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Rozdziañ 1.
DYLAN

BudzÚ siÚ zdezorientowana i zagubiona w panujÈcej wokóï ciszy. CzujÚ
siÚ dziwnie, nie sïyszÈc wszystkich tych tak dobrze znanych mi děwiÚków — klaksonów przejeĝdĝajÈcych za oknem samochodów i muzyki
pïynÈcej ze szkoïy tañca po drugiej stronie ulicy. Mam wraĝenie, jakbym byïa naga.
Cisza. Caïkowita, absolutna cisza.
I wtedy dociera do mnie chichot. Gïuche uderzenie o ĂcianÚ. Zaraz
za nim pada przekleñstwo.
A wiÚc wróciï w koñcu do domu.
Cholera.
Nie tak miaïo wyglÈdaÊ nasze spotkanie, ale co innego mogÚ zrobiÊ? Mam chowaÊ siÚ w tym pokoju i udawaÊ, ĝe mnie tu nie ma, choÊ
mój samochód zajmuje caïÈ lewÈ poïówkÚ podjazdu?
WyskakujÚ z ïóĝka, narzucam szlafrok i mocno ĂciÈgam go paskiem, przygotowujÈc siÚ na spotkanie z moim nowym wspóïlokatorem. Tak chyba powinnam go nazwaÊ.
Kolejny chichot. Stïumiony pomruk zadowolenia. Oba te děwiÚki
sprawiajÈ, ĝe moja dïoñ zatrzymuje siÚ na chwilÚ przed pchniÚciem
drzwi sypialni.
Ale wahanie trwa tylko chwilÚ i ciekawoĂÊ bierze górÚ.
OĂlepia mnie blask sïoñca wpadajÈcego przez frontowe drzwi
i odbitego od niezwykle seksownej, kuszÈcej i cholernie odwaĝnej
bïyszczÈcej sukienki. Dziewczyna trzyma w dïoni parÚ niebotycznie
wysokich szpilek. Druga dïoñ zatopiona jest we wïosach mÚĝczyzny,
który stoi odwrócony do mnie plecami.
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Wiem, nie powinnam siÚ temu przyglÈdaÊ, ale to silniejsze ode
mnie.
PatrzÚ na niÈ i myĂlÚ tylko o tym, jak wiele mi do niej brakuje.
Bezgustowny szlafrok w zestawieniu z jej imprezowÈ sukienkÈ sprawia, ĝe czujÚ siÚ tu bardzo nie na miejscu.
— MuszÚ iĂÊ — mruczy prosto w jego wargi, a gïos doskonale
pasuje do jej wyglÈdu. Jest tak samo zmysïowy i gorÈcy.
— Hm. Na pewno? — Jego gïÚboki Ămiech wypeïnia caïy korytarz.
Kolejny pocaïunek. Dïoñ mÚĝczyzny przesuwa siÚ powoli w dóï,
aĝ zatrzymuje siÚ na jej poĂladku.
— Nie … ale tak.
¥miejÈ siÚ, a ich usta znów siÚ spotykajÈ. W koñcu dziewczyna
odsuwa siÚ i wreszcie mogÚ siÚ jej dobrze przyjrzeÊ.
Burza brÈzowych wïosów. Idealne ciaïo, którego ja nigdy nie bÚdÚ
miaïa. W Los Angeles mnóstwo jest wïaĂcicielek takich perfekcyjnych
figur: dïugie nogi, delikatne krÈgïoĂci bioder, szczupïe, wysportowane
ramiona, wspaniaïe cycki. Bez owijania w baweïnÚ: dziewczyna naprawdÚ wyglÈda fantastycznie.
Nie martwiÚ siÚ, ĝe mnie widziaïa, bo jej wzrok jest caïkowicie
skoncentrowany na nim, i jestem pewna, ĝe moja postaÊ caïkowicie
wtapia siÚ w tïo.
WyglÈdajÈ jak z reklamy Abercrombie & Fitch. Kwintesencja idealnej pary i amerykañskiego stylu ĝycia. Nawet po tym, jak stojÈ —
ona zwrócona w jego stronÚ z zalotnie wydÚtymi wargami — widaÊ,
ĝe miÚdzy nimi jest chemia.
O mój Boĝe. Czyĝbym przeniosïa siÚ do idealnego Ăwiata? Perfectville?
Po kolejnym widocznym zawahaniu odwraca siÚ i odchodzi. On
patrzy za niÈ, a ja wbijam wzrok w jego plecy.
Drzwi samochodu zamykajÈ siÚ z trzaskiem. DěwiÚk uruchamianego silnika. On wciÈĝ jest w peïni skoncentrowany na niej.
