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Rozdziañ 1
Rok wczeĂniej

— Nie! SkrÚÊ tutaj! — wrzasnÚïa K.C. prosto w moje prawe ucho.
Opony forda bronco mojego taty zapiszczaïy po wykonaniu ostrego i gwaïtownego skrÚtu na zastawionej samochodami ulicy.
— Wiesz co, moĝe trzeba byïo skorzystaÊ z mojej propozycji i samej poprowadziÊ — burknÚïam, choÊ nie lubiïam byÊ pasaĝerem.
— I za kaĝdym razem, kiedy nie przejadÚ na ĝóïtym Ăwietle, patrzeÊ, jak zasïaniasz rÚkami twarz? Co to, to nie! — odpowiedziaïa
K.C., jakby czytaïa mi w myĂlach.
UĂmiechnÚïam siÚ pod nosem. Moja przyjacióïka znaïa mnie aĝ
za dobrze. Lubiïam szybko jeědziÊ. Lubiïam szybko siÚ poruszaÊ.
Chodziïam tak prÚdko, jak pozwalaïy mi na to moje nogi, i jeědziïam
w takim tempie, na jakie pozwalaï rozsÈdek. Podjeĝdĝaïam pÚdem do
kaĝdego znaku stopu i czerwonego Ăwiatïa. Gazowaïam, a potem
czekaïam, caïa ja.
Ale sïyszÈc w oddali dudnienie muzyki, wcale nie miaïam ochoty
siÚ spieszyÊ. Ulica byïa zastawiona samochodami, co Ăwiadczyïo
o rozmiarach imprezy, na którÈ siÚ wybieraïyĂmy. WcisnÚïam siÚ
w wolne miejsce o przecznicÚ od domu, w którym odbywaïa siÚ impreza, i zacisnÚïam dïonie na kierownicy.
— K.C.? To chyba nie jest najlepszy pomysï — stwierdziïam…
po raz kolejny.
— Zobaczysz, bÚdzie fajnie. — Poklepaïa mnie po nodze. — Bryan
zaprosiï Liama, Liam zaprosiï mnie, a ja zapraszam ciebie. — Jej
spokojny, zrównowaĝony gïos wcale mnie nie pocieszyï.
OdpiÚïam pas i spojrzaïam na niÈ.
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— Ale pamiÚtaj… JeĂli nie bÚdÚ siÚ tam dobrze czuïa, to spadam.
Wrócisz z Liamem.
WysiadïyĂmy i przebiegïyĂmy na drugÈ stronÚ ulicy. Haïas wzmagaï siÚ wraz z przybliĝaniem siÚ do domu.
— Ani mi siÚ waĝ. Za dwa dni wyjeĝdĝasz i mamy siÚ dobrze
bawiÊ. Bez wzglÚdu na wszystko. — Groěba w jej gïosie wstrzÈsnÚïa
moimi juĝ i tak rozstrojonymi nerwami.
Na podjeědzie K.C. zostaïa trochÚ z tyïu. Pewnie wysyïaïa esemes do Liama. Jej chïopak przyjechaï na imprezÚ wczeĂniej, bo spÚdziï wiÚkszÈ czÚĂÊ dnia z kumplami nad jeziorem, podczas gdy ja
i K.C. wybraïyĂmy siÚ na zakupy.
Trawnik usïany byï czerwonymi plastikowymi kubkami, a z domu
co chwila ktoĂ wychodziï, aby nacieszyÊ siÚ ciepïÈ letniÈ nocÈ. Kilku
chïopaków, których znaïam ze szkoïy, wyskoczyïo na dwór i zaczÚïo
siÚ goniÊ, oblewajÈc siÚ napojami.
— CzeĂÊ, K.C. Jak tam, Tate? — Zaraz za drzwiami wejĂciowymi
siedziaïa Tori Beckman z drinkiem w dïoni. Rozmawiaïa z jakimĂ obcym chïopakiem. — Kluczyki do miski — poleciïa, po czym znów
odwróciïa siÚ do swojego towarzysza.
Potrzebowaïam chwili, ĝeby dotarï do mnie sens jej ĝÈdania,
i zdaïam sobie sprawÚ, ĝe chce, ĝebym oddaïa jej kluczyki.
Pewnie nie miaïa zamiaru dopuĂciÊ do jazdy po pijaku.
