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PROLOG

Pozytywny.
Raz jeszcze przeczytaÿam instrukcjÖ, starajÂc siÖ rozprostowaÄ wszystkie zagiÖcia w trzymanej w dÿoni kartce papieru. „Wybarwienie dwóch
kresek oznacza wynik pozytywny”. Spojrzaÿam na test — dwie kreski
jak nic. Nie, niemoŅliwe. Przenosiÿam spojrzenie z jednej na drugÂ,
usiÿujÂc zmusiÄ którÂĘ z nich do znikniÖcia. PotrzÂsnÖÿam testem i zaczÖÿam nim obracaÄ na wszystkie strony. Wpatrywaÿam siÖ w niego i wpatrywaÿam, ale komunikat siÖ nie zmieniaÿ. I byÿ dokÿadnie taki sam jak
na pierwszym teĘcie, który leŅaÿ porzucony przy umywalce.
Pozytywny.
CiÂŅa.
— Kurwa. — Sÿowo to odbijaÿo siÖ echem od wyÿoŅonych biaÿymi
kafelkami Ęcian maÿej ÿazienki, trafiajÂc z powrotem do mojej gÿowy.
To nie powinno mi siÖ przydarzyÄ. Nie miaÿo prawa. Nie zrobiÿam
przecieŅ nic zÿego — nie byÿam na bakier z prawem, nie braÿam narkotyków. Poza tym krótkim epizodem po odejĘciu taty. Uczyÿam siÖ wytrwale, dÂŅÂc do upragnionego tytuÿu magistra psychologii, i zachowywaÿam siÖ jak naleŅy. Przynajmniej przez wiÖkszoĘÄ czasu. A jednak
czarno na biaÿym — a wÿaĘciwie róŅowo na biaÿym — test ciÂŅowy
dowodziÿ czegoĘ wrÖcz przeciwnego. Te cholerne kreski nie chciaÿy
zniknÂÄ, nawet kiedy zmruŅyÿam oczy i zrobiÿam zeza.
NoŅ kurwa maÄ.
Ja mam byÄ czyjÂĘ matkÂ? Prawdziwe wariactwo.
I co ja teraz, do jasnej cholery, zrobiÖ?
Siedziaÿam na brzegu wanny w zwykÿej, czarnej bieliŃnie. Miaÿam
gÖsiÂ skórkÖ na caÿym ciele. Co pewien czas za oknem pojawiaÿa siÖ
bezlistna gaÿÂŃ, przyginana gwaÿtownymi porywami wiatru. Dalej
roztaczaÿa siÖ juŅ tylko niekoāczÂca siÖ szaroĘÄ lutowego portlandzkiego
nieba. PieprzyÄ to. PieprzyÄ to wszystko. Ten cholerny kawaÿek plastiku
Kup książkę

Poleć książkę

10 « KYLIE SCOTT

zmieniaÿ wszystko. Wszystkie moje plany i marzenia. Caÿe moje Ņycie.
Miaÿam dopiero dwadzieĘcia jeden lat, na miÿoĘÄ boskÂ! I nawet nie
byÿam w Ņadnym zwiÂzku.
Ben…
Ach, Ben… Nie rozmawialiĘmy juŅ od kilku miesiÖcy, gÿównie dlatego,
Ņe robiÿam, co w mojej mocy, aby nie znaleŃÄ siÖ w miejscu, w którym
mogÿabym siÖ na niego natknÂÄ. CóŅ, sprawy siÖ nieco skomplikowaÿy
od momentu, w którym wyrzuciÿam go z pokoju hotelowego w Vegas.
Bez spodni. Skoāczyÿam z nim. Koniec. Finito.
NajwyraŃniej moja macica miaÿa na ten temat inne zdanie.
PoszliĘmy do ÿóŅka. Raz. Raz! To byÿa tajemnica, którÂ miaÿam zabraÄ
ze sobÂ do grobu. To, Ņe on nikomu o tym nie powie, byÿo pewne jak
w banku. A jednak faktem byÿo, Ņe jego penis znalazÿ siÖ raz mojej cipce…
No ale przecieŅ na wÿasne oczy widziaÿam, jak zakÿada gumkÖ. Widziaÿam
tÖ scenÖ, jakby wydarzyÿa siÖ przed chwilÂ… LeŅÖ na ogromnym ÿoŅu,
drŅÂc caÿa z ekscytacji. On siÖ lekko uĘmiecha. W jego oczach widaÄ ciepÿo, ÿagodnoĘÄ. BiorÂc pod uwagÖ widoczne napiÖcie w caÿym jego muskularnym ciele, wydawaÿo mi siÖ to takie dziwne, choÄ byÿo teŅ oczywiĘcie wspaniaÿe. Nikt wczeĘniej tak na mnie nie patrzyÿ… jakbym
byÿa dla niego wszystkim.
Nieoczekiwanie na to wspomnienie przepeÿniÿo mnie jakieĘ wewnÖtrzne ciepÿo. Nieproszone i niechciane. JuŅ tak dÿugo nie myĘlaÿam
o nim inaczej niŅ ze skrzywieniem ust.
W kaŅdym razie ktoĘ najwyraŃniej zawaliÿ swojÂ robotÖ w fabryce
wyrobów gumowych i oto skutek. CiÂŅa. Spojrzaÿam na obcisÿe dŅinsy
rzucone bezÿadnie na podÿodze. No pewnie, Ņe je wcisnÖ. I nawet dociÂgnÖ do poÿowy suwak. Niestety tylko do poÿowy. No i o zapiÖciu guzika
mowy nie ma. Nacisk na brzuch byÿ za silny.
Och, tak szybko wszystko siÖ zmieniaÿo. Ja siÖ zmieniaÿam. Moje
ciaÿo siÖ zmieniaÿo.
Dotychczas miaÿam wiÖcej z tyÿu niŅ z przodu. Teraz jednak, po raz
pierwszy w Ņyciu, miaÿam pod nosem coĘ, co zasÿugiwaÿo na miano
biustu. Za maÿo cycka, Ņebym znalazÿa pracÖ w restauracji Hooters czy
jakiejĘ podobnej, gdzie kelnerki epatujÂ seksem, ale zawsze. I chociaŅ
bardzo chciaÿabym wierzyÄ, iŅ to sam Bóg przychyliÿ siÖ w koācu do
moich nastoletnich próĘb, to jednak teraz jasne juŅ byÿo, Ņe to bardzo,
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bardzo maÿo prawdopodobne. W moim ÿonie rósÿ nowy czÿowiek.
