
Maggie Montgomery od dawna pragnęła zobaczyć Amerykę. Jej marzenie 
nareszcie się spełnia. Odwiedza ukochanego brata Rylana, uciekając tym 
samym od niechcianych zalotów Neilla Fitzgeralda. Ponadto Maggie skry-
wa pewien sekret. Planuje zostać w Ameryce, aby znaleźć tu nie tylko szczęś-
cie, ale też miłość swojego życia. Gdy przybywa do Irlandzkich Łąk, spoty-
ka intrygującego mężczyznę. Na początku myśli, że to jeden ze stajennych, 
ale kiedy Rylan domaga się, by trzymała się z daleka od Adama O’Leary’ego, 
Maggie uświadamia sobie, że to brat Colleen, który niedawno wyszedł 
z więzienia. Nie potrafi jednak sprawić, by jej serce podporządkowało się 
prośbie Rylana. 

Adam O’Leary zawsze czuł, że nie zasługuje na swoje miejsce w rodzinie. 
Czas spędzony w więzieniu tylko utwierdził go w tym przeświadczeniu. Teraz, 
kiedy już odzyskał wolność, ma nadzieję, że uda mu się zmienić i odzyskać 
zaufanie najbliższych. Choć wcale tego nie chce, coraz bardziej zakochuje się 
w Maggie Montgomery.

Podczas gdy wszyscy starają się ich rozdzielić, pomiędzy tym dwojgiem 
rodzi się uczucie, którego nic nie może zniweczyć. Czy Adam zmienił się 
naprawdę? I czy jego grzeszna przeszłość nie okaże się zbyt trudna do 
uniesienia dla Maggie?

Czy irlandzkiej dziewczynie uda się 
znaleźć prawdziwą miłość w Ameryce?
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Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, 
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!

Iz 43,1

Mojej teściowej, Barb, która mi zawsze dopinguje, 
szczególnie jeśli chodzi o książki!

I mojej mamie, Irene, która nie do końca rozumie, 
o co chodzi w tym całym wydawaniu książek, 

ale i tak się cieszy ze względu na mnie!
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Czerwiec 1914 
Nowy Jork

Tam jest! Statua Wolności!
Żywiołowy okrzyk jakiegoś dziecka wzbudził entuzjazm po

między ściśniętymi pasażerami, gdy parowiec zbliżał się do por
tu w Nowym Jorku.

Maggie Montgomery wyciągała szyję, by po raz pierwszy na 
własne oczy zobaczyć ten słynny widok. Kiedy tylko stłoczone 
głowy rozsunęły się na tyle, że mogła dojrzeć olbrzymie uniesione 
ramię trzymające pochodnię, przeszył ją dreszcz niecierpliwości, 
tak gwałtowny i mocny jak wiatr, który szarpnął chustką okrywa
jącą jej włosy. Amerykański symbol wolności. Nowego życia.

Jej nowego życia.
Złapała mocno za ramię brata, wołając:
– Dasz wiarę, Gabe? Dotarliśmy do Ameryki!
Gabe skinął ze wzrokiem utkwionym w ten cud piętrzącej się 

przed nimi olbrzymiej statuy.
– Nie da się zaprzeczyć, to jest imponujące – wyrzekł naboż

nym szeptem, który prawie całkiem zniknął w szumie wiatru.
Zacisnęła dłoń na rękawie jego płaszcza, zdając sobie sprawę, 

że był tak samo poruszony jak ona. Nawet w najśmielszych ma
rzeniach nigdy nie wyobrażała sobie tej chwili, gdy jej skrywane 
od dawna pragnienie, by móc podróżować i zobaczyć inne strony 
świata, faktycznie się spełni. A teraz, właśnie tutaj, dokonywała 
się ta długa podróż, której celem było spotkanie z ich starszym 
bratem, Rylanem, oraz jego rodziną w Nowym Jorku. 

Jakie przygody czekają tu na nią?
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– Akurat najlepszy czas, żeby zachwycić się pięknem i charak
terem swojej cioci Maggie – rzucił Gabe, zaczepnie ciągnąc za ja
kiś wystający spod jej nakrycia głowy kosmyk włosów.

