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Rozdzia  1.

KILKA MIESI CY PO WYPADKU

DANIKA

Fizjoterapia by a piek em na ziemi. Wi za a si  z bólem, rozgory-
czeniem i bezcelowo ci  podszyt  poczuciem beznadziei, bo zda-
wa am sobie spraw , e — tak czy inaczej — efekty b d  mizerne.
Stara am si  jednak z ca ych si . Czysty wewn trzny upór i zaci -
to  nie pozwala y mi na cokolwiek innego.

Mia am tylko dwadzie cia jeden lat, dwudzieste drugie urodziny
zbli a y si  wielkimi krokami, ale zanim pozna am Tristana, nigdy
wcze niej nie czu am si  m oda. Z nim, przez pewien czas, by am
szczeni co beztroska i mia am wra enie, e ca e ycie jest jeszcze
przede mn . Obiecuj ce ycie.

Ta swawolna rado  ulecia a z mojego serca równie szybko, jak
si  w nim pojawi a. Jakby wszystko to by o zaledwie snem, jakim
czarem. Wróci am do bycia jak e stateczn  i odpowiedzialn  kobiet ,
jak  najpewniej by o mi pisane zosta .

Nie uroni am ani jednej zy z alu nad sob . Akurat tym nigdy
si  nie zatruwa am. Moj  trucizn  by a gorycz i musia am zmobi-
lizowa  ca  si  woli, by nie da  si  jej zniszczy .

T skni am za nim. Nie potrafi am si  pod tym wzgl dem ok amywa .
T skni am za nim straszliwie.
Przekonywa am siebie, e wszystko to by o czystym po daniem,

a nie prawdziw  mi o ci . Prawdziwa mi o  by a mitem, odwracaj cym
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uwag  od tego, co w yciu naprawd  stanowi o oparcie. Do Tristana
ywi am wielkie, wszechogarniaj ce uczucie, ale powtarza am sobie

w g owie jak mantr , e nigdy nie by o ono dla mnie podpor .
Mimo wszystko przypomina  mi o nim ka dy drobiazg. Mieli my ze

sob  zbyt wiele wspólnego, za wiele razem przeszli my, czuli my zbyt
mocno, a ka de uczucie pozostawia o po sobie wspomnienie. O mnó-
stwie piosenek, programów telewizyjnych i filmów musia am zapo-
mnie  na zawsze i nigdy wi cej nie mog am ich s ucha  ani ogl da .

To by o tego rodzaju rozstanie. Destrukcyjne.
Kiedy t sknota stawa a si  prawdziwie nie do zniesienia, prze -

cza am si  na tryb przetrwania, a mój umys  starym sposobem, wy-
wiczonym w nastoletnich czasach, gdy by am wykorzystywana,

zapada  si  w pustym, niedost pnym miejscu. W takich chwilach
dobrze mi to s u y o. I na szcz cie te chwile zawsze mija y.

Znajdowa am sobie tyle zaj , eby mie  jak najmniej czasu na
rozmy lania i nie t skni  za czym , co nigdy nie mia o si  zi ci .
Szko a, praca i wytyczanie cie ki mojej wymarzonej kariery absor-
bowa y mnie bez reszty.

Mog am po wi ci  ycie na realizacj  ambitnych planów. Tak
naprawd  nie mia am innego wyj cia, skoro mo liwo  za o enia w a-
snej rodziny zosta a mi brutalnie odebrana.

Przez d ugi czas czu am si  niepe na, ale raz po raz powtarza am
sobie, e jestem silna. Wystarczaj co silna, by i  przed siebie po-
mimo pewnych niedostatków… A tak naprawd , je li mia abym
by  ze sob  szczera, pomimo ziej cych we mnie luk.

Sz am wi c.

TRISTAN

— Witamy na dnie — zwróci  si  do mnie psycholog na wst pie,
gdy po raz pierwszy zawita em w jego gabinecie.

Przysz o mi do g owy, e to dobry start. Nie by bym w stanie si
przed nim otworzy , gdyby przynajmniej nie mia  poczucia humoru.
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By  niskim m czyzn  po pi dziesi tce. Mia  d ugie, siwe, nie-
sforne w osy. Przygl da  mi si  spod okularów, które nosi  zsuni te
na sam czubek nosa.

Nie mia  nawet br zowej, skórzanej kozetki, czego si  skrycie oba-
wia em. Musia em zwyczajnie siedzie  i z nim rozmawia , a nie le e
plackiem, jak to pokazuj  na filmach.