Malutkie dzieciÂtko w ksztaÿcie ziarenka fasoli, zÿoŅone po równo z niego
i ze mnie.
Niesamowite.
Tak, to, co dziĘ na siebie wÿoŅÖ, byÿo bez wÂtpienia moim najmniejszym zmartwieniem. Gdybym tylko mogÿa siÖ jakoĘ z tego wywinÂÄ. Bo
on na pewno tam bÖdzie… Caÿe szeĘÄ stóp i piÖÄ cali gwiazdy rocka. Na
samÂ myĘl, Ņe go tam zobaczÖ, robiÿo mi siÖ sÿabo. ńoÿÂdek wywróciÿ siÖ
na drugÂ stronÖ i jego treĘÄ podeszÿa mi aŅ pod samo gardÿo. Zakrztusiÿam siÖ i pobiegÿam do sedesu. ZdÂŅyÿam w ostatniej chwili, wyrzucajÂc z siebie wszystko, co zjadÿam na lunch. Nie byÿo tego wiele.
Dwa ciasteczka Oreo i póÿ banana. Poszÿo.
Bÿee.
JÖknÖÿam gÿoĘno i otarÿam usta grzbietem dÿoni. SpuĘciÿam wodÖ
i chwiejnym krokiem podeszÿam do zlewu. O rety. Dziewczyna w lustrze
wyglÂdaÿa niesamowicie… kiepsko — z pobladÿÂ nienaturalnie twarzÂ
i dÿugimi blond wÿosami zlepionymi teraz w mokre strÂki. I co teraz?
Nie potrafiÿam nawet zmusiÄ siÖ, by spojrzeÄ samej sobie w oczy.
Musiaÿam juŅ wczeĘniej upuĘciÄ test, ale uĘwiadomiÿam to sobie
dopiero teraz, gdy na niego nadepnÖÿam. NacisnÖÿam mocno. Plastik
zaskrzypiaÿ i pÖkÿ, wydajÂc przy tym niezwykle przyjemny dla moich
uszu dŃwiÖk. Deptaÿam go, raz po razie, skaczÂc po tym cholernym
wynalazku i rozsmarowujÂc po caÿej podÿodze. O tak, pojawiÿy siÖ dobre
wibracje. Pierwszy test wkrótce podzieliÿ los drugiego. Nie przestaÿam,
dopóki nie zaczÖÿam ciÖŅko dyszeÄ z wysiÿku. Na podÿodze peÿno juŅ
byÿo kawaÿeczków plastiku, a ja czuÿam siÖ o wiele lepiej.
No dobrze, zaliczyÿam wpadkÖ z gwiazdorem rocka.
Wielka mi rzecz.
GÿÖboki wdech. W porzÂdku.
PoradzÖ sobie z tym jak osoba dorosÿa. Pozbieram siÖ jakoĘ i porozmawiam o tym z Benem. PrzecieŅ kiedyĘ siÖ przyjaŃniliĘmy. Na swój sposób. MogÖ z nim rozmawiaÄ jak dorosÿy z dorosÿym. O wszystkim, a juŅ
w szczególnoĘci o kwestiach zwiÂzanych z przyjĘciem na Ęwiat naszego
potomstwa za… och, juŅ za jakieĘ siedem miesiÖcy.
Tak, mogÖ to zrobiÄ i zrobiÖ.
Gdy tylko minie mi atak zÿoĘci.
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— SpóŃniÿaĘ siÖ. WÿaŃ. — Anne, moja siostra, chwyciÿa mnie za rÖkÖ
i wciÂgnÖÿa do Ęrodka. Wcale nie staÿam przed drzwiami, wahajÂc siÖ i zagryzajÂc wargi. No moŅe trochÖ…
— Przepraszam.
— MyĘlaÿam, Ņe mnie wystawisz. Znowu. — UĘcisnÖÿa mnie szybko,
serdecznie, po czym pomogÿa mi zsunÂÄ pÿaszcz z ramion. SpoczÂÿ na
krzeĘle, na wysokiej stercie innych pÿaszczy i kurtek. — Wszyscy juŅ sÂ.
— ėwietnie — mruknÖÿam pod nosem.
Haÿas dobiegajÂcy zza drzwi wartego miliony dolarów loftu na Pearl
District upewniÿ mnie o tym juŅ wczeĘniej. Anne i ja nie byÿyĘmy z tego
Ęwiata. Nie ĘmierdziaÿyĘmy pieniÖdzmi. Gdyby nie namówiÿa mnie na
stypendium i nie wspieraÿa finansowo, dajÂc mi na ksiÂŅki i inne niezbÖdne rzeczy, nigdy nie znalazÿabym siÖ w college’u. Jednak w ubiegÿym roku ta moja dotychczas rozsÂdna i spokojna siostra nagle znalazÿa
siÖ w krÖgu bogatych i sÿawnych królów rock’n’rolla.
Wariactwo, wiem. Do tej pory nie mogÖ zrozumieÄ, jak do tego doszÿo.
PrzecieŅ z nas dwóch to ja zawsze byÿam tÂ bardziej otwartÂ i ogarniÖtÂ
towarzysko. Gdy upadaÿa, podnosiÿam jÂ, nie pozwalaÿam, by skoāczyÿy
siÖ tematy do rozmowy, a z mojej twarzy nigdy nie schodziÿ uĘmiech.
A teraz? To ona tryskaÿa radoĘciÂ, zakochana po uszy i szczÖĘliwa chyba po raz pierwszy w Ņyciu. Cudownie byÿo na to patrzeÄ.
Szczegóÿy swojego szalonego romansu trzymali jednak w Ęcisÿej tajemnicy. Jednak tuŅ przed BoŅym Narodzeniem moja siostra Anne i Malcolm Ericson, perkusista zespoÿu Stage Dive (najwspanialszego zespoÿu
w historii rocka), poÿÂczyli siÖ wÖzÿem maÿŅeāskim. I w ten oto sposób
i ja wliczaÿam siÖ teraz do oficjalnej Ęwity zespoÿu. MuszÖ przyznaÄ, Ņe
przyjÖli mnie do swojej wielkiej rodziny bardzo serdecznie. To byli
naprawdÖ Ęwietni ludzie. Jedynym problemem byÿ on… MÖŅczyzna,
który sprawiÿ, Ņe staÿam siÖ trzÖsÂcym siÖ kÿÖbkiem nerwów obdarzonym
supermocÂ rzygania.
