frua mateno roso kaj Suzy la trejnistoj estas trempita malsupren al sxi 
ŝtrumpetoj. Ne estas unu pri tiu frumatene kiel ili estis alvenintaj ĝuste antaŭ la mateniĝo.Kiel ili atingas la fino de 
la kampo la suno komencas brili malforte. Suzy aspektas ĉe la sennuba ĉielo; ĝi certe tuj estos mirinda tago! 



   Lewis transiras la ponton de malnovaj fervojaj dormantoj kaj rigardas malsupren en la fluanta rivereto, "Ĝi estas 
mirinda cxu vi ne opinias? Tie ne trovis neniun pluvon por pli de semajno, faras vin demandi kie ĉiuj akvo 
devenas? " 

   "Montras kiom la arbaro tenas sur, sed ankoraŭ ne klarigas kial la Puto estas seka?" Respondoj Suzy 
ĉirkaŭrigardante la cxirkauxaj arboj. 

   "Mi ne scias la respondon al tiu, sed estas stranga kun ĉiuj ĉi akvo ĉirkaŭis ĝin." 

   Ili sekvas la malfortan spuron en la arbojn kaj alproksimigi la Puto singarde. Ĉiuj rigardas la sama kiel estis hieraŭ 
nokte kaj Lewis ĉirkaŭrigardas en konsterno en la kvanto de spuroj ili lasis malantaŭe. Tretante sur la pikdrato 
barilo kiu ĉirkaŭas la Puto Lewis forigas la malnovan tabuloj el ligno kaj rigardas enen. Mallumo montras 
proksimume tri metrojn malsupren kaj Lewis prenas sian torĉon el sia poŝo. Ŝanĝi ĝin, li brilas la trabo malsupren 
en la mallumon. La torĉo fasko estas potenca kaj brilas la tuta vojo al la fundo montrante la ekzekutistoj, branĉoj 
kaj clods de herbo ili dejxetita. 

   Lewis povas vidi sube la skombroj Doug brakon; similante al punkto supren al li. Li povas ankaŭ vidi parton de lia 
kruro kaj la haroj sur la kapo. 

   "Ni faris malbonan laboron de kovrante lin hieraŭ nokte, bonŝanca ni ne revenu ĉi mateno." Li diras Suzy en 
senespera voĉo. 

   "Mi iros trovi iun pli ligno kaj aĵoj." Suzy respondoj promenantaj La Puto en la arbojn tie. 

   Lewis atingas en lian profundan jako poŝo kaj eltiras plasto sandviĉo skatolo ujo. Malfermi ĝin, li rigardas la miloj 
da blanka vermojn wriggling en la skatolo estis aĉetita de la fiŝa butiko frue ĉimatene. La odoro de putriĝo karno 
Drifts supren en lian nazon de la larvoj kaj en ĉagreno li tenas la ujo sur la Puto kaj bekoj la larvoj inTretante reen 
super la barilon li kunigas Suzy en serĉi ion por detrui la Puto kovri Doug la restaĵojn. 

   Suzy baldaŭ revenas kun armload de musko kovritaj branĉoj kaj falas ilin krom la pikdrato skermado. 
Promenante en alia direkto ŝi direktas profunde en la arboj serĉas pli. Lewis kolektas plurajn brako ŝarĝoj de 
branĉoj kaj metas ĝin apud Suzy la amaso. 

   Auxdinte Suzy revenanta li atendas ŝin kaj vidas ke ŝi faris bone en kolektis grandan kvanton de malnovaj 
branĉoj kaj kelkaj lignaj tabuloj. La ligno kaj tabuloj aspektas esti kvindek jaroj; estis kovrita en musko kaj likeno 
kaj ŝi falas ilin apud Lewis piedoj. Pluraj el la tabuloj kaj branĉoj rompi sub la forto de la falo kaj Lewis povas vidi 
estas malseka kaj putra. 

   "Ili estas perfektaj Suzy; vi eliros kaj havi rigardon en la kampo en la okazo iu promenante ilia hundo?" 

   "Certe, vi bezonos plu al Chuck malsupren la Puto?" 

   "Ne, ĉi tio devus sufiĉi." Lewis respondoj kiel li komencas ĵeti la lignon por la Puto. 

   Suzy lasas lin al ĝi kaj iras malrapide laŭ la vojo ĝis ŝi povas vidi la kampo; ĉiuj aspektas kvieta, krom vulpo en la 
alia flanko de la kampo promenis laŭ la bordo de la arbaro. Suzy staras senmove kaj rigardas la vulpo, kiu aperas 
fremda de ŝia ĉeesto. La okuloj de la vulpo promenis kune hazarde ankaŭ rakontas Suzy ke ne ekzistas homoj 
ĉirkaŭ ŝi turnas sin kaj iras al Lewis. 

   Lewis finis plenigante la Puto kaj anstataŭis la malnovan lignan tabulojn sur. Uzanta granda branĉo li balaas la 
tero provanta maski siajn piedsignojn en la molan teron. Uzante la mortintoj folioj kiuj estas dissemitaj sur la tero 
li balaas ilin en iliajn piedsignojn kaj provas kovri tiujn kun maldika tavolo de grundo. 

   Starante reen por inspekti sian handiwork li aspektas plaĉis liaj penadoj, "Ni eliru el tie." Li ordonojn, kiel li 
komencu marŝi for de la Puto. 

   Ili faras bonan tempon marŝante reen al la aŭto kaj alvenis nur kiel mallume blua hatchback tiras en apud ili.La 
ŝoforo fiksrigardas Lewis kaj Suzy kun evidenta malamikeco kiel li eliras de lia aŭto. Marŝante al la dorso de la 
aŭto li malfermas la Tailgate permesante grandega germana pastro hundo salti eksteren. La hundo alveturas al la 
plej proksima arbo kaj squats kaj pees kun kontenta rigardo de lia vizaĝo. 

   Lewis kaj Suzy eniri la Volkswagen kaj sxlosis la pordojn; "Ni esperas, ke li estas nur esti malamikaj kiel ni estas 
invadi sian spacon." Diras Lewis kiel li turnas la ŝaltita ŝlosilo kaj startas la motoro, metante la aŭto en marŝas 
malantaŭen li apogas malrapide el la eta parkado areo sur la vojon. Tiranta ĝis ekster la bungalow Lewis surmetas 
la parkado bremso kaj rigardas Suzy, "mi devas iri kaj fari iun laboron, vi estos en ordo ĉi tie en via propra?" 



   "Jes bone dankon, mi havas multe por fari por subteni min okupata, vi venis ronda por vespermanĝo kiam vi 
finos laboron?" Suzy petas espereble. 

   "Dependas kion vi kuiras; vi plibonigis ekde la lasta fojo?" Demandas Lewis raportante al Suzy la lasta provo de 
rostita vespermanĝo, kie la terpomoj estis tiel forta kiel roko, la porko estis bakis seka kaj la legomoj super kuirita. 

   Suzy ridas; "Jes mi memoras ke, EastEnders estis kaj mi forgesis ĉion pri ĝi, ne maltrankviliĝu Mi ne indulgos la 
Telly plu." 

   "Ok do," konsentas Lewis malvolonte, "see you pri sesa horo." 

   "Ses estas tiam." Ridetas Suzy dum ŝi eliras el la aŭto kaj fermas la pordon. Starante sur la pavimo Suzy horloĝoj 
Lewis disko sur la vojo ĝis li turnas la angulo kaj estas ne plu videbla. 

   Promenante laŭ ŝia vojo ŝi atingas sian pordo kaj metante la ŝlosilon en la seruro malfermas la pordon kaj paŝoj 
ene. Sur la planko ĝuste interne de la pordo simplan blankan koverton demetas sur la mato, prenante ĝin Suzy 
vidas ke la koverto estas malplena kaj malfermas ĝin glitante ŝia dikfingro sub la aliĝi. Ene estas krude scribbled 
noton de Darren dirante ke li nomos tiun vesperon ĉirkaŭ sep horo. 

La sono de Lewis aŭto tirante el la fronto estas reliefo de la pureco kaj lavante Suzy estis farante la tutan tagon. 
Lewis sinteno kaj avertoj de estonteco problemoj faris Suzy forigi ĉiun spuron de Doug ĉeesto, eĉ lavi la 
windowsills, ŝrankoj kaj pordojn por forigi ajnan fingrospurojn. Lewis frapas milde sur la pordo kaj Suzy ĵetas sian 
purecon tukon en la sitelo da akvo kaj desinfectante. 

   Visxante siajn manojn ŝi precipita kune la halo kaj malfermas la pordon, "Hi Lewis, mi esperas ke vi havis bonan 
tagon?" Ŝi demandas kun beaming rideto. 

   "Sanga terura esti honesta, esperas via tago estis bona?" 

   "Mi estis pureco kaj polurante, sed mi ne akiri iujn malbonajn novaĵojn ĉimatene kiam mi malfermis la pordon." 
Ŝi akceptas kiel ŝi prenas la leteron de Darren ekstere la breto kaj manoj ĝin al Lewis. 

    Lewis kroĉu de la letero kaj malfermas ĝin kaj legas ĝin kviete al si, rigardante Suzy en la okuloj li avertas, "Ĉi 
sonoj kiel la unua problemo por veni, kion vi intencas diri al li?" 

   "Nur tion, kion mi diris al sia estro Adamo, en la telefono." Ŝi respondas, sen emocio al ŝia voĉo. 

   "Vi kalkulu vi povos fari tion, vizagxon kontraux vizagxo?" Lewis petas forte. 

   Suzy vizaĝon koloroj pala ombro de rozo kaj ŝi fiksrigardas reen al Lewis kun timo en la okuloj, "mi ne scias; 
speciale se li uzas la saman tono kiel vi ĵus uzis sur min." 

   Lewis ridas; "Jes, mi estis provante vi por vidi kiel vi reagus sub premo, ne tre bona estas vi?" 

   "Darren coming round martelis min iom," Suzy akceptas, "Ĉu vi ŝatas kafo dum mi ĵus kuiri vian vespermanĝon?" 

   "Jes dankon, mi sidas en la salono se tio Ok?" 

   "Certe, kie ajn." Suzy konsentas dum ŝi marŝas en la kuirejon. 

   Lewis eniras la salono kaj povas vidi ke Suzy trenis la tapiŝo en kiuj aĉetis hieraŭ.Sidiĝis en mola fotelo Lewis 
rimarkas ke kun Darren venas ĉirkaŭvojo bezonos kuŝis la tapiŝo en kazo li eniras en la salono. 

   Suzy venas post kelkaj minutoj poste portante du tasoj da kafo; ne povis meti ilin sur la kafo tablo kiel ili estis 
bruligita hieraŭ, Suzy metas Lewis mug sur la planko apud li kaj eksidas en la alia fotelo. Prenante sip da kafo ŝi 
suspiras kontente kaj instalas reen en la seĝo. 

   "Faru la plej de via ripozo, estos pli bona se ni preni ĉi tapiŝo metis antaux Darren venas rondaj." Li diras al ŝi. 

   Suzy tiras vizaĝo, "li ne venos cxi tien, mi ne tuj li in" ŝi diras firme. 

   "Vi lin konas longan tempon estos simple li pli suspektinda, se vi estas malamika al li. Se vi invitas lin kaj donu al 
li iom da sob rakonto estas pli ol probable foriri feliĉa. " 

   "Jes mi vidas kion vi volas diri, sed mi ne estas feliĉa pri tio." 



   Ili sidas kaj trinki sian kafon silente perdita en siaj propraj pensoj, kiel Lewis trinkas la lasta persono li ekstaras 
kaj iras en la kuirejon. Suzy povas aŭdi lin metis la tason en la defluilon kaj piediru kune la salono al la necesejo. 
Trinkante sian kafon rapide Suzy staras kiel ŝi aŭdas la Flushing de la necesejo kaj marŝas en la kuirejon. Al duona 
horo poste Lewis eksidas en la fotelon, laca, irritable kaj polva, li fiksrigardas moodily antaux la 'nova' tapiŝo. La 
tapiŝo similas ĝi ne estis movita dum jaroj kaj Lewis ekstaras rapide lavi la polvon de siaj manoj kaj vizaĝo. 
Fermante la banĉambro pordo li aŭdas la sonorilon kaj rimarkas, ke tio estas Darren. Li ne komprenis kiom longe 
ĝi estis portita al kuŝis la tapiŝo kaj li lavas rapide. Malfermante la banĉambro pordo li devigas rideto sur liaj lipoj 
kaj iras en la salono kaj vidas Darren sidis sur la sofo. La sono de ŝranko staris batante en la kuirejo indikas Suzy 
faras Darren teo aŭ kafo. 

Darren aspektas ĉe Lewis kiel Lewis marŝas; la rigardon sur Darren vizaĝo estas unu el tuta ĉagreno. Ili neniam 
vere atingis! En la pasinteco kaj Lewis supozas ke kun Doug de la vojo Darren pensis li estis en kun ŝancon kun 
Suzy. 

   Lewis promenis en la pordo kaj aperi tiom amika kun Suzy por esti tie metas alta al tiu pensmaniero. Koleris 
Lewis ĉeesto Darren scowls al li kaj demandas en severa voĉo, "Kion vi faras ĉi tie? Vi estas la lasta persono mi 
anticipis vidi. " 

   Lewis fiksrigardas Darren profunde en la okulojn reflektante lia kolero, "mi scias, Suzy dum jaroj mortigu, ĝuste 
ĉi tie por helpi, se vi ne ĝenas?" Lewis defioj. 

   "Jes mi faras menson." Diras Darren kiel li ekstaras kaj iras al Lewis. Staring li profunde en la okulojn li levas sian 
pugnon kaj batoj Lewis malmola dekstre vango. 

   Lewis ŝokita de Darren la agresema konduto kaj sen pensi batoj Darren reen malfacile sur la nazo. 

   Darren la nazo irrumpe duŝon de sango, kiam li provas retropaŝon. Saltetante sur la rando de la 'nova' tapiŝo 
Darren falas malantaŭen sur la plankon kaj Bangs sian kapon sur la malmola kahelaro kiu formas la kameno. 

   Senkonscia Lewis metas sian piedon sur lian nukon; haltante ajna Ebla li spiris. Darren reakiras konscion kiel li 
luktas por spiro; Lewis piedon sur lian nukon sentas malmola kaj malglata kaj li ne povas movi ĝin. La kondomo de 
la trejnistoj, sentante tiel forta kiel betono, estas lia lasta sento kiel la spiro estas devigita el li. 

   Suzy marŝas en la pordo kaj en stato de kolizio fiksrigardas antaux Darren la evidente kadavron, "Kial vi faris 
tion? Ĉu mi ricevis sufiĉe da problemoj? "Ŝi krias en timigita voĉo. 

   "Ni neniam faris kiel ĉiu alia kaj li marsxis kaj batis min forte; ŝajnas li volis vin por si do mi batis lin." 

   "Cxu vi serioze? Kiu gajnis aŭ perdis estas antaux mi, kiu mi pendas tie kun, vi nur diras ke, kial vi faris tion vere? 
" 

   Lewis tenas siajn manojn en signo de malvenko dum li prenas sian piedon sur de Darren kolon;"La vero estas tio, 
kion mi diris, vi valoras batali por." Li ridetas rigardante sxin supren kaj malsupren en seksa maniero. 

   Suzy ruĝiĝas profunda ruĝa, "Ĉu vi ne mensogas al mi, mi pensis ke ni estis amikoj rakontu al mi la veron." Ŝi 
postulas levante sian voĉon al krio. 

   Lewis, profunde hontigis sin provas rigardi Suzy en la okuloj, sed perdas sian nervo kaj rigardas malsupren en 
Darren, "Tio estas la vero sed ne flati mem ni estis nur batalante super vi." Li respondas fine rigardis ŝin en la 
okuloj. 

   "Kion alian vi estis luktante super?" 

   "Li neniam ŝatis min kaj ĉiam pelis min ĉirkaŭe, vundi min ŝarĝoj de fojoj. Devas esti ĉi bungalow, aŭ kion vi jxus 
faris por gxi kiuj donis al mi la kuraĝo havi go back. Ĉiuj tiuj jaroj de doloro nur speco de eksplodis, li batis min, do 
mi batis lin kiel malmola kiel mi povis. " 

   "Vi ne estis bati lin longe." Kondamnas Suzy. 

   "Mi certigis li restis sur la planko estas ĉio; se li levigxis li estus mortiginta min!" Lewis ridetas malvarme. 

   "Kion ni faros kun li, metis lin sur la Puto tro?" Demandas pala alfrontis Suzy. 

   "Pli ni resti for de tie. Lia aŭto estas ekstere, li devos havi akcidento kaj Mi forpelos lin de la klifoj ĉe Bayside. " 

   "Mi supozas ke estas mia vico por helpi vin, kion vi volas ke mi faru?" 



   "Vi povas sekvi en mia aŭto kaj parki ĉe ĉirkaŭ duona mejlo for, estas parkado lokon en iuj arboj, sed tenas viajn 
okulojn malfermitaj por la polico kiel ili ŝatas provi kapti la infanoj fumante la herbo." 

   "Kaj tio estas bona loko por parko?" Demandas Suzy nekredeme. 

   Suzy tiras en la malgrandan parkado areo inter la arboj; ĉiuj estas kvietaj krom la sono de Darren motoro 
malapero en la distanco. Suzy aspektas ĉirkaŭ ŝi kaj en la spegulo retrospegulo kaj ridetoj en reliefo kiel ŝi povas 
vidi neniu spuro de vivo.Malfermante la aŭto pordo ŝi aŭskultas la sonojn de la nokto kaj aŭdas la motoro bruo 
kresko kiel Lewis pelas la aŭto en la ligna pordego al la fino de la vojo. La pordego smashes malfermita kun 
splintering de ligno kaj Suzy aŭdas la aŭto motoro muĝi kiel Lewis pelas ĝin al la klifo. 

   La motoro bruo ŝanĝoj al pli alta tonalto kiel la aŭto demetas, kaj velkas preskaŭ tuj kiel falas sub la klifo rando. 
La sono de la aŭto kolizii la ŝtoneto strando sub rompas la silenton kaj Suzy paŝoj el la aŭto kaj rigardas ĉirkaŭ 
nervoze. Vidante aŭto lumturoj en la distanco sur la vojo kondukado al la vilaĝo ĝi distras. 

   La sono de paŝoj rapidis el la strateto al ŝi faras sian spinon ĉirkaŭ rapida kaj ŝi estas trankviligita vidi Lewis 
kurante al ŝi. 

   "Mi forpelos, get en la aŭto." Ordigas senspira Lewis kiel ĝi alproksimigas Suzy. 

   Suzy lasas la pordon malfermita kaj precipita ĉirkaŭ al la alia flanko, kiam ŝi malfermas la pordon Lewis saltoj en 
malantaŭ la rado kaj startas la motoro, "Ĉio iris bone do?" Demandas Suzy kiel ŝi ricevas en apud li kaj fermas la 
pordon. 

   Lewis fermas sian pordon kaj metas la aŭto en trajno kiel li respondas, "Jes, neniu problemo, kaj ni akiris 
bonŝanca kiel la tajdoj venon, donu ĝin horo kaj la maro kovros ĝin." 

   Tordante la stirrado malmola li turnas la aŭton ĉirkaŭe kaj pelas reen el la strateto, turnante sian flankon lumoj 
sur antaŭ ĝiri en la ĉefa traboj kiam ili atingas la fino de la strateto. 

   "Vi revenos por kafo?" Demandas Suzy en tremanta voĉo. 

   Lewis rigardas sxin kaj vidas ŝian vizaĝon estas blanka kaj pala, "Vi sentas bone? Vi aspektas kiel vi tuj estos 
malsana. " 

   "Mi kredas ke mi estas; vi povas treni super petas?" Suzy demandas kiel ŝi metas sian manon al ŝia buŝo. 

   "Ne mi ne povas." Lewis diras lin firme. Metante la maldekstran manon malantaŭ la seĝo li eltiras malordigitan 
plasto portantino sakon, "Uzu tion, alie vi lasos vian DNA ĉe la flanko de la vojo." 

   "Mi ne pensis pri tio, ili estas ligitaj al trovi la aŭto kiam ĝi alvenas lumo." Respondas Suzy kiel ŝi malfermas la 
sakon;"Mi provos kaj observas gxin, vi ne aspektas tiel lerta vi mem." 

   "Dankon, mi ne povas lia vizaĝo el mia kapo kaj li ŝajnis al mi fina aĉa rigardon, kiam li iris sur la randon." 

   Suzy tremas kaj alkroĉitaj sur la mola sako firme fiksrigardas severe laŭ la vojo, aŭto lumturoj brilas reen al ŝi kaj 
ŝi panikoj pensante estas la policano. Al difektita malhelblua van pasas ilin je la alia flanko de la vojo kaj Suzy 
distras kaj fermas la okulojn. Lewis pelas rapide kaj la sono de la motoro kaj Suzy esti batita kune en la sidejo faras 
ŝia sentas malsana denove kaj ŝi snaps okulojn malfermitaj. 

   "Vi bone?" Demandas oni importis Lewis. 

   "Jes dankon, fermante la okulojn ne helpis al ĉiuj faris min sentas malbone." 

   "Vi neniam faris respondu al mi; vi venon por kafo?" Demandas Suzy kiel Lewis tiras la aŭton al alta ekster ŝia 
bungalow. 

   "Mi bezonas lavi kaj ŝanĝi miajn vestaĵojn tiel kiel doni la interno de oriento al viŝi sube." Lewis respondoj, 
rigardante profunde en la okulojn. 

   "Vi povas fari tion tie ĉi, mi povas doni la aŭto viŝi dum vi havas banon." Respondas Suzy firme. Staring en liajn 
okulojn ŝi vidas sian rezolucion ŝanceliĝas kiel liaj okuloj Flick for de ŝia por fendi dua kaj ĝi daŭrigas, "ajna viaj 
najbaroj ne ŝatas vin havi vian lavadora sur ĉi tiu tempo de nokto kaj mi ne havas najbarojn." 

   "Ok, mi esperas vi havas ion por mi uzi?" Demandas Lewis kiel li malfermas la aŭto pordo. 



   Suzy malfermas sian pordon rapide kaj elsaltas, "Ne ŝlosi ĝin mi volas purigi ĝin nun." Ŝi diras al li, kiel ŝi silentas 
ŝia pordo. 

   Lewis prenas la ŝlosilojn el la ŝaltita kaj eliras ferminte la pordon milde malantaŭ li; sekvajn Suzy laŭ la vojo li 
aspektas ĉirkaŭe kaj ridetoj kiel la vojo kaj trotuaro estas malplenaj de homoj kaj aŭtoj. 

   Suzy malfermas la pordon larĝa kaj tiam venos en sian dormoĉambron kiel Lewis faras sian vojon al la 
kuirejo.Plenigi la kaldrono per akvo de la malvarma krano li ŝanĝas ĝin boli kiel Suzy marŝoj en portante granda 
ruĝa pulovero kaj blanka lanugaj kitelo, "Tiuj faros ĝis viajn vestojn lavas kaj seka, devus esti nur kelkaj horoj kaj ni 
ne estos perturbita. " 

   "Mi ĝojas aŭdi tion." Ridas Lewis kiel li prenas la hela pulovero el ŝiaj manoj kaj tenas ĝin por pli bona rigardo, 
"mi estus get batita, se mi portis tiun por la strato, kaj ke" li ridas prenante la lanugaj kitelo el Suzy. 

   "Mi iros kaj donu vian aŭton pura: gxi estas via sidloko kaj partio kiu estas via ĉefa zorgo?" 

   "Jes, mi scias ke vi pensas mi estas ADN freneza, sed pli bone esti sekura ol sorry. Mi metos Mian veston por lavi 
se vi ne ĝenas? "Demandas Lewis indikante Suzy devus lasi lin to get prirabitaj. 

   "Mi nur bezonas akiri la rubujon kaj tuko, mi plenigos gxin en la necesejo." Ŝi estuaro marŝante sur la profundiĝi 
kaj prenante el brila flava rubujo kaj novan paketon de kuirejo toloj donante Lewis rideto dum ŝi marŝas eksteren 
Suzy ĵetas pli herbaĉoj en la rubujon dum ŝi purigas la porcelanaĵoj preta por planti kiam ŝi aŭdas la aŭto elsxiros 
el antaŭ ŝi bungalow. 

   Pluraj tagoj pasis ekde Darren la vizito kaj ŝi estis teni sin okupita purigi kaj poluri ĝis ŝi opiniis ke ŝi irus freneza. 
La eskapo en la ĝardeno estis pruvanta esti forta laboro kaj ŝi plantis herbojn kaj herboj en la 'nova' fazeolo diakilo 
provi kovri sian kantoj. 

   Ĝi nun aspektis bone kiel se ĝi ne estis perturbitaj dum monatoj, la cindroj de la fajro estis embolsado supren kaj 
forprenis la dustcart hieraŭ kaj Suzy sentis neniun alarmo ĉe la batante de la aŭto pordoj. 

   Aŭdinte ŝia pordo malfermita Suzy ekstaras kaj iras rapide en la kuirejon, fermante la malantaŭa pordo kiel ŝi 
aŭdas la sonorilon. 

   Demetante sian gantojn ŝi ĵetas ilin sur la tablon kaj marŝas laŭ la salono al la pordo, "Kiu estas?" Ŝi krias. 

"Saluton Mi estas PC Willmott kaj kun mi estas WPC Davenport, ĉu vi estos sufiĉe bona por malfermi la pordon 
petas?" Demandas viro voĉo ĝentile. 

   Suzy frowns rimarki ŝi devas malfermi la pordon. Metante kuraĝa rideto sur sia vizaĝo ŝi malfermas la pordon kaj 
samtavolanoj tra la nigraj uniformoj antaŭ ŝi. Rekonante estas la polico ŝi malfermas la pordon duono vojo; "Kion 
vi volas?" 

   "Ni ŝatus paroli al vi pri via mankanta partnero Sro Culley se ni povas, ni povas veni en petas?" Demandas la 
WPC en kiel gxentila voĉo kiel ŝi vira partnero. 

   "Kial vi volas eniri? Li liberigis for kaj lasis min super unu semajno nun. " 

   "Jes, tio estas, kion ni auxdis, ke vi sciigis ilin en lia loko de sia okupo, sed ni volas konfirmi sian troviĝas. Eble ni 
venis, aŭ ĉu vi preferas paroli pri tio antaux la stacidomo? "La WPC petas en tiu sama ĝentila voĉo. 

   Suzy koron profundiĝas en la vortoj kaj preskaŭ mekanike ŝi malfermas la pordon larĝa kaj staras unu flanko por 
permesi ilin eniri. La odoro de ili, dum ili iradu en ŝian hejmon faras ŝia volas ĵeti supren kaj ŝi povas senti ilin jam 
atingi sub sia haŭto, "Eniru, dua maldekstre." Ŝi invitas, en kiel gxentila voĉo kiel ŝi povas kunveni. 

   La policano marŝi malsupren la halo al la salono kaj Suzy povas senti WPC Davenport okuloj rigardante sxin. 

   Suzy fermas la pordon kaj turnas enfermante okuloj kun la WPC kvankam ŝi estas promeni for de sxi. Suzy 
ridetas, "Eniru, eniri" ŝi ordonoj en amika voĉo. La du policanoj eniros ŝi salono kaj Suzy marŝas malantaŭ ili kaj 
eksidas en la fotelo de la kameno. 

   Prenante sian noton libro PC Willmott komencas malrapide turni la paĝojn kiel WPC Davenport aspektas ĉirkaŭ 
la ĉambro. 

   "Prenu sidejo, ĉu vi volas ion trinki ion teo, kafo?" Demandas Suzy ĝentile kvankam ilia tre ĉeesto faras ŝia volas 
krii. 



   "Dankon." Respondas WPC Davenport kiel ŝi eksidas en la fotelo malo Suzy. 

   PC Willmott ankoraŭ plenumas paĝojn en sia malgranda kajero aperante perdita en pensado;Suzy prenas la 
okazon por trankviligi sin malsupren kaj spiri konvene. 

   Aperi subite konsciis pri ilia ĉeesto PC Willmott subite rigardas el sia kajero kaj fiksrigardas Suzy en la okuloj, 
"Ne, ne por mi dankas vin." Li diras kiam li rompas la rigardon kaj eksidas en la mezo de la granda sofo. 

   "Ni bedaŭras interrompi via tago sed ni bezonas scii la paradero de via partnero Sro Culley?" Demandas WPC 
Davenport. 

   "Kiel mi diris al vi, li lasis al mi pri unu semajno nun." 

   "Ĉu vi scias kien li iris?" Demandas la WPC. 

   Suzy shrugs ŝiaj ŝultroj similante indiferenta; "Manĉestro ie, foriris por vivi kun sia imago iom." Suzy respondoj 
kun rando de maldolcxeco al ŝia voĉo. 

   "Ĉu vi konas ĉi tiu alia sinjorino estas nomata?" Postulas PC Willmott rigardis ŝin en la okuloj kaj aperante 
senpacienca. 

   "Ne mi ne havas." Snaps Suzy; "Kaj mi ne gravas ĉu." 

   La du policistoj ne aperas kredi ŝin kaj Suzy estas devigita informi ilin pri la ripetita batadoj, kaj el la granda lukto 
ili havis la nokto Doug forlasis, (ŝi eliras el la parto pri la letero malfermilo). Suzy estis suspektinta, ke la aŭtoritatoj 
estus ronda lokalizi Doug kaj ŝi rakontis sian historion en sia kapo multajn fojojn. Metante dekstre fleksioj en ŝia 
voĉo en la ĝusta tempo ŝi poste donis al ili la impreson de trouzitaj edzino. 

   Nu estis vero; Doug ne estis tiel malbona kiel ŝi faris el, sed en la rakonto sxi sukcesis larmoj ruliĝi malsupren 
ŝian vizaĝon. Rigardante la du policistoj antaŭ ŝi Suzy ilin diras ŝi estas gaja li iris. Kontenta, ke ŝi suferos plu 
misuzo kaj aperante fine konvinkis la polico damo de ŝia senkulpeco en ajna miskonduton. 

   WPC Davenport estas tre simpatia kaj prudenta kaj Suzy sentas ŝi havas aliancano; krom por PC Willmott kiu 
fiksrigardas sxin forte alfrontis kaj faras notojn en sia malgranda kajero. Post preskaŭ du horoj de pridubi la du 
policistoj fine ekstari eliri.Suzy sukcesis meti sin en tre emocia stato kaj WPC Davenport diras Suzy ke ili lasos ŝin 
nun, sed povas reveni! 

   Suzy ushers ilin el la pordo tiom rapide kiom ŝi povas kaj duumaj povas de aero freshener de la kuirejo ŝi 
aspergas la salono kaj koridoro. Irante reen en la kuirejo ŝi metas la kaldrono sur boli kaj pensas reen dum la lastaj 
du horoj de pridemandado. Suzy pasas la resto de la tago en la ĝardenon, ŝi menso senĉese iras sur siaj du horo 
konversacio kun la polico. Ju pli ŝi pensas pri ĝi la plej maltrankvila ŝi iĝas; eble aĵoj ne estis irinta ke bone por ŝi. 
La referenco al ŝia lasta lukto kun Doug ŝi rimarkas diskutis multfoje. 

   Ŝi ne vidis Lewis ekde la nokto de Darren, post kiam li lavis kaj sekigis siajn vestojn li foriris hejmen kaj ŝi ne aŭdis 
de li tiam. Suzy estis tro timigita por telefoni lin. Ŝi ankoraŭ ne povis kredi ŝin sorton en renkonti lin ĉe la butiko 
kiel ŝi ne sukcesis sen li. Pensante ke estos pli bone atendi ĝis li kontaktis ŝin, Suzy atendas senpacience. Ordigi la 
ĝardeno helpis sxin forgesu, sed profunda maltrankvilo gardus reveni almenaŭ ĉiu duona horo kaj Suzy povis senti 
sian niveloj de streso radioj. 

   Konvinkita ke la polico revenas Suzy rekonis la gravecon en teni trankvila. Ŝi bezonis por povi daŭrigi sian akto 
kaj sciis ke sxi devus ripeti lian historion multfoje. Estante emfazis farus ŝi forgesema kaj eĉ devigi sxin en dirante 
pli mensogoj. Enboteligi sian problemoj ne helpas kaj ŝi rimarkis ŝi bezonis paroli al iu kaj 'luigis ĝin'. Pensante de 
siaj amikoj, kvankam multaj ŝi ne vidis jam de jaroj, ŝi miris kiu ŝi povis vere fidas. Vizaĝoj trapasi sian menson kaj 
oni daŭre reveni;SXaron, ŝia plej bona amiko de mezlernejo kaj universitato. Ĝi estis ĉirkaŭ du jaroj kiam sxi vidis 
sxin kaj Suzy esperis ŝi havis la saman telefonan numeron. 

   Reiros endome Suzy reprenas sian poŝtelefonon de la kuirejo tablo kaj serĉas Ŝaron nombro. Dialling la nombro 
ŝi malpezigita aŭdi la telefono tintadon indikante estas ankoraŭ vivas nombro. Post kvin ringoj la telefono estas 
fine respondis per gaja SXaron; "Suzy, kiom mirinda aŭdi de vi. Mi estis scivolante kiel vi kaj Doug jam pretigis, ĉiuj 
bonaj Mi esperas? " 

   "Hi Sharon, estas bone por aŭdi vian voĉon, bedaŭras sonorigi vin kiam mi bezonas ion, vi povus veni denove kaj 
vidi min mi povus vere rilatas al via konsilo?" 

   "Tio sonas serioza, vi estas Ok?" 



   "Ne vere, vi povas veni super petas?" 

   "Jes certas, got kelkajn bitojn fari kaj povas esti kun vi en proksimume horo se tiu estas Ok?" 

   "Tio estas genia, dankon tiel." Respondas Suzy en super emocia vocxo. 

   "Vi bezonas min alporti ajna komerca aŭ nenion kiam mi venos super?" 

   Suzy respondas la tintadon de la porda kvindek naŭ minutojn post la alvoko kaj ŝi malfermas la pordon al 
ridetantaj Sharon. 

   "Sharon, grandaj por vidi vin, eniru" Suzy salutas kiel ŝi malfermas la pordon larĝa. 

   "Vi sonis iom akcenti en la telefono, vi vere volas mian konsilon?" Demandas Sharon kiel ŝi eniras Suzy la 
bungalow kaj staras kelkaj paŝoj en atendanta Suzy fermi la pordon. 

   Suzy marŝas eksteren kaj piediras al la pordo, rigardante ĉirkaŭ hazarde ŝi rigardas supren kaj malsupren de la 
vojo kaj supren al la ĉielo kvazaŭ kontrolante la vetero. La vojo estas malplena de homoj kaj ŝi povas vidi neniun 
stranga aŭtojn parkis; la ĉielo supre estas nuba kaj griza kun la sento de pluvo en la aero. Prenante longa rigardu 
Ŝaron brila arĝento Festo ŝi turnas kun rideto kaj marŝas reen laŭ la vojo, por malklara Ŝaron, kiu ankoraŭ staras 
kelkaj paŝoj ene la pordo. 

   Ankoraŭ ridetante Suzy fermas la pordo;"Mi faros vin kafo se vi volas unu?" Ŝi demandas kiel ĝi marŝas 
pasinteco Sharon al la kuirejo. 

   "Jes, tio estus bela." Respondas Ŝaron dum ŝi sekvas Suzy en la kuirejon. Prenante seĝon ĉe la kuirejo tablo 
Sharon metas sian ledo mansako sur ĝin kaj horloĝoj Suzy kiel ŝi faras la kafo. Suzy restas silenta enfokusigi sian 
atenton sur farante kafon, post pluraj minutoj ŝi revenas kun du grandaj vaporo tasoj en siajn manojn kaj ankoraŭ 
ridetante metas ilin sur la tablon. 

   "Kiu estas mia?" Demandas Sharon. 

   "Iu ajn, ili ambaŭ havas du sukeroj kiel la kafo estas iom forta." 

   "Dankon." Respondas Sharon kiel ŝi reprenas la plej proksima mug kiu havas stampon de vojaĝoj libro ferdeko 
presita en kremo kaj nigra. 

   Suzy reprenas la aliaj mug kiu ankaŭ havas anonco de libro per purpuro kun arĝento skribo. Sharon petas neniun 
demandojn pri la strange desegnita tasoj kaj sips ŝi kafon atendante Suzy paroli. 

   Suzy fiksrigardas ŝian mug da kafo aperi proksime al larmoj, la streĉo de la lastaj kelkaj tagoj prenis lian likvidon 
kaj Suzy sentis lacecon kiu atingis al ŝi ostojn. Metante determinita rigardon sur sian vizagxon sxi aspektas el ŝia 
kafo kaj fiksrigardas Sharon en la okuloj. Komencante kun la lukto kaj la morto de Doug ŝi diras Sharon ĉio, kio 
okazis tiam. 

   Plurfoje Suzy haltis sian historion kaj faris pli kafo, la horoj pasas kiel Suzy havis multon por diri. Post tri horoj ŝi 
fine ĉesu paroli kaj donas Sharon oni pridubi rigardo; Sharon estas ŝokitaj de kio okazis al Suzy kaj fiksrigardas 
reen klopodante doni taŭgan respondon kvankam ŝia menso estas en verticilo. 

   Piedo, Sharon reprenas la malplenaj tasoj kaj marŝas sur la profundiĝi fari freŝan kafon. La vero estas ke ĝi ne 
scias kion diri, Suzy la konduto ĝis certa grado sxi povus kompreni. 

   Lewis partopreno tamen estis malsama maniero kaj ŝi sentis profundan malfidon de liaj motivoj. La mortigo de 
Darren ŝi ne povis kompreni kaj demandis kial li prenis tian perfortan sintenon, precipe tiel baldaŭ post Doug 
morto.Suzy estis klarigita kiel ŝi vidis lin per la piedo sur Darren la gorĝo kaj la malvarma bloodied vojo li forigis de 
la korpoj. 

   Certe Sharon estis ankaŭ konata Lewis longa tempo, pro ilia universitato tagoj, sed en tiu tempo ŝi neniam vere 
ekkonis lin, kiel li pensis kaj liaj kredoj. Ŝi estis ĉiam konsiderata lin kiel iom de minaco, kvankam ŝi sciis, ke li ne 
devigi ŝin fari ion ŝi ne volas. Lia maniero al ŝi ĉiam estis ĝentila kaj respektema sed sub ŝi sentis, ke la ŝancon li 
havus sekson kun ŝi, se ŝi donis al li la hazardo. 

   Ŝi konsideris la eblon multfoje kaj en iuj kazoj volis lin fari antaŭas al ŝi, sed iu tenis sian dorson. 

   "Kion mi fari?" Demandas maltrankviligita Suzy. 



