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ROZDZIAŁ 1.

Kurwa.
Gapi¯am si« na swoj§ komórk« z wyrazem przeraŠenia na twarzy.
Mówi« wam, to si« nazywa iŁú na ca¯oŁú. Galimatias spl§tanych j«zyków i tr§cych o siebie z«bów. Ani Łladu jakiegokolwiek wahania, Šadnych zahamowaĮ, tylko napieraj§ce na siebie cia¯a. Nagranie by¯o
fatalnie skadrowane i niedoŁwietlone, ale i tak pozwala¯o uchwyciú
kaŠdy pornosowaty szczegó¯ akcji. BoŠe, miej mnie w opiece.
PrzecieŠ to si« nie mia¯o prawa wydarzyú. Co ja mia¯am teraz, do
diab¯a, pocz§ú?
Z korytarza dobiega¯y mnie urywki rozmów i Łmiech, zwyczajne
odg¯osy towarzysz§ce radosnej atmosferze. W¯aŁnie tego mog¯am
oczekiwaú w tym wielkim dniu. JeŁli by¯o coŁ, czego nie mog¯am si«
przy tej okazji spodziewaú, to by¯o to porno, które mia¯am przed
oczami na niewielkim wyŁwietlaczu. Nie chcia¯am go ogl§daú, ale nie
mog¯am oderwaú wzroku od ekranu. Osoba, która mi je przys¯a¯a, zastrzeg¯a swój numer. Ale móg¯ ni§ kierowaú tylko jeden cel.
Cholera.
BoŠe, dobija¯a mnie pewnoŁú, z jak§ si« dotykali, dowodz§ca na ile
dobrze obydwaj znali nawzajem swoje cia¯a. Wszystko kot¯owa¯o mi
si« w brzuchu, aŠ czu¯am, Še Šó¯ú podchodzi mi do gard¯a. Dosyú.
Z wysi¯kiem prze¯kn«¯am Łlin« i cisn«¯am komórk« na swoje nowe,
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ekstraduŠe ¯óŠko. Upad¯a pomi«dzy porozrzucane na poŁcieli p¯atki
róŠ, wci§Š odtwarzaj§c erotyczne nagranie niczym w jakimŁ popapranym kawale. Powinnam by¯a rzuciú ni§ o Łcian«. Albo rozdeptaú czy
coŁ w tym rodzaju.
Chris powiedzia¯, Še zrobi§ sobie wspóln§ posiadów«, Šeby si«
wyluzowaú. Tylko on i jego najlepszy kumpel, Paul. Mieli powspominaú dawne czasy przy drinkach. Jestem cholernie pewna, Še nie
wspomina¯ o Šadnym ca¯owaniu z j«zyczkiem, bo przecieŠ bym to zapami«ta¯a, mimo ca¯ego zamieszania zwi§zanego z przygotowaniami
do naszego Łlubu.
Czu¯am pieczenie w oczach i nie mog¯am zapanowaú nad spazmatycznym drŠeniem policzka. Czy to moŠliwe, Še to wszystko rozgrywa¯o si« przez ca¯y czas za moimi plecami, a jeŠeli tak, to jak mog¯am
byú tak§ kretynk§? Obj«¯am si« ramionami, robi§c wszystko, co w mojej
mocy, Šeby zachowaú zimn§ krew.
Nie pomaga¯o. Ani odrobin«.
Rozpami«tywanie przesz¯oŁci by¯o dla mnie tylko Şród¯em dodatkowych upokorzeĮ, bo nie mog¯am uwolniú si« od wraŠenia, iŠ juŠ
wczeŁniej pojawia¯y si« sygna¯y Łwiadcz§ce, Še coŁ jest nie tak. Chris
nigdy nie odznacza¯ si« wybuja¯ym libido. Jasne, wszystkim randkom
sk¯adaj§cym si« na nasz burzliwy romans towarzyszy¯y niezliczone
poca¯unki i uŁciski d¯oni. Ale nasze poŠycie seksualne by¯o skromne
lub wr«cz nie istnia¯o. Ci§gle pojawia¯y si« jakieŁ wymówki. Jego rodzina by¯a religijna, powinniŁmy uszanowaú tradycj« i poczekaú aŠ do
nocy poŁlubnej, bo dzi«ki temu, gdy wreszcie to zrobimy, b«dzie to
coŁ niesamowitego, bla, bla, bla. Wtedy brzmia¯o to sensownie. Nigdy
nie przesz¯o mi wówczas przez myŁl, Še Chrisa moŠe po prostu nie
poci§gaj§ kobiety. By¯ przecieŠ pod kaŠdym innym wzgl«dem idea¯em
m«Šczyzny.