— Nie ma takiej potrzeby, nie bÚdÚ piïa — przekrzyczaïam
muzykÚ.
— Ale moĝesz zmieniÊ zdanie — odparowaïa. — JeĂli chcesz
wejĂÊ do Ărodka, musisz oddaÊ kluczyki.
Zirytowana pogrzebaïam w torebce i wrzuciïam breloczek do
miski. ¥wiadomoĂÊ, ĝe tracÚ jedno z moich kóï ratunkowych, strasznie mnie wkurzyïa. Brak kluczyków oznaczaï, ĝe w razie czego nie
bÚdÚ mogïa wyjĂÊ szybko z imprezy. JeĂli bÚdÚ chciaïa lub musiaïa to
zrobiÊ. A co, jeĂli Tori siÚ upije i porzuci swoje stanowisko? A co, jeĂli
ktoĂ przez przypadek weěmie moje kluczyki? Nagle przypomniaïo
mi siÚ, ĝe mama zawsze powtarzaïa, ĝebym przestaïa ciÈgle gdybaÊ.
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A co, jeĂli Disneyland bÚdzie zamkniÚty, bo bÚdÈ sprzÈtaÊ akurat
wtedy, kiedy przyjedziemy? A co, jeĂli we wszystkich sklepach
w mieĂcie zabraknie ĝelków? Zagryzïam wargi, ĝeby pohamowaÊ
parskniÚcie, przypominajÈc sobie, jak jÈ wĂciekaïy moje niekoñczÈce
siÚ pytania.
— Wow — krzyknÚïa mi do ucha K.C. — Patrz na to!
Ludzie, niektórzy z klasy, a niektórzy nie, podskakiwali w rytm
muzyki, ĂmiejÈc siÚ i wygïupiajÈc. Na widok caïego tego zamieszania
i entuzjazmu dostaïam gÚsiej skórki. Od podïogi odbijaïy siÚ basy
wydobywajÈce siÚ z gïoĂników. Zatkaïo mnie na widok takiego ruchu
na tak maïej przestrzeni. Ludzie w salonie tañczyli, bawili siÚ, skakali,
pili i grali w piïkÚ — tak, w piïkÚ.
— Lepiej, ĝeby mi tego nie zepsuï — powiedziaïam, a mój gïos
zabrzmiaï z duĝo wiÚkszÈ mocÈ niĝ zwykle. MoĝliwoĂÊ zabawy z najlepszÈ przyjacióïkÈ na jednej jedynej imprezie przed rocznym wyjazdem to chyba niezbyt wygórowane oczekiwanie?
PokrÚciïam gïowÈ i spojrzaïam na K.C., która mrugnÚïa do mnie
znaczÈco. SkinÚïam w kierunku kuchni. ZïapaïyĂmy siÚ za rÚce i zaczÚïyĂmy siÚ przeciskaÊ przez gÚsty tïum.
Po wejĂciu do ogromnej kuchni — speïnienia marzeñ kaĝdej
matki — namierzyïam prowizoryczny bar zorganizowany na wyspie
kuchennej. Granitowy blat byï zastawiony butelkami z alkoholem,
obok których staïy dwa litry napojów gazowanych i kubeczki, a w zlewie wiaderko z lodem. WypuĂciïam powietrze z pïuc i postanowiïam
tak czy inaczej trzymaÊ siÚ mojego postanowienia i pozostaÊ trzeěwa.
Chociaĝ kusiïo mnie, ĝeby siÚ upiÊ. Ile bym daïa, ĝeby choÊ jednego
wieczoru móc siÚ wyluzowaÊ.
Razem z K.C. od czasu do czasu podpijaïyĂmy rodzicom alkohol,
oprócz tego byïam teĝ na kilku koncertach poza miastem, gdzie teĝ
trochÚ imprezowaïyĂmy. Jednak dzisiaj w obecnoĂci niektórych ludzi
musiaïam bezwzglÚdnie mieÊ siÚ na bacznoĂci.
