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Niech ten, co wymyĂliï zajÚcia, na których powinno siÚ szkicowaÊ nagie ludzkie ciaïo, przepadnie w bezkresach piekïa.
To byï jeden z najgorszych dni mojego ĝycia. W nocy miaïam koszmary, potem nie mogïam zasnÈÊ, bo myĂl o tym, ĝe
bÚdÚ zmuszona gapiÊ siÚ na nagiego faceta i jakimĂ cudem
spróbujÚ go póěniej narysowaÊ, kompletnie mnie paraliĝowaïa. Nic nie mogïam poradziÊ na to, ĝe byïam chyba najbardziej nieĂmiaïÈ dziewczynÈ na uczelni. Pochodziïam z bardzo
konserwatywnej rodziny, a moi rodzice nigdy nie pozwalali
mi spotykaÊ siÚ z chïopakami. Wychowali mnie w taki sposób,
ĝe tak naprawdÚ nie byïam tym zainteresowana. Raptem raz,
na jednej ze studenckich imprez, pocaïowaïam siÚ z kolegÈ,
i to podczas gïupiej gry w przekazywanie papierka z ust to ust.
Na tÚ imprezÚ zostaïam wyciÈgniÚta siïÈ przez mojÈ wspóïlokatorkÚ i przyjacióïkÚ Chanel, która w tej chwili wïaĂnie poĂpieszaïa mnie do wyjĂcia.
— Diana, rusz tyïek! — krzyknÚïa Loli. „Loli” to byïa jej
ksywka jeszcze z czasów szkoïy Ăredniej. ZnaïyĂmy siÚ juĝ dïugo — jako nastolatki chodziïyĂmy razem na zajÚcia plastyczne,
a od dwóch lat mieszkaïyĂmy wspólnie i studiowaïyĂmy na
tej samej uczelni. Sïodka ksywka Loli wziÚïa siÚ z tego, ĝe
w czasach szkolnych moja szalona przyjacióïka nie wypuszczaïa z ust lizaka. Obecnie wolaïa lizaÊ coĂ zupeïnie innego,
przez co jej reputacja byïa doĂÊ jednoznaczna, ale nie wtrÈcaïam siÚ w sprawy sercowe przyjacióïki.
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Chanel byïa typowÈ szalonÈ artystkÈ, a kolor jej wïosów
zmieniaï siÚ z tygodnia na tydzieñ. Obecnie na jej gïowie dominowaïy czerñ i fiolet, ale jeszcze dwa dni temu byïa blondynkÈ. Zawsze pewna siebie, wygadana, no i Ăliczna. BïÚkitne,
wielkie oczy byïy najwiÚkszym atutem dziewczyny. Zastanawiaïam siÚ, jakim cudem ta wariatka jest mojÈ najlepszÈ
przyjacióïkÈ. ByïyĂmy od siebie tak róĝne, a jednoczeĂnie to
wïaĂnie ona rozumiaïa mnie najlepiej. Bywaïy chwile, ĝe niczego nie musiaïyĂmy mówiÊ, bo wystarczyïo spojrzenie i od
razu jedna o drugiej wiedziaïa dosïownie wszystko. I dokïadnie
tak byïo w dniu wypadku Davida. To wïaĂnie Chanel przekazaïa mi tÚ informacjÚ. Przepïakaïa ze mnÈ caïÈ noc i wspieraïa mnie przez kolejne ciÚĝkie tygodnie. David byï moim
bratem bliěniakiem, ale równieĝ przyjacielem. Nie potrafiïam
pogodziÊ siÚ z jego ĂmierciÈ, a mój stan zawieszenia trwaï juĝ
ponad póï roku.

Akademia Sztuk PiÚknych i Komunikacji w Provo w stanie
Utah byïa prywatnym uniwersytetem prowadzonym przez KoĂcióï Jezusa Chrystusa ¥wiÚtych w Dniach Ostatnich. Sama
nazwa wskazywaïa na to, ĝe nie bÚdÈ nam tu raczej fundowaÊ
takich rewelacji jak nauka szkicowania ĝywych modeli. Przez
ostatnie dwa tygodnie mordowali nas jednak takimi zajÚciami.
Nigdy wczeĂniej nie widziaïam tylu nagich osób w jednym
pomieszczeniu.
— Juĝ idÚ, idÚ! — odpowiedziaïam i niechÚtnie wyszïam
z ïazienki w naszym maïym mieszkanku. Nie mieszkaïyĂmy
4
Kup książkę

Poleć książkę

Rysunkowy chïopak

w akademiku, bo moi rodzice nie wyrazili na to zgody. Doskonale wiedzieli, co wyprawia siÚ w domach studenckich.
W sumie cieszyïam siÚ, ĝe miaïyĂmy w mieszkaniu ĂwiÚty
spokój i mogïyĂmy siÚ skupiÊ na nauce.
— A ty co, znowu masz doïa?! — zapytaïa, widzÈc, ĝe
ubraïam siÚ caïa na czarno. Spojrzaïam na niÈ bïagalnie, bo
nie miaïam juĝ siï dalej ciÈgnÈÊ tematu Ămierci mojego brata.
David zginÈï póï roku wczeĂniej w wypadku samochodowym
i od tamtej pory trwaïam w swoim Ăwiecie, peïnym ĝalu i ĝaïoby. Zignorowaïam jej pytanie
— Idziemy? — zapytaïam i chwyciïam jeansowÈ kurtkÚ,
która byïa jedynym jasnym elementem mojego stroju.