Pacnęła go w odpowiedzi.
– Daj spokój. Nie jestem piękna. Zwłaszcza w kontekście no

wojorskich wymogów. – Uśmiechnęła się. – Czytałam jakieś ame
rykańskie magazyny, żeby przygotować się na to, co się tutaj nosi. 
– Szarpnęła za rękaw swojego wysłużonego brązowego płaszcza 
i dodała: – Obawiam się, że wyjdę na wyjątkowo niemodną.

– O nic się nie martw. Colleen, a także inne damy z rodziny 
O’Leary z pewnością pomogą ci w kwestii garderoby. Na pewno 
nie będą miały nic przeciwko, żeby pożyczyć ci jakąś suknię. – 
Gabe uśmiechnął się szeroko, ukazując tym samym dołeczki w obu 
policzkach.

Serce Maggie wypełniło się miłością do przystojnego brata, 
który od tak dawna był dla niej opiekunem. Wiedziała, że Gabe 
nie był zbyt chętny, by wyruszyć w tę podróż, i że robił to na proś
bę matki. Reszta rodziny zgodnie stwierdziła, że ona i Gabe zo
staną w Ameryce do końca lata. Wystarczająco długo, jak myślała 
matka, żeby Gabe zapomniał o politycznych rozruchach w Irlandii. 
I wystarczająco długo dla byłego adoratora Maggie, by mógł wy
mazać ją z pamięci i zająć się własnym życiem.

W następstwie pełnych emocji wydarzeń związanych z jej nie
udanymi zaręczynami z Neillem Fitzgeraldem, mama bez chwili 
wahania dała pieniądze na tę podróż. Kiedy jednak nadszedł czas 
wyjazdu, okazało się, że opuszczenie rodzicielki było najtrudniej
szą rzeczą, jakiej doświadczyła Maggie.

– Hej, co tam? Skąd ta kwaśna mina? – zapytał Gabe, szturcha
jąc ją. – Wyglądasz, jakby ktoś ci zepsuł przytulankę.

Dyskretnie pociągnęła nosem i uniosła podbródek.
– Tylko trochę tęsknię za domem. I tyle. Tu jest całkiem ina

czej, prawda? – Gestem wskazała na będące coraz bliżej wybrzeże.

Gabe chwycił siostrę za łokieć i rzekł:
– Chodźmy na drugą stronę i popatrzmy na port. Może Rylan 

już na nas czeka.
Rosły młodzieniec nie miał najmniejszego problemu, by prze

cisnąć się wraz z siostrą na przeciwległą część pokładu i zająć 
miejsce koło barierki. Maggie wyczuwała zniecierpliwienie wśród 
rozmawiających i śmiejących się pasażerów, z których część, tak 
jak ona, widziało wysokie budynki Nowego Jorku po raz pierwszy 
w życiu.

Oszałamiające – to było jedyne, co przychodziło jej teraz na 
myśl. Tak bardzo różne od jej małej wioski w Cork. Malujący się 
przed nią ogrom sprawiał, że czuła się tak malutka jak mrówecz
ka i choć z wdzięcznością przyjmowała opiekuńczy uścisk brata 
wokół kibici, pomagający jej utrzymać się przy barierce, nie mog
ła powstrzymać nerwowego drżenia, które przenikało jej ciało. 
Gabe przyciągnął ją bliżej siebie.

– Jest ci zimno, kochanie?
– Nie, to z wrażenia. – Albo raczej z nerwów. Ale Maggie nie 

zamierzała się dzielić akurat tym spostrzeżeniem z nadopiekuń
czym bratem. – Tak dawno nie widzieliśmy się z Rylanem. Mam 
nadzieję, że nas pozna. – Przerwała i popatrzyła w podobne do 
swoich, szare oczy Gabe’a. – Myślisz, że on się zmienił?

Silny wiatr wzburzył ciemne włosy Gabe’a, zarzucając mu je na 
czoło. Młodzieniec wetknął czapkę w kieszeń płaszcza, rezygnu
jąc z próby utrzymania jej na głowie przy tak mocnych powie
wach znad oceanu.

– Nic się nie bój. Po tym, jak poślubił miłość swojego życia 
i adoptował malutką Delię, na pewno jest szczęśliwym sobą.

Fakt, że Rylan i Colleen przyjęli do siebie jedno dziecko z sie
rocińca, którym kierował Rylan, sprawił, że miłość Maggie do jej 
brata wzrosła jeszcze bardziej.