— Nigdy nie zgadniesz, co siÖ staÿo. — Anne ujÖÿa mnie pod rÖkÖ i zaczÖÿa holowaÄ w stronÖ stoÿu.
W kierunku mojego przeznaczenia.
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Nasi przyjaciele siedzieli z drinkami w dÿoniach, ĘmiejÂc siÖ i rozmawiajÂc. W tle leciaÿ chyba The National. Wszystko oĘwietlaÿy Ęwieczki
i imprezowe girlandy. ChociaŅ nadal czuÿam mdÿoĘci, to jednak zapach
stojÂcych na stole pysznoĘci sprawiÿ, Ņe Ęlinka napÿynÖÿa mi do ust.
O rany, Anne i Mal naprawdÖ siÖ postarali, aby uĘwietniÄ swojÂ drugÂ
miesiÖcznicÖ Ęlubu. Nagle moje czarne rajstopy i jasnoniebieska tunika
(luŃno puszczony materiaÿ doskonale ukrywaÿ taliÖ, a raczej jej brak)
zdaÿy siÖ nie na miejscu. No ale cóŅ, z foliowÂ torebkÂ wciĘniÖtÂ na wszelki wypadek w kieszeā — gdybym nagle musiaÿa jednak puĘciÄ pawia
— trudno byÿo siliÄ siÖ na jakiĘ glamour.
— Co siÖ staÿo? — spytaÿam, z trudem drobiÂc kolejne kroczki.
Anne pochyliÿa siÖ do mojego ucha i oznajmiÿa teatralnym gÿosem:
— Ben przyszedÿ z dziewczynÂ.
ėwiat zamarÿ. Caÿy. Moje pÿuca, stopy… wszystko.
Moja siostra zmarszczyÿa brwi.
— Liz?
Zamrugaÿam, powoli wracajÂc do Ņycia.
— Tak?
— Wszystko dobrze?
— Jasne. A wiÖc… eee… Ben przyprowadziÿ jakÂĘ dziewczynÖ?
— WÿaĘnie. UwierzyÿabyĘ?
— Nie. — NaprawdÖ nie mogÿam w to uwierzyÄ. Mózg miaÿam jak
sparaliŅowany. Podobnie jak wszystko inne. Moje plany dzisiejszej powaŅnej rozmowy z Benem nie uwzglÖdniaÿy takiej moŅliwoĘci.
— Wiem, wiem. Chyba wszyscy sÂ w szoku. KaŅdy zachowuje siÖ
nieco dziwnie, choÄ trzeba przyznaÄ, Ņe wydaje siÖ naprawdÖ doĘÄ miÿÂ
dziewczynÂ.
— Ale przecieŅ Ben nigdy z nikim nie chodzi. — Mój wÿasny gÿos
brzmiaÿ, jakby dobiegaÿ gdzieĘ z daleka. — On nie wierzy w relacje
i zwiÂzki.
Anne przekrzywiÿa gÿowÖ i lekko siÖ uĘmiechnÖÿa.
— Lizzy, ale ty chyba nic juŅ do niego nie czujesz, co?
— Nie. — Mój Ęmiech byÿ jak szczekniÖcie. Nie ma mowy. Pozbawiÿ
mnie takich idiotycznych myĘli w Vegas. — Nic a nic. Nie zamierzam
uroniÄ ani ÿezki.
— No to dobrze — westchnÖÿa wyraŃnie zadowolona.
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— Lizzy! — NaszÂ wymianÖ zdaā przerwaÿ donoĘny gÿos.
— CzeĘÄ, Mal.
— Przywitaj siÖ z ciociÂ Elizabeth, synku — mówiÂc to, mój od niedawna szwagier wcisnÂÿ mi w ramiona czarno-biaÿego szczeniaka.
Mokry jÖzyczek przejechaÿ po moich ustach, a w twarz buchnÂÿ ciepÿy
zapach psich przysmaków. Oj, niedobrze.
— Bÿeee. — Odchyliÿam siÖ jak najdalej do tyÿu, próbujÂc pÿytkimi
oddechami odpÖdziÄ chÖÄ na wymioty. CiÂŅa to cudowny dar. —
CzeĘÄ, Killer.
— Daj mi go — zakomenderowaÿa Anne. — Nie kaŅdy ma ochotÖ na
psie pocaÿunki z jÖzyczkiem, Mal.
Wytatuowany blondyn wyszczerzyÿ zÖby i posÿusznie przekazaÿ
psa mojej siostrze.
— Ale on naprawdÖ Ęwietnie caÿuje. Sam go tego nauczyÿem.
— Niestety wierzÖ ci. — Anne wÿoŅyÿa sobie szczeniaka pod pachÖ
i zaczÖÿa drapaÄ go po gÿowie. — Jak siÖ czujesz, Liz? Gdy do ciebie
ostatnio dzwoniÿam, mówiÿaĘ, Ņe chyba jesteĘ chora.
— JuŅ lepiej — skÿamaÿam. Ale przynajmniej nie caÿkiem. No bo
przecieŅ nie byÿam chora, prawda?
— ByÿaĘ u lekarza?
— Nie, nie byÿo potrzeby.
— MoŅe jednak umówiÖ ciÖ na jutro? Tak na wszelki wypadek?
— Nie trzeba.
— Ale…
— Anne, daj spokój. PrzecieŅ mówiÖ ci, Ņe nie jestem chora. — Obdarzyÿam jÂ najpiÖkniejszym z moich uĘmiechów. — Wszystko w porzÂdku,
zapewniam ciÖ.
— No dobrze. — Postawiÿa psa na podÿodze i wysunÖÿa krzesÿo
stojÂce dokÿadnie poĘrodku stoÿu. — ZajÖÿam ci miejsce obok siebie.
— DziÖki.
I wÿaĘnie wtedy znów go ujrzaÿam (ĘcierajÂc z twarzy psiÂ ĘlinÖ i próbujÂc przy tym nie haftnÂÄ). Ben siedziaÿ dokÿadnie naprzeciwko i wpatrywaÿ siÖ prosto we mnie. Ach, te jego czarne oczy… Natychmiast spuĘciÿam wzrok. Nie obchodziÿ mnie. Nic a nic. Po prostu nie byÿam jeszcze
gotowa na takÂ konfrontacjÖ. Z niczym, co miaÿo zwiÂzek z nim, mnÂ,
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tamtym pokojem hotelowym w Vegas i konsekwencjami, które rosÿy
mi pod sercem…
Nie, nie mogÿam tego zrobiÄ, jeszcze nie.