— Wiesz, kogo bÚdziemy dziĂ szkicowaÊ?! — Loli pisnÚïa
radoĂnie i zaïoĝyïa na szyjÚ swojÈ szczÚĂliwÈ turkusowÈ apaszkÚ.
Turkusowa apaszka! Czyli to, ĝe wróciïa do domu dopiero nad
ranem, oznaczaïo, ĝe wczoraj znowu kogoĂ zaliczyïa. Turkusowa apaszka zawsze o tym Ăwiadczyïa.
— Nie mam pojÚcia — odpowiedziaïam. Byïam pewna jedynie tego, ĝe ta osoba bÚdzie naga.
— Vincenta Greena! — Loli zawyïa z zachwytu i chwyciïa
torbÚ, a nastÚpnie zamknÚïa za nami drzwi.
— O nie! — jÚknÚïam, ale bynajmniej nie z tego samego
powodu co ona.
Vincent Green byï facetem, w którym kochaïa siÚ ĝeñska
czÚĂÊ naszego wydziaïu. Podejrzewaïam, ĝe kilku chïopców
teĝ miaïo na niego oko. Vincent byï uosobieniem mÚskoĂci,
brutalnoĂci i gwaïtownoĂci. W koñcu zajmowaï, jak na mój
gust maïo zaszczytne, miejsce kapitana akademickiej druĝyny
rugby. Na samÈ myĂl, ĝe bÚdÚ musiaïa go naszkicowaÊ, dodatkowo rozbolaï mnie brzuch. Do tej pory mogïam jedynie
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wyobraĝaÊ sobie, jak boskie ciaïo ukrywaï pod tymi obcisïymi, seksownymi i… Och! Krótko mówiÈc, jakie ciaïo ukrywaï
pod koszulkami i ciasnymi jeansami, które podkreĂlaïy jego
idealny tyïek. Nie ukrywaïam, ĝe mi takĝe siÚ podobaï, ale
w najĂmielszych snach nie sÈdziïam, ĝe bÚdÚ miaïa okazjÚ
oglÈdaÊ jego ciaïo w peïnej krasie, i to nie przez dziurkÚ od
klucza. Jak miaïam siÚ skupiÊ? Byïam przekonana, ĝe padnÚ
trupem, zanim on w ogóle zdejmie majtki i stanie przed nami
kompletnie nagi. Nie byïam przygotowana psychicznie na
takie emocje.
— Ja siÚ cieszÚ! BÚdÚ mogïa chociaĝ legalnie popatrzeÊ,
a potem pofantazjowaÊ! — Loli chwyciïa mnie pod rÚkÚ i razem zeszïyĂmy na dóï. MieszkaïyĂmy dwadzieĂcia minut spacerem od uniwersytetu, ale tego dnia juĝ byïyĂmy spóěnione,
wiÚc postanowiïyĂmy jechaÊ samochodem. MojÈ ukochanÈ,
nieco przestarzaïÈ hondÈ civic, którÈ dostaïam od rodziców
z okazji ukoñczenia szkoïy Ăredniej. To auto byïo moim oczkiem
w gïowie. Szczerze mówiÈc, baïam siÚ nim jeědziÊ, by w nic
nie przyïadowaÊ lub nie zarysowaÊ karoserii. Nie byïam dobrym kierowcÈ, nigdy tego nie ukrywaïam, i nawet nie chciaïam robiÊ prawa jazdy, ale mój tata upieraï siÚ i mówiï, ĝe kobieta niezaleĝna powinna mieÊ wïasne auto. Kobieta niezaleĝna? Tyle, ĝe ja byïam zaleĝna. I to wïaĂnie od nich. Okej!
Nie szczÚdzili mi pieniÚdzy, ale musiaïam siÚ ich sïuchaÊ,
jakbym nadal miaïa piÚtnaĂcie, a nie dwadzieĂcia dwa lata.
— Chyba wrócÚ do domu... — nagle zatrzymaïam siÚ
w póï kroku na Ărodku chodnika.
— Diana, bïagam ciÚ, nie wymyĂlaj! To tylko facet — Loli
spojrzaïa na mnie krzywo i wziÚïa ode mnie kluczyki do auta.
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SkÈd wiedziaïa, ĝe dokïadnie o to chodziïo? Ech, no tak.
Przecieĝ czytaïyĂmy sobie w myĂlach.
— SpalÚ buraka i nie bÚdÚ potrafiïa siÚ skupiÊ, oïówek
wypadnie mi z rÚki. Dobrze wiesz, ĝe nigdy nie widziaïam
goïego mÚĝczyzny!
— Moĝe czas to zmieniÊ? JakbyĂ mnie sïuchaïa, tobym ci
opowiedziaïa, co robiïam wczorajszego wieczoru! — rozeĂmiaïa
siÚ, widzÈc mojÈ minÚ.
Od dawna nie chciaïam wysïuchiwaÊ o jej podbojach.
Nigdy tego gïoĂno nie powiedziaïam i nie myĂlaïam o Loli
ěle, ale prawda byïa taka, ĝe nie naleĝaïa ona do osób staïych
w uczuciach. Na uczelni uchodziïa wrÚcz za puszczalskÈ,
ale miaïa to gdzieĂ. Nie oceniaïam jej przez ten pryzmat.
Znaïam jÈ z zupeïnie innej strony. Loli miaïa naprawdÚ dobre
serce, jak maïo kto.
