Στον αγαπημένο μου σύζυγο,
Σου στέλνω αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα από μια ψεύτικη διεύθυνση εταιρείας υπολογιστών, για
να είμαι σίγουρη ότι θα το διαβάσεις. Συγγνώμη για την απάτη, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να
μάθεις τι συνέβη στο σπίτι από τότε που ο υπολογιστής σου μπήκε στη ζωή μας προ δύο ετών.
Τα παιδιά είναι καλά. Ο Θωμάς είναι επτά χρονών τώρα και είναι έξυπνο παιδί. Δείχνει να έχει
ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε ένα οικογενειακό πορτραίτο για το σχολείο του. Όλα τα πρόσωπα
τα έφτιαξε ωραία, αλλά το δικό σου είναι το καλύτερο. Και η καρέκλα και το πίσω μέρος του
κεφαλιού σου είναι πολύ ρεαλιστικά. Μπορείς να υπερηφανεύεσαι γι’ αυτόν.
Η μικρή Τζένη έγινε τριών το Σεπτέμβριο. Σου μοιάζει, όπως ήσουν στην ίδια ηλικία. Είναι
χαριτωμένο παιδάκι και έξυπνο. Θυμάται που στα γενέθλιά της ήσουν μαζί της όλο το απόγεμα.
Πέρασε υπέροχα μαζί σου, παρόλο που υπήρχε θύελλα και δεν είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα.
Και εγώ είμαι καλά. Από πέρισυ είμαι ξανθιά και χαίρομαι που έτσι είναι καλύτερα! Ο Λαρς, θέλω
να πω ο κ. Σουένσον ο διευθυντής, ενδιαφέρθηκε για την καριέρα μου και έχει γίνει καλός φίλος της
οικογένειας.
Το σπίτι είναι εντάξει Το νοικοκυριό έγινε ευκολότερο όταν κατάλαβα ότι δεν σε πειράζει να
σκουπίζουμε το γραφείο σου, μόνο που το φτερό του ξεσκονίσματος σου φέρνει φτέρνισμα.
Τώρα αγάπη μου, πρέπει να φύγουμε. Ο κ. Λάρσεν θα μας πάει ένα ταξίδι για σκι και μαζεύουμε
τις αποσκευές μας. Πήρα μια γυναίκα να φροντίσει για όλα όσο θα λείπουμε. Θα σου βάζει καφέ
στο κύπελλο και θα σου φέρνει το φαγητό στο γραφείο όπως ακριβώς θέλεις. Ελπίζω ότι και συ και
το PC θα περάσετε καλά. Ο Θωμάς, η Τζένη και εγώ θα σε θυμόμαστε. Να μας θυμάσαι και συ
όταν περιμένεις να ξεκινήσει ο υπολογιστής.
Με αγάπη, Μαίρη (η γυναίκα σου)
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