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Rozdziañ 1.
Zimne powietrze zamgliïo okno w naszym salonie, a ja — pogrÈĝona
w nerwowym oczekiwaniu — siedziaïam z twarzÈ przy szybie, starajÈc
siÚ dojrzeÊ cokolwiek na zewnÈtrz. W kaĝdej chwili na nasz podjazd
mogïo wjechaÊ volvo Randy’ego. Pojechaï na lotnisko Logan, by odebraÊ swojego syna, Eleca, który miaï z nami mieszkaÊ przez nastÚpny
rok, w trakcie pobytu jego matki w delegacji za granicÈ.
Randy i moja mama, Sarah, byli maïĝeñstwem dopiero od kilku
lat. Ja i mój ojczym dogadywaliĂmy siÚ ze sobÈ caïkiem nieěle, ale nie
powiedziaïabym, ĝe byliĂmy sobie bliscy. O dotychczasowym ĝyciu
Randy’ego wiedziaïam niewiele: jego byïa ĝona, Pilar, byïa ekwadorskÈ
artystkÈ mieszkajÈcÈ w rejonie zatoki San Francisco, a jego syn byï
wytatuowanym gówniarzem, któremu, jak twierdziï Randy, pozwalano
robiÊ wszystko, na co tylko miaï ochotÚ.
Nigdy wczeĂniej nie miaïam nawet okazji spotkaÊ mojego przyrodniego brata, widziaïam tylko jego zdjÚcie sprzed kilku lat, zrobione
krótko przed Ălubem Randy’ego z mojÈ mamÈ. Chïopak na fotografii
miaï ciemne wïosy, odziedziczone zapewne wraz z ciemnawÈ karnacjÈ po latynoamerykañskiej mamie, ale jasne oczy i subtelne rysy
twarzy z pewnoĂciÈ wziÈï po ojcu. Prezentowaï siÚ wówczas caïkiem
schludnie, ale Randy wspomniaï, ĝe jego syn przechodzi ostatnio fazÚ
buntu. Bunt miaï siÚ przejawiaÊ w tatuaĝach, które chïopak zaczÈï
kolekcjonowaÊ juĝ od piÚtnastego roku ĝycia, oraz kïopotach, w jakie
pakowaï siÚ za sprawÈ alkoholu i marihuany. Randy uwaĝaï, ĝe wszystkie te wybryki uchodziïy chïopakowi na sucho z powodu roztrzepania
jego matki i jej skoncentrowania na wïasnej karierze.
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Mój ojczym twierdziï, ĝe namówiï swojÈ byïÈ ĝonÚ na przyjÚcie tymczasowego stanowiska w londyñskiej galerii sztuki. Gdzie miaïa prowadziÊ zajÚcia edukacyjne. Zrobiï to po to, by Elec, majÈcy obecnie 17 lat,
mógï pomieszkaÊ z nami.
Mimo ĝe Randy robiï dwa razy do roku krótkie wypady na przeciwlegïy koniec kraju, to przez zdecydowanÈ wiÚkszoĂÊ czasu byï
zbyt daleko, by móc dyscyplinowaÊ swojego syna. CiÈĝyïo mu to na
sercu i opowiadaï, ĝe cieszy siÚ na moĝliwoĂÊ spÚdzenia najbliĝszego
roku z Elekiem. Miaï nadziejÚ naprowadziÊ go na wïaĂciwÈ drogÚ.
Wpatrywaïam siÚ w brudny Ănieg zalegajÈcy na naszej ulicy i czuïam, jakby w moim brzuchu kïÚbiï siÚ rój motyli. Mroěne powietrze
spowijajÈce Boston bÚdzie niemiïÈ niespodziankÈ dla mojego wychowanego w Kalifornii przyrodniego brata.
Miaïam przyrodniego brata.
Byïa to dziwna myĂl. Miaïam nadziejÚ, ĝe znajdziemy wspólny
jÚzyk. Jako jedynaczka zawsze pragnÚïam mieÊ rodzeñstwo. ¥miaïam
siÚ z wïasnej naiwnoĂci, wyobraĝajÈc sobie, ĝe w jednej chwili poïÈczy
nas magiczna wiÚě, jak Donny’ego i Marie Osmond albo Jake’a i Maggie Gyllenhaal. DziĂ rano wpadïa mi w ucho stara piosenka Coldplay,
której nigdy wczeĂniej nie sïyszaïam, zatytuïowana Brothers and Sisters.