— Dobrze wiesz, ĝe staram siÚ ĝyÊ w czystoĂci do Ălubu.
ChcÚ to zachowaÊ dla tego jedynego. O ile taki w ogóle chodzi po ziemi — odpowiedziaïam, ale tak naprawdÚ zaczynaïam traciÊ nadziejÚ, ĝe kiedykolwiek siÚ zakocham.
— GdzieĂ tam na pewno siÚ czai. Moĝe w tamtych krzakach? — Loli rozczochraïa moje zïotobrÈzowe wïosy i wskazaïa
na pobliski las. Doskonale wiedziaïa o mojej fobii zwiÈzanej
z lasami. Gdy miaïam piÚÊ lat, wybraïam siÚ sama wïaĂnie
w takie miejsce i prawie na ĂmierÊ wystraszyïam siÚ kilku dzików. Od tamtej pory nikt nie byï w stanie mnie przekonaÊ,
bym poszïa do lasu.
— W krzakach to ty siÚ pewnie wczoraj grzmociïaĂ! —
burknÚïam uszczypliwie. Nie byïam w nastroju do ĝartów.
Ostatnio w ogóle nie byïam w nastroju do czegokolwiek.
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— A wïaĂnie, ĝe nie zgadïaĂ. Tym razem trafiïo mi siÚ
przednie siedzenie corvetty! — Loli miaïa do wszystkiego niespotykany dystans i luz. ZazdroĂciïam jej tego. ZaĂmiaïa siÚ
i wrzuciïa torbÚ na tylne siedzenie auta, po czym wsiadïa za
kóïko.
— Loli, ja naprawdÚ wrócÚ do domu — nachyliïam siÚ,
gdy otworzyïa mi drzwi po stronie pasaĝera.
— Jak chcesz, ale pamiÚtaj, ĝe jesteĂmy na czarnej liĂcie
u profesor Berkley!
— No, ciekawe przez kogo?! — warknÚïam na niÈ.
Do tej pory byïam wĂciekïa, ĝe posïuchaïam Loli i próbowaïam uciec z caïÈ grupÈ z zajÚÊ. To wïaĂnie mnie Berkley
zïapaïa w ostatniej chwili, a potem zaprowadziïa do dziekana,
od którego musiaïam wysïuchiwaÊ kazañ. Dodatkowo odpracowaïam dwadzieĂcia godzin, sprzÈtajÈc stoïówkÚ po zajÚciach. Gdybym tego nie zrobiïa, nie zostaïabym dopuszczona
do waĝnego egzaminu.
— Oj, daj spokój, Di! Nie moja wina, ĝe jesteĂ takÈ ĂlamazarÈ. Trzeba byïo szybciej wyskakiwaÊ z tego okna. To byï parter! — Loli chwyciïa mnie za rÚkÚ i wciÈgnÚïa do samochodu.
— Miaïam spódniczkÚ!
— Ja teĝ, ale okej, rozumiem — spojrzaïa na mnie z litoĂciÈ. — Ty nawet na basenie wstydzisz siÚ rozebraÊ! — dodaïa
i wïÈczyïa radio, a nastÚpnie zaczÚïa ĂpiewaÊ piosenkÚ
„One way or another”, którÈ wykonywaï zespóï One Direction. Wywróciïam oczami i zapiÚïam pas. Nie miaïam wyjĂcia; nie byïo ĝadnego sposobu, by wymigaÊ siÚ z tych zajÚÊ.
Chanel byïa zdecydowanie lepszym kierowcÈ ode mnie. DojechaïyĂmy na uczelniÚ dosïownie w piÚÊ minut. Parkowanie
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zajÚïoby mi pewnie dwa razy wiÚcej czasu niĝ jej, a przede
wszystkim — kosztowaïoby mnie kupÚ nerwów. Ruszyïam
przez parking w stronÚ budynku, w którym odbywaïy siÚ zajÚcia, ale myĂlami byïam zupeïnie gdzie indziej. W nocy znowu
Ăniï mi siÚ David. Budziïam siÚ kilka razy zlana potem i przeraĝona. Ten sen powtarzaï siÚ niemalĝe od dnia wypadku.
Niestety, kaĝdy kolejny byï coraz bardziej realistyczny. ByliĂmy
w nim oboje, ja kierowaïam autem, on siedziaï obok. Nagle
oĂlepiïo mnie Ăwiatïo ciÚĝarówki, gwaïtownie skrÚciïam w bok
i uderzyïam w drzewo. David jak kukïa wyleciaï przez przedniÈ szybÚ, a ja, przypiÚta pasami, nie mogïam wydostaÊ siÚ
z auta i mu pomóc. Jeszcze bardziej przeraĝaïo mnie to, ĝe
takie sny miaïam, zanim dowiedziaïam siÚ, ĝe mój brat faktycznie nie byï przypiÚty pasami i ĝe wyleciaï przez szybÚ.
Tyle ĝe jechaï sam.
— Ziemia do Diany! — Loli pstryknÚïa mi palcami przed
nosem. PotrzÈsnÚïam gïowÈ, by wróciÊ do rzeczywistoĂci.
— Zaraz do ciebie doïÈczÚ. MuszÚ iĂÊ do ïazienki —
uĂmiechnÚïam siÚ blado.
