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¶ Gdy nadchodzi białe światło

Gdy nadchodzi białe światło .................... 6

Najpierw widziałam białe światło, a potem pojawiały się
wydarzenia, które… miały się dopiero wydarzyć. Nauczyłam się z tym żyć. Z wizjami, dzięki którym wiem, co się
stanie, i czasem udaje mi się zapobiec złu.
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¶�Dworek z moich snów
Rano obudziłam się w melancholijnym nastroju.
Tak było zawsze, gdy śnił mi się ten sen. Wracał do mnie
co jakiś czas, jakby chciał przypomnieć, że pewna
tajemnica wciąż czeka na rozwikłanie…
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¶ Kolejna oﬁara klątwy

Jak bliźniak .................................................... 29

Tak bardzo nie chciałam urodzić syna! To wszystko
przez nią. Przez tę klątwę. Jest bezlitosna dla naszej
rodziny. Wisi nad nami już od dawna i ciągle zbiera
śmiertelne żniwo.
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rcyciekawą zagadkę stanowi historia żaglowca Mary
Celeste. Statek został odnaleziony na oceanie. Na pokładzie nie było załogi, a ładunek, który obejmował 1700
beczek spirytusu był nietknięty. Statek wyszedł z portu w Nowym Jorku w listopadzie 1872 roku. Płynął do Genui. W grudniu został dostrzeżony przez załogę statku Dei Gratia około 400
mil od Gibraltaru. Kiedy marynarze weszli na pokład Mary
Celeste, okazało się, że żagle były wybrane, stoły zastawione
tak, jakby załoga przed chwilą skończyła jeść śniadanie, a rzeczy osobiste załogi zostały porzucone. Nie brakowało żadnej
szalupy ratunkowej. Mimo braku załogi statek nadal płynął.
Losy statku i marynarzy to jedna z najgłośniejszych nierozwiązanych tragedii morskich. Istnieje wiele hipotez dotyczących
nagłego zniknięcia załogi statku. Najbardziej prawdopodobną
wydaje się ta, która mówi, że załoga wyczuła opary alkoholu
wydobywające się z beczek i z obawy przed eksplozją błyskawicznie opuściła statek i… nie zdołała już na niego powrócić.
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