Ale by¯o to mylne wraŠenie. To nagranie dowodzi¯o, Še z¯oty
ch¯opak z Coeur D’Alene przez ca¯y ten czas najprawdopodobniej
wykorzystywa¯ mnie jako cholern§ zas¯on« dymn§ i zamierza¯ ci§gn§ú
ten spektakl aŠ do koĮca naszych dni.
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Czu¯am, Še coŁ we mnie p«k¯o. MoŠe serce, a moŠe nadzieja lub
wymarzona wizja przysz¯oŁci, sama nie wiem. Ale wszystko mnie bola¯o. Przez ca¯e swoje dwudziestopi«cioletnie Šycie nigdy nie doŁwiadczy¯am czegoŁ podobnego. Ból przeszywa¯ mnie na wskroŁ.
G¯osy dobiegaj§ce z korytarza zacz«¯y rozbrzmiewaú coraz bliŠej,
a jednoczeŁnie j«ki i post«kiwania dobywaj§ce si« z mojej komórki
przybra¯y na sile. Widoczny na nagraniu Chris by¯ ewidentnie zachwycony tym, co jego druŠba wyczynia¯ za pomoc§ swojej fujary.
ZasraĮcy. I pomyŁleú, iŠ wydawa¯o mi si«, Še w koĮcu odnalaz¯am swoje
miejsce na ziemi. Jak mog¯am byú taka g¯upia?
Nie by¯o mowy, bym mia¯a teraz stan§ú przed wszystkimi czekaj§cymi na zewn§trz osobami, by oŁwiadczyú im, jak§ okaza¯am si« idiotk§. Albo jak beznadziejnie da¯am si« wkr«ciú. Nie mog¯am tego zrobiú,
a przynajmniej nie w tym momencie. Potrzebowa¯am czasu, by ogarn§ú skal« k¯amstwa, jakiego dopuŁci¯ si« Chris, by w pe¯ni zrozumieú,
w jaki kana¯ mnie wp«dzi¯.
Bum, bum, bum! KtoŁ wali¯ pi«Łci§ w drzwi mojej sypialni. Podskoczy¯am na ¯óŠku, otwieraj§c oczy tak szeroko, Še aŠ mnie zapiek¯y.
— Lydia, juŠ czas. — odezwa¯ si« ojciec Chrisa.
Taaa… nie ma mowy. Musia¯am wiaú.
Ogarn«¯a mnie Łlepa panika i zerwa¯am si« do biegu. Nie by¯o to
¯atwe, bior§c pod uwag« moj§ n«dzn§ kondycj« i sukni« Łlubn§, ale
da¯am rad«. Nie tyle pobieg¯am, co wr«cz pogalopowa¯am. To niezwyk¯e, co moŠe zrobiú cz¯owiek pod wp¯ywem strachu.
Wypad¯am przez drzwi ogrodowe prosto na taras. Pogna¯am po
wypiel«gnowanym, zielonym trawniku, a moje szpilki przy kaŠdym
kroku zapada¯y si« w mi«kk§ ziemi«. Powietrze wype¯nia¯ gwar rozmów i szmer cicho przygrywaj§cej muzyki. Wszyscy goŁcie byli zebrani przy frontowej Łcianie budynku w oczekiwaniu na ceremoni«
oraz koktajle i kanapki, które mia¯y byú serwowane zaraz po niej.
