
ROZDZIA! PIERWSZY

W!przeciwie"stwie do swojej siostry Figgrotten po powro-
cie ze szko#y od razu wychodzi#a na dwór, $eby po#azi% po 

ska#ach na ty#ach domu w!poszukiwaniu najró$niejszych ró$no-
&ci. G#ównie ptaków, ale czasem zdarza#y si' te$ rozmaite roba-
ki czy kamienie. Stworzy#a sobie tam, na ska#ach, co& jakby swój 
w#asny k(cik, ze &cianami zrobionymi z!patyków i!z!poro&ni'tym 
mchem skalnym krzes#em ze specjalnym wg#'bieniem. W!desz-
czowe dni krzes#o idealnie sprawdza#o si' jako zlew.

Z!kolei siostra Figgrotten, Christinia, od razu sz#a do swojego 
pokoju, &cieli#a #ó$ko, odk#ada#a ubrania na miejsce, &ciera#a kurz 

ROZ
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z!mebli, a!nast'pnie w#(cza#a sm'tn( muzyk' i!gapi#a si' w!lustro. 
Christinia mia#a d#ugie w#osy, idealnie zadbane i!upi'te.

Figgrotten nawet nie próbowa#a okie#zna% swojej fryzury. 
Jej w#osy by#y zupe#nie odmienne od w#osów siostry. W! doty-
ku przypomina#y such( traw', a!po pewnym nieprzyjemnym in-
cydencie z! rzepem Figgrotten zdecydowanie wola#a je krótsze. 
Zreszt( i!tak najcz'&ciej nosi#a czapk'. Nie tylko po to, $eby za-
kry% w#osy, ale te$ dlatego, $e czu#a si' w!niej wystrza#owo. Chri-
stinia uwa$a#a jej czapk' za kompletny obciach, co by#o chy-
ba jeszcze jednym powodem, dla którego Figgrotten uwielbia#a 
mie% j( na g#owie. Ju$ jaki& czas temu odkry#a, $e im bardziej 
Christinii co& si' nie podoba#o, tym bardziej ona si' do tego 
przywi(zywa#a, na przekór siostrze.

Jej naj-najlepszy przyjaciel, Alvin Turkson, powtarza# zawsze, 
$e „ludzie musz( si' akceptowa%, inaczej wybuchaj( wojny”. Ale 
Christinia nie mia#a w!sobie za grosz akceptacji, wr'cz przeciw-
nie, ostatnimi czasy zdawa#o si', $e kompletnie nie toleruje Fig-
grotten. Wieczorami, kiedy w!pokoju obok jej siostra brzd(ka#a 
na gitarze i!&piewa#a tym swoim pi'knym g#osem, serce Figgrot-
ten &ciska#y t'sknota i!samotno&%. Marzy#a o!tym, $eby pój&% do 
pokoju Christinii, powiedzie% jej, jak bardzo lubi jej &piew. Ale 
nauczy#a si' ju$, $e lepiej trzyma% si' na dystans.



ROZDZIA! DRUGI

Figgrotten ju$ od wielu lat codziennie chodzi#a na ska#y. To 
w#a&nie tam czu#a si' najbardziej sob(. Czasem zostawa#a 

tam nawet po zmroku, a!wtedy Christinia wychodzi#a do ogród-
ka z!ty#u domu i!oznajmia#a, $e kolacja czeka, tym swoim cierp-
kim, zniesmaczonym tonem, a! wtedy Figgrotten schodzi#a ze 
ska# i! sz#a do domu. Prawda by#a jednak taka, $e nienawidzi-
#a by% w!domu, ani w!ogóle w!$adnych pomieszczeniach. Mia#a 
wra$enie, $e si' w!nich dusi, $e nie jest w!stanie oddycha% pe#n( 
piersi(. Szczególnie w!czasie kolacji, kiedy musia#a zdj(% czapk', 
umy% r'ce i!si(&% do jedzenia w!dusznej kuchni.
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Przy kolacji zwyk#a zadawa% pytania, które jej rodzina cz'sto 
uznawa#a za co najmniej k#opotliwe, jak na przyk#ad:

– Czyta#am, $e Margaret Mead mia#a w!zwyczaju roz#(cza% 
si' po sko"czonej rozmowie zupe#nie bez po$egnania. Po prostu, 
klik, odk#ada#a s#uchawk' telefonu. My&licie, $e to dlatego, $e lu-
dzie, których bada#a, nie mieli telefonów?