Jej tekst nie mówiï wïaĂciwie o relacjach ïÈczÈcych rodzeñstwo, ale
chciaïam wierzyÊ, ĝe to dobry znak. ¿e bÚdzie OK. ¿e nie ma siÚ
czym przejmowaÊ.
Moja mama wydawaïa siÚ równie podenerwowana co ja, biegaïa
nieustannie po schodach, szykujÈc pokój przeznaczony dla Eleca.
Przemeblowaïa gabinet, zmieniajÈc go w sypialniÚ. Obydwie pojechaïyĂmy wczeĂniej razem do Walmartu, by kupiÊ przeĂcieradïa i inne
niezbÚdne rzeczy. Czuïam siÚ dziwnie, robiÈc zakupy dla kogoĂ, kogo
nie znaïam. ZdecydowaïyĂmy, ĝe weěmiemy granatowÈ poĂciel.
ZaczÚïam mamrotaÊ pod nosem, myĂlÈc o tym, co mu powiem,
o czym moglibyĂmy rozmawiaÊ, co mogïabym mu u nas pokazaÊ.
Czuïam podekscytowanie pomieszane ze stresem.
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Gdy trzasnÚïy drzwi samochodu, spïoszona poderwaïam siÚ z kanapy, wygïadzajÈc pomiÚtÈ koszulÚ.
Uspokój siÚ, Greta.
Rozlegï siÚ szczÚk przekrÚcanego w zamku klucza. Do domu wmaszerowaï Randy. Nie zamknÈï za sobÈ drzwi, przez co do przedpokoju
zaczÚïo wnikaÊ mroěne powietrze. MinÚïo kilka minut, nim usïyszaïam skrzypienie butów na oblodzonej nawierzchni podjazdu, jednak
wciÈĝ nikt siÚ nie pokazywaï. Elec musiaï przystanÈÊ tuĝ przed wejĂciem. Randy wystawiï gïowÚ na zewnÈtrz. — Rusz tyïek i wïaě do
Ărodka, Elec.
Mój przyrodni brat stanÈï w progu, a ja poczuïam, jak coĂ Ăciska
mnie za gardïo. Z wysiïkiem przeïknÚïam ĂlinÚ, przez kilka sekund
chïonÈc ten widok, a serce waliïo mi coraz mocniej, w miarÚ jak
docieraïo do mnie, ĝe chïopak wyglÈda zupeïnie inaczej niĝ na zdjÚciach, które widziaïam wczeĂniej.
Elec byï wyĝszy od Randy’ego, a krótka fryzura, którÈ zapamiÚtaïam
z fotografii, zmieniïa siÚ w skïÚbionÈ burzÚ loków niemal caïkowicie
zasïaniajÈcÈ mu oczy. Pachniaï papierosami, a moĝe byï to tytoñ fajkowy, bo zapach niósï w sobie sïodki aromat. Przy dĝinsach miaï zawieszony ïañcuch. Zdawaï siÚ nie zwracaÊ na mnie uwagi, wiÚc skorzystaïam z okazji i obserwowaïam, jak rzuca swojÈ torbÚ na podïogÚ.
ubudu.
Co to za haïas? Czy to jego bagaĝ, czy moje serce?
Elec skierowaï spojrzenie na Randy’ego. — Gdzie mój pokój? —
zapytaï chrapliwym gïosem.
— U góry, ale nie ruszysz siÚ stÈd, dopóki nie przywitasz siÚ ze
swojÈ siostrÈ.
Caïa zesztywniaïam, wzdragajÈc siÚ na děwiÚk tego sïowa. Nie byïo
mowy, ĝebym zechciaïa byÊ jego siostrÈ. Po pierwsze, kiedy odwróciï
siÚ w mojÈ stronÚ, sprawiaï wraĝenie, jak gdyby chciaï mnie zabiÊ.
A po drugie, juĝ od pierwszego spojrzenia na jego piÚknie wyrzeěbionÈ
twarz byïam absolutnie pewna, ĝe choÊ mój umysï ostrzega mnie, by
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mu nie ufaÊ, to moim ciaïem w jednej chwili owïadnÚïa fascynacja,
dla zwalczenia której byïabym gotowa na wszystko.
