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Z dedykacją dla dziewczyn 
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które nieustannie mnie wspierają. 

Dziękuję Wam z całego serca. 



Rozdział 1

Wszystkiego najlepszego! – Usłyszałam śpiewny, 
radosny głos siostry. Chciałam jej odpowiedzieć, 

naprawdę, ale byłam zbyt zmęczona, by otworzyć usta. 
– Bee? – zaczęła Branna. – Hej? Dzisiaj kończysz 

dwadzieścia jeden lat, podnoś z łóżka ten swój leni-
wy tyłek! 

Jęknęłam w odpowiedzi i ani drgnęłam. 
– okej – powiedziała, prychając pod nosem. – Chcia-

łam być miła, ale skoro nie chcesz wstać, to nie zo-
stawiasz mi wyboru. 

Usłyszałam, jak wychodzi z pokoju. Brzmiała na 
pokonaną. Uśmiechnęłam się do siebie i zanurzyłam 
głębiej w swojej pościeli, okrywając się nią ciasno. Było 
mi tak wygodnie i czułam się szczęśliwa, jednak moje 
zadowolenie skończyło się kilka minut później, kiedy 
moja siostra wróciła do sypialni. Uzbrojona. 

W śmiertelnie niebezpieczną broń. 
– Pobudeczka! – krzyknęła. 
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Na ułamek sekundy nastała cisza, ale potem zro-
biło mi się zimno i mokro. Wrzasnęłam zszokowana 
i zaczęłam kaszleć, zachłystując się nie powietrzem, 
a wodą. Spanikowana zrzuciłam z siebie kołdrę. Pod-
niosłam się z trudem, stając na środku łóżka. zaczę-
łam sapać głośno, bo czułam lodowatą wodę mrożącą 
każdy nerw mojego ciała. 

– Branna! – krzyknęłam. 
Siostra rzuciła na podłogę miskę po wodzie, którą 

na mnie wylała. 
– Kazałam ci wstawać – powiedziała ze śmiechem. 

– ale ty mnie nie posłuchałaś. 
zacisnęłam ręce w pięści i otarłam powieki z zimnej 

wody. Dopiero teraz otworzyłam oczy i zobaczyłam 
plecy Branny, która właśnie uciekała z mojego pokoju. 

– Ja cię, kurwa, zabiję! – