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Rozdział drugi 

Drew 

JESTEŚ PIĘKNA? 
Podnoszę piłkę z podstawki, cofam się i unoszę rękę, skupiając 

wzrok na najbardziej oddalonym celu.  
Jesteś piękna? 
Rzucam piłką, która mija się z obręczą o pół metra.  
— Kurwa! — warczę w przestrzeń. Steve zamiera w pół kroku, 

ale tylko wbijam w niego wściekłe spojrzenie. Odrzuca głowę w tył 
i wybucha śmiechem, a ja zaciskam zęby.  

Nigdy nie tracę skupienia. Przenigdy. A wystarczyła jedna pie-
przona pogawędka z cholerną Brexton Kincade i nie trafiłem?  

Pojebało cię, Bowman?  
Biorę się w garść, łapię kolejną piłkę i biegnę. Trafiam w górną 

część celu, a piłka ląduje z boku bramki, zamiast przelecieć przez 
środek. Znowu, kurwa, nie trafiłem.  

Dlaczego powiedziałeś coś takiego Rozpuszczonej Brex? Dlaczego po 
tym wszystkim, co się wydarzyło, powiedziałeś jej, że jest piękna?  

— Chryste…  
Wznoszę twarz w stronę nocnego nieba, biorę głęboki wdech, 

żeby oczyścić myśli. Cały czas jednak widzę jej długie nogi, boskie 
ciało i zachwycającą twarz.  
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To prawda. Ona rzeczywiście jest piękna. Chwilę mi zajęło, za-
nim dotarło do mnie, że przede mną stoi Brexton Kincade we wła-
snej osobie, bo pamiętałem ją jako tyczkowatą, chudą, bez zęba, 
z płaską klatką piersiową i kędzierzawymi włosami. 

Zupełnie jakby mój umysł celowo wyparł to ostatnie lato, które  
razem spędziliśmy. Jakby nigdy do niczego nie doszło.  

Ale to był zwyczajny błąd.  
Dwójka nastolatków robiąca coś pod wpływem presji, jaką wy-

warli na nich rówieśnicy.  
Przekonywałem siebie samego, że to się nie liczyło.  
Aż do teraz.  
Bo teraz ona jest kobietą. Podnieca mnie. Jest… Jezu Chryste. Prze-

cież mówimy o Brex. Nie mogę tak o niej myśleć.  
Nie mogę zastanawiać się, jak ją poderwać, skoro jako dzieciaki 

podczas wspólnych rodzinnych wakacji w Allegheny biegaliśmy jak 
opętani, zbierając świetliki do słoika.  

I zdecydowanie nie powinienem tego robić.  
Nie po tym, co się stało.  
Bo przez jej ojca mój świat stanął na głowie.  
Kiedy kolejne podanie mija się z celem, jęczę sfrustrowany.  
Wybij to sobie z głowy, Drew. 
Musisz trzymać się jak najdalej od niej.  
Jej nazwisko powinno być dla ciebie wystarczającym powodem.  
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