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Rozdzia  1.
Zosta  gwiazd  albo superbohaterem

Rozpocz cie roku szkolnego — wrzesie  2001

W sali gimnastycznej by o tak g o no, e Fern musia a krzycze
Baileyowi prosto do ucha. Bailey móg by z powodzeniem sam manew-
rowa  swoim wózkiem inwalidzkim w t umie uczniów, ale Fern wo-
la a go pcha , eby by  bli ej niego.

— Widzisz Rit ? — zawo a a, przemierzaj c wzrokiem ca  sal .
Rita wiedzia a, e musz  usi  na najni szych trybunach, eby

Bailey móg  ustawi  swój wózek obok nich.
Bailey uniós  r k , a Fern pod y a wzrokiem za jego palcem

i zobaczy a Rit , która intensywnie do nich macha a. Jej piersi deli-
katnie podskakiwa y, a puszyste blond w osy mi kko opada y na ra-
miona. Przedostali si  przez t um i podeszli do niej. Od tego mo-
mentu Bailey sam ju  prowadzi  swój wózek. Fern usiad a w drugim
rz dzie tu  za Rit , a Bailey ulokowa  si  obok awki.

Fern nie znosi a tych szkolnych zgromadze  organizowanych
przed meczami. By a ma a, dlatego inni uczniowie cz sto j  popychali
i przygniatali, bez wzgl du na to, gdzie usiad a. Dopingowanie dru y-
ny i g o ne tupanie w ogóle jej nie interesowa o. Westchn a na my l
o trzydziestu minutach krzyków, g o nej muzyki i pozosta ych rytu-
a ów, których celem by o wprawianie wszystkich obecnych w zbiorowy
amok.

— Prosz  wsta  do hymnu narodowego — zadudni  g os, a mi-
krofon zaskrzecza  w prote cie, sprawiaj c, e wiele osób obecnych
na sali zacz o si  krzywi  i zas ania  uszy.
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Po chwili zrobi o si  cicho.
— Ch opcy i dziewcz ta, dzisiaj mamy dla was niespodziank .
S owa te wypowiedzia  Connor O’Toole, znany równie  jako Beans,

który trzyma  w r ce mikrofon i u miecha  si  tajemniczo. Beans
zawsze mia  mnóstwo pomys ów i umia  przyci gn  uwag  publicz-
no ci. Mia  korzenie irlandzko-hiszpa skie, a jego zadarty nos, b ysz-
cz ce orzechowe oczy i z owieszczy u miech kontrastowa y z ciemn
karnacj . Mia  dar przemawiania. Od razu by o wida , e maj c w r ce
mikrofon, czuje si  jak ryba w wodzie.

— Wasz i mój przyjaciel, Ambrose Young, przegra  zak ad. Obie-
ca , e je li wygramy nasz pierwszy mecz, za piewa dzisiaj hymn na-
rodowy na oczach wszystkich kibiców.

Przez sal  przebieg a fala szeptów; na trybunach zrobi o si  g o niej.
— Ale my nie tylko wygrali my nasz pierwszy mecz. Wygramy

te  drugi! — Publiczno  odpowiedzia a mu radosnymi okrzykami
i tupaniem. — Oto cz owiek, który dotrzymuje s owa. Ambrose Young
za piewa teraz hymn narodowy — sko czy  zapowied  Beans i skin
mikrofonem na przyjaciela.

Beans, mimo e chodzi  ju  do najstarszej klasy, by  jednym z naj-
ni szych zawodników w dru ynie i bardziej nadawa  si  na zapa nika
ni  na futbolist . Ambrose równie  by  uczniem najstarszej klasy,
jednak on mia  zupe nie inn  sylwetk . Wyra nie górowa  nad Bean-
sem, a obwód jego bicepsa by  taki sam jak obwód g owy Beansa.
Wygl da  jak bohater z ok adki romansu. Nawet jego imi  brzmia o
tak, jakby nale a o do amanta z jakiej  erotycznej powie ci. Fern si
na tym zna a. Przeczyta a tysi ce takich ksi ek. Ich schemat by
zawsze taki sam: samiec alfa, pi knie wyrze bione mi nie brzucha,
osza amiaj cy wygl d i zawsze to samo szcz liwe zako czenie. Ale
z Ambrose’em Youngiem nikt nie móg  si  równa . Ani w fikcji, ani
w prawdziwym yciu.