Figgrotten uwielbia#a Margaret Mead, antropolo$k', która 
prowadzi#a badania w&ród plemion $yj(cych w!dziczy, na pust-
kowiu, bez telefonów i!toalet. Tym, co zaintrygowa#o Figgrotten 
na pocz(tku, by#a fotogra) a Margaret Mead, na któr( natra) #a 
w!encyklopedii dla dzieci. Kobieta wygl(da#a na niej ciut suro-
wo, mia#a peleryn', kapelusz i!kij trekkingowy. Z!pocz(tku Fig-
grotten uzna#a wr'cz, $e jej twarz jest nieco m'ska. Wpatrywa#a 
si' w!zdj'cie przez d#u$sz( chwil'. A!potem zacz'#a czyta% o!$y-
ciu Margaret Mead, które okaza#o si' absolutnie fascynuj(ce.

Wcze&niej nigdy nie s#ysza#a o!czym& takim jak antropologia, 
ale kiedy ju$ dowiedzia#a si' na ten temat nieco wi'cej, uzna#a, $e 
sama mog#aby si' tym zajmowa%, kiedy doro&nie. G#ównie dlate-
go, $e takie badania wymaga#y d#ugiego przebywania na dworze. 
Jednej rzeczy Figgrotten by#a absolutnie pewna: gdyby musia#a 
pracowa% w! jakim& zamkni'tym pomieszczeniu, prawdopodob-
nie by si' udusi#a. Jednak w!antropologii podoba#a jej si' jeszcze 
jedna rzecz: trzeba by#o obserwowa% ludzi, a!Figgrotten by#a uro-
dzon( obserwatork(. Przygl(da#a si' ptakom, drzewom, chmu-
rom, a! nawet, kiedy si' nad tym g#'biej zastanowi#a, dosz#a do 
wniosku, $e cz'sto obserwowa#a równie$ ludzi. Jedn( z!osób, któ-
ra najcz'&ciej zaprz(ta#a jej uwag', by#a oczywi&cie jej siostra. Nie 
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wynika#o to bynajmniej z!faktu, $e uwa$a#a Christini' za jak(& wy-
bitnie interesuj(c( posta%, a!raczej z!tego, $e Figgrotten próbowa-
#a ustali%, co dok#adnie sprawia, $e siostra tak cz'sto si' w&cieka.

Figgrotten zawsze spa#a przy otwartych oknach, znosi#a te$ 
do sypialni mnóstwo ga#'zi, tak $e czu#a si' troch' jakby w! le-
sie. Pocz(tkowo strasznie irytowa#o to mam', ale aktualnie ju$ 
rzadko kiedy wchodzi#a do sypialni Figgrotten. Oznajmi#a, $e 
po prostu nie jest ju$ w!stanie znie&% tego ba#aganu. Pocz(tkowo 
Figgrotten nie by#a w#a&ciwie pewna, co s(dzi% o!tej wygranej bi-
twie, szybko jednak oswoi#a si' z!now( sytuacj(. Fakt, $e mama 
przesta#a przychodzi% i!krzycze% na ni( z!powodu sterty li&ci i!pa-
tyków, sprawi#, $e w!domu by#o teraz o!wiele spokojniej.

W!zwi(zku z!nieustannie otwartymi oknami zim( w!pokoju Fig-
grotten by#o diabelnie zimno!– czyli tak, jak lubi#a. Zwyk#a sypia% 
w!we#nianej czapce i!skarpetach, a!czasem, kiedy naprawd' porz(d-
nie wia#o, zak#ada#a do #ó$ka nawet swój we#niany p#aszcz. Opatu-
la#a si' nim i!le$a#a sztywno jak k#oda, wdychaj(c lodowate powie-
trze. Uwielbia#a to! Uwielbia#a uczucie, kiedy lodowaty podmuch 
dostawa# si' do gard#a, za ka$dym razem odrobin' j( zaskakuj(c.