   Ĝiri al ŝi Sharon ridetoj larĝe; "Konservu viajn cool kaj bastono por la sama historio, kiu ajn demandas vin. Vere 
vi eraras dirante al mi kiel vi devus konservis ĝin al vi mem, kaj Lewis. " 

   "Se ĝi ne estis por Lewis mi kalkulas mi estus en malliberejo nun. La zorgigas afero estas, ke li ŝajnis scii kion li 
faras, preskaŭ kvazaŭ li faris ĝin antaŭe. " 

   "Jes, mi tuj venos al tiu, lia timing ŝajnas iom tro perfekta kaj kiel vi diras, ke li ŝajnis scii kion li faris, ĉu vi fidas al 
li?" 

   "Mi ne ŝajnas havi multan elekto en tio, kiel mi devas nun." 

   "Li faras aperi ĝentlemano en ĉio ĉi, kiel li havis la okazon por pasi la nokton kun vi. Mi supozas ke vi estas iom 
emocia post Darren morto? Parenteze vi diris, ke vi volis ke li pasigas la nokton, kaj vi seniluziigis ke li ne. Tamen 
pro sia tuta evidenta intereso pri vi li ne utiligi vin. Li ŝajnas emocie malvarma liveri de tiuj korpoj, kiujn la vojo vi 
diris al li ŝajnis esti nur unutaga laboro. " 

   "Mi konis lin dum jaroj kaj neniam vidis lin tiel, mi helpis lin forigi de Doug kaj la vojo li traktis lin, kvazaŭ li 
liverante de la rubo. Darren estis la sama;estis pli kiel ĝuste dumpingo aŭto ol mortinta korpo. " 

   "Kio estas li post tiam?" Demandas Sharon rigardante en Suzy okuloj. 

   "Mi ne scias, sed post vidi lin per sia piedo sur Darren kolon Mi ne kredas ke mi volas akiri tro implikitaj. Doug 
estis malvirta bastardo sed li nur volis regi, Lewis timigas min sed mi povas esti erara, se Darren estis levigxis li 
estus mortigis lin. 

   Eble Lewis faris ĉar li povis preni plu kaj timis la sekvanta batadon de Darren estus lia lasta. " 

   Sharon fiksrigardas Suzy pensante pri ŝi vortoj kiel ŝi povis esti rajto; Lewis estis ne provis kontakti Suzy. Se li 
havis neniun emocian sentojn al ŝi li estus almenaŭ telefonas por vidi kiel ŝi estis. Eble li estis paranoja kaj tro 
timigita por telefono. La polico povus distingi sian numeron, eĉ se Suzy ne respondis ĝin kaj Sharon kredis, ke eble 
sxi mistaksis li. Parolante kun Sharon estis helpintaj Suzy unbottle ŝiaj pensoj kaj ŝi sentis trankvilan ene. Granda 
parto de tio, kion ŝi diris ŝia propra paranojo kaj parolante laŭte faris multe pri tio aperas ridinda. Sharon restis eĉ 
unu horon parolas de lia vivo en sia plata kun siaj du katoj, ŝia laboro en la pilko portas fabriko kaj kiel terura estis. 

   Suzy memorigis Sharon, ke ŝi estis bonŝanca havi laboron; kun Doug foriris ŝi devus trovi laboron kiel neniu 
mono estis enirantan kaj la elektra beko jam alvenis, kun la gaso bekon. Ili parolas de laboro perspektivoj en la 
areo, kiu estas malriĉaj kaj Suzy rimarkas ke ecx per sia universitato grado sxi trovos malfacile trovi laboron. 

   Post promeso de vizitante Suzy denove morgaux en tagmezo, Sharon ekstaras kaj metas sian jakon sur la 
malluma vespero alproksimiĝas kaj kune kun ĝi la malvarma, "La aŭto ne vere hejti ĝis I get home, mi ne volas 
frostigi. "klarigas Sharon kaj donante Suzy kison sur la vango marŝas laŭ la pado al la pordego. 

Suzy sekvas rapide kaj tenas la pordon malfermita por Sharon, kiu iradas super al ŝia aŭto kaj malfermas ĝin. Suzy 
marŝas rapide laŭ la salono por respondi la tintadon de la porda. Ĝi estas nur dek-unua matene kaj ŝi plaĉis ke 
Sharon decidis nomi frue. Malfermante la pordo la rideto sur sia vizaĝo malaperas tuj kiam ŝi vidas PC Willmott kaj 
WPC Davenport kaj flegistino staris tie, "Vi estas reen baldaŭ, kio estas la problemo?" Demandas oni nun 
maltrankviligis Suzy. 

   "Ĉu ni eniri?" Postulas WPC Davenport. 

   Suzy malvolonte malfermas la pordon, "Se vi devas, vi scias, kie la salono estas." Ŝi diras skuante sian brakon en 
la direkto de la salono. 

   La du policanoj direkti la vojon kiel la flegistino sekvas malantaŭe; Suzy fermas sian pordon kaj marŝas laŭ la 
salono al la salono. La policano kaj la flegistino stariĝis en la mezo de la ĉambro kaj Suzy invitas ilin sidiĝi. 

   "Ni iris super via deklaro ekde nia lasta vizito kaj tie estas kelkaj aferoj ni bezonas solvi." WPC Davenport diras 
Suzy severe. 

   Suzy estas malekvilibra de la subita vizito, kaj eĉ pli malekvilibra kaj timigis la polico virina vortoj, "Statement? 
Mi ne konsciis ke mi donita ajna aserto. " 

   "Nia diskuto hieraŭ konsideras kiel deklaro de la faktoj; vi tenis raportante al senĉese trouzita de viaj 
kompaniano Sro Culley kaj volontulis montri tubero al li kaŭzis. Vi tedas sufiĉe hieraŭ, do mi pensis, ke plej bone 
lasi vian ekzamenon por hodiaŭ. Ĉi tiu estas flegistino Vanderpool, kiu efektivigos la ekzamenon. "WPC Davenport 
klarigas kvazaŭ Suzy havas neniun elekton en la afero. 



   "Mi iros sidas en via kuirejo aŭ stari ekstere." PC Willmott diras Suzy kaj ne petante permeson turnoj kaj 
promenas ekster la pordo. 

   "Ĉi tiu ne estos longe." Certigas la flegistino, "Ĉu vi povas forigi la vestojn kiujn estas necese montri al ni tiuj 
moretones favoron?"La demando ŝajnas Suzy esti peto. 

   Ne argumentante Suzy forigas sian pulovero kaj ŝia bluzo metante ilin sur la sofo kaj staras mem konscie antaŭ 
la WPC kaj la flegistino. 

   "Ĉu vi povas montri al mi kie li vundis vin?" Demandas la flegistino ĝentile. Ŝi povas vidi plurajn kontuz sur Suzy 
la supra brakoj kiel ŝi demetas sian bluzon kie Doug tenis ŝin forte. La flegistino la sinteno ŝanĝojn al ŝi kaj Suzy 
povas vidi la simpation en la okuloj, kiel ŝi turnas malrapide, montrante la tubero en la malantaŭo de ŝia 
antaŭbrakoj. Markoj farita de la superpendanta arboj de kiam ili metis Doug la korpo laŭ la Nu doni la ŝajnon de 
profunda fingro gratas. Suzy voltea por alfronti ilin sentante ne bezonas fari neniun agado, ŝi staras ankoraŭ antaŭ 
ili kun ŝia vizaĝo serioza. 

   WPC Davenport kaj flegistino Vanderpool rigardis ŝokis kaj kolera kiel Suzy metas sian bluzon dorson. Dum ŝi 
komencas fari la butonoj supre WPC Davenport detenas ŝin; "Antaŭ ol vi metis vian bluzo dorson al ni bezonas 
preni fotojn de via tubero al la rekordon." 

   "Registrado de kio? Vi estos malŝparas vian tempon; kvazaŭ vi provas konstrui ian sturmo kazo kontraŭ li vi 
povas forgesi ĝin. "Suzy preskaŭ krias. 

   "Sed vi diris en via aserto, ke li vundis vin kaj ni vidis la markojn kaj tubero; tiuj faktoj ne povas esti ignorata." 
WPC Davenport diras Suzy per kolera voĉo. 

   "Faktoj?" Suzy respondoj malestime, "ili estis parolataj sub trudado kaj mi neos dirante al ili." 

   "Vi povas procesita doni falsajn informojn kaj malŝparas polico tempo." Avertas an protestis polico virino 
Davenport. 

   "Koncerne min koncernis hieraŭ estis nur amika konversacio, ne deklaron. Mi volas vin ĉiuj forlasi nun, mi ne 
estos premita akuzojn kontraŭ Doug, kiom ajn vi puŝi min. " 

   "Ni havas nenian intencon pelante vin Suzy, per kio vi rakontis al mi kaj PC Willmott, ĉi viro insultus vin jam de 
jaroj; vi ne opinias li pagos por liaj krimoj? En la okuloj de la leĝo li povas meti en malliberejo dum multaj 
jaroj."WPC Davenport diras en pli trankvila voĉo, vidante lian kazon glitante for antaŭ ŝi. 

   Ŝi tenis apartan malamon por edzino batantoj kiel ŝi estis estinta trouzitaj kaj forgxita edzino sin dum multaj 
jaroj antaŭ ol ŝi elŝiris ĝis la kuraĝon batali dorso. La kortumo estis simpatia al ŝi kaj kondamnita ŝi nun eksedzo al 
naŭ monatoj en malliberejo. Per prenante sur la pagoj ŝi fariĝis la mastro de sia domo kaj ŝajnis natura progreso 
por aliĝi al la polico. 

   Suzy aperas timigita kaj fiksrigardas malmola en la polico virina okuloj, "Kaj kio okazas, kiam li eliras? Ĉu vi 
intencas gardi min tage kaj nokte, kiam li ne eliru kio; en pli kiel kvin monatoj tempo? " 

   "Li lernis sian lecionon kaj estos limigo ordon kontraŭ li." WPC Davenport certigas. 

   "Kio planedo estas tio, kion vi loĝas en? Certe ne ĉi tiun. "Suzy kriojn, ŝiaj kolero kaj timo radioj. 

   La salono pordo malfermiĝas kaj PC Willmott metas sian kapon ĝuste interne de la pordo, "Ĉio en ordo?" Li 
demandas aperante malfalse raportas. 

   "Ne ne estas, mi volas vin, nun!" Suzy postuloj en firma voĉo. 

   "Ni nur volas helpi vin Suzy." Diras WPC Davenport. 

   "Mi ne volas vian helpon, bonvolu foriri." Suzy petas ĝentile marŝante trans la cxambron sxi malfermas la 
pordon larĝa kaj fiksrigardas ilin anticipante. 

   Flegistinon Vanderpool aspektas konfuzita kaj WPC Davenport aspektas kolera kiel ili marŝas tra la pordo. PC 
Willmott aspektas necerta, kion fari kaj post longa rigardo ĉe Suzy li marŝas laŭ la salono kaj el la antaŭa pordo. 
WPC Davenport kaj Flegistino Vanderpool piedestalon de la pordego parolas kviete. Suzy fermas la pordon, 
timigita, timigita kaj eufórico ŝin eksplodo kaj en ĵetante la polico el sia hejmo. Promenante en la kuirejon ŝi metas 
akvon sur boli por kafo. Ŝiaj manoj estas skuante kaj ŝi realigas la doloron en lia stomako estas pro la bezono 
urini.Rapidis en la banĉambro ŝi anstataŭas sin kun kontenta ĝemo, kiel ŝi staras ŝi aŭdas la tintadon de la porda. 



Tirante ŝin jeans rapide sxi zips kaj butonoj mem kaj sen lavi siajn manojn marŝas rapide al la pordo, "Kiu estas?" 
Ŝi krias. 

   "Estas SXaron; malfermi la pordon, ĉu vi? Mi estis pendanta ĉirkaŭe por aĝoj atendas la vizitontojn eliri. " 

   Suzy ridetoj en reliefo kaj malfermas la pordon, "Envenu mi bezonas por lavi miajn manojn." Ŝi invitas dum ŝi 
turnas sin kaj iras denove en la banĉambro. 

   Sharon fermas la pordon malantaŭ ŝi kaj aŭdi la kaldrono boli en la kuirejo marŝas en kaj ŝanĝas ĝin en la 
kontaktŝtopilo. Getting dolĉa tasoj el la sxranko sxi komencas fari la kafo kiel Suzy marŝoj en la kuirejon. 

   Sharon turnas je la sono de ŝia paŝoj kaj demandas maltrankviligita voĉo, "Vi OK?" 

   "Am nun, tiuj aĉuloj venis." 

   "Ili estis tie sufiĉe tempon, Mi kredis ke vi respondis la demandojn de hieraŭ?" 

   "Ili volis min fari akuzojn kontraŭ Doug por misuzo kaj kio ajn; ili eĉ kunportis flegistino ekzameni min. Mi lasis 
ilin ekzameni min kaj tiam mi venis al mia sensoj kaj rakontis al ili eliri. Se mi ne faru postenoj aŭ eĉ montras ke mi 
volas havi nenion por fari kun Doug ili povus lasi min sola. " 

   "Vi atendas, mi estis pripensante kion vi diris al mi, fakte mi estis pensante pri nenio alia; tiel longe, kiel Doug la 
korpo ne get trovita vi estos en la klara. Ili ne ŝajnas por konekti vin kun Darren morto. Dirante al ili vi neniam ŝatis 
lin kaj li neniam vizitis tie eniris vian favoron mi pensas. Kiu maltrankviligas min estas Lewis, li metis sian tutan 
vivon en danĝero helpi vin kaj vi ne vidis aŭ aŭdis de li tiam. Vi kredas ke li estas bona? "Demandas Sharon 
montras realajn maltrankvilo. 

   "Mi esperas tiel, mi estis tro timigita por telefoni lin en kazo la polico sekvado mia telefono." 

   "Kial ne telefonu lin el telefono skatolo?" 

   "Mi ne pensis pri tio, ĉu vi imagas, a drajvo, aŭ ni povas ĉiam piediru?La plej proksima telefono skatolo estas 
ĉirkaŭ duona kilometro for. " 

   "Walking sonas bone, povos vidi se iu subtenante horloĝo sur vi tiel." 

   "Rigardante min?" Demandas oni ŝokis Suzy. 

   "Eble vi ne konvinkis la polico kiel vi pensas, ili povus pensi vi faris for kun li." 

   "Kial vi diras tion? Mi diris al vi vorton por vorto kion ili diris. " 

   "Kaj mi pripensis tion dum mi diris al vi, kaj Mi ne kredas vin tuj povos ripozi ĝuste dum longa tempo ankoraŭ." 
Sharon diras lin kun wry rideto sur ŝiaj lipoj. 

   "Dankon, mi esperas Lewis estas tute bona." Suzy diras worriedly kiel ŝi ekstaras kaj eliras en la koridoron metas 
sian malhelblua mantelo plu. 

   Sharon lasas sxin kafo sur la tablo kaj sekvas sxin eksteren kaj poste atendas pacience kiel Suzy readies sin. Kun 
fina rigardu en la spegulo ŝi malfermas la pordon kaj ili eliras al griza nebula tago. Suzy gajigas de ŝia jako kaj 
butonoj gxin firme, marŝante malrapide ŝi malfermas la pordon kaj staras sur la pavimo. Suprenrigardinte al la 
ĉielo kaj hazarde supren kaj malsupren de la vojo ŝi ridetas kun helpo ĉe Sharon kiel ili iradu laux la vojo. 

   Suzy paroj en ĝardenoj kaj domoj kiel ĝi marŝas, foje farante evidenta ŝi serĉas iun aŭ ion, "Prenu ĝin facila vi? 
Provu kaj esti iom pli hazarda pri ĝi. "Sharon snaps en maltrankvila voĉo. 

   Suzy ridetas, "Nur volas certigi mi ne gardataj." 

   "Nu, se vi estas, iu vidante vin konduti kiel kiu tuj forteni de la vojo ĝis vi jam pasis." 

   "Jes mi supozas ke vi pravas, mi ne ŝatas tion, kaj ĝi timigas min." 

   Kiel ili turnas la angulo al la fino de la vojo Suzy ne povas rezisti rigardante malantaŭen por vidi se ili sekvas. 
Maljunulo vestita plata ĉapo kaj longa griza tranĉeo kiel mantelo promenas kun sia hundo al ili. La maljunulo 
aspektas esti en sia sepdek;kiel faras la Scruffy drato haro nigra kaj blanka hundo! Suzy distras kaj ridetas, se ĉi tiu 
maljunulo estis sendita por sekvi ilin, li ne havus ŝancon en tenante supren. 



   Ili turnas la angulo perdi okuloj de la maljunulo kaj lia hundo kaj Suzy provas Quicken ilia ritmo, "Slow down iom 
vi? Multan tempon. "Sharon plendas. 

   Ili marŝas malrapide laŭ la pavimo kun Sharon subteni ĝis konstanta babilado ĉefe pri la bonaj malnovaj tagoj en 
universitato. Suzy avertas ke inter la feliĉa babiladon Sharon estas cxirkauxrigardante ilin kiel Sharon malofte 
rigardas rekte al Suzy. 

   Ili vidas la griza kaj arĝento telefono en la malproksimo, kiam ili turnas la sekva angulo kaj Sharon haltas kaj 
rigardas Suzy, "Restu ĉi tie dum iom da tempo, doni al ni la ŝancon por vidi kiu estas proksimume". 

   "Vi estas kiel paranoja kiel Lewis, aŭ mi estas iom stulta?" Demandas Suzy en frustracio. 

   "Vi kondukis honesta vivo, tio estas via sola problemo." 

   "Tio estas kiu vin kaj Lewis estas krimuloj? Mi ĉiam sciis ke vi kaj li ekrajdis sur bone vi faris neniun laboron 
kune? " 

   Sharon ridas; "Ne ni ne estas krimuloj, bone ne en la maniero kiun vi metis ĝin. Mi neniam ŝtelis nenion en mia 
vivo. Mi fumis iom de kreskaĵo kaj pusxis la nepara pilolo fojfoje sed mi ne kredas ke min krimulo. Al policano 
pensus alimaniere kaj mi arestas kaj havas krima rekordo, kion mess up my life speciale se mi iam volis labori kun 
infanoj; kiu estas vere stulta. " 

   "Mi vidas vian punkton, fumado weed ne estas ĝuste krimo krom la damaĝo vi faros al via sano, kaj Booze estas 
multe pli malbonaj. Ili devus ŝanĝi la leĝon, la plimulto de homoj mi scias kiam ili alvenas ebria get agresema. Kaj 
kiom da nedezirata beboj estas en la mondo pro la gepatroj ricevis ebria? "Demandas ekscitita Suzy, estinte 
bebedor junulo kaj akiris sin graveda unu ebria nokto. 

   La patro estis rajto bastardo kaj kiam li trovis ke ŝi estis graveda li forlasis ŝin.Suzy estis nur dek ok kaj estis 
akceptita por universitato kaj ŝiaj gepatroj estis konvinkitaj ke ŝi havas abortas. 

   Kiu faris senco iel, kiel ŝi estis en ŝia propra sen vivrimedojn aliaj ol registaro handouts, kaj gxi estis ŝia tuta vivo 
sonĝo ĉeesti universitato. 

   Kun universitato nun multaj jaroj en la estinteco kaj la promesoj de duumaj fantazia laboron fine de ĝi pruvanta 
falsa, Suzy malamis sin por interkonsenti mortigi sian bebon. Doug la batadoj en ŝia kutime okazis kiam li estis 
ebria kaj ŝi sentis profundan koleron en la vojo de la mondo; speciale kiam alkoholo estis implikita. 

   "Kie estas la proksima telefono skatolo?" Sharon demandas rigardante Suzy la brilis okuloj, "vi fartas bone?" 

   "Jes dankas; nur kelkajn fantomoj aperis en mia menso, revenigis iu malfeliĉa memoroj, kio estas malbone kun 
la laŭ la vojo?" 

   "Se vi rigardas pasinteco ĝin sur la alia flanko de la vojo en la blua aŭto; ŝajnigi rigardi la telefonon skatolo kaj vi 
povas vidi lin el la angulo via okulo." 

   Suzy faras dum ŝi rakontas kaj rigardas sur la vojo al la telefono; parkis sur la transa flanko de la vojo estas 
malluma blua berlina. Interne de la aŭto viro ŝajnigas legi ĵurnalon kiu disfaldis antaŭ li. Suzy povas facile diri al la 
homo ŝajnigante legi kiel ŝi povas senti liajn okulojn rigardante sxin, kaj sxi ne estas akiri la senton de esti rigardis 
en seksa maniero kiel ŝi kutime sentas. 

   "Kion ni faru?" Demandas maltrankviligita Suzy. 

   Sharon ridetas, "Ni tuj iru al la telefono skatolo kaj kiam ni atingos ĉirkaŭ kvin metroj antaŭ ĝi ni transiras la 
vojon al tiu ĉaro kaj havas rigardi ĉi Geezer. Ni disigas ĝuste antaŭ ĝi kaj piediru ambauxflanke do ni povas havi 
rigardon ene kaj poste ni daŭrigos marŝante sur la vojo. " 

   "Vi sonas kiel spiono, vi ĝuas tiun cxu ne?" Ridetas Suzy. 

   Sharon ridetas dorso; "En formo, estas hontinde ĉi tio estas tiel grava. Ni devas iri malrapide al la telefono 
skatolo, tiam transiris la vojon rapide kaj klopodi kapti li per surprizo.Vi marŝas rekte al li, kvazaŭ vi iras, por 
demandi lin ion kaj mi iros al la alia flanko. " 

   "Sounds good," ridas Suzy, "ni faru." Ŝi diras kiel ŝi komencas marŝi al la telefono skatolo. 

   Sharon precipita kapti sxin, "Ĉi tiu iom ni malrapide." Sxi rememorigas Suzy kaptante fortikajxo de ŝia brako kaj 
faris siajn promeno malrapida. 



   "Pardonu getting forkondukis, kion ni faros, se ĝi estas la polico?" 

   "Konservu marŝi." Diras Sharon firme. 

   Kiel ili alproksimiĝas la telefono, Sharon, rigardante malantaŭ ŝi por ajna trafiko sur la vojo, tiras Suzy ekstere la 
pavimo, "Donu al li seriozan rigardon kiel vi alproksimigas lin, tiam iru pasinteco." Sharon ridas kiel ŝi lasas iri de 
Suzy brakon . 

   Disigante kiel ili alproksimiĝas al la aŭto la viro ene aspektas el sia ĵurnalo kun surprizo en liaj okuloj. Ne certas 
kion fari kiel Suzy alproksimigas lin li fiksrigardas sxin fari neniun movon. Li rigardas Suzy tiel intense ili ne vidu 
Sharon marŝi pasinteco la fronto de la aŭto kaj rigardi en la pasaĝeroj 'fenestro. 

   Sharon vidas la strangan radio kun lia mikrofono en lia volvita plumbo kaj la walkie talkie tipo radioaparato kuŝis 
sur la pasaĝero sidejo. La viro interne estas subite konscias Ŝaron ĉeesto kaj rapide demetas la ĵurnalo super la 
radio pri la aŭto sidejon. Kolere ŝin per evidenta malamikeco Sharon donas al li ondo kaj montras larĝan rideton 
dum ŝi turnas sin kaj iras laŭ la pavimo. 

   La policano (por kiu estas evidente kio estas) turnas al retrorigardas en Suzy la direkto; Suzy iris kaj li malbenas 
en embarason ĉe esti kaptita eksteren. 

   Suzy metas sian brakon en Ŝaron kaj ili marŝas hazarde kune, "Kion ni faros nun?" Demandas Suzy. 

   "Konservu marŝante, ni vagadi tra la urbo kaj vidi se ni preni sekvis." Respondas Ŝaron dum ŝi turnas sin kaj 
rigardas malantaŭen ŝi al la policano en la aŭto; kiu ŝajnas esti parolante sur sia radioaparato! 

   Sharon esperas devas esti metita novulo en la laboro; krom se ili pensas Suzy kaj Sharon estas vere stulta.Ili 
pasas pluraj horoj vagante en la vendejoj kaj sidis en kafejoj kiel ili rigardas la homojn ĉirkaŭ ili. Sharon estas la 
plej paranoja makuloj unu el iliaj 'vostoj' kiam ili eniras la duan vestojn butiko. Ŝi estas hazarde vestita virino 
portanta brilflavaj ĉemizo sub penigan rigardante denim jako. Designer eluzita jeans kovri la kruroj atingante 
malsupren al sxi aero soled Nike trejnistoj. 

   Sharon provas ne rideti al ŝi, kiel ŝi aspektas tiel evidente "Polico" ŝi povus tiel esti eluzita uniformo! Sharon 
diras nenion Suzy atendante sxin rimarki lian novan kunulon. 

   Suzy sentas emfazis, ke ŝi rimarkis la virinon rigardante ilin en la lastaj butiko ili eniris kaj penso estis nur esti 
paranoja. Suzy povis vidi, ke sxi rigardadis ilin kiel ŝi movis la vesto laŭ la fervoja! 

   Suzy sentis sian korbatadon kresko kaj paniko plenigas lian menson, ŝi volas krii averton al Sharon sed anstataŭ 
pensas ŝi estos certa unue. 

   Suzy vagas la vendejo rigardante bluzoj kaj vestitaj kaj subite turnas sin kaj donas Sharon strangan aspekton. 
Tenante malhela blua bluzo al Sharon ŝi donas la polico virino para fremdulo rigardon, "mi iras provi tion plu, mi 
faras kiel tiu ombro de bluo." Ŝi diras en ekstra laŭta voĉo. 

   Sharon donas al ŝi sciante rideto, "mi iras por rigardi en la bovistoj se vi scivolas kie mi estas." Ŝi diras Suzy kiel ĝi 
marŝas for malrapide rigardis bluzoj kaj jupoj similante indiferenta je Suzy la nun svingas kondiĉo. 

   Suzy precipita en unu el la vestaroj kiel Sharon, konservanta duona okulo sur la policewoman marŝas sur la 
bovistoj. Promenante preter la unua zipo el blua denim Sharon eniras la koridoro de jeans kaj turnante sin por 
rigardi la policewoman ŝi ausente distraídamente 'aspektas' tra la bovistoj. 

   La policewoman estas tiel malbona ĉe ŝi laboron, kiel la novulo en la aŭto. Sharon subite turnas al rigardi la 
virino.Subite ŝi ŝajnas trovi ebenaĵo nigra bazpilkado ĉapo tre interesa. Levante ĝin ŝi aspektas interne kaj Sharon 
povas vidi ŝian vizaĝon estas ruĝiĝis iomete, konscias, ke ŝi vidis. 

   Suzy venas el la ŝanĝiĝantaj ĉambron portante la bluan bluzon kaj rigardas ĉirkaŭ por Sharon. Vidante lian 
sekvanton rigardis fikse en bazpilkado ĉapo Suzy fiksrigardas sxin per malamikeco kaj kolero sur ŝia vizaĝo, ŝi ne 
ŝatas sekvi! 

   Sharon paŝoj for rapide de la kulisoj de jeans, timante ke la vojo Suzy rigardas la policewoman ŝi verŝajne diru 
ion al ŝi. Levante sian brakon en ondo ŝi krias ĉe Suzy; "Tio aspektas bona sur vi, vi iras aĉeti ĝin?" 

   Suzy turnas sin kaj rigardas Sharon similante tedas je la ĉesigo, "Vi plaĉas? Mi pensis pri tio sed devos atendi. "Ŝi 
respondoj rigardante malantaŭen en la polico virino kvazaŭ estas ŝia kulpo ŝi ne aĉeti ĝin. 



   La policewoman metas la basbalo ĉapo reen kie ŝi akiris ĝin el. Looking hontigita ŝi rigardas la plankon dum ŝi 
turnas sin kaj iras el la butiko. 

   Apenaŭ antaŭ la pordo estas fermita Suzy diras al Sharon en laŭta sufiĉe voĉo por la tuta butiko por aŭdi, "Ĉu vi 
vidis ŝin? Ŝi sekvis nin, ĉu vi opinias ke sxi estas la polico? "Ŝi demandas stulte. 

   Sharon tenas sian fingron ĝis ŝiaj lipoj por Suzy esti trankvilaj, kaj frowns je sxi en malaprobo, "Jes mi vidis sxin 
kaj nun danke al vi scias ŝi vidis." Sharon kuŝas kolere (kiel la polico virino transiris okulojn per ŝi al Sharon subite 
turniĝis). Sharon povus diri ke Suzy kondukis sufiĉe senkulpa vivo kaj sxi malbone bezonis ke ŝi estas pli sekreta. 

   Suzy, rigardante tedas je Ŝaron kolera respondo iras denove en la ŝanĝanta ĉambro. Emerging tenante la bluan 
bluzon antaŭ ŝi Suzy metas ĝin sur ĝia zipo kiel Sharon staras apud sxi, "Pardonu al ekkoleros kontraux vi, sed nun 
ili anstataŭigos tiu kun iu alia. Iu, kiu povus esti pli bonaj en tio kaj ni povas ne vidi ilin tiom facile. "Diras Sharon 
en milda voĉo. 

   "Mi ne pensis;kiam mi ŝanĝis en la bluzo mi ĉagrenis pro sekvas min freneza. " 

   "Jes mi scias kiel vi sentas". 

   "Mi ne estas tre bona en tiu ĉi bedaŭrinda, ĉu vi kalkulas ili metos alian virinon rigardi nin?" 

   "Estu iom malfacila por bloke sekvi nin en la virina vendejoj, kredas ke ni devus rimarki lin facila. Eble ni nur 
imagi ĝin ĉiuj kaj la virino pensis ke ni povus venki ŝin, jen kial ŝi forlasis en tia hasto. " 

   "Pull la alia, mi povas esti iom malrapida tie sed mi ne estas stulta." Suzy respondas la kolero radioj. 

   "Vi estas sanga stulta lasante ilin scias vi vidis ilin." Snaps Sharon. 

   Sidante en budo ĉe la malantaŭo de la kafejo Suzy kaj Sharon stir iliaj kafo; ambaŭ estas trankvila sed nervoza 
kiel ĉiu momento la pordo malfermiĝas ili ambaŭ rigardu por vidi kiu estas. 

"Ni trinkos tiuj tiam preni vagadi reen al la via, se tio estas bona kun vi?" Demandas Sharon. 

   "Jes, sonas bone, ĉi maltrankviligas miajn nervojn iom kiel mi kredas ĉiuj ĉirkaŭ ni estas la polico." Respondas 
Suzy en flustro. 

   "Ni bezonas paroli sed ne ĉi tie, la virino kun la nigra ledo mansako kiu ĵus promenis en havas 'policano' stampita 
ĉie ŝi," 

   "Kiel vi povas diri?" Demandas oni senkomprena Suzy gapante alta blonda virino jaroj ĉirkaŭ tridek, kiu ĵus 
piediris tra la antaŭa pordo kaj prenas seĝon ĉe malplena tablo. 

   "Mi povas flari ilin." Ridas Sharon. 

   "Hej!" Suzy ekkrias, "mi scias, kion vi volas diri sed tio estas kiam estas apude, ŝi devas esti kvin metroj for." 

   "Estas kiel sesa senso odoron, ili povas esti kvindek metroj for ĝi ne faras neniun diferencon. Mi povas flari ilin 
sur la aero. "Ridetas Sharon larĝe. 

   "Estas pli al ĝi ol tio, kio alia donas ilin?" 

   "Nu, ni komencu kun ŝi." Sharon indikas per sia kapo ne prenante siajn okulojn for Suzy. 

   Suzy tenas siajn okulojn ŝlosita kun Sharon, "Iru do, diru al mi." 

   "Sen rigardi sxin rekte, rigardi ŝin el la angulo de via okulo, kaj diru al mi kion vi rimarkos." Ordonoj Sharon. 

   Suzy movas sian kapon iomete por ke ĝi aperas ŝi rigardis la menuo sur la vendotablon. 

   "Nu?" Demandas Sharon senpacience. 

   "Donu al ni ŝancon volo vi?" Respondoj Suzy kiel ŝi fiksrigardas la menuo, post longa tridek sekundoj sxi aspektas 
Sharon en la okuloj, "Vi estas havanta min, ŝi estas plu la polico ol mi ŝi aspektas tute normala . Mia diveni ŝi estas 
panjo kiu devas iri preni sxin infanoj el lernejo, tiel ŝi pasigi la tempon. "Diras Suzy rigardante la horloĝon sur la 
muro, kiu montras la tempo 14,33 horoj. 



   "Eble." Ridetas SXaron, "Ĉu vi rimarkis kiom entrometido ŝi estas? Ŝi estas aŭskultas la konversacion inter tiu 
malnova knabo kaj lia misses sidas malantaŭ ŝi. " 

   Suzy aspektas reen ĉe la menuo kaj avertas ke la virino havas la kapon klinita iom reen dum ŝi aŭskultas ilin 
parolante malantaŭ ŝi. 

   "Kaj ŝi havis bonan malmola rigardu ĉiuj en ĉi tie krom ni, estas alia donaci. Vi devas esti rimarkita antaux kiel la 
policano rigardas vin kaj aliajn homojn? Kiel ili rigardas vin kiel vi estas krimulo kaj ili havas tiun rigardon en la 
okuloj de kiel supera ili estas? " 

   Suzy aspektas ree en SXaron, "mi scias, kion vi volas diri sed ŝi estas ankoraŭ longa vojo for kiel vi povas vidi la 
okuloj de ĉi tie?" Demandas oni senkomprena Suzy. 

   "Mi povas vidi ilin, sed estas en sia sinteno tiel, ĝi aspektas kiel ŝi sidas atento, kiom senmakule pura ŝi ne 
engaĝiĝo ringo kaj rigardu siajn vestojn, ili estas ne malmultekosta." Sharon diras firme konvinkita ke estas rajto . 

   Suzy ne tiom konvinkita sed ne rimarkos kiel la virino rigardas la homojn ĉirkaŭ ŝi, la pordo malfermiĝas kaj 
'Hoodie' marŝas in Juna knabo jaroj pri dek sep kiuj ankaŭ portis kune kun sia malhela blua kapuĉo lano jako, ŝirita 
jeans kaj blanka trejnistoj kun brilaj verdaj ŝulaĉoj, marŝas supren al la vendotablo ordigi trinkaĵo. 

   La virino rigardas la knabon kun evidenta malaprobo kaj subite Suzy komprenas kion signifas Sharon.La supera 
rigardo estas en la okuloj kaj Suzy povas vidi ke la virino faris sian menson la knabo estas krimulo. 

   Suzy aŭdas la Hoodie ordon kafo en milda edukitaj voĉo kiu estas la tuta ĝentileco, la sinjorino malantaŭ la 
vendotablo petas lin preni sidlokon kiam kelnerino servos al li. La Hoodie kapsignas en ĝentileco kaj turnas sin kaj 
sidas ĉe malplena tablo malantaŭ la polico virino. Suzy nun emas konsenti kun Sharon kaj ŝi trinkas la ceteraj kafo 
rapide kaj ekstaras, "mi devas eliri el tie." Ŝi diras kiel ŝi metas sian jakon sur. 

   "Mi estas ĝuste malantaŭ vi." Respondas Sharon kiel ŝi ankaŭ staras; portante sian jakon ŝi sekvas Suzy el la 
kafejo. 

  Ili marŝas dum ĉirkaŭ dudek metrojn ĝis Sharon diras Suzy halti; "Konservu okulon sur la kafejo vidi kiu eliras, 
dum mi metis mian jakon sur". 

   "Ŝi estas jam eksteren, se tiu estas, kiu vi aludas?" Respondas Suzy en timigita voĉo. 

   Sharon svingiĝas en la direkto de la kafejo kaj vidas la virinon rigardante trans la dua flanko de la vojo. Sharon 
sekvas ŝin rigardo kaj vidas hazarde vestita viro en liaj lastaj jaroj kvardek balanci la kapon iomete al sxi. 

   Suzy ankoraŭ rigardante la virino, "Kion ni faros?" 

   "Penso ni konsentis reveni al la viaj?" Ridetas Sharon. 

   "Kion ni povas fari pri ŝi?" Demandas Suzy senpacience. 

   "Montru al sxi longan vojon hejmen, se vi estas ĉe ĝi?" 

   Suzy ridetoj, sxiaj okuloj glinting kun petolema pensojn, "mi scias kelkajn stratetojn, veti vi povas perdi sxin." 

   "Ni iru por tio, konduki plu." Ridas Ŝaron dum ŝi sekvas Suzy laŭ la okupitaj pavimo. 

   Suzy Teksas ŝia maniero inter la compradores kaj junaj Mums kun iliaj cochecitos kaj malgrandaj infanoj. Sharon 
havas malfacilecon tenante ritmon kaj krias Suzy prokrasti iom, "Ne volas fari simili ni forkuras?" Ŝi petas senspire 
kiam ŝi kaptas ŝin. 

   Suzy aspektas seniluziigis sed tio malrapidigos iom, rigardante malantaŭ ŝi subite kroĉas teni de Ŝaron la mano, 
"Rapida, ni transiros antaux la buso venos cxi tien."Suzy diras kiel ŝi komencas tiri Sharon tra la ĉefa strato. 

   Sharon sekvas kiel ŝi vidas la grandan verdan duobla Decker buso direktis al ili. Ili rapide transiras la straton kaj 
Suzy tiras Sharon enen alleyway tio estas inter Karitato butiko kaj viandistoj. El okuloj de la High Street Suzy 
komencas kuri laŭlonge de la strateto, "Iru lasis." Sharon ordonoj kiam ili alproksimiĝas al alleyway kiu kuras 
paralela al la High Street. 

   "Ne ni duobligi dorson al ŝi." Suzy konsentas provas tiri Sharon dekstre kiel ili ankoraŭ tenis manojn. 

   "Do vi kuros rekte en lia paro, kiu staris fronte al la kafejo." Diras Sharon kiel ŝi tiras Suzy al halto. 



   Suzy aspektas konfuzita kaj alarmita, "mi neniam vidis ŝin." 

   "Ŝia estis li, venu." Sharon tiras Suzy al la maldekstra kaj ili kuras laŭ la strateto al la fino de la konstruaĵo kiel 
Sharon tiras Suzy en la strateto al la maldekstra; kondukante ilin al la ĉefa strato. 

   "Kion vi faras?" Demandas Suzy en alarmo. 

   Sharon ridas; "Estas ĉiuj ludon vi scias, ni vin kaŝos en la butiko." Ŝi diras kiel ŝi trenas Suzy elportos sur la amaso 
kaj en alian Karitato butiko. 

   Ankoraŭ tenante Suzy manon Sharon kondukas Suzy al la libro bretoj, lasante go de Suzy manon ŝi prenas libron 
el la breto kaj malfermas ĝin. Suzy prenas rapida rigardo al la pordo antaŭ ŝi prenas libron el la breto; Colditz de 
PR Reid en hardback. Ŝi vidis la nigran kaj blankan filmo dekoj da fojoj kaj ridetoj, kiam ŝi vidas la prezon ene; 25 
denaroj. Fermante la libro ŝi rigardas tra la bretoj sed nenio pli kaptas ŝia okulo, "Ĉu vi intencas aĉeti tion? 
Demandas Sharon kiel ŝi legas la contraportada. 