Ambrose Young by  dla Fern idea em pi kna, greckim bogiem
w ród miertelników, bohaterem bajek i kinowych romansów.
W przeciwie stwie do innych ch opców mia  d ugie w osy, które opa-
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da y mu na ramiona. Czasami odgarnia  je do ty u, eby ods oni  oczy
— pi kne, br zowe, otoczone d ugimi rz sami. Doskonale zarysowana
kwadratowa szcz ka nadawa a mu surowego wygl du i sprawia a,
e nie by  przesadnie adny. M sko ci dodawa o mu równie  to, e

w wieku osiemnastu lat mia  190 cm wzrostu bez butów, wa y  97
kilogramów, a jego cia o by o pi knie umi nione, od ramion a  po
doskonale ukszta towane ydki.

Po mie cie kr y a plotka, e matka Ambrose’a Lily Grafton dawno
temu, gdy pojecha a do Nowego Jorku w poszukiwaniu s awy, wda a
si  w romans z w oskim modelem prezentuj cym bielizn . Ich zwi -
zek gwa townie si  zako czy , gdy m czyzna dowiedzia  si , e Lily
jest z nim w ci y. Skruszona wróci a do domu, gdzie znalaz a pocie-
szenie w ramionach starego przyjaciela, Elliotta Younga. Po sze ciu
miesi cach wzi li lub, a Elliott powita  na wiecie jej synka. Ca e
miasteczko bacznie obserwowa o ch opca. Im by  starszy, tym bardziej
widoczna by a ró nica mi dzy drobnym jasnow osym Elliottem Youn-
giem a jego przystojnym synem o ciemnych w osach i oczach, który
wygl da  jak — no có  — model z reklamy bielizny. Kiedy Ambrose
mia  czterna cie lat, Lily odesz a od Elliotta Younga i przeprowadzi a
si  do Nowego Jorku, eby odnale  prawdziwego ojca Ambrose’a.
Nikogo w miasteczku szczególnie to nie zdziwi o. Powszechne zdu-
mienie budzi  jednak fakt, e czternastoletni Ambrose pozosta
z Elliottem w Hannah Lake.

W tamtym czasie wszyscy ju  dobrze znali Ambrose’a i zastana-
wiali si , dlaczego postanowi  zosta  z ojcem. Ch opiec umia  rzuca
oszczepem jak mityczny wojownik. Kiedy gra  w futbol, przebija  si
przez dru yn  przeciwników tak, jakby to by a armia plastikowych
o nierzyków. To dzi ki niemu lokalna dru yna wysz a z ma ej ligi

i dosta a si  do okr gowych mistrzostw. Kiedy mia  zaledwie pi tna-
cie lat, opanowa  wsad do kosza. Te wszystkie osi gni cia budzi y po-

dziw, ale w Hannah Lake w Pensylwanii najwa niejszym sportem by y
zapasy — do tego stopnia, e w dniach, w których odbywa y si  walki,
firmy ko czy y prac  wcze niej, eby wszyscy mogli obejrze  zawody,
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a stanowe rankingi by y ledzone tak pilnie jak wyniki loterii. Dlatego
to w a nie umiej tno  walki na macie sprawi a, e Ambrose zyska
status miejscowej gwiazdy.

Gdy Ambrose wzi  do r ki mikrofon, na trybunach natychmiast
zrobi o si  cicho. Wszyscy z napi ciem czekali, a  zacznie piewa ,
spodziewaj c si  spektakularnej pora ki. Ambrose by  znany ze swojej
si y, doskona ego wygl du i sprawno ci fizycznej, ale jeszcze nikt
nigdy nie s ysza , jak piewa. Cisza zacz a g stnie  pod ci arem
oczekiwania. Ambrose odrzuci  w osy do ty u i w o y  r k  do kieszeni,
jakby czu  si  troch  skr powany. A potem wbi  wzrok we flag  i za-
cz  piewa .

— Oh, say can you see, by the dawn’s early light…
Z trybun da o si  s ysze  st umione westchnienie. Nie dlatego, e

Ambrose piewa  le, lecz dlatego, e robi  to wspaniale. G os Ambro-
se’a Younga idealnie pasowa  do jego doskona ej ca o ci. By  aksa-
mitny, g boki i bogaty. Gdyby czekolada umia a piewa , to brzmia aby
w a nie jak Ambrose Young. Fern zadr a a, czuj c, jak jego g os owija
si  wokó  niej, zakotwicza si  w jej brzuchu i ci gnie j  w dó . Nie-
wiadomie zamkn a oczy ukryte za grubymi okularami i pozwoli a,
eby te cudowne d wi ki j  obmy y. To by o niesamowite.