– Delia musi mieć teraz siedem albo osiem lat.
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Obróciła głowę w stronę, skąd dobiegał rozradowany głos. Na 
jej twarzy zagościł szeroki uśmiech, a oczy wypełniły się mimo
wolnie łzami szczęścia.

– Rylan!
Najstarszy brat energicznie przepychał się w jej kierunku, nie 

bacząc na bagaże i stłoczonych ludzi, a potem porwał ją w obję
cia. Uścisnęła go mocno, gdy całował ją w oba policzki.

– Ach, Maggie. Wyglądasz jeszcze piękniej niż ostatnim razem, 
gdy się widzieliśmy. – Rylan otarł łzy wzruszenia.

Maggie uwielbiała go za to, że był tak wylewny i nigdy nie sta
rał się kryć swoich emocji, lecz przeżywał je w pełni.

– Uroczy z ciebie kłamczuch. Wyglądam fatalnie po tygodniu 
spędzonym na tej rozkołysanej łajbie. – Roześmiała się głośno, 
ciesząc się, że znów go widzi. – Ty zaś wyglądasz wspaniale. Mał
żeństwo ci służy.

Mrugnął do niej i uśmiechnął się szeroko.
– Jakżeby miało być inaczej z tak przepiękną żoną jak moja 

Colleen?
Maggie uścisnęła go znowu, mówiąc:
– Tak się cieszę, że cię widzę. Bardzo za tobą tęskniłam. – Uca

łowała go w policzek. – Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć 
moją bratową i bratanicę.

Spotkała małą Delię trzy lata temu, gdy Rylan przywiózł swo
ją nową rodzinę do Irlandii na dosyć niezwykłą podróż poślub
ną. Po zakończeniu procesu adopcji Delii, Rylan i Colleen brali ze 
sobą wszędzie swoją małą córeczkę.

– Colleen równie niecierpliwie wygląda twojego przyjazdu. – 
Wyprostował się i rozglądnął dookoła. – A gdzie jest Gabe? Nie 
powinien cię zostawiać samej.

– Szuka ciebie. Nie widziałeś go?
– Nie – odparł, marszcząc czoło. – Mam nadzieję, że nie wpa

kował się w żadne kłopoty. W okolicy jest trochę podejrzanych 

– Zgadza się. – Gabe uścisnął ją po raz kolejny i posłał znaczą
ce spojrzenie. – Mama da sobie radę z pomocą Paddy’ego i Claire 
oraz wnuków. Nie obwiniaj się o nic.

O nic poza sekretem, który chowała w sercu. Ale teraz nie było 
sensu rozwodzić się nad tym.

Głośne krzyki dochodzące z górnego pokładu przyniosły poru
szenie wśród zgromadzonych poniżej ludzi.

– Wygląda na to, że przybijamy do portu. Lepiej pozbierajmy 
swoje bagaże.

Gdy tylko załoga opuściła trap, zniecierpliwieni pasażerowie 
pognali w stronę wyjścia. Porwana ogólnym pędem, Maggie zaci
snęła jedną dłoń na swojej torbie, a drugą na ręce Gabe’a. Jak im 
się w ogóle uda znaleźć Rylana w całym tym zgiełku?

Nogi drżały jej podczas pierwszych po siedmiu dniach kroków 
na stałym lądzie. Skoncentrowała całą uwagę na tym, by utrzy
mać się w pionie i ledwie była w stanie objąć wzrokiem nadbrzeże 
i tłumy krzątających się wokół ludzi. Do jej nozdrzy docierał stę
chły zapach surowych ryb i niedomytych ciał.

Gabe skierował ją w stronę wolnej przestrzeni pod ścianą i sta
wiając bagaże na ziemi obok niej, powiedział:

– Zaczekaj tutaj i odpocznij chwilkę. Ja postaram się znaleźć 
Rylana. – Wyjął czapkę z kieszeni i nasunął na swoje niesforne 
włosy. – Nie ruszaj się stąd, zanim wrócę. Obiecujesz?