   "Certe, ili nur volas 25 denaroj, vi havas unu tiel? Suzy demandas rigardante la ruĝan bara kovrilo de la libro 
Sharon kupliloj al sia brusto. 

   "Tro pravas, ili nur volas dudek kvin pencojn por ĉi tiel." Ŝi ridetas. 

   Suzy prenas ĝin el ŝia mano, "Mi invitos vin kiel vi aĉetis la kafo." Ne doni Sharon ŝancon respondi ŝi marŝas 
rapide al la vendotablo. 

Sharon sekvas kaj rigardas la laca maljunulo malantaŭ la vendotablo prenu la librojn de Suzy manon. Pacience li 
senŝeligas la eta pegatinas ekstere montri la prezon kaj batas ilin en grandan A4 grandeco libro kune kun kvindek 
aliaj etiketoj. Fermante la libro li ringojn ĉe 25 denaroj dufoje kaj diras per grinca vocxo, "Kvindek denarojn 
bonvolu, vi ŝatus sakon?" 

   "Jes mi petas, se vi ne ĝenas." Respondas Suzy disdonado la viro al kvindek pencojn peco. 

La maljunulo prenas la monon de Suzy manon kaj tutaj la gxis kiam li metas la mono in Apogante sub la 
vendotablon li rummages ĉirkaŭe kaj eltiras malordigitan superbazaro mola sako. Metante la libroj en la sako li 
manojn ilin Suzy; "Dankon." Li diras agrable kiel ŝi kaj Sharon turni eliri. 

   Trarigardante la fenestro la policewoman frowns en ilia direkto kaj turnas sin kaj apogas sian dorson kontraŭ la 
vitro de la fenestro. 

   Sharon ridas; "Mi scivolas, ĉu ŝi ĝuis lian kuri ĉirkaŭ la strateto?" 

   "Por la esprimo sur sia vizaĝo mi dirus ne." Ridetas Suzy kvankam maltrankviligita rigardo kovras sian vizagxon. 

   "Nur ignori ŝin kiam ni eliris, vi povas peti al mi kion mi aĉetis libron kaj tiam ni havos malrapidan promeni laŭ 
High Street al hejmo Ok?" Sharon petas kvankam ĝi estas pli ol peto kaj ŝi iras al la antaŭa pordo de la butiko. 

   Suzy precipita egali lian takton kun ŝi kiel Sharon paŝoj el sur la pavimo kaj komencas marŝi preter la polico 
virino, kiu estas ankoraŭ apogis sin al la vitro de la butiko. 

   "Kion vi ricevis? Vi neniam faris montri al mi. "Demandas Suzy dum ŝi marŝas apud Sharon.  

   "Nur la plej bona scienco fikcio libro neniam skribita, estas iom difektita, sed aspektas pura kaj nur 25 denaroj!" 
Ŝi ekkrias kun reala entuziasmo. 

   "Kio do estas?" Suzy demandas senpacience. 

   "Starship Stinedern - estas miriga afero." 

   "Mi nur pensas en la polico, kiam ni estis marsxante," diras Suzy, "ili ŝajnas tre decidis rigardi, kion mi faras kaj 
kiu metas vin en maloportuna pozicio." 

   "Diskuto pri ĝi kiam ni atingos la via." Sharon diras Suzy per mallaŭta voĉo. 

Suzy kapsignas kapon en konsento kaj ili malrapide marŝi al Suzy la bungalow; ilia 'vosto' ŝanĝas kiam ili atingis la 
randon de vilaĝo kiel la policewoman ŝanĝoj lokoj kun, kiuj povas nur esti priskribita kiel la 'serĝento'. 



   La viro estas en lia meze kvindekestroj kaj por lia vertikala maniero, kaj la preskaŭ militemaj vojon li iras al li 
donas vin kaj li tenas diskreta distanco. Suzy kaj Sharon ignori lin kaj provas rigardi hazarda kiel ili ridis kaj ŝerci 
dum la vojo. 

   Ĝiri la angulo en Suzy la vojo ili ambaŭ halto spure kiel la pavimoj kune ambaŭ flankoj de la vojo aperas plena 
Knabino Skoltinoj! 

   Suzy ridas nervoze, "Preskaŭ donis al mi pro koratako, kiam mi vidis tiujn uniformoj ĝis mi vidis la grandecon de 
la knabinoj portis ilin." Suzy diras kiel la rido turnas iomete histeria kun reliefo. 

   "Ĝi similas ili purigis la najbaraĵo kaj ĝardenoj, veti ili frapadon sur via pordo." Kaptante fortikajxo de Suzy 
manon Sharon tiras sxin sur la vojo; "Tamen ili faras min nerva." 

   Ili atingas Suzy la pordo kaj kiel Suzy fariĝas la ŝlosilon en la seruro juna Knabino Guide jaroj ĉirkaŭ dek unu 
jarojn nervoze malfermas la pordon malantaŭ ili. Sharon turnas la bruo de la pordego malfermo, "Saluton, vi ĉiuj 
rigardu okupita, mi esperas ke estas tuta por bona kauxzo?" Ŝi demandas la Knabino Guide en ŝia dolĉa voĉo. 

   La knabino videble distras en Ŝaron agrabla maniero, "Jes nia kabano estas filtri kaj ni alvenis al havi novan 
tegmenton, trovigxas neniaj laborpostenoj mi povas fari en via ĝardeno aŭ balai vian vojon?" Demandas la Guide 
espereble. 

   "Mi ne vivas tie, Mi iros kaj demandi la sinjorinon ene." Sharon diras ŝi dum ŝi marŝas ene, aŭdinte bruon de la 
kuirejo Sharon marŝas laŭ la salono en la kuirejon, "Estas Knabino Guide ekster kiuj volas scii se vi havas ajnan 
laboron por ŝi fari? " 

   Suzy ridetas, "Knabino gvidas? Mi estis unu el ili, jes ŝi povas tiri la herbaĉoj supren kiuj kreskas apud la domo. " 

   "Mi diros al ŝi, ne povas imagi al vi esti Knabino Guide." Sharon ridas. 

"Kaj bona mi havos vi scias, estis vere bona amuza, mi metos rubujon eksteren por ŝi metis la herbaĉoj in" 

   "Mi neniam aliĝis, iris unu fojo ĉi granda knabino tenis puŝas min, do mi neniam iris denove." Sharon diras ŝi 
dum ŝi marŝas eksteren de la pordo kaj laŭlonge de la salono, "Jes mi petas, la sinjorino, ke vi povas treni la 
herbaĉoj ĉe kiuj kreskas apud la domo. Ŝi nur nun rubujon por vi por meti ilin in "ŝi rakontas la Knabino Guide kiu 
pacience atendas ekster la pordo. 

   "Vi devas trankviligi." Sharon diras Suzy firme. 

   "Estas tiel timigita Mi ĝojas ke vi alvenis, dankon." Suzy atingas eliri kaj premas Ŝaron mano donante malforta 
rideto. 

   Suzy faris la kafo kaj ili sidas ĉe la kuireja tablo kaj la sono de collared kolombo kantante en la pirarbo en la 
ĝardeno sonas laŭta tra la malfermita pordo de malantaŭen. La suno brilas malforte kiel ĝi estras la vualita 
horizonto, krepuske estas proksimume horo for kaj la kvieta de la alproksimigi vespero, krom iuj paseroj kvereloj 
en la guttering, povas jam esti sentis kiel la temperaturo falas kelkaj gradoj. 

   "La vojo vi estis sekvita Mi kredas ke vi estas en tereno de mizero; se vi kovris vian temoj tute." 

   "Jes mi certas; Darren konsideras esti memmortigo laŭ la loka ĵurnalo kaj mi ne povas vidi ilin trovante Doug." 

   "Mi neniam aŭdis pri tiu Nu antaŭe, kiel estiĝis Lewis scias pri tio?" 

   "Mi opinias, ke li venis tra ĝi hazarde kiam li promenis la hundo." 

   Parizo, la Knabino Guide estis streĉe laboris kaj plenigis la rubujon kun trudherboj, sur ŝia vojo por demandi kie 
malplenigi la rubujon de herbaĉoj ŝi aŭdas Suzy kaj Sharon parolas en la kuirejo.La kuireja pordo estas larĝe 
malfermitaj kaj ŝi povas aŭdi ĉiun vorton, la vorto 'sinmortigo' faras haltigi ŝin ankoraŭ en ŝoko, Parizo legis pri 
memmortigo en la ĵurnalo kaj la mencio pri Nu faras ŝia aŭskultu atente. 

   Wells estis fascinación ŝia ĉar ŝi povis memori kaj senhonte ŝi eavesdrops. 

   "Jes estas, sed mi ne priskribas ĝin kiel bona, bizara estus bona vorto." Konfirmas Suzy, ŝia voĉo firming dum ŝi 
babilas, gajnante forto de Ŝaron amikeco. 

   "Weird? Kial stranga? " 

   "Nu La Puto estas ĉirkaŭita de akvo, kaj ĝi estas seka." Suzy ridas pri la ripeto de la vorto 'Nu'. 



   "Kiel vi povas havi sekan Nu?" 

   "Ĉi tiu estas; kaj vi devas transiri profunda torento, kiu estas ĉirkaŭ du metroj for de gxi." 

   "Tio estas stranga, mi ŝatus vidi tiun tagon post la larvoj faris sian laboron." 

   "Urgh ne memorigi min ke mi ne sentas tiel remordimiento kiel mi agis, dum jaroj mi alvenis, por vere malamas 
lin kaj nun li estas for Mi sentas feliĉa." 

   "Mi vetas vi, observu pensante pozitiva kaj vi ricevos tiun regularon, kaj vi deziras tason da kafo?" Sharon 
demandas kiel ŝi ekstaras. 

   Parizo vidas la supro de Ŝaron la kapon kaj apogas sin trankvile ĝis ŝi estas ĉirkaŭ la angulo. Spirante rapide en 
angoro Parizo ne povas kredi kion ŝi aŭdis. Eble estas ĉar tiu estas kion ŝi volas aŭdi argumentas la voĉo en lia 
kapo, sed Parizo scias kion ŝi aŭdis. 

   Irante ĉirkaŭ ĉe la fronto de la bungalow ŝi kontrolas ke ŝi jam plenumis weeding ĝuste kaj reprenas la rubujo de 
trudherboj. Nervoze ŝi frapas sur la pordo tenante sur la rubujon firme kvazaŭ ĝi protektos sxin. 

   La pordo malfermiĝas larĝa, "Ĉu vi fartas bone?" Demandas ridetanta Sharon. 

   "F-Belaj dankon." Stammers Parizo; "Kie mi povas meti tiujn herbaĉoj?" Ŝi petas tenante la rubujon por ke 
Sharon povas vidi ĝin estas plena. 

   "Vi faris bone, sekvu min, kaj mi montros al vi la compost amaso." Sharon diras kiel ŝi paŝoj for de la pordo fermi 
ĝin malantaŭ ŝi.Marsxante flanke de la bungalow Sharon povas vidi kie Paris tiris la herbaĉoj kiel grundo estas 
elmontrita sur la betono de la vojo, "mi prefere iru balailo, ĝi aspektas kiel vi tiris ĉiuj herbaĉoj supren, Suzy estos 
plezuron. " 

   Parizo ridetas en embarason kaj sekvas Sharon al la dorso de la ĝardeno al la compost amaso. Malgranda 
compost amaso ĉirkaŭita de rusting corrugada fero kaj kovris per fresxa herbaĉoj de Suzy la ĝardenado penadoj 
sidas en la ombro de malnova pomarbo. 

   "Eljxetu ĝin tie." Sharon ordonoj dum ŝi malfermas la pordon al la barako, apogante en ŝi eltiras malnovan mola 
balailo kaj manoj ĝin al Parizo; "Nur balai la malpureco sur la ĝardeno kaj venu kaj frapas sur la malantaŭa pordo, 
kiam vi faris bonvole. "ridetas Sharon. 

   Parizo prenas la balailo de Ŝaron mano etendita kaj pasas ŝi la malplenan rubujon. 

   Sharon marŝas reen en la kuirejon ferminte la pordon post sxi, Suzy estas fikse en ŝian tason da kafo rigardante 
tre malfeliĉa, "Vi devas ĉesi zorgigas, ĉio tuj estos en ordo." Certigas Sharon. 

   "I got aĵoj zorgi pri, kio okazos al mi se ili ekscias mi mortigis Doug?" Respondas Suzy en histeria voĉo. 

  "Trankviliĝu vi nur ĉar ili sekvas vin ne signifas ke ili sciis nenion, ne lasu ilin porti vin aŭ vi faros erarojn. Atendu 
ĝis la gvidanto iris tiam ni parolos pri ĝi, vi volas pli da kafo? " 

   "Ne mi estas bona dankon, aŭ mi estos peeing tuta nokto." 

   "Nu mi tuj havas, estas bonŝanca vi ne fumas aŭ vi estus ĉeno fumado, la emfazis kondiĉo vi estas in" diras 
Sharon kiel ŝi plenigas la kaldronon kun akvo. 

   "Mi neniam ŝatis fumi kiel ĝi faris min tusi tro multe." 

   "Made min malsana kiam mi provis ĝin, komprenu mi estis nur dek unu jarojn." Ridas Ŝaron dum ŝi turnas la 
kaldrono sur boli, "vi certas ke vi ne volas unu?" 

   "Daŭrigu tiam, sed mi iras esti tutan nokton." 

   Sharon prenas Suzy la tason de sia mano etendita kiel la Knabino Guide frapas milde sur la malantaŭa pordo, 
"Tio devas esti la gvidanto, vi havas monon por ŝi?" 

   Suzy frowns kiel ŝi staras kaj iras el la kuirejo en la salono, kiam ili revenis en porti kelkajn funtojn en ŝia mano ŝi 
pasas ilin al Sharon, "Donu al ŝi ke mi petas, mi bezonas la Loo." Ne doni Sharon ŝancon respondi ŝi turnas rapide 
kaj faras sian vojon al la bano. 



   Sharon malfermas la malantaŭa pordo ridetante larĝe, "Vi faris bonan laboron, dankon, mi atendas ke ĉi tiu 
helpas al via nova tegmento." Ŝi diras kiel ŝi manojn la Knabino Gvidas la monon. 

   "Dankon." Ridetas Parizo dum ŝi prenas la monon, "Bye." Ŝi diras kiel ŝi precipita for. 

   Sharon fermas la pordon silente; io stranga pri la junaj knabinoj konduto kaj Sharon demandas ĉu ŝi aŭdis ion. 
Pensante reen super la tempo pasis kun Suzy kiam la Knabino Guide estis en la ĝardeno Sharon rimarkas ke ili 
havis la malantaŭa pordo larĝe malfermitaj. "Kio estas la afero kun vi?" Demandas Suzy vidante Ŝaron ruĝa 
maltrankvila vizaĝo. 

   "Mi pensas, ke via paranojo estas cepillado for, mi sentas kiel maltrankviliĝis kiel vi." 

   "Tiuj polico post ni jam atingis min vere timigis mi eĉ ne povas paroli al Knabino Guide." 

   "Mi pensis, kial vi forkuris, La malbona estas vi enboteligi ĉion supren, mi scias ke vi alfronti tre bone en via 
propra ĉar vi devis per via tuta familio mortis. Perdi Doug metis vin tute en via propra kaj Mi vetas vi sentas vin 
sentis kiam via panjo mortis. Mi scias kiel vi sentas mia mums 'estis morta naŭ jaroj kaj mi perdos sian terure. Sed 
vi estas ne en via propra, mi estas tie kaj Lewis estas ĉirkaŭ iu loko, la okuloj de la policano probable konservis lin. 
" 

   "Mi nur scivolas pri Lewis kiel li ne nomis aŭ eĉ provis telefoni al mi." Respondas al maltrankvila Suzy. 

"Vi lin renkontos ĉe la butiko kaj al la maniero helpis vin estas signo, mi opinias ke vi devus fidi lin. Kiam vi unue 
sciigis min pri li mi faris miras pri liaj motivoj, kiel vi diris, ke li imagis vin, sed mi ne povas vidi vin pri rilati kun li en 
tiu vojo. Mortigante Darren la vojo li faris kaj la vojo li liveris de la korpoj lin faras ŝajnas esti malvarma bastardo, 
se vi tedas lin. " 

   "Jes, li estis vere agrabla al mi la tutan tempon mi konis lin kaj mi ne povas iam memoros ni argumentante pri io 
ajn." 

   "Ju pli mi pensas pri ĝi des pli mi estas konvinkita, ke Knabino Gvidas nin auxdis paroli pri Doug esti malsupren la 
Puto. Ŝi aperis nervoza, se ne timigas min kiam ŝi rakontis al mi ŝi estis finita. " 

   Suzy vizaĝon igas pala kiel sxi makzelo gutas malfermita, "Kion ni faru?" Ŝi petas en timigita voĉo. 

   Parizo atendas sian tempon por peti ŝin Donu pri la Puto, atendante ĝis li finis sian vespermanĝon kaj fumis 
cigaredon ŝi kunigas lin en la dorso ĝardeno. 

   "Donu vi iam aŭdis pri malplena Nu en tiu regiono?" 

   Spirante nubon da fumo ŝia paĉjo rigardas sxin, "Kiu vi estas aŭskulti?" 

   "Mi estis weeding ĉi sinjorino ĝardeno posttagmeze kaj mi povis aŭdi sian amikinon kaj ŝia parolas ĝin, kaj tie 
esti mortinta korpo." 

   "Jes mi scias kie estas seka Nu kiel ĝi okazas, kvankam ĝi eble ne estas la alia ili parolis." 

   "Ĉu ni povas iri por vidi ĝin bv Paĉjo?" Demandas Parizo en ŝia ĝentile voĉo. 

    Ŝia Donu aspektas ĉe la ĉielo, "Estas preskaŭ mallume, vi povas atendi ĝis la mateno?" Li demandas, ne 
kredante al senviva korpo estas tie. 

   Parizo entombigas ŝia malpacienco kaj farus malbonan Pokero ludanto, kiel ŝia vizaĝo perfidas liajn sentojn. 

   "Ĉu vi iam estis ekstere en la arbaro en la mallumo antauxe?" Demandas lia paĉjo, sciante la respondo. 

   "Ne mi neniam havas, sed mi ŝatus." Respondas Parizo ekscitite. 

"Ne ĉi tiu nokto, ni klopodos kaj trovu la Puto matene kaj se la vetero restas bela Mi prenos vin vidi Badger aro en 
la vespero." 

   Parizo vizaĝon lumigas kun ekscito, "Ĉu ni povas iri vere frua bonvolu paĉjo?" 

   "Se mi korpigas en la tempo, estas mia tagon post ĉiu." 

   Parizo kuras antaŭen kaj kisas ŝin Donu sur la vango, "Thanks paĉjo, mi faras amas vin." 



   "Vi ne kredas, ke morgaŭ, tio estas longa promenado al la Puto". 

   Parizo malfermas la pordon trankvile kiel shi povas sen delasante la pleto de matenmanĝojn. Certe tio estis nur 
ses tridek matene kaj ŝi atendis la subaĉeto de matenmanĝo en la lito laborus. 

   Opcio la pleton sur la unuobla apud ŝia paĉjo kapon la malfortan bruon faras lin malfermu liajn okulojn, "Kio 
estas ĉio ĉi tiam?" Li demandas en simulita surprizo kiam li estis veka dum proksimume unu horo kaj aŭdis Parizo 
movi ĉirkaŭe. 

   "Mi pensis, ke vi kaj Mumio ŝatus matenmanĝo en la lito." Ridetas Parizo. 

   "Via Patrino ne dormis bone hieraŭ nokte, bona mi manĝi ĝin malsupren tiel ni povas lasi ŝin dormi." 

   Horo poste Malcolm, Parizo la paĉjo iras ĝis apud granda pordego, kiu kondukas al antikva herbejo. 

   Apenaŭ atendante sxin Donu turni la motoro ekstere Parizo unbuckles sxia sekureco zonon, malfermas la 
pordon kaj kuras al la pordego. Starante sur la fundo fervoja Parizo avide rigardas tra la kampo. Ĉiuj estas ankoraŭ 
kaj kvieta krom la sono de verda pego kiel brue serĉas nutraĵon. 

   Kunigante Parizo ĉe la pordego ŝia paĉjo aspektas tra la silenta kampo; "Ŝajne ni ekhavis la lokon por ni mem, tio 
estas la maniero in" li diras al ŝi, kiel li iras al la rajto de la pordego. Apud la granda pordego piediranto aliro estis 
konstruita en la formo de ligna stile kiu clamber super. Dekstre de la stile paliĝinta avizo preskaŭ nelegebla 
montras la nomon de la herbejo kaj kelkaj de la sovaĝa vivo kiu povas vidi en la areo. 

"Kie ĝi paĉjo?" Demandas Parizo ekscitite. 

    Montrante la malproksima angulo de la kampo Malcolm diras, "En tiu malproksima angulo, bonvolu ne iri 
kurante sur speciale kiam ni estas tie kiel estas marĉaj kaj povas esti perfida". 

   "Ok paĉjo." Ridas Parizo dum ŝi kuras en la direkto de la Puto, kiam estas ĉirkaŭ ducent metroj de sxi Donu ŝi 
turnas sin kaj rigardas lin senpacience, "Venu paĉjo, ni volas alveni hodiaŭ." 

   "Atentu viajn lipon, ne forgesu estas longa promeno hejmen el tie." Li ŝercis respondas. 

   Parizo daŭrigas al la Puto ĉe multe pli malrapida ritmo kaj ŝia paĉjo parigas kun ŝi dum ŝi atingas la rivereton. 

   "Ni devos transiri uzante tiu ponto." Li diras al ŝi notis al la ponto konsistas el fervojo dormantoj. 

    "Ĉu estas fiŝo?" Demandas Parizo espereble dum ŝi fiksrigardas en la klaran akvon. 

   "Mi neniam vidis neniun, sed ĉi torento ne sekigas en la somero." 

   Rezigni serĉas neekzistanta fiŝo Parizo kuras super la ponto kaj faras sian vojon al la arbaro. 

   Rapidis post ŝi Malcolm parigas kun ŝi al la bordo de granda makulo de densaj koto. Hufojn printaĵoj de la 
bovinoj penetri dudek centimetroj en la koton substrekante la dikeco kaj Parizo rigardas sxin paĉjo en konsterno, 
"Kiel ni tuj sukcesis pasi tiun?" Ŝi petas seniluziiĝo plenigante sian voĉon. 

   "Ni iros ĉi tie." Ridas Malcolm, kiel li promenas laŭ la rando de la arboj. Dudek metroj pli tie svenon vojo 
kondukas en la arboj, la ramplo estas iomete supren kaj ili baldaŭ marŝante sur seka tero. 

   Kelkajn metrojn en la arbojn de la odoro de putriĝo karno derivas al ili, Malcolm turnas sin kaj rigardas Parizo, lia 
vizaĝo iomete pala, "Certe ne flaras kiel iu mortis." Li diras severe kiel li faras sian vojon pli profunden en la arboj. 

   La putriĝo odoro ricevas pli forta kiam ili tuŝas la Puto kaj Malcolm ne estas tro feliĉa kun havi sian filinon kune. 
La brila pikdrato ĉirkaŭas la Puto brilas en la mallumo sub la arboj kaj Malcolm por por rigardi ĉirkaŭe. 

   "Kio estas paĉjo?"Demandas Parizo en ekscitita voĉo, krom la terura odoro ĉio ĉi estas nur granda aventuro al ŝi. 
La penso, ke ĝi povas esti morta korpo kiu produktas la odoro, kaj la murdinto povas ankoraŭ esti ĉirkaŭ ne donis 
al ŝi. 

   "Tio odoro faras min sentas malsanaj, mi serĉis en la okazo mi tretas sur io terura." Diras Malcolm, kiel li 
aspektas ĉirkaŭ inter la arboj. Al blackbird la alia flanko de la brila pikdrato aperas kaj komencas serĉi manĝaĵon 
kiel serĉas tra la mortintoj folioj. Ĝiri la malnova folioj super kaj gratante la tero per la piedoj li trovas kio serĉas 
kiel pecks la malgrandan insektoj. 



   Malcolm distras kaj komencas marŝi al la Puto; la blackbird aspektas supren al li akre kaj baroj, baras sin 
malantaŭ la arboj. 

   Kvin metroj de la Puto Malcolm povas vidi mortinton vulpo kuŝis kontraŭ unu el la kolonoj kiuj apogas la 
pikdrato. La vulpo aspektas premplatigis kaj sanga kaj aperas movi kiel miloj da muŝoj svarmas super ĝi. 

   La korpo aspektas malbone damaĝita kaj Malcolm miraklojn kio povus esti okazinta al ĝi, ne estis leonoj aŭ tigroj 
en la angla kamparo aŭ ajna alia besto kiu li sciis, ke povus esti truditaj tiaj vundoj. La odoro de putriĝo karno li 
meti sian posxtukon tra sia nazo kiel ĝi alproksimigas pli proksima. 

   "Tio estas terura." Diras Parizo kiam ŝi vidas la vulpo, sentante kiel ŝi estas tuj estos malsana ŝi apogas sin kaj 
rigardas sxin Donu kiel li aliras la kadavro. 

   Kiel Malcolm alproksimigas la mortintoj vulpo, mil muŝoj preni flugon kaj svarmo ĉirkaŭ lia kapo. La odoro de 
putriĝo karno estas preskaŭ tro multe por li kaj li povas senti sin komencas gag. La vulpo aspektas premplatigis, pli 
kvazaŭ ĝi estis implikita en akcidento ol lukto kun alia besto. 

   La muŝoj kaj vermojn faris lian parton en malfermante la vundoj, tamen la putriĝo odoro ŝajnis emani el la Puto. 
Klinante antaŭen Malcolm metas sian vizaĝon proksima al la mortintoj vulpo kaj demetante sian posxtukon el lia 
nazo flaras ĝin singarde. 

La odoro estas definitive malsama de la regante odoro kiu ŝajnas plenigu la arboj. Malcolm rimarkas, ke ekzistas 
pli ol unu kadavron tie. 

   "Restu reen Parizo, ĉi vulpo povus esti kovrita en malsano." 

   Starante virtuloj Li anstataŭas la poŝtukon sur sia nazo, rigardante la teron ĉirkaŭ la Puto li povas fari el freŝaj 
spuroj en la mola koto. La alia flanko de la Puto aspektas esti kovrita kun ili kaj la signojn de iu provas maski tiuj 
aspektas evidenta. 

   Malcolm povas vidi kie folioj estis jxetitaj en la spuroj kune kun musko kovrita bastonetoj kaj branĉoj. La portilo 
ĵetitaj sur la supro de la piedsignojn povas nur venis el sub la profunda ombro de la arboj. 

   Apogante sin de la Puto, Malcolm turnas sin kaj rigardas Parizo, "Tio estas kie la terura odoro venas de, ke 
malricxuloj vulpo li devas esti got implikita en la drato, bona resti for de ĝi." Li diras kiam li marŝas supren en la 
arbojn. 

   Parizo estas seniluziigxon pro ne povi vidi sube la Puto kaj ne plu interesiĝas pri kadavroj faras sian vojon al la 
kampo supozante ŝia paĉjo tuj por pee. 

   Malcolm aspektas antaux la tero kiam li marŝas; pli spuroj montras en la molan teron kaj li povas vidi kie iu 
kolektis lignon kaj folioj. Malsupre kie la bastonoj kusxis la tero fariĝis pala pro la manko de lumo kaj povus facile 
videbla. Kelkaj pli tagoj kaj la plimulto de ĉi igus nevidebla kiel mallumigxos, farante Malcolm rimarkas ke ĉi tiu 
estis ĉiuj faris lastatempe. 

   Profunda maltrankvilo por lia filino la sekureco paralela ĉi penso kaj li turnas rapide kaj iras el la arboj. Ne vidu 
Parizo tuj li panikoj kaj rigardas ĉirkaŭ maltrankvile; la movado de sia kapo malsupren por la rojo kaptas la okulon 
kaj li marŝas rapide super ŝi. 

   Parizo estas ĵetante lignon en la malrapida fluas rivereto provante atingi ilin flui en bonorda linio kiam ŝi aŭdas 
ŝia paĉjo alproksimiĝas. Ŝia Donu aspektas pala kaj aperas iom timigita kiel liaj okuloj rigardas ĉirkaŭ la kampo kiu 
ĉirkaŭas ilin. 

"Vi bone paĉjo?" Demandas Parizo kiel ŝi staras, ĵetante la resto de la bastonoj en la klaran akvon. 

   "Tio mortintoj vulpo faris min sentas iom malsana, estis miloj da larvoj manĝi ĝin." Li diras. 

   Parizo ne estas konvinkita de lia respondo kaj ricevas la senton ŝia paĉjo kuŝas, "Ĉu vi trovis ion alian?" 

   "Ne, nenion" kuŝas Malcolm, "Ĉu ni reiros al la aŭto nun kaj spiri iom da freŝa aero?" Li ridetas malforte en 
Parizo. 

Havante fina rigardon ĉirkaŭ ili speciale malantaŭ la arboj, Malcolm sekvas Parizo al la ponto. 

   Naskas atingante la ponton subite turnas sin kaj rigardas sxin paĉjo en la okuloj, "Estas viro rigardis nin." Ŝi diras 
en trankvila flustro. 



   Malcolm haltas kaj rigardas Parizo en la okuloj, la timoj kiuj plenigis lin de lia malkovro, en kio li sciis ke estas 
morta korpo en la Nu levas al la surfaco. Proksime al paniko kaj plena timo por sia filino kaj ne preni siajn okulojn 
de ŝi demandas same trankvile, "Kie li estas? Mi ne vidis neniun. " 

   "Estas stile kondukantaj en la arbaro malantaŭ mi, li sidas sur ĝi." 

   Provante ne movas sian kapon li aspektas super Parizo ŝultron ĉe la arboj malantaŭe kaj estas pluraj sekundoj 
antaux li vidas la stile, kaj la homo sidanta sur ĝi. 

   Metante rideto sur sia vizaĝo kaj ne preni la okulojn for ŝi diras, "Probable nur birdwatcher, ni esti ĉi tie estas 
probable timigis ilin ĉiujn for, ni reiru al la aŭto nun?" 

   Parizo ridetoj kaj nods, ne konscias pri la danĝero estas en ŝi saltas trans la ponton. 

   Kiel Malcolm startas transiri la ponton li movas la kapon iomete por ke li povu atingi pli bonan rigardas ilian 
prizorganto. 

   Vestita en armeo camuflaje vesto Malcolm ne surprizis li ne vidis lin. La viro sidis tiel estas ankoraŭ sur la stile li 
kunfandis perfekte kun la fono de sombreadas arboj. Looking esti en lia malfrua dudekoj aŭ komence de tridekaj 
jaroj li rigardis esti malglata unshaven karaktero kun longaj haroj.Malcolm sciis ke li ne birdwatcher sur la vojo li 
fikse rigardis lin. 

   Li havis la aspekton de depredador pri li, krom la okuloj estis la sola parto de tiu, kiu movis dum li rigardis 
Malcolm transiri la ponton. 

   "Venu ĉi maniero Parizo." Malcolm diras kiel li turnas forlasis kaj kapojn al la alia flanko de la kampo al ilia 
prizorganto. 

   "Kial estas ke paĉjo?" Demandas Parizo dum ŝi kaptas supreniru kun li. 

   "Estas tre malnova kverko nepre estis mil jaroj mi volas rigardi antaux ni iru hejmen." Li diras ne esti tute vera. 
Certe li faris volas vidi la kverko, kiel li scius pri ĝi dum pli ol dudek jaroj de kiam li unue venis ĉi tien. 

   La vera kialo estis atingi kiel malproksime de la mistera persono sur la stile kaj fari ĝin aperi ili estis sur la naturo 
Ramble. Prenante lian tempon ili vagadi al la alia flanko de la kampo kaj Malcolm kondukas la vojo tra iuj grandaj 
arbustoj. 

   Trans la arbustoj la tero falas for pluraj metroj kondukante al malgranda izolita herbejo. La rojo kiu kuras preter 
la Nu emerĝas de la arboj tie kaj meandroj lian vojon tra la mola verda herbo kaj kratago arbustoj. 

   Parizo gasps ĉe la bela sceno antaŭ ŝi, la herbo detonditaj mallonga de la kunikloj kiuj loĝas apude fari ĝin rigardi 
magia. La antikvaj kverko kun naŭdek procento de ĝiaj branĉoj mortintoj preterrigardas kvieta sceno. Estante 
iomete pli malalta ol la ĉirkaŭa lando la herbejo sentis dek gradoj pli varmaj kaj Parizo precipita antaŭen por 
rigardi la rivereto. 

   Malcolm utiligas la ŝancon por rigardi malantaŭen en la stile; ne estas signo de la prizorganto kaj la arbaro 
aspektas trankvila. 

   Kunigante Parizo ĉe la rivereto Malcolm aspektas reen al la antikva kverko, "Kion vi pensas pri la kverko Parizo?" 

   Parizo aspektas el la rivereto ĉe la mortinto branĉoj de la arbo, "Ĝi aspektas morta." Ŝi respondas neniom iom 
interesis. 

   "Ĝi ĉiam rigardis kiel tiu tiom longe kiom mi povas memori, sed ĝi estas ankoraŭ vivantaj. Ni povas reveni ĉi tie 
en la somero kaj vi povas vidi la folioj se vi volas?" 

   "Ĉu mi supozas." Respondas Parizo en bored voĉo, "Ĉu ni povas iri hejmen nun?" 

   "Jes kompreneble." Respondas Malcolm, kiel li turnas sin kaj iras el la malgranda herbejo en la kampo. Lewis 
marŝas rapide tra la arbaro, li vidis la aŭton parkis ĉe la enirejo de la vojeto kaj volis kontroli, kiuj ili estis. Atingi la 
stile li rigardis trans la kampo kaj ne vidis la mastro de la aŭto. Certe ili povus promeni la vojetoj en la arbaro 
malantaŭ li sed ĉiuj ŝajnis tro trankvilaj por tio. 

   Establi sin komforte sur la rando de la stile li sidis pacience kaj spektis kaj aŭskultis. La sola sonoj li povis aŭdi 
estis eta birdo kantis en la distanco. Li ne rekonis la kanton kaj kutime estus pli interesata. 



   La sono de voĉoj en la arboj apud la Nu derivas de la vento al li kaj li movas la stile en agitiĝo. Esperante ke la 
levitaj voĉoj estas pro la dikeco de koto aŭ trovante la mortintoj vulpo li atendas pacience. 

   Parizo aperas ĉe la rando de la arboj kaj staras ankoraŭ rigardante pri ŝi. Ŝia vizaĝo aspektas pala, gxis Lewis 
estas for de ŝi, li povas vidi, ke ŝi ne rigardas al cxiuj bone. Ridetantaj larĝe li rigardas kiel ĝi marŝas sur la rivereton 
kaj fiksrigardas enen ĝia klareco. Diveni sxi trovis la vulpo Lewis aspektas maltrankvile revenis al la arboj; ajn estis 
kun ŝi faris neniun ŝajnon kaj Lewis maltrankviligas pri kion ili faras. 

   Li ne devas atendi longe kiel Malcolm aperas kie Parizo eliris el la arboj. 

   Rigardante la homa vizaĝo Lewis povas vidi ke li ankaŭ aspektas pala kaj rigardas li nervoze. La viro aperas 
streĉas kaj rigardas ĉirkaŭ la kampo, kvazaŭ li estas serĉante ion. Subite la viro iras super la knabinon per la 
rivereto kaj diras ion al ŝi. 

   Levita de kie ŝi kaŭris por la rojo Lewis rigardas ilin atente kiel ili marŝas al li.Subite li sentas kvazaŭ li ŝlosis la 
okulojn per la knabino dum kelkaj sekundoj kaj Lewis koron batas en angoro. 

   La knabino portas sur marŝante ĝis ŝi atingas la ponto kie ŝi haltas kaj atendas la viro, kiu devas esti ŝia patro, al 
reatingi ŝi. Mallaŭte ŝi parolas al sia patro kaj Lewis povas senti, ke ŝi diras li pri vidante Lewis. 

   La viro ne donas indikon, ke li estas rakontis ion alarmante kaj eĉ ridetoj en reveno al sia filino. Dum ŝi turnas 
transiri la ponton la viro rigardas rekte al Lewis kaj Lewis aspektas malsupren al la planko. 

   Kiam li aspektas reen denove li povas vidi la homon kaj lian filinon marŝante trans la kampon al la malnova 
kverko. Li esperis metante la vojo-mortigi vulpo li trovis la alian nokton de la Puto metus sur ajna scivola rambler 
aj jaroj. La viro korpa lingvo rakontis al li alie, li estis rigardis timigita kaj tre singarda, kune kun rigardante 
malsana. 

   Saltante de la stile Lewis estroj returne en la arbaron ĝis li atingas vojo, kiu paralela al la kampo. Walking rapide 
sekvas la vojon ĝis ĝi atingas la vojo, haltante ĉirkaŭ kvin metroj en la arbaroj Lewis staras senmove kaj aŭskultas. 
La sono de aŭto stiri fore estas la sola sono kiu povas tie. Tretante elportos sur la vojo li kuras al Malcolm la aŭto, 
irantaj ĉirkaŭ ĝi malrapide li aspektas interne esperante trovi iun identigo de la ŝoforo. 

   La interno de la aŭto estas puraj kaj malplenaj de ajna utilaj pruvoj. Marŝante al la malantaŭo de la aŭto Lewis 
rigardas trans la kampon, por vidi la homon kaj lian filinon marŝante al li. Ili estas ankoraŭ ĉe la fino de la kampo 
kaj Lewis taksas ĝin prenos ilin alia dek minutojn por atingi lin. 

   Promenante tra la aŭto Lewis faras mensan noton de la fari kaj koloro, havante nenian plumo aŭ papero kun li 
Lewis kopias la nombro plato sur sia poŝtelefono. Kontenta li povas gajni pli informo li reprenas bastono ĉirkaŭ 
tridek centimetrojn longa.Zorgeme levinte la ekrano wiper la ŝoforoj 'flanko Lewis metas la bastonon sub ĝi kaj 
delasas la wiper reen sube. 

   Vidante ke la viro kaj knabino estas nun duone trans la kampon Lewis kuras laux la vojo ĝis li atingas lia aŭto. 
Saltante en li ŝanĝas la motoron en kaj metante la rado en plena seruro li tiras for kaj turnas ĉirkaŭ en la vojo. 
Metante sian piedon malsupren li rasi laŭ la vojo kaj poste malrapidiĝas dum li atingas la angulo kaj la viro 
'aŭtomobilo. Rapide rigardante kiel ĝi pelas pasinteco li povas nur fari siajn kapojn, ili atingas la randon de la 
kampo. 

