
Wresz cie usta li ły śmy ter min
kon tro li i za wła ści ciel ką za su nę ły
się drzwi ga bi ne tu. Po chwi li jed nak
roz su nę ły się po now nie i Pa ni od
Ra do sta nę ła w nich z py ta ją cą mi ną.
Z prze ra że niem za uwa ży łam, że
z pięk nie rzeź bio nej drew nia nej
rącz ki to reb ki po zo stał ma ły frag -
ment w po sta ci zwi sa ją ce go wiór ka.

– Pa ni Dok tor, a czy te ra pię cy -
klo spo ry ną mo że my za cząć za dwa
dni, a nie ju tro? – za py ta ła.

– Ale dla cze go? – spoj rza łam na
nią zdzi wio na.

– No bo ja bym wte dy mo gła po je chać ju tro z opa ko wa niem od tej cy klo spo ry -
ny, by spraw dzić, czy Ra do nie jest uczu lo ny na tę ety kie tę – od po wie dzia ła roz bra -
ja ją co.

– Ależ oczy wi ście, mo że my za cząć te ra pię za dwa dni – po wie dzia łam, z tru dem
pa nu jąc nad ata kiem śmie chu. Za su nę łam drzwi za klient ką, od wró ci łam się do Klau -
dy ny i oby dwie za czę ły śmy się śmiać jak osza la łe.

– Pa ni Klau dy no, to jest po pro stu nie by wa łe. Ja oma wiam naj now sze do nie sie -
nia, opo wia dam jak le czą na Uni wer sy te cie w Ka li for nii, a jak w Pół noc nej Ka ro li nie,
o im mu no cy to che mii, o an ty ge nach CD11c, CD1 i MHCII, i na wet jak mó wi łam
to wszyst ko, to mia łam wra że nie, że wła ści ciel ka ro zu mie, co ja do niej mó wię, a tu na
ko niec pod su mo wa nie mo je go wy wo du – spraw dzi my ró żdżką, czy Ra do nie jest uczu -
lo ny na tek tur kę, w któ rej są kap suł ki cy klo spo ry ny – za koń czy łam, nie mo gąc w dal -
szym cią gu po ha mo wać śmie chu.

WNIO SKI PRO CE SO WE I KON TRO LA DO TYCH CZAS
PRZE PRO WA DZO NYCH CZYN NO ŚCI

Bio rąc pod uwa gę za rów no ob raz kli nicz ny pre zen to wa ny przez Ra do, jak i wy nik ba -
da nia cy to lo gicz ne go uzna łam, że mo że my po sta wić dia gno zę osta tecz ną – re ak tyw -
na hi stio cy to za ogól na. Oczy wi ście zda wa łam so bie spra wę, że po win nam jesz cze zro -
bić za gra ni cą do dat ko we ba da nia, ale one i tak nie wnio sły by ni cze go do le cze nia
Ra do. Le piej te pie nią dze prze zna czyć na cy klo spo ry nę – po my śla łam.

126

Sledztwo_09-17g:Sledztwo_09-17  2012-12-03  19:42  Strona 126