— CzeĂÊ, Tate! Choděcie tutaj, dziewczyny. — Jess Cullen objÚïa
mnie, zanim zdÈĝyïam dojĂÊ do baru. — BÚdzie nam ciÚ brakowaïo,
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wiesz? Francja, co? I to na rok? — Rozluěniïam siÚ i odpowiedziaïam
na uĂcisk Jess. Nie miaïam juĝ tak bardzo spiÚtych miÚĂni jak na
samym poczÈtku. Przynajmniej jedna osoba poza K.C. cieszyïa siÚ,
ĝe mnie widzi.
— Taki jest plan — potwierdziïam z westchnieniem. — BÚdÚ
mieszkaÊ przy rodzinie i jestem juĝ zapisana do szkoïy. Ale wrócÚ do
ostatniej klasy. Zaklepiesz mi miejsce w druĝynie?
Jess ubiegaïa siÚ o stanowisko kapitana druĝyny biegów przeïajowych. Udziaï w zawodach byï jedynÈ rzeczÈ, której mi bÚdzie brakowaÊ z ogólniaka.
— Kochana, jeĂli zostanÚ kapitanem, to na bank masz miejsce
— zapewniïa z oĝywieniem Jess, ewidentnie pijana. Zawsze byïa dla
mnie miïa, mimo plotek, które siÚ za mnÈ ciÈgnÚïy, a takĝe wszystkich
poniĝajÈcych dowcipów, które miaïy wszystkim przypominaÊ, dlaczego jestem poĂmiewiskiem.
— DziÚki. Pogadamy póěniej? — Podeszïam do K.C.
— No, ale na wypadek gdybyĂmy miaïy siÚ juĝ nie zobaczyÊ,
powodzenia we Francji — krzyknÚïa Jess i wyszïa tanecznym krokiem
z kuchni.
Odprowadziïam jÈ wzrokiem i z miejsca straciïam dobry humor.
OgarnÚïo mnie przeraĝenie, które rozpeïzaïo siÚ z klatki piersiowej
do brzucha.
Nie, nie, nie…
Zamarïam, bo do kuchni wszedï Jared. Miaïam nadziejÚ, ĝe jego
akurat dzisiaj nie zobaczÚ. Spojrzaï na mnie z zaskoczeniem, które
szybko zamieniïo siÚ w niezadowolenie.
Taa. Dobrze znaïam tÚ minÚ. MinÚ pod tytuïem „nie mogÚ,
kurwa, na ciebie patrzeÊ, wiÚc lepiej zejdě mi z oczu”.
ZacisnÈï zÚby, a jego broda uniosïa siÚ lekko, jakby zakïadaï swojÈ
maskÚ sadysty. Nie byïam w stanie oddychaÊ.
W moich uszach odbiïo siÚ echem znajome dudnienie z piersi
i nagle miaïam ochotÚ znaleěÊ siÚ jak najdalej stÈd.
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Czy naprawdÚ prosiïam o zbyt wiele, liczÈc na jednÈ normalnÈ
imprezÚ?
Kiedy byliĂmy dzieÊmi i mieszkaliĂmy obok siebie, bardzo czÚsto
myĂlaïam, ĝe Jared jest najfajniejszy. ¿e jest najkochañszy, najlepszy
i najbardziej przyjacielski. A do tego, ĝe jest najpiÚkniejszym chïopcem na Ăwiecie.
Jego gÚste brÈzowe wïosy w dalszym ciÈgu znakomicie komponowaïy siÚ z oliwkowÈ cerÈ, a olĂniewajÈcy uĂmiech — kiedy siÚ
uĂmiechaï — wymagaï niepodzielnej uwagi. Dziewczyny w szkole
oglÈdaïy siÚ za nim w takim amoku, ĝe czÚsto wpadaïy na ĂcianÚ.
Dosïownie wpadaïy na ĂcianÚ.
Ale tamtego chïopca juĝ dawno nie byïo.
Odwróciïam siÚ szybko, odszukaïam przy barze K.C. i trzÚsÈcymi
rÚkami zaczÚïam robiÊ sobie drinka. Tak naprawdÚ nalaïam sobie
tylko sprite’a, ale w czerwonym kubku bÚdzie wyglÈdaï jak alkohol.
A skoro wiedziaïam, ĝe ten palant tu jest, to juĝ na pewno musiaïam
pozostaÊ trzeěwa.