— O’er the land of the free… — G os Ambrose’a wzniós  si  na
najwy szy ton, a Fern poczu a si  tak, jakby wesz a na Mount Everest:
bez tchu, pe na energii i triumfuj ca. — … and the home of the
brave! — T um wokó  niej zarycza , ale ona ci gle jeszcze s ysza a
w g owie ostatni  nut .

— Fern! — zad wi cza  g os Rity.
Rita kopn a lekko kole ank , lecz ta j  zignorowa a. Fern by a

teraz w innym wiecie. W wiecie, w którym rz dzi  najpi kniejszy (jej
zdaniem) g os, jaki istnieje.

— Fern prze ywa swój pierwszy orgazm — zachichota a jedna
z kole anek Rity. Fern otworzy a szeroko oczy i zobaczy a Rit ,
Baileya i Cindy Miller, którzy przygl dali si  jej z szerokim u mie-
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chem na twarzy. Na szcz cie oklaski i wiwaty by y tak g o ne, e nikt
inny nie us ysza  upokarzaj cego komentarza Cindy.

Fern — niska i blada, rudow osa i ca kowicie nijaka  wiedzia a,
e nale y do tych dziewczyn, które atwo si  ignoruje i o których nikt

nigdy nie marzy. Przesz a przez okres dzieci stwa bez adnych dra-
matów, ale równie  i bez wi kszych sukcesów, doskonale wiadoma
swojej przeci tno ci.

Rodzice Fern, podobnie jak Zachariasz i El bieta, rodzice biblij-
nego Jana Chrzciciela, byli do  wiekowi, gdy dowiedzieli si , e ich
rodzina si  powi kszy. Pi dziesi cioletni Joshua Taylor, popularny
pastor w ma ym miasteczku Hannah Lake, by  w szoku, gdy kobieta,
któr  po lubi  pi tna cie lat wcze niej, ze zami w oczach wyzna a
mu, e jest w ci y. Nie potrafi  wydusi  z siebie s owa i zacz  si
trz . Gdyby twarz jego 45-letniej ony Rachel nie promieniowa a
rado ci , pewnie uzna by, e ta po raz pierwszy zrobi a mu psikusa.
Fern urodzi a si  siedem miesi cy pó niej. By a nieoczekiwanym
cudem, a ca e miasto wi towa o jej narodziny razem z uwielbian
przez wszystkich par  jej rodziców. Dla Fern by o to do  ironiczne,
e chocia  zosta a uznana za cud, jej ycie by o bardzo dalekie od cudu.

Zdj a okulary i zacz a je czy ci  r bkiem koszulki. Dzi ki temu
rozbawione twarze otaczaj cych j  kole anek nieco si  rozmy y.
A niech si  miej . Liczy o si  tylko to, e jest podekscytowana i oszo-
omiona, zupe nie jak po przeczytaniu satysfakcjonuj cej sceny mi o-
snej w ulubionej powie ci. Fern Taylor kocha a Ambrose’a Younga,
od kiedy sko czy a dziesi  lat. Ju  raz kiedy  s ysza a, jak jego m ody
g os wznosi si  wysoko w zupe nie innej piosence. Jednak w tym mo-
mencie osi gn  on zupe nie nowy poziom pi kna, wprawiaj c Fern
w zachwyt po czony z niedowierzaniem, e jeden ch opiec mo e by
a  tak utalentowany.

***
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Sierpie  1994

Fern postanowi a odwiedzi  Baileya. Nudzi o jej si . Przeczyta a
ju  wszystkie ksi ki, które wypo yczy a z biblioteki tydzie  temu.
Bailey siedzia  nieruchomo na cementowych schodach prowadz cych
do drzwi wej ciowych swego domu i skupia  wzrok na czym  znaj-
duj cym si  na chodniku tu  naprzeciwko. Z zadumy wytr ci a go
stopa Fern, która prawie dotkn a przedmiotu jego fascynacji. G o-
no wrzasn , a Fern zapiszcza a, gdy zobaczy a ogromnego br -

zowego paj ka zaledwie kilka centymetrów od swojej stopy.
Paj k kontynuowa  swój spacer, powoli przemierzaj c d ugi odci-

nek betonowego chodnika. Bailey wyja ni , e obserwuje go od pó
godziny, ale woli to robi  z daleka, bo to w ko cu jest paj k i jest
obrzydliwy. Fern nigdy nie widzia a wi kszego paj ka. Jego cia o
mia o wielko  pi ciocentówki, ale razem z chudymi odnó ami by
tak du y jak moneta pi dziesi ciocentowa. Bailey by  nim wyra nie
zachwycony. W ko cu by  ch opcem, a paj k by  obrzydliwy.