– Obiecuję. – Wcale nie miała zamiaru nigdzie się ruszać. Wy
starczało jej, że może obserwować wszystko, co się działo w por
cie, mężczyzn rozładowujących okręt i pozostałych pasażerów 
wylewających się z pokładu. Maggie rozwiązała pod brodą węzeł 
chustki i zdjęła ją, a potem wetknęła w kieszeń płaszcza. Przez 
całą podróż swoje długie, ciemne włosy wiązała w warkocz i owi
jała ciasno wokół głowy w obawie przed wszami albo jakimiś in
nymi, obrzydliwymi pasożytami.

– Maggie! To ty?
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gdzie mogła uciec od ograniczeń małej wioski i szukać szczęścia 
w wielkim mieście, to było marzenie, którego Maggie nie zamie
rzała porzucić. Nawet jeśli miało to oznaczać, że będzie musiała 
na zawsze pozostawić ukochaną mamę.

Dwadzieścia minut później, po niespokojnej jeździe tramwa
jem, w którym rzucało nimi gorzej niż na pokładzie bujanego 
falami statku, Gabe pomógł siostrze zejść po stopniach pojazdu. 
Postawił torbę na ziemi i zatrzymał się na chwilę, żeby złapać od
dech.

Widoki mijane podczas jazdy sprawiły, że puls przyspieszył mu 
bardziej, niż mógł się spodziewać. Ze względu na niespokojną sy
tuację polityczną w Irlandii wcale nie chciał wyjeżdżać z ojczyzny. 
Zgodził się na to jedynie dlatego, by mama nie musiała się de
nerwować samotną podróżą Maggie. Być może trochę niesłusz
nie, Gabe był przygotowany na to, że będzie darzyć nienawiścią 
wszystko, co napotka w Nowym Jorku. Jednakże o mało nie spadł 
z siedzenia, kiedy mijali tutejszą remizę i przez otwarte drzwi 
zdołał dostrzec błyszczący czerwony wóz strażacki. Poza czasem 
spędzonym z Rylanem i jego rodziną, Gabe liczył na to, że dowie 
się, jak działa nowojorska straż pożarna. Miał nadzieję, że uda mu 
się przywieźć jakieś ciekawe rozwiązania do swojego wiejskiego 
oddziału w Cork. Wszelkie unowocześnienia będą mile widziane 
w ich małym miasteczku.

Po parominutowym spacerze Gabe zwolnił, gdy jego brat za
trzymał się u stóp betonowych schodów.

– To tutaj – oświadczył Rylan i zaczął wspinać się po schodach 
prowadzących do wysokiego, ceglanego budynku.

W porównaniu do ich rodzinnej chatki w Irlandii, dom Rylana 
wydawał się być wielki jak jakieś zamczysko. A jednak Gabe nie 

typów, którzy tylko wypatrują, jak obrobić kieszenie niczego nie
podejrzewających podróżnych schodzących na ląd.

– Bez obaw, braciszku. Nikt nie ruszał moich kieszeni.
Rylan uśmiechnął się i odwrócił, by pochwycić brata w solid

nym uścisku.
– Ale to trwało – skwitował Gabe, poklepując Rylana po ple

cach.
Starszy brat skinął twierdząco.
– Nie masz pojęcia, jak dobrze jest mieć swoją rodzinę po tej 

stronie oceanu. Chodźcie. Colleen będzie się martwić, jeśli wkrótce 
się nie zjawimy.

Mężczyźni podnieśli torby podróżne i cała trójka ruszyła w stro
nę głównej ulicy prowadzącej do miasta. Teraz, gdy czuła się pew
niej, Maggie chłonęła każdy detal pełnego kolorów otoczenia – 
wspaniałych budynków, tak wysokich, że ledwie była w stanie do
strzec ich wierzchołki, jaskrawych ubrań w przeróżnych stylach 
i oryginalnych akcentów oraz rozmaitych języków wśród mijają
cych ją ludzi.

Przeszli jakieś dwa kwartały, gdy Rylan się zatrzymał.
– Stąd pojedziemy dalej tramwajem, który zabierze nas do mo

jej dzielnicy – oznajmił i postawił bagaż na ziemi koło znaku. – 
Nie mamy samochodu, więc musimy korzystać z tramwajów albo 
chodzić na piechotę.

– Nie musisz się tłumaczyć, Ry. Przecież wiesz, że u nas wszę
dzie chodzimy – odparł Gabe.