Wobec tego pru¯am przez po¯oŠony na ty¯ach ogród, przedzieraj§c si«
przez krzaki i depcz§c klomby kwiatów. Ciernie róŠanych krzewów
wczepia¯y mi si« w rajstopy, k¯uj§c i drapi§c moje nogi. NiewaŠne. Nie
mia¯am czasu do stracenia. Bo oto po drugiej stronie drzewa sta¯ ukryty
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za nim kompostownik zajmuj§cy idealn§ pozycj« tuŠ obok oko¯o dwumetrowego ogrodzenia oddzielaj§cego t« parcel« od s§siedniej.
Tak. Wspaniale. Droga ucieczki.
Niech Chris martwi si« o to, jak wyjaŁniú zaproszonym goŁciom,
dlaczego jego panna m¯oda da¯a nog«. A jeszcze lepiej, gdyby musia¯ wzi§ú
to na siebie Paul, ten Łliski, dwulicowy, pieprzony z¯odziej facetów.
Chwa¯a Bogu, Še nie zdecydowa¯am si« na d¯ug§, pow¯óczyst§ sukni«, na któr§ namawia¯a mnie matka Chrisa. Mia¯am k¯opoty nawet
w takiej si«gaj§cej po¯owy ¯ydki, Še nie wspomn« o komplikacjach
zwi§zanych z tiulow§ halk§. Zadar¯am obie warstwy sukni do góry,
gramol§c si« sprawnie na si«gaj§cy mi prawie do pasa pojemnik. Kiedy
dŞwign«¯am si«, by stan§ú na równe nogi, zako¯ysa¯am si« niezgrabnie,
wydaj§c z siebie niepokoj§co cienki pisk. Zacisn«¯am palce na szorstkim, drewnianym p¯ocie tak mocno, Še aŠ zbiela¯y mi knykcie. Nie jestem moŠe szczególnie poboŠna, ale Bóg przecieŠ chyba nie pozwoli¯by
na to, Šebym gruchn«¯a na ziemi« i obi¯a sobie ty¯ek. Nie w takim dniu.
JeŁli naprawd« mia¯ ochot«, Šeby jeszcze mi dokopaú, to móg¯ wzi§ú
na wstrzymanie. Wystarczaj§co si« juŠ wycierpia¯am jak na jeden dzieĮ.
Wdech i wydech, byle si« nie ¯amaú. Musia¯am daú rad«. Na s§siednim podwórku, za pretensjonaln§ minirezydencj§ naleŠ§c§ do mnie
i do Chrisa leŠa¯a ma¯a, cicha chatka.
Idealnie.
Z mojego francuskiego manikiuru zosta¯y juŠ tylko odrapane resztki. Zawis¯am na r«kach, szamocz§c si« i skr«caj§c, aŠ zdo¯a¯am dŞwign§ú biodra i zarzuciú jedn§ nog« na p¯ot. Czu¯am w tej pozycji ostry
ucisk w kroczu. Mog¯abym przysi§c, Še moje wargi sromowe ma¯o nie
zawy¯y, co zreszt§ dotyczy¯o ca¯oŁci moich okolic intymnych. JeŠeli
chcia¯am zachowaú jakieŁ nadzieje na przysz¯e macierzyĮstwo, to musia¯am si« spr«Šaú… i to raz-dwa. Wysun«¯am si« do po¯owy na drug§
stron« ogrodzenia, wspieraj§c ci«Šar cia¯a na drewnianych sztachetach,
które wpi¯y mi si« boleŁnie w brzuch. Krople potu sp¯ywa¯y mi po twarzy, Š¯obi§c kaniony w grubej na jakiŁ centymetr warstwie makijaŠu
(na¯oŠonego przez kosmetyczk« polecon§ mi przez matk« Chrisa).
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— Ciocia Lydia? — TuŠ obok rozleg¯ si« cienki, niezbyt donoŁny
g¯osik. — Co robisz?
Pisn«¯am z zaskoczenia. Na szcz«Łcie zabrak¯o mi tchu na okrzyk.
