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Prolog

DANIKA

Wzi am g boki wdech, z twarz  wtulon  w najcudowniejszy tors na
wiecie. Nie spa am ju  od d u szej chwili, ale nawet nie zamierza am

wstawa . Nie by am pewna, czy to ja cia niej obejmuj  Tristana, czy
on mnie. Zasn li my wtuleni w siebie i o ile mnie wzrok nie myli ,
adne z nas nie ruszy o si  ani odrobin .

Jedn  nog  przerzuci am mu przez biodro, a r k  obejmowa am
jego bok, trzymaj c w zaci ni tej d oni skraj T-shirta, jakby od tego
zale a o moje ycie. Le a am na drugiej r ce, opieraj c si  o ni
tak mocno, e odr twia a, a jednak nawet nie przysz o mi do g owy,
eby si  ruszy .

On obejmowa  moje ramiona, a jedn  nog  wsun  mi mi dzy uda.
Czu am, e koszulka podjecha a mi pod ebra, bo Tristan odruchowo
zacisn  na niej d o  na moich plecach. Na ladowali my si  nawzajem,
lgn li my do siebie za wszelk  cen , nawet we nie.

Poczu am, e si  wierci, i unios am g ow , eby na niego spojrze .
Zamruga  pi knymi, z ocistymi oczami, wci  przes oni tymi

mgie k  snu. Patrzy am, jak zmienia si  wyraz jego twarzy, gdy odzy-
skiwa  wiadomo , a s odka niepami  ust powa a miejsca przera-
aj cej rzeczywisto ci.

Pomy la am, e to mo e by  jedna z najgorszych rzeczy zwi za-
nych z czyj  mierci ; ta chwila mi dzy snem a jaw , kiedy przypo-
minasz sobie o stracie i musisz ponownie si  z ni  pogodzi , raz jesz-
cze prze y  ten moment, kiedy twoje ycie uleg o nieodwracalnej
zmianie i odebra o co  tak bardzo ci bliskiego. Min  ju  nieco ponad
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miesi c od pogrzebu brata, a Tristan wci  co dzie  rano od nowa
prze ywa  koszmar uzmys awiania sobie nieobecno ci Jareda.

Dwa dni po pogrzebie matka Tristana za yczy a sobie, by syn opu ci
jej dom i nie pokazywa  si  jej na oczy. Bez wzgl du na to, jak bardzo
by o to niesprawiedliwe, najwyra niej obarcza a Tristana ca  win
za mier  Jareda. Bior c pod uwag  wszystko, co przeszed , wydawa o
mi si , e przyj  to z du ym spokojem. Poza tym by am niemal
pewna, e po wyj ciu z a oby jego matka zmieni zdanie. Na razie
jednak niewzruszenie trwa a przy swoim.

Musia am si  bardzo stara , eby si  na ni  nie w cieka . Raz po
raz powtarza am sobie, e po prostu cierpi i cz  tego bólu rozlewa
si  dooko a. Kocha a Tristana i z czasem powinna si  z tym upora .

Zwa ywszy na okoliczno ci, Tristan dobrze zniós  odtr cenie,
ale potrzebowa  mnie bardziej ni  kiedykolwiek wcze niej, a ja by am
zdeterminowana, by pomóc mu przez to przej .

Przez ostatni miesi c praktycznie nie odst powa  mnie na krok.
Owszem, mia  swoje mieszkanie, ale od czasu, gdy opu cili my dom
jego matki, noc w noc spa  u Bev. Nie chcia  by  sam nawet przez
chwil , a ja to rozumia am. Wydawa o mi si , e samotno  jest
nieod czn  cz ci  a oby, ale nie potrafi am odmówi  temu cz o-
wiekowi niczego.

Przestali my imprezowa  i przez ca e dnie bawili my si  z ch op-
cami, wieczorami za  ogl dali my powtórki ulubionego serialu
Jerry’ego, Bogaci bankruci. Wreszcie widzieli my je ju  tyle razy,
e mogli my przerzuca  si  cytatami. Kochali my si , zasypiali my,

a potem kochali my si  znowu. By  to czas pocieszenia i niepewno ci,
mi o ci i wyobcowania.