— Hej, Liz — powiedziaÿ gÿÖbokim, swobodnym gÿosem.
— Hej.
Tak. Wszystko bÖdzie dobrze. Miaÿam juŅ to za sobÂ. Informacja
o jego dziewczynie nieco wytrÂciÿa mnie z równowagi, ale juŅ wszystko
wróciÿo do normy. MuszÖ po prostu oddzieliÄ wszystkie te bezuŅyteczne
resztki uczuÄ i zamknÂÄ je na kÿódkÖ w jakiejĘ odlegÿej komórce.
OdwaŅyÿam siÖ nawet i rzuciÿam mu szybkie spojrzenie. Nadal siÖ
we mnie wpatrywaÿ. Z rezerwÂ, nieufnie. Wypiÿ trochÖ piwa i odstawiÿ
kufel na stóÿ, kciukiem przejeŅdŅajÂc po ustach, by zetrzeÄ pojedynczÂ
kroplÖ, która mu siÖ tam zatrzymaÿa. W Vegas smakowaÿ piwem, poŅÂdaniem i pragnieniem. OszaÿamiajÂce, niezwykÿe poÿÂczenie. Miaÿ cudowne usta, tak piÖknie podkreĘlone krótkÂ bródkÂ. Wÿosy, krótko przystrzyŅone po bokach, byÿy dÿuŅsze na czubku, tworzÂc modnÂ, hipsterskÂ
fryzurÖ, która, mówiÂc szczerze, nadawaÿa jego obliczu wyraz dzikoĘci.
Byÿ taki postawny, wrÖcz ogromny.
Srebrny kolczyk w nosie, zielona koszula w kratÖ, z rozpiÖtym ostatnim guzikiem, dziÖki czemu widaÄ byÿo jego masywnÂ szyjÖ i kawaÿeczek tatuaŅu przedstawiajÂcego czarnÂ róŅÖ. Niebieskie dŅinsy i czarne
buty dopeÿniaÿy caÿoĘci. Poza Ęlubem w Vegas, a takŅe póŃniej tamtej
nocy, w moim pokoju, nigdy nie widziaÿam go bez dŅinsów. I mogÖ
was zapewniÄ, Ņe bez spodni prezentowaÿ siÖ wspaniale. Wszystko na
swoim miejscu… Byÿ jak speÿnienie marzeā.
Moich marzeā.
PrzeÿknÖÿam gÿoĘno ĘlinÖ, próbujÂc nie zwracaÄ uwagi na stwardniaÿe nagle sutki i odpychajÂc to wspomnienie od siebie jak najdalej.
Tam, gdzie byÿo jego miejsce. GdzieĘ miÖdzy piosenkami Hannah
Montana, postaciami z PamiÖtników wampirów i wieloma innymi bezuŅytecznymi oraz potencjalnie szkodliwymi informacjami, które zebraÿy
siÖ w mojej gÿowie przez te wszystkie mÿodzieācze lata. Nic z tego nie
miaÿo juŅ Ņadnego znaczenia.
W pokoju zapadÿa niezrÖczna cisza.
Ben poluzowaÿ sobie koÿnierzyk i niespokojnie poruszyÿ siÖ na krzeĘle.
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Dlaczego, do cholery, tak na mnie patrzy? MoŅe dlatego, Ņe ja teŅ
wciÂŅ wbijam w niego wzrok? Cholera. W koācu kolana ugiÖÿy siÖ pode
mnÂ i klapnÖÿam na krzesÿo z gÿoĘnym plaĘniÖciem. Pilnowaÿam, by
trzymaÄ wzrok bezpiecznie spuszczony. JeĘli tylko nie spojrzÖ na niego
lub na tÖ jego lafiryndÖ, wszystko bÖdzie dobrze. PrzecieŅ kolacja nie
moŅe trwaÄ dÿuŅej niŅ trzy, cztery godziny maks. Dam radÖ.
Podniosÿam dÿoā w geĘcie przywitania.
— CzeĘÄ wszystkim.
„Hej”, „czeĘÄ” i inne formy powitania popÿynÖÿy do mnie szerokim
strumieniem.
— Jak siÖ masz, Liz? — spytaÿa Ev, siedzÂca kilka miejsc dalej. OczywiĘcie przy swoim mÖŅu, Davidzie Ferrisie, gitarzyĘcie i autorze tekstów zespoÿu Stage Dive.
— ėwietnie. — Cholera, co za gówno. — A co u ciebie?
— Wszystko dobrze.
ZaczerpnÖÿam gÿÖboki oddech i zmusiÿam siÖ do uĘmiechu.
— To wspaniale.
— Jak tam, duŅo roboty w szkole? — spytaÿa, wyciÂgajÂc gumkÖ do
wÿosów i zwiÂzujÂc blond wÿosy w koāski ogon. DziÖki ci, Ev. Przynajmniej ty próbujesz zachowaÄ lekki ton rozmowy. — Nie widziaÿyĘmy siÖ
od BoŅego Narodzenia.
— Tak, byÿam zajÖta. — Gÿównie rzyganiem i spaniem. Noszeniem
brzucha. — Szkoÿa i takie tam, no wiesz.
Normalnie miaÿabym w zanadrzu jakÂĘ ciekawÂ historiÖ z moich
studiów — wiadomo, psychologia. Ale nie dziĘ. DziĘ zero opowieĘci.
— Jasne. — David poÿoŅyÿ jej dÿoā na ramieniu, a ona obróciÿa siÖ
w jego stronÖ, caÿa uĘmiechniÖta i z wyrazem miÿoĘci w oczach, caÿkiem
zapominajÂc juŅ o naszej rozmowie.
Pasowaÿo mi to.
Nerwowo szuraÿam butem po podÿodze, patrzÂc na lewo i prawo.
WszÖdzie, aby tylko nie na wprost. Bawiÿam siÖ rÂbkiem tuniki, owijajÂc
luŃnÂ nitkÖ wokóÿ palca, aŅ w koācu zrobiÿ siÖ fioletowy. Natychmiast
wyplÂtaÿam go z uwiÖzi. To chyba nie byÿo dobre dla dziecka.
KurczÖ, od jutra zacznÖ czytaÄ na ten temat. MuszÖ zaczÂÄ zbieraÄ
informacje. MuszÖ wiedzieÄ, co mu szkodzi, a co nie… Bo przecieŅ chcÖ,
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Ņeby byÿo zdrowe. MyĘl o pozbyciu siÖ ciÂŅy ani na chwilÖ nie pojawiÿa
siÖ w mojej gÿowie.