   Spirante suspiris Lewis malrapidiĝas ĝis li atingas malgranda kuŝis-de ĉirkaŭ du kilometroj pli tie. Tiranta super li 
ŝanĝas la motoro ekstere kaj rigardas sian spegulo retrospegulo. Malcolm grimpas sur la stile kaj marŝas ĉirkaŭ lia 
aŭto, ĉiuj bone aspektas aparte de la bastono, kiu estis metita sub sia wiper klingo. Levinte la wiper klingo 
Malcolm reprenas la bastonon kaj rigardas ĝin atente. Looking kiel normala bastonon li ĵetas ĝin kaj ekzamenas 
sian wiper klingo. La klingo aperas indemne kaj Malcolm demetas ĝin sube. 

   "Kio estis, ke paĉjo?" Demandas Parizo dum ŝi atingas la aŭto. 

   "Nur bastono kiu devas falis el la arbo." Li mensogas. 

   Ke bastono estis intence metis tien de iu; kaj Malcolm havis bonan ideon kiu tiu iu estis. 

   Se vi malŝlosos la pordojn li diras Parizo salti in Komencante la motoro dum li surmetas sian sekurecon rimeno 
Malcolm pelas malrapide antaŭen kaj turnas sur la vojo. 

   "Paĉjo, vi iras malĝustan vojon!" Ekkrias Parizo. 



   "Mi pensis ke ni havus iom disko en la lando kiel estas tia bela tago, mi forpelos al la fino de la vojo kaj tiam ni 
povas turni sur tiu vojo vi ŝatas kiu enfluas kun la dolĉa butiko." Respondas Malcolm. 

Kiu metis tiu bastono sub sia ekrano wiper devas esti pelita tie por tiuj arbaroj kiel li havis. Multaj kilometroj for 
de urbo kune venta lando strateto ne estis sekura vojo marŝi kune do la homo devas esti alveninta per aŭto. 

   Por stiri en la alia direkto Malcolm atendis vidi kie la kamuflitaj viro parkis la aŭton. Plia kune li sciis ekzistis 
pluraj kuŝis-per-aj kaj arbaron parkejo. 

   Ralentizaciones kiam li atingas la unuan kuŝis-de Malcolm ŝajnigas serĉi en la arbojn. Ekrigardante malsupren ĉe 
la vojo, kiam li alvenas al la laicos-de Malcolm povas vidi malseka pneŭo kantoj kie iu turnis sin en la vojo ĵus. 

    Daŭrigante kondukado li esperas, ke li donas neniu indiko de lia konduto al Parizo. La lasta afero li volas fari 
estas timigi ŝin kaj plenigi ŝin per paranojo al sciuro elĉerpas la vojo antaŭ ili kaj provizas bonan distron. Malcolm 
Slams sur la bremsoj kiel la sciuro, ektimis el ĝia inĝenieco, ĝi kuras ĉirkaŭ en rondoj sur la vojo.  

   "Kio estas ĝi faras?" Krias Parizo, "ĝi get mortigis se ĝi ne eliri el la vojo." 

   "Ĝi estas tiel timigita ne scias kien kuri, ĉiuj sciuroj ŝajnas agi en la sama maniero kiu estas kial tiom da get 
mortigita." Respondas Malcolm per malfelicxa vocxo. 

   La sciuro fine ĉesu kurante ĉirkaŭ en rondoj sur la vojo kaj saltas sur la longan herbaron kreski ĉe la flanko de la 
vojo. Meti la ĉaron en trajno Malcolm pelas malrapide antaŭen kreskanta rapideco kiam pasas la dua kuŝis-by. 
Ralentizando ĉe la arbaro parkado Malcolm samtavolanoj tra la arboj kaj povas vidi neniun parkis aŭtoj, "Aspektas 
trankvila nuntempe." Li diras kiam li vidas Parizo rigardante lin. 

   Post dudek minutoj atendanta Lewis startas la motoro kaj kontrolado sia spegulo estas zorgeme li turnas la 
aŭton ĉirkaŭe en la vojo kaj direktas sin al la arbaro.Driving preter la loko, kie Malcolm estis parkitaj lia aŭto Lewis 
malbenas sian sorton. Esperante ke la du Ramblers 'ne vivis en la venonta vilaĝo direkte li estas survoje, li metas 
sian piedon malsupren. 

   Kiel li atingas la finon de la lando strateto kaj kun neniu signo de la Ramblers 'Lewis turnas dekstren kaj estroj 
hejme. Tiu itinero estis longaj kaj li alvenus al la malĝusta fino de vilaĝo sed estis pli larĝa ol la lando strateto, kaj 
multe pli sekura por stiri sur. 

   Plenigis kun pensoj de kiel tuj trovi la Ramblers 'Lewis pelita dudek metroj pasinteco lian aŭton antaux li 
rimarkas. Batante sian rompas plu, tiel al la ĝeno de la sinjorino ŝoforo malantaŭ li, li rigardas en lian spegulo 
retrospegulo. 

   La Ramblers 'aŭto parkita kontraŭa butiko kaj kiel li rigardas li vidas la knabinon eliros portanta blankajn mola 
sako. Ne kredante sian sorton Lewis rigardas sxin enaŭtiĝi kaj metis sian sekurecon zonon sur kiel lia paĉjo 
ahuyenta. 

   Lasante ilin akiri tridek metrojn antaŭ li antaux Lewis eltiras sur la vojo Lewis tenas sin malproksima kiel ĝi 
sekvas ilin laŭ la vojo. 

   Blinde de la aŭto sekvas ilin Malcolm diras Parizo pri ĉiuj laboroj li devos fari, kiam li ricevas hejmo. Atendante 
ke ŝi estos volontulo por helpi, li parolas pri tranĉi la herbon, weeding la flowerbeds kaj purigante la fishpond. 

   Parizo lasas lin paroli kiel ŝi aspektas tra la fenestro; kiel ŝi akiris sian propran planoj kiam ŝi ricevas hejme. Ne 
estas feliĉa, ke ŝia paĉjo lasus sian alproksimigi al la Puto ŝi decidis ke ŝi irus por biciklo ride kaj iru serĉi sin. 

   Ne sur sia propra kompreneble sxi estis seniluziiĝis pri ne povi rigardi malsupren la Puto kiel ŝi fanfaronis al siaj 
amikoj pri tuj trovi ĝin. 

   Malcolm baldaŭ rezignis provi varbi ŝia helpo kaj koncentris sur sia kondukado. Ankoraŭ ne rimarkante la aŭton 
kiu estis post ili por la lastaj kvin kilometroj Malcolm tiras en sian diskon kaj ŝanĝas la motoro al ekstermo; "Ĉu vi 
ĝuas tion?" Li demandas, kiel Parizo malfermas la aŭto pordo. 

"Jes dankon, kiu estas agrabla loko, kvankam mi ne volas vidi la Puto." Ŝi respondas disappointedly, aperante 
forgesi pri la terura odoro kaj ebla risko de malsano. 

   "Eble ni iros denove en kelkaj semajnoj, la muŝoj kaj vermojn estus finita por tiam kaj tie estos probable nur 
haro kaj osto maldekstra." 



   Parkis kvindek metroj sur la vojo Lewis vidas Parizo venis kurante el ilia aŭto kaj kuri laŭlonge de la vojo. Nun li 
sciis kie vivis li sentis pli trankvila kaj rigardis antaŭen por lia reveno poste tiu nokto. 

   Lewis pelas reen al la arbaro por vidi, kio faris la viro tiel suspektinda; parkado plu laŭ la vojo li prenas 
meandering vojo tra la arbaro al la Puto. 

   Alproksimiĝas la Puto li povis vidi la vojon kill vulpo li pruntis kontraŭ la barilon. La korpo ne movis kiel Lewis 
sciis, ke la sola granda basureros estus ratoj, kiel estas konate, ke vulpoj ne manĝas siajn proprajn. 

   Kiel Lewis ricevas pli proksime li povas senti la putriĝo viandon de la vulpo kaj Doug kaj li kovras sian busxon kaj 
nazon per sia poŝtuko. Cxirkauxrigardante li povas vidi la malbone maskita piedsignojn kaj scatterings de musko 
kovrita bastonetoj kaj ligno. 

   Marsxante al la alia flanko de la Puto li povis vidi kie Suzy kolektis la foliojn kaj bastonoj, nun tiom evidentaj en la 
taglumo. Walking ĉirkaŭ cent metroj for de la Puto Lewis tiras sian poŝan tranĉilon kaj tranĉas sin branĉo de densa 
arbusto. La branĉo faros efikan balailo kiel estas kovrita flanko pafas. 

   Reveni kviete reen al la Puto li aspektas interne kaj povas nur vidi la skombroj li kaj Suzy estis dejxetita. La 
svarmo da muŝoj ŝvebis kelkajn centimetrojn super la amaso da ligno faru ĝin evidente estas bona fonto de 
nutraĵo tie malsupre. 

Balai for lia piedsignojn kaj granda areo kie Suzy estis kolektinta la bastonoj, li provas kovri spure. Kvankam la 
folioj kaj grundo estis redonita kaj miksita kun la alia folio portilo la areo rigardis uniformo; kaj Lewis esperis 
natura. 

   Ĵetante la branĉo for profunden en la arbaron Lewis marŝas al sia aŭto sentante pli sekura ol ajna alia forpaso 
Ramblers 'ne estus tiel suspektema. 

   Li ankaŭ devus provi kaj trovi alian mortintoj vulpo kiel la odoro de Doug versxajne restos dum kelkaj tagoj. 
Sharon iras ĝis apud la telefono; "Hurry up. Mi forpelos ĉirkaŭ la bloko kaj revenos en ĉirkaŭ tri minutojn. "Ŝi diras 
Suzy dum ŝi eliras el la aŭto. Batante la aŭto pordo Suzy kolizias la telefono kaj markas Lewis nombro. 

   Lasante Suzy la unuaj en Ŝaron aŭto ili estis devigitaj stiri ĉirkaŭ perdi la 'vosto' ili sekvas ilin. Estis du jaroj Ford 
Eskorto kiuj serĉis inmaculada en lia malhela blua paintwork. Ŝaron estis vidinta ĝin eltiri malantaŭ ili antaŭ ol ŝi 
atingis la finon de Suzy la vojo kaj kun iom de temerara alkonduko sukcesis perdi ĝin en la peza trafiko de la urbo. 

   La telefono kie ŝi falis Suzy situis sur okupita industria plurangulo, multaj de la fabrikoj estis malfermitaj kaj tie 
estis konstanta fluo de personoj inter la konstruaĵoj. 

   Alveni denove en la telefono du minutojn poste Sharon vidas la pordo malfermi kiel Suzy paŝojn eksteren. 
Rapidis trans al Sharon ŝi malfermas la pordon kaj pasaĝeroj saltoj en, "Ĉu ni povas eliri el ĉi tie? Iuj el tiuj 
malpuraj homoj marsxante donu al mi la formikado. "Ŝi diras kiel ŝi tremas ĉe la penso de unu el ili pri ŝi. 

   Sharon metas la aŭto en trajno kaj pelas for de la telefono, "Ĉu vi ricevas pere de li?" 

   "Jes li estas hejme, Li renkonte al ni morgaŭ je la dekunua horo la Seafront Cafe, kaj li ne sonas tre feliĉa." 

   "Kion vi volas diri;li ne estis feliĉa kun vi telefonis al li? aŭ ĝenerale malfeliĉa? "demandas Sharon atendante por 
iom pli klarigon. 

   Suzy fiksrigardas tra la fenestro aperas zorge pensu antaŭ ol ŝi respondas, sulkante la frunton ŝi rigardas SXaron; 
"Malfeliĉa ne estas kion mi volas diri, timigita estus bona vorto." 

   Malcolm ne povas atendi plu, la tuta familio iris al la lito kaj fine li povas fumi cigaredon. Li estis klopodante 
rezigni dum jaroj kaj kutime faris bone dum la tago sed nokto tempoj estis la problemo. Se li ne havis cigaredon 
antaux li enlitiĝis ne povis dormi. 

   Prenante lian ŝlosilojn de la kameno kaj sia cigaredojn kaj pli malpeza el la sxranko li kviete faras sian vojon al la 
pordo. Malfermante la pordon li metas la ŝlosilon en la seruro kaj turnas ĝin por ke ĝi ne 'klaku', kiel li fermas gxin. 

   Fermi la pordo li prenas la ŝlosilon de la seruro kaj metas ĝin en sian poŝon kaj eksidas sur la eta benko en la 
angulo de la ĝardeno. 

   Projektita por granda abio, kiu ricevas multe tro granda por la malgranda antaŭa ĝardeno, li prenas cigaredon el 
la pakon kaj lumoj ĝin. Kun kontenta suspiro li spiras la fumon en profunde farante lin tusi. Tenante la cigaredo ĉe 
brako la longo li provas malfacila ne tusi, kiel kun lungful de fumo ĝin pikilojn terure. 



   Reakiri sian spiron kaj kun okuloj akvumi Malcolm prenas provizora trenu kaj estas malpezigita ne faras lin tusi. 
Gajni konfidon li trenas sur la cigaredo denove kaj instalas reen sur la benko. Sidante tie trankvile fumante li 
aŭskultas la nokto sonoj de ĉefe aŭto motoro bruoj kaj batante pordoj. 

   Bedaŭroplene la cigaredo estas frue foriris kaj Malcolm Ĝermoj el la tenilon en malgranda florpoto sur la teron. 
Sentante, ke la unu li ĵus fumis ne sufiĉas li kontemplas ŝaltante alia kiel malgranda van pelas malrapide pasinteco. 

Malcolm aŭdas la kamioneto tiro al halto eble kvindek metroj sur la vojo kiel la motoro falas silenta. Aŭdinte la 
pordo malfermi kaj estante mallaŭte fermis faras Malcolm demandas kiu estas tiu. 

   Li pensis, ke li sciis ĉiujn proksimulo aŭtoj kaj ne rekoni la kamioneto kaj stands por pli bona rigardo. 

   Marŝante al li estas Scruffy rigardante viro portanta kamuflitaj jako kaj eluzita jeans. Liaj haroj aspektas sovaĝaj 
kaj windswept kiel li pasas sub strato lumo kaj paŭzo dum li alproksimiĝas Malcolm domo. 

   Malcolm la koro batas rapide sekvata de malsana sento en la ventro kiel li rimarkas estas la rigardante viro el la 
mateno. Malrapide sidis sin posteniras Malcolm estas en profunda ombro kaj rigardas la malglataj karaktero 
alproksimiĝon. 

   Atingante la fronto de sia domo la Scruffy viro haltas kaj rigardas supren kaj malsupren de la vojo. Kontenta li 
estas tute sola li prenas ion el sia poŝo kaj alproksimigas al Malcolm la aŭto. Marsxante al la fronto li levas la 
ŝoforo flanko ekrano wiper kaj metas lignon sub ĝi. 

   Kiel li delasas la wiper malsupren sur la ekrano Malcolm paŝoj el la mallumo, "Kial vi faris tion?" Li demandas per 
milda voĉo. 

   La Scruffy viro igas rapide al li tiris el sia sako longa folio maĉeto. La armilo glimas en la malforta lumo kiel la viro 
fiksrigardas Malcolm, "Nur lasanta vi scias ni scias, kie vi loĝas mortigas." Li respondas en Gruff minacaj voĉo. 

   "Kial vi volas tion fari tiam mortigu?" 

   "Mi rigardis vin kaj via filino ĉimatene kiam vi vizitis Nu, mi rimarkis ke ŝi ne restos tre longa sed vi faris. Nice 
rigardante kapridon per la vojo kaj tiel juna, kiel malnova estas ŝi dek aŭ dek unu? " 

   Malcolm sentas profundan kolero kreski interne li kiel li estas konscia ke la viro estas minacaj sia filino. La vortoj 
'ni scias, kie vi loĝas "ke la viro diris, kiam li metis la bastonon sub la ekrano wiper detenas Malcolm de kurante al 
li por lin mortigi. La maĉeto la viro flirtis ĉe Malcolm apenaŭ registroj, kiel lia patra kolero preskaŭ konsumas lin. 

"Prenu ĝin facila mortigu," la viro avertas, "vi ne volas fari ion, vi bedaŭras poste." 

   "Kion vi volas?" Demandas Malcolm kolere. 

   "Por vi, kaj via filino kaj forgesi pri la eta promeno vi havis hodiaŭ matene." 

   "Jam havas, se mi faros ĉion, kion mi estus farinta ĝin nun." Respondas Malcolm metante pozitiva tono de lia 
voĉo. La odoro de Doug la putriĝo kadavro drivis el la Puto konvinkis Malcolm estis kadavro en tie. 

   La timo pro sia filino sekureco speciale kiel ili estis vidita de iu, kiu li kredis estis implikitaj, igis lin subteni sian 
buŝon fermita. Li havis malmultan fidon en la polico kaj liaj esperoj estis ilia prizorganto nur prenis ilin por 
Ramblers '. 

   La viro staras antaŭ li svingante maĉeto faris Malcolm realigi li kaj lia filino neniam estus sekura. Kiel li sciis kie 
Malcolm vivis, kaj ke Malcolm sciis pri la korpo estis mistero. 

   Por ke li identigas sin tiamaniere aperas al Malcolm, esti absoluta malsaĝeco. 

   Walking malantaŭen kun la maĉeto ankoraŭ montrante Malcolm Li avertas, "Forget pri tiu mateno, vi ne povas 
vidi vian dorson dudek kvar horojn ĉiutage." Plenumi rapide kaŝas la maĉeto sub sia jako kiel li precipita al sia 
kamioneto. 

   Malcolm sekvas lin eksteren sur la vojon kaj staras malantaŭ sia proksimulo jeep kiel li kusxos malsupren kaj 
rigardas lin per la posta fenestro. Antaŭ la Scruffy viro ricevas en sian van li aspektas reen en Malcolm la direkto. 
Ne vidu Malcolm kaŝas malantaŭ la jeep li ricevas en sian kamioneto kaj startas la motoro. 

   Malcolm staras rekte por ke lia kapo estas super la jeep esperis vidi la nombron telero. La viro metas la 
kamioneto en trajno kaj eltiras sur la vojon sen turnante sian lumoj sur ĝis estas kvindek metroj pli sube la vojo. 



   Ĉiuj ke Malcolm povas fari el estas kiu estas malnova lumo koloraj Renault kamioneto kiu estis squeaking reen 
pordojn. Sidante reen sur la benko li lumigas alian cigaredon kaj provas pensi trankvile.Kial la viro jxus ne mortigis 
lin per lia maĉeto Malcolm ne povis kompreni. La viro estus en konstanta timo ke Malcolm irus al la polico kaj ĝi 
estus solvinta la problemon tute. 

   Malcolm ĝojis li ankoraŭ vivis, kiam li havis profundan deziron por venĝo kaj atingi la sekurecon de sia familio. 
Lewis pelas malrapide sur la vojo ĝis li sentas li estas suficxe for kaj turnas la lumoj plu. Tenante la rapidon limo li 
faras sian vojon hejmen evitante la urbocentro kaj de lia sekureco ĉambroj. 

   Ke homo, venantan el la mallumo estis unnerved lin kaj li sciis ke li devus uzi la maĉeto tuj. Ne estante cent 
procento certa, ke li povus esti murdita li rapide, kaj trankvile, en tia konstruite areo igis lin reteni. 

   "Donu al mi kaj Becky iras por biciklo ride." Diras ekscitita Parizo, kiu estas jam vestita sxia sekureco kasko. 

   Malcolm havas sinkigo sento pri kie tuj, "Kien?" Li petas klopodi subteni sian voĉon trankvilan. 

   "Mi tuj montros Becky La Puto kiel ŝi volas la vulpo la vosto." 

   "Kio estas ĝi faros per gxi?" 

   "Hang gxin sur sxian muro Mi kredas, ŝi diris, ke ŝi ĉiam volis unu." 

    "Vi povas kapti malsanoj ekstere mortintoj aĵoj, speciale se ili kuŝis ĉirkaŭe por tempo kiel tiu. Vi devos pensi pri 
alia loko por iri. "Malcolm diras lin firme. 

   Parizo aspektas cxagrenita kaj fiksrigardas reen defie al ŝi paĉjo. 

   Kun sinkigo sento Malcolm sciis, ke eĉ se li faris malhelpu sxin ne iri Becky estus pli persvadaj kaj preni ŝian defii 
lin. La averto li havis de la Scruffy viro hieraŭ nokte li prenis tre serioze kaj lia menso rasi por solvo. 

   "Ĉu vi preferas vidi en rekta unu?Becky povas veni ankaŭ. " 

   "Al vivas, kie?" Demandas Parizo ekscitite. 

   "Ni iru al Wildwood kiel via patrino laboras hodiaŭ, lasu min plenumi mian matenmanĝon kaj ni iros, dudek 
minutoj Ok?" 

   Parizo alveturas kaj kisas ŝin Donu sur la vango, "mi iros kaj rakontos Becky, mi amas vin Paĉjo." Ŝi diras kiel ŝi 
elĉerpas la pordo ankoraŭ portis ŝin biciklado kasko. 

   Malcolm sips sian teon, li ne povis vere permesi al la tago ekster la enirejo kotizo aldonus ĝis justa iom kun la tri 
de ili. Sed ĉi donus al li la idealon ŝancon por demandi Parizo kie ŝi aŭdis pri la Puto. "Ili estas ankoraŭ malantaŭ 
ni." Diras Sharon kiel ŝi aspektas en ŝia spegulo retrospegulo. Ili estis sekvita de la eliro Suzy aj kaj ŝi ne povis perdi 
ilin. 

   "Kion ni faru? Estas preskaŭ dek unu nun. "Demandas Suzy worriedly, ankoraŭ estante sekvita de la polico 
komencis okupiĝi pri Suzy la nervoj kaj ŝi sentis kaptita. 

   "Vi devos renkonti lin sur via propra, ili estas suficxe malantaŭe kaj vi devos salti, kiam mi iras ĉirkaŭ la sekva 
angulo. Estas strateto oni povas kaŝi en kaj tiam vi povas kuri reen al la kafejo. " 

   "Kiel mi alvenis hejmen?" 

   "Get Lewis faligi vi kelkajn stratojn for kaj mi venos ronda al via je unu tridek." 

   "Kion vi intencas fari, se la polico vidas nur vin en la aŭto?" 

   "Jam ke kuseno sub la headrest kaj mi estos la dua flanko de vilaĝo antaŭ ili rimarkas." Ridetas Sharon memfide. 

   Suzy marmeladoj la kuseno sub la headrest farante ĝin rigardas kiel estro formon kiel ŝi povas. 

   "Unbuckle viaj zono; la strateto estas ĉirkaŭ dudek metrojn ĉirkaŭ la angulo." Sharon diras kiel ŝi falas malsupren 
al tria trajno dum ŝi iras ĉirkaŭ la angulo. Unlatching la pordo Suzy readies sin por salti el kiel Sharon tiras al halto 
ĉe la enirejo de la strateto. 

   Suzy saltas el batante la pordon post si kiel Sharon rasi for;haltante ĉirkaŭ dek metroj laŭ la strateto Suzy turnas 
sin kaj rigardas la polico aŭto disko de. 



   Tretante el la strateto Suzy precipita sur la vojo al la kafejo; rigardante la tempon en lia poŝtelefono vidas estas 
kvin minutoj antaŭ la dek unu. Volante alveni sur la strato ŝi eniras la kafejo kaj ordonoj kafo ĉe la vendotablo. 

   Prenante la kafon al tablo apud la fenestro ŝi sentis ŝi povis rigardi, kaj neniu povos vidi ŝin se ili rigardis in La 
vojo estas okupita antaŭ la kafejo kiel personoj faras sian vojon al la seafront. Estas ankoraŭ frue en la sezono kaj 
Suzy estas surprizita vidi tiom da ĝuante la sunlumo. 

   Lewis marŝas malrapide pasinteco rigardis tra la fenestro; kunveno okulojn kun Suzy li faras neniun agnoskon 
kiel li daŭre marŝas. 

   Suzy finas sian kafon kaj atendas pacience kiel ŝi rigardas al la pasantoj. 

   "Metu ĉi tiujn en, ni povas paroli ekstere." Diras Lewis kiu subite aperis ĉe ŝia flanko, etendante granda sentis 
ĉapelon kaj grandaj paro de sunokulvitroj li rigardas sxin anticipante. 

   Suzy looks up lin surprizite dum li estas smartly vestita per brila nigra 'Bomber' stilo jako, novaj jeans kaj 
trejnistoj kaj havas siajn harojn ligita reen firme en pony vosto. Suzy tiam aspektas antaux la terura ĉapelon kaj 
hororaj sunokulvitroj li pasis al ŝi. La sunokulvitroj estas enormaj kaj ŝi estas konvinkita ŝi aspektos ia stranga 
raŭpo kun ili. 

   Ne diras ion ajn Suzy prenas la ĉapelon kaj sunokulvitroj kaj metas ilin sur sin. Tenante la manon el al ŝi Lewis 
kondukas ŝin el la kafejo kaj turnoj al la seafront. 

   Lasante iri de sia brako li rigardas ŝin kaj ridas, "Vi aspektas vere amuza en tiu leviĝi." 

   "Kial vi faris min porti tion? Mi sentas min stulta kaj kial vi ĉiuj ponced ĝis tiel, mi ne povas memori iam vidi vin 
rigardi tiel inteligenta? "Demandas Suzy ne estimante la humuro. 

"Ne volas ajna pasi polico rekonante vi aŭ mi?" Li ridetas dum li prenas paron da diseñador sunokulvitroj el sia 
poŝo kaj metas ilin sur sin. 

   "Ili ankoraŭ rigardis min, Sharon veturis tra la tuta urbo provas forigi ilin kaj ŝi finis devi forlasi min." Konfesas 
Suzy. 

   "Mi faris scivolas kie ŝi estis, mi vidas ke vi asociis kun ŝi." Li diras rigardante Suzy en la okuloj. 

   "Ŝi estas bona amikino kaj mi devis paroli kun iu." Suzy respondoj defende. 

   "Ju pli homo kiu scias la plej ŝancon vi havas de fini en malliberejo." Avertas Lewis rando de kolero al sia voĉo. 

   Suzy estas surprizita pro lia tono de voĉo kaj faras neniun respondo kiel daŭre marŝante al la strando. 

   La suno brilas en preskaŭ sennuba ĉielo kiu estas kial seafront estas tiel plenŝtopita. Plej iradas laŭ la 
promenejo, kvazaŭ la suno brilas, la maro venteto havas difinitan chill al ĝi. 

   Suzy rigardas Lewis kaj rakontas al li pri Sharon suspektoj de la Knabino Guide overhearing ili parolas Doug la 
korpo estante laŭ la Puto. 

   Lewis ne aspektas surprizis kaj la kolera eksplodo Suzy atendis ne okazas. En simila situacio se ĝi estis Doug staris 
antaŭ ŝi li fariĝis tre kolera kaj probable estus frapis ŝin. 

   Suzy sentas ŝia koro varmiĝo al Lewis kiel li prenas la malbonajn novaĵojn por trankvile. 

   "Ni devas eliri el ĉi tiu vento." Diras Lewis kiel li saltas sur la strando kaj faras sian vojon al unu el la malnova 
ligna groynes. 

   Suzy saltas post li kaj kunigas lin, kiel li estas sidanta atingi sin el la vento, "Tio estas bona ĝi estas mirinda, ke 
vento estas vere malvarma." 

   "Nu nur printempo, mi scias pri via Knabino Gvidas la vojo, mi devis kelkajn vortojn kun sia patro hieraŭ nokte." 
Li diras Suzy en ŝajne truita voĉo, kvankam ene sia koro kuroj. 

   "Kion vi volas diri 'vi havis vortojn' kun ŝia paĉjo?" Demandas Suzy en alarmo. 

   "La Knabino Guide faris auxdi vin kaj prenis sxin Donu malsupren por rigardi en la Puto hieraŭ matene."Lewis 
respondas provas konservi la sama tono de voĉo. 



   Suzy aŭskultas en hororo kiel Lewis diras ke la patro sciis korpo falis la Puto kaj de la konversacio ili havis la 
nokto antaŭe. 

   "Li scias kion vi aspektas nun, vi havis la maĉeto vi devus uzi ĝin." Diras Suzy malestime. 

   "Mi diris al vi kial, se li kriis, mi estus kaptita." Respondas Lewis ŝokis ĉe Suzy la malvarma sinteno. 

   "Vi estas tiom stulta, se vi ne faros tion mi faros, kaj lia brat de kapridon." Krias Suzy ŝia vizaĝo purpura de 
kolero. 

   Lewis faras neniun respondon kiel li fiksrigardas Suzy la kolera vizaĝo, kaj li neniam vidis sxin kondutas kiel tio en 
ĉiuj jaroj li konis ŝin. Eble li vidas flanko de ŝi, ke faris Doug konduti la vojo li havis. 

   "Kie ili vivas tiam?" Demandas Suzy en postulema voĉo. 

   "Sur la alia flanko de la urbo, kaj kio estas ĝuste, ke vi intencas fari pri ili?" 

   Suzy fiksrigardas al la maro sed ŝiaj okuloj havas malproksiman rigardon, "Vi lasu min zorgi pri tio, mi ne povas 
kredi ke vi estas tiel stulta, vi montros al mi ĉi tiu nokto." Ŝi postulas kiel ŝi ekstaras. 

   Lewis ekstaras apud sxi kaj rigardas al la kompara fremdulo apud li. Li sciis, ke li faris eraron en ne mortigas la 
homon, sed reiri ŝajnis pli granda eraro. Ankaŭ kun la polico post Suzy, vidigxi kun sxi povus kaŭzi grandajn 
problemojn kaj la lasta afero li volis estis sekvi sin. 

   Suzy komencas marŝi tra la strando al la promenejo, kiel ŝi paŝoj supren sur la betono ŝi turnas alfronti Lewis, "Vi 
devos veturigi min hejmen, vi povas lasi min kien vi iras al mi renkonte nokto." 

   "Eble mi kredas ke estas malbona ideo." Respondas Lewis defie. 

   "Ĉiuj ni bezonas estas por homo malfermi sian buŝon kaj ni finis, mi ankoraŭ ne povas kredi kiom stulta vi estis." 
Diras Suzy sxiaj okuloj brilantaj en kolero. 

   "Li ne diras ion ajn, se li faras li scias sian filinon estos vundita aŭ mortigita." 

   "Mi ne tuj malliberejo pro via stulteco;eble li pensos kun vi ŝlosita for li kaj lia filino estos sekuraj. " 

   "Mi malkonsentas, mi opinias, ke li konservos sian buŝon fermita." 

   "Ne gravas, ĉu vi konsentas aŭ ne konsentas, vi montros al mi ĉi tiu nokto, kie ili vivas kaj ne estos via problemo 
plu. Kie estas via aŭto? Mi volas iri hejmen. " 

   Suzy respondas la milda frapeton sur la pordo, sciante ke estas Sharon en la stilo de frapi ŝi ridetas kiel ŝi 
malfermas la pordon, 

   "Bone!" Demandas Sharon kiel ŝi paŝoj ene. 

   Suzy fermas la pordon trankvile malantaŭ ŝi, "Krom Lewis esti kompleta idioto, jes mi estas fajna dankon. 

   Sharon marŝas al la kuirejo, bezonante trinkaĵon ŝi pelas la kuireja pordo malfermita kaj marŝas sur la 
profundiĝi. 

   "Mi tuj faros kafon, ĉu vi deziras unu?" Demandas Suzy de la pordo. 

   "Jes dankon, estos pli bona ol akvo." Volteando ŝi promenas tra la kuirejo kaj eksidas sur malmola subtenata 
seĝo apud la tablo. 

   Kiel Suzy plenigas la kaldronon kaj preparas la tasoj ŝi diras Sharon de la konversacio ŝi havis kun Lewis. Senĉese 
aludante lin stulta Suzy diras Sharon, ke iam Lewis montris sian kie ĉi Knabino Guide vivis ŝi tuj forigi lin tiel. 

   Sharon ne aperas surprizita kaj ĝi koincidas kiam Suzy diras ŝi tuj forigi lin, "Kiel vi faros tion poste?" 

   "Invitu lin ĉirkaŭis, Kaj alkonduku lin mirinda manĝo plena dormis tabeloj kaj poste sufoki lin." 

   "Kiel vi forigi lin, vi ne iras al tranĉi lin kiel vi faris Doug?" 

   "Ne, vi povas helpi min ĵeti lin de la embarcadero." 

   "Mi ne helpi vin per io kiel ke, sonas al mi kiel vi perdis ĝin" diras Sharon en laŭta blasfemantoj voĉo. 



   Suzy vizaĝon koloroj en embarason kiel Sharon vortoj batis hejmen, ŝi estis tiel kolerigis kun Lewis kaj tre timigis 
iri al malliberejo.Ŝi estis serioze konsiderata farante Lewis mortiga manĝo dum ŝi sentis pro li ŝi finus post la 
kradoj. 

   "Mi opinias Lewis agis dekstra lasta nokto en nur minacas la viro, se li mortigis lin sen kaptiĝante estus alportis 
problemojn rekte al vi." 

   "Al mi, kiel vi laboros tion diveni?" 

   "La filino, la Knabino Guide dirus la policano pri nia konversacio kaj vi ne estus sidanta tie ĉi." 

   "Jes, mi vidas tion, kion vi volas diri, sed Lewis ne fari ĝin, ĉar li estis timigitaj." Respondas Suzy kolere. 

   "Kial tio tedas vin tiel? Ĉu li estis timigita aŭ ne li estis ankoraŭ sufiĉe kuraĝaj por helpi vin, kiam vi bezonas ĝin. 
"Diras Sharon reflektante Suzy la kolero. 

   "Mia nervoj estas pafitaj al la infero kun ĉio ĉi kaj kiam li diris al mi, mi nur sentis tiel kolera al li." 

   "Sonoj kiel vi enamiĝinta kun li; la vojo vi kaj Doug estis tiom da jaroj eble la sola maniero vi scias kiel esprimi la 
amo estas kun kolero." 

   "Vi estas tiu, kiu perdis ĝin; vi pensas ke post Doug Mi volas engaĝiĝi denove kun alia persono?" 

   "Ekzistas fajna linio inter amo kaj malamo kaj kiam vi emfazis la du fariĝis konfuzita." Diras Sharon kun certa 
kvanto de amareco al ŝia voĉo. 

   La maniero vi diras ke estas kvazaŭ vi parolas el persona sperto? Mi ĉiam pensis, kial vi restis en via propra. 
"Respondas Suzy aperante reveni al sia normala mem. 

   "Homoj estas stranga," respondas Sharon kun malproksima rigardo en la okuloj, "vi iros plu estu feliĉa kaj de 
preskaŭ unu menso kiam vi unue renkontos. Ni uzis por scii kio reciproke pensis kaj vundis esti aparte. Tiam tra la 
jaroj vi derivas aparte, la amo mortas, kaj vi ŝajnas fini malamante inter si. " 

   "Nu, kie mi estas koncernis ĉiuokaze, li diris al mi, unu matenon, ke li volis nin disigas kiel li malamis min, kaj 
dum jaroj li malamis min kaj mi neniam sciis ĉar mi amis lin. Mi neniam vidis la malamo, jes, ni uzas por 
argumenti, sed neniam uzis por akiri aĉaj.Kiel oni diras amo estas blinda kaj mi uzis por vidi la bono kaj ignori aŭ 
ĝustigi al la malbona. " 

   "Ĉu tio estas kial vi restu en via propra, por ke vi ne damagxigxu denove?" 

   "En la komenco estis sed nun aĵoj estas malsamaj kaj mi restu sur mia propra, ĉar mi ŝatas ĝin." Diras Sharon kun 
rideto, "Kio estas viaj planoj? Mi kredas vi blovis ĝin kun Lewis. " 

   "Kiel vi, mi ne volas damagxigxu, mi provis mian plej malfacile fari Doug feliĉa kaj mi ne volas provi plu, kun iu 
ajn." Suzy respondoj soni laca. 

   "Kion vi intencas fari pri Lewis?" Demandas Sharon. 

   "Mi diris al li renkonte al mi proksime Skinner Alley nokto je la dekunua." 

   "Sciante Lewis li ne montros, speciale post kio vi devis diri al li." 

   "Vi estas probable pravas, vi rimarkos ke la polico, kiam vi venis cxi tien?" Demandas Suzy kun Coy rideto. 

   "Pensante pri tio mi ne kredas ke mi faris, mi nur supozis estus tie. Estas bona novaĵo se ili haltis rigardante vin, 
krom donante al ili la run ĉirkaŭ kelkaj fojoj vi kondutis normale. Ili revenos, eble en unu semajno aŭ tiel, kiel 
longa kiel Doug ne malkovris. " 

   "Lewis estis tre nervoza pri tio, kio estas kial li iras renkonte al mi poste." 

   "Estas honto ke vi havas neniom da mono veti kun, mi povus porti vian tutan monon de vi, kiel li ne montros 
tiun nokton." Ridetas Sharon. 

   "Mi havas kvin funtoj mi povas veti kun." Suzy respondoj memfide. 

   "Mi ne prenos viajn lastaj kvin pundoj, parolante pri tio, kion vi intencas fari por mono?" 



   "Mi ricevis intervjuon sube la Jobcentre morgaŭ, eble ili havos iun por proponi al la ĵurnalo ne havas nenion." 

   "Se vi ne devus esti rajtas iom da mono, havas ĉi lokon akiris grandan hipotekon?" 

   "Ne estas mia." 

   "Kion vi volas diri estas via; sen hipotekon?" Ekkrias Sharon. 

   "Ĝi estis lasita al mi per Onklino." 

   "Antaŭ aŭ post vi edziĝis Doug?" 

   "Antaŭe, sed mi jam datiĝas li kaj Onklino havis klaŭzo metis en la Volo, ke mi estus la sola mastro, eĉ se ni 
geedziĝis." 

   "Certe Doug estus devinta konsentas tion? Kiel mi pensis kiam vi fariĝis mariajita vi ambaŭ estus posedita ĝi? " 

   "Li, kiel ni jam edziĝis, kiam ŝi mortis, li ne estis feliĉa pri tio sed se li ne subskribis mi ne heredos la bungalow". 

   "Almenaŭ ĝi alvenis al vivi luo liberaj tiam aparte de la konsilantaro imposto kaj la utileco bekoj, kion vi faris por 
mono?" 

   "En la komenco ĉiuj mi devis fari estis peti Doug kaj li donus al mi tion, kion mi bezonis. La lastaj ses al naŭ 
monatoj li ne donis al mi nenion. Li ankoraŭ pagis la bekojn, sed mi ne permesis iri aĉeti sur mia propra. " 

   "Kio manĝo aĉetoj aŭ vestojn aĉetoj?" Demandas hororan Sharon. 

   "Iu komerca, li diris, ke mi ne permesis eliri sur mia propra, nur kun li." 

   "Kial vi lasas lin trakti vin tiel?" 

   "Li timigis min kaj diris ke li mortigu min, se mi iam lasis li, kaj li intencis ĝin!" 

    "Mi estas certa, ke li diris ke nur por timigi vin, unufoje vi cedos al kontrolo freak des pli ili volas kontroli vin, 
kiom vi eksciis." Diras Sharon kun seniluziiĝo en ŝia voĉo, dum ŝi pensis Suzy havis multe pli forta karaktero. 