— JeĂli znowu zwolnisz siÚ z zajÚÊ, to obraĝÚ siÚ na ciebie
do koñca ĝycia, Sullivan! — pogroziïa mi palcem i ruszyïa
w stronÚ naszego wydziaïu. Doskonale wiedziaïa, ĝe wïaĂnie
taki miaïam zamiar. Wróciïam do samochodu, gdzie musiaïam wziÈÊ kilka gïÚbszych oddechów, by siÚ uspokoiÊ. Od niedawna myĂlaïam o zrezygnowaniu ze studiów. To wszystko
mnie przerastaïo i nie wiedziaïam, jak dïugo jeszcze dam radÚ
to ciÈgnÈÊ. Od wypadku byïam coraz bardziej nerwowa, pïaczliwa i zamkniÚta w sobie. Tak bardzo brakowaïo mi Davida.
ZacisnÚïam dïonie na kierownicy i powstrzymaïam kolejny
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wybuch pïaczu. Nie byïo dnia, bym za nim nie pïakaïa. TÚskniïam i nie rozumiaïam niesprawiedliwoĂci, jaka spotkaïa mojÈ
rodzinÚ. Dlaczego wïaĂnie on? Kto o tym zadecydowaï?
Z przykrych myĂli wyrwaï mnie nagïy pisk opon samochodu.
Obejrzaïam siÚ szybko przez siedzenie i w ostatniej chwili
zdoïaïam dostrzec, jak jakieĂ auto przywala z hukiem w bagaĝnik mojej ukochanej hondy. Samochodem szarpnÚïo,
poduszka powietrzna wystrzeliïa, uderzajÈc mnie mocno
w twarz. Byïam kompletnie zamroczona i nie wiedziaïam,
co siÚ dzieje. Usïyszaïam w oddali krzyki i piski, ale byïam
zbyt zamroczona, by zrozumieÊ, co siÚ staïo.
— Cholera, nic ci nie jest?! — ktoĂ otworzyï drzwi, a ja
próbujÈc odepchnÈÊ tÚ durnÈ poduszkÚ powietrznÈ, mrugnÚïam kilka razy i spojrzaïam na chïopaka, który wïaĂnie wyciÈgaï mnie z samochodu. Chyba miaïam szczÚĂcie. Prawie
umarïam, widzÈc, ĝe to Vincent Green. Od razu zapomniaïam
o bolÈcym nosie i nadgarstku.
— Nie, chyba nic... — odpowiedziaïam. Nie mogïam przestaÊ siÚ na niego gapiÊ. W chwili, w której nasze spojrzenia
siÚ spotkaïy, wszystko przestaïo mieÊ dla mnie znaczenie.
Miaïam wraĝenie, ĝe czas siÚ zatrzymaï. Gdyby moje ĝycie
byïo romantycznÈ komediÈ, to w takiej chwili wokóï nas lataïyby motyle, wiatr rozwiewaïby nasze wïosy, a jego usta znalazïyby siÚ blisko moich. Szybko jednak wróciïam na ziemiÚ,
bo moje ĝycie nie byïo komediÈ, a romanse byïy dla mnie tak
odlegïe i nieznane jak kosmos.
— Dlaczego zaparkowaïaĂ na moim miejscu?! — Vincent
zapytaï ostro i pomógï mi stanÈÊ na chodniku. Skrzywiïam
siÚ, a widzÈc, jak bardzo ucierpiaïo moje ukochane auto,
strasznie siÚ wkurzyïam.
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— Twoje miejsce?! A gdzie tu jest napisane, ĝe twoje!? —
podniosïam gïos. Raczej rzadko krzyczaïam, a nawet jeĂli, to
robiïam to w taki sposób, ĝe wszystkich ogromnie to bawiïo.
Nie rozumiaïam dlaczego.
— Od zawsze tu parkujÚ. Co ciÚ dziĂ naszïo, by przyjechaÊ
na zajÚcia samochodem, co?! — zapytaï Vincent i podszedï
do swojego range rovera, który mimo ĝe wjechaï w mojÈ hondÚ
i wgniótï jej bagaĝnik, sam prawie nie ucierpiaï. W dodatku
samochód mÚĝczyzny siïÈ uderzenia popchnÈï mój do przodu,
prosto na znak drogowy, przez co wgniecionÈ miaïam równieĝ
maskÚ. O ironio! Znak przedstawiaï miejsce dla inwalidów.
— Spóěniïabym siÚ na piechotÚ. ZresztÈ nie muszÚ ci siÚ
tïumaczyÊ! — obeszïam swoje auto i ujrzaïam peïen ogrom
zniszczeñ. „Jezu! Ojciec mnie zabije” — myĂlaïam.
— Kaĝdy wie, ĝe to moje miejsce! Kurwa maÊ, Diana! —
wrzasnÈï na mnie. Wiedziaï, jak mam na imiÚ? Zupeïnie
nie zwróciïam uwagi na to, co powiedziaï wczeĂniej. Waĝne
byïo w tym momencie tylko jedno — on znaï moje imiÚ!
Wtedy stwierdziïam, ĝe chyba mogÚ juĝ umrzeÊ. Zrobiïo siÚ
zbiegowisko i spore zamieszanie, a ja nie myĂlaïam o niczym
innym jak tylko o tym, ĝe on wiedziaï, jak mam na imiÚ.
— Green, coĂ ty odwaliï?! — koledzy z jego druĝyny podbiegli do nas i zaczÚli siÚ ĂmiaÊ. Nie wiem, czy ze mnie, czy
z caïej tej sytuacji. Maïo mnie to interesowaïo.