Zaj em miejsce na wygodnym krze le po drugiej stronie jego
biurka i z czasem opowiedzia em mu wszystko.

— Miewasz zaniki pami ci? — spyta  beznami tnym tonem na
naszym pierwszym spotkaniu, zerkaj c na jaki  diagram. Dosta em
ma ego bzika na punkcie tego diagramu.

— S ucham?
— Zaniki pami ci. Rodzaj zamroczenia, gdy wci  funkcjonujesz,

ale potem nie pami tasz, co robi e .
Podoba o mi si  to, jak podchodzi  do sprawy i sk ania  do mówie-

nia o wszystkim, jakby nic wielkiego si  nie sta o. Jego stonowane
reakcje sprawia y, e dramaty, jakie prze y em, nie zdawa y si  zbyt
ci kie do ud wigni cia.

— Och, oczywi cie. Nazywam to weekendem.
U miechn  si  smutno, ale nie uniós  wzroku.
— Jak mniemam, twoje ycie osobiste mocno na tym ucierpia o.
Trudno o wi kszy eufemizm.
Najbardziej gorzk  pigu k  do prze kni cia by a wiadomo  tego,

e staczaj c si  na dno, poci gn em j  za sob . W ko cu to ja zawsze
nadstawia em karku za mojego brata czy moj  matk .

A to by a przecie  moja ona. ona. Zrobi bym wszystko, by nie
dopu ci  do jej cierpienia i bra  na siebie jej krzywdy. Tymczasem
to ja je spowodowa em.

Biegu czasu nie da o si  jednak zawróci . Je li chcia em mie
jak kolwiek nadziej  na ycie, nie mog em w kó ko rozmy la , co by
by o gdyby.

— Có , owszem. Przypuszczam, e w a nie dlatego si  tu zna-
laz em. — Stara em si  zachowa  oboj tny ton, ale s owa ledwie
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przechodzi y mi przez gard o. — Straci em wszystkich najbli szych mi
ludzi. Brata, matk , on , nienarodzone dziecko. Wszystko przez na óg.

— Musisz by  bardzo upartym cz owiekiem, skoro trzeba by o a
tak wiele, by ci  tu sprowadzi . — U miechn  si  smutno. — Ale
upór to moja specjalno . Dogadamy si .

I tak si  sta o. Nawet je li czasami nienawidzi em go za stawianie
mnie w obliczu trudnych prawd.

— Nie mo esz oczekiwa , e kiedykolwiek j  odzyskasz — powie-
dzia  mi pewnego dnia, kiedy który  raz z kolei bez ko ca opowia-
da em o Danice. — Jest to jedna z tych rzeczy, z któr  powiniene
si  pogodzi . S dz , e po powrocie do normalnego ycia z odwyku
b dzie to dla ciebie najwi kszym wyzwaniem.

Chcia em si  sprzecza , chcia em walczy . Ale zamiast tego tylko
zamkn em oczy i podj em prób  zaakceptowania tego faktu.

— Powiedz mi, o czym my lisz — poprosi  agodnie.
— My l  o pierwszym kroku.
— To dobrze. Powiedz, co on dla ciebie oznacza.
— Jestem bezsilny wobec na ogu. Nie potrafi  kierowa  w asnym

yciem.
— To stuprocentowo podr cznikowa odpowied , ale dobra. Ten

krok trzeba przez jaki  czas w sobie przetrawia . Przyjrzyjmy si  jed-
nak dwunastu krokom jako ca o ci. Zróbmy co  w rodzaju podsu-
mowania. W istocie ucz  nas one, e nie mo emy odgrywa  roli Boga.
S  rzeczy, których zmieni  nie jeste my w stanie, nie tylko w kwestii
stosowania czy niestosowania u ywek. Dotyczy to tak e dawnych
b dów. Musisz si  pogodzi  z tym, e nie zmienisz jej decyzji, i zna-
le  sposób na to, by y  dalej bez na ogów. Czy jeste  ju  gotowy,
by to zaakceptowa ?

— Chcia bym z ni  chocia  porozmawia . Gdybym móg  cho by
sk oni  j  do spotkania, pokaza  jej, e wychodz  na prost , to by
mo e u wiadomi aby sobie, e si  zmieni em i e jestem gotowy zrobi
wszystko, by ponownie znale  si  w jej yciu.

— Jak widz , mamy z tym jeszcze bardzo du o pracy.
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I tak to wygl da o. Krok po kroku zacz em si  godzi  z tym, e
mi dzy nami to naprawd  mo e by  koniec. Nie przerwa, ale stan
permanentny.