   "Tio sonas pli malbona ol kio ĝi estas, jes li uzis por bati min kelkfoje sed ne la tutan tempon kaj li povus esti tiel 
bela, kiam li volis esti. Ĝi estis la lastaj semajnoj, kie li fariĝis senĉese perforta kaj estis konvinkita mi dormis kun iu 
alia. " 

   "Sed kiam vi unue kunvenigis tiu penso ne enmetis ĉu de viaj kapoj. Fermante la garaĝo pordon malantaŭ li 
Lewis ŝanĝas en la lumo kaj piediras al la dorso de la garaĝo. Verŝante iuj enboteligita akvo en kaldrono li 
kontaktŝtopiloj ĝin en kaj turnas ĝin boli. Repreni mug de la ligna benko li viŝas sian fingron ĉirkaŭ la internon por 
forigi la polvo kaj araneaĵo. 

   Spooning en kafo, sukero kaj la pulvora lakto li atendas pacience por la akvo por hejti.Turning ĝin ĝuste antaŭ ĝi 
bolas Li verŝas la varma akvo en la tason kaj stirs ĝin vigle. 

   Rigardante la kamioneto li decidas la plej bona afero estas ŝanĝi la koloro iomete, la koloro sur la registro nur 
diras 'Blua' kiel estas aktuale malpezan blua ŝanĝi ĝin al malhelblua estus problemo. 

   Lewis bezonis truo ĉe kelkaj tagoj, li havis nenian laboron ĝis la proksima semajno kaj pentrante la kamioneto 
tenus lin okupita, kaj de la vojo. La sola tempo li bezonis eliri estis ĉi vespere por aĉeti la pentrarto kaj akiri 
manĝaĵon kaj kafo. Li uzis hemanaro farbo antaux kiam li pentris lia Trafiko van uzante radiatoro rulo. Kelkaj el la 
paintwork havis 'ŝelo de oranĝo' efekto kiam vidita en brila sunlumo, sed krom tio ĝi rigardis profesia laboro. 

   Serĉado la dorso de la benko Lewis trovas tri folioj de 240 lernojaro malseka kaj seka froteto malsupren papero. 
Malcolm sidas sur la benko en la mallumo aŭskulti la sonojn ĉirkaŭ li; la bruoj estas la sama kiel lasta nokto, de 
kriante voĉoj kaj batante pordoj. Milda venteto blovas la sonon al li kaj li ne povas helpi sed rideti, kiam li aŭdas 
Donu esti diris ekstere por manĝi la lasta pako de crisps. 

   La sonos daŭrigas pri kiel li estas tuj kuraci la problemon de ilia filo ne havantaj crisps manĝi? 

   Aŭdinte fronta pordo slam kaj la sono de aŭto motoro esti komencita kiel la aŭto pordo estas bato; Malcolm 
supozas 'paĉjo' tuj akiri pli crisps. La aŭto rapidoj sur la vojo ĝis la sono de lia kuroj motoro estas perdita en la 
malproksimo, 



   Parizo ja diris al li ekzakte kie la bungalow iris kie ŝi aŭdis la du virinoj parolas la Puto. Decidante preni la liberan 
tagon morgaŭ laboro li decidas la rekta aliro estas la plej bona. La penso de devi rigardi super lia ŝultro por la resto 
de sia vivo tenis neniu apelacio. Kun liaj pensoj turniĝanta per sia kapo li lumigas cigaredon, kion li faras tusi. 

 

Estis vespero kaj Lewis faris sufiĉe frotante malsupren; maltrankviligxis de Suzy la sinteno kaj bedaŭrante sian 
tantiemon li frotis la brilas ekstere de preskaŭ ĉiuj el la paintwork sur la kamioneto. 

   La komerca vojaĝo por akiri la farbo kaj manĝo aĉetoj estis seneventa, kaj li havis sufiĉe da provizoj daŭri ĝis la 
fino de la semajno. Li volis Suzy tranĉi siajn harojn, sed ŝi ŝanĝo en sinteno al li pelus lin iri aliloke. Suzy metis sian 
grandan mantelon sur kaj la granda sentis ĉapelo Lewis estis havis ŝin, rigardis en la spegulon ŝi ĝustigas la ĉapelo 
al jaunty angulo, "Kiel mi aspektas?" Ŝi petas Sharon kun rideto dum ŝi tenas fikse en la spegulo. 

   "Vi malŝparas vian tempon kaj mia dum li ne montros." Respondas Sharon senpacience. 

   "Estas bela de vi por proponi al mi telfero sed ne sentas kvazaŭ vi devas resti." Respondas Suzy ankoraŭ 
ridetante al si en la spegulo. 

   "Kaj estu ĉe la duono de la nokto zorgi se vi havas hejmon sendangxere eliris ĉi tiu tempo de nokto? Dankon. " 

   "Lewis donos al mi telfero hejmen, vi pretas poste?" Ŝi demandas kiel ĝi marŝas al la pordo. 

   "Mi ne portas mian jakon dum ni ne estos eliri de la aŭto." Respondas Sharon annoyingly kiel ŝi prenas sian 
jakon de la hangaro. 

   Suzy malfermas la pordon kaj marŝas laŭ la vojo, auxdinte Sharon ŝlosis la pordon sxi atingas la pordego kaj 
rigardas supren kaj malsupren de la vojo. Ĉiuj estas trankvila kaj ne aperas la polico ricevis bonajn aĵojn por fari. 
Sharon iras ĝis ekstere Suzy la bungalow, Lewis ne estis montrinta kaj Suzy ne estis parolinta unu vorton pri la 
disko dorso. 

   "Mi vidos vin morgaŭ vespere, se mia tago ne estas tro malfacila." Sharon diras lin kiel Suzy malfermas la 
pordon. 

   "Dankon pro alporti min hejmen, mi esperas vi havas belan tagon."Suzy respondoj dum ŝi eliras kaj fermas la 
pordon. 

   Watching Sharon drive for Suzy aspektas tien kaj reen la dezerta vojo, kun maltrankvila vizaĝo ŝi turnas sin kaj 
malfermas la pordon. Lewis devus renkontis ŝin, ŝi ne pensis ke ŝi estus tiu hida al li kiel Sharon diris ŝi. Pensante 
al la epoko sur la strando ŝi konstatis, ke Lewis sinteno ŝanĝiĝis al ŝi. Ŝi estis tro kolera por averti ĝin tiam. 

   Nun kolera pro li denove por ne renkonti ŝi subite sentis, kvazaŭ ŝi ne volis koni lin plu. Li estis kiu estis vidinta 
en la Puto kaj estis tiu, kiu minacis la Knabino Gvidas la patro. Se Doug la korpo estis malkovrita estus pli verŝajna 
ke Lewis atingus la kulpon. 

   La alarmo zumado en Malcolm la orelon ĉe ses tridek matene estas multe tro frue li decidas, kiel li kolere fermas 
ĝin. Kia maniero por komenci la tagon! 

   Lia decido preni la liberan tagon laboro li tenis al si, kiel li volis atingi tiun sinjorinon domon frue kazo ŝi laboras 
por iri al. 

   Post rapida tason da kafo Malcolm paŝoj mallaŭte el la pordo, la resto de la familio estas ankoraŭ en la lito kaj 
tio estas bone laŭ li. Li sentas nervoza kaj streĉas kiel sur veki li konsideris la aŭdacaj proksimigo estus la plej bona. 

   Komencante la aŭto li lumigas cigaredon kiu faras lin tusi perforte dum kelkaj sekundoj, ĵurante sin mem li 
metas la aŭto en trajno kaj pelas elportos sur la vojo. Driving malrapide preterpasis Suzy pordego Malcolm 
aspektas kune ŝia vojo al sia antaŭa pordo, kiu kongruas Parizo la priskribo perfekte. Ĉiuj estas kvieta kaj kiu vivas 
tie ŝajnas esti ankoraŭ en la lito. Ĝiri la aŭto ĉirkaŭ Malcolm pelas reen laŭ la vojo kaj turnas ĉirkaŭ fine por ke li 
alfrontas la ĝusta vojo. Ĉi tiu estis la ĉefa vojo al la urbo de Suzy la bungalow kaj se iu venis el ili pli ol probable 
venos en tiu direkto. 

Sidante komforte kaj sentante iom da intimeco havigita de la alta Privet heĝo li parkis apud li nervoze rigardas la 
vojo. Post ĉirkaŭ kvin minutoj hundo walker venas el unu el la domoj kontraŭaj Suzy aj kaj marŝas en Malcolm la 
direkto. 



   Tirante sian poŝtelefonon el sia poŝo kaj metante gxin al lia orelo li faras aperi li estas en profunda interparolo 
kiel la hundo walker, viro en lia malfrua kvindekestroj ignoras lin dum li promenas pasinteco. 

   La sekva duona horo Malcolm tenas la telefonon al lia orelo kiel multaj personoj venis el siaj domoj en la 
maniero labori. La lernejo infanoj estas la plej kurioza kiel ili stare en ĉe Malcolm kiel ili iradu pasinteco, kaj unu eĉ 
havas la nervo al tap sur lian aŭton! 

  Baldaŭ silento revenas al la vojo kaj la hundo walker kune kun sia Staffordshire terrier aperas de ĉirkaŭ la angulo. 
Rimarki Malcolm ankoraŭ sidis tie la viro frowns kaj transiras la vojon tirante sian hundon malantaŭ li. Estas 
evidente suspektinda de Malcolm, kiel li vivas en la alia flanko de la vojo. 

   Ralentizando kiel ĝi alproksimigas Malcolm la aŭto li haltas kaj rigardas malsupren en sian hundon. Malcolm 
povas vidi lin klare en la pasaĝeroj 'pordo spegulo kiel li movas malrapide antaŭen provi aŭdi kion Malcolm diras 
sur sia telefono. 

   Malcolm ridetas kaj diras per laŭta voĉo, "Jes kara, se vi ne ricevas cxi tiun telefonon vi faros al mi malfrue por 
mia kunveno." 

   La viro haltis sur metro de la ariergardo de Malcolm la aŭto kaj ĝi verŝajne ne konsciis, ke Malcolm povas vidi 
lian ĉiu movado. Provante atingi la hundon interesita en Malcolm la aŭto maltrafas mizere kiel la hundo estas 
maltrankvila movi plu. Sulkante la frunton kolere ĉe la hundo la homo permesas sin esti forkondukatajn kaj 
Malcolm donas al li 'Jes kara', kiel li promenas pasinteco. 

   Rigardante la tempo kaj iom iritita de la entrometido hundo walker Malcolm vidas li sidis tie dum horo. Ne 
vidante iu eliros el Suzy la bungalow li atendas la hundo walker reiri ene sian domon, antaŭ ol li startas la motoro. 

Driving malrapide laŭ la vojo Malcolm iras ĝis ekster la fronto de Suzy la bungalow, ankoraŭ vidi nenian indikon de 
vivo li surmetas la bremso kaj ŝanĝas la motoro malproksime. Dezirante li urinis antaŭ fari tion li malfermas la 
pordon kaj paŝoj el sur la vojo. Sentante streĉas kaj nervoza, kun la ventro aperas esti nutrata per papilioj kaj vere 
deziris li urinis, li malfermas Suzy la pordo. Lasante la pordego larĝe malfermitaj li marŝas laŭ la vojo kaj funtoj sur 
la antauxa pordo. 

   La batado ŝajnis havi la rajton efekto kiel Malcolm aŭdas ion esti falis ene kaj homina voĉo Malbenado. 
Premante sian avantaĝon li pundoj sur la pordo denove kaj prenas du paŝojn malantaŭen. 

   Aŭdinte la pordo esti unbolted, Malcolm frotas sian langon ĉirkaŭ la interno de lia seka buŝo por provi havigi iujn 
humideco en preteco paroli. La pordo malfermiĝas malrapide kaj Suzy, kiu evidente estis dormanta en la stato de 
ŝia hararo rigardas lin kun bleary okuloj. 

   "Via bloke tie?" Li preskaŭ krias. 

   Suzy aspektas konfuzita; "Bloke, kion bloke?" 

   "Tiu, kiu havas la plej sama kombita kiel vi kaj portas camuflaje jako." Respondas Malcolm gapante Suzy la 
desgreñado haro. 

   Preskaŭ subconsciously Suzy aplana siaj haroj kiam ŝi fiksrigardas la kolera viro antaŭ ŝi. Tio estas evidente la 
patro de la knabino Guide, la Lewis estis minacita. 

   "Mi ne vidis lin plu, kion vi volas ke li for?" Petas Suzy reakiri sian compostura kiel ŝi fiksrigardas dorso. 

   "Li pagis al mi viziton al mi scias ke li scias, kie mi vivis, mi redonante la alvoko, kaj se mi vidas vin aŭ vian amikon 
en mia parto de la urbo, ĝi ne estos la policano vi devas zorgi pri." Malcolm ridetoj dum li turnas sin kaj iras for, ne 
donante Suzy la ŝancon diri ion al ŝanĝo. 

   Walking rapide laŭ la pado li fermas la pordo sian vojon eksteren kaj piediras ĉirkaŭe al la ŝoforoj 'flanko de lia 
aŭto.Kiel li malfermas la pordon li aspektas reen al Suzy la pala vizaĝo staris en la pordejo. Kunveno ŝi rigardas li 
donas al ŝi, kion li esperas estas minacaj rigardo kiel li metas en lia aŭto. 

   Komencante la motoro li metas ĝin en trajno, suspirante en reliefo li pelas rapide sur la vojo kaj for de Suzy aj 
jaroj. Li nur intencis silenti dum semajno aŭ du por doni la tempon por iu alia trovu kion subiris la Puto; se neniu 
trovis la polico estus atingi anonima alvoko. 

   Suzy fiksrigardas reen al Malcolm, kiel li metas en lia aŭto kaj rigardas lin forpeli. En ŝoko ŝi staras en la 
pordaperturo aŭskultante la aŭto motoro kiel ĝi velkas en la distanco. Subite ŝi Slams la pordo fermita kaj kuras 



malsupren al la bano, metante sian kapon preskaŭ en la necesejo estas perforte malsana. Havante nenion por 
manĝi dum preskaŭ dek du horoj sxi retches dolore, ĉefe alportante supren galo. 

   Pensoj kuregas tra ŝia kapo, kiel ŝi memoras Doug la atako kaj mortigis lin. Levado denove estas dolora kaj ŝi nur 
alportas supren sur tekuleron da galo. Starante rapide sxi remansa el la banĉambro kaj marŝas en la kuirejon. 
Promenante sur la profundiĝi ŝi plenigas la kaldronon kun akvo el la krano kaj lasas ĝin kuri. Ŝanĝi la kaldrono sur 
ŝi revenas al la kloako kaj lavas sian vizaĝon en la malvarmeta akvo. 

   Uzante la mano mantukon ŝi sekigas ŝia vizaĝo kaj metas teabag en tason kaj sidas ĉe la tablo dum ŝi atendas la 
kaldrono boli. Timo fluas tra ŝi kaj faras sian shake, la kaldrono fine abscesoj kaj ŝi iras super kaj faras la teo. 

   Kio estas sxi faru? 

   Metante sian poŝtelefonon en ŝia poŝo Suzy malfermas la pordo kaj paŝoj eliris en la frua mateno sunlumo. 
Collared kolomboj squabble en la Arce arboj kiuj linio la vojo kiel paseroj pepi, ĉirpi feliĉe. Estas bela mateno sed 
Suzy apenaŭ agnoskas sian medion; ŝi estis klopodante ringo Lewis por super unu horo.Aperas li havas sian 
telefonon elŝaltis, kiel ĉio, kion ŝi ricevas estas la respondo maŝino dirante la linio estas okupata, kiel ĝi manĝas 
sian krediton. 

   Tretante ekster sur la pavimo ŝi rigardas supren kaj malsupren la vojo kaj vidas neniun rigardantoj. Buttoning ŝia 
mantelo kiel ĝi marŝas ŝi decidas iri la longan vojon ronda vidi Lewis. Estas tagmezo de la tempo atingas Lewis 
plata kaj ŝi ringojn la sonorilo anticipante. 

   Neniu respondo. 

   Sonora la sonorilo denove ŝi rigardas tra la strato por Lewis aŭto, ne vidante ĝin ŝi decidas kontroli sian garaĝoj 
en la posta parto de la konstruaĵo. Cxirkauxrigardante, Kun paranojo plenigante sian menson, ŝi estas trankviligita 
vidi ne evidenta prizorganto de; krom la purvey masonisto la kiu OGLE sxi de la konstruejo trans la vojo. 

   Rapidas ĉirkaŭ la flanko de la konstruaĵo Suzy estas malpezigita vidi Lewis aŭton parkis ĉirkaŭ la dorso. 
Alproksimigante la seruro-supren garaĝoj Suzy paŭzo kiel ĉiuj garaĝo pordoj estas fermitaj. Sciante ke Lewis havas 
plurajn el la garaĝoj tie kaj konsciis ke li ne volas vidi, ŝi staras senmove kaj aŭskultas. 

   Malforte ŝi povas aŭdi muzikon devenante garaĝo plu kune kaj Suzy promenas trankvile antaŭen. Kiel ĝi 
alproksimigas la garaĝo rideto ferdeko de Suzy vizaĝon kiel ŝi rekonas la kanto: ĝi estas La Kredo Healer de The 
Sensacia Alex Harvey Band. Lewis estis ludinta ĝin al ŝi pli ol dudek jaroj antaŭe kaj nun ŝi povas memori ŝi 
konfuzigxo pri aŭdi tian mirigan kanto. La kanto kaj la grupo havis fortan influon sur sxi en sia juneco kaj ŝi Canillas 
milde sur la garaĝo pordo. 

    "Kiu estas?" Krias Lewis voĉo. 

   "Estas Suzy, ni povas paroli?" 

   La garaĝo pordo glitas supren kiel Suzy paŝojn reen eviti getting trafita de la grandega pordo kiel eliras; tiel kiel 
supre. 

   Lewis fiksrigardas malvarme ĉe ŝi; "Kion vi volas paroli al idioto pri?" 

   "Mi estas so sorry, I know mi povas esti reela bitch sed vi timigis min kiam vi informis min pri vidante la Knabino 
Gvidas la patro." 

   La Kredo Healer venas al fino kaj Lewis okuloj malmoligos kiel li fiksrigardas sxin. Alex Harvey estas ĝuste sur cue 
kiel li kantas pri havi 'Gang Bang' kaj Suzy vidas ŝanĝon en Lewis, Suzy povas vidi per la okuloj kaj la maniero, ke li 
fiksrigardis ŝin, ke li estas memorante liaj antaŭaj fojoj kune. 

   'Gang Bang' estas speciale grava kaj Suzy povas memori multajn fojojn kiam li kutimis ludi ĝin al konfiditaj 
vizitantoj. Starante ŝi planko kiel la kanto daŭre Suzy renkontas Lewis rigardon, "The Girl Gvidas la patro pagis al 
mi viziton ĉi matene." 

   Lewis prenas la novaĵoj trankvile, "Vi prefere enveni kaj diru la stulta pri tio", li diras malvarme. 

   "Vi ne povas esti, ke multe de idioto se mi venas al vi pro konsilo?" Demandas Suzy senespere kiel ŝi paŝoj en la 
garaĝo. 



   Marŝante al la malantaŭo de la garaĝo Lewis mumbles a 'sorry Alex' kiel li malŝaltas la muziko. Repreni sian 
klavoj, lia mug kaj botelo de lakto li turnas sin al Suzy, "Best ni parolas en mia apartamento." Li diras kiam li 
marŝas al la pordo. 

   Suzy staras al unu flanko por doni al li ĉambron pasi, "Donu al mi tiuj." Ŝi diras marki la mug kaj la lakto. 

   "Dankon." Lewis respondas dum li manojn ilin al sxi kaj malfermas la garaĝo pordo, Suzy sekvas atente 
malantaŭe kaj rigardas lin kiel li fermas kaj enfermas la garaĝo pordo. 

   Malfermante la pordon al sia plata Lewis rigardojn hazarde malantaŭen en Suzy; "Pardonu la salaton, mi loĝas ĉi 
tie." Li diras kun wry rideto kiel li paŝoj ene; "Iru en la antaŭa ĉambro, mi metis la kaldronon sur. Jen donu al mi 
tiuj. "Li ordonoj dum li prenas la mug kaj per lakto de Suzy manoj. 

   Suzy marŝas en la antaŭa ĉambro; oro enmarcada pentraĵoj de Lewis libro kovras garnas la murojn kaj Suzy 
scivolis, kial li diris 'gravas la salaton' kiel aspektas tiu loko riparita kaj ordigita.Sidiĝis en profunda fotelo Suzy 
maltrankvile atendas Lewis kiel ŝi fiksrigardas tra la fenestro en la blua ĉielo supre. 

   Lewis tiras en malantaŭ Ŝaron aŭto kaj metas la handbrake plu; rigardante laux la vojo en ambaŭ direktoj ĉiuj 
ŝajnas trankvila kiel aparte de sia kaj Ŝaron aŭto la ŝoseon estas malplena. Fermi la pordon li enfermas ĝin kaj kun 
fina rigardon sur la vojo li tretas tra Suzy pordego. 

   La antaŭa pordo estas jam malfermitaj kaj Lewis marŝas en kaj fermas ĝin malantaŭ si, "Kie vi estas?" Li krias. 

   "En ĉi tie." Krii Suzy kaj Sharon el la salono. 

   "Vespera sinjorinoj, esperas ke vi estas bone?" 

   Suzy kaj Sharon rigardas supren al li kiel ili estas sur la planko kun amaso de kandeloj antaŭ ili. Multaj aspekti 
nevolatajn donacojn kiel ili estas ankoraŭ en ilia imago envolvaĵoj, plimulton oni parfumitan. 

   "Unu sufiĉus." Daŭrigas Lewis kiel li eksidas sur la sofon. 

   "Mi nur montris Sharon mia kolekto." Respondas Suzy defende. 

   "Kiom da vi havas tie? Kaj mi vetas ke ili ĉiuj malbonodoros kiam vi lumon ili? " 

   "Pri kvindek, kaj jes, ili ĉiuj odoras agrabla." Respondas Sharon apogo Suzy supren. 

   "Unu faros ĝin, kio estas tio esti?" Demandas Lewis senpacience kiel li sidas antaŭen. 

   "Mi pensis, ke mi uzus tiujn tri." Diras Suzy montrante tri kandeloj kuŝis apud ŝi. 

   "Kial tri?" 

   Suzy shrugs ŝiaj ŝultroj, "mi ĵus pensis ke estus aspektas pli, ĉu vi deziras kafon antaŭ ol ni lumon ili?" 

   "Tri estas fajna, mi estis kurboplena vin kaj ne al la kafo, ni estos okupitaj en proksimume horo kiam alvenas tute 
malluma." Respondojn Lewis kiel li rigardas la malheliĝanta ĉielo tra la fenestro. 

   "Kiom longe daŭros la ordigi ekster poste?" Demandas Sharon. 

   "Dependas de kiel rapide la fajro brigado akiri tie." Respondas Lewis sen emocio al sia voĉo, rigardante Suzy la 
malĝoja vizaĝo li provas trankviligi sxin;"Ĝi estas la sola maniero Suzy, espereble mi povos meti la fajron antaux ili 
alvenas ĉi tie. Almenaŭ vi ricevos novan tapiŝo el ĝi; vi iras al la lumon tiujn? " 

   Suzy kapsignas kapon kaj metas la kandeloj en rekta linio antaŭ la fajro, batante match ŝi lumigas ĉiuj tri. 

   "Metu du el ili super la loko kie la makulitaj floorboards estas." Ordonoj Lewis en milda voĉo. 

   Zorgeme pluki unu ĝis Suzy metas ĝin sur la tapiŝo kaj metas alia apud ĝi; "Ĉu tio estas en ordo?" 

   "Jes, aspektas bone, atendi ĝis ĝi atingas bonajn kaj malluma kaj tiam vi povas frapi unu aferon." Ridetas Lewis. 

   "Ĉu ni ne tuj rigardi ilin forbruligu la tutan vojon malsupren?" Demandas Sharon en elreviĝo. 

   "Vi iras hejmen kaj Suzy estos sonorigi vi ajna maniero." Respondas Lewis. 

   "Ajna formo aŭ kio?" 



   "Ĉu ŝi bezonas resti en via nokto; nur se aĵoj eliri el kontrolon." 

   "Mi ne volas mian bungalow bruligis." Diras Suzy akre kiel ŝi fiksrigardas al la flamoj. 

   Sharon ekstaras kaj rigardas Lewis, "mi esperas, ke vi scias kion vi faras sinjoro." Ŝi diras klopodante meti 
malmola rando al ŝia voĉo, maltrafante mizere kiel faras sia sono fremda. 

   "Certe ekzistas multaj preĝo kaj akvo kiam Suzy plenigas la rubujo supren." Li ridetas responde. 

   "Phone mi, tuj kiam". Sharon ordonoj Suzy dum ŝi marŝas eksteren de la pordo. 

   "Estas malluma sufiĉe nun, frapi ĝin bonvolu, Suzy." Lewis ordonoj en emfazis voĉo. 

   "Vi estas certa pri tio Lewis?" 

   "Vi ne havas elekton; vi ne honeste kredas ke la patro de la knabino Guide tuj silentu ĉu?" 

   "Nu kun minacoj interŝanĝis mi opiniis, ke lasi nin solaj kaj forgesu pri ni." Suzy diras espereble. 

   "Ĉu vi?" Respondas Lewis senpacience, "get on kun ĝi bonvolu, ĉu vi malkombita la lito kolektis?" 

   "Ne mi ne havas." Ŝi respondas, kiel ŝi staras, frapadon la kandelon super ŝi precipita al la dormoĉambro. 

Lewis fiksrigardas la kandelon kiel flamo re-ŝaltas post inundis kun fanditajn vakso kiam Suzy puŝis ĝin. La flamo 
prenas pli granda kiel la vakso super la meĉon fandas rapide kaptante la tapiŝo fajrigi sube. 

   Suzy aperas en la pordo ŝi alfronti pala; la ĉambro estas rapide plenigita kun venena fumo kaj ŝi povas aŭdi Lewis 
tuso. Looking en la direkto de la sono de la tuso Suzy apenaŭ povas kompreni Lewis sub la nubo de nigra fumo, 
"Eliru el tie Lewis, ĝi fariĝas el kontrolon." Ŝi krias. 

   Lewis aperas el la nigra nubo kaj kun okuloj streaming kroĉas Suzy brakon kaj mese ŝi en la kuirejon. Tusante 
malbone li klopodas paroli sed ne povas manipuli ĝin kiel ĝi rompas en preskaŭ kontinua tuso. 

   Suzy tenas sian brakon ameme, la zorgo pri ŝia amiko outweighing la bezonon por ŝia hejmo kaj ŝi propra 
sekureco, "Lewis kion vi volas ke mi faru?" Ŝi preskaŭ krias, ŝia voĉo estas tiel akra kaj laŭta. 

   Lewis tenas sian manon al sia orelo formanta la fingrojn al pasi por telefono, ridetante kaj tusante li indikas Suzy 
telefoni la fajrobrigadanoj kaj ĝi pelas ŝia al la salono. 

   Malvolonte Suzy lasas lin iri kaj precipita laŭ la koridoro al la pordo, reprenante la telefono kiu ripozas sur 
malgranda tablo ŝi diales rapide. 

   La telefono sonas dufoje kaj trankvila ina voĉo respondojn, "Emergency; kio servo vi ŝatus?" 

   "Fajro, fajro brigado." Krias Suzy histerie en la telefono kiel la salono komencas plenigi kun fumo faris siajn tuso. 

   "Fajro Brigado," diras vira voĉo, "kio estas la adreso bv kie la fajro estas?" 

   Suzy krias sian adreson en la telefono kiel nigra fumo nun plenigas la salono faris siajn tuso denove. 

   "Get ĉiuj el la konstruaĵo ni estas survoje." Respondas la vira vocxo sonis trankvila sed firma. 

   Suzy ĵetas la telefonon malsupren kiel ŝi malfermas la pordon. La nigra nubo rapidas estinteco ŝi kaj el la antaŭa 
pordo. Suzy povas preni plu kaj kunigas la nigra nubo en lia rapida eliro el la bungalow. 

Tusante malbone Suzy falas al la tero kelkajn metrojn ekster la pordo kaj daŭre tusi kiel larmoj rivereto sur ŝiaj 
vangoj. 

   Fine la tuso haltoj kaj ŝi staras kaj iras al la pordo intencante reiri interne por Lewis. 

   La nigra nubo ne aspektas tiom dika kaj ŝi nomas eksteren por Lewis. 

   "Malantaŭ vi." Krias Lewis kiel li komencas tusi. 

   Suzy turnas sin kaj vidas ke Lewis venis ĉirkaŭ la flanko de la dometo, "Ĉu vi fartas bone?" Ŝi demandas kiel ŝi 
kunigas kun Lewis kun la tusado. 



   Tridek sekundojn pasi antaux iu el ili estas kapabla paroli, "La fajro estingiĝis." Diras Lewis kun rideto kiam li 
rompas en alian elprenas de tuso. 

   Suzy ridetas malforte reen al li; ŝi mascara havas smudged kaj ŝia vizaĝo estas pala, farante ĝin rigardas kiel ŝi ĵus 
ellitiĝis! 

   Lewis sukcesas ridi inter la coughs, "Pardonon mi ne ricevis tempon por preni vian knickers el la rubujo, kial vi 
metis ilin tien?" Li sukcesas peti antaux tusante denove. 

   "Ne estas mia kutimo havi siteloj da akvo kuŝis ĉirkaŭ la domo." Ŝi respondas inter ŝi coughs. 

   "Bonan pensadon, ĉu vi volas resti en mia nokto?" Lewis demandas ruze kiel li aspektas antaux liaj brustoj. 

   Suzy ridas; "Unu afero mi havas multe da estas knickers; hey! aŭskulti. " 

   Lewis povas tie la sireno en la fajro motoro kiel rasi al ili, "Restu ĉi tie." Li ordonojn, kiel li staras kaj precipita 
ĉirkaŭ la dorso de la bungalow. 

   Kiel li eniras la kuirejon Lewis kroĉas la superfluas sitelo da akvo en la defluilon kaj precipita al la salono. La fumo 
estas multe pli maldika kaj li ĵetas la sitelo da akvo precize al kie la fajro estis. Apogo, li kuras en la kuirejon kaj el 
la malantaŭa pordo kiel atako de tuso atingos lin. 

   La tuso estas intensa kaj Lewis komencas senti grandan doloron en la brusto kvazaŭ li havas koratako. La ideo lia 
pulmo estas derrumbando, li komencas ĵuri kiel kolero plenigas lian vizaĝon. 

   La doloro en la brusto estas intensa kaj Lewis falas al la tero malbenado kaj plorante. 

 

Lewis devas jam pasis el dum kelkaj sekundoj la sekva afero li konsciis pri ĝi tre koncernis fajrestingisto 
demandante lin, ĉu li estas bona. 

   Rigardante la fajrestingisto en ĉiuj siaj brilantaj protektaj vestaĵoj faras la situacion sentas nereala, wheezing 
malbone Lewis provas respondi sed nur sukcesas tre dolora tuso. 

   "Ambulanco estas sur la vojo sinjoro." La fajrestingisto diras al li kiel li milde tenas lian ŝultron. 

   Lewis apogas sur gxi, dankema pro la apogo, "kolapsis pulmo, okazis antaŭe." Li sukcesas diri antaux tusante 
denove. 

   "Petro" krias la fajrestingisto al sia kompano kiu aperis el la tuta angulo de la bungalow; "bezonas la kuracistoj ĉi 
tie mortigas." 

   "La ambulanco ĵus tiris supren." Peter respondas dum li malaperas ĉirkaŭ la angulo. 

   "Prenu ĝin facila fella, kuracistoj estas sur ilia vojo." Certigas la fajrestingisto kiel li helpas subteni Lewis, kiu 
tusas malbone. 

   Du kuracistoj rapidu al li kaj interŝanĝi lokon per fajrestingisto; taksi la situacion rapide unu el la kuracistoj paŝoj 
antaŭen kiel li eltiras plasto maskon de sia holdall; "Get la malgranda botelo de oksigeno vi bonvolu Vilcxjo?" Li 
petas de la aliaj medic kiu precipita for reen al la ambulanco. 

   "Ĉu vi ordo en neniu tempo sinjoro, iom da fumo inhalación, devos vin al normala en neniu tempo," li diras 
Lewis memfide. 

   Lewis skuas sian kapon; "kolapsis pulmo." Li sukcesas diri inter tuso. 

   La medicina rigardas lin kun tiu supera rigardo similante ofendis ĉe Lewis diagnozo, "kolapsis pulmo, kion faras 
vi diras, ke sinjoro?" 

   "Had unu antaŭe." Respondas Lewis kiel li coughs eviti plu parolas. 

   Bill la medic aperas antaŭ Lewis kiel li sentas la masko glitis super lia buŝo kaj nazo. Konektante la masko al la 
oksigeno cilindro Bill ŝanĝas ĝin kaj Lewis enspiras dankeme. La urĝon de oksigeno purigas lian kapon, kaj li sentas 
momenteto reliefon kiel freŝa elprenas de tuso estas li tiris la maskon for. 

   «Pli bona akiri la trolley ronda tie, estas la juna sinjorino bone?" Demandas la medic de sia partnero Vilcxjo. 



"Jes, ŝi estas spirante bone nun." Bill respondojn kiel li staras kaj iras al la ambulanco. 

   "Ĉu ne estus longa nun sinjoro." La medic certigas Lewis, ankoraŭ ŝajnante esti tedita. 

   Lewis ne respondas dum li metas la maskon reen super lia nazo kaj buŝo kaj enspiras dankeme. La doloro en la 
brusto estas faciligataj sed la pulmo estas kolapsis plu fari malfacile spiri. Sentas tie estas granda teniso pilko en lia 
brusto kiu malhelpas lin spiri, ĉiu spiro li povas senti ĝin movi kaj li malbenas sian dion silente. 

   La tramo frue alvenas kaj Lewis estas atente reprenita de Bill kaj Tony. Tenante la oksigeno botelo Lewis estas 
prenita ĉirkaŭ ĉe la fronto de la konstruaĵo. Suzy estas prizorgataj de granda virina medic kaj rigardas al li, kiel ŝi 
aŭdas la sonadon de la tramo alproksimiĝas. 

   Suzy aspektas bone, aparte de ŝia smudged mascara kaj miksa haroj, kiam ŝi vidas Lewis en la tramo ŝia vizaĝo 
igas pala. 

   Lewis donas ŝia malforta ondo kiel li puŝis pasinteco kaj laŭlonge de la vojo. La polico aperis kiel ili atingos la 
pordegon; serĝento kaj kion aspektas kiel juna metilernanto, "Ĉio en ordo?" La serĝento petas Tony kiel li 
aspektas antaux Lewis kun evidenta intereso. 

   Suzy preskaŭ trempas sin kiam vidas la policistojn ĉe la pordo, rigardante la interŝanĝo inter la policano kaj la 
medicina Suzy provas trankviligi sin. 

   Carol, la medicina trakti Suzy rimarkas ŝi ŝanĝo, "Ĉu vi estas en ajna doloro Suzy?" 

   Suzy kapsignas kapon kaj coughs perforte kiel la polica serĝento marŝas al ili. La metilernanto restoj de la 
pordego kaj horloĝoj kiel Lewis estas ŝarĝitaj sur la ambulanco. 

   Kiel la serĝento alproksimigas la pordo fajrestingisto venas el interne de la bungalow, "Ĉu vi bezonas nin por 
nenio?" Demandas la serĝento. 

   "Ne, kandelon got renversis, La fella tie," kiel li kapsignas al la ambulanco, "estis sukcesis meti la fajron.Ni restos 
tie dum momento kaj akvumi gxin pli ĉiaokaze. " 

   La serĝento ridetas, "Ni ne venos en vian vojon tiam." Li diras kiam li turnas sin kaj iras reen laŭ la pado. 

   Lewis tiras la maskon de sia vizaĝo; la odoro de la nova plasto masko estas alveni al li kaj fari al li sentas naŭzon. 

   "Ĉio en ordo sinjoro?" Demandas Tony. 

   La ambulanco estis moveblaj dum ĉirkaŭ dek minutoj kaj Lewis preĝas por la vojaĝo al pinto. La doloro en la 
brusto, kiam ili eniros batoj sur la vojo kaj la odoro de la mola faras lin deziras li estis hejme. 

   Konante la medic volus ian respondon Lewis rapide respondas, "Feel malsana." Kiel li anstataŭas la masko. 

   La medicina restas silenta kiam li kontrolas Lewis korbatadon kaj spiradon. 

   Fontojn de lumo en la hospitalo estas bonveniga vido kaj Lewis ridetas kiam la ambulanco fine haltas. La pordoj 
de la ambulanco estas rapide malfermitaj kaj ankoraŭ tenis fortikajxo de la oksigeno botelo Lewis radoj en la 
Kliniko Decido Unueco. 

   Pelante Lewis en flanko gardejon Tony kaj Bill helpi la flegistino kiam ŝi forigas la oksigeno maskon kaj 
anstataŭas ĝin per kiu estas konektita al la hospitalo. Bill kapsignas sian kapon al Lewis kiel li promenas al sia 
ambulanco portanta la oksigeno cilindro kaj maskon. 

   Tony rigardas Lewis atendante dankon. 

   Lewis levas la manon, "Thank you so much." Li diras per la oksigeno masko. 

   "Zorgu nun." Respondas Tony en supera vojo kiel li ondoj kaj promenas ekster la preskribon. 

   La flegistino tuj aperas ĉe sia flanko kaj tenas sian pojnon dum ŝi kontrolas lian pulson. Farante lin eliri el liaj 
vestoj Lewis estas devigita porti blankan robon kiu ligas ĉe la dorso. 

   "Ĉu mi povas havi kapkuseno petas?" Demandas Lewis kiel li estis sternitaj sur lito sen kapkusenoj kaj nur unu 
eta litkovrilo sur la fundo de la lito. 



   "Ne estas kapkusenoj." Respondas la vartistino kiel ŝi kontrolas lian pulson denove; liberigi sian pojnon ŝi marŝas 
for. 

Estas neebla por Lewis kuŝi surdorse kiel la doloro fariĝas tro intensa, surmetado lia dekstra flanko lia kapo falas 
malsupren al sia ŝultro; trenante sur la maldekstra pulmo kaj preskaŭ kaŭzante lin krii pro doloro. 

   Sidis prenas Lewis tempo, kiel ĉiu movado kaŭzas ondojn de doloro trapasi liajn bruston. Eventuale li sukcesas 
ĝin kaj apogas antaŭen kaj kaptas teni de la malgranda litkovrilo sur la fundo de la lito. Rolling ĝin kiel bona kiel li 
povas, Lewis kuŝas posteniras kaj enmetas la malbone rulata litkovrilo sub sia kapo. 