Przewierciï mnie ostrym jak sztylet spojrzeniem, nie odzywajÈc siÚ
ani sïowem. Zrobiïam kilka kroków do przodu i, odrzuciwszy na bok
dumÚ, wyciÈgnÚïam do niego dïoñ. — Jestem Greta. Miïo ciÚ poznaÊ.
Nic nie odpowiedziaï. Dopiero po kilku sekundach niechÚtnie
wyciÈgnÈï ku mnie rÚkÚ. Jego uĂcisk byï niemile twardy, niemal bolesny, po czym szybko puĂciï mojÈ dïoñ.
KaszlnÚïam i powiedziaïam: — WyglÈdasz inaczej… niĝ sobie
wyobraĝaïam.
Spojrzaï na mnie z ukosa. — A ty wyglÈdasz caïkiem, caïkiem…
zwyczajnie.
Poczuïam duszÈcy Ăcisk gardïa. Przez krótkÈ chwilÚ myĂlaïam, ĝe
zamierzaï powiedzieÊ mi komplement, zanim nie usïyszaïam, jak po
„caïkiem, caïkiem” dodaje „zwyczajnie”. Najsmutniejsze byïo to, ĝe
gdybyĂcie mnie spytali, jaka wydawaïam siÚ sobie samej w jego obecnoĂci, uĝyïabym prawdopodobnie wïaĂnie tego okreĂlenia.
Wbiï we mnie lodowate spojrzenie, mierzÈc mnie wzrokiem od
stóp do gïów. Mimo ĝe odrzucaïa mnie jego osobowoĂÊ, nie mogïam
wyzwoliÊ siÚ spod wraĝenia, jakie zrobiïa na mnie jego uroda, i aĝ
mnie od tego mdliïo. Miaï doskonale prosty nos i ïadnie zarysowanÈ
szczÚkÚ. Jego wargi byïy idealne — zbyt idealne jak na to, jak paskudne sïowa z nich pïynÚïy. Pod wzglÚdem fizycznym byï ucieleĂnieniem moich snów, a pod kaĝdym innym — uosobieniem koszmarów.
Ale nie zamierzaïam dopuĂciÊ, by zauwaĝyï, ĝe jego sïowa zrobiïy na
mnie jakieĂ wraĝenie.
— Chcesz, ĝebym ci pokazaïa twój pokój? — zapytaïam.
Zignorowaï mnie, podniósï swój bagaĝ i ruszyï w stronÚ schodów.
¥wietnie. Wspaniale poszïo.
Po schodach zeszïa moja mama i natychmiast chwyciïa Eleca
w objÚcia.
— Bardzo siÚ cieszÚ, ĝe mogÚ ciÚ w koñcu poznaÊ, zïotko.
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Caïy zesztywniaï, po czym wyswobodziï siÚ z jej uĂcisku. —
Chciaïbym móc powiedzieÊ to samo.
Randy skoczyï w stronÚ schodów, wymierzajÈc w swojego syna
palec. — DoĂÊ tego pieprzenia, Elec. Przywitasz siÚ z Sarah, jak naleĝy.
— Witaj, Sarah, jak naleĝy — powtórzyï chïopak monotonnym
gïosem, ruszajÈc po schodach na górÚ.
Matka poïoĝyïa dïoñ na ramieniu Randy’ego. — Nic siÚ nie staïo. Jeszcze siÚ oswoi. Zostawmy go w spokoju. Taka przeprowadzka na
drugi koniec kraju musi byÊ ciÚĝkim przeĝyciem. Elec po prostu nie
wie, czego siÚ spodziewaÊ.
— To maïy, bezczelny gówniarz, ot co.
Wow.
MuszÚ przyznaÊ, iĝ nawet biorÈc pod uwagÚ zachowanie chïopaka,
zaskoczyïo mnie, ĝe Randy mówi o swoim synu w ten sposób. Ojczym
nigdy nie uĝyïby takich sïów, odnoszÈc siÚ do mnie, choÊ z drugiej
strony nigdy nie zrobiïam nic, czym mogïabym na nie zasïuĝyÊ. A Elec
naprawdÚ byï bezczelnym gówniarzem.