Dziewczyna Bena zaĘmiaÿa siÖ perliĘcie z czegoĘ, co powiedziaÿ, a ja
poczuÿam nagÿe ukÿucie w Ęrodku. Pewnie gazy.
— ProszÖ. — Anne napeÿniÿa biaÿym winem stojÂcy przede mnÂ
kieliszek.
— Nie, dziÖkujÖ.
— Spróbuj — zachÖciÿa z uĘmiechem. — Sÿodkie, ale rzeĘkie. MyĘlÖ,
Ņe przypadnie ci do gustu.
Mój ŅoÿÂdek wywróciÿ siÖ na lewÂ stronÖ na samÂ myĘl o winie.
— MoŅe póŃniej. Wypiÿam sporo wody przed przyjazdem. Tak wiÖc…
rozumiesz, nie chce mi siÖ jeszcze piÄ.
— No dobrze. — Spojrzaÿa na mnie badawczo i jej uĘmiech nagle
przeksztaÿciÿ siÖ w wyraz zaniepokojenia. — JesteĘ jakaĘ taka blada. Na
pewno wszystko z tobÂ w porzÂdku?
— Absolutnie! — Energicznie pokiwaÿam gÿowÂ i odwróciÿam siÖ
do mojej sÂsiadki z drugiej strony, aby nie daÄ Anne szans na dalsze
zgÿÖbianie tego tematu. — CzeĘÄ, Lena.
— Lizzy. Jak siÖ masz? — Przyjemnie zaokrÂglona brunetka trzymaÿa
siÖ za rÖce ze swoim chÿopakiem, Jimmym Ferrisem, wokalistÂ Stage
Dive. Jimmy siedziaÿ u szczytu stoÿu, przyciÂgajÂc spojrzenia swojÂ
wspaniaÿÂ, niewÂtpliwie szytÂ na miarÖ marynarkÂ. Gdy nasze spojrzenia
spotkaÿy siÖ, uniósÿ lekko podbródek w tym swoim „firmowym” geĘcie.
Ruch ten mówiÿ wszystko, o ile tylko tym wszystkim byÿo zwykÿe „czeĘÄ”.
SkinÖÿam gÿowÂ w odpowiedzi. Przez caÿy ten czas czuÿam obecnoĘÄ
Anne stojÂcej tuŅ obok mnie z butelkÂ w rÖku… i siostrzanym niepokojem
rosnÂcym z sekundy na sekundy i gotowym wybuchnÂÄ lada moment.
Miaÿam przewalone. PrzecieŅ od czternastego roku Ņycia to ona praktycznie mnie wychowywaÿa, od chwili, kiedy odszedÿ nasz ojciec, a matka
postanowiÿa wypiÂÄ siÖ na caÿy Ęwiat, kÿadÂc siÖ do ÿóŅka z postanowieniem, Ņe juŅ z niego nie wstanie. Co jakiĘ czas to przyzwyczajenie Anne
do opiekowania siÖ mnÂ wciÂŅ dawaÿo mi siÖ we znaki. Nawet nie
chciaÿam myĘleÄ, co bÖdzie miaÿa mi do powiedzenia na temat mojego
odmiennego stanu. To nie bÖdzie miÿe.
Ale stawiajmy czoÿa pojedynczo, nie wszystkim naraz.
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— U mnie wszystko dobrze, Leno — powiedziaÿam. — A co tam
u ciebie?
Lena otworzyÿa usta, ale nie dane byÿo jej nic powiedzieÄ, gdyŅ nagle
rozlegÿy siÖ ogÿuszajÂce rytmy perkusji i zawodzenie gitar. Jakby gdzieĘ
obok otworzyÿy siÖ bramy piekÿa. Armageddon.
— Kochanie! — wrzasnÖÿa Anne. — Zakaz puszczania death metalu
podczas kolacji! RozmawialiĘmy o tym.
Rzeczone „kochanie” w osobie Malcolma Ericsona zastygÿo w bezruchu.
— Ale, tygrysku…
— ProszÖ.
Perkusista przewróciÿ tylko oczami i posÿusznie przekrÖciÿ gaÿkÖ.
W ciszy, która nagle zapadÿa, sÿyszaÿam juŅ tylko dzwonienie w uszach.
— Rany — wymamrotaÿ Jimmy. — NaprawdÖ Ęwietny czas i miejsce
na coĘ takiego. Nigdy wiÖcej nie próbuj tego sÿuchaÄ w mojej obecnoĘci.
Mal spojrzaÿ na niego z ukosa.
— Nie bÂdŃ taki krytyczny, Jim. MyĘlÖ, Ņe Hemorrhaging Otter byliby
Ęwietnym supportem.
— Kurwa, mówisz powaŅnie? NaprawdÖ tak siÖ nazywajÂ? KrwawiÂca
Wydra? — spytaÿ z niedowierzaniem David.
— Cholernie pomysÿowe, no nie?
— CóŅ, tak teŅ moŅna to ujÂÄ — odparÿ David, krzywiÂc siÖ z obrzydzenia. — A Ben juŅ wybraÿ zespoÿy, które bÖdÂ graÄ przed naszymi
koncertami.
— Nawet nie miaÿem moŅliwoĘci zgÿosiÄ moich propozycji — poskarŅyÿ siÖ Mal.
— Chÿopie. — Ben przeczesaÿ sobie palcami wÿosy. — Nie oszukujmy
siÖ, przecieŅ ty po koncercie bÖdziesz chciaÿ tylko siedzieÄ z tÂ swojÂ
kobietÂ. ChcÖ mieÄ po koncercie kogoĘ, z kim bÖdÖ mógÿ pogadaÄ i napiÄ
siÖ piwa. No wiÖc wybraÿem sam. Musisz siÖ z tym pogodziÄ.
Mal juŅ tylko chrzÂknÂÿ coĘ w odpowiedzi.
Ev potrzÂsnÖÿa gÿowÂ z niedowierzaniem.
— O kurczÖ. KrwawiÂca Wydra. To ci dopiero wyjÂtkowa nazwa.
— Co o tym sÂdzisz, skarbie? — Jimmy spojrzaÿ na LenÖ.
— Moim zdaniem to obrzydliwe. Chyba zaraz siÖ porzygam. —
Lena rzeczywiĘcie szybko przeÿykaÿa ĘlinÖ, a jej twarz nagle poszarzaÿa. —
NaprawdÖ.
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Oho. ėwietnie jÂ rozumiaÿam. Od jakiegoĘ czasu znaÿam to odczucie.