Dawniej, kiedy jeszcze zdarza#o si' siostrom czasem rozma-
wia%, Christinia przychodzi#a do pokoju Figgrotten. Rzuca#a ga-
#'ziami i!dostawa#a sza#u na widok panuj(cego ba#aganu.

– Co z!tob( nie tak?!!– wrzasn'#a którego& razu.!– Dlaczego 
nie mo$esz by% normalna? I!dlaczego masz na drzwiach zawiesz-
k' z!tym g#upim imieniem? To takie dziwaczne!

Christinia mia#a na my&li imi' „Figgrotten”, które Figgrotten 
nada#a sobie kilka lat wcze&niej. Zapisa#a je ko&lawymi literami, 
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bo wtedy nie umia#a jeszcze zbyt dobrze pisa%, a!kartk' przycze-
pi#a do drzwi pokoju. Tak naprawd' nazywa#a si' Frances Pauley, 
ale czu#a, $e zupe#nie to do niej nie pasuje, dlatego zacz'#a #(czy% 
ze sob( najró$niejsze s#owa, przestawia% je i! obraca%. Kiedy za 
którym& razem z!ust wypad#y jej s#owa „) g” i!„rotten”1, poczu#a, 
$e to w#a&nie to. Imi' przylgn'#o do niej natychmiast i!od tamte-
go czasu nie my&la#a o!sobie inaczej. Doda#a tylko jeszcze jedno 
„g”, bo tak brzmia#o jej bardziej wyrazi&cie. Nadanie samej sobie 
nowego imienia okaza#o si' dziwnie wyzwalaj(ce. Po prostu czu-
#a si' bardziej sob(. Nie by#a Frances, by#a Figgrotten. Figgrotten, 
patrz(c na siostr', dosz#a do wniosku, $e to troch' g#upi sposób 
na $ycie!– $y% w!przekonaniu, $e wszystko powinno by% tak, jak 
ona uwa$a, nie przyjmowa% do wiadomo&ci $adnej innej wersji 
i!wpada% w!sza#. Dlatego w!ko"cu odgryz#a si' Christinii:

– A!sk(d u!ciebie taka pewno&%, $e ty jeste& normalna? Dla-
czego uwa$asz, $e jeste& specjalistk( od tego, co jest normalne, 
a!co nie?

Na te s#owa Christinia rozdziawi#a usta, a!po chwili jej oczy 
wype#ni#y si' #zami. Przedar#a si' przez sterty ga#'zi i!wybieg#a 
z! pokoju, trzaskaj(c drzwiami. Najwyra*niej nigdy wcze&niej 
nie przysz#o jej do g#owy, $e s#owo „normalne” mo$e mie% ró$ne 
znaczenie dla poszczególnych osób. Nie zmienia#o to faktu, $e 
Figgrotten wiedzia#a dobrze, co jej siostra mia#a na my&li. I!fakt, 

1 Figgrotten!– nieprzek#adalna na j'zyk polski gra s#ów: po#(czenie s#ów „) ga” 
i!„zgni#y”, które jednak ma drugie dno: s#owo ! ggrotten brzmi podobnie jak forgot-
ten, czyli „zapomniana”. St(d decyzja o!pozostaniu przy angielskim imieniu (przyp. 
t#um.).
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Christinia by#a bardziej typowa ni$ ona. Tak czy inaczej, to w#a-
&nie wtedy Christinia po raz ostatni wesz#a do pokoju Figgrot-
ten. By#o to tu$ przed rozpocz'ciem szko#y. Nied#ugo potem, 
we wrze&niu, mia# miejsce pewien incydent w!szkolnym audyto-
rium, który jeszcze bardziej pogorszy# spraw'.