Poszedï do barku i stanÈï tuĝ za mnÈ. Jego bliskoĂÊ sprawiïa, ĝe ze
zdenerwowania zrobiïo mi siÚ gorÈco. Jego umiÚĂniony tors ocieraï
siÚ o mojÈ cienkÈ koszulkÚ na ramiÈczkach; poczuïam wstrzÈs przetaczajÈcy siÚ od piersi do brzucha. Tylko spokojnie. Spokojnie, do
cholery!
Nabraïam kilka kostek lodu i wrzuciïam je sobie do kubka. Zmusiïam siÚ, ĝeby oddychaÊ powoli. Ruszyïam siÚ w prawo, ĝeby siÚ od
niego odsunÈÊ, ale on wyciÈgnÈï wtedy gwaïtownie rÚkÚ po kubek
i zablokowaï mi wyjĂcie. Kiedy spróbowaïam przecisnÈÊ siÚ z lewej,
obok K.C., drugÈ rÚkÈ siÚgnÈï po jacka danielsa.
W mojej gïowie wyĂwietliïo siÚ dziesiÚÊ róĝnych scenariuszy
dotyczÈcych tego, co powinnam teraz zrobiÊ. A co, jeĂli walnÚ go
ïokciem w brzuch? A co, jeĂli chlusnÚ mu piciem w twarz? A co, jeĂli
zïapiÚ za wyciÈgany kran i…?
ZresztÈ niewaĝne. W wyobraěni byïam duĝo odwaĝniejsza. W wyobraěni wziÚïabym kostkÚ lodu i zrobiïabym za jej pomocÈ coĂ, czego
9
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szesnastolatka w zamierzeniu boskim nie powinna robiÊ, ĝeby tylko
siÚ przekonaÊ, czy jestem w stanie zburzyÊ ten jego luzacki spokój.
A co, jeĂli? A co, jeĂli?
Zamierzaïam trzymaÊ siÚ dziĂ z dala od niego, a tymczasem staï
tuĝ za mnÈ. Jared robiï takie rzeczy tylko po to, ĝeby mnie zastraszyÊ. Nie byï przeraĝajÈcy, ale byï okrutny. Chciaï, ĝebym wiedziaïa,
ĝe to on kontroluje sytuacjÚ. Wielokrotnie godziïam siÚ na ukrywanie
przed tym gnojem, ĝeby uchroniÊ siÚ przed kolejnymi upokorzeniami
czy dalszym stresem. Przez caïe wakacje stawiaïam sobie za punkt
honoru udziaï w jednej udanej imprezie, a tymczasem sytuacja znów
siÚ powtórzyïa: znów skrÚcaïo mnie z przeraĝenia. Czemu on nie
mógï zostawiÊ mnie w spokoju?
Odwróciïam siÚ twarzÈ do niego i zauwaĝyïam, ĝe kÈciki jego ust
wÚdrujÈ do góry. UĂmiech nie obejmowaï jednak oczu. Jared wlaï
sobie do kubka solidnÈ porcjÚ alkoholu.
— K.C.? Nalejesz mi coli? — poprosiï, ale podsuwajÈc jej kubek,
nie spuszczaï ze mnie wzroku.
— Eee, mhm — wyjÈkaïa K.C. i podniosïa w koñcu gïowÚ. Nalaïa
Jaredowi trochÚ napoju i zerknÚïa na mnie nerwowo.
Jared jak zwykle siÚ do mnie nie odzywaï, chyba ĝe akurat mi
groziï. Zmarszczyï ciemne brwi, napiï siÚ i wyszedï.
Odprowadziïam go wzrokiem i starïam zimny pot, który wystÈpiï
mi na czoïo. Nic takiego siÚ nie staïo, nic mi nawet nie powiedziaï,
a i tak czuïam ciÚĝar w ĝoïÈdku.
Poza tym on teĝ juĝ wiedziaï, ĝe tu jestem.
Cholera.
— Nie dam rady, K.C. — Mój znuĝony szept przeczyï sile, z jakÈ
Ăciskaïam kubek. PrzyjĂcie tutaj byïo bïÚdem.
— Tate, nie. — K.C. pokrÚciïa gïowÈ, widzÈc zapewne rezygnacjÚ
w moich oczach. Wrzuciïam kubek do zlewu i wyszïam z kuchni,
a potem przecisnÚïam siÚ przez tïum. K.C. poszïa za mnÈ.