Maggie uśmiechnęła się i dorzuciła:
– Tramwaj to dla mnie luksus.
Tak jak cała ta podróż.
Jedyną kwestią, która przyćmiewała jej entuzjazm, było nie

ustające poczucie winy, które nie odstępowało jej na krok. Każ
dy myślał, że przyjechała tu tylko na lato, ale tak naprawdę wcale 
nie zamierzała wracać do Irlandii. Okazja wyjazdu do Ameryki, 
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oddech. Jak to musi być, gdy taka wspaniała kobieta darzy cię 
uczuciem? To nie to, co kaprysy Brigidy, która rzuciła go dla in
nego strażaka. Gabe stanowczo odrzucił od siebie myśli o jego 
nieszczęsnej miłości i skupił się na rodzinie brata.

Colleen wzięła w objęcia Maggie.
– Na pewno jesteś wykończona po podróży. Proszę, rozgość się 

w salonie, a ja nastawię wodę na herbatę.
Rylan wziął od nich płaszcze i powiesił na wieszaku, a potem 

poprowadził gości przez drzwi po prawej stronie do przytulne
go pokoju dziennego, gdzie radośnie trzaskał ogień w kominku. 
Przed paleniskiem ustawione były dwa fotele i sofa.

Maggie opadła na kanapę, a mała Delia nadal wisiała jej u szyi.
– Masz ochotę na kapkę irlandzkiej whiskey? – zapytał brata 

Rylan.
Gabe zaprzeczył ruchem głowy, dodając:
– Nie, dziękuję. Miałem jednego kaca za dużo i wyleczyłem się 

z tej słabostki. Herbata będzie idealna.
Rylan zajął miejsce naprzeciw Gabe’a.
– A jak się czuła mama, gdy wyjeżdżaliście? Czy naprawdę nie 

miała nic przeciwko, żebyście przyjechali tutaj we dwójkę?
– Zupełnie. Sama chciałaby przyjechać, ale jej zdrowie nie jest 

jeszcze w najlepszym stanie. Paddy i Claire zajmą się nią podczas 
naszej nieobecności. Także Tommy i Eileen będą pomagać.

Cień smutku przemknął przez rysy Rylana.
– Szkoda, że nie mogę wyrwać się na jakiś miesiąc i jechać z wi

zytą do domu, ale sierociniec ostatnio pęka w szwach i nie mógł
bym zostawić wszystkiego na głowie Colleen.

– Aha? Czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć? – Maggie 
puściła oko Rylanowi ponad głową Delii.

Gabe spodziewał się trochę, że po przyjeździe zastanie Colleen 
brzemienną, jednakże jej szczupła sylwetka nie zapowiadała ry
chłego nadejścia bratanicy lub bratanka.

zamieniłby bujnych zielonych łąk otaczających ich kryty strzechą 
dom na nic innego. Przebiegł wzrokiem wzdłuż ulicy, na której 
w równych rzędach rozciągały się podobne budynki i nie było wi
dać ani śladu źdźbła trawy. Gdzie Delia miała biegać i się bawić?

– Przestań już się gapić i wchodź – rzucił Rylan ze śmiechem.
Pchnięciem otworzył główne drzwi i weszli do długiego, wą

skiego korytarza. W oddali rozległ się odgłos szybkich kroków 
i niemalże w tej samej chwili w ich stronę wybiegła dziewczynka.

– Mamo, pospiesz się. Już są! – Mała blondyneczka podbiegła 
do Rylana i rzuciła się w jego rozpostarte ramiona.

Rylan rozpromienił się na widok córki.
– Pamiętasz wujka Gabe’a i ciocię Maggie, prawda?
Delia skinęła i schyliwszy głowę, wyznała:
– Pamiętam ciocię Maggie, bo jest taka piękna.
Gabe powstrzymał parsknięcie. Maggie zignorowała go i wyję

ła dziecko z objęć Rylana.
– Nie tak piękna jak ty, cukiereczku. Cóż ja bym dała za takie 

jasne włosy jak twoje – dodała i obsypała policzki dziewczynki 
pocałunkami, powodując tym samym chichoty małej.

Rylan puścił żonie oko, gdy Colleen stanęła u jego boku i za
wołał:

– Jest i moja piękna żona. Już myślałem, że cię porwały irlandz
kie skrzaty.

