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¶ Magiczny kot
Robiłem w jego kancelarii aplikację, więc musiałem wykonywać polecenia bez szemrania. A szef kazał mi szukać…
kota klienta. Podobno facet wierzy, że bez niego szczęście
przestanie mu sprzyjać. Przecież to jakieś brednie!
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Wyszedłem z gabinetu lekarza na miękkich nogach. Nigdy
nie chorowałem, a teraz okazuje się, że nie przeżyję bez
przeszczepu. Czekałem na nowe serce siedem miesięcy.
A po operacji podobno stałem się innym człowiekiem. str. 10
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chwilę wyzywającą kobietą. Nie rozumiałem, co się z nią
dzieje, ale bardzo chciałem jej pomóc.
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ednym z pierwszych zamków w Anglii wybudowanych z kamienia był Zamek Corfe w brytyjskim
hrabstwie Dorset. Fortyﬁkacja powstała w XI
wieku, zbudował ją Wilhelm I Zdobywca pomiędzy
Wareham i Swanage. To jedne z najciekawszych
zamkowych ruin w Wielkiej Brytanii. Pozostałości po
majestatycznej budowli liczą ponad 1000 lat. Corfe
Castle położony jest na kredowym wzgórzu i góruje
nad miasteczkiem o tej samej nazwie. Ruiny często
spowite są gęstą mgłą, która podkreśla ich aurę
tajemniczości. Miejsce to powszechnie uważane jest
za nawiedzone, a mroczne legendy przyciągają turystów jak magnes. Od czasu do czasu pojawiają się
w mediach informacje o kolejnym mieszkańcu Corfe
Castle, który podobno widział na wzgórzu ducha.
Niektórym ukazuje się biała dama, innym średniowieczny rycerz…
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