Obecnie, w!styczniu, siostry w#a&ciwie ze sob( nie rozmawia-
#y. Christinia na sam widok Figgrotten reagowa#a grymasem pe#-
nym irytacji. Nie pozostawa#o nic innego, jak trzyma% si' od 
Christinii z!daleka i!unika% jej, kiedy to mo$liwe. Figgrotten wca-
le nie chcia#a, $eby tak to wygl(da#o. Kiedy& &wietnie si' razem 
bawi#y. Czasami szykowa#y sobie wspólnie ró$ne pyszno&ci. Cia-
sto brownie albo ma#e zapiekanki. W!niedzielne poranki, kiedy 
by#y jeszcze ma#e, ogl(da#y razem kreskówki, a!w!czasie podró$y 
samochodem bawi#y si' w!„Moim okiem szpiega widz'…”2. Fig-
grotten bardzo t'skni#a za tamtymi czasami, wiedzia#a jednak, 
$e w!Christinii zasz#a jaka& trudna do okre&lenia zmiana, co&, co 
sprawia#o, $e czu#a si' w!jej towarzystwie niekomfortowo. Jak si' 
nad tym g#'biej zastanowi%, Figgrotten nie do ko"ca wiedzia#a 
ju$, kim w#a&ciwie jest jej siostra.

Na ca#e szcz'&cie z! rodzicami dogadywa#a si' o! wiele le-
piej. G#ównie dlatego, $e Figgrotten by#a &wietn( uczennic( 
i!z!ogromnym zapa#em wykonywa#a wszelkie domowe obowi(z-

2 To bardzo prosta zabawa, znana wi'kszo&ci dzieci za spraw( popularnej anima-
cji o!+wince Peppie. Podczas jazdy samochodem tata &winki zwyk# mówi%: „Moim 
okiem szpiega widz' co& czerwonego”. Zadaniem Pepy by#o zgadn(%, co takiego 
widzi jej tata. Ta nieskomplikowana zgadywanka uprzyjemnia podró$ i!sprawia, $e 
najm#odsi uwa$niej przygl(daj si' swojemu otoczeniu. To te$ &wietny sposób na za-
inicjowanie rozmowy (przyp. t#um.).
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ki. Szczerze mówi(c, uwielbia#a je. Z! zadowoleniem odhacza-
#a kolejne punkty z! listy rzeczy do zrobienia. +mieci wyniesio-
ne, ubrania posk#adane, kot nakarmiony. Rodzice nie mieli zbyt 
wielu powodów do narzeka", nie licz(c nadmiernego przesiady-
wania na dworze i!ba#aganu w!pokoju. Figgrotten by#a najlepsz( 
uczennic( w!klasie i!uwielbia#a zadania domowe, które odrabia-
#a na ska#ach od razu po powrocie ze szko#y. Najpierw zabiera-
#a si' do matematyki, któr( lubi#a najmniej. Potem lektura, po-
ezja i! %wiczenie ortogra) i. Na koniec, jako deser! – czytanie 
encyklopedii.

Figgrotten dowiedzia#a si' o! istnieniu encyklopedii dopie-
ro, kiedy odnalaz#a ca#y wielotomowy komplet wydawnictwa 
World Book w!biurze taty, w!piwnicy domu. Tata dosta# ency-
klopedi' jeszcze w!dzieci"stwie i!sentyment nie pozwala# mu si' 
jej pozby%. Kiedy tylko te tomy wpad#y w!r'ce Figgrotten, dziew-
czynka zrozumia#a, dlaczego je zachowa#. Nie sposób by#o si' 
od nich oderwa%. Kolorowe fotogra) e, krótkie akapity na abso-
lutnie ka$dy temat. Pewnie mog#aby si(&% przy du$ym kompu-
terze w! salonie, który s#u$y# ca#ej rodzinie, i! tam znalaz#aby te 
wszystkie informacje, ale to, $e mog#a trzyma% tomy encyklope-
dii w!swojej kryjówce na ska#ach, czyni#o je jeszcze bardziej wy-
j(tkowymi. Poza tym w! internecie by#o o! wiele za du$o infor-
macji. W!ksi($ce wygl(da#y zdecydowanie bardziej przejrzy&cie 
i!nie tak przyt#aczaj(co.