Fern usiad a obok niego i razem z nim patrzy a, jak paj k
przemierza chodnik przed domem Baileya. Paj k szed  powoli,
niczym starzec na spacerze, który nigdzie si  nie spieszy, niczego nie
boi i nie ma adnego konkretnego celu — starszy mieszkaniec
miasta o d ugich, patykowatych nogach, który starannie stawia ka -
dy krok. Obserwowali go, oczarowani jego przera aj cym pi knem.
Wtedy Fern przysz a do g owy zaskakuj ca my l. On by  pi kny,
mimo e si  go ba a.

— Jest fajny — powiedzia a z zachwytem.
— No ba! Jest wspania y! — powiedzia  Bailey, nie odrywaj c od

paj ka wzroku. — Szkoda, e nie ma o miu nóg. Ciekawe, dlaczego
Spider-Manowi nie uros o osiem nóg po tym, jak zosta  uk szony
przez radioaktywnego paj ka. Zyska  doskona y wzrok, nadludzk
si  i zdolno  do tkania sieci. Ale czemu nie uros y mu dodatkowe
nogi? Hej, a mo e jad paj ka leczy dystrofi  mi niow  i je li kole ka
mnie uk si, urosn  du y i silny? — zastanawia  si  na g os Bailey,
drapi c si  po policzku. Wygl da , jakby na serio rozwa a  t  opcj .
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— Ja bym nie ryzykowa a. — Fern si  wzdrygn a. Oboje
znów wpadli w trans i adne z nich nie zauwa y o ch opca jad cego
po chodniku na rowerze.

Ch opiec zobaczy , e Bailey i Fern siedz  w milczeniu i w ogóle
si  nie ruszaj . Od razu go to zainteresowa o. Zsiad  z roweru i po o-
y  go na trawie, a potem spróbowa  prze ledzi  wzrok Baileya i Fern,
eby dowiedzie  si , co ich tak zainteresowa o. Zaraz potem zobaczy

wielkiego br zowego paj ka, który powoli spacerowa  po chodniku.
Jego mama straszliwie ba a si  paj ków. Gdy tylko jakiego  zobaczy a,
od razu nakazywa a mu go zabi . Zabi  tak wiele paj ków, e w ogóle
si  ich nie ba . Mo e Bailey i Fern si  bali? Mo e byli miertelnie
przera eni — tak bardzo, e nie byli nawet w stanie si  ruszy ?
On im pomo e. Wbieg  na chodnik i zgniót  paj ka swoim du ym
bia ym adidasem. Gotowe.

Zaraz potem poczu  na sobie przeszywaj cy wzrok dwóch par
oczu.

— Ambrose! — krzykn  Bailey przera ony.
— Zabi e  go! — wyszepta a zszokowana Fern.
— Zabi e  go! — zarycza  Bailey, po czym zerwa  si  na nogi i ru-

szy  w kierunku chodnika. Spojrza  na br zow  miazg , która przez
ostatni  godzin  stanowi a centrum jego zainteresowania.

— Potrzebowa em jego jadu! — Bailey wci  mia  nadziej  na to,
e paj k mo e uleczy  cz owieka z choroby, a nawet zrobi  z niego

superbohatera. Zaraz po tych s owach wybuchn  niespodziewanym
p aczem.

Ambrose patrzy  ze zdziwieniem na Baileya, który na chwiejnych
nogach wszed  po schodach do domu, po czym g o no zatrzasn  za
sob  drzwi. Ambrose zamkn  usta i wsun  r ce do kieszeni spodni.

— Przepraszam — powiedzia  do Fern. — My la em… my la em,
e si  boicie. Oboje siedzieli cie i gapili cie si  na niego w milczeniu.

Ja si  nie boj  paj ków. Chcia em tylko pomóc.
— My lisz, e powinni my go pochowa ? — spyta a Fern,

skrywaj c zaszklony wzrok za grubymi okularami.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/maface
http://helion.pl/rt/maface


Making Faces

14

— Pochowa ? — zapyta  zdumiony Ambrose. — Czy on do kogo
nale a ?

— Nie, dopiero go poznali my — odpowiedzia a mu Fern z powag .
— Ale mo e to cho  troch  poprawi humor Baileyowi.