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— Dïugo bÚdziesz tu tak staïa i siÚ gapiïa? GdybyĂ miaïa ochotÚ
siÚ przyïÈczyÊ, to jestem pewien, ĝe Mal z caïÈ pewnoĂciÈ by temu
przyklasnÚïa.
Jego sïowa zaskakujÈ mnie, ale jeszcze bardziej zaskakuje mnie
jego twarz, gdy odwraca siÚ w mojÈ stronÚ.
O rany.
Otwieram usta, aby coĂ powiedzieÊ. Zamykam je. I znów otwieram. Z gardïa najpierw wyrywa mi siÚ jakiĂ charkot.
— Ja… ja nie… Ona… — W koñcu udaje mi siÚ wyrzuciÊ z siebie jakieĂ sïowa, ale brzmi to dokïadnie tak, jak w tej chwili wyglÈdam:
fatalnie. W biaïym mechatym szlafroku — którego koïnierz przyciskam mocno do szyi — wyglÈdam jak ciotka Klotka, podczas gdy on
wyglÈda…. tak.
Prawdziwy wzór perfekcji… no, moĝe przyprawiony odrobinÈ nonszalancji.
NieruchomiejÚ pod uwaĝnym spojrzeniem jego bïÚkitnych oczu.
— Tak? — Unosi brwi, krzyĝuje rÚce na piersi i opiera siÚ ramieniem o ĂcianÚ. I nagle jego sroga mina roztapia siÚ w sympatycznym,
beztroskim uĂmiechu. — Wyluzuj, McCoy. Tylko siÚ z tobÈ droczÚ.
ChoÊ muszÚ przyznaÊ, ĝe warto byïo zobaczyÊ ten wyraz twojej twarzy.
Wypuszczam z ulgÈ powietrze, a on podchodzi do mnie i wyciÈga
dïoñ.
— Grady Malone.
— Dylan McCoy. — PatrzÚ na nasze zïÈczone rÚce, ale mojÈ uwagÚ
przyciÈgajÈ miÚĂnie brzucha, które wyglÈdajÈ spod rozpiÚtej koszuli.
Osiem wspaniale uksztaïtowanych miÚĂni. — Ale przecieĝ wiedziaïeĂ.
DziÚkujÚ, ĝe pozwoliïeĂ mi… eee…
— Nie ma za co — mówi, omijajÈc mnie i wchodzÈc do salonu. —
Sorry, ale nie wiedziaïem, ĝe tu jesteĂ. Gdybym wiedziaï, to… —
Wzrusza ramionami w taki uroczy, delikatny sposób, który stanowi
caïkowite zaprzeczenie jego peïnokrwistej, czystej mÚskoĂci. — …To
nie robiïbym tyle haïasu.
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— Mój samochód stoi na podjeědzie. Chyba trudno o bardziej
wyraěny znak — mówiÚ, przyïapujÈc siÚ na sarkazmie, na który przecieĝ wcale nie zasïuguje. Ale to on zaczÈï.
I szczerze mówiÈc, mam juĝ doĂÊ przejmowania siÚ facetami.
Po tym, co zrobiï Jett… bïee. Po tym, co zrobiï Jett, mam prawo byÊ
zgryěliwa.
— Nigdy nie uĝywam podjazdu. — Patrzy na mnie, unoszÈc brwi.
Bynajmniej nie przepraszajÈco.
— MyĂlisz, ĝe powinnam to wiedzieÊ?
— Zawsze jesteĂ tak konfrontacyjnie nastawiona? — Ton gïosu
mógïby wskazywaÊ, ĝe jest poirytowany, ale przeczy temu uĂmiech
na jego twarzy.
Powstrzymuje mnie to przed kolejnym komentarzem. Przypominam sobie, ĝe Grady to przecieĝ nie Jett. To nie Grady Malone zïamaï
mi serce. To nie on jest powodem, dla którego postanowiïam skryÊ
siÚ przed Ăwiatem na kilka miesiÚcy, aby w spokoju lizaÊ swoje rany.
Potrzebowaïam nieco dystansu, aby uodporniÊ siÚ na jego urok i móc
znów siÚ z nim spotkaÊ twarzÈ w twarz.
— Nie, przepraszam. Ja po prostu… po prostu mam za sobÈ kilka
trudnych dni. — Zwieszam na chwilÚ gïowÚ i przeïykam swojÈ dumÚ,
w duchu przypominajÈc sobie, ĝe kiedyĂ byïam przecieĝ taka silna.