Trudno by o mi przej  nad tym do porz dku dziennego.
Min y miesi ce, zanim zdo a em si  otworzy  podczas terapii

grupowej. Miesi ce wys uchiwania historii innych ludzi. Niektóre
nie wydawa y mi si  a  tak z e, ale cz  wiadczy a o przej ciach
tragiczniejszych nawet od moich.

Pewna kobieta, na ogowa heroinistka, zwierzy a si , e zaniedba a
niemowl  do tego stopnia, e zmar o w ó eczku, gdy ona by a na nar-
kotycznym haju.

Przez jaki  czas roztrz sa em w my lach t  histori , zafrapowany
sposobem, w jaki j  opowiedzia a — zupe nie jakby przytrafi o si  to
komu  innemu.

Co  w jej oderwaniu od rzeczywisto ci poruszy o we mnie czu e
struny.

Czy ja tak e do tego stopnia oderwa em si  od realiów w asnego
ycia? A je li tak, to jak do tego dosz o? Jak mog em by  a  tak samo-

lubny i okrutny, by przez tak d ugi czas ignorowa  wszystko, co si
wokó  mnie dzia o?

Szuka em ot pienia; wszyscy go szukali my, ale ot pienie wyni-
kaj ce z na ogów robi o z nas monstra.

Musia em pogodzi  si  z krzywdami, które wyrz dzi o monstrum, ja-
kie w sobie wyhodowa em. Oraz z faktem, e to ja by em tym potworem.

Dopiero gdy zacz em zmaga  si  z t  wiadomo ci  i akceptowa
j , z wolna otwiera em si  w grupie.

— Mam na imi  Tristan. Jestem alkoholikiem i narkomanem.
Trafi em tu, bo na ogi kosztowa y mnie utrat  mi o ci mojego ycia.

U miechn em si  a o nie, patrz c na w asne d onie.
— S dz , e zakocha em si  w niej w chwili, gdy nazwa a mnie

kobieciarzem.

* * *

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/lovtr3
http://helion.pl/rt/lovtr3


Lovely Trigger. Tristan i Danika. Tom III

12

Zaaran owanie spotkania nie by o atwe. Nie chcia a rozmawia  bez-
po rednio ze mn , wszystko przechodzi o wi c przez bardzo powolny
filtr, jakim sta  si  Jerry. Nieustannie napotykali my jakie  problemy.

Min y miesi ce, nim sprawy cho  odrobin  ruszy y do przodu.
Nie chcia a si  ze mn  spotka  sam na sam, zupe nie jakbym

by  jakim  niebezpiecznym z oczy c .
Stara em si  nad tym nie zastanawia .
Dra ni o mnie to, odbiera o mi to zdrowy rozs dek i ch  do ycia

w trze wo ci, ale musia em si  skupi  na pozytywach.
Zaprosi em przyjació , których pozna em na odwyku.
Trinity by a dwudziestoletni  heroinistk , któr  rodzice umiesz-

czali w o rodku odwykowym ju  cztery razy. Jej obecny czysty okres
by  najd u szym, odk d sko czy a pi tna cie lat. By a urocz , zabawn
dziewczyn  i ywi em szczer  nadziej , e tym razem si  jej uda.

By a filigranowa, a tego dnia mia a na sobie jednolicie czarny
T-shirt i d insy. Jej rude w osy by y krótkie, tylko z przodu troch
d u sze. Opadaj ca na jedno oko grzywka nie przeszkadza a jej bystro
spogl da  na rozmówc .

Todd by  dwudziestopi cioletnim tatua yst , uzale nionym od
rodków przeciwbólowych. Po odwyku trafili my do tego samego

o rodka przej ciowego. By  drobnym, szczup ym ch opakiem o w o-
sach w kolorze s omkowym, wytatuowanym tak, e wygl da em przy
nim jak tabula rasa.

Nawi zywanie znajomo ci w o rodku odwykowym by o bardzo
proste, ale niestety wiele z nich nie wytrzymywa o próby czasu. Przez
minione osiem miesi cy niemal wszyscy, których bli ej pozna em,
wrócili do na ogu. Ci, którzy wraz ze mn  zachowywali wstrzemi li-
wo , byli dla mnie jak ko o ratunkowe, niezb dne, bym móg  zupe -
nie wydobrze .