WziÚïam do rÚki szklanÈ misÚ i zaczÚïam w niej grzebaÊ w poszukiwaniu kluczyków.
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— Nigdzie nie idziesz, Tate — zarzÈdziïa K.C. W jej gïosie sïychaÊ
byïo gïÚbokie rozczarowanie. — Nie pozwól mu wygraÊ. Jestem tu
z tobÈ. I Liam teĝ. Nie masz siÚ czego baÊ. — Chwyciïa mnie za
ramiona, podczas gdy ja dalej szukaïam.
— Nie bojÚ siÚ go — powiedziaïam obronnym tonem, choÊ sama
w to nie wierzyïam. — Po prostu… mam doĂÊ. WidziaïaĂ go. Juĝ siÚ
mnie czepia. On coĂ knuje. Za kaĝdym razem, kiedy idziemy na
jakÈĂ imprezÚ albo kiedy wyluzujÚ siÚ w szkole, czeka na mnie jakiĂ
kawaï albo upokorzenie, które wszystko psuje.
WciÈĝ szukajÈc mojego kolorowego breloczka w ksztaïcie DNA,
przestaïam marszczyÊ czoïo i uĂmiechnÚïam siÚ z przymusem.
— W porzÈdku. Nic mi nie jest — zapewniïam jÈ zbyt pospiesznie.
— Po prostu nie mam ochoty zostawaÊ tylko po to, ĝeby siÚ przekonaÊ, co tym razem wymyĂliï. Niech siÚ udïawi swoimi pomysïami.
— Tate, ale on wïaĂnie chce, ĝebyĂ wyszïa. JeĂli to zrobisz, wygra. On albo ten idiota Madoc byÊ moĝe coĂ wymyĂlili, ale jeĂli siÚ
nie dasz i zostaniesz, to ty wygrasz.
— Jestem juĝ po prostu zmÚczona, K.C. WolÚ wróciÊ do domu
wĂciekïa teraz niĝ zapïakana póěniej. — Znów skupiïam siÚ na misie. Za kaĝdym razem, kiedy przetrzÈsaïam kïÚbowisko kluczyków,
nie widziaïam niczego, co przypominaïoby moje.
— No cóĝ — zawoïaïam tak, ĝeby przekrzyczeÊ muzykÚ, i odstawiïam z impetem szklanÈ kulÚ. — WyglÈda na to, ĝe i tak nie
mogÚ wyjĂÊ. Moje kluczyki zniknÚïy.
— Co takiego? — K.C. byïa wyraěnie skoïowana.
— Nie ma ich! — powtórzyïam, rozglÈdajÈc siÚ po pokoju. W torebce miaïam pieniÈdze i telefon. Dwa koïa ratunkowe byïy tam,
gdzie je zostawiïam. Nie miaïam innego planu ewakuacji. Odnosiïam
wraĝenie, ĝe Ăciany zaciskajÈ siÚ wokóï mnie. ZaklÚïam w myĂlach,
a znuĝenie, które kazaïo mi wczeĂniej uciekaÊ, zamieniïo siÚ we
wĂciekïoĂÊ. ZacisnÚïam piÚĂci. No jasne. Powinnam byïa siÚ domyĂliÊ,
ĝe stanie siÚ coĂ takiego.
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— KtoĂ mógï je wziÈÊ przez pomyïkÚ — wysunÚïa przypuszczenie K.C., ale na pewno sama wiedziaïa, ĝe szansa na to byïa jeszcze
mniejsza niĝ na to, ĝe ktoĂ wychodziïby tak wczeĂnie z imprezy.
U mnie nic nie dziaïo siÚ przez pomyïkÚ.
— Nie. Wiem, gdzie one sÈ. — Spojrzaïam w oczy Madocowi,
najlepszemu kumplowi Jareda i jego prawej rÚce. Staï po drugiej
stronie pokoju przy drzwiach prowadzÈcych na patio. UĂmiechnÈï siÚ
do mnie, po czym odwróciï siÚ znów do jakieĂ rudej, którÈ miÚtosiï
pod ĂcianÈ.
Ruszyïam w jego kierunku, a K.C. poszïa za mnÈ, klepiÈc wĂciekle
w klawiaturÚ telefonu — pewnie esemes do Liama.