Obecnie by#a na literze C, co nie oznacza#o wcale, $e przegl(-
da#a tomy w!kolejno&ci alfabetycznej. W#a&nie poch#on'#a dwa 
fascynuj(ce akapity na temat kruków. Nie uznawa#a za interesu-
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j(ce wszystkiego, co przeczyta#a, ale akurat temat kruków bar-
dzo j( zaintrygowa#. Od zawsze, od czasu kiedy zacz'#a wcho-
dzi% na ska#y i!otacza% si' krukami, wiedzia#a, $e nie ma w!nich 
nic przeci'tnego. Nie by#y to ptaki, które zajmuj( si' tylko swo-
imi b#ahymi sprawami. Wiod#y skomplikowany $ywot i!sp'dza-
#y po#ow' czasu, wrzeszcz(c na siebie i!wyk#ócaj(c si' o!najró$-
niejsze sprawy. Figgrotten obserwowa#a, jak czasami dostawa#y 
kompletnego &wira, a!gdy mia#a okazj' poobserwowa% je chwil' 
d#u$ej, udawa#o jej si' nawet ustali%, co akurat tak bardzo je fra-
powa#o. Czasem by# to jastrz(b kr($(cy nad nimi wysoko. Innym 
razem!– Clark, kot Figgrotten, który siedzia# na #awce i!my# so-
bie #apy. Tak czy inaczej, jak zaobserwowa#a, kruki by#y ptakami 
o!nieprzeci'tnej inteligencji. Ca#kiem jak ona. Mo$e w#a&nie dla-
tego czu#a do nich sympati'.

Na pocz(tku roku szkolnego, we wrze&niu, nauczyciel Figgrot-
ten, pan Stanley, nie do ko"ca wiedzia#, co ma o!niej my&le%. Po-
wiedzia# rodzicom, $e jak na tak inteligentn( dziewczynk' zde-
cydowanie za rzadko udziela si' na lekcjach, a!czasem zdarza jej 
si' te$ wygl(da% w!zamy&leniu przez okno. Figgrotten mia#a jed-
nak ku temu swoje powody i! kiedy ju$ wyjawi#a je panu Stan-
leyowi, zostali przyjació#mi. Nie lubi#a si' odzywa% zbyt du$o 
w!klasie, bo zaobserwowa#a, $e wtedy inne dzieci zaczyna#y si' 
jakby d(sa% i!kuli% w!sobie.

Odkry#a to ju$ w!pierwszej klasie, kiedy nauczyciel zacz(# opo-
wiada% o!dinozaurach. By#a tak podekscytowana tym tematem, $e 
podnosi#a r'k' tak wysoko, $e prawie wstawa#a ze swojej #awki, na 
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dodatek wykrzykuj(c: „ja, ja, ja”. W! czasie tej lekcji kompletnie 
zdominowa#a reszt' uczniów swoimi pytaniami i!podnoszeniem 
r(k. Do momentu, w! którym zauwa$y#a, $e za ka$dym razem, 
kiedy ona podnosi#a r'k' w!gór', wi'kszo&% jej kole$anek i!kole-
gów z!klasy osuwa#a si' na krzes#ach, a!niektórzy wygl(dali wr'cz, 
jakby im by#o niedobrze. Zacz'#o do niej dociera%, $e inni ucznio-
wie nie mieli poj'cia o!po#owie rzeczy, o!których mówi#a. I!kiedy 
zorientowa#a si', $e inni postrzegaj( j( jako irytuj(c(, zamilk#a na 
dobre. Teraz zdarza#o jej si' przyzna% przed sam( sob(, $e na lek-
cjach cz'sto si' przez to nudzi#a. Pomaga#o, kiedy mog#a wyjrze% 
przez okno, popatrze% w!niebo i!porozmy&la% o!swoich sprawach.

– U#amek niew#a&ciwy. Kto& wie, co to takiego?!– spyta# pan 
Stanley stoj(cy pod tablic(, a!w!tym samym czasie my&li w!g#o-
wie Figgrotten bieg#y dwutorowo. Poza u#amkami my&la#a te$ 
o!tym, jakie to niesamowite, $e tu i!teraz, w!&rodku dnia, widzi 
na niebie ksi'$yc.

– Frances.!– Pan Stanley podszed# do Figgrotten i!dotkn(# jej 
ramienia.!– U#amek niew#a&ciwy to…?