Po pobycie w o rodku odwykowym Trinity i Toddowi uda o si  nie
wróci  do na ogów i wci  dzielnie walczyli, tak jak ja. Stanowili dla
mnie idealne towarzystwo. Przechodzili przez to samo co ja i dzi ki
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temu doskonale rozumieli, jak trudnym wyzwaniem by o dla mnie
nadchodz ce spotkanie.

Uczestniczyli w terapii grupowej wraz ze mn , o mojej obsesji
na punkcie Daniki wiedzieli wi c wszystko i znali powody, dla których
Danika mnie znienawidzi a.

Przyszli my na miejsce przed czasem, bo nie by em w stanie d u-
ej wytrzyma . Trz s em si  z nerwów. Skr ca o mnie w rodku tak,
e nie mog em usiedzie  na krze le.

Cierpi c katusze, obsesyjnie my la em o tym spotkaniu od czasu,
kiedy ostatni raz si  widzieli my. To po prostu nie mog o si  tak
sko czy . Musia o da  si  zrobi  wi cej; z pewno ci  by o co , czym
mog em jej cho  w cz ci zrekompensowa  wszystko, co si  sta o.

Nawet je li nie mog em by  jej m em, pragn em jej obecno ci
w moim yciu. W jakiejkolwiek formie.

Dos ownie jakiejkolwiek.
Wprawdzie nie usatysfakcjonowa oby mnie cokolwiek innego ni

wszystko, ale by em gotów z wdzi czno ci  przyj  ka d  propozycj .
Okruszki, strz pki, resztki jej dawnych uczu  jako ukojenie dla

tego, co wci  czu em do niej ca ym sob .
Przyj bym nawet to.
Dygota em tak, e pola em sobie d onie, próbuj c upi  yk kawy bez-

kofeinowej, któr  zamówi em tylko po to, by mie  co zrobi  z r kami.
Kiedy tak siedzieli my, a ja czeka em na ni , niepewny tego, co ma

nast pi … a raczej przera ony tym, co mog o si  sta , a z czym nie
mog em si  pogodzi , poczu em nieodpart  potrzeb  napicia si .

Zwierzy em si  z tego. By  to jeden z elementów terapii: zwróci
si  po pomoc, gdy czujesz, e nie dajesz sobie rady. Wci  co  si  we
mnie przeciwko temu buntowa o, ale jak tylko mog em, stara em
si  post powa  wed ug nowych zasad.

Tym bardziej e stare zasady bezsprzecznie si  nie sprawdzi y.
Nawet w minimalnym stopniu.
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— W takim razie, stary, chod my do baru. Gdzie  na wiecie na
pewno jest pi ta po po udniu. — Todd powiedzia  to artobliwym to-
nem i ten luz by  dok adnie tym, czego mi by o trzeba.

Roze mia em si , a Trinity mi zawtórowa a.
Siedzia em przodem do drzwi wej ciowych lokalu, jak na warcie,

zobaczy em j  wi c pierwszy.
Zamar em. Kiedy j  ujrza em, ca e cia o odmówi o mi pos u-

sze stwa. Najpierw po prostu by em w szoku, poczu em czyst  rado
z zobaczenia jej licznej twarzy, nawet z odleg o ci tych kilku metrów,
przez szklane drzwi.

Us u nie otworzy  jej drzwi jaki  m czyzna, a ja przez krótk ,
pe n  napi cia chwil  napawa em si  jej widokiem.

Mia a na sobie czarn , d ug , si gaj c  do kostek spódnic  i blado-
ró ow  koszul , dopasowan  tak, e podkre la a jej idealn  figur .
Jej b yszcz ce w osy by y rozpuszczone, a makija  — nieco mocniejszy
ni  pami ta em z przesz o ci — wygl da  absolutnie ob dnie.

Wci  by a najpi kniejsz  kobiet , jak  kiedykolwiek widzia em.
Wiedzia em, e nigdy si  to nie zmieni.

— Jasna cholera — mrukn  Todd.
— Ta laska wygl da ob dnie — powiedzia a Trinity.
D onie odruchowo zacisn y mi si  w pi ci, gdy Danika zacz a

ku tyka  przez drzwi.
— O mój Bo e — rzuci a Trinity, która nagle zrozumia a, w czym

rzecz. — Czy to ona?
Nie odpowiedzia em, nie mog em; by em zdruzgotany widokiem

tego, jakim wysi kiem by o dla Daniki pokonanie zaledwie kilku kro-
ków, by usi  przy stoliku.

Czu e  si  kiedy  tak, jakby kto  wbi  ci korkoci g prosto w serce?
Nie? Otó  ja w a nie tak si  wówczas poczu em.