Do dzi  wspominam tamte dni jako najbardziej s odko-gorzk
spo ród wszystkich duchowych ucieczek.

Mocno zamkn  oczy i po omacku zacz  lgn  do moich ust,
szukaj c pocieszenia w dotyku. Da am mu to, czego po da . Pra-
gn am mu da  absolutnie wszystko.
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Zwolni  kurczowy chwyt, którym mi tosi  moj  koszulk , i podci -
gn  j  w gór , kilkoma p ynnymi, szybkimi ruchami zdejmuj c ze
mnie ubranie. Moje niecierpliwe d onie tak samo post pi y z jego ko-
szulk . Przylgn am do jego torsu, rozkoszuj c si  dotykiem nagiej
skóry. ci gn  ze mnie majtki, a ja pozbawi am go bokserek, ca uj c
ka dy skrawek jego cia a, którego mog am si gn . Wessa am do
ust jego brodawk , a  j kn  i, zanurzywszy d onie w moich w osach,
odci gn  mnie od siebie.

Pow drowa  d o mi do moich bioder i schwyci  je mocno. Prze-
wróci  si  na plecy i poci gn  mnie za sob  tak, e usiad am na
nim okrakiem.

— Dosi d  mnie — rzuci  szorstko, pot nymi d o mi pomagaj c
mi usadowi  si  dok adnie nad jego wypr on  m sko ci .

Wygi am plecy w uk, jedn  d oni  podpieraj c si  o jego klatk
piersiow  dla zachowania równowagi, drug  za  naprowadzi am
go na swoje wej cie. Potar am koniuszkiem szpark , daj c mu od-
czu , jak bardzo jestem ju  na niego gotowa, i rozkoszuj c si  tym
wra eniem.

Wierzgn  biodrami i jednym ruchem wnikn  we mnie tak g bo-
ko, e j kn am.

— Ju  — powiedzia  gard owym g osem. — Nie chc  czeka .
Gdy wykona  nast pny ruch w gór , opad am z impetem, wbijaj c

go w siebie po sam koniec.
Zamkn am oczy i odruchowo odchyli am g ow  do ty u, daj c si

porwa  emocjom. Przez chwil  zamar am w bezruchu, czerpi c
rado  z cudownej blisko ci, póki jego niecierpliwe d onie nie schwy-
ci y mnie w biodrach i nie sk oni y do dzia ania.

Zacz am agodnie kr ci  biodrami kusz cym, zmys owym ru-
chem. J kn  i schwyci  mnie za po ladki. Zagryz am warg  i do-
stroi am si  do rytmu, poruszaj c si  w gór  i w dó , w gór  i w dó …

Jedn  d oni  si gn  do mojej piersi i zacz  j  ugniata , drug
w przelocie pog adzi  udo i nieomylnie trafi  do echtaczki, a potem
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zacz  j  pie ci  okr nymi ruchami, które leniwie, zniewalaj co do-
prowadzi y mnie na próg rozkoszy.

Jego magiczne d onie dzia a y niezawodnie.
— Prosz  — krzykn am niemal, zwi kszaj c tempo.
On tak e przyspieszy , a  nagle zamar am, a moim cia em wstrz -

sn  dreszcz, niczym w gor czce. Podda am si  falom uniesie , a kiedy
ich uzale niaj cy haj troch  zel a , poczu am, jak drga wewn trz mnie,
a na jego twarzy maluje si  rozkosz satysfakcjonuj cego spe nienia.
Kocha am patrze , jak dochodzi, i zastyg am nabita na jego pal, a
otworzy  oczy i nasze spojrzenia si  spotka y.

Nachyli am si  i po o y am obok niego, tul c twarz w zag bieniu
jego szyi i napawaj c si  zapachem.

Zawsze tak cudnie pachnia . Ten zapach kojarzy  mi si  z domem.
— Kocham ci  — sapn  chrapliwie. Powtarza  to bez przerwy.

Odk d wyrzek  to po raz pierwszy, nie t amsi  w sobie tych s ów,
a jednak za ka dym razem, gdy to mówi , czu am motylki w brzuchu.

— Ja te  ci  kocham — szepn am mi kko wprost do jego ucha.
cisn  mnie mocniej.