— Zaparkowaïa na moim miejscu. Nie zauwaĝyïem jej samochodu! — Vincent przeczesaï swoje cudowne wïosy w kolorze ciemnego blondu i spojrzaï spanikowany w stronÚ dziekana Welcha, który juĝ biegï w naszÈ stronÚ.
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— Jak mogïeĂ nie zauwaĝyÊ tego grata?! — któryĂ z kumpli
Vincenta kopnÈï oponÚ mojej cudownej hondy.
— Ej, to nie grat! — warknÚïam na wysokiego bruneta
i odepchnÚïam go, by nie niszczyï mojego auta. Co prawda
honda miaïa jakieĂ piÚtnaĂcie lat, ale wcale nie byïa gratem.
Jeědziïa bez problemów, nie psuïa siÚ i nawet ja z moimi
„zdolnoĂciami” mogïam wcisnÈÊ siÚ niÈ prawie wszÚdzie.
— JesteĂ chociaĝ ubezpieczona? — Vincent podszedï do
mnie po raz kolejny.
— Yyyy, no chyba tak... — wyjÈkaïam, ale szczerze mówiÈc,
nie miaïam pojÚcia. Ojciec zajmowaï siÚ takimi sprawami,
a nie ja.
— Co tu siÚ dzieje?! — podbiegï do nas dziekan Welch.
To byï najbardziej przeraĝajÈcy mÚĝczyzna, jakiego w ĝyciu
widziaïam. Zawsze wkurwiony, wrzeszczaï tak gïoĂno, ĝe aĝ
uszy puchïy. Dobrze, ĝe nie miaïam z nim nic wspólnego na
tej uczelni. Vincent spojrzaï na mnie bïagalnie, bym coĂ wymyĂliïa i tym samym nie wpakowaïa go w kïopoty, ale dlaczego
miaïam chroniÊ jego seksowny tyïek? On nigdy niczym mi
siÚ nie przysïuĝyï. Byïam dla niego niewidoczna.
— Nie zauwaĝyïam samochodu, gdy wyjeĝdĝaïam, i Vincent nie zdÈĝyï wyhamowaÊ — skïamaïam niespodziewanie,
a jego koledzy maïo nie podïawili siÚ ze Ămiechu. To nic nie
znaczyïo, jeden wdziÚczny uĂmiech Vincenta wynagrodziï mi
wszystkie nieszczÚĂcia tego dnia.
— Tak byïo, Vincencie?! — zapytaï dziekan Welch, zapewne
nie wierzÈc w mojÈ wersjÚ wydarzeñ.
— Tak, byïo dokïadnie tak, jak mówi Diana, panie profesorze — Vincent wyciÈgnÈï z kieszeni chusteczkÚ i podaï mi jÈ.
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— Leci ci krew z nosa — wyjaĂniï szeptem. DotknÚïam
swojej twarzy i spojrzaïam na palce. I wtedy nagle, Bóg mi
Ăwiadkiem, zemdlaïam. Nie miaïam jednak pojÚcia, czy przez
widok krwi, czy moĝe przez powalajÈcy zapach, jaki poczuïam od Vincenta.

Ocuciïa mnie dopiero pielÚgniarka. To byï pierwszy raz, kiedy
goĂciïam w jej maïym gabineciku, który mieĂciï siÚ zaraz przy
dziekanacie. MrugnÚïam szybko i podniosïam siÚ na ïokciach.
— MogÚ juĝ iĂÊ? — zapytaïam, bo czuïam siÚ dobrze.
Kobieta spojrzaïa na mnie ze wspóïczuciem. — Musisz
pojechaÊ do szpitala na przeĂwietlenie nadgarstka, kochanie.
Wydaje mi siÚ, ĝe jest zïamany, a co najmniej porzÈdnie zbity
— powiedziaïa, a ja zerknÚïam na swojÈ zabandaĝowanÈ rÚkÚ i dopiero wtedy poczuïam, jak bardzo mnie boli. „No piÚknie!”. Tego mi jeszcze brakowaïo, bym przed samymi egzaminami zïamaïa sobie prawÈ rÚkÚ.
— Mój samochód chyba nie nadaje siÚ do jazdy — skrzywiïam siÚ raz jeszcze, przypominajÈc sobie, co wydarzyïo siÚ
chwilÚ temu na parkingu. Moja biedna, ukochana honda!
— Vincent obiecaï, ĝe ciÚ zawiezie, Diano. Chodě — pielÚgniarka podaïa mi dïoñ. — Wstañ powoli. MuszÚ mieÊ pewnoĂÊ, ĝe nie masz juĝ zawrotów gïowy — dodaïa, a ja zsunÚïam siÚ z kozetki. Nic mnie jednak nie bolaïo, prócz tej durnej rÚki.
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— Jest w porzÈdku. PójdÚ sama… — uĂmiechnÚïam siÚ do
niej i ruszyïam do drzwi. Przed nimi czekaï na mnie dziekan
ze swojÈ grobowÈ minÈ oraz Vincent.
— Cholera, Diana, naprawdÚ ciÚ przepraszam! — chïopak
podszedï do mnie pierwszy i spojrzaï na mojÈ dïoñ. — Podobno
masz mnie zawieěÊ do szpitala? — burknÚïam. Co z tego,
ĝe byï najseksowniejszym facetem na uczelni? Zniszczyï
mój samochód, a w dodatku najprawdopodobniej przez niego
zïamaïam rÚkÚ. WĂciekïoĂÊ to byïo nic w porównaniu do tego,
co wtedy czuïam.