– To taki, w! którym licznik jest wi'kszy od mianownika! – 
odpowiedzia#a Figgrotten z!t#umion( niech'ci(, bo czu#a ju$, jak 
wszyscy w!klasie zaczynaj( si' naje$a%. To by#o okropne, ale z!dru-
giej strony po prostu nie by#a w!stanie udawa%, $e nie zna odpo-
wiedzi. By#oby to na wskro& absurdalne. Wiedzia#a, $e w!klasie 
by#o sporo bystrych dzieciaków, które jednak z! jakiego& powo-
du nie u$ywa#y swoich g#ów tak, jak powinne. By#o to dla niej 
nie do poj'cia. Uwa$a#a, $e nie powinno si' kry% ze swoj( inteli-
gencj(. Nauczy#a si' jednak, $e nie warto tak$e si' z!ni( obnosi%.
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Podobnie jak wszystkie inne dzieci, Figgrotten najbardziej lu-
bi#a d#ugie przerwy. Wypada#a z!przegrzanej, dusznej sali i!wy-
biega#a na zewn(trz, #apczywie ch#on(c &wie$e powietrze. Szkol-
ny plac zabaw by# ogrodzon( przestrzeni(, na której znajdowa#y 
si' drabinki, hu&tawki i!boisko do koszykówki. Absurdalne by#o 
to, $e tu$ za p#otem wyrasta# las. Dla Figgrotten by#o oczywiste, 
$e to w#a&nie tam powinien zaczyna% si' plac zabaw. To w&ród 
drzew dzieci mog#yby si' naprawd' dobrze bawi%. Napisa#a na-
wet o!tym w!li&ciku do pana Stanleya jaki& czas temu.

Panie Stanley,
uwa"am, "e nasz szkolny plac zabaw ogromnie 
by zyska#, gdyby w#$czono do niego równie" cz%&' 
lasu. W(ten sposób dzieci mia#yby styczno&' z(na-
tur$ podczas przerw, a(jak wiemy, las ma do za-
oferowania o(wiele wi%cej ni" przyci%te trawniki 
i(betonowe chodniki.

Frances

Pan Stanley odpisa# jej:

Droga Frances,
twoja uwaga jest jak najbardziej s#uszna. Pod-
nios% ten temat na spotkaniu z( pani$ Flynn 
i(odezw% si% do Ciebie.

Z(powa"aniem
Pan Stanley
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Nic jednak z! tej korespondencji nie wynik#o. Tydzie" pó*-
niej Figgrotten dowiedzia#a si', $e dyrektorka, pani Flynn, po-
wiedzia#a, $e postawienie nowego ogrodzenia by#oby zbyt 
kosztowne, a!poza tym las nie jest miejscem „zgodnym z!regula-
minem” i!pe#no w!nim niebezpiecze"stw: patyków, które mog( 
si' wbi% w!oko, i!robaków, które mog( wpe#zn(% przez nogawk' 
do spodni. Figgrotten zauwa$y#a, $e kiedy pan Stanley przekazy-
wa# jej decyzj' pani dyrektor, jego usta zaciska#y si' troch' i!jak-
by ucieka#y na bok twarzy. Wygl(da#o to tak, jakby powstrzy-
mywa# grymas niezadowolenia. Uzna#a to za dowód, $e pan 
Stanley równie$ nie zgadza# si' z!opini( pani dyrektor i!jej nud-
nym, sztampowym my&leniem. Figgrotten odpu&ci#a temat. Co 
nie znaczy#o wcale, $e przesta# j( irytowa%. Chyba nic na &wiecie 
nie irytowa#o jej bardziej ni$ bycie nudnym.