— Dlaczego on si  tak zdenerwowa ?
— Bo paj k zgin .
— No i co z tego?
Ambrose nie chcia  wyj  na bezdusznego drania. Po prostu nie

móg  tego zrozumie . A ta ma a rudow osa dziewczynka z burz
loków na g owie troch  go przera a a. Widzia  j  ju  wcze niej
w szkole i wiedzia , jak ma na imi . Ale nie zna  jej. Zastanawia
si , czy nie jest upo ledzona. Tata zawsze mu powtarza , e trzeba
by  mi ym dla dzieci, które s  upo ledzone, bo one nie mog  nic
na to poradzi , e takie s .

— Bailey jest chory. Jego mi nie s  coraz s absze. Ta choroba
mo e go zabi . Dlatego nie lubi, gdy jakie  stworzenie umiera. Dla
niego to jest trudny temat — wyja ni a Fern prosto i szczerze. Jej
s owa brzmia y m drze. Nagle Ambrose przypomnia  sobie sytuacj
z obozu zapa niczego sprzed kilku tygodni i wszystko nabra o sensu.
Bailey nie móg  bra  udzia u w zawodach, bo by  chory. Ambrose
znów poczu  si  g upio. Usiad  obok Fern.

— Pomog  ci go pochowa .
Zanim sko czy  mówi , Fern wsta a i pobieg a na ukos przez

trawnik do swojego domu.
— Mam ma e pude ko, b dzie idealne! Sprawd , czy dasz rad

zeskroba  go z chodnika — krzykn a przez rami .
Ambrose wzi  kawa ek kory z klombu przy domu Sheena i spró-

bowa  zebra  resztki paj ka. Fern wróci a po trzydziestu sekundach.
W r ku trzyma a otwarte bia e pude eczko na pier cionek. Ambrose
umie ci  to, co pozosta o po paj ku, na nieskazitelnie bia ej bawe nie.
Fern zamkn a pokrywk  i uroczystym gestem skin a na Ambrose’a.
Ten pod y  za ni  do ogródka za jej domem. Razem wykopali r ka-
mi ma y do ek w naro niku ogródka.
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— Tyle powinno wystarczy  — powiedzia  Ambrose, po czym
wzi  pude ko z r ki Fern i w o y  je do do ka.

Przez chwil  oboje patrzyli na bia e pude ko.
— Powinni my co  za piewa ? — spyta a Fern.
— Ja znam tylko jedn  piosenk  o paj ku.
— „Taki tyci paj k”?
— Tak.
— Ja te  j  znam.
I tak Fern razem z Ambrose’em za piewali piosenk  o paj czku,

który zosta  sp ukany przez deszcz, ale potem zacz  ponownie wspi-
na  si  po rynnie, gdy na niebo wysz o s o ce.

Kiedy piosenka si  sko czy a, Fern wzi a Ambrose’a za r k .
— Powinni my zmówi  krótk  modlitw . Mój tata jest pastorem.

Wiem, co trzeba zrobi .
Ambrose poczu  si  troch  dziwnie. R ka Fern by a wilgotna

i brudna od kopania w ziemi. W dodatku by a bardzo ma a. Zanim
jednak zd y  zaprotestowa , Fern ju  odmawia a modlitw . Mia a
zamkni te oczy, a na jej twarzy by o wida  du e skupienie.

— Ojcze w niebie, jeste my Ci wdzi czni za wszystko, co stworzy-
e . Z rado ci  obserwowali my tego paj ka. By  fajny i przez chwil
dawa  nam szcz cie, zanim Ambrose zgniót  go swoim butem.
Dzi kujemy, e dzi ki Tobie nawet brzydkie rzeczy staj  si  pi kne.
Amen.

Ambrose nie zamkn  oczu. Gapi  si  na Fern. A ona otworzy a
oczy, u miechn a si  uroczo i pu ci a jego d o . Przysypa a bia e pu-
de ko ziemi , a  zakry a je ca kowicie, a potem jeszcze przydepta a
ziemi  nog . Ambrose znalaz  kilka kamieni i u o y  z nich liter  P jak
paj k. Fern równie  poszuka a kilku kamieni i u o y a obok jeszcze
dwie litery: B i S.

— Co oznaczaj  te litery? — zastanawia  si  na g os Ambrose.
Pomy la , e mo e paj k mia  imiona, o których on nie wiedzia .

— Boskie Stworzenie — odpowiedzia a po prostu. — Tak chc  go
zapami ta .
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