— Tak, oczywiĂcie, ĝe ciÚ zawiozÚ. Moĝemy jechaÊ! —
powiedziaï i chwyciï mnie delikatnie za ïokieÊ obolaïej rÚki,
a ja jÚknÚïam z bólu.
— Aïa!
— Kurwa, no, przepraszam! MogÚ ci jakoĂ pomóc? — spojrzaï na mnie bezradnie.
— Green, po powrocie ze szpitala masz siÚ zgïosiÊ do mojego gabinetu! — dziekan odezwaï siÚ, mruĝÈc oczy. — A ty,
moja droga — nagle zwróciï siÚ do mnie — jeĂli nie bÚdziesz
mogïa przez tÚ rÚkÚ uczestniczyÊ w zajÚciach, pamiÚtaj o dostarczeniu zwolnienia lekarskiego — spojrzaï na mnie ïagodniej niĝ na Vincenta.
— Dobrze, dziekanie Welch. Chodě, Diano — odpowiedziaï Vincent i razem ruszyliĂmy w stronÚ wyjĂcia.
— Niedaleko mojego mieszkania jest przychodnia. Moĝemy tam pojechaÊ — spojrzaïam na winowajcÚ caïego zamieszania. Vincent byï ewidentnie zaszokowany i nie bardzo wiedziaï, co powinien zrobiÊ.
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— Nie, pojedziemy do kliniki mojego ojca. Tam przyjmÈ
ciÚ bez kolejki — zdecydowaï, a ja zmarszczyïam brwi. Sïyszaïam o tym, ĝe Greenowie mieli w mieĂcie klinikÚ, ale z tego,
co byïo mi wiadomo, specjalizowaïa siÚ ona w chirurgii plastycznej.
— MajÈ tam rentgen? — zapytaïam.
— Tak.
— I przy okazji bÚdÚ mogïa poprawiÊ sobie krzywy nos?
— dodaïam z ironiÈ, bo irytowaïa mnie ta jego skruszona mina.
Kompletnie do niego nie pasowaïa.
— Nie masz krzywego nosa — Vincent zaczÈï mi siÚ przyglÈdaÊ. Nie wiem, dlaczego wywoïaïo to uĂmiech na mojej
twarzy.
— Przywaliïam twarzÈ w poduszkÚ powietrznÈ, ale z dwojga
zïego wolaïabym mieÊ zïamany nos niĝ rÚkÚ.
— Welch zawiesi mnie, jeĂli siÚ dowie, ĝe to moja wina
— ton Vincenta sugerowaï, bym wziÚïa winÚ na siebie.
— Bo to byïa twoja wina — stwierdziïam szczerze.
— Cholera, wiem, ale zrobiÚ dla ciebie wszystko, jeĂli siÚ
nie wygadasz! — oparï siÚ o drzwi swojego auta.
— Nie musisz nic robiÊ, bo ja i tak nikomu nie powiem
— rozejrzaïam siÚ po parkingu za swojÈ hondÈ.
— Gdzie mój samochód? — zapytaïam zdziwiona, bo nigdzie go nie widziaïam.
— Odholowali go. Ja oczywiĂcie pokryjÚ wszystkie koszty
zwiÈzane z naprawÈ.
— Nie wiem, czy jest co naprawiaÊ. Ojciec mnie zabije
za to, ĝe go rozbiïam — westchnÚïam i chciaïam otworzyÊ
drzwi, ale Vincent mnie uprzedziï. Skrzywiïam siÚ, bo ta jego
wymuszona uprzejmoĂÊ byïa naprawdÚ wkurzajÈca.
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— Moĝe nie bÚdzie tak ěle? To tylko zderzak — znowu
wïÈczyï mu siÚ skruszony ton. To w ogóle nie byïo do niego
podobne. Vincent Green siÚ tak nie zachowywaï.
— Jasne, tylko zderzak. Tyï i przód plus wystrzelona poduszka powietrzna…
— Oj, zapïacÚ za wszystko! — oburzyï siÚ, a ja spojrzaïam
na niego.
— Czemu tak ci na tym zaleĝy? Nigdy nie zwracaïeĂ na
mnie uwagi, a tu nagle takiego bohatera z siebie robisz —
powiedziaïam. Nie wiem, co we mnie wstÈpiïo. Nie miaïam
odwagi odezwaÊ siÚ do niego na korytarzu czy stoïówce, a tu
nagle ciskaïam gromami jak nigdy.
— ZabiorÈ mi prawo jazdy, jeĂli ta sprawa wyjdzie na jaw
— wyznaï nagle, a ja uniosïam brwi i wsiadïam do auta.
— Nie martw siÚ, Vincent, ja naprawdÚ nikomu nie powiem.
— Jak mogÚ ci siÚ za to odwdziÚczyÊ? — uĂmiechnÈï siÚ
szeroko, ale ból, który czuïam, zdecydowanie przyÊmiï caïy
urok Vincenta Greena.
— Zawieě mnie na rentgen i bÚdziemy kwita, okej?
— Moĝe chociaĝ zabiorÚ ciÚ na obiad? Albo lody? — zaproponowaï, a ja spojrzaïam na niego. Lody? W jego ustach
to sïowo brzmiaïo niestosownie i sugestywnie.
— Nie lubiÚ lodów, a obiad ugotowaïam sobie wczoraj.
— Kawa? — próbowaï dalej.
— Daj spokój. BÚdÚ szczÚĂliwa, jeĂli okaĝe siÚ, ĝe to tylko
lekkie stïuczenie, a nie zïamanie.