Nadal jednak d#ugie przerwy by#y dla niej najbardziej ekscy-
tuj(cym fragmentem szkolnego dnia, co lubi#a oznajmia% ka$-
demu, kto j( o!to zapyta#. Pomimo siatki ogrodzeniowej na po-
dwórku nadal dominowa#a natura. By#o tam kilka krzaczków, 
pod którymi, w! wilgotnej ziemi, mo$na by#o znale*% ca#kiem 
interesuj(ce rzeczy. Jaja paj'cze, robaki i, rzecz jasna, owady. 
Owady s( wsz'dzie, je&li tylko po&wi'ci si' cho%by dwie sekun-
dy na ich poszukiwania. Figgrotten postanowi#a, $e podczas 
ka$dej przerwy b'dzie znajdowa% i! identy) kowa% jednego ro-
baka, jednego owada i! jednego ptaka. Nosi#a ze sob( swój no-
tes z! wypisanymi nazwami oraz rysunkami i! wykorzystywa#a 
go do pracy. Bardzo cz'sto, bez wzgl'du na to, czy mia#a aku-
rat ochot' na towarzystwo, do#(cza#y do niej inne dzieci. Co do 
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zasady, dzieci s( do&% ciekawskie. Troch' przypominaj( w!tym 
koty. Czasem niech'tnie si' do tego przyznaj(, ale zawsze lubi( 
wiedzie%, kiedy dzieje si' co& ciekawego. A! z! Figgrotten rzecz 
si' mia#a tak, $e najcz'&ciej dzia#o si' u!niej co& wartego uwa-
gi. Wczo#giwa#a si' na przyk#ad pod krzak forsycji i!mamrota-
#a pod nosem: 

– O!jasny gwint! A!có$ to u!licha mo$e by%?
– Co? Co? Co to takiego?
– To jaki& owad z!rogiem na g#owie. Jak u!nosoro$ca.
I! ju$ po chwili t#oczy#a si' wokó# niej dwudziestka dziecia-

ków. Figgrotten szkicowa#a w! notesie rysunek owada, dopisy-
wa#a notatk': „Owad z! rogiem nosoro$ca”, która mia#a u#atwi% 
pó*niejsz( identy) kacj' okazu, a!nast'pnie podnosi#a si' i!otrze-
pywa#a z!brudu.

Po ka$dym takim odkryciu by#a tak podekscytowana, $e mo-
g#a sobie jedynie wyobrazi%, co czuli prawdziwi odkrywcy, jak 
na przyk#ad Donald Johanson, który odkry# Lucy, $e"ski szkie-
let sprzed czterech milionów lat. Facet skaka# pewnie pod su) t, 
kiedy j(  wykopa#.

Figgrotten mia#a plakat Lucy w!swoim pokoju. Christinia do-
sta#a sza#u, kiedy w!drugiej klasie Figgrotten przyklei#a go ta&m( 
do &ciany.

– Nie mo$esz wiesza% sobie w!pokoju zdj'% jakich& szkiele-
tów! A! co, je&li kto& to zobaczy? Przecie$ to jest superdziwne 
i!straszne!

– To nie jest jaki&  szkielet!– wyja&ni#a Christinii, która naj-
wyra*niej zupe#nie jej nie s#ucha#a.!– To najstarszy cz#owiek, jaki 
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kiedykolwiek zosta# odkryty. Nie ma w! nim nic dziwnego ani 
strasznego. To nasza przodkini.

Tak w#a&nie j( postrzega#a. Przygl(da#a si' u#o$onym ko&ciom 
z!sympati(, zupe#nie jakby patrzy#a na przyjació#k'. Lucy. Ideal-
ne imi' dla tej drobnej osoby. Figgrotten cz'sto wpatrywa#a si' 
w!plakat, le$(c w!#ó$ku.

Kiedy Lucy odkryto, uda#o si' znale*% kilkaset fragmentów 
jej ko&ci. Kilkaset!

Kiedy popo#udniami Figgrotten wysiada#a ze szkolnego autobu-
su, wchodzi#a do domu i!nie zdejmuj(c kurtki ani plecaka, rusza-
#a prosto do kuchni, gdzie chwyta#a kilka ciastek albo zbo$owy 
batonik, po czym wychodzi#a tylnymi drzwiami i!sz#a na ska#y. 
Dom rodziny Pauleyów nie mia# w#a&ciwie ogrodu. Niemal od 
razu wyrasta#y za nim strome, wyszczerbione ska#y. „Pokój” Fig-
grotten znajdowa# si' na #adnej, sporej pó#ce skalnej, mniej wi'-
cej w!po#owie drogi na sam( gór', gdzie ros#y sosny i!g'sty las. 
Aby dosta% si' do swojego pokoju, wspina#a si' po powsta#ych 
naturalnie skalnych schodkach, prowadz(cych zygzakiem a$ na 
pó#k'. Kolejne stopnie prowadzi#y jeszcze wy$ej, ale te by#y ju$ 
mniej bezpieczne i!bardzo stresowa#y mam', wi'c Figgrotten nie 
zapuszcza#a si' tam zbyt cz'sto.