I by o to cholernie niemi e prze ycie.
Przez nieko cz c  si  chwil  szamota em si  w sobie, patrz c na

to, do czego doprowadzi em. Stara em si  z tym zmierzy , zaczerpn
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kolejny haust powietrza i dalej y  we w asnej skórze, cho  niena-
widzi em si  do szpiku ko ci.

Z tego, e wsta em i do niej podszed em, zda em sobie spraw
dopiero wtedy, gdy by em ju  przy jej stoliku. Moje cia o y o w asnym
yciem, jakby w oderwaniu od wiadomo ci.

Ledwie spojrza a na moj  twarz. Pos a a mi tylko jedno, ci kie,
ale przelotne spojrzenie, zanim wbi a wzrok gdzie  w moj  klatk
piersiow .

O Bo e. Nie mo e znie  nawet mojego widoku. Poczu em si  par-
szywie. Nawet w najgorszych przypuszczeniach nie s dzi em, e b -
dzie a  tak le.

Wpatrywa em si  w ni  przez d ugi czas, ch on c j  wzrokiem i mi-
mowolnie próbuj c j  sk oni  cho by do jeszcze jednego zerkni cia.

Wreszcie si  otrz sn em.
— Co  ci przynie ? Kawy czy herbaty?
Zadr a a, ale opanowa a si  w jednej chwili. Nie by em pewny,

czy rzeczywi cie tak by o, czy te  tylko sobie to ubzdura em, bo sam
trz s em si  jak osika.

— Poprosz  herbat , dzi kuj  — odpar a sucho.
Poszed em do baru i zamówi em dwie herbaty, nie spuszczaj c

z niej wzroku.
Nie zaszczyci a mnie nawet jednym spojrzeniem.
Kiedy przynios em herbat  do stolika, podzi kowa a skinieniem

g owy i zacz a wpatrywa  si  w fili ank . Os odzi a napój saszetk
cukru i zamiesza a.

— Mleka? — spyta em.
Pokr ci a g ow  i doda a jeszcze troch  cukru. Nie pi a, tylko upo-

rczywie wpatrywa a si  w fili ank .
Sam te  nie zamierza em pi  i odsun em naczynie na bok.
Po o y em d onie na stole i splot em palce. Wpatrywa em si  w nie

w takim samym skupieniu co ona w swoj  herbat . Wzi em bardzo
g boki wdech i zebra em si  na odwag .
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— Niejednego a uj  i wyrz dzi em wiele z a, za które ponosz
wy czn  odpowiedzialno , ale mo esz mi wierzy , e najwi ksze
wyrzuty sumienia dr cz  mnie z powodu wszystkich krzywd, których
przeze mnie dozna a . — Wyuczy em si  tych s ów na pami .
Szczerze w tpi em, e gdybym tego nie zrobi , potrafi bym wypowie-
dzie  je na g os i si  przy tym nie rozklei .

Wreszcie poczu em na sobie jej spojrzenie, teraz jednak to mnie
brak o si y, by popatrze  jej prosto w oczy. Wiedzia em, e nie zdo-
am ud wign  tego, co z nich wyczytam.

Marzy em, e co  odpowie… dos ownie cokolwiek, ale kiedy sta o
si  jasne, e tego nie zrobi, zacz em mówi  dalej:

— Po wszystkim, co si  sta o, nie zas u y em na twoje przeba-
czenie, jednak o nie prosz .

B agam — pomy la em.
Skoml .
— Wiedz, e gdybym tylko móg , cofn bym wszystko, co si  sta o.

I wiedz, e czuj  si  odpowiedzialny za ca e z o, które si  wydarzy o.
Bardzo mi przykro, e stoczy em si  na dno tak, e poci gn em tak e
ciebie. Z ogromn  ch ci  zrekompensowa bym ci to w dowolny sposób,
jaki mo esz sobie wyobrazi ; zrobi bym ka d  rzecz, o jak  chcia aby
mnie poprosi .

Prosz  — pomy la em. Popro  mnie o co . O cokolwiek. Pozwól mi
da  i we . Pozwól mi znów odnale  w twoim yciu jakie  miejsce.

— Jestem do twoich us ug. Zawsze, Daniko. I szczerze marz  o tym,
e kiedy , za jaki  czas, znów zechcesz by  moj  przyjació k .