— Uparta jesteĂ.
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— Moĝliwe — pokrÚciïam gïowÈ i zapiÚïam pas, uwaĝajÈc
na bolÈcy nadgarstek.
— Ej, nie zïoĂÊ siÚ tak! Przecieĝ nie zrobiïem tego specjalnie.
— Dlaczego odebraliby ci prawo jazdy, gdyby ta sprawa
wyszïa na jaw? — zapytaïam wprost.
— Za szybkÈ i brawurowÈ jazdÚ — chociaĝ raz byï ze mnÈ
szczery.
— No wïaĂnie.
— Dlaczego pytasz? — Vincent wïÈczyï silnik i szybko wyjechaï z miejsca parkingowego.
— Niewaĝne… — burknÚïam i westchnÚïam gïoĂno.
— Dobra, juĝ siÚ nie odzywam! — podniósï rÚce w geĂcie
kapitulacji i przyĂpieszyï.
— Nie lubiÚ jeědziÊ szybko! — ochrzaniïam go.
— Jezu, ale z ciebie jÚdza! Taka niby cichutka, a tu proszÚ… — odpowiedziaï, a ja aĝ rozchyliïam usta ze zdziwienia. Czy on nazwaï mnie jÚdzÈ? A to palant! Postanowiïam,
ĝe nigdy wiÚcej siÚ do niego nie odezwÚ.

DojechaliĂmy do kliniki ojca Vincenta, która mieĂciïa siÚ niedaleko centrum miasta. Byïo to ogromne, nowoczesne miejsce, do którego zjeĝdĝaïy siÚ gwiazdy z caïego kraju, by sobie
tu i ówdzie poprawiÊ, a tam podciÈgnÈÊ i powiÚkszyÊ. Klinika
zrobiïa na mnie duĝe wraĝenie. Spojrzaïam na swoje odbicie
w szybie. MuszÚ przyznaÊ — lubiïam swoje ciaïo, zwïaszcza
poĂladki. Mimo ĝe byïam niewysoka, to nieěle radziïam sobie
z akceptacjÈ wïasnego wyglÈdu. Podobaïy mi siÚ moje dïugie,
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naturalnie pocieniowane wïosy i szare oczy. Staraïam siÚ nigdy
nie oceniaÊ ludzi przez pryzmat ich wyglÈdu. Po wypadku
Davida sporo schudïam i do dziĂ nie odzyskaïam straconych
kilogramów. Moja mama codziennie wieczorem dzwoniïa
i pytaïa, co jadïam w ciÈgu dnia. To byïo nieco irytujÈce,
zwaĝywszy na to, ĝe miaïam dwadzieĂcia dwa lata i nie byïam
juĝ dzieckiem, którego trzeba byïoby pilnowaÊ. Z drugiej strony
rozumiaïam, ĝe rodzice siÚ martwiÈ, bo zostaïam im tylko ja.
— PrzyjmÈ mnie tak z ulicy? — zapytaïam niepewnie.
SÈdziïam, ĝe ojciec Vincenta nie bÚdzie zachwycony tym,
iĝ jego syn mnie tam przywiózï.
— Tak, juĝ dzwoniïem do ojca. CzekajÈ na nas.
— Ale mnie na to nie staÊ, Vincent — zatrzymaïam siÚ
przed obrotowymi drzwiami i zadarïam gïowÚ, by spojrzeÊ
na budynek ze stali i piaskowca.
— Nie musisz za nic pïaciÊ. Chodě… — Vincent poczekaï
na mnie i oboje weszliĂmy do Ărodka. Pierwszym, na co zwróciïam uwagÚ, byïa duĝa fontanna na Ărodku jeszcze wiÚkszej
recepcji. Luksus jak w piÚciogwiazdkowym hotelu. Granitowe
kolumny w greckim stylu, ïuczki w przejĂciach. Caïa klinika
utrzymana byïa w podobnym klimacie. Miaïam wraĝenie, ĝe
byïo to odniesienie do kanonu piÚkna z tamtych czasów. Miaïo
symbolizowaÊ to, ĝe korzystajÈc z usïug kliniki, moĝesz zrobiÊ
z siebie bóstwo. Nie do koñca to rozumiaïam, ale skoro ludzi
staÊ byïo na takie usïugi, to nic mi do tego. PrzeszliĂmy
przez caïÈ recepcjÚ oraz dïugi korytarz i przez spory dziedziniec dotarliĂmy do drugiego budynku. Byï nieco mniejszy,
ale utrzymany w tym samym stylu.
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— Poczekaj tu chwilÚ. Zawoïam ojca — Vincent wskazaï
na sofÚ przed wejĂciem. Pogoda byïa zachÚcajÈca, wiÚc postanowiïam usiÈĂÊ i chwilÚ odpoczÈÊ.
— Dobrze, poczekam tutaj. Rozejrzaïam siÚ po dziedziñcu,
na którym wĂród zieleni i Ăcieĝek z pïaskiego kamienia znajdowaïy siÚ przepiÚkne greckie rzeěby. Przedstawiaïy, jak na
GrecjÚ przystaïo, nagich i póïnagich ludzi. Zawsze marzyïam
o tym, by pojechaÊ do Grecji i zobaczyÊ zabytki oraz przepiÚkne miejsca, o których czytaïam. Ideaï piÚkna w tamtych
czasach byï zupeïnie inny niĝ obecnie. Kobiety miaïy peïne,
zaokrÈglone ksztaïty. MÚĝczyznom siÚ to podobaïo, a teraz?
