lex sa celý týždeň správala zvláštne. Conner si to všimol,
lebo nebola taká zhovorčivá a energická ako zvyčajne.
Naopak, mlčala a pôsobila zmätene. Pri raňajkách naňho ledva pozrela, keď jej zaželal dobré ráno. V škole sa toľko nehlásila. Cestou domov zo školy Connerovi nepovedala takmer
ani slovo. A len čo prišli domov, vybehla po schodoch a až do večera sa zamkla vo svojej izbe.
„Je ti niečo?“ spýtal sa jej napokon Conner. „Si nejaká čudná.“
„Len som unavená,“ odvetila Alex.
Connerovi bolo jasné, že v tom je aj únava, lebo takmer vôbec
nespávala. Vždy keď sa počas toho týždňa v noci zobudil a išiel sa

napiť alebo na záchod, v sestrinej izbe sa svietilo a ozýval sa odtiaľ
šuchot, akoby na niečom pracovala.
Nemusel byť génius, aby sa dovtípil, že jeho sestru netrápi len
nespavosť. Síce sa na biológii učili, že u dievčat v jej veku sa začínajú zmeny nálad, lenže z Alex sa stal úplne iný človek. Trápilo ju
niečo veľmi vážne a nechávala si to pre seba.
„Môžem si od teba požičať ceruzky?“ spýtala sa ho raz neskoro
večer. Mala vytreštené oči a bola úplne čulá.
Connerovo to pripadalo, akoby sa páv pýtal, či si môže požičať
pierka. Nevedel, ako má zareagovať. Hádam si takto neskoro nerobí domáce úlohy?
„Nemáš ich stovky?“ spýtal sa.
„Áno… ale všetky som stratila,“ odvetila.
Požičal jej tých pár ceruziek, ktoré mal. Alex si ich vzala a zase
rýchlo zmizla vo svojej izbe; dokonca jej neprekážalo, že jeho ceruzky sú obhryzené alebo že na nich chýba guma.
Nasledujúcu noc Connera stále prebúdzal bzukot, ktorý sa šíril zo sestrinej izby. Bol tichý, ale obsahoval silnú vibráciu, ktorú
počul aj cítil.
„Alex?“ zavolal Conner a zaklopal sestre na dvere. „Čo je to za
zvuk? Chcem spať a vyrušuje ma to!“
„To bola len včela. Vyhnala som ju cez okno!“ rýchlo sa spoza
dvier ozvala Alex.
„Včela?“
„Áno, veľmi veľká včela. Teraz majú obdobie párenia, takže sú
dosť agresívne,“ zakričala.
„Aha… no dobre,“ vykoktal Conner a išiel si ľahnúť.
To však nebolo nič proti tomu, čo sa na druhý deň prihodilo
v škole.
„Vie niekto vymenovať rieky, ktoré tiekli cez Mezopotámiu?“ spýtala sa pani Petersová na dejepise. Ako zvyčajne, nikto sa neprihlásil.
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