Na dole sta¯a ma¯a dziewczynka, wpatruj§c si« we mnie pytaj§co wielkimi, piwnymi oczami.
— CzeŁú, Mary — uŁmiechn«¯am si« szeroko. — Nie spodziewa¯am si«, Še ci« tu spotkam.
— Czemu wspinasz si« na p¯ot? — zapyta¯a, ko¯ysz§c na obie strony swoj§ kwiecist§, satynow§ sukienk§.
— No wiesz…
— To jakaŁ zabawa?
— Yyy…
— Mog« si« przy¯§czyú?
— Tak! — uŁmiechn«¯am si« do niej drŠ§cymi wargami. — Tak,
bawi« si« w chowanego z twoim wujkiem Chrisem.
Ma¯a rozpromieni¯a si«.
— Ale nie, nie moŠesz si« do nas przy¯§czyú. Przykro mi.
Dziewczynka zrobi¯a markotn§ min«.
— Dlaczego nie?
Na tym polega k¯opot z dzieúmi: za duŠo pytaĮ.
— Bo to niespodzianka — stwierdzi¯am. — Naprawd« duŠa niespodzianka.
— Wujek Chris nie wie o tej zabawie?
— No w¯aŁnie nie wie. Dlatego musisz mi obiecaú, Še nikomu nie
powiesz, Še mnie tutaj widzia¯aŁ. OK?
— To sk§d wujek b«dzie wiedzia¯, Še ma ci« szukaú?
— S¯uszna uwaga. Ale wujek Chris to bystry ch¯opak. Raz-dwa
wykombinuje, co jest grane. — Zw¯aszcza Še zostawi¯am w domu swoj§
komórk«, która wci§Š odtwarza¯a to z¯owieszcze porno. Bior§c pod
uwag« aktualn§ sytuacj«, nie potrafi¯am wzbudziú w sobie Šalu, Še
ujawni¯am sk¯onnoŁci swojego niedosz¯ego m«Ša. — Dlatego nie mów
nikomu, Še mnie widzia¯aŁ, dobrze?
Mary wpatrywa¯a si« przez d¯uŠsz§ chwil« w swoje poprute, satynowe ciŠemki. Jej mama nie by¯aby zachwycona.

Kup książkę

Poleć książkę

12 | KYLIE SCOTT

— Nie lubi«, kiedy moi bracia wygaduj§ innym, gdzie s§ moje ulubione skrytki.
— No ba! To wkurzaj§ce, prawda? — Poczu¯am, jak moja noga zeŁlizguje si« po sztachecie i zakl«¯am pod nosem, s§dz§c, Še uda¯o mi
si« to zrobiú zupe¯nie bezg¯oŁnie.
Dziewczynka zrobi¯a oburzon§ min«.
— Nie wolno tak mówiú! Mama mówi, Še to nie¯adnie.
— Masz racj«, masz racj« — zgodzi¯am si« pospiesznie. — To
brzydkie s¯owo, przepraszam.
Ma¯a odetchn«¯a z ulg§.
— Nie szkodzi. Mama mówi, Še rodzice nie wychowali ci« jak naleŠy, wi«c musimy byú pob¯o… pob¯aŠ… — zmarszczy¯a brwi sfrustrowana trudnym wyrazem.
— Pob¯aŠliwi?
— Tak. — Dziewczynka wyszczerzy¯a si« uradowana. — Naprawd« dorasta¯aŁ w oborze? Wydaje mi si«, Še mieszkanie w oborze to niez¯a zabawa.
No prosz«. Oto co si« dzieje, jeŁli pozwoliú zadufanym w sobie,
bogatym sukom na deprawowanie m¯odych umys¯ów. Siostra Chrisa
ewidentnie prosi¯a si« o to, by utrzeú jej tego zarozumia¯ego nosa.
W sumie to naleŠa¯o si« to ca¯ej tej cholernej rodzince.
— Nie, kochanie — odpar¯am. — Nie wychowa¯am si« w oborze.
Ale za¯oŠ« si«, Še twoja mama czu¯aby si« jak w domu, gdyby trafi¯a
mi«dzy krowy.