Wzmocniona, podnoszÚ wzrok z powrotem na niego. — DziÚkujÚ, ĝe
pozwoliïeĂ mi siÚ u ciebie zatrzymaÊ. NaprawdÚ bardzo to doceniam.
— PotrzebowaïaĂ pomocy i jakiegoĂ kÈta. Ja zaĂ mam wolny pokój,
a oprócz tego i tak nie ma mnie w domu przez kilka dni w tygodniu.
No i mówimy przecieĝ o Damonie. — Wzrusza ramionami, jak gdyby
regularnie pozwalaï siostrom swoich przyjacióï zatrzymywaÊ siÚ
u siebie. — Dla twojego brata wszystko.
— DziÚki. NaprawdÚ to doceniam. Bardziej, niĝ sobie to wyobraĝasz.
— Kaĝdy czasem potrzebuje pomocy, aby wydostaÊ siÚ z jakiegoĂ
gówna. Wszystko jasne. — Otwiera lodówkÚ i wyjmuje z niej butelkÚ
wody. WyciÈga jÈ w mojÈ stronÚ, ale ja przeczÈco potrzÈsam gïowÈ.
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Nagle leĝÈce na póïce radio oĝywa, a ja na děwiÚk pïynÈcych
z gïoĂnika komend i kodów dla trzynastego posterunku straĝy poĝarnej podskakujÚ z przeraĝenia. Do gïowy napïywajÈ mi gorzkie wspomnienia z dzieciñstwa. Chyba dosïownie uniosïam siÚ w powietrze,
bo Grady wybucha Ămiechem.
— Przepraszam. Zawsze odruchowo wïÈczam radio zaraz po wejĂciu do domu.
— Spoko, rozumiem. PrzyzwyczajÚ siÚ. — Bo przecieĝ kiedyĂ byïa
to dla mnie normalka.
— Zawsze moĝesz to wyïÈczyÊ, jeĂli ja zapomnÚ o tym przed wyjĂciem na sïuĝbÚ.
W odpowiedzi jedynie kiwam gïowÈ.
— Tak w ogóle to, proszÚ, czuj siÚ jak u siebie w domu. ZnalazïaĂ juĝ hasïo do wifi?
— Nie. — Przypominam sobie moje bezowocne wysiïki. — Nie
chciaïam grzebaÊ w twoich rzeczach. — Opieram siÚ pupÈ o oparcie
sofy, a on wychodzi z kuchni i przybiera podobnÈ pozÚ, opierajÈc siÚ
o blat wyspy.
— A grzeb sobie do woli. Nie mam nic do ukrycia. Przed twoim
przyjazdem zadbaïem o to, aby wywieěÊ stÈd wszystkie najbardziej
krÚpujÈce — i dajÈce równie wiele przyjemnoĂci — seks-zabawki. —
Znów rzuca mi ten swój olĂniewajÈcy uĂmiech, a ja gapiÚ siÚ na niego
z otwartymi ustami.
Aĝ zachïystujÚ siÚ powietrzem.
PotrzÈsa gïowÈ.
— Jezu. Dajesz siÚ wpuĂciÊ w maliny z takÈ samÈ ïatwoĂciÈ jak
twój brat. JeĂli chcesz siÚ tu zatrzymaÊ, Dyl, to bÚdziesz musiaïa siÚ
nieco wyluzowaÊ. Jestem dowcipnisiem. Uwaĝam, ĝe ĝycie samo
w sobie jest zbyt powaĝne, aby nie ĝartowaÊ. Lepiej wiÚc przyzwyczaj
siÚ do tego.
— Dyl? — Tak bardzo przywykïam do melancholijnego nastroju
Jetta, ĝe poczucie humoru Grady’ego rzeczywiĂcie bÚdzie wymagaïo
ode mnie przyzwyczajenia.
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— Mieszkamy ze sobÈ. W takiej sytuacji chyba naturalne jest, ĝe
skracamy nawzajem swoje imiona. Ty moĝesz mówiÊ do mnie Grade.
Ja bÚdÚ nazywaï ciÚ Dyl. Jasne? No to Ăwietnie.
— Zawsze jesteĂ taki wesoïy?
— Zaleĝy od dnia. A raczej poranka. — Pociera dïoniÈ nieogolonÈ
szczÚkÚ i znów siÚ uĂmiecha, rzucajÈc spojrzenie w stronÚ drzwi.
Ach, no tak. Mal, ěródïo jego szczÚĂcia.