Tego wieczoru nie opuĂciï juĝ swojego pokoju. Randy wszedï tam
jeden raz i sïyszaïam, jak siÚ kïócÈ, ale postanowiïyĂmy razem z mamÈ
siÚ nie wtrÈcaÊ, pozwalajÈc, by sami rozstrzygnÚli swoje spory.
Kiedy szïam na górÚ do swojej sypialni, nie mogïam siÚ powstrzymaÊ i przystanÚïam przy pokoju Eleca, wbijajÈc wzrok w zamkniÚte
drzwi. Zastanawiaïam siÚ, czy jego opryskliwe zachowanie wobec nas
stanowi zapowiedě tego, jak bÚdzie wyglÈdaï caïy spÚdzony z nim rok,
albo czy w ogóle wytrwa w naszym domu przez tak dïugi czas.
Chciaïam umyÊ zÚby, wiÚc pchnÚïam drzwi do ïazienki i aĝ podskoczyïam, gdy moim oczom ukazaï siÚ Elec, stojÈcy pod prysznicem
i wycierajÈcy swoje mokre ciaïo. W powietrzu unosiïa siÚ para i woñ
mÚskiego ĝelu do kÈpieli. Z jakiegoĂ niezrozumiaïego powodu zamiast
uciekaÊ, znieruchomiaïam. A co gorsza, zamiast zasïoniÊ siÚ rÚcznikiem, Elec upuĂciï go nonszalancko na podïogÚ.
SzczÚka mi opadïa.
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Przez kilka sekund nie mogïam oderwaÊ wzroku od jego penisa,
a potem uniosïam oczy do góry, wodzÈc nimi po koniczynkach wytatuowanych na jego muskularnym brzuchu i po tatuaĝu pokrywajÈcym
caïe lewe ramiÚ chïopaka. Po jego klatce piersiowej spïywaïy struĝki
wody. W lewym sutku poïyskiwaï kolczyk. Kiedy wreszcie przeniosïam
spojrzenie na jego twarz, malowaï siÚ na niej wredny uĂmieszek.
Chciaïam coĂ powiedzieÊ, ale sïowa ugrzÚzïy mi w gardle.
W koñcu odwróciïam gïowÚ i wydukaïam: — Och… O Boĝe…
Prze… Przepraszam… Juĝ sobie idÚ.
Byïam juĝ jednÈ nogÈ na korytarzu, kiedy zatrzymaï mnie jego
gïos. — Zachowujesz siÚ, jakbyĂ nigdy nie widziaïa nagiego faceta.
— WïaĂciwie to… nie widziaïam.
— No to ci nie zazdroszczÚ. Kaĝdy nastÚpny facet wypadnie w porównaniu z tym, co tu zobaczyïaĂ, naprawdÚ blado.
— Nie jesteĂ zbyt pewny siebie?
— Ty mi powiedz. Nie mam powodu, by tak uwaĝaÊ?
— Jezu… Zachowujesz siÚ jak…
— Jak nadzwyczajny kutas?
Caïa ta sytuacja przypominaïa straszny wypadek drogowy, od którego nie moĝna oderwaÊ oczu. Ponownie spojrzaïam w dóï, omiatajÈc
wzrokiem jego ciaïo. Co siÚ ze mnÈ dziaïo? Staï przede mnÈ kompletnie nagi, a ja nie mogïam siÚ ruszyÊ.
O cholera… miaï kolczyk równieĝ w ĝoïÚdzi czïonka. Cóĝ za Ăwietny
egzemplarz poglÈdowy, by pierwszy raz poznaÊ nagie mÚskie ciaïo.
Jego gïos przeciÈï moje obserwacje. — Nie chce mi siÚ tu tak
staÊ, wiÚc jeĂli nie zamierzasz nic zrobiÊ, to powinnaĂ chyba wyjĂÊ,
ĝebym mógï skoñczyÊ siÚ ubieraÊ.
PotrzÈsnÚïam gïowÈ z niedowierzaniem i zatrzasnÚïam za sobÈ
drzwi ïazienki.
Na drĝÈcych nogach pobiegïam do swojego pokoju.
Co siÚ wïaĂnie wydarzyïo?
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