— Cholera. — Jimmy zaczÂÿ pospiesznie masowaÄ jej plecy.
Bez sÿowa wcisnÖÿam jej do rÖki plastikowy woreczek. Wiecie, kobieca solidarnoĘÄ i tak dalej.
— DziÖki — zdoÿaÿa powiedzieÄ, na caÿe szczÖĘcie zbyt zajÖta
powstrzymywaniem wymiotów, by spytaÄ, po co nosiÿam coĘ takiego
w kieszeni.
— Przed ĘwiÖtami miaÿa jakiegoĘ wirusa — wyjaĘniÿ Jimmy, podajÂc
Lenie szklankÖ wody. — WidaÄ dalej jÂ trzyma.
Zamarÿam.
— MyĘlaÿam, Ņe juŅ wszystko w porzÂdku — dodaÿa Lena.
— Nie, najwyraŃniej musisz jednak pójĘÄ do lekarza. DoĘÄ wymówek.
Na to czas musi siÖ znaleŃÄ. — Jimmy delikatnie pocaÿowaÿ jÂ w policzek.
— Jutro, dobrze?
— No dobrze.
— MÂdra decyzja — powiedziaÿa Anne, klepiÂc mnie znaczÂco
w ramiÖ.
Jasny gwint.
— Ty teŅ miaÿaĘ chory ŅoÿÂdek, Lizzy? — spytaÿa Lena.
— PowinnyĘcie spróbowaÄ zielonej herbaty z imbirem — dobiegÿ
gÿos z drugiej strony stoÿu.
Damski.
No jasna cholera, to ona. Ta jego dziewczyna.
— Imbir rozgrzewa i pomaga uspokoiÄ podraŅniony ŅoÿÂdek. Jakie
jeszcze macie objawy? — drÂŅyÿa temat, a ja coraz gÿÖbiej zapadaÿam
siÖ w krzeĘle.
Ben odchrzÂknÂÿ.
— Sasha jest naturopatkÂ.
— Mnie siÖ zdawaÿo, Ņe mówiÿeĘ, Ņe jest tancerkÂ — zauwaŅyÿa
Anne, lekko krzywiÂc twarz.
— WystÖpujÖ w burleskach — poprawiÿa jÂ dziewczyna. — ZajmujÖ
siÖ i tym, i tym.
ńadna sensowna riposta nie przyszÿa mi do gÿowy.
SkrzypnÖÿo odsuwane krzesÿo. Sasha wstaÿa, patrzÂc na mnie z góry.
Nie byÿo szans, bym mogÿa jÂ zignorowaÄ. Pÿonne wszelkie nadzieje.
Fryzura w stylu Bettie Page, jaskrawoniebieskie wÿosy. No i, jasna cholera,
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czy ona naprawdÖ musiaÿa mieÄ minÖ, jakby wszystko juŅ wiedziaÿa?
Miaÿa zdolnoĘci paranormalne czy co? Z dzidziusiem jeszcze jakoĘ mogÿam siÖ uporaÄ, ale nie to. Nie takie upokorzenie. Ona byÿa piÖkna
i inteligentna, a ja? Gÿupi dzieciak, który daÿ sobie zrobiÄ brzucha. Byÿam
w opÿakanej sytuacji, ale czy ktoĘ mnie pocieszy?
UĘmiechnÖÿam siÖ kwaĘno.
— CzeĘÄ.
— Jeszcze jakieĘ objawy? — powtórzyÿa, wodzÂc wzrokiem ode mnie
na LenÖ i z powrotem.
— Ostatnio czuÿa siÖ zmÖczona — podsunÂÿ usÿuŅnie Jimmy. —
Pada z nóg i zasypia przed telewizorem.
— To fakt — przyznaÿa Lena.
— Lizzy, a czy ty nie mówiÿaĘ czasem, Ņe ostatnio nie chodziÿaĘ przez
kilka dni do szkoÿy? — spytaÿa Anne.
— Tylko przez chwilÖ — przyznaÿam. Wcale nie podobaÿo mi siÖ,
Ņe nagle uwaga wszystkich kieruje skupia siÖ na mnie. Czas na zrÖcznÂ
zmianÖ tematu. — No dobrze, a jak tam plany waszego tournée? Pewnie
jesteĘcie bardzo podekscytowani. Ja na pewno bym byÿa. ZaczÖÿaĘ siÖ
juŅ pakowaÄ, Anne?
Moja siostra tylko zamrugaÿa oczami.
— Nie? — MoŅe ten mój nagÿy sÿowotok nie byÿ jednak najlepszym
rozwiÂzaniem.
— Poczekaj. Liz, czy ty teŅ ostatnio Ńle siÖ czuÿaĘ? — spytaÿ Ben. Jego
gÿÖboki gÿos staÿ siÖ nagle jakby nieco ÿagodniejszy, bardziej aksamitny.
ChoÄ moŅe tylko tak mi siÖ zdawaÿo.
— Eee…
— MoŅe zÿapaÿaĘ tego samego wirusa co Lena — zasugerowaÿ. —
Ile dni nie byÿaĘ w szkole?
Moja krtaā siÖ zacisnÖÿa. Nie, nie mogÖ tego zrobiÄ. Nie tutaj i nie
przy wszystkich. Nie byÿam na to gotowa. Zamiast przychodziÄ na tÖ imprezÖ trzeba byÿo uciec na koniec Ęwiata.
— Liz?
— Nie, wszystko jest w porzÂdku. — GÿÖboko wciÂgnÖÿam powietrze.
— Wszystko dobrze.
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— Aha, na pewno — zauwaŅyÿa Anne. — MówiÿaĘ, Ņe masz nudnoĘci.
Od kilku tygodni. Gdybym nie wyjechaÿa, to zaciÂgnÖÿabym ciÖ siÿÂ do
lekarza.
DziÖki Bogu za jej drugi miesiÂc miodowy z Malem na Hawajach.
Bo gdyby ciÂŅa wyszÿa na jaw przy Anne… O, to byÿoby tak, jakby nagle
czterech jeŃdŃców apokalipsy wjechaÿo do miasta. Strach, ÿzy, chaos
— to i jeszcze wiÖcej. Nie, to zdecydowanie nie byÿby dobry pomysÿ.
Tymczasem Sasha wbiÿa swój badawczy wzrok w LenÖ.
— Czy ktoĘ jeszcze to zÿapaÿ? — spytaÿa.
— Nie wydaje mi siÖ. — Anne spojrzaÿa po krÖcÂcych gÿowami biesiadników. — Tylko Lena i Lizzy.