   La kolizio de la disfalis pulmo ankaŭ tuŝas lian menson kaj Lewis fermas siajn okulojn kiam li sentas 'el ĝi'. Drivis 
ekstere en la inconsciencia Lewis vekis por iu tirante la litkovrilo el sub sia kapo. Juna bonorda zorgeme faldas la 
litkovrilo kaj metas ĝin sur la fundo de la lito. 

   "Ĉu vi havas ajnan kapkusenoj?" Demandas Lewis. 

   "Ne estas ĉiuj uzas." Respondas la juna ordigita kiel li promenas for. 

   Ĉagreniĝis pri la bonorda por preni sian litkovrilon for Lewis sukcesas sidas supren kaj elsxuti la litkovrilo el la 
fundo de la lito. Farante bone laboro de ruliĝante ĝin Lewis kuŝas posteniras kaj glitas ĝin sub sia kapo. Lewis vekis 
por la doktoro kaj lia teamo kiel ili Cluster ĉirkaŭ lia lito, denove iu provas preni la envolvita litkovrilo el sub sia 
kapo. Tenante sur ĝin forte Lewis malfermas siajn okulojn kiel flegistino paŝoj dorso. Finding sin iom de eduko 
peco por la metilernantoj, estas ekzamenitaj de la kuracisto kiu rekomendas la MRI scan. 

   La kuracisto kaj lia teamo foriru rapide kaj Lewis kaj lia lito estas pelitaj eksteren en la ĉefa salono kaj metis en 
pozicio tri litoj tien el la pordo. Ĝi estas iom pli ruidosos ĉi tien kaj Lewis rimarkas la horloĝon sur la muro, li estis 
tie dum tri horoj. 

   Kuŝis reen sur la lito, sur la dekstra flanko Lewis tucks la rulata supren litkovrilo sub sian kapon kaj Drifts foriri. 

Iu tirante la litkovrilo el sub sia kapo li faras snap okulojn malfermitaj dum li kupliloj sur ĝi senespere. 

   Rigardi en la vizaĝo de la sama juna bonorda kiu prenis la litkovrilon frua li diras en sia plej agresema voĉo, "Lasu 
ĝin sola." 

   La juna bonorda ĵetoj sia malliberejo de la litkovrilo sed ŝanĝis sian decidon kaj tenas ĝin denove kiel provas tiri 
ĝin el sub Lewis kapon! 

   "Get for de mi." Li diras per mallaŭta kolera vocxo, tute pretaj uzi perforton, eĉ kun disfalis pulmo! 

   La bonorda rigardas Lewis vizaĝon; li scias por la tono de voĉo la proksima movado estos pugno en la vizaĝo. 
"Suzy, vi fartas bone?" Krias Sharon en ŝian telefonon kiel ŝi respondas Suzy la alvokon. 

   "Ili prenis Lewis al la hospitalo kun fumo inhalación." 

   "Tio sonas serioza, vi estas tute bona?" 

   "Jes, bone dankon, ĉio iris kiel Lewis diris would krom la fumo. Bonŝance mi fermis la dormoĉambro pordon do 
mi akiris fumo libera cxambro por dormi in " 

   "Vi certe ne volas veni cxi tien? Vi estas tre bonvena vi scias. "Sharon demandas kiel ŝi estis antaŭĝojas Suzy 
vizitante dum kelkaj tagoj. 

   "Mi ne povos dormi maltrankviligante mia posedoj. La fajrestingisto diris la kunfandas estas blovitaj kaj mi devos 
havi elektristo kontrolu la cableado antaux Mi igi ĝin plu. " 

   "Kio, vi havas neniun elektran?" 

   "Ne por kelkaj tagoj, la fajrestingisto diris ion pri devi lasi la lokon seka." 

   "Ne elektra? Vi iros freneza sidas tie en la mallumo, kion vi intencas fari kun vi mem? " 

   "Mi povas legi, Mi havas grandan vazon da kandeloj ne forgesu." Suzy diras ridante nervoze sur la telefono. 

   "Ĉu vi volas ke mi venu kaj vin amaso?" 



   "Mi faros, sed estas vespero kaj vi devas ellitiĝi por laboro en la mateno. Estu bona vidi vin morgaŭ vespere, se 
vi nenion faras? " 

   "Ne rememorigi al mi pri laboro!Ne, mi ne faras ion mi vidos vin morgaŭ ĉirkaŭ sep. " 

   "Nice danke Sharon ĝis mateno." Diras Suzy kiel ŝi desconecta la alvokon. Maltrankviligita Lewis ŝi telefonoj la 
hospitalo kaj estas metita tra la Kliniko Decido Unueco. Rakontis laca sondado flegistino ke Lewis estis gardata en 
nokto por observo Suzy pendas ĉe la telefono kaj preparas por la nokto antaŭe. "Ĉu vi povas turni sur vian dorson 
por ni bonvolu Lewis?" Demandas la alloga flegistino en lian orelon. 

   Lewis aspektas ĉirkaŭ li kaj rimarkas ke estas apud la grandega MRI skanilo kaj provas dormi sur sia dorso. La 
doloro estas tro intensaj kaj li estas devigita reveni al kuŝis sur lia dekstra flanko, "Neniu mi ne povas la doloro 
estas tro multa." Li sukcesas diri kiel li levas la maskon de sia vizaĝo. 

   "Konservu viajn maskon sur Lewis." Ŝi diras kiel ŝi promenas en la malgrandan mastruma budo por paroli kun la 
telefonistoj. Eliri kun alia flegistino ili alproksimiĝas al li kaj ŝi demandas, "Ĉu vi povas akiri sur la maŝino por ni?"  

   "Mi provos" respondas Lewis kiel li levas sin kaj kun reciproke la manojn ambaŭflanke de la flegistinoj Lewis 
sukcesas kuŝis sur la lito kiu iras al la maŝino. Ili provas konvinki lin kuŝi en lia dorso kiu preskaŭ kaŭzas lin pasi 
eksteren. Bezoni li konsciis ke li permesas kuŝis sur lia dekstra flanko kaj li trovas li povas kuŝi sur sia brusto. 

   La bildo estas prenita kiel Lewis puŝis en la maŝino kaj lia sekva reala konscio estas trovanta sin tie en la Kliniko 
Decido Unueco. Pli tempo pasas kaj Lewis kaj lia lito estas fine pelis en la traktado ĉambro. Lewis rimarkas la 
tempo sur la muro dum li eniras kaj vidas li estis tie dum kvin horoj. 

   Kelkajn minutojn poste, sinjorino doktoro eniras kun papeleo tenis sub la brako. Marŝante al Lewis ŝi rigardas 
malsupren sur lin, "Saluton Lewis, aperas vi havas pneumothorax."Ŝi diras kiel ŝi prenas la MRI scan negativa kaj 
tenas ĝis la lumo rigardi ĝin. Similante kontentigita ŝi metas la tuŝo denove en lia koverto. Rigardante Lewis ŝi 
radoj malgranda neoksidebla ŝtalo trolley ĉirkaŭ la dekstra flanko de la lito. 

   "Kion vi faras?" Demandas Lewis kiel li provas sidiĝi ĉe, "Estas la maldekstra pulmo kiu disfalis." 

   Subenrigardante al ŝi papeleo ŝi respondas, "mi havas la dekstra flanko notita tie." 

   "Ĝi estas mia pulmo, mi devas scii se ĝi disfalis aŭ ne." 

   Prenante la scan el ĝia sur ŝi tenas ĝin al la lumo denove, "La tuŝo montras la dekstra flanko, atendu tie." Ŝi 
ordonoj dum ŝi metas la tuŝo denove en la koverto kaj promenas ekster la pordo. 

   Lewis ne havas tempon por atendi dum ŝi revenas rigardante iomete embarasita, "Vi metis sur via antaŭa kiam 
la tuŝo estis prenita, jes?" Ŝi demandas. 

   "Jes tio estas prava." 

   "Tial la scan montras la disfalo sur la dekstra flanko." 

   "Lucky mi ne estas senkonscia." Respondas Lewis en sarkasma voĉo. 

   La doktoro ruĝiĝas profunda ruĝa kiel ŝi revenas al la tramo, ne fidante sin paroli ŝi readies la trolley kaj 
demando Lewis sidi ĉe tiom, kiom li povas. 

   Dum Lewis luktas por sidi rekte ŝi preparas la nadlo kaj tubado. Lewis povas vidi la 'sitelo' sur la fundo breto kiu 
li devos porti ĉirkaŭ la sekva semajno. La kontenero ricevas la alia fino de la mola tubado, kiu estos enigita en 
Lewis brusto kavo. 

   Ekipita por la ujo; kiu enhavas malgrandan kvanton de akvo estas ne-reveno valvo. Kiam la tubo estas enigita en 
la brusto kaj Lewis coughs; devigante aero el la kavo laŭ la mola tubado, la ne-reveno valvo en la akvo malhelpas 
la aero de reveni. Malrapide en la semajno antaŭ la pulmo estos re-ŝveligi sin reen al lia normala stato. 

   Alproksimigi Lewis el la maldekstra flanko ŝi tenas la kava nadlo en sian manon, "Levu vian brakon supren 
bonvolu Lewis?" Ŝi demandas kun malpeza rando de rankoro al Lewis reflektita en ŝia voĉo. 

Obeeme li obeas kaj la odoro de korpo odoro de lia akselo Drifts sian nazon. Hontigita je la odoro Lewis aspektas 
for kaj preparas sin por la doloro kiu estas venonta. 



   La doktoro viŝas sian haŭton purigi kun antisepsa rub kaj rigardas al li, "Ready?" Ŝi demandas, "mi iras por 
enmeti ĉi nadlo en vian keston, kiu devus liberigi la premo por vi." 

   "Jes, dankon, mi dankas tion." Respondas Lewis surmetante kuraĝa rideto. 

   La doktoro enmetas la nadlo en lian haŭton ĝuste sub la maldekstra akselo. Lewis sentas la doloron de ĝi tuj en 
kaj estas plezuro aŭdi kiel outrushing de aero; alportante momenteto reliefo. 

   "Dankon." Gasps Lewis kiel granda rideto kovras sian vizagxon, kaj la doloro estis magie malaperis kaj la reliefo 
faras lian kapon spino. 

   La doktoro ridetas kiel kompenso ĉar ŝi konektas la nadlo al la ujo por la molaj tubado. Metante la ujo de akvo 
sur la planko sub Lewis lito ŝia rideto plilarĝigas kiam vidas torenton da bobeloj. 

   "Mi estas certa, ke sentas pli bona Lewis, la pordisto estos tie baldaŭ preni vin al viaj gardejon." 

   "Ĉu tio signifas mi devas resti en ĉi tie tutan semajnon?" Demandas Lewis malgaje. 

   Lewis enuas, ne dormis tute pro la infera bruo de ŝtalo tramoj puŝis pasinteco la preskribon tutan nokton li 
sentas laca. Ĝuste kiel li estus drivis for dormi la bruon kaj klakado de trolley vekus lin denove. 

   Lunĉo estis surprizo, kiel estis lia unua tago li devis preni tion, kio estis proponita. Kiam la telero de rostita 
ŝafido, rosti terpomojn, judoj de Hispanio kaj karotoj estis metita antaŭ li li fiksrigardis ĝin suspekteme. La frago 
marmelado spongon kaj kremaĵoj por deserto rigardis invitante kiel li iom en peco de ŝafido. La karno estis kuiritaj 
al perfekteco, kiel estis la resto de la manĝo kaj Lewis preskaŭ sukcesas manĝi ĉion. 

   Ankoraŭ laca de la manko de dormo li fermas la okulojn kaj aŭskultas la bruon de la okupita gardejon. 

   "Lewis." Diras familiara voĉo de lia flanko. 

Malfermo liaj okuloj li ĝojis vidi Suzy staranta antaŭ li, "Suzy, nice one." Li salutas kun granda beaming rideto. 

   "Ĉu vi fartas bone?" Suzy petas lin kun videbla maltrankvilo. 

   "Ne estas pli doloro, sed mi devas resti en ĉi tie dum semajno." 

   "Semajno!" Suzy ekkrias, "Kial tiom longe? Mi povas vidi bandaĝon sub via brako vi vundis vin hieraŭ nokte? " 

   "Jes, inhali la fumon kaj la perforta tuso metis ekstrajn premo sur mia pulmojn kaj unu disvolvita truo; rigardo." 
Diras Lewis kiel li kliniĝas malsupren kaj reprenas la ujo enhavanta la akvon el apud sia lito. 

   Suzy vizaĝon igas pala kiel sxi vidas ke la ujo estas konektita al Lewis por longa mola tubo. Horora ŝi demandas, 
"Kio estas tio?" 

   "Clever tion, vi rigardas." Li ordonojn, kiel li faras mem tusi. Malgranda rivereto de bobeloj venas el la plasto 
tubado kaj flosas al la surfaco. 

   Suzy pensas ŝi tuj estos malsana. 

   "Got ne-reveno valvo persvadis." Li ridetas kaj aperas fiera iel. 

   "Kio estas tio?" Demandas Suzy ankoraŭ konfuzita. 

   "Ĉu helpi mian pulmon pligrandigi, mi ĝojas vidi vin, kiel vi ricevis ĉi tie?" 

   "Mi uzis vian aŭton, mi esperas ke vi ne gravas?" 

   "Tute ne, almenaŭ mi scias, kie mia klavoj estas nun." Li respondas ridetante en reliefo. 

   "Jes, vi lasis ilin en la buduaro en la dormoĉambro." 

   "Ĉu vi menso iras ronda al mia plata kaj ekhavi iujn librojn por mi petas? Mi iras frenezas ĉi tie. " 

   Suzy aspektas ĉirkaŭ la okupita gardejon vidante ke ĉiu paciento havis vizitantojn, "mi ne estas surprizita." 

   Kun Sharon helpi, Suzy havas okupita semajno provas purigi la bungalow de la fumo damaĝon. La fumo jam 
kaŭzis multe da damaĝo kaj estis malfacile forlavi kaj Suzy realigita kun sinkigo koro, ke ŝi devus tute re-ornami. 



   Multaj de la tapiŝoj devis esti lavita kaj bonŝance, kun la mono Lewis estis pruntinta ŝi, Suzy estis dungita tapiŝo 
shampooer.La tago estis fine alvenis kiam tuj unattach Lewis el la akvo ujo; kaj forigi la plasto tubado. 

   Bobeloj ĉesis esti produktitaj du tagoj indikante ke lia pulmo estis re-ŝveligis, sed ne sentas ke maniero Lewis. 

   Tiu estis la dua fojo la maldekstra pulmo disfalis kaj specialisto teamo malsupreniris de unu el la ĉefaj Londono 
hospitaloj kiel ili intencis 'stick' la pulmo al la pulmo tegaĵo. 

   Lewis ne sciis kion atendi, cxio, kion li sciis, ke ili tuj uzos talcum pulvoro. Li rigardas la kuracisto, kiu unue 
insertos la tubo, kaj la faka teamo alproksimigi lin kaj kune kun pluraj flegistinoj kaj pli metilernantoj ili stakigas 
ĉirkaŭ lia lito. 

   Kiel la kuracisto forigas la bendo kiu tenis la tubo al lia korpo kie eniras la brusto kavo Lewis rimarkas la plasto 
tubado estas kinked. 

   Ne mirinde la bobeloj ĉesis! 

   Kiu klarigis kial lia brusto sentis strangan, kiel se ĝi ne estis re-ŝveligis konvene. Pli intenco de akiri el ĉi tiu 
koŝmaro de hospitalo Lewis diras nenion. 

   La doktoro rimarkas la kink en la plasto tubado kaj komentoj dirante; "ne aero ricevos tra tie 'sed ne sugestas 
ion. Desconectar Lewis el la akvo ujo la kuracisto movas de la vojo. 

   Unu el la faka teamo tenas malgranda bruna botelo plena de likva kaj dikaj sedimento. Ĉi tiu estis la talcum 
pulvoreco steriligitaj kompreneble, la specialisto informas lia teamo. Skuante la botelo vigle la specialisto ŝanĝas 
lokojn kun la kuracisto kaj klarigas sian proceduro al sia teamo. 

   Plenigante granda injektilo kun la miksaĵo el la botelo la specialisto malrapide enmetas la nadlo en kelkaj el la 
plasto tubado kiu restas. La mola tubado ankoraŭ ligita al la kava nadlo kiu restas en Lewis. La sento estas stranga 
al Lewis kiel li sentas la malvarma fluida fluo en lian korpon.Lewis ne sentas bone en ĉio; komence la malvarmeta 
fluida eniri lian korpon venis kiel reliefo. Sed nun interne li sentis ĝi ricevas pli varma kaj pli varma kaj Lewis 
komencas lamento laŭte kiel la doloro fariĝis tro multe! 

   "Ĉu li fartas bone?" Oni importis flegistino demandas la fakulo. 

   "Li spertos iujn doloro, kaj tiam ĝi pasos." Li respondas, kvazaŭ li estas priskribanta iom da ne graveco. 

   Lewis komencas lamento pli kaj pli laŭte, kiel li sentas kiel lia brusto estas ĉe fajro, kun ruĝa varma pokero 
enmetita en sia maldekstra flanko. 

   La specialisto teamo kaj la kuracisto rapide forlasi la lamentoj igas krioj kaj Lewis kriojn de doloro kiel li neniam 
kriegis antaŭe. 

   Grupo de koncernatoj flegistinoj kolektu ĉirkaŭ lia lito klopodante por pacigi lin, sen efekto kiel por tiam la 
doloro fariĝis neeltenebla. Screaming helpas mildigi la doloron kaj Lewis krias tiel laŭte, kiel li povas. 

   Maljuna flegistino aperas en la pordo de la preskribon kaj precipita super al Lewis kaj la amaso de flegistoj. 
Demandante unu el la flegistinoj kial Lewis kriante tiel la flegistino diras al ŝi pri la talcum pulvoro injekto. 

   "Tio estas la plej malbona speco de doloro ĉiu povas elteni, cxu ili donis al li neniun doloron murdistoj?" Diras la 
vartistino kun maltrankvila rigardo sur sian vizaĝon. 

   Ĉiuj flegistinoj skui la kapon kaj maljunuloj flegistino petoj morfino por helpi lin. 

   Por la tempo ili jam lokitaj la kvalifikita flegistino kiu havis la ŝlosilon por la medicino kabineto kaj ŝarĝis la 
injektilo pli ol dek minutoj pasis. 

   Tiuj dek minutoj estis la plej malbona dek minutoj de Lewis vivo, kiel estis la sekvaj tridek kvin minutoj. Pro la 
prokrasto en administrating la morfino havis nenian efikon sur Lewis. Suzy rigardas la tempo, kiam ŝi aŭdas la 
telefonon tintadon; estas naŭ tridek matene, kiu povus nomi sxin ĉi tiu tempo de la tago? 

Getting el la lito ŝi precipita kune la salono kaj reprenas la telefono, "Saluton?" Ŝi petas iom nervoze. 

   "Bonan vidi vi estas el la lito tiel frue en la mateno." Diras Lewis sarkasma voĉo. 

   "Kial vin tiel frue; malseka la lito?" Estas ŝia snappy respondo. 



   "Ho tre bona, bonvolu veni kaj min dekunua estus granda." Lewis pledas. 

   "Ili estas lasanta vin? Sur min tiel, bela unu. "Respondas Suzy feliĉe. 

   La personaro flegistino en crujiente malhelblua uniformo alproksimiĝas Lewis lito portante reno pladon kun 
injektilo kaj ampoule en ĝi. 

   "Bonan matenon", salutas Lewis gaje, "mi ĝojas, ke vi estas ĉi tie." 

   "Mi havas malgrandan injekto por vi, en la maldekstra kruro bonvolu." La flegistino ridetas al ŝanĝo. 

   Lewis obeeme levas kruron el la lito ferdeko kaj metas ĝin sur la supro de la lito. Estante esti devigita porti robo 
ne havis piĵamo fundoj forigi. 

   La flegistino plenigas la injektilo kun la enhavo de la ampoule kaj visxante parto de lia kruro kun antisepsa viŝi ŝi 
rigardas lin; "Ready?" 

   "Bonvolu fari." Ridas Lewis ĝojas, ke li fine eliri de ĉi tie. La injekto devus atingi lian maksimuman efekton en 
ĉirkaŭ dudek minutoj kaj por tiam, li estos libera. 

  Tridek minutoj pasis de kiam la flegistino donis al li la injekto kaj Lewis kruro komencas vundi kie ŝi injektis al li. 
Getting senpacienca Lewis ekstaras kaj iras tra la flegistino la stacidomo. Juna flegistino sidas malantaŭ la 
skribotablo kaj Lewis plendas amare al ŝi pri la malfruo en havante la ceteraj plasto tubado forigitaj. 

   La flegistino ŝajnas senkonscia de Lewis kondiĉo kaj ne vere koncernis helpante lin. Ŝi certigas Lewis, ke la 
doktoro devas esti sur sia vojo kaj por Lewis iri atende de sia lito. Cxar estas senutila por persekuti la afero Lewis 
revenas al sia lito. 

Dudek minutoj pasi kaj Lewis povas preni plu, marŝante sur la flegistino la stacidomo Lewis vidas prenis de la 
sama flegistino, "mi getting sata de atendi ĉi tie por iu, kiu ne venas, mi iros hejmen." Li asertas firme, kiel li 
turnas sin kaj iras al sia lito. 

   Estante jam surmetis sian pantalonon kaj trejnistoj Lewis prenas la robon. Pluraj centimetroj de la mola tubado 
ankoraŭ protrudes de lia korpo kaj Lewis rigardas ĝin atente. Kie la tubado eniras sian bruston pluraj puntadas 
estis kudrita en lian haŭton teni ĝin en loko. 

   Frustritaj ke li ne povas forigi ĝin mem Lewis metas sian ĉemizon kaj jako plu. Repreni sian valizon de posedo de 
Lewis promenas ekster la preskribon kaj faras por la hospitalo ĉefa eliron. Aŭdinte kurante piedoj malantaŭ li kiam 
li atingas la lifto Lewis premas la butonon malsupren kiam li eniras, ne rigardante post li. 

   Aŭdinte la pordoj slide fermis Lewis turnas sin kaj preparas sin por rapida eliro. La telfero venas al halto sur la 
teretaĝo kaj la pordoj slide malfermita kaj Lewis paŝoj tuj el la lifto. 

   Kiel li atingas la fino de la koridoro kaj kun la ĉefaj pordoj en vido Lewis tute izolita de plu. Flegistino, en ŝia 
meze kvindekestroj kaj de la preskribon li estis sur, staras en la vojo. 

   "Kie vi kredas ke vi iras Lewis?" 

   Lewis estas furioza kun la flegistino por barante la vojon, kaj respondojn trankvile, "mi iras hejmen." Li diras 
kiam li provas marŝi estinteco ŝi. 

   Kaptante fortikajxo de sia brako ŝi diras kun reala maltrankvilo, "Vi ne povas, la kuracisto ne finis kun vi 
ankoraŭ." 

   "Mi atendis dum preskaŭ unu horo, la doloro murdisto injekto estis malŝparo de tempo mia kruro estas vundi 
nun!" Li ekkrias en frustracio dum li provas liberigi sin. Li ne volas vundi la flegistino, por aparte de la juna ĉe la 
tablo, la flegistinoj estis provinta tiel malmola, kiel ili povis, por fari lin komforta. 

Lewis fiksrigardas la flegistino kiel la kuracisto alproksimiĝoj, ĉagreniĝis pri la doloro kaj eraroj kaj pri sia preskaŭ 
metante truo en la malĝusta flanko de la brusto li esprimas siajn sentojn; 

   "Vi." Li krias, "mi estis atendanta horon por vi." 

   "Mi estas tie nun." Ŝi respondas kolere kaj turnas sin kaj faras sian vojon al la lifto. 

   Sidante sur la lito Lewis kolere rigardas la doktoron prepari nadlo kaj fadenon kaj organizi sian pleton de 
medicinaj teamoj. Per sia supro forigitaj sentas vundebla kaj rigardas malsupren al la planko. 



   "Ĝuste levi vian brakon supren." La kuracisto ordonojn. 

   Lewis obeeme levas sian maldekstran brakon supren do ŝi povas forigi la tubo. Atendante multan doloron li 
estas surprizita kiel post la snipping de la tondiloj tranĉante la puntadas li spertas iom. Malrapide forigante la 
longa tubo Lewis miregis pro ĝuste kiom estas ene de li kiel ĝi aspektas esti kvindek centimetrojn longa. 

   Al trankviligita rideto kovras sian vizaĝon kiel la kuracisto puntadas lin subteni kaj unwraps granda gipso. 
Metante ĝin sur la vundo ŝi donas iom vangofrapo al firmigi ĝin, "Tie vi iros." Ŝi diras kun malmulta emocio. 

   Kapjesante Lewis respondoj kun tre malvarma 'Dankon. kaj metas sian ĉemizon sur kiel la kuracisto reprenas la 
pleto kaj marŝas for. Metante sian jakon sur Lewis ne perdas tempon sin savi de tie. 

   Kiel li tretas ekster la hospitalo li vidas Suzy rigardante maltrankvile pri kiel sxi parkis en dudek minutoj zono. 
Vidante Lewis marŝante al ŝi lasas ekster 'Whoop' kaj kuras al li. 

   "Lewis, bona vidi vin el tie finfine." Ŝi diras kiel ŝi kuras al li kaj kisas lin sur la vango. 

   "Gaja esti ekstere, kaj bona vidi vin ankaŭ, bonvolu porti min hejmen?" Li demandas lace. 

   "Kion ni faros nun?" Demandas Suzy kiel ŝi manojn Lewis a mug da kafo. 

   "Danke" li diras kiam li prenas la mug el sia mano;"Mi ne povas fari multon por ĉirkaŭ unu semajno, sed ne 
gravas vere ni faris la gravan parton." 

   "Per opcio mia bungalow fajrigi kaj detruante la evidenteco?" Demandas Suzy en komika fieran voĉo. 

   "Kiam ili trovos Doug, kiun ili volos, mi atendas ili prenos vin malsupren al la policejo kaj pridubas vi dum horoj, 
se ne vivo. Ĉu vi pretas por tiu? " 

   Suzy kapsignas kapon kiel ŝia vizaĝo paledoj ĉe la penso kaj rigardas malsupren al la planko. Suprenrigardinte 
post kelkaj sekundoj sxi aspektas Lewis en la okulo, "Jes, mi estas preta." Ŝi respondas trankvile. 

   "Tio estos la plej malmola iom kiel ili provos rompi vin, sed iam ke estas super vi estos libera." 

   "Mi atendas senpacience tiu momento, mi malamis ĉiun duan de ĉi, kaj cxiuj mi faris estis defendi min." Ŝi diras 
kun kolero en ŝia voĉo kaj denove rigardante la plankon. 

   "Ni detruas ĉiuj provoj de perforto en via loko, ne estos maniero konektos vin per kio estos raportita kiel 
'harstariga murdo' kiam trovas sian desmembrado korpo. Vi estos submetita multan premon, kaj certigi ke vi 
havas advokato kun vi. " 

   "Al advokato, mi ne scias." Respondojn Suzy en konsterno. 

   "Vi ne devas; ili starigu al vi defendi vin. 

   Suzy vizaĝon gutas kaj ŝi turnas preskaŭ blanka kun timo; "Protekti mi? Kion vi aludas per tio? "Ŝi preskaŭ krias. 

   "Trankviliĝu, trankviligi vi? Mi estas certa ke vi vidis lin sufiĉe polico programoj en la televido kun homoj en via 
pozicio. "Ridas Lewis provante trankviligi ŝin. 

   Suzy aspektas li en la okulojn denove kiel ŝi memoras, "Jes, vi pravas, mi timigis Lewis." 

   "Ne necesas esti, Doug la aŭto estis rompita kaj ne plu ekzistas. Ke estos ĉiam restas enigmo al ili, kio helpos 
konfuzi la aferon. Stick al precize la sama historio kiel vi diris antaŭe kiam ili pagis al vi vizito. "Lewis konsilas. 

   Suzy kapsignas kapon en konsento sed faras ne respondis. 

   "Ĉu vi memoras, kion vi rakontis al ili antauxe?" Demandas Lewis. 

   Suzy aspektas el la planko, "Jes, mi memoras." 

   "Konservu gxin al tiu, ne pligrandigi ĝin kaj se vi ne povas memori, ne diru nenion. Vi estos en ordo; en Dume 
dum vi atendas vi povas starti en la salono. Mi povos tranĉi la nova floorboards proksima semajno kaj vi povas 
najli ilin malsupren. " 

   Suzy diris Lewis pri ŝi kaj Sharon purigante la bungalow, krom la salono. 

   Rigardante Lewis surprizite ŝi ekkrias, "Me najli ilin?" 



   La sekva semajno pasas malrapide por Suzy dum ŝi atendas la polico por preni sxin in Sharon helpis multe kun 
liberigante kaj purigante la salono kiel ĉiu interne estis plene ruinigita. Fumo jam damaĝis la tri peco suito preter 
riparo kaj ŝi finis ĵetante ĝin en la ĝardenon. 

   Iam ili finis pureco, Lewis mezuris la damaĝitaj floorboards. Getting Suzy stiri lin al la stariginto de korto li donis 
la korto sian mezuradoj de la etaĝoj. Lewis akiris ilin por tranĉi la pecojn por grandeco kiel li nur bezonis 
anstataŭigi areon du metroj de unu metro. 

   Ŝarĝante ĉion en lian aŭton prenas gxin al Suzy aj kaj metis ĉion en la salono. 

   "Kiam vi kredas ke vi povos meti la novan floorboards en?" Demandas Suzy. 

   "Mi ricevis iom da maskoj, mi scivolis se vi helpus min?" Li demandas senkulpe. 

   "Kompreneble mi helpos, kio estas tio, ke vi bezonas min fari?" 

   "Ĉu vi iam uzis cirkla segilo?" 

   "Neniam." Respondas Suzy pozitive. 

   "Ĉu vi opinias, donante al ĝi provos? Mi helpos vin kun la unua kaj montros al vi kion fari. Ĝi estas ankoraŭ iom 
tro frua por mi spiri en tiu kvanto de polvo. " 

   Suzy aspektas malcerta, ŝi vidis cirkuli vidis en agado antaŭ kaj aspektis terura ilo. 

   "Vi certe ŝercas, mi ne povas uzi unu el ili." 

   "Jes vi povas, estos reala facila, ni devas iri al mia plata akiri iloj, kaj faru al vi sxajnas al disko?" 

   "Kiel ajn vi intencas tien?" 

   "Nice unu Suzy." Ridetas Lewis, "Bone iri nun? 

"Se vi sentas ke estas grava, kompreneble mi estas." Respondas Suzy kiel ŝi metas sian jakon sur. 

   Suzy aspektas sur en puzzlement kiel Lewis, kun ĝis-finiĝis cirkla segilo faras ĝustigas al la maŝino. Lancxi la 
klingon ĝis protrude dudek du milimetroj preter la montaro lito Lewis streĉas la konservante nuksoj. 

   "Pli ni iru eksteren testi ĝin kiel ĝi produktos multe da polvo." Informas Lewis, "Ĉu vi havas liberan ligno en la 
ŝedo?" 

   "Ne tiel certa ke estas libera sed estas iuj en tie sub la benko." 

   "Ĉu vi povas trovi la plej grandan pecon? Mi povas porti la montaro. " 

   "Mi ricevos la ŝlosilo." Respondas Suzy kiel ĝi marŝas for de la kuirejo tablo kie Lewis estis ĝustigi la klingo. 

   Prenante la versxita ŝlosilo de la hoko apud la pordo Suzy malfermas la malantaŭa pordo kaj paŝoj ekstere. 
Printempo estas definitive sur la vojo, kiam dafodiloj kaj aliaj florantaj bulboj komencas aperi. La dafodiloj 
aspektas nerealaj kiel la hela flava de la floro batas el bunte kontraŭ la bruna de la grundoj. 

   Suzy malfermas la pordon kaj versxas paŝoj ene; revenanta ekstere, portante malhele varnished ligna parto de 
mebloj ĉirkaŭ kvindek milimetroj kvadrato kaj metro longan ŝi demandas, "Ĉu ĉi fari?" 

   "Tio estas idealo." Ridetoj Lewis, "Kio estas ĝi; ĝi aspektas kiel tablo kruro?" 

   "Jes estas, de nia malnova tablo, mi uzas ĝin por subteni la pordon malfermita." 

   "Mi ne tuj tranĉi la tuta vojo tra, vi povas havi ĝin kiam mi finis." 

   Suzy aspektas dubinda kaj manoj ĝin al li malvolonte. 

   Prenante ĝin de ŝi, Lewis demetas ĝin por la versxita pordo, eniri en la ŝedo li kontaktŝtopiloj en la cirkla segilo 
kaj metas sur paro de orelo defendantoj kaj paro de gafas. 

   "Kie estas via masko?" Demandas Suzy. 



   "Trouble estas kiam vi surhavas sekureco gafas kaj masko la gafas vaporo supren kaj vi ne povas vidi kion vi 
faras. Ĝi estos nur kelkajn sekundojn, mi tenos mian spiron. "Li respondas, kiel li metas sian piedon sur la tablon 
kruro. 

   "Pli bona vin kovros viajn orelojn."Li konsilas kiel li apogas antaŭen kaj posiciona la cirkla segilo. 

   Tenante sian spiron Lewis turnas la montaro en kaj puŝoj ĝi rapide antaŭen, la kortego daŭris malpli ol sekundo. 
Tenante la montaro ĉe brako la longo Lewis atendas ĝin por halti spinning antaŭ meti sur la vojon. 

   Uzante metalo reganto li pelas ĝin en la fendo li faris kaj mezuras liajn profundo. 

   "Perfekta." Li ridetas demetante la orelon defendantoj kaj gafas, donante al ili Suzy li demandas, "vi volas havi 
go, estas pli facile ol ĝi aspektas." 

   Suzy shrugs kaj metas la orelo defendantoj kaj gafas en kaj alproksimigas al la tablo kruro. Metante sian piedon 
sur ĝin kiel Lewis faris, ŝi reprenas la cirkla segilo kaj pelas ĝin kontraŭ la peco de ligno. 

   "Tenu la klingon dek milimetroj for de la ligno kaj poste ĝiri la montaro, kiam tuj al ĉiu rapido tiam puŝi ĝin 
antaŭen kaj observu tuj ĝis via tra. Tiam lasu iri de la ŝaltilon kaj teni la ekvidis for de vi ĝis ĝi ĉesas ŝpini. " 

   Suzy faras kiel Lewis diras ŝi kaj turnas la ekvidis sur, la 'piedbato' kiel ĝi komenciĝas faras sian manon twitch 
movante la montaro al la dekstra kaj sxi lasas iri de la ŝaltilon. 

   "Tenu ĝin kiel firma kiel vi povas, uzu du manojn se tio estas facila." Konsilas Lewis. 

   Suzy turnas ĝin denove kaj parlamento tra la lignon en dua, kun surprizitaj rigardon sur ŝia vizaĝo ŝi tenas la 
ekvidis for de sxi gxis gxi haltas. Metinte ĝin milde sur la vojo ŝi forigas la orelo defendantoj kaj gafas. 

   "Vidu facila estis ne?" Ridetas Lewis. 

   "Facilaj kiel tranĉi pecon da pano." Suzy koincidas kun trankviligita rideto. 

   Kvarono da horo poste Suzy sentas fiera sin; tranĉante la floorboards estis facila ĝis nun kiel Lewis starigis la 
kortego klingo al la dikeco de la floorboards. Havante nur dekok milimetroj profundo por tranĉi, uzante la 
montaro estis ja pli facile ol tranĉi panon. Tenante sian spiron ĉiufoje ŝi tranĉis laŭ la linio Lewis estis lumon sur la 
floorboards.La kortego nur prenis kelkajn sekundojn por tranĉaĵo tra ĉiu el la kvin floorboards Lewis tuj 
anstataŭigi. 

   Tenante la montaro ĉe brako de longa kaj ankoraŭ tenante sian spiron Suzy atendas ĝin por halti spinning antaŭ 
meti ĝin sur la plankon. Dum ŝi promenas ekster la salono ŝi fermas la pordon kaj elspiras kun granda suspiro. 

   "Vi bone?" Demandas Lewis el la kuirejo. 

   "Tenante mia spiro estas la plej malbona parto, mi havas pli por fari tuj la polvo instalis." Suzy ridetoj. Reakiri 
sian spiron por kelkaj minutoj ŝi revenas al la salono kaj tranĉas la alia fino de la floorboard kaj revenos en la 
kuirejon. 

   Lewis faris sian tason da teo kaj ŝi trinkas ĝin danke. 

   "Estu la polvo starigi kaj tiam vi povas persvadi viajn novajn floorboards." Li ridetas. 

   "Ĝi sentos malvarma tie sen tapiŝo." Suzy diras malgaje. 

   "Nova tapiŝo venos morgaŭ; la fitters estos tie pri la naŭa." 

   Suzy rigardas Lewis en kolizio, "mi ne povas pagi nova tapiŝo." Ŝi respondas en timigita voĉo. 

   "Bonŝance vi havas kelkajn amikojn ĉirkaŭ vi, kiuj povas helpi, estos nur prunto, sen intereso." Ridetas Lewis. 

   "Kiam vi diras amikoj, vi aludas Sharon tiel?" 

   "Jes, ŝi pagos duonon, bonŝanca por vi ni estas paro de cheapskates kaj ĝi estas nur malmultekostan tapiŝo, do 
vi ne ŝuldas al ni multe." 

   Suzy estas prenita de surprizo en la donacemo de siaj amikoj kiel inkluzive malmultekostan tapiŝo ankoraŭ 
kostus multe da mono, kaj sxi ne forgesante ke Lewis pagis la floorboards tiel. 



   "Mi ne scias kion diri, dum tiom da jaroj mi estis en mia propra. Vivante kun Doug estis ĝenerale malagrabla kaj 
mi ne povis rigardi lin kiel amiko. Nun mi havas du bonaj amikoj kaj mi trovi ĝin malfacile akcepti ke mi ne estas 
plu sola. " 

   "Mi povas nur paroli por mi mem, sed ĉar mi estas prunti al vi monon, kiu ne signifas, ke vi estas devigata min. 
Se vi ne povas permesi al si pagi min de ĉi tiu jaro aŭ eĉ proksima, ne zorgu pri ĝi.Se vi ne povas ricevi laboron en 
la sekvaj ses monatoj konsideri la tapiŝo kaj floorboards donaco, sen ŝnuroj ligitaj. " 

   La tapiŝo fitters alvenos la sekvanta tago, kiel promesis kaj persvadis ŝin nova tapiŝo ene de kelkaj horoj. Suzy 
estas ĝojis kaj deziras havis meblojn por meti en la ĉambron por kongrui. 

   Al okupita semajno sekvas por Suzy kiel ŝi bruligas la malnova floorboards kaj skombroj. La tri peco suito estis 
tro granda por ŝi dum ŝi ne povis klarigi ĝin kaj decidis atendi Lewis helpi. 