Patrzyli na wychudzone modelki albo sztucznie napompowane
wytwory chirurgów. To byïo straszne.
Podeszïam do wiernej kopii rzeěby Afrodyty i przyglÈdaïam
jej siÚ chwilÚ, ale mojÈ uwagÚ zwróciïa kïócÈca siÚ nieopodal
mnie para: piÚkna kobieta, o pïomienie rudych wïosach, które
siÚgaïy jej prawie do pasa, i nienagannej figurze oraz zapewne
perfekcyjnej twarzy, którÈ przysïaniaïa ogromnymi okularami
przeciwsïonecznymi. Oraz mÚĝczyzna… Byï tak powalajÈco
przystojny, ĝe patrzyïam siÚ na niego przez dïuĝszÈ chwilÚ.
Mimo ĝe wĂciekaï siÚ i wymachiwaï rÚkoma w kierunku swojej
towarzyszki, byï nieziemsko seksowny. Grymas zïoĂci na jego
twarzy przyprawiï mnie o szybsze bicie serca. Nie wiem, jak
dïugo tak bezczelnie siÚ na niego gapiïam. Po prostu mnie zahipnotyzowaï. Kobieta, która mu towarzyszyïa, nagle wymierzyïa mu policzek i uciekïa do Ărodka gïównego budynku.
Chyba pïakaïa, ale szczerze mówiÈc, maïo mnie to obchodziïo,
bo nadal nie mogïam oderwaÊ wzroku od tego faceta. W dodatku, gdy juĝ prawie wróciïam na ziemiÚ, on usiadï na kamiennym
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murku, odpaliï papierosa i spojrzaï na mnie. Poczuïam siÚ jak
maïe dziecko przyïapane na podglÈdaniu. W normalnych
warunkach spuĂciïabym wzrok i szybko uciekïa, ale tym razem byïo inaczej. Nie byïam w stanie przestaÊ siÚ na niego
gapiÊ. Rany boskie! Co za facet. Brunet o oczach… Nie
wiem, jak trafnie moĝna byïo okreĂliÊ ich kolor. MÚĝczyzna
siedziaï kawaïek ode mnie, wiÚc mogïam mu siÚ dobrze przyjrzeÊ. Najpierw wydawaïo mi siÚ, ĝe ma piwne, na pewno
ciemne oczy, ale gdy spojrzaï w sïoñce, a potem znowu na
mnie, miaïam wraĝenie, ĝe byïy szarozielone. Po prostu niemoĝliwie piÚkne, ale bardzo smutne. Ubrany w biaïÈ koszulkÚ
i czarnÈ kamizelkÚ oraz klasyczne jasne spodnie, prezentowaï siÚ elegancko i wzbudzaï respekt. PomyĂlaïam, ĝe musi
byÊ jakimĂ biznesmenem lub bogaczem, który zasponsorowaï
swojej rudowïosej ĝonie bÈdě dziewczynie jakiĂ zabieg upiÚkszajÈcy, z którego zapewne nie byïa zadowolona. I o to siÚ
pokïócili. Tak… DoĂpiewaïam sobie historyjkÚ o jego ĝyciu.
Bardzo czÚsto tak robiïam.
— Diana, chodě! — z myĂli wyrwaï mnie nagle gïos Vincenta. Obejrzaïam siÚ i zobaczyïam, ĝe idzie w mojÈ stronÚ.
— Ryan, co ty tu robisz? — dodaï nagle, zwracajÈc siÚ do
boskiego Adonisa, na którego bezczelnie gapiïam siÚ od dïuĝszej chwili. MÚĝczyzna wrzuciï niedopalonego papierosa do
maïej fontanny i ruszyï na spotkanie Vincentowi.
— Wróciïem dzisiaj, razem z DominikÈ — odpowiedziaï
Adonis i juĝ staï dokïadnie naprzeciwko nas. Z tej odlegïoĂci
jego oczy wydawaïy siÚ mieÊ jeszcze inny kolor, ale nadal byïy
przepiÚkne i hipnotyzujÈce.
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— Z DominikÈ?! — zapytaï ewidentnie zaskoczony Vincent
i spojrzaï na mnie, a potem na cudownego nieznajomego.
— Wybacz, Diano, to jest Ryan, mój brat. Ryan, to jest
Diana Sullivan. Studiujemy razem — przedstawiï nas sobie,
ale ja nie byïam w stanie nawet siÚ przywitaÊ. Staïam jak sïup
soli i nadal wpatrywaïam siÚ w Ryana.
— CzeĂÊ, Diano — powiedziaï i uĂmiechnÈï siÚ lekko.
O rany! UĂmiech Vincenta, który do tej pory wygrywaï ze
wszystkim, byï niczym w porównaniu z uĂmiechem jego zapewne starszego brata.
— CzeĂÊ… — wydukaïam.
Jeszcze nigdy ĝaden facet nie wywarï na mnie takiego
wraĝenia. Podobali mi siÚ chïopcy, ale byÊ pod wraĝeniem
a czuÊ, jak miÚknÈ ci na czyjĂ widok nogi, to zupeïnie dwie
róĝne sprawy. Dwa inne uczucia. To pierwsze jest takie gówniarskie, nastoletnie wrÚcz, a drugie… Poczuïam, ĝe on podoba
mi siÚ tak, jak facet podoba siÚ kobiecie.
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