— Wszystko bÖdzie dobrze — zapewniÿa Ev. — Przejdzie.
— To jednak dziwne — myĘlaÿa na gÿos Anne. — Liz i Lena nie kontaktowaÿy siÖ ze sobÂ od Ęlubu. A to juŅ ponad dwa miesiÂce.
PotwierdzajÂce fakt pomruki.
Serce biÿo mi jak szalone. Moje i mojej sÿodkiej Fasolki.
— CóŅ, w takim razie uwaŅam, Ņe powinny zrobiÄ sobie test ciÂŅowy
— ogÿosiÿa Sasha, zajmujÂc z powrotem swoje miejsce.
Chwila tÖtniÂcej zdumieniem ciszy.
— Co? — wyrzuciÿam z siebie w przypÿywie paniki. Nie tutaj, nie
teraz i na pewno nie w ten sposób. W gardle czuÿam palÂcÂ ŅóÿÄ, ale zdoÿaÿam jakoĘ jÂ przeÿknÂÄ, odruchowo szukajÂc w kieszeni drugiej torebki
na wymioty.
Ben zmarszczyÿ czoÿo, a pozostali zaczÖli pokasÿywaÄ i wzdychaÄ
znaczÂco.
Zanim jednak ktokolwiek zdobyÿ siÖ na gÿupi komentarz, Lena wydaÿa z siebie dziwnie piskliwy i peÿen determinacji gÿos.
— Nie! — próbowaÿa krzyknÂÄ. — Nie jestem w ciÂŅy. Cofnij to.
ZaczÖÿa caÿa drŅeÄ, aŅ Jimmy, który nadal masowaÿ jej plecy, musiaÿ
zareagowaÄ:
— Skarbie, uspokój siÖ.
Ale to nic nie pomogÿo. Lena wycelowaÿa oskarŅycielski palec w dziewczynÖ, która nagle staÿa siÖ persona non grata.
— Nie masz bladego pojÖcia, o czym mówisz. Nie wiem, moŅe
ostatnio uderzyÿaĘ siÖ w gÿowÖ, robiÂc te swoje burleskowe wygibasy.
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Nie wiem i to bez znaczenia. Ale jedno jest pewne… Mylisz siÖ, i to
bardzo.
— No dobrze, juŅ dobrze, uspokójmy siÖ wszyscy. — Ben podniósÿ
obie dÿonie.
Sasha miaÿa doĘÄ rozumu, by nie odezwaÄ siÖ ani sÿowem.
— Lizzy? — Anne wbiÿa mi palce w ramiÖ. BoleĘnie. — Nie ma takiej
moŅliwoĘci, prawda? No bo to chyba oczywiste. Nie byÿabyĘ taka gÿupia.
Usta rozchyliÿy mi siÖ same, ale nic nie powiedziaÿam.
Nagle Lena zÿapaÿa siÖ za brzuch.
— Jimmy… A wtedy w samochodzie, przed Ęlubem siostry… Nie zabezpieczyliĘmy siÖ wtedy.
— Tak — potwierdziÿ z twarzÂ biaÿÂ jak Ęnieg. — I wtedy, gdy kochaliĘmy siÖ oparci o drzwi, tej nocy przed twoim wyjazdem. Wtedy teŅ
zapomnieliĘmy.
— No tak.
— Masz od jakiegoĘ czasu bardzo wraŅliwe cycki. — Jimmy zaczÂÿ
skubaÄ nerwowo dolnÂ wargÖ. — I skarŅyÿaĘ siÖ, Ņe nie mieĘcisz siÖ
w sukienkÖ.
— MyĘlaÿam, Ņe to od ciasta…
Jim i Lena wpatrywali siÖ w siebie, a caÿa reszta robiÿa za milczÂcÂ
widowniÖ. Byÿam pewna, Ņe w tym momencie zapomnieli jednak o caÿym
Ęwiecie. No proszÖ, jak to przyjemna kolacja moŅe zmieniÄ siÖ w dramat…
Ba, w horror nawet. ZaczÖÿo mi siÖ krÖciÄ w gÿowie.
— Lizzy? — Ann nie ustÖpowaÿa.
Sytuacja byÿa zÿa, naprawdÖ zÿa. Nie powinnam byÿa tu przychodziÄ.
SkÂd jednak miaÿam wiedzieÄ, Ņe Ben przyprowadzi jakieĘ walniÖte
medium ginekologiczne? ėwiat pociemniaÿ mi przed oczami, pÿuca zaczÖÿy szybciej tÿoczyÄ powietrze. Brakowaÿo mi tlenu. Nie chciaÿabym popadaÄ w paranojÖ, ale to na pewno sprawka tej suki, Sashy. Ale to niewaŅne. Teraz liczyÿo siÖ tylko to, by nie wpaĘÄ w panikÖ.
MoŅe powinnam wyskoczyÄ przez okno?
— Liz — odezwaÿ siÖ ktoĘ nagle. Inny gÿos niŅ mojej siostry, gÿÖboki
i silny.
ChociaŅ chciaÿam mu o tym powiedzieÄ, to przecieŅ nie w ten sposób.
Nie dzisiaj. Nie juŅ, teraz, zanim sama na dobre pogodziÿam siÖ z tÂ myĘlÂ.
Chyba na mnie juŅ czas. MuszÖ wyjĘÄ.
Kup książkę

Poleć książkę

DEEP ¸ 23

— Lizzy?
KurczÖ, jeĘli takie majÂ byÄ skutki Ęwietnego seksu, to juŅ nigdy wiÖcej go nie spróbujÖ. Nie chcÖ, nawet tego przeciÖtnego. Zero. MoŅe
nawet zrezygnujÖ z masturbacji, tak na wszelki wypadek. Nigdy doĘÄ
ostroŅnoĘci. Plemniki mogÂ czaiÄ siÖ przecieŅ wszÖdzie, czekajÂc na
chwilÖ nieuwagi. Aby tylko wpÖdziÄ dziewczynÖ w kÿopoty.
Oparÿam spocone dÿonie o stóÿ i wstaÿam.
— MuszÖ juŅ iĘÄ.
— Hej. — DuŅa, ciepÿa dÿoā ujÖÿa mnie za podbródek. Zmarszczki
zebraÿy mu siÖ na czole i wokóÿ ust. Na brodzie teŅ je na pewno miaÿ, ale
tam zakrywaÿy je wÿosy. WidaÄ byÿo, Ņe nie jest zadowolony. I sÿusznie. —
Liz, wszystko w porzÂdku. JakoĘ siÖ z tym uporamy…
— Jestem w ciÂŅy.