   Lewis, kvankam reakiri bone, bezonas ripozi de sia funkciado kaj elspezis plejparton de sia tempo en la hejmo. 
Suzy gardis okupita de lavi la tutan bungalow de supre ĝis malsupre, granda parto de la papertapeta estis ruinigita 
kaj devos esti anstataŭita aŭ pentritaj. 

   Atendante Doug la korpon al troviĝi aùton nun Sharon kaj Lewis estis restis for. Malcolm sciis ke estis tempo, du 
semajnoj pasis ekde vidante Suzy kaj li apenaŭ dormis. La maltrankvilo li sentis por la sekureco de sia familio 
malhelpis relajada dormo; plejparton de sia tempo estis pasigita en rigardis tra la fenestro aŭ sidas en la antaŭa 
ĝardeno. 

   Li ne vidis fremduloj pendanta ĉirkaŭe kaj la streĉo de la lastaj du semajnoj fariĝis tro multe. Driving malsupren 
al la urbo li parkoj en mallarĝa strato, enfermante la aŭto li marŝas kune strateto kiu stiras inter du grandaj fakoj. 

   La publika telefono li bezonas ĉe la fino de la strateto estas malplena kaj per sia koro, en sia busxo li malfermas 
la pordon kaj reprenas la ricevilo. Tiranta pecon da papero el sia poŝo kun la telefona numero de la loka policejo li 
markas la nombron. 

   Juna sinjorino respondoj kaj petas kiel ŝi povas helpi. 

Per sia poŝtuko tenis super la buŝaĵo Malcolm parolas en Gruff voĉo, "Se iu el viaj oficiroj estis promeni kaj rigardi 
la malplenan Nu, sur la rando de la arbaro, ili trovos kadavron." Li finas kun kuregas kiel li pendas ĉe la telefono. 

   Visxante sian spuroj de ĉie li tusxis, Malcolm faras hasta eliro kaj kuras laŭ la strateto. Malŝlosos lian aŭton li 
saltas en kaj startas la motoro kun muĝo, prenante sian piedon sur la akcelilon li provas trankviligi sin. Iu batadi 
malmola Suzy la antaŭa pordo vekas ŝin kun salto; rigardante la horloĝon vidas estas ses kaj duono matene kaj 
dimanĉon! 

   Saltante el la lito ŝi metas sian kitelo sur kiel la batado ripetas. Sciante ke ĝi povas esti nur la polico en tiu epoko 
de la mateno ŝi provas resti trankvila. 

   Alproksimiĝas la antaŭa pordo Suzy krias en timigita voĉo, "Kiu estas?" 

   "Suzy, estas WPC Davenport kaj PC Willmott, ni povas paroli kun vi petas?" 

   Suzy nervoze malfermas la pordon kun skuante manoj sed sukcesas falsa bonveniga rideto, "Vi estas frue, mi 
esperas ke vi alportas bonan novaĵon?" 

   "Tute male, ni bezonas preni vin al la stacidomo." Respondas WPC Davenport. 

   "Sube al la stacidomo, kion en la tero por?" 

   "Mi bedaŭras informi vin, sed ni trovis vian edzo korpo kaj bezonas vin por respondi kelkajn demandojn." 

   "Lia korpo." Demandas Suzy en ŝajnigu kolizio, "Vi, vi volas diri ke estas mortinto?" 

   "Jes, mi timas li estas, lia korpo estis trovita hieraŭ. Bonvolu meti iujn vestojn kaj ni prenos vin al la stacidomo. 
"Ordonoj WPC Davenport. 

   "Kial mi devas iri al la stacidomo? Mi respondis cxiujn viajn demandojn multfoje. "Suzy protestoj, la timo ŝi 
sentas farante lia voĉo akra kiel ŝi komencas plori. 

   "Estas ankoraŭ iuj demandoj ni devas demandi vin." 

   "Kial ne peti ilin ĉi tie?" Suzy postuloj. 



   "Ni devas insisti vi akompanos nin al la stacidomo." Diras PC Willmott firme. 

Suzy aspektas en la okuloj kaj ili povas vidi per la mieno, ke li volas sian rifuzi; tiel ke li povas bremsi sian perforte! 

   "Vi prefere venu en dum mi metis kelkajn vestojn en tiu momento." Ŝi respondas en demisio kiel ŝi malfermas la 
pordon larĝa. 

   Suzy marŝas rapide al ŝia dormĉambro kiel WPC Davenport sekvas ŝin en kaj staras apud la pordo rigardante sxin 
dum sxi vestas. 

   "Kie vi trovis mian edzon?" Demandas Suzy kiel ŝi daŭre krias, "La vojo vi staras tie donas al mi malbona sento, 
mi sub aresto?" Ŝi demandas kiel ŝi metas sian ĝinzon. 

   "Ne, se vi ne kapablas respondi niajn demandojn al nia kontentigo." Minacas WPC Davenport. 

   Suzy pensas ŝi tuj estos malsana kaj klopodas subteni trankvila. Lewis estis certigis ŝin, ke ŝi havis nenion por 
maltrankviligi, kaj tio estis tiu penso kiu malhelpis sxin de rompi sube. 

   "Ĉu mi rajtas uzi la necesejon bonvolu antaux ni iru?" 

   "Kompreneble." Respondas WPC Davenport. 

   Suzy metas sian dikan lanan jumper kaj trejnistoj en kaj faras sian vojon al la necesejo, kun WPC Davenport sekvi 
atente malantaŭe. Kiel Suzy provoj silentigi banĉambro pordo WPC Davenport metas sian piedon sur la vojo 
evitante ŝin el fermante ĝin, "Vi devos lasi la pordon malfermita Suzy." Ŝi ordonas. 

   Suzy estas furiozis pro tiu invado de sia privateco kaj esti iu rigardas ŝin faras la kolero kreski. 

   Malfermo ŝia pordo Suzy spiras suspiris dum ŝi paŝoj ene. Ĝi estis tre malfacila dudek kvar horojn pro tio ke ŝi 
estis portita al la policejo. Komence la polico estis plej malamikaj al ŝi per akuzante ŝin mortigi Doug. 

   Suzy estis kriis taŭge ĉe la morto de sia edzo kaj neis ĉiujn scion pri ĝi. Gardante al ŝia historio kiun ŝi diris 
antaŭe, ŝi sentis post preskaŭ dek kvin horoj de daŭrigi pridubi ke ili kredis sian negadoj.Ŝia difinita advokato ne 
multe helpas esti juna sensperta sinjorino en sia frua dudekoj kaj ŝajnis necerta, kion fari. 

   Multaj fojoj Suzy demandis konsilon kaj kiam ŝi ŝajnis malcerta pri kion respondi Suzy dirus al la policano 'ne 
komento'. 

   Promenante en la kuirejon Suzy rimarkas ke multaj el la sxranko pordoj estas malfermitaj; iu estis tie! 

   Kolizii ŝia dormoĉambro vidas ke ŝia lito estis movita al la maldekstra iomete kaj la vestogardisto pordo restas 
malferma. Finding ŝia mono skatolo en la fundo de la ŝranko ŝi tiras ĝin kaj metas ĝin sur la lito. 

   La skatolo estas malŝlosita, sen signo de devigita eniro kaj Suzy malfermas ĝin rapide. Ŝia mono kuŝas sur la 
supro de la dokumentaron enhavis ene; ne ĝuste kie ŝi forlasis ĝin. Rakontante la monon ŝi vidas ke ĉio estas tie 
kaj rigardas tra ŝia papeleo, malpezigita vidi ke nenio mankas, Suzy metas la skatolo reen en la vestejo kaj fermas 
la pordon. 

   Evidente dum ŝi estis en la policejo la polico esplorrigardis ŝi bungalow. Maltrankvile ŝi malfermas la salono 
pordo kaj paroj ene kaj Suzy povas vidi ke ili levis la tapiŝo kaj provis anstataŭigi ĝin kiel ĝi estis antaŭe. La tapiŝo 
aperas malfiksas al Suzy kompare al la perfekta laboro la tapiŝo fitters faris. 

   Dirante al silenta dankon al Lewis, Suzy fermas la salono pordon kaj iras en la kuirejon por fari kafon. La ideo ke 
la ceteraj lakton en la fridujon ne estos sana Suzy iras trovi ŝin jakon dum ŝi devos iri al la butiko. 

   En la tria ringo Lewis familiara voĉo respondojn, "Saluton." Li diras en agrabla voĉo. 

   "Lewis, estas Suzy Mi estas libera nun, ni povas renkonti ie favoron?" 

   "Suzy! Granda aŭdi de vi, ĉu ili lasis vin? " 

   "Jes kelkaj horoj, mi vere bezonas paroli kun vi." Respondas Suzy en malespero. 

   Por la tono de ŝia voĉo Lewis povas diri Suzy estas profunde ĉagrenita;"Mi ne povas renkonti vin ie ajn kiel mia 
pulmo, donas al mi kelkajn problemojn en ĉi malseka vetero. Se vi povos atingi tien sen iu sciante estas la plej 
bona mi povas proponi. " 



   Suzy aspektas ĉirkaŭ ŝi kaj povas vidi neniu loitering ĉirkaŭ, "mi opinias tiel." Ŝi respondas iom necerte. 

   "Kie vi estas nun?" 

   Suzy diras al li de la telefono en la vilaĝon kaj aŭskultas atente kiel Lewis klarigas itineron al sia apartamento. Per 
uzo reen stratetoj kaj kvieta stratoj Suzy devus ĉirkaŭiron ĉirkaŭ mejlo faris siajn finas ĉe la malantaŭo de Lewis 
ebena. Suzy konis la ŝoseoj kiuj Lewis klarigante sed neniam rimarkis la multaj stratetoj li menciis. 

   Unu kaj duona horoj poste Suzy sonoras la sonorilo por Lewis ebena. Senpacience ŝi atendas lin respondi kiel ŝi 
sentas vundebla al la vido starantan sur la antaŭa paŝoj. 

   Lewis malfermas la pordon kaj lasas ŝin en, tretante ekstere li aspektas sur la vojo kaj en la ĉirkaŭa konstruaĵoj, 
"Vi ne estis sekvita, do?" 

   "Ne signon, mi haltis kaj atendis ĉe la fino de iu el tiuj longaj stratetoj vi havas min iri malsupren kaj ne signo." 

   Lewis ridetas en reliefo kiel li tretas reen ene kaj fermas la pordon, "Eniru, mi igos vin trinkaĵon." 

   "Akvo unue bonvolu, mi vere soifas." Respondojn Suzy kaj ne atendante permeson marŝoj en Lewis kuirejo. 
Duumaj mug de la malplenigante tabulo ŝi rinses ĝin kun malvarma akvo de la krano kaj plenigas ĝin al la rando. 
Metante gxin al sia busxo sxi trinkas profunde kaj suspiras en reliefo. 

   "Kiel sur la tero vi sciis pri ĉiuj tiuj reen stratetoj?" Demandas Suzy kun laca rideto kvazaux tre longa promenado 
al ĉi tie. 

   "Ĉu vivis tie dum momento; faras mia negoco scii mian vojon ĉirkaŭe, bonŝanca mi." 

   "Bito de longa promenado mi sentas vere laca nun." Akceptas Suzy. 

   "Kiam vi havis ripozon vi povas diri al mi kion la polico devis diri al vi; ĉion diris." 

   "Vi ja scias mi estis en tie dum dudek kvar horoj, mi esperas vi havas multe da manĝaĵo mi malsata?" 

   Lewis ridas; "Ne vere, kiel mi ne povis eliri ĝuste, mia pulmo doloras iom kaj mi ne volas preni hazardo. Mi 
telefonos al la takeaway en proksimume horo kiam ili malfermos, se vi povas atendi, ke longe? " 

   "Mi povas atendi." Respondas Suzy kun trankviligita rideto. Kvankam Lewis estis ankoraŭ malsana ŝi sentis 
sekura kaj sekura kun li, "Mi faros la trinkaĵoj, vi povas iri kaj sidi, kion vi ŝatus?" 

   Suzy saltas en la tintadon de Lewis porda, "Kiu estas tiu?" Ŝi timeme petas. 

   Lewis ridas; "Vi certe estas jumpy, kiu estos Sharon." Li respondas, kiel li staras el la sofon. 

   "Sharon? Kio ŝi faras ĉi tie? "Demandas Suzy kun tuŝas de zorgoj. 

   "Probable venis ĉi tien por ekscii pri vi." Li respondas, kiel li iras al la pordo. 

   "Kiel ŝi scias mi tie?" Ŝi petas alarmite kiel Suzy pensis neniu sciis ke estis tie. 

   "Ŝi telefonis al mi, kiam vi estis en la Loo." Diras Lewis kiel li promenas ekster la antaŭa ĉambro kaj malfermas la 
pordon. 

   Suzy povas aŭdi sordinita konversacio inter Lewis kaj Sharon kiel ili staras interne de la pordo. Ne povi aŭdi ilin 
bone faras sian suspektinda kaj ŝi demandas se ili igante amantoj. Zorgoj levas ene ŝi kiel varmega flamo. 

   Sharon krevas en la pordo kun grandega rideto, "Suzy, fantazia vidi vin." Ŝi krias dum ŝi kuras super kaj donas 
Suzy grandan brakumon kaj kison sur la vango, "Ni estis tiel maltrankviligita vi mi veturis pasinteco via loko hieraŭ 
matene kaj estis polica aŭtoj ĉie. " 

    "Ili tenis min en dudek kvar horoj pridubi mi, sed ili estis decaj doni al mi liton ĝis taglumo alvenis." 

   "Al la lito, vi signifas ke ili enfermis vin en la ĉeloj?" Demandas Sharon en ŝoko. 

   "Ili metis min en ĉelo; por kiam ili finis pridubi mi estis la tria horo matene.Ili ne ŝlosi la pordon sed diris, ke mi 
restu en tie ĝis iu venis kaj atingis min. " 

   Sharon fiksrigardas Suzy imagante la terura sperto Suzy estis ĵus travivis, "Kiel vi hejmen, cxu ili donos al vi lifto?" 



   Lewis ridas de kie li sidis sur la sofo; "Kio planedo vi loĝas en SXaron?" Li demandas sarkasme. 

   "Vi volas diri ili faris vin marŝi hejmen?" Sharon petas en preterlasas kolero. 

   "Post kiam ili donis al mi mangxajxon, malvarma fritita lardo, ovo kaj frititaj pano, kaj la teo estis malvarma kiel 
bone." Suzy konfirmas. 

   Sharon koloroj profunda ruĝa, "mi malamas la polico." Ŝi diras per kolera voĉo. 

   "Sidiĝu Sharon, trankviligi vi?" Demandas Lewis, "Suzy estis rakontanta al mi fabelon." 

   Sharon eksidas en la sofo proksime al Lewis, tre Suzy la ĝeno. Elstreki ŝi ĵaluza sentoj ŝi daŭrigas diri de ŝia 
pridemandado de la policano. 

   Pluraj horoj pasis kun kontinua kontestadon de Lewis kiel li esploras ĉiujn kialojn en ilia linio de pridemandado. 

   Tre laca Suzy nomas haltis kiam sxi povas preni plu, "Bonvolu ĉesi Lewis, ni povas paroli alian fojon morgaŭ sed 
kiel lasta vorto mi neniam pensis ke mi devus diri dankon al vi pro opcio mia bungalow fajro." 

   "Io por helpi, vi scias ke, sed kial la dankon nun?" 

   "Kiam mi estis ĉe la policejo ili esplorrigardis mia bungalow, por la rigardoj de tio levis la tapiŝo en la salono. Se 
vi ne havas mi por anstataŭi la floorboards mi estus en malliberejo nun. " 

   "La sango makulas estus iom evidenta." Konfirmas Lewis, "Vi povas resti ĉi tie ĉi tiu nokto kiel estas nur kelkaj 
horoj ĝis tagiĝo." 

   "Kio!" Suzy ekkrias kiel ŝi rigardas la horloĝon sur la muro, kiu montras ke estas kvar-dek kvin en la mateno. 

   "Kie estas la tempo for?" Demandas SXaron, "mi povus tiel resti ĉi tie, mi ne havas laboron morgaŭ." 

   Suzy trovis la sekva monato tre soleca kaj frustrante.Ĝi faris senco ke Lewis kaj Sharon nur viziti sxin malofte, 
cxar kiel antaŭdiris de Lewis, la polico ankoraŭ rigardis sxin. 

   Lewis estis dirinta: Doug morto, kiu estis evidente murdo, restis nesolvita kaj estus periode reviziitaj; kaj kiel 
Suzy estis la ĉefa suspekta ŝi povis atendi por esti spektis foje. 

   Komprenante ke Lewis decas Suzy pasas grandan parton de sia libera tempo hejme. Ŝi estis devigita aliĝi al la 
senlaboruloj dum ŝi ne havis enspezojn nun ke Doug estis for. Ŝia vizitoj al la Jobcentre estis oftaj kaj estis ŝia sola 
rimedo por eskapi de la drudgery de domo pureco kaj subtenante ŝin ĝardeno ordigita. 

   Ĉiufoje ke Lewis vizitis sxin estis akompanita de Sharon. Suzy demandis se ili estis romantike implikita; aperis ne 
pli ol amikoj kiam ili estis kune kaj Lewis inklinis pasas plej parton de sia vizito tempo proksime al ŝi. 

   Atendante sian ŝancon, estis lia tria vizito, antaŭ Sharon uzis la banĉambro kaj Suzy povis esprimi sian deziron 
por Lewis preni sxin. Parolante pri sia vizito al la plaĝo ĉiu tiu tempo antaŭe Suzy esperis Lewis sugestus li prenos 
sxin denove. Li aperis al ŝatas la ideon kaj Suzy estis pozitiva tuj samopinias kiel Sharon revenis de la banejo, kaj li 
faris neniun komenton. 

    Ili estis limigita al sidas en la kuirejo kiel Suzy ankoraŭ ne havis meblojn por la salono. Sidante sur hardback 
seĝoj por ĉiu longo de tempo pruvas malkomforta kaj Suzy deziris Lewis helpus sxin atingi iun pli, kiel li promesis. 
Al streĉas kelkaj horoj sekvas kiel Suzy kaj Sharon konkurenci por Lewis atenton. Lewis aperas ne sciis pri la 
knabino konduto kiel li rigardas la porteblaj televido. 

   Sharon estas la unua por sugesti eliras, tre Suzy la konsterno, ili nur estis tie dum horo kaj duono. Lewis aperas 
malema forlasi sed Ŝaron lin donas iom elekto en dirante ŝi devas reiri hejmen por prepari vespermanĝon. 

   Sciante ke estus malŝparo de tempo sugestante ili manĝas tie Suzy nenion diras; subite palpante tre sole ŝi 
aspektas Lewis en la okuloj.Li diras nenion ankoraŭ liaj okuloj kvazaŭ ĉio, li sentas kaptita de Sharon! 

   Decidis viziti Lewis kiam Sharon energias Suzy dankas ilin pro ilia vizito kaj demando kiam ŝi povas viziti ilin? 

   Du solecaj tagoj pasintaj por Suzy, eĉ ne devi iri al la Jobcentre faras ŝia sentas izolita kaj ŝia bungalow fariĝis 
malliberejo. Sen pluvo antaŭvido por la tago ŝi metas sian jakon sur, certigante la dometo estas ŝlosita kaj certigi 
ŝi prenas la longa promenado al Lewis ebena. 



   Post la vojo ŝi portita antaŭ ŝi alvenas al Lewis laca, sed garantiata sole. Suzy vidis neniun suspektinda karakteroj 
kaj estis pozitiva neniu sekvis sxin. 

   Sonora la porda ŝi maltrankvile atendas ĉe la sojlo. Suzy ne devas atendi tre ĝis desgreñado Lewis respondas la 
pordo preskaŭ tuj. 

   "Suzy" li salutas laŭte, "Envenu, vi estis bonŝanca mi estis preskaŭ atingi en la bano." 

   "Dankon." Ridetas Suzy kiel ŝi paŝoj ene; "Ĉu vi volas, ke mi matoralo vian dorson?" 

   Lewis aspektas feliĉaj por indiko, "Tio estas bona ideo, donu al mi kvin minutoj poste venis, helpu vin al teo aŭ 
kafo." Li diras kiam li venos en la banĉambro puŝas la pordon parte fermita malantaŭ li. 

   Suzy revenas al la antaŭa pordo kaj enfermas ĝin kaj tiam venos en la salonon, deprenante ĉiuj ŝiaj vestoj ŝi 
marŝas malrapide reen al la bano. Aŭdinte Lewis ŝprucante pri la bano ŝi pelas la pordon malfermita kaj paŝoj ene. 

   Lewis aspektas ĉe si sian makzelon gutas miroplene; "Suzy, vi aspektas tiel belaj, vi devas esti la plej bela 
knabino en la mondo; bone vi estas la plej bona kiun mi iam ajn vidis." 

   Suzy ruĝiĝas profunda ruĝa en embarason, Doug neniam interparolis kun ŝi kiel tiu antaŭ kaj ŝi povis diri de 
Lewis vizaĝon li ne mensogas. Li vere intencis ĝin. 

   "Mi kredis ke vi volis vian dorson scrubbed?" 

   "Ne plu, se vi faros tion mi ne povos vidi vin." Li ridetas ne prenante siajn okulojn de sia vizaĝo. 

"Kio pri Sharon?" Demandas Suzy kiel ŝi staras apud la pordo. 

   Lewis aspektas antaux Suzy la korpon kaj la deziro sentas por ŝi preskaŭ premas lin, "Sharon fariĝis problemo, 
strange mi trovas min en la sama situacio kiel vi kaj Doug. Krom ke mi vin kaj Sharon estas Doug. " 

   "Kion vi volas diri ŝi batas vin?" Demandas Suzy igi indignigis. 

   "Ne fizike kiel en bati aŭ forpelon de mi sed ŝi ne puŝi min, kutime kontraŭ muro." 

   "Kial vi metante kun tio? Vi estas kutime farita el forta stuff ol ĉi tiu. "Demandas Suzy kun kolera sian frunton sur 
ŝia vizaĝo. 

   "Vi forgesas, ke mia pulmo kolapsis lastatempe, mi scias mi rigardas elprenas kaj sana kaj eĉ estis deklaritaj havi 
sufiĉe por lumo devoj. Mi estas konvinkita mia pulmo ne ŝveligas ĝuste kiel mi eliri el spiro tiel rapide. Ŝaron estis 
granda helpo ĝis antaŭnelonge. " 

   "Sed vi estis bona kiam ni faris mia floorboards, kio okazis?" 

   Lewis poentojn al sia brusto; "Ĝi fariĝis tre dolora de tiam, pasintsemajne Sharon ricevis iom insistente kun mi 
do mi puŝis sian dorson. Ŝi ĉu puŝis aŭ boris min en la brusto kiel la proksima afero mi memoras estis metinte 
duobliĝis sur la plankon. Sharon helpis min en lito kaj tiu estas kie mi restis dum la sekvaj du tagoj dum ŝi rigardis 
post mi. " 

   "Kial vi ne ĵetis ŝin el?" Snaps Suzy la kolero kaj indigno sentas igi tro multe. 

   Lewis ridetas malforte, "mi faris kaj finis en la lito por du tagoj kiam ŝi atingis iom malglata. Ŝia buŝo estis sufiĉe 
malbona tiel kiel ŝi minacis iri al la polico. Ĉu vi intencas matoralo mia dorso finfine? Pardonu ne estas sufiĉa 
spaco por du ĉi tie. " 

   "Jes kompreneble." Respondas Suzy similante ignoris ilian nudecon. Frotante sian dorson milde kun sapo 
plenigis flanelo Suzy lavas la sapo ekstere kaj manoj Lewis la flanelo; "Ne forgesu lavi malantaŭ viaj oreloj." Ŝi 
diras kiel ŝi turnas marŝi for. La kolero kaj furiozo ŝi sentas al Sharon faras ŝia forgesi ĉion pri havi sekson kun 
Lewis. 

   "Jes panjo." Ridetas Lewis kiel li rigardas Suzy promeni ekster la banĉambro. 

 

Cxar sxi vidis Lewis du tagoj Suzy ne povis pensi pri iu alia. Ŝi sciis, ke ŝi falis profunde enamiĝis kun li kaj vidis 
Sharon kiel serioza obstaklo al sia feliĉo. Forgesante ke Lewis fariĝis tre malsana homo kaj ne estimante 
longtempe malfacilaĵoj ĉi tio implicas, ŝi elpensis metodon por forigi Sharon. 



   Ŝaron estis bona amiko al ŝia dum la jaroj, sed kutime nur kiam tio servis ŝin. Ne konsiderante la helpo kaj 
subteno Ŝaron donis ekde Doug morto Suzy konsiderita la plej bona vojo estis veneni ŝin. 

   Kiel estis malfrua printempo ne estus bona fonto de venenoj; en formo de agarikoj kaj venenaj fungoj. Suzy 
kulisoj ŝia cerbo pensi pri alia maniero. 

   Kompreneble! Por komenci ŝi povis komenci per dika curried supo trempita kun planko vitro. Por la ĉefa 
kompreneble ŝi povus havi kokido kuirita (infektita kun salmonella) kaj varmega saŭco laĉitajn kun rato veneno. 

   Ŝia menso rasoj kun ekscito ĉe la planado antaŭe. Ricevi sian diamanton najlo dosieron el la banĉambro ŝi 
revenas al la kuirejo kaj rigardas sub la kuirejo ŝranko por malplenan vazon. 

   Finding malgranda kruĉo, ke iam enhavis feĉo ekstrakto ŝi prenas ĝin eksteren kaj falas ĝin sur la pavimo. La 
bokalo rompas en plurajn partojn kaj Suzy zorgeme reprenas la plej granda. Metante gxin sur la kuireja tablo ŝi 
baras la restanta rompita vitro kun dustpan kaj broso, 

   Revenante al la kuirejo Suzy trovas la televido gvidas kaj disvastigas ĝin sur la tablon. Uzanta ŝi najlo dosieron kaj 
tenante al milda peco de la kruĉo ŝi frotas akra rando de vitra kune la najlo dosiero. 

   La diamantoj, trempita en la dosiero kaj artefaritaj, faru la laboron admirinde kiel malgranda amaso de polva 
vitro amasigas sur la TV gvidilo. Ridetante feliĉe Suzy daŭrigas prezento ĝis malgranda monteto aperas sur la 
papero. 

   Maltrankvila por ne perdi la vitra polvo Suzy verŝas ĝin en brilkoloraj stria vakuo vazon kaj premas la kovrilon. 

 

Kun somero rapida proksimigas la tagoj varmigi rapide, Suzy estis vizitinta Lewis plurfoje kiam Sharon estis en 
laboro. Sharon de ĉiuj aperoj estis movinta kun Lewis kiel multaj el liaj vestoj kaj posedojn ĉirkaŭiras la ebena. 

   Lewis akceptis ke li ne estis kontenta kun la situacio, sed sentis devigata Sharon por prizorgi lin, kiam li unue 
venis el hospitalo. 

   "Kion vi intencas fari nun?" Demandas Suzy. 

   "Mia pulmo estas ege plibonigita nun; estas ankoraŭ iom doloro kiu sentas stranga. Mi opinias, ke estas iuj aero 
kaptita inter la pulmo kaj la tegaĵo, kiu ankoraŭ ŝatas moviĝantajn. "Lewis respondoj donante malforta rideto. 

   "Kio pri Sharon?" Demandas Suzy iom ĝenis, ke Lewis ne respondis al sxi plene. 

   "Sharon estas pruvanta esti granda problemo, ni havis sufiĉe da grandaj argumentoj kaj mi provis ĵeti ŝin el sed 
ĝi ne funkcias." 

   "Kial vi ne simple ŝlosi la pordon kiam ŝi eliras?" 

   "Ĉar ŝi scias pri vi kaj Doug kaj ion alian pri mi kaj ŝi minacas iri al la polico." 

   Suzy estas ŝokita, ŝi opiniis ke ŝi sciis Sharon bona ol tio kaj la lasta afero ŝi pensis estis Sharon uzus ĉantaĝo kaj 
minacas iras al la polico. 

   "Kio estas tio 'io alia' ŝi scias pri?" 

   "Se mi diri al vi tiam vi eble estu tentataj ĉantaĝo min kiel Sharon estas." 

   Suzy estas tedas je Lewis manko de konfido en ŝi ĝis li vidas, ke li ridetante. 

   "Nur sinua vin Suzy, estis iu kiu okazis antaŭ kelkaj jaroj nun." 

   "Ne, ne diru al mi," interrompas Suzy, "mi ne estas Sharon." 

   "Danke Suzy, Sharon estos hejme frue, ĉu vi certas ke vi volas esti tie kiam ŝi promenas en la pordo?" 

   Suzy aspektas Lewis en la okuloj; "Malbenita dekstra mi." Ŝi respondas, kiel ŝi ekstaras repreni la malplenan kafo 
tasoj antaŭ ŝi, "Ĉu vi volas pli da kafo?" 

   "Jes mi petas, tiel longe kiel vi estas certa, Sharon ne plaĉis vidi vin." 

   "La sento estas reciproka." Respondojn Suzy dum ŝi marŝas en la kuirejon. 



 

Tridek minutojn poste la sono de SXaron metante la ŝlosilon en la seruro de la antaŭa pordo penetras la silento. 
Suzy kaj Lewis ne estis parolinta ekde Suzy faris la kafo kiel ili nervoze atendas Ŝaron alveno. 

   Kiel Sharon eniras la antaŭa ĉambro vidas Suzy sidis sur la sofo; "Kion vi faras ĉi tie?" Ŝi demandas kiel ŝi metas 
sian klavoj sur malgranda breto. 

   Suzy staras kaj iras super al Sharon kaj donas sian grandan brakumon, "Sharon, kiom mirinda vidi vin," ŝi kuŝas, 
"chu vi havis bonan tagon?" 

   "Ne vere mi estis en laboro." Respondas surprizita Sharon. 

   "Mi venis returnis, por vidi, kiel vi jam pretigis; vi certe faras bonan laboron rigardante post Lewis. Mi dirus ke eĉ 
aspektas normala. "Ridas Suzy. 

   Sharon staras en la mezo de la ĉambro penante kolekti siajn pensojn, Suzy la bonvena estis neatendita kaj ŝi 
demandas kial Suzy estas kondutante kiel ĉi tio. 

   Ne donante Sharon tro da tempo por pensi Suzy daŭrigas, "Kiel la vetero estas tiel bela mi scivolis se vi kaj Lewis 
elirus por pikniko morgaŭ? Mi konas grandan lokon, kie preskaŭ neniu iras. " 

   "Lewis devas iri labori morgaŭ, ili volas lin en la oficejo por la plejparto de la tago." Respondas Sharon aperante 
ĝojas fari la ekskuzo. 

   "Vi havas liberan tagon morgaŭ ne vi?" Demandas Suzy. 

   "Jes kaj la tago post." Sharon ridetoj. 

   "Kial ne vi kaj mi iros? Ĝi estis aĝoj ekde ni havis bonan Natter, kaj vi povos plenigi min en sur la tuta skandalo. 
"Ridetas Suzy en ŝia amika rideto. 

   "Tio estas bona ideo, ke estis tempo kiam vi du estis preskaŭ nedisigeblaj, ni uzas por pensi ke vi Lesbaninoj." 
Lewis ridas. 

   Sharon ruĝiĝas montrante sian internan sentojn kiel Suzy kunigas en la ridado. 

   "Mi alportos sandviĉoj kaj trinkaĵoj." Suzy diras Sharon entuziasme. 

   Enterigi sxin zorgoj, Sharon ne havas alian elekton ol konsentite, la vojo la proponon estis prezentita ŝi kaŭzus 
profunda insulto se ŝi neis. Suzy aperis plaĉis ke Sharon serĉis post Lewis kiu estis enigmo kiel Sharon sciis Suzy 
enamiĝis en lin. 

 

Vespere sekvas agrable sen signo de animosidad de Suzy al Sharon, eĉ kiam Sharon metas sian brakon ĉirkaŭ 
Lewis, Suzy aperis feliĉa. 

   Kiam la tempo venis por Suzy lasi Ŝaron proponis doni sxin al lifto hejmo, koncernis, ke Sharon kaj Suzy povas 
argumenti sur ilia propra Lewis diris li bezonis por eliri, kaj li povis sidi en la malantaŭa sidloko? 

   Sharon ne aperis ŝati tiun ideon sed kun Suzy la entuziasmon kun li kunigante ilin havis iom alian elekton ol 
akcepti. 

   Suzy klakadis gaje tuta vojo hejmen ĉefe de la bonaj tempoj ili havis ĉiuj tiuj jaroj. 

   Lewis venis scii Suzy tre bone kaj la implikiĝo kun Doug venigis ilin proksime kune. Li scivolis, kial Suzy metis sur 
ĉi akto, li sciis, ke Suzy ne plu ŝatis Sharon. La esprimo sur sia vizaĝo, kiam li diris al ŝi, Sharon estis preskaŭ 
subtenante lin malliberulo pruvis tion. 

   Alvenante al Suzy la pordo Sharon metas la handbrake sur kaj observas la motoro kurado. 

   Suzy apogas sur kaj kisoj Ŝaron sur la vango, "Dankon pro la lifto, ĝis mateno je proksimume unu horo?" 

   Sharon ruĝiĝas iom for de la kiso konfirmante Suzy la suspektoj ke Sharon ŝatis pli ol viroj. 

   "Jes kiu estos bela." Ridetas Sharon. 



   La alarmo zumado en 5 estas vekas Suzy kun salto; apogante sur ŝi ŝanĝas la alarmon off kaj ricevas el la lito. Nur 
metante sxin pantoflojn sur ŝi faras sian vojon al la kuirejo kaj la frostujo. Malfermante la frostujo pordo ŝi prenas 
el peco de kokido brusto en lia sigelita sako kaj metas ĝin sur la malplenigante tabulo. Fermi la frostujo pordo sur 
ŝia vojo pasinteco Suzy marŝas al ŝia dormĉambro kaj ricevas reen en lito. Prenante la vekhorloĝon ŝi resets la 
alarmon pafi al la 8 am kaj metas ĝin sur la lito tablo. Suzy vekas kelkajn sekundojn antaŭ la alarmon pafas je 8 
minsed ankoraŭ atendas la bruado sono antaŭ ol ŝi turnas ĝin. Getting el la lito ŝi metas sian pantoflojn sur kaj 
marŝas en la kuirejon, reprenante la nun descongelado kokido brusto ŝi revenas al la frostujo kaj superas al lito. 

   Aŭdinte la poŝtisto pelante literojn per sia leterkesto estas Suzy malfermi la okulojn. Rigardante la tempo vidas 
estas preskaŭ la deka kaj rapide eliras el la lito. Metante sxin pantoflojn sur ŝi iras en la banĉambro de lavi kaj 
prepari por la venonta tago. 

   Preparante densa pika supon, Suzy hums feliĉe kiel ŝi kuiras; prenante el la glaciiĝinta kokido brusto en lia 
sigelita sakon Suzy metas ĝin en granda bovlo da varma akvo. Preparante sian sandviĉoj ŝi uzas la kokido bruston, 
ke ŝi gardis en la fridujo. 

   Dicing ĝin ŝi miksas ĝin kun majonezo kaj orienta pika dressing efikantaj ĝin vigle. Rimarkante la supo estas nun 
sufiĉe varma ŝi verŝas duono en brila ruĝa vakuo vazon. La ceteraj supo ŝi verŝas en la stria vazon kiu enhavas la 
glaso polvo. 

   Metante sur paro de kirurgiaj kaŭĉuko gantoj Suzy prenas la kokido el la bovlo de varma akvo kaj metas ĝin sur 
la malplenigante tabulo. Ĵetante la akvon de la pelvon en la defluilon Suzy metas ĝin sur la tablon kaj reprenas la 
sako de kokido bruston. 

   Looking intime tra la klara polietileno Suzy povas vidi neniun spuroj de muldilo aŭ fungo, la karno aperas pli 
malpezaj en koloro kaj ŝajnas esti la sola diferenco. Ĉi surprizoj Suzy kiel ŝi estis frostigi kaj degelo la kokido dum 
du tagoj nun, kaj ŝi esperis, ke estis infektita per salmonella. 

   Malfermante la stampo de la sako singarde Suzy malfermas ĝin larĝa kaj povas flari neniu malagrabla odoro 
eskapi. Sentante kuraĝa ŝi apogas al la sako kaj enspiras milde, krom forta kokido odoro ĉiuj ŝajnas normala. 
Tipping la kokido brusto en la bovlo sur la tablo Suzy paŝojn ekstere kaj marŝas al la amaso de rubo, kiu estos 
bruligita en la ĝardeno. 

Kroĉas la sakon en folio de gazeto ŝi metas ĝin sur la teron kaj starigos ĝin fajrigi kun fajrilo el sia poŝo. Atendante 
ĝis la papero kaj sako fariĝis cindro ŝi marŝas reen al la kuirejo kaj komencas prepari Ŝaron sandviĉoj. 

   Tranĉi la kokido brusto en malgrandaj pecoj en la granda bovlo Suzy aldonas majonezo. Irante al la fridujo ŝi 
prenas el malgranda plasto ujo kun simila orienta pika dressing ŝi uzis antaŭe. Ĉi dressing estas malsama kiel ĝi 
havas aldonita ingredienco. 

   Pluraj tagoj ŝi vizitis grandan DIY eliro kaj aĉetis kelkajn rato veneno. Reveninte hejmen ŝi verŝis la veneno en 
malgranda poto, uzante la minimuma kvanto de akvo ŝi kunportis la miksaĵo al la sxvelajxon, kaj simmered ĝin por 
kvin minutoj. 

   Verŝante la varma enhavo tra fajna meshed kribrilo en heatproof glason bovlo ŝi permesis malvarmigi. Horo 
poste, kiam ĝi estis plene malvarmigita Suzy tenis la bovlo kaj rigardis enen. Du difinitan tavoloj estis formintaj; 
klaran likva ĉe la supro kaj lumo blua likva sube. Suzy volis la blua fluida kaj zorgeme forigis la klara fluida uzante 
ovo tason. Por la momento ŝi finis apenaŭ ovon plentaso el blua fluida restis kaj ŝi esperis, ke estus sufiĉa. 
Miksante la blua fluida kun la pika dressing Suzy sentis konfidas ke Sharon ne rimarkos la aldonita ingredienco. 
Preparante Ŝaron sandviĉoj Suzy metas ilin en aparta ujo kaj metas ilin en la fridujo. "Hura" diras Suzy mallaŭte 
kiel ŝi aŭdas la tintadon de la porda, marŝante rapide al la pordo sxi malfermas ĝin larĝa vidi Sharon rigardante 
sxin ĝardeno. 

   "Gaja vi povus fari tion." Salutas Suzy. 

   Sharon aspektas ĉe ŝi ne aperi kiel feliĉa, "Vi plenumu vian ĝardenon belaj kaj ordigita." Ŝi diras en monotona 
voĉo. 