— Gdzie moje kluczyki? — chciaïam wiedzieÊ, przerywajÈc Madocowi polowanie na kolejny numerek.
Odwróciï powoli wzrok od swojej zdobyczy. Nie byï ode mnie
duĝo wyĝszy, moĝe kilka centymetrów, wiÚc nie czuïam siÚ przy
nim tak jak przy Jaredzie, który caïkowicie nade mnÈ górowaï. Madoc
nie budziï we mnie grozy. Zwyczajnie mnie wkurzaï. Bardzo siÚ staraï, ĝeby mnie oĂmieszyÊ, ale wiedziaïam, ĝe robi to wyïÈcznie na
rozkaz Jareda.
— SÈ jakieĂ dwa i póï metra pod wodÈ. Masz ochotÚ popïywaÊ,
Tate? — uĂmiechnÈï siÚ szeroko, prezentujÈc swój olĂniewajÈcy
uĂmiech, na widok którego wiÚkszoĂÊ dziewczyn zachowywaïa siÚ
jak szczeniaki na smyczy. WidaÊ byïo, ĝe Madoc ma uciechÚ z sytuacji, w której siÚ znalazïam.
— Ale z ciebie gnój — mówiïam spokojnym gïosem, ale moje
oczy pïonÚïy z wĂciekïoĂci.
Wyszïam na patio i spojrzaïam na dno basenu. Pogoda idealnie
nadawaïa siÚ do kÈpieli i sporo osób wygïupiaïo siÚ w wodzie. Ruszyïam wokóï basenu, wypatrujÈc miÚdzy ciaïami srebrnego bïysku
kluczyków.
Jared siedziaï swobodnie przy stoliku z jakÈĂ blondynÈ na kolanach. Wszystko gotowaïo siÚ we mnie z wĂciekïoĂci, ale staraïam
siÚ wyglÈdaÊ tak, jakby caïa ta sytuacja w ogóle mnie nie obeszïa.
Wiedziaïam, ĝe moja frustracja sprawiïaby mu tylko przyjemnoĂÊ.
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SzukajÈc srebrnych kluczyków, rozglÈdaïam siÚ jednoczeĂnie za
jakimĂ kijem, którym mogïabym je wyïowiÊ. Kiedy jednak niczego
takiego nie znalazïam, postanowiïam poprosiÊ o pomoc kogoĂ w basenie.
— Sïuchaj, byïbyĂ tak miïy i wyïowiï moje kluczyki? SÈ tam —
poprosiïam jakiegoĂ chïopaka. ZerknÈï na Jareda, który przyglÈdaï
siÚ w milczeniu caïemu zajĂciu, a potem oddaliï siÚ tchórzliwie.
Super. Ani kija, ani ĝadnej pomocy. Jared chciaï mnie zmusiÊ do
wejĂcia do wody.
— No dalej, Tate. Rozbieraj siÚ i wskakuj po kluczyki — krzyknÈï Madoc od strony stolika Jareda.
— Wal siÚ, Madoc. Na pewno ty je tam wrzuciïeĂ, wiÚc moĝe sam
je wyciÈgniesz? — Liam, chïopak K.C., stanÈï obok niej i jak to
czÚsto bywaïo, wstawiï siÚ za mnÈ.
ZsunÚïam z nóg japonki i podeszïam do brzegu basenu.
— Czekaj, Tate. Ja to zrobiÚ — zaoferowaï Liam, podchodzÈc do
mnie.
— Nie. — PokrÚciïam gïowÈ. — Ale dziÚki. — UĂmiechnÚïam siÚ
do niego z wdziÚcznoĂciÈ.
Rok — przypomniaïam sobie, z radoĂciÈ myĂlÈc o tej perspektywie.
BÚdÚ miaïa caïy rok bez Jareda.
Skoczyïam na gïówkÚ, a chïodna woda przyniosïa ukojenie mojej napiÚtej skórze. W basenie moje ciaïo natychmiast siÚ odprÚĝyïo.
¿adnych gïosów, ĝadnego gapienia siÚ. Rozkoszowaïam siÚ spokojem
gïÚbin — podobny ogarniaï mnie podczas biegania.
Zeszïam na dno stylem klasycznym. Dwa i póï metra to ĝadna
gïÚbokoĂÊ, wiÚc po chwili dotarïam do kluczyków. Zabraïam je i niechÚtnie wynurzyïam siÚ na powierzchniÚ, wypuszczajÈc powietrze
z pïuc.