Cisza.
— Co?
— Jestem w ciÂŅy, Ben.
Cisza, jaka zapadÿa, szumiaÿa mi w uszach — niekoāczÂcy siÖ biaÿy
szum, jak z jakiegoĘ horroru.
Ben staÿ, przechylony nad stoÿem i ciÖŅko oddychaÿ. Raczej to ja poszukiwaÿam wsparcia w nim, ale teraz wyglÂdaÿo na to, Ņe on potrzebuje
go co najmniej tak samo jak ja.
— JesteĘ w ciÂŅy? — Anne przerwaÿa milczenie. — Lizzy, spójrz na
mnie.
Zrobiÿam, jak prosiÿa, choÄ nie byÿo to ÿatwe. Mój podbródek wcale
nie chciaÿ obróciÄ siÖ w jej kierunku i trudno go o to winiÄ.
— Tak — powiedziaÿem. — Jestem w ciÂŅy.
Anne znieruchomiaÿa.
— Przykro mi.
— Jak mogÿaĘ? O BoŅe. — Przez chwilÖ mocno zaciskaÿa oczy, ale
zaraz znów je otworzyÿa. — I dlaczego jemu o tym mówisz?
— Dobre pytanie. — Mal powoli wstaÿ i obszedÿ stóÿ. — Dlaczego
wÿaĘnie tobie o tym mówi, Benny?
— Liz i ja musimy porozmawiaÄ. Na osobnoĘci. — Ben oderwaÿ
w koācu ode mnie wzrok i spojrzaÿ na Mala. — Rany, czÿowieku…
— Nie mogÿeĘ tego zrobiÄ — powiedziaÿ zimnym tonem Mal.
Wszyscy zamarli.
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— Uspokój siÖ.
— Mówiÿem ci, Ņe masz siÖ trzymaÄ od niej z daleka. Mówiÿem czy
nie? PrzecieŅ to siostra mojej dziewczyny, na litoĘÄ boskÂ.
Ben nie cofnÂÿ siÖ.
— MogÖ to wyjaĘniÄ.
— Cholera — mruknÂÿ David.
— Nie, nie moŅesz, Benny. Nic nie moŅesz mi wyjaĘniÄ. Kazaÿem ci
zostawiÄ jÂ w spokoju. ObiecaÿeĘ mi to.
David i Jimmy teŅ wstali. Wszystko zaczÖÿo dziaÄ siÖ tak szybko.
Dziewczyna Bena, tancerka burleskowa z niebieskimi wÿosami,
chyba w koācu zrozumiaÿa, jakÂ burzÖ rozpÖtaÿa swojÂ jakŅe celnÂ uwagÂ.
MoŅe jednak wcale nie miaÿa zdolnoĘci parapsychologicznych, a jedynie
dobry zmysÿ obserwacji.
— PowinniĘmy wyjĘÄ. Ben?
Ale on nawet na niÂ nie spojrzaÿ, ciÂgle krzyŅujÂc wzrok z Malem.
— JesteĘ dla mnie jak brat, Benny. JesteĘ jednym z moich najbliŅszych
przyjacióÿ. A to teraz jest moja mÿodsza siostra. Powiedz mi, Ņe tego
nie zrobiÿeĘ.
— Mal, rany…
— Nie po tym, jak daÿeĘ mi sÿowo. Nie zrobiÿbyĘ mi tego.
— Chÿopaki, wyluzujcie — powiedziaÿ David, próbujÂc wejĘÄ miÖdzy
nich. — Pogadajmy o tym jak doroĘli.
Ben byÿ prawie o gÿowÖ wyŅszy od Mala i z caÿÂ pewnoĘciÂ byÿ od
niego silniejszy. Ale to nie miaÿo teraz Ņadnego znaczenia. Z okrzykiem Mal rzuciÿ siÖ na kolegÖ. Zwalili siÖ na podÿogÖ, gdzie zaczÖli siÖ
tarzaÄ i okÿadaÄ piÖĘciami. Co za bagno. Z szeroko otwartymi z przeraŅenia ustami skoczyÿam na równe nogi. KtóraĘ z dziewczyn krzyknÖÿa.
W powietrzu czuÄ byÿo ciÖŅki zapach krwi. Miaÿam dojmujÂce pragnienie natychmiastowej ucieczki, ale nie byÿo juŅ na to czasu.
— Nie! — krzyknÖÿam. — ProszÖ, nie.
Ja byÿam powodem tej bójki, ja wiÖc muszÖ jÂ zakoāczyÄ. Udaÿo mi
siÖ wejĘÄ jednym kolanem na stóÿ, gdy ktoĘ zÿapaÿ mnie od tyÿu i przytrzymaÿ. Mocno, tak Ņe nie mogÿam siÖ uwolniÄ, choÄ bardzo siÖ staraÿam.
— Mal, nie!
David i Jim rozdzielili w koācu bijÂcych siÖ, odciÂgajÂc Mala w drugi
koniec pokoju.
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— ZabijÖ ciÖ — odgraŅaÿ siÖ z twarzÂ czerwonÂ od krwi i furii. —
Puszczajcie!
Krew kapaÿa z nosa Bena, ale nie zrobiÿ nic, by jÂ powstrzymaÄ.
Powoli wstaÿ, a widok jego twarzy rozdarÿ mi serce.
— MówiÿeĘ, Ņe nie bÖdziesz jej podrywaÿ!
— I nie podrywaÿ! — krzyknÖÿam, nadal z kolanem na stole i powstrzymywana silnymi dÿoāmi Anne. — Nie chciaÿ mieÄ ze mnÂ nic
wspólnego. To ja siÖ za nim uganiaÿam. To moja wina. Tylko moja wina.
Przepraszam.
Zapadÿo milczenie, a mnie otaczaÿy zaskoczone twarze. W tym dwie
zakrwawione.
— Nie dawaÿam mu spokoju. Nie miaÿ gdzie siÖ przede mnÂ skryÄ.
— Co? — Mal nie mógÿ zrozumieÄ. Oko puchÿo mu w szybkim tempie.
— To moja wina, nie Bena. To wszystko tylko moja wina.
— Liz… — westchnÂÿ ciÖŅko Ben i zwiesiÿ gÿowÖ.
Palce na moim ramieniu zacisnÖÿy siÖ gwaÿtownie. Obróciÿam siÖ
do siostry.
— Masz mi to wszystko wyjaĘniÄ.
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