Colleen żartobliwie pacnęła męża w ramię. Trzy lata małżeństwa 
nie przygasiły jej ognistych włosów i fioletowoniebieskich oczu.

– Ciii! – zganiła męża i zwróciła się w stronę Gabe’a, by przywi
tać go uściskiem.

On ucałował ją w policzki, mówiąc:
– Świetnie cię znów widzieć, Colleen.
– Ogromnie się cieszymy, że mogliście nas odwiedzić. Rylan tak 

bardzo tęskni za rodziną.
Miłość promieniejąca z jej twarzy sprawiła, że Gabe wstrzymał 
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Ostre szczęknięcie metalu odbiło się echem wśród wilgotnych 
korytarzy nowojorskiego więzienia, gdy drzwi celi zamknę

ły się za nim. Adam O’Leary wyprostował zgarbione plecy i przy
gotował się na swój ostatni spacer głównym więziennym koryta
rzem. Powinien czuć radość, ekstatyczną satysfakcję w związku 
z wypuszczeniem go z zamknięcia po prawie trzech latach. A jed
nak żołądek ściskał mu nerwowy strach. Jak będzie wyglądać jego 
spotkanie z rodziną – tą religijną, ukształtowaną moralnie rodzi
ną – po procesie i uznaniu go winnym przewinień?

Stęchły smród niemytych ciał niósł się po korytarzu, aż dotarł 
do ostatniej kraty. Strażnik zagrzechotał pękiem kluczy i wybrał 
jeden z nich, by otworzyć drzwi, a potem wyprowadził Adama na 
zewnątrz. Szli dalej razem do dużego pomieszczenia, w którym 
znajdowała się wysoka lada i kilka długich ławek.

– Niechętnie, ale muszę przyznać, O’Leary, że będę tęsknił za 
twoją paskudną mordą. – Człowiek, którego Adam znał tylko 
jako Sarge, skrzywił lekko usta, co miało być chyba uśmiechem.

Adam skinął i obdarzył go szczerym spojrzeniem.
– Dziękuję, Sarge. Za wszystko. Dzięki tobie życie w tej dziurze 

było choć trochę bardziej znośne. – Adam wyciągnął rękę, nie do 
końca pewny, czy Sarge przyjmie jego dłoń. Ale mężczyzna po
chwycił ją w swoją szeroką łapę i mocno ścisnął.

– Powodzenia tam na zewnątrz, chłopie. I staraj się tym razem 
trzymać z dala od kłopotów.

– Postaram się.

Rylan zmarszczył brwi i powiedział:
– Nie, i to dosyć delikatny temat, więc wolałbym, żeby nikt z was 

nie wspominał o tym, o ile ona sama nie poruszy tej kwestii.
– A więc, Rylanie – zaczął Gabe, korzystając z okazji do zmiany 

tematu – czy jest taka możliwość, żebyś oprowadził mnie jutro po 
najbliższym posterunku straży pożarnej?

– Czy ty tylko o tym umiesz myśleć? – zapytała Maggie, prze
wracając oczami. – Nie możesz choć na chwilę zapomnieć o po
żarach?

– Nie, jeśli ma to we krwi, moja droga siostro. – Rylan pod
niósł się i zaczął szturchać palące się polana, z których z sykiem 
uniósł się wyższy płomień. – Prawdę mówiąc, znam się dosyć do
brze z komendantem Witherspoonem. Regularnie przeprowadza 
kontrole w sierocińcu. Mógłbym zorganizować ci taką wycieczkę, 
jeśli chcesz.

– Byłoby świetnie. Im prędzej, tym lepiej.
Rylan się roześmiał.
– Widzę, że od tego zamknięcia na łodzi zrobiłeś się bardzo 

niecierpliwy. Nic się nie martw. Na pewno uda mi się znaleźć 
chwilkę jutro, żeby cię tam zabrać.

Gabe poczuł przeszywający go dreszcz podniecenia i serce za
biło mu szybciej. Gdy tylko uda mu się poznać od środka słynne 
nowojorskie komendy strażackie, wróci do kraju jak bohater i bę
dzie mieć szansę uzyskać awans w pracy.

Na samą myśl o tym uśmiechnął się i poczuł, że ta niechciana 
podróż do Ameryki może okazać się dużo znośniejsza.