To byïa najïatwiejsza czÚĂÊ zadania.
— Brawo! — Wokóï rozlegï siÚ aplauz, ale to nie mnie kibicowano.
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Musiaïam teraz tylko wyjĂÊ z basenu i caïa mokra zmierzyÊ siÚ
z uczestnikami imprezy. BÚdÈ siÚ ze mnie ĂmiaÊ i stroiÊ sobie ĝarty.
JakoĂ zniosÚ ich komentarze, a potem wrócÚ do domu i napcham
siÚ ĝelkami.
PodpïynÚïam powoli do brzegu i wyszïam. WykrÚciïam swoje
dïugie wïosy i zaïoĝyïam sandaïy.
— Nic ci nie jest? — K.C. stanÚïa obok mnie. Wiatr rozwiewaï
jej dïugie ciemne wïosy.
— No pewnie, ĝe nie. To tylko woda. — Nie byïam w stanie
spojrzeÊ jej w oczy. Znów to samo. Znów staïam siÚ poĂmiewiskiem.
Znów przynosiïam jej wstyd.
Ale K.C. nigdy nie miaïa mi tego za zïe.
— Choděmy stÈd. — WziÚïa mnie pod rÚkÚ, a Liam ruszyï za
nami.
— Moment. — Zatrzymaïam siÚ i spojrzaïam na Jareda, który
nadal patrzyï na mnie wyzywajÈco swoimi brÈzowymi oczami.
Podeszïam do niego — choÊ wiedziaïam, ĝe to zïy pomysï —
skrzyĝowaïam przed sobÈ ramiona i spojrzaïam na niego szyderczo.
— Za dwa dni wyjeĝdĝam, a ciebie tylko na tyle staÊ? — Co ja,
do cholery, wyprawiam?
Jared uĂmiechnÈï siÚ do mnie zïowrogo, nie przerywajÈc rozdawania kart.
— Baw siÚ dobrze we Francji, Tatum. BÚdÚ tu na ciebie czekaÊ.
— SïyszÈc jego groěbÚ, miaïam ochotÚ mu przyïoĝyÊ. Miaïam ochotÚ
go sprowokowaÊ, ĝeby rozprawiï siÚ ze mnÈ teraz.
Bo wcale nie cieszyïa mnie myĂl o tym, ĝe przez caïy rok mojej
nieobecnoĂci bÚdzie nade mnÈ wisiaïo widmo jego nieuchronnego
gniewu.
— JesteĂ tchórzem. Czujesz siÚ mÚĝczyznÈ tylko wtedy, kiedy
siÚ nade mnÈ znÚcasz. Ale teraz bÚdziesz musiaï gnoiÊ kogoĂ innego.
— OpuĂciïam rÚce wzdïuĝ ciaïa i zacisnÚïam piÚĂci, majÈc ĂwiadomoĂÊ, ĝe wszyscy przy stoliku i na patio sÈ Ăwiadkami naszego
starcia.
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— SkoñczyïaĂ? — prychnÈï Jared, a zebrani wokóï ludzie zarechotali. — Idě stÈd. Nikt tu nie chce takiej nadÚtej laski jak ty. —
Jared ledwie raczyï na mnie spojrzeÊ i dalej rozdawaï karty. SiedzÈca na jego kolanach dziewczyna zachichotaïa i przytuliïa siÚ do
niego mocniej. Czuïam taki ucisk w piersi, ĝe aĝ bolaïo. Nienawidziïam go.
— Ej, patrzcie! — ryknÈï Madoc, podczas gdy ja usiïowaïam
pohamowaÊ ïzy. — Sutki jej stwardniaïy. Chyba jÈ krÚcisz, Jared.
— ProwokujÈce sïowa Madoca poniosïy siÚ echem po caïym patio.
Rozlegïy siÚ Ămiechy i gwizdy.
Upokorzona zamknÚïam oczy, bo przypomniaïam sobie, ĝe mam
na sobie biaïÈ koszulkÚ na ramiÈczkach, a poniewaĝ byïam mokra,
zrobiïo mi siÚ chïodno. W pierwszym odruchu chciaïam zasïoniÊ
siÚ rÚkami, ale wtedy by wiedzieli, ĝe siÚ przejÚïam. Cholera, juĝ to
wiedzieli. Twarz paliïa mnie z upokorzenia.