— Muuu — rozeŁmia¯a si« weso¯o Mary.
— Dok¯adnie. Lepiej juŠ wracaj. I pami«taj, nikomu ani s¯owa, Še
mnie widzia¯aŁ. — Wycelowa¯am w ni§ wyprostowany palec, staraj§c
si« jednoczeŁnie przybraú wygodniejsz§ pozycj« i nie spaŁú na dó¯.
Jakby w ogóle istnia¯a taka opcja.
— Obiecuj«! Pa!
— Pa.
Ma¯a ruszy¯a biegiem przez ogród i wkrótce znikn«¯a mi z oczu.
Nareszcie mog¯am zejŁú z tego cholernego p¯otu. Mia¯am jak w banku, Še
niezaleŠnie od moich staraĮ i tak nie ob«dzie si« bez bólu. I rzeczywiŁcie.
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Wyt«Šy¯am wszystkie si¯y, choú mia¯am wraŠenie, Še moje mi«Łnie ud
i ¯ydek o ma¯o nie wrzasn«¯y, by zaprotestowaú. şe teŠ nie wykorzysta¯am wszystkich tych okazji, gdy Chris zaprasza¯ mnie na si¯owni«.
SpóŞnione Šale. Powoli zarzuci¯am jedn§ nog« na p¯ot, zaczynaj§c od
kolana. W moj§ sukienk« powczepia¯y si« drzazgi, rw§c nitki i pruj§c
jedwabny materia¯. Zsun«¯am si« na drug§ stron« ogrodzenia i przez
krótki, koszmarny moment dynda¯am w powietrzu, podczas gdy
chropowate drewno wŠyna¯o mi si« w d¯onie. Mi«Łnie ud mia¯am napi«te do granic wytrzyma¯oŁci. A potem zadzia¯a¯a grawitacja i gruchn«¯am z impetem na ziemi«. Auuu. I tyle poŠytku z bycia pulchn§.
Moje kr§g¯oŁci zupe¯nie nie zamortyzowa¯y upadku. Przeturla¯am si«
na plecy i zaleg¯am w wysokiej trawie, rz«Š§c jak na¯ogowy palacz.
Wszystko mnie bola¯o. Jakbym mia¯a si« tu za chwil« przekr«ciú.
To by¯o ca¯kiem fajne miejsce na Łmierú.
— Lydio, jesteŁ tam? — Us¯ysza¯am znajomy g¯os. To by¯a Betsy,
recepcjonistka z agencji sprzedaŠy nieruchomoŁci. — Liddy?
Nie cierpia¯am, kiedy ktoŁ mnie tak nazywa¯. A ona o tym wiedzia¯a, suka jedna.
Nie odpowiedzia¯am ani s¯owem i dalej leŠa¯am, poc§c si« i ci«Ško
oddychaj§c (tak cicho, jak to by¯o moŠliwe). Betsy nie mia¯a moŠliwoŁci, Šeby mnie zobaczyú, chyba Še sama wspi«¯aby si« na p¯ot. Ale to
by¯o ma¯o prawdopodobne, bo ogólnie rzecz bior§c, by¯a równie wysportowana co ja. Na razie nic mi nie grozi¯o. Po niebie przemkn§¯
bia¯y ob¯ok, m§c§c na chwil« nieskazitelny b¯«kit nieba. AleŠ cudowna
pogoda, idealna na czerwcowe wesele. Serio, nie moŠna by¯o sobie
wymarzyú lepszej.
Wo¯anie Betsy umilk¯o. Pora ruszaú. Powoli pozbiera¯am si« z murawy, czemu towarzyszy¯o kolejne szarpni«cie bólu przeszywaj§cego
wszystkie moje mi«Łnie. Z oddali dobiega¯y mnie liczne g¯osy wywo¯uj§ce raz po raz moje imi«. Coraz wyraŞniej pobrzmiewa¯a w nich
nuta paniki. A ja sta¯am za ogrodzeniem. Bez pieni«dzy, bez karty
kredytowej, bez telefonu, bez niczego. Prawd« mówi§c, mój improwizowany plan ucieczki okaza¯ si« lekko niedopracowany. Ale przynajmniej uda¯o mi si« pokonaú p¯ot.