B'd(c ju$ pokoju, rozpoczyna#a swój kilkuetapowy porz(dek 
dnia. Najpierw siada#a i! na kilka sekund zamyka#a oczy, nas#u-
chuj(c. By#o to prawie tak dobre jak patrzenie. Kiedy skupia#a 
si' na s#uchaniu, szybko udawa#o jej si' ustali%, gdzie znajdowa-
#y si' ptaki. S#ysza#a trzepot ich skrzyde# w&ród ga#'zi albo nad 
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jej g#ow(. Albo ich &wiergot. S#ysza#a te$ zwierz'ta przemykaj(-
ce si' po!lesie.

Nast'pnie otwiera#a oczy i! je&li by#o cieplej, ogl(da#a ziemi' 
wokó# swoich stóp w!poszukiwaniu owadów. Kiedy jakiego& do-
strzeg#a, &ledzi#a go przez jaki& czas. Cz'sto jednak musia#a prze-
rywa% w! po#owie, wyci(gn(% zadania z! matematyki i! zabra% si' 
do pracy.

Czasami podczas odrabiania pracy domowej zerka#a w!dó# na 
rodzinny dom. Zagl(da#a przez okna do kuchni, gdzie najcz'-
&ciej jej mama zaj'ta by#a przygotowywaniem obiadu. Widzia-
#a &wiate#ko w!okienku piwnicy, oznaczaj(ce, $e tata jest w!swo-
im biurze i!oblicza ludziom podatki. Najgorsze by#o jednak to, 
$e je&li ustawi#a si' pod pewnym k(tem, mog#a zagl(da% równie$ 
do pokoju Christinii. Którego& razu, o! zgrozo, widzia#a j( na-
wet w!samym staniku, stoj(c( bokiem do lustra, przygl(daj(c( si' 
swojemu odbiciu.

Dlatego tamtego popo#udnia, na pocz(tku stycznia, kiedy 
Figgrotten akurat zajrza#a do siostry i!zobaczy#a j( le$(c( na #ó$-
ku, p#acz(c(, nagle poczu#a, $e czasem wola#aby nie by% a$ tak 
spostrzegawcza. Ale kiedy ju$ j( zobaczy#a, nie by#a w!stanie za-
pomnie% o!tym widoku. Wyci(gn'#a szyj' i!wychyli#a si' nieco 
bardziej, $eby lepiej si' przyjrze%. Siostra szlocha#a tak bardzo, $e 
a$ jej ramiona podskakiwa#y.

Figgrotten odwróci#a wzrok i! gwizdn'#a przeci(gle pod no-
sem, po czym wróci#a do swoich zada" z! matematyki. Po paru 
minutach zorientowa#a si' jednak, $e znowu zerka w! stron' 
domu. Christinia nie ruszy#a si' z!miejsca. Nadal le$a#a na!#ó$ku, 
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z!twarz( ukryt( w!poduszce. Figgrotten ponownie zaj'#a si' pra-
c( domow(, ale my&li mia#a niespokojne. Co mog#o doprowadzi% 
jej siostr' do takiego p#aczu? Rzecz jasna, gdyby tylko Christinia 
wiedzia#a, $e Figgrotten zobaczy#a j( w! takim stanie, z!pewno-
&ci( wyrwa#aby jej ga#ki oczne z! czaszki. Figgrotten naci(gn'#a 
mocniej czapk' na g#ow' i! z! zapa#em pochyli#a si' nad swoimi 
kartkami, koncentruj(c mózg na jednej rzeczy, niczym strumie" 
&wiat#a latarki. Z!ca#ych si# stara#a si' blokowa% pytania zalewa-
j(ce jej umys#, podobnie jak bolesne uk#ucie wspó#czucia, które 
czu#a wobec siostry.


