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Helus kochanie

:

Dzi^ki za list. Mozemy sobie podac rece
bo i mnie pamieC czesto zawodzi.
^toz
ksiazka ^roncia pt. ''The 79th Survivor” byla
wydana w 1976 r. przez Bachman & Turner, z
przedmowa Arturs i t -rimaczona przez K.Zdzie
chowskiego.
Juz* dawno slys^alam, ze byla
wyczerpana, ale jeszcze be<je sprawdzbc. WydawcoCi tez nie znalazlam w ksia^ce telefonicznej - raoze si^e zamkneli. Tez!’ sprawdze.
Byiysmy natlflnsowaniu te^csiaZki i T*ys
mi napisala bardzo mils; dedykacje.
A czy nie moiesz w uew Yorku. zam eszkac
u k-for-ejs z Twych crfreczek, czy moze one
m^ja^zbyt matte mieszkanka ?

Edzio konczy sto lat w dn. 19 grudnia.
Boje sie tego dnia,by go nie zami’czono - w
polirdnie spotkanie w Ambasadzie
i qia nadzi
je , zte ni(e bedzie pozniej tyle telfonow,
kwietow etc. jak po naszym slubie.Robi„ tez
n?stepnego dnia wielkie zebranie, ale zapowiedzialam, ¿e Edzio na nie nie przyjdzie.
Choc jego umysl i pamiec sa n^dal iwictne,
to jednak sii. ma malusko, wl-asciwie prawie
calif dzien lezy ubrany na tapczanie , wstqy;
na jedzenie i prawie codzidn wychodzimy na
maluski spacer, ale ludzie go mecz^ i ;iajlepiej lubi jak mu sie na gl-es czyta, bo
sam nie mofce. WSrasciwie jest prawie ni ewidoi

Wtìdoraj byl-y Edzia imieniny, stosy przyszl-o
zyczen i telefon sie «rywel. Dzwonila tez Halina z New Yorku - obie moje siostry nie sg w
dobrym stante zdrowia i bardzo sie tem dener-

Mam jednak nadziejje, ie dobrzy doktorzy wyci^np obie z obecnego pcrtofcenia i postawiq je
na nogi, a raczej wylecza z dolegliworfci.

Wlasnie otrzymalam odpowiedz n—a moje zapyta
nie o angielska wersje Broncia ksiazki - olezzalo
sie,^ jak wspomnialam,ze jest juz wyczerpana.

Czy w Paryzv
ez tak ciejdo jak w londvnie od
tygodnia - bardzo mila tem eratura.
Musz^ zaat<tkowac stos nieodpisanych listov/,
wiec scXskam Ciebi^iajserdeezniej, a Edzio Ci
rece caluje,
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