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Podwórko s§siada by¯o kompletnie zaroŁni«te, niczym dŠungla.
I ca¯e szcz«Łcie, bo w przeciwnym razie mog¯abym sobie coŁ z¯amaú
podczas upadku. W kr«gu wysokich, starych sosen sta¯ ¯adniutki, szary bungalow. Wygl§da¯ zdecydowanie uroczo. To dla takich miejsc
zaj«¯am si« obrotem nieruchomoŁciami. şeby mieú okazj« pomagaú
ludziom w znalezieniu wspania¯ego domu, w którym mogliby zamieszkaú do koĮca swoich dni, wychowuj§c dzieci, poznaj§c s§siadów oraz
urz§dzaj§c imprezy i spotkania przy grillu, zamiast tu¯aú si« ze swoim
potomstwem po ca¯ym kraju w poszukiwaniu kolejnej szansy i przeprowadzaú si« do coraz to nowych, zapyzia¯ych lokali o cienkich Łcianach.
Tyle Še zamiast zajmowaú si« sprzedaŠ§ domków jednorodzinnych,
skoĮczy¯am w robocie polegaj§cej na wciskaniu klientom bezdusznych apartamentów i na ci§ganiu ich po nieruchomoŁciach, na które
Šadn§ miar§ nie mogli sobie pozwoliú. By¯am jak dziecko. Powiedzieú,
Še w tej branŠy panuje mordercza konkurencja, to gruby eufemizm.
Ale wróúmy do sytuacji, w której przysz¯o mi si« znaleŞú.
Sanders Beach to raczej spokojna dzielnica, a ja mog¯am byú pewna, Še rodzina mojego niedosz¯ego m«Ša zacznie mnie wkrótce szukaú. Gdybym wysz¯a na ulic«, znaleŞliby mnie, zanim zd§Šy¯abym si«
obejrzeú. Takie rozwi§zanie niczego nie za¯atwia¯o. Musia¯am och¯on§ú i wzi§ú si« w garŁú. Musia¯am poczekaú, aŠ nagranie z mojej komórki uŁwiadomi wszystkim zgromadzonym na weselu, Še Chris to
zdradziecki, k¯amliwy sukinsyn. A potem, no cóŠ, pozostawa¯o mieú
nadziej«, Še do tego czasu zd§Š« coŁ wykombinowaú.
W¯aŁnie dlatego, patrz§c na ten Łliczny bungalow, widzia¯am g¯ównie jedno: po¯oŠone na ty¯ach, szeroko otwarte okno.
Podci§gn«¯am strz«py swojej sukienki, wierzgn«¯am nog§, pozbywaj§c si« dyndaj§cego obcasa, po czym ruszy¯am przez wysok§ traw«.
Z wn«trza domu nie dochodzi¯y Šadne odg¯osy Šycia. Byú moŠe w¯aŁciciel gdzieŁ wyby¯ i zapomnia¯ wszystko pozamykaú. Otwarte okno
prowadzi¯o do niewielkiej ¯azienki pe¯nej kurzu i staroci. Wci§Š nie
dostrzeg¯am Šadnych Łladów czyjejŁ obecnoŁci.
Wedrzeú si« do cudzego domu czy czekaú, aŠ dopadnie mnie poŁcig? Wybór by¯ oczywisty. MoŠecie nazwaú mnie w¯amywaczk§.
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Musia¯am wpakowaú si« do Łrodka. JeŠeli poŠre mnie tam jakaŁ bestia,
to trudno. Przynajmniej b«dzie ze mnie solidny posi¯ek.
Okno znajdowa¯o si« niewysoko. Tym razem nie mia¯am Šadnych
problemów ze wspinaczka. Jedn§ r«k§ chwyci¯am za kraw«dŞ wanny,
Šeby utrzymaú równowag«, a drug§ opar¯am na pod¯odze. Wszystko
sz¯o jak z p¯atka, dopóki nie zabra¯am si« za przeciskanie swoich bioder przez okienny otwór. Drewniana framuga werŠn«¯a mi si« mocno
w boki, blokuj§c moŠliwoŁú ruchu. Utkn«¯am.