Co za skurwiel.
Znów wrócÚ do domu z pïaczem. To pewne.
Otworzyïam oczy i poczuïam, ĝe zrobiïam siÚ caïa czerwona.
Wszystkich ewidentnie bawiïo to, ĝe te gnoje siÚ dziĂ nade mnÈ znÚcajÈ. Jared wbijaï wzrok w stóï i ignorowaï mnie, choÊ widaÊ byïo,
ĝe falujÈ mu nozdrza. Nadal nie rozumiaïam jego zachowania. KiedyĂ siÚ przyjaěniliĂmy, a ja ciÈgle szukaïam w jego oczach tamtego
dzieciaka. Ale co dobrego przyszïo mi z tego, ĝe wciÈĝ wracaïam do
przeszïoĂci?
— Czemu ona tu dalej sterczy? — zapytaïa blondynka siedzÈca
na kolanach Jareda. — Czy ona jest jakaĂ inna? Nie rozumie, co
siÚ do niej mówi?
— No wïaĂnie, Tate. SïyszaïaĂ, co powiedziaï Jared. Nikt ciÚ tu
nie chce. — Madoc cedziï powoli sïowa, jakbym faktycznie byïa za
gïupia, ĝeby go zrozumieÊ.
CoĂ ĂcisnÚïo mnie za gardïo. Nie byïam w stanie przeïknÈÊ Ăliny, oddech powodowaï ból. Miarka siÚ przebraïa. CoĂ we mnie pÚkïo. ZamachnÚïam siÚ i strzeliïam Madoca prosto w nos. Upadï na
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kolana, zakrywajÈc rÚkami twarz. SpomiÚdzy palców tryskaïa mu
krew.
zy zamazaïy mi wzrok, a w gardle zaczÈï narastaÊ szloch. Nie
chcÈc daÊ im jeszcze wiÚkszej satysfakcji i robiÊ z siebie jeszcze
wiÚkszego widowiska, wróciïam szybko do Ărodka i nie oglÈdajÈc siÚ
za siebie, wyszïam frontowymi drzwiami.
Wsiadïam do samochodu. K.C. wskoczyïa na siedzenie od strony pasaĝera, a Liam zajÈï miejsce z tyïu. Nawet nie wiedziaïam, ĝe
za mnÈ poszli. Miaïam ochotÚ zapytaÊ o reakcjÚ Jareda, ale uĂwiadomiïam sobie, ĝe w ogóle nie powinna mnie ona obchodziÊ. PieprzyÊ go.
Spojrzaïam przed siebie, pozwalajÈc, ĝeby ïzy obeschïy mi na policzkach. Liam i K.C. siedzieli w milczeniu, bo zapewne nie wiedzieli,
co powiedzieÊ.
Przed chwilÈ uderzyïam Madoca. Przed chwilÈ uderzyïam Madoca!
Zmiana w moim zachowaniu byïa oszaïamiajÈca. ParsknÚïam gorzko.
To naprawdÚ siÚ zdarzyïo.
Nabraïam gïÚboko powietrza w pïuca, po czym wypuĂciïam je
powoli.
— Wszystko w porzÈdku? — K.C. spojrzaïa na mnie.
Wiedziaïa, ĝe po raz pierwszy dopuĂciïam siÚ czegoĂ takiego, ale
ja byïam jednoczeĂnie przeraĝona i upojona poczuciem mocy.
Cholera, wcale nie miaïam ochoty wracaÊ do domu. Powinnam
chyba raczej zrobiÊ sobie tatuaĝ albo coĂ w tym stylu.
— WïaĂciwie to tak. — Dziwnie byïo to mówiÊ, ale taka byïa
prawda. Otarïam ïzy i odwróciïam siÚ do przyjacióïki. — CzujÚ siÚ
Ăwietnie.
Juĝ miaïam wïoĝyÊ kluczyki do stacyjki, kiedy odezwaï siÚ Liam.
— Niech ci to nie uderzy do gïowy, Tate. W którymĂ momencie
bÚdziesz musiaïa tu wróciÊ.
No tak. I to tyle w tym temacie.
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