MyĂli przebiegajÈ przez mój umysï z prÚdkoĂciÈ Ăwiatïa. Jeszcze
dwadzieĂcia cztery godziny temu zatrzymanie siÚ u niego wydawaïo
mi siÚ dobrym pomysïem. Wtedy jednak miaïam caïy dom do swojej
dyspozycji, a on miaï swojÈ zmianÚ. Teraz jednak jest juĝ po sïuĝbie,
a ja muszÚ przywyknÈÊ do faktu, ĝe to jego dom i ĝe bÚdzie siÚ tu
krÚciï. On i ten jego dobry humor. A raczej on i ta jego dziewczyna.
— A twoja dziewczyna nie bÚdzie miaïa nic przeciwko temu? —
Natychmiast myĂlami wracam do Jetta. I tej sytuacji, gdy nakryïam go
z TarÈ. W moim ïóĝku. ChoÊ oczywiĂcie tego akurat nie zrobiÚ Mal.
Nie ĝeby Grady w ogóle chciaï ze mnÈ…
— Kto?
Musi o to pytaÊ?
— No ta bïysk-laska.
— Bïysk-laska? Ach, nie. Ona nie jest mojÈ dziewczynÈ.
— Och.
— I ona juĝ tu nie przyjdzie.
A to ci deklaracja.
— Ach, jesteĂ niezwykle sentymentalny. — Mój gïos znów ocieka
sarkazmem.
— Przynajmniej jestem szczery.
— Czy ona jest tego Ăwiadoma?
Przewraca oczami jak maïy chïopiec.
— Tak, wie. Mallory i ja kiedyĂ byliĂmy blisko. Ale wyprowadziïa
siÚ i teraz tylko wpadïa do miasta odwiedziÊ swojÈ rodzinÚ. WiÚc spotkaliĂmy siÚ i… eee…
— OdĂwieĝyliĂcie znajomoĂÊ?
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— JeĂli tak to chcesz nazwaÊ. — Próbuje ukryÊ uĂmiech, wykrzywiajÈc wargi.
Chciaïabym wytknÈÊ mu jego nonszalancjÚ, ale jakoĂ nie potrafiÚ
tego zrobiÊ. W jego ïobuzerskim wyrazie twarzy i szczerych sïowach
wypowiedzianych do kobiety, której przecieĝ nigdy wczeĂniej nie spotkaï, jest coĂ niezwykle ujmujÈcego… oczywiĂcie jak na takiego dojrzaïego juĝ przecieĝ mÚĝczyznÚ.
— Jestem gïodny. A ty? Gïodna? Co powiesz na Ăniadanie? Przeïammy siÚ chlebem… choÊ w naszym przypadku raczej bÚdÈ to
naleĂniki.
Pocieram nos i przyglÈdam mu siÚ uwaĝnie. BrÈzowe wïosy, choÊ
teraz w pewnym nieïadzie, peïne wesoïoĂci oczy, które zapewne widziaïy w ĝyciu wiÚcej, niĝ powinny. No i to ciaïo… Gdybym miaïa
oprzeÊ mojÈ opiniÚ wyïÈcznie na widoku jego umiÚĂnionego brzucha… Niech mnie… Przynajmniej bÚdÚ miaïa coĂ miïego do oglÈdania, gdy dopadnie mnie niemoc twórcza.
— ¥niadanie?
— Tak, no wiesz, takie coĂ, co je siÚ rano. Paliwo na caïy dzieñ.
ObowiÈzkowy posiïek. ¥niadanie.
Aĝ mi w brzuchu burczy na tÚ myĂl.
— Jasne. Tak. Masz, eee… — Puszczam poïy szlafroka i wskazujÚ
rozmazanego czerwonego kleksa na jego policzku. — …eee, szminkÚ
na twarzy.
— I nie tylko tam, nie tylko tam. — Rzuca mi diaboliczny uĂmiech
i wychodzi z pokoju. — BÈdě gotowa za dziesiÚÊ minut.
PatrzÚ za nim. No jasne, ĝe to robiÚ. Moje spojrzenie pada na jego
oddalajÈce siÚ plecy, a w gïowie pojawiajÈ siÚ myĂli, które nie powinny
siÚ tam znaleěÊ. Na przykïad o tym, jak wyglÈdaïby nago z takim
Ăladem po szmince pozostawionym w strategicznym miejscu.
Z gardïa wyrywa mi siÚ stïumiony jÚk.
Nie, nie mogÚ o tym myĂleÊ.
A zresztÈ, przecieĝ sam powiedziaï, ĝe z niego ĝartowniĂ.
Tak, prawdopodobnie znów sobie ze mnie zaĝartowaï.
Dlaczego w takim razie nie mogÚ wyrzuciÊ z gïowy tego obrazu?
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