— Cholera — zakl«¯am, na wszelki przypadek Łciszaj§c g¯os.
Zacz«¯am si« szamotaú i wierciú, st«kaj§c z wysi¯ku i wierzgaj§c wystaj§cymi na zewn§trz nogami. Chwa¯a Bogu, Še w pobliŠu nie by¯o
nikogo, kto móg¯by mnie w tym momencie zobaczyú. By¯am Łwi«cie
przekonana, Še dam sobie rad«. W koĮcu jak§ róŠnic« robi¯o na tym
etapie to, czy strac« jeszcze troch« skóry lub sukienki? By¯o to bez
znaczenia. Zacisn«¯am d¯onie na kraw«dzi wanny i podci§gn«¯am si«
ze wszystkich si¯. Rozleg¯ si« trzask p«kaj§cego materia¯u i moje biodra wyrwa¯y si« z potrzasku. Run«¯am na pod¯og« prosto na twarz, by
chwil« póŞniej gruchn§ú ca¯ym ci«Šarem cia¯a. Bior§c pod uwag« raban,
jakiego narobi¯am, by¯am zaskoczona, Še wokó¯ bungalowu nie zbiegli
si« s§siedzi i policja.
— O BoŠe — j«kn«¯am, próbuj§c z¯apaú oddech.
Poziom bólu i upokorzenia, które odczuwa¯am, podskoczy¯ z wysokiego na absolutnie przeraŠaj§cy. AleŠ pierdolnik.
OstroŠnie wci§gn«¯am powietrze nosem i wypuŁci¯am je ustami.
OK, uda¯o si«. Oby¯o si« bez z¯amanych Šeber. Mój nos teŠ by¯ ca¯y.
Przesun«¯am j«zykiem po z«bach, sprawdzaj§c, czy któryŁ si« przypadkiem nie rusza. Okaza¯o si«, Še wszystko by¯o w jak najlepszym
porz§dku, ale i tak czu¯am si«, jakbym mia¯a za sob§ bójk« z ca¯§ band§ przeciwników. Mój prawy policzek pulsowa¯ boleŁnie. Przez d¯uŠszy moment leŠa¯am bez ruchu oszo¯omiona. Nie mia¯am ani si¯y, ani
odwagi, Šeby si« poruszyú. We wn«trzu starego bungalowu w dalszym
ci§gu panowa¯a cisza. Chwa¯a Bogu, Še by¯am sama. Byú sam§ jest
najlepiej, teraz juŠ to wiedzia¯am.
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Bior§c pod uwag«, Še ktoŁ móg¯by si« tu jednak zjawiú, wgramoli¯am si« do wanny i zaci§gn«¯am zas¯on«. Nast«pnie starannie wyg¯adzi¯am okrywaj§ce mnie strz«py tiulu i jedwabiu.
Nadesz¯a pora, by spojrzeú prawdzie w oczy. Stan§ú z ni§ twarz§
w twarz i przyj§ú j§ do wiadomoŁci. Mój facet okaza¯ si« wcale nie byú
moim facetem, nie by¯ teŠ bynajmniej moim najlepszym przyjacielem.
Nie czeka¯o na mnie szcz«Łliwe rodzinne gniazdko. A moje wymarzone wesele? Zosta¯y z niego gruz, dupa i kamieni kupa.
NiewaŠne. Uda¯o mi si« znaleŞú bezpieczn§ kryjówk«, gdzie mog¯am przeczekaú, aŠ ten dzieĮ dobiegnie koĮca. Niech Chris sam sobie
radzi z bajzlem, którego narobi¯. Musia¯am wzi§ú si« w garŁú.
Po moich policzkach pop¯yn«¯y gor§ce ¯zy. P¯yn«¯y tak przez d¯ugi,
d¯ugi czas.
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