Z apa a si  za szyj  i wzdrygn a, jakby z niech ci .
Ja te  si  wzdrygn em, ale z bólem.
Czu a do mnie takie obrzydzenie, e wzbrania a si  nawet przed

pomys em powrotu do przyja ni?
— Tristanie — powiedzia a wolno, ochryple. — Uznaj si  za

rozgrzeszonego. Ale nie s d , e obwiniam ci  za wszystko, co si
wydarzy o.
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Przez krótk , ulotn  jak mgnienie oka chwil  ogarn a mnie nie-
wys owiona euforia.

— Mia am nadziej , e wszystko troch  inaczej si  u o y — ci -
gn a. — Odpowiedzialno  za to, co si  zdarzy o, nie spoczywa
tylko na jednej osobie. Owszem wi c, wybaczam ci wszystko.

Poczu em, jak przepe niaj  mnie rado , zaskoczenie i jasne
wiat o nadziei.

Ale w lad za nimi przysz y jednak kolejne s owa, bolesne, przera-
aj ce, których pragn em nigdy nie us ysze .

— To rzek szy, musz  jednak odmówi  propozycji twojej przyja ni.
Niektóre sprawy… A tak naprawd  niektórzy ludzie powinni trzyma
si  od siebie z dala. My jeste my tak  par .

Nie, nie, nie — pomy la em. Wszystko, tylko nie to. Nie odtr caj
mnie zupe nie. Pogodz  si  ze wszystkim, tylko nie z tym.

W jej stanowczym u o eniu ramion dostrzeg em jednak niewzru-
szone zdecydowanie.

Z jej spuszczonego wzroku wyczyta em koniec.
Najlepsze, co mog em zrobi , to da  jej to, czego najwyra niej

chcia a. Nie mia em prawa z ni  o to walczy . Nie po tym, co zrobi em.
— Je li w a nie tak czujesz, musz  uszanowa  twoj  decyzj . — Nie

chcia em wypowiedzie  tych s ów, ale zmusi em si , by wybrzmia y.
— Tak czuj . Ale dzi kuj  za przeprosiny i ycz  ci wszystkiego

najlepszego — mówi a, patrz c mi w obojczyk. — Ciesz  si , e uda o
ci si  uzyska  pomoc.

To by  koniec. Nie mia a mi nic wi cej do powiedzenia. Nie potra-
fi em w to uwierzy , ale przyj em to z rezygnacj .

Wreszcie wsta em i odszed em.
Nie bez wysi ku.
Moje cia o nie chcia o si  z ni  rozstawa  równie mocno jak serce.
Nie wiedzia em, jak zacz  y  na nowo, ale oczywiste by o, e

ona ju  to zrobi a.
— Musz  si  czym  zaj . Musz  jako  wzi  si  dzisiaj w gar

— powiedzia em przyjacio om po powrocie do ich stolika. Wbi em
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wzrok w przygn bion  min  Daniki. Jak do tego dosz o? Wszak wiet-
nie pami ta em to, jak kiedy  na mnie patrzy a. Jakbym by  jej ca ym
wiatem.

Da bym wszystko, by to odzyska .
By na to zas u y .
Cho  oczywi cie nigdy na to nie zas u y em.
— Mam ogromn  ochot  da  sobie w gaz — rzuci em zwi le.
— Znajdziemy ci zaj cie — powiedzia a agodnie Trinity.
— Pójdziemy do kina, a potem na si owni  — podsun  Todd.

— Wiem, jak lubisz trenowa .
Kiwn em g ow , a potem poszed em za nimi do wyj cia. Min li-

my Danik , która zdawa a si  donik d nie spieszy  i z pozbawion
wyrazu twarz  wci  wpatrywa a si  w herbat .

Przystan em, mijaj c j , ale Trinity z apa a mnie za rami  i poci -
gn a za sob .

— Nienawidzi mnie — powiedzia em wreszcie, uruchamiaj c sil-
nik. — Powiedzia a, e mi wybacza, ale nie chce mnie ju  w swoim
yciu. W aden sposób. Powiedzia a, e nie mo emy by  nawet przy-

jació mi. Ledwie na mnie spojrza a.
— Och, Tristanie — powiedzia a mi kko Trinity, a z tonu jej g osu

wywnioskowa em, e ona tak e mia a nadziej  na lepszy obrót spraw
na tym spotkaniu.

— Przykro mi, ch opie — doda  Todd. — W tym rozdaniu trafi y
ci si  wyj tkowo trefne karty. Ale na pewne sprawy po prostu nie
mamy wp ywu.

By a to dla mnie trudna lekcja, ale z ca ych si  stara em si  wy-
ci gn  z niej wnioski na przysz o .
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