   "Tion subtenas min sana; ĉiuj pensas ke estas granda, kiam vi povas pasi la tutan tagon hejme.For de ŝi, la 
televido pelas min freneza kun la ripetoj kaj mi jam purigis kaj lavis la bungalow ene dufoje cxi tiu monato. "Ŝi 
ridetas, ignorante Ŝaron vocxtono. 

   "Mi iros akiri la sandviĉoj, venu en se vi volas?" Suzy petas ŝin kiel ĝi marŝas al la kuirejo. Metante la flakonoj kaj 
sandviĉoj en grandan sakon Suzy reprenas sian pordon klavoj. Enfermante la malantaŭa pordo ŝi kontrolas la 
bungalow por ajna fenestroj sxi forlasis malfermita. Kontentigita ĉiuj estas sekura Suzy marŝoj al la pordo por vidi 



Sharon staris ĉe la pordego. Fermi kaj enfermante ŝia pordo Suzy devigas rideto sur ŝiaj lipoj, "Ĉio estas preta, mi 
havas iun grandan sandviĉoj." Ŝi diras Sharon feliĉe dum ŝi tenas la granda sako ĉe Sharon vidi. 

   Sharon ne aspektas impresis, eĉ truita kiel ĝi marŝas al ŝi aŭto. Malfermante la pordon sxi ricevas en kaj metas 
sian sekurecon rimeno plu. 

   Suzy gets apud sxin, metante la sakon inter la kruroj, "Kia bela tago." Ŝi enthuses kiel ŝi metas la sekurecon 
rimeno plu. 

   "Kien ni iras?" Demandas Sharon kiel ŝi komencas la motoro. 

   "Ne nun, se vi observos tuj rekte dum ĉirkaŭ kilometro kaj mi montros al vi kie parki." 

   "Al kilometro, estas ke ĉiuj?" Respondas Sharon malestime, "bone, ke ni restis en vian dorson ĝardeno." 

   Suzy elstrekas ŝia kolero kaj fortoj rideto dum ŝi provas subteni sian voĉon trankvilan, "Vi estos miregis pro ĉi 
lokon kiel la pejzaĝo estas multe pli bona." 

   Sharon rigardas Suzy en maniero kiu montras ŝi ne kredas ŝin kaj revenas lian atenton al alkonduko. 

   Ĝuste super kilometro tie Suzy diras Sharon prokrasti dum ŝi serĉas la iom entranceway. La arbaroj kiuj borderis 
la vojon nur ĵus komencis aperi kaj Suzy horloĝoj intense. 

   "Tie estas." Ŝi krias kaj Sharon Slams la bremsoj sur. Ŝi povas nur fari el eta vojo, kiu kondukas profunden en la 
arboj. 

   "Vi ne povas esti serioza? Mia aŭto ne persvadis tie malsupre. "Sharon diras kolere. 

   "Jes kredos ĝin aŭ ne ekzistas asfalto vojo ĝuste preterpasis ilin stinging urtikoj."Diras Suzy kiel ŝi notas la 
stinging urtikoj kiu bari la vojon. 

   "Vi mensogas." Diras Sharon sian koleron radioj. 

   "Iru kaj havi rigardon, mi venos kun vi." Respondas Suzy kiel ŝi unbuckles sxia sekureco zonon kaj malfermas la 
aŭto pordo. Tretante ekstere ŝi marŝas al la stinging urtikoj kiel Sharon venas malantaŭ ŝi. 

   Suzy staras sur kelkaj el la stinging urtikoj kaj faras iom vojo tra ili. Du metroj pli tie kaj preter la stinging urtikoj 
ŝi turnas ĉirkaŭ triumfe, "Told vin, venu kaj vidu." 

   Sharon sekvas Suzy la vojo tra la urtikoj kaj miris vidi Suzy staranta sur malnovan asfalto vojo. La vojo ne estis 
uzata dum jaroj kiel herbaĉoj kreski, kiel la arbaro rekuperas lian landon. 

   "Ĉi tiu kondukas al granda kampo la alia flanko de la arbaro, mi kredas ke estis domo tie longan tempon. Kiam vi 
finos la urtikoj estos facila kondukado. "Certigas Suzy dum ŝi marŝas reen al la aŭto kaj atingas in 

   Kun fina rigardon en la arbojn Sharon marŝas al ŝia aŭto kaj ricevas en kaj startas la motoro, "Se mia aŭto gets 
damaĝita, vi devos pagi por ĝi." Ŝi avertas kiam ŝi metas la aŭto en trajno kaj diskoj antaŭen. 

   La stinging urtikoj platigi antaŭ ili proponante ne rezisto kaj Sharon trovas sin stiri kune glata vojo. La arboj kiuj 
amaso ĉirkaŭ kaj super fari aperi kiel iuj magiaj tunelo dum ili forpelos malrapide kune. 

   Kelkajn minutojn poste la arboj fino kaj bonveniga sunlumo kovras la aŭto, Sharon trovas sin en granda 
malfermita grassed areo kiu devas esti la amplekso de futbalo tonalto. Ĉirkaŭante la grassed areo estas enormaj 
arboj kiuj finas ĉe la fino kie vertikala klifo malrespektas ilin. 

   "Kio estas ĉi tiu loko?" Demandas Sharon respektegis kiel ŝi fiksrigardas la grandegan klifoj antaŭ ŝi. 

   "Bone konservita sekreto, multaj homoj pensas ĉi tiu areo estas privata, do ili observu for. Vi eble volas parki 
vian aŭton super la klifoj kiel ĉi loko estas varmego kaptilo. Doug venis tien kun mi lastfoje kaj parkis la aŭton en la 
sunlumo kaj ĝi fariĝis tro varmega por tuŝi, kaj tute disko.Li vere suferis. "Ridetas Suzy. 

   "Kie mi povas parki tiam?" Demandas Sharon allogita de tiu bela loko. 

   "Drive maldekstre de tiuj klifoj kaj vi vidos grandan kavernon, bone estas pli de overhang kiu kondukas al 
kaverno. Se vi parki ĝin en tie estos en la malvarmeta. " 



   Sharon kapsignas kapon kaj diskoj al la klifoj, vidante la kaverno sxi turnas la aŭton ĉirkaŭe kaj dorsflanka en ĝin. 
La kaverno aperas profunda kaj Sharon ne povas vidi la finon kiel ĝi malaperas en la nigreco. 

   "Kiel profunda tio kiuj iras?" Sharon petas avida por esplori. 

   "Pri kvindek metroj antaŭ vi devas klini sin kaj tiam preni sur viaj manoj kaj genuoj. Doug kalkulata ne povis trovi 
la fino unu fojon li iris tien. " 

   "Kia granda loko, vi certas konservis ĉi trankvila." 

   "Tro dekstre." Ridetas Suzy dum ŝi eliras el la aŭto kaj marŝas en la sunlumo. 

   Sharon estas logita de la klifoj; el kalkŝtono, la pluvo kaj la vetero estis plasmado gxin en multaj neparaj 
rigardante strukturoj. Walking antaŭen ŝi povas estimi iujn formadoj similis antikvaj konstruaĵoj, eble miloj da 
jaroj. Unu formado estis speciale fascina kiel de malproksime ĝi similis al kverko en somero. 

   Suzy vokas Sharon, ke la manĝo estas preta kaj malvolonte Sharon marŝas dorso. 

   Suzy disvastiĝis brila ruĝa Tartanon pikniko litkovrilo sur la herbo tuj antaux Ŝaron aŭto. La suno brilis sur tia 
trankvila loko kaj Suzy sidis sur la Tartanon litkovrilo faras Sharon kredas ke ĉiuj estas sonĝo. 

   Suzy reprenas la stria vazon kaj verŝas la enhavon en grandan tason, prenante ĝin ŝi manoj al Sharon, "mi 
esperas ke vi ŝatas ĝin, mi miksis kelkajn tedaĵoj de supo kune." 

   Sharon prenas la mug de Suzy manon kaj rigardas al la duono malplena enhavo, "Ĉu vi vere povas ŝpari ĝin?" Ŝi 
petas sarkasme. 

   "Tio estas nur la malfermilo, mi ne volas plenigi vin en kazo kiu ne manĝas vian sandviĉoj." Ŝi ridetas dum ŝi 
verŝas sian supon en mug de la ruĝa vazon. 

   Sharon prenas malgrandan sip de ŝia supo;"Tio estas sufiĉe bela, kio estas tio?" 

   "Ludo supo kun iom de kokido supo aldonis por malpligrandigi la pezon." Respondojn Suzy kun falsa rideto dum 
ŝi prenas trinkaĵo de ŝia supo. 

   Sharon ne prenas longa trinki sian tutan supon kaj finas antaux Suzy. Metante sian pelvon sur Suzy atingas en la 
sakon kaj prenas Ŝaron skatolo de sandviĉoj eksteren. 

   "Ne hasto, atendu ĝis vi finos vian supon." Proponas SXaron, La amika ŝi estis al Suzy dum semajnoj. 

   "Estas Ok." Respondas Suzy kiel ŝi manojn Ŝaron la sandviĉo skatolo. La vitro en la supo estus komenci prenante 
efekto tre malmulta kaj Suzy bezonis Sharon manĝi la kokido sandviĉo antaŭ tiu okazis. 

   "Vi ŝatos ilin, kaj Mi faris vian preferatan; kokido, majonezo kaj orienta pika saŭco kiu devus fari vin rideti." Suzy 
diras kiel ŝi reprenas sian supon. Trinki ĉion per unu fojo ŝi metas la tason malsupren kaj atingo por sia sandviĉo 
skatolo. 

   Malfermi ĝin rapide, Suzy prenas el sandviĉo kaj mordas en ĝin, suspirante contently ŝi maĉas plurfoje, "Tio 
estas bona, mi estis malsata." Ŝi diras kun granda rideto. 

   Sharon malfermas sian sandviĉon skatolo kaj atingas en prenante el granda sandviĉo; "Big sufiĉe ili estas?" Ŝi 
demandas kun glimo de sarkasmo. 

   Suzy ridetas kaj faras neniun respondon kiel ŝi volas Sharon manĝi la sandviĉo rapide. 

   Sharon mordas en la sandviĉo kaj maĉas ĝin penseme, "Estas multe de kokido en tie kaj estas tiuj spicoj mi 
povas gustumi? Ĉu tie fungojn miksita en tiel? "Ŝi demandas kiel ĝi glutas sandviĉo. 

   "Estis orienta pika saŭco el la superbazaro, mi ne povas memori la nomon, kia ĝi estis en speciala oferto, kaj 
kutime mi ne povas pagi ĝin." 

   "Se vi ankoraŭ havas la jar hejme mi havos aspekton, ĉi tiu estas sufiĉe bona." Diras Sharon kiel ŝi prenas alian 
mordo de la sandviĉo. 

   Suzy devigas sian unuan sandviĉo malsupren tiel rapide, kiel ŝi povas kaj komenciĝas la dua por instigi Sharon 
manĝi ŝia dua. 



   "Ĉu vi ne manĝis hodiaŭ?" Demandas Sharon kiel ŝi metas la lastan pecon de sandviĉon en ŝia buŝo. 

"Jes, mi havis grandan matenmanĝon, sed tiuj sandviĉoj gustumos mirindaj Prefere mi faris pli." Respondas Suzy 
kun rideto. 

   Rapide finante sian sandviĉon Sharon demetas dorso kun kontenta ĝemo, "mi ne sciis kiel malsata mi estis, mi 
sentas bloated nun." 

   Suzy finas sian sandviĉon kaj kolektas la malplenan skatoloj supren; metante ilin en la sakon kune kun la flakonoj 
revenas ilin Ŝaron aŭto. Bezoni pisi ŝi promenas en la arbojn kaj trovas izolita areo. 

   Malpezigita, ŝi paŝoj eliris en la sunlumo kaj marŝas al Sharon; Sharon ankoraŭ kuŝis kie Suzy forlasis ŝin kaj Suzy 
pensas estas dormanta, aŭ senkonscia. 

   "Sharon." Ŝi nomas, "Vekiĝu, vi ricevos sunstroke metinte tie." 

   Sharon malrapide malfermiĝas sxiaj okuloj; "Kio okazas? Suzy mi sentas vere kruda ". 

   "Tio estas ĉar vi dormis, ĝi devas esti naŭdek gradoj ekstere tie en la suno, bona vi ricevas en la ombro." Suzy 
konsilas. La lasta afero ŝi volis estis por Sharon morti ĉi tie, la problemo estis klopodi movi Doug; kaj Sharon estas 
simila grandeco! 

   Sharon provas alfronti sed la penado estas tro multe kaj ŝi duobligas en doloro, tretante antaŭen Suzy kroĉas ŝia 
brako kaj mese ŝi virtuloj. Metante Sharon brakon ĉirkaŭ ŝia ŝultro ŝi sukcesas akiri sian dorson al sia aŭto. 

   Metante Sharon en la kondukado sidejo pruvas pli malfacila kaj Suzy estas trempita en ŝvito de la tempo ŝi 
sukcesas. Por ŝajnoj Sharon pasis eksteren kaj Suzy ridetoj en triumfo. 

   Reiros ekstere Suzy reprenas la Tartanon pikniko tapiŝeto kaj brosoj super la areo kie ili sidis. Kovrante siajn 
piedsignojn kaj resekvi la vojon Sharon prenis apud la klifo, Suzy viŝas ajna spuro de ili ekzistas. 

   Revenante al la kaverno Suzy metas la tapiŝeto en Ŝaron aŭto kaj sidas en la pasaĝeroj 'sidejo. Subtenante la 
pordo malfermi ŝi liberigas la handbrake kiel la aŭton malrapide ruliĝas malantaŭen. Ne volante iri al rapida Suzy 
aplikas la handbrake kelkaj fojoj ĝis ŝi estas ĉirkaŭ dudek metrojn en la kavernon. 

Kableras handbrake sur ŝi apogas sur cxar Ŝaron sekureco zonon, tirante ĝin al ŝi klipoj ĝin en pozicio certigi Ŝaron 
korpo. Suzy apenaŭ povas aŭdi Ŝaron spirado kaj pensis dum ono de sekundo, ke ŝi jam mortis. 

   Atingante en la sakon de malplena sandviĉo skatoloj Suzy eltiras malgranda kruĉo de malpeza fluida taŭga por 
cigaredoj fajriloj. Malfermante la plasto supro Suzy squirts la fluida super Sharon kaj la sidejo ŝi sidas plu. Uzante 
la resto de la pasaĝeroj sidejo kaj sako dum ŝi eliras Suzy ĵetas la malplena povas ene de la aŭto. Fermi la pordon 
ŝi marŝas al la enirejo de la kaverno kaj rigardas eksteren. 

   Ĉiuj estas kvieta krom blackbird kantante mallaŭte en la distanco. Konscias ke tempo estas mallonga Suzy 
precipita reen al Sharon la aŭto kaj rigardas enen. Sharon aspektas esti en profundan dormon, nek mortinta. 

   Prenante la fajrilo el sia poŝo Suzy malfermas la pasaĝero pordo kaj apogas ene. Uzante la fajrilo ŝi aroj fajro al la 
sako de malplena sandviĉo ujoj kaj flakonoj, kiu ŝaltas tuj pro esti trempita en malpeza fluida. Suzy retiras sian 
manon rapide kaj povas flari sxia brulego haroj de la dorso de ŝia mano. Metante la flamo al Sharon brakon Suzy 
ridetas kiel la brako erupcias en maso de flamo. Ĵetante la fajrilon en SXaron, Suzy fermas la aŭto pordo kaj kuras 
al la enirejo de la kaverno. 

   Rigardante ŝi povas vidi neniun signon de vivo, krom la blackbird kio trankviligas ŝin, ke neniu alia vizitis. Post la 
klifoj por la maldekstra Suzy sekvas eta besto vojo, kiu kondukas inter la arboj. 

   Kiel la klifoj fini la pulbazaro kondukas laŭlonge de la flanko de ili kaj prenas Suzy al granda kampo. Suzy ridetoj 
triumfe kiel la kampo estas malplena de homoj, post alia vojo Suzy precipita kune ĝis ŝi atingis sian dorson 
ĝardeno. 

   Promenante laŭ la alta barilo Suzy vidas la du tabulojn ŝi serĉas, kliniĝante malsupren ŝi glitas ilin al unu flanko 
kaj paŝoj ene ŝia ĝardeno. Meti la tabulojn reen ŝi marŝas al sia malantaŭa pordo, malfermas ĝin kaj paŝoj 
ene.Pluraj minutoj pasi antaŭ ol ŝi aŭdas la sireno de la fajro motoro kaj ŝi precipita al la salono fenestro por ke ŝi 
vidu pasi. 



   Suzy ridas kiam ŝi vidas la fajro motoro kun lia blua brilanta lumo kuroj laŭ la vojo. Por la tempo alvenos tien, se 
la fajro motoro povas elturniĝi la asfalto vojo, ili estus tro malfrue. Tretante ekstere Suzy povas vidi la plume de 
nigra fumo kiu billowing en la aero indikante la benzino benzinujo kaptis fajro. 

   Plaĉis ŝia sukceso Suzy iras en sian dormoĉambron kaj strioj sur ŝanĝi en ŝian ĝardenistiko vestojn. Prenante lian 
veston ŝi portis kiam ŝi estis kun Sharon, Suzy faras sian vojon al la dorso ĝardeno kaj la amaso de mebloj kiuj 
estas ankoraŭ esti bruligita. 

   Metante la vestoj sur la tero Suzy demetas malgranda areo proksime de la mebloj, irante en la ŝedo ŝi eliras 
portante malnovan ĵurnalon. Komencante malgrandan fajron kun la ĵurnalo, Suzy aldonas malgrandajn pecojn da 
ligno ĝis la fajro brulas bone. Metante unu ero de la vesto sur la fajro samtempe kaj periode aldonante ligno ŝi 
detruas la tutan postsignoj de ŝiaj vestoj. La tintadon de la porda du tagojn poste vekas Suzy de profunda dormo; 
rigardante la horloĝon vidas ke estas sep horo en la mateno. 

   Sciante devas esti la polico Suzy ĵuras ree kiel ŝi metas sian kitelo plu. Walking rapide al la pordo ŝi krias, "Kiu 
estas?" 

   "Saluton Suzy estas WPC Davenport, eble ni venis en kaj paroli kun vi?" 

   "Kio en tiu tempo de la tago, ĉu vi povas reveni en paro da horoj?" Ŝi krias. 

   "Pardonu Suzy, estas urĝa parolas al vi nun." 

   Malfermante la pordon Suzy malvolonte malfermas ĝin ampleksa; "Kio estas tiel grava?" 

   "Ĉu ni venos en kaj paroli kun vi petas?" Demandas WPC Davenport en ŝia dolĉa voĉo. Starante malantaŭ ŝi 
estas du pli polico virinoj kaj policano, kiu staras tri metroj de la pordo. 

   "Kion vi ĉiuj?" Demandas Suzy en timigita voĉo. 

"Ne nur mi kaj WPC Levit se ni faras vin nervoza." Ridetas WPC Davenport, "Ĉu vi estas ĉi tie en via propra?" 

   "Jes mi estas." Respondojn Suzy en firma voĉo, "Vi prefere venu en tiam." Ŝi invitas dum ŝi turnas sin kaj iras al la 
kuirejo. 

   La du policanoj virinoj sekvas en malmulta kaj Suzy povas aŭdi ilin kiel ili marŝas malrapide laŭ la halo. Tretante 
en la kuirejon liaj okuloj aspektas ĉie kiel ili atendas Suzy inviti ilin sidiĝi. 

   Farante ilin atendi Suzy tenas sian dorson al ili kiel ŝi plenigas la kaldronon kun malvarma akvo de la krano kaj 
ŝanĝas ĝin. Prenante tri tasoj el la ŝranko sur la worktop Suzy turnas sin kaj fine agnoskas ilin, "Ĉu vi volas tason da 
teo aŭ kafo?" Ŝi petas ĝentile. 

   "Jes mi petas, dankon Suzy." Respondas WPC Davenport, "Ĉu mi rajtas havi teon kun sukero?" 

   "Kompreneble vi povas," ridetas Suzy, "kaj kio pri via amiko?" 

   "Teo tiel bonvolu Suzy, neniu sukero." Respondas WPC Levit. 

   "Prenu segxo." Invitas Suzy dum ŝi turnas dorson al fari la teo. 

   Kiel Suzy metas la teon antaŭ la policewomen kaj eksidas apud ili WPC Davenport aspektas sxi en la okulojn, "Vi 
ne havas multan sorton ĵus vi havas?" Ŝi petas en amika simpatia voĉo. 

   "Vi aŭdis pri la fajro do?" Respondas Suzy. 

   "Jes, mi aŭdis ke vi preskaux perdis vian bungalow, estis bonŝanca la fajro brigado alvenis rapide." 

   Suzy ne ŝatas korekti sxin dirante ke Lewis jam metis la fajro el antaŭ la fajro brigado alvenis. Anstataŭe ŝi 
decidis la plej bona eblo estis kuŝi, "Jes, mi estis tiel timigita kaj la fajrestingistoj estas tiel kuraĝa." Ŝi sentas ŝi 
diras konvinke. 

   "Mi komprenas, ke ĝi komenciĝis per kandelo esti renversis?" 

   "Jes, mi frapis la kandelon super kiam mi iris en la dormoĉambron. Certe tion brulanta dum dek minutoj antaux 
ol mi flaris la fumo. "Suzy respondoj, daŭrigante mensogi. 

   "Kio okazis al viaj amikoj Sharon kaj Lewis?" Demandas WPC Davenport neatendite. 



   "Mi ne vidis ilin dum tre dum nun, danke al via popolo."Respondoj Suzy metante kolera tono al ŝia voĉo.  

   "Kial danke al mia popolo?" Demandas WPC Davenport. 

   "Via popolo ili sekvas min ekde Doug morto. Ili enpikis kun mi ĝis vi trovis lin ke Bone. Kiam vi komencis sekvi 
min denove ili pensis ke eble mi estis implikita en ia maniero. Nun mi ne vidas ilin plu. "Diras Suzy en fieran voĉo 
kiel ŝi fiksrigardas WPC Davenport en la okuloj. 

   La policewoman aspektas for, nekapabla renkonti Suzy la akuzante rigardo. 

   Lia paro WPC Levit rompas la silenton, "Ĉu vi vidis la fajron pli supren la vojo al la alia nokto?" 

   "Mi vidis la fumon kaj la fajro motoroj tuj estinteco, sed mi restis tie hejme kio okazis?" 

   "Aŭto estis dispelitaj en unu el la kavernoj kaj fajrigi; bedaŭrinde iu estis interne kaj mortis en la flamojn." 

   Suzy esperas sxi aspektas konvene ŝokis ĉe ĉi tiu malbona novaĵo, "Kiu estis tiu, infanoj?" 

   "Ne, mi bedaŭras diri al vi ke estis via amiko Sharon." La WPC diras prefere malvarme. 

   Permesante ŝi makzelo faligi ŝi memoras sian dorlotbeston kato petalo kiu mortis hide kiam ŝi estis infano. La 
memoro ĉiam faras ŝia krio kaj larmoj plenigis ŝiajn okulojn ŝi demandas, "Ĉu vi certas ke estas Sharon?" 

   "Jes tio estas la diablo la denta rekordojn konfirmi tion." 

   "Dental rekordoj, kial vi bezonas denta rekordojn?" Demandas Suzy en ŝajnigi konfuzo. 

   "La fajro damaĝis lian malbone, mi bedaŭras." 

   Suzy rigardas la du policewomen, "Was it memmortigo?" Ŝi petas en tremanta voĉo. 

   "Forensics ankoraŭ laboras tra la restojn, povas preni iom da tempo antaŭ ol ni povas respondi tion." 

   Por la sonoj de aĵoj la aŭto devas esti preskaŭ tute detruita kaj ili ne trovis evidentecon konektante ŝin al la fajro. 
Se ili havus ili estus aresti ŝin anstataŭ paroli kun ŝi. 

   "Ĉu via edzo Doug scias Sharon tre bone?" Demandas WPC Davenport. 

   Suzy pensis zorgeme antaŭ ol ŝi respondis, ŝi sciis, ke ŝi prenis la ŝancon mortigante Sharon tiel proksima al lia 
domo sed certigi ŝi atingis hejmen sendanĝere. 

Kun Doug evidente esti murdita, povus Sharon estis murdita de la sama persono? 

   Estas ke kion la policano pensis? 

   Suzy estis konvinkita, ke la polico ne suspektis ŝi plu mortigi Doug kaj SXaron estos mortigita tiel proksime de 
Suzy la hejmo estis eble averto al ŝi? 

   "Mi ne dirus kiel intimaj amikoj, sed mi scias Doug kutimis fari iun laboron por ŝi foje." Respondas Suzy fine. 

   "Ĉu vi scias, kian laboron li faris?" Demandas WPC Davenport. 

   "Li neniam diris, li batis min unu post kiam mi pridemandis lin pri kial li restis ekster nokto, dum mi havas 
zorgojn." 

   "Ĉu vi opinias, ke li havis aventuron kun Sharon?" Demandas WPC Levit. 

   "Ne mi ne havas." Ŝi snaps; Suzy frowns kaj pensas ŝia kato kaj komencas plori. Ŝi sentas, ke la polico esti 
sensenta al ŝi. Ŝi ĵus diris, ke ŝia amiko estis mortinta kaj ŝi sentis ke estus maloportune ne montri malĝojo ĉe ŝia 
perdo. 

  "Mi kredas ke pli bona ke ni lasas vin nun, ni revenos kaj paroli al vi iom pli kiam vi sentas pli bona." Diras WPC 
Davenport. 

   La policano lasis Suzy sole nur du tagojn antaŭ ili revenis. Suzy ne lasis ŝin bungalow aŭ uzis la telefono en tiu 
tempo kiel ŝi estis konvinkita la polico rigardante sxin. 



   WPC Davenport kaj WPC Levit vokis sxin je posttagmezo de la dua tago. Aperante simpatia kaj amika provas 
meti Suzy ŝin facileco, kiu havas iom efekton. Suzy ne volas ilin ĉi tie en sia hejmo kaj kun malmulta instigo ŝi faras 
sin aperi deprimita. 

   La policewomen nur pridubi lian dum horo kiel Suzy senĉese ploras en malĝojo. Farante sin aperi iomete 
desequilibrado ŝi priparolas la morto de sia edzo kaj amiko kvazaŭ estis hieraŭ. Ankaŭ parolas pri ili kvazaŭ ili vivas 
ankoraŭ, la policewomen sentas perturbita kaj el ilia profundo. 

Getting nenie kun iliaj kontestadon decidas forlasi Suzy al ĉagrenu en paco. Promesante reveni kiam Suzy sentas 
pli bona WPC Davenport aspektas pli koncernis ĉe Suzy la 'supozis' mensa stato. Tuŝante ŝi sur la ŝultro WPC 
Davenport diras Suzy ripozo kaj ke se ŝi bezonis helpon nomi ŝin. 

   Pasante Suzy negocon tipo karto kun ŝian telefonnumeron, WPC Davenport apogas antaŭen kaj parolas 
mallaŭte, "Se vi bezonas min aùton tago aŭ nokto nomas min Suzy, mi estas tie por helpi." Ŝi diras kun aŭtenta 
maltrankvilo. 

   Suzy sniffs laŭte ŝi prenas la karton de la policewoman la fingroj, visxante la larmojn de ŝiaj okuloj ŝi rigardas kun 
sango okuloj; "Dankon, mi faros." Ŝi certigas kiel ŝi aspektas malsupren al la planko. 

   "Ni lasos nin eksteren." Diras WPC Davenport mallaŭte dum ŝi turnas eliri. 

   Metante sian jakon sur kaj metante sian telefonon en sian posxon Suzy malfermas sian pordon kaj paŝoj ekstere. 
La tago estas nuba kun malvarmo vento blovas de la nordo-okcidento. Zipping ŝia jako supren Suzy silentas kaj 
enfermas sian pordo. Malfermo ŝia pordo, ŝi aspektas laux la vojo en ambaŭ direktoj; la vojo estas malplenaj de 
parkis aŭtoj kaj Suzy ridetoj en reliefo kiel ĝi marŝas al la urbo. 

   Uzanta reen ŝoseoj kaj stratetoj ŝi faras sian vojon al Lewis ebena, iuj ŝi ne sekvis ŝi metas sian kapuĉon sur la 
kapo kaj alproksimigas al Lewis ĉefa pordo kaj ringojn la sonorilon. 

   Kelkajn sekundojn poste ŝi aŭdas movado ene kaj Lewis malfermas la pordon, lia vizaĝo falas en surprizo kiam li 
vidas Suzy starante sur la sojlo. 

   "Suzy" li ekkrias, "Vi prenas ŝancon veni ĉi tien, enveni, eniru" li invitas kiel li malfermas la pordon larĝa. 

   Suzy paŝoj ene kiel Lewis iras ekstere kaj rigardas supren kaj malsupren la strato. 

   "Mi ne sekvis se tio estas kion vi maltrankviligis, ĝi alprenis al mi du horoj por atingi tien per la dorso stratetoj 
kaj flankaj stratoj." Konfirmas Suzy kun streĉa rando al ŝia voĉo. 

Lewis paŝoj reen ene kaj fermas la pordon, "Iru en la fronto ĉambro." Li ordonojn. 

   Suzy turnas sin kaj iras en la fronto ĉambro kaj sidiĝas sur la sofo kiel Lewis eksidas en la fotelo. 

   "Kiel vi tegmento Suzy?" 

   "Mi estas multe pli feliĉa nun ke Doug iris; vivo iras ĉe mia ritmo nun kaj ne estas lia." 

   "Mi aŭdis pri Sharon, vi faris tion faris ne vi?" Li akuzas en malmulte amikeca voĉo. 

   "Kiel vi scias pri tio?" Demandas oni mistifikis Suzy kiel la novaĵoj ne estis en la loka ĵurnalo aŭ en la televido. " 

   "La polico venis ronda tie kaj arestis min." Li respondas kolere. 

   "Arestita? Kial ili farus tion? "Demandas oni alarmis Suzy. 

   "Ili estis rigardis min tiel, ili devas esti spurita al mi de mia nombro plato kiam ni pagis al vi vizito. Ili sciis ĉion pri  
Sharon preskaŭ habitas tie, aspektas kiel ni ne estis tiel inteligenta kiel ni kredas ke ni havas. " 

   Suzy vizaĝon turnas iomete pala, "Kion ili diras?" 

   "Demandita mi multajn demandojn pri Sharon kaj pri vi sed ili ne povis teni min kiel mi estis en la laboro en tiu 
tago estis mortigita." Lewis kolere respondas, kiel li rigardas Suzy en la okuloj. 

   Suzy renkontas sian rigardo reflektante lia kolero, Sharon faris Lewis malliberulo kaj por mortigi ŝin, ŝi liberigis 
lin. Li devus esti dankema, ne koleras. 

   "Kial vi faris tion Suzy?" 



   "Mi vidis la vojo estis trakti vin, mi ne povis lasi ŝin fari ke kiel vi estus vivinta la sama vivo mi loĝis kun Doug." 

   "Mi dankas vin pro opcio min libera, sed mi preferus malpli drasta agado. Danke al vi mi nun prima suspekta en 
Doug la murdo, kaj vi estas la primo suspekta en Ŝaron murdo. " 

   "Ili povas suspekti kion ili volas, ili ne povos pruvi la malon." Respondojn Suzy aperante enuas kun la temo. 

   "Vi timigas min Suzy, kio okazus al mi se mi tedis vin?" 

   "Ni probable havas argumenton nenio pli. Mi amas vin Lewis. " 

   "Mi ne estas tiel certa ke vi faru; jes vi estas dankema al mi por helpi vin kun Doug kaj de subtenante vin el la 
malliberejo.Sed vi forgesas unu aferon, mi estas tre malsana, kiel vi scias. Tio estas la dua fojo mia pulmo estas 
disfalis kaj nun neniu fizikisto penado mi luktas por spiro. Mi povas nur plimalbonigas kaj post kelkaj jaroj mi estos 
preskaŭ housebound, vi devos flegistino min kaj fariĝis malliberulo vi mem. " 

   "Mi ne zorgas pri tio, kion mi volas estas esti kun vi, vi estas bela nun, kial vi diras tion?" Demandas Suzy tuŝas 
de kolero al ŝia voĉo. 

   "Mi ne estas fajna, Mi scias ke vi ne kredu al mi do mi montros al vi." Lewis respondas kolere dum li ekstaras. 

   Suzy okuloj plilarĝigi en timo por sia subita movado kiel memoroj de Doug starante rapide kaj batante sian trans 
ŝia vizaĝo plenigi sian menson. 

   Lewis fiksrigardas sxin kolere dum li rimarkas ŝia timo, kuŝantan sur la planko sur lia fronto li aspektas ĉe Suzy, 
"Kiom da gazetaro-ups mi povas fari?" 

   "Dek, facila, mi vidis tion vi faras antaŭe." Respondojn Suzy en iomete enuas voĉo kiel Lewis komencas fari 
gazetaro-ups. 

   Suzy fiksrigardas antaux li kun kolera esprimo ĝis li atingas la kvina gazetaro-supren kaj lia spirado ŝanĝojn. 
Anhelante pro spiro Lewis daŭrigas ĝis li atingas la grafo de dek. Falante al la planko kun bato Lewis spiras kiel li 
ĵus kuri cent metro haltostreko. 

   Sidante ĉe Suzy vidas li estas kovrita en ŝvito kaj daŭre spiri rapide, kiel li provas batali por spiro. 

  Suzy marŝas super li kaj kurbiĝoj malsupren antaŭ li, la maltrankvilo en ŝia vizaĝo aperas unu el angoro. 

  Lewis bremsas sian spiradon kaj tenas sian pojnon al Suzy; "Heartbeat." Li diras puŝante sian pojnon antaŭen. 

   Suzy tenas ĝin inter siaj fingroj kaj dikfingro kaj serĉoj por premas. Unue ŝi ne povas trovi ĝin multe al sia 
frustracio ĝis ŝi loku ĝin sub sian montrofingron. Lewis premas kuroj, kiel devas esti lia koro. Rigardante Lewis en 
kolizio Suzy estas perdo kion diri. 

   "Nun vi scias kial Sharon povus puŝi min ĉirkaŭe tiel facile, malbona estas, do la kuracisto diras al mi ke mi iĝos 
kvazaŭ elĉerpita kiel tiu en kelkaj jaroj tempo simple fari tason da teo!" 

   "Kio okazus se vi ĉesis fumi?" Demandas Suzy kiel ŝi sciis, Lewis estis peza fumanto. 

   "Ili diras, ke mi ne ricevos pli malbone." 

   "Kial vi ne halti tiam?" 

   "Vi ne kredas ke mi provis, eĉ kiam mi tusante mia pulmoj ĝis mi ankoraŭ devas havi fumo." 

   "Ĉu vi haltos por mi?" Demandas Suzy espereble. 

   Lewis ridas kaj startas tuso, kiam li reakiras sian spiron li aspektas Suzy en la okuloj, "mi ne povas deteni min, 
des malpli iu alia. 

   Suzy fiksrigardas profunde en Lewis okuloj kiel ŝi imagas sian vivon vivanta kun iu malebligita. La penso tenas 
iom alloga kiel nun Doug iris ŝi volas kompensi tiujn perdis jaroj. Rigardante Lewis kiel li ankoraŭ luktas por spiri 
Suzy rimarkas li ne povos vivi la aktiva vivo ŝi volas. 

   "Mi ne povas proponi al vi bonan estontecon Suzy, krom se vi volas esti plentempa flegistino. Mi vere zorgas pri 
vi kaj mi esperas ke ni restos geamikoj por la resto de niaj vivoj. Vi ĉiam estos bonvena en mian hejmon. " 



   Suzy komprenas kion Lewis diras ŝi, venante kiel iom de reliefon ŝi rimarkas Lewis proponas ŝi amike eksteren. 

   Lewis tiras sin de sur la planko kaj eksidas peze en la sofo, atingante pro sia inhaler Lewis enspiras la gason 
dankeme. Plurfoje li operacias la inhaler kaj Suzy povas vidi la reliefo etendis trans lian vizaĝon. 

   "Tio estas bona, mi uzis tiun antaŭ ol mi faris la gazetaro-ups." Li ridetas. 

   "Vi havis min maltrankviligis tie por momento, vi certas ke vi ĉiuj estas nun?" 

   "Mi ne intencas fosi la ĝardeno aŭ nenio." Ridetas Lewis, "mi prenos ĝin facila por la resto de la tago kaj mi estos 
bela." 

   Suzy ekstaras, "Best Mi faras mian vojon reen kiel estos mallume en kelkaj horoj, mi alvokos kaj revidos vin." Ŝi 
diras kiel ŝi kliniĝas malsupren kaj kisas lin sur la vango. 

   Turning rapide sxi komencas marŝi for kiel Lewis rimarkas ke eĉ ne restis sufiĉe longe por preni sxin jako off! 

Aŭdinte la antaŭa pordo slam kiel Suzy promenas ekster la konstruaĵo Lewis rapide ekstaras kaj iras al la fenestro. 
Starante trankvile li rigardas Suzy marŝi laŭ la pavimo kaj turni la angulo en la direkto de la hejmo. 

   Ridetante larĝe Lewis marŝas denove en sia antaŭa ĉambro kaj sidiĝas. Repreni sian tabakon stano li malfermas 
ĝin kaj listoj mem cigaredon. Metante la cigaredo en la cindrujo Lewis ekstaras kaj iras al la mezo de la ĉambro. 
Metinte sur la planko sur lia fronto li metas sian manon en la dekstra pozicio kaj komencas fari push-ups. Irante 
iom pli malrapida ol li faris fronte Suzy li atingas la grafo de dudek antaux halti. 

   Spirante kutime li ridas kiel li ekstaras kaj iras super la kusxejo kaj sidas reen sube. Prenante la cigaredon el la 
cindrujo li lumigas ĝin per sia brilflavaj malpeza kaj enspiras la fumon dankeme. 

   Suzy alvenas hejmen lacaj kaj irritable; ŝi estis surprizita de Lewis malriĉa fizika kondiĉo kaj ne havis deziron 
pasigi la reston de sia vivo kun li. 

   Konsiderante ŝia situacio poste tiun vesperon Suzy rimarkas ke estas en bona pozicio, ĝi havas sian propran 
bungalow kaj estas senpaga kaj simpla. 

   Gary Biero naskiĝis en Kent, Anglio kaj de la angla kaj kimra deveno fariĝis vojaĝanto en frua aĝo. La vojaĝo al la 
montoj de Kimrio kun liaj gepatroj de knabino internigis en li Wanderlust kiu restis gxis hodiaux. 

Post levi familio nova vivo estis devigita sur lin kaj preni sur sin la defio Gary iris al universitato kaj atingis BSc en 
Farmacia Kemio post tio kun Majstrecon en Kemio, studante nano-partikla scienco ĉe la avangardo de la 
teknologio. Povi igi sian manon al plej aĵoj en la vivo li laboris kiel Carpenter, Steeplejack, Carla Mekaniko, Panelo 
batidor, kemiisto kaj Majstro.Gary skribis pluraj popularaj; 
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