— Nie mog  ci  nigdy straci , Daniko. Nie wiem, czy da bym ra-
d  to prze y .

— Masz mnie. A ja si  donik d nie wybieram. Przenigdy.
Mówi am to z pe nym przekonaniem, ale ycie mia o dla nas

inne plany.
By am wojowniczk  z natury i nikt nie móg by powiedzie , e o nas

nie walczy am.
Odda abym ycie za t  walk .
Jak e niewiele brakowa o, by naprawd  do tego dosz o…

Tristan bra  prysznic, kiedy wreszcie zdecydowa am si  odebra  tele-
fon od Kenny’ego. Próbowa  si  z nami skontaktowa  od tygodnia, ale
jakie  dziwne przeczucie kaza o mi si  wystrzega  rozmowy z nim.
By o mi jednak g upio z tego powodu. Kenny by  mi ym facetem
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i mier  Jareda tak e musia a go poruszy , z drugiej jednak strony
w naszym ma ym wiecie Tristan i ja czuli my si  tak dobrze, e
trudno by o mi si  z nim rozsta .

— Cze  — powiedzia am niepewnie, odbieraj c telefon.
— Daniko! — w s uchawce rozbrzmia  ciep y g os Kenny’ego,

w którym s ycha  by o wyra n  ulg . — Próbuj  si  do was dobi  od
tygodnia. Jak si  macie? I jak si  czuje Tristan?

Westchn am w poczuciu winy.
— Jako  sobie radzi. Przepraszam, e nie oddzwania am. To

wszystko po prostu…
— Nic nie szkodzi. Rozumiem. Troszczysz si  o niego i wszyscy to

doceniamy. Dzi kuj .
Zaskoczy o mnie to. Owszem, stara am si  o niego troszczy , ale

nie oczekiwa am, e jego przyjaciele b d  mi za to dzi kowa .
— Ca a przyjemno  po mojej stronie, Kenny. Po prostu chc

z nim by . Zrobi abym dla Tristana wszystko.
— Mi o mi to s ysze . Ciesz  si , e jeste  przy nim i pomagasz

mu przez to przej . Naprawd  ci  potrzebowa .
Prze kn am ci ko, wzruszona jego s owami. Nie przywyk am do

s uchania takich rzeczy.
— Domy lam si , e nie b dzie chcia  ze mn  gada , ale czy mo-

g aby  mu co  ode mnie przekaza ?
— Oczywi cie.
— Mam gitar  Jareda. W tpi , eby chcia  j  dosta  ju  teraz,

ale po prostu powiedz mu, e j  dla niego przechowuj . Jared uczy
go gra . Wiedzia a  o tym?

— Nie mia am poj cia.
— My l , e powrót do grania dobrze by mu zrobi . Poczu by si …

bli ej Jareda, a pewnie tego potrzebuje.
— S dzisz, e w obecnej sytuacji bardziej by mu to pomog o czy

zaszkodzi o? — spyta am. Nie pyta am retorycznie. Wydawa o mi si ,
e mo liwe jest i jedno, i drugie.
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— Moim zdaniem by pomog o. Byli sobie bardzo bliscy. Jestem
pewny, e nie chce zapomnie  o bracie, a kontakt z czym , z czym
Jared nigdy si  nie rozstawa , to najlepszy sposób, by piel gnowa
pami  o nim.

S dz c po brzmieniu g osu, Kenny wierzy  w to, co mówi .
Pó niej, znacznie pó niej, b d  a owa a, e powiedzia am Trista-

nowi o tej rozmowie i o gitarze. Jaka  cz  mnie — ta cz , która
lubi p awi  si  we w asnym nieszcz ciu i rozpami tywa  przesz o
— b dzie obwinia  t  gitar  za wszystko, co si  mi dzy nami popsu o,
bo to przez ni  na nowo zwi za  si  z zespo em i wróci  do minionego
stylu ycia. Logiczna cz  mnie wiedzia a jednak, e Tristan tak
czy owak wróci by do dawnych nawyków i starych przyjació , a jego los
by  tylko w jego r kach.

Ka de potkni cie, które poprowadzi o nas cie k  ku katastrofie,
by o wy cznie nasz  win , ale tamtej gitary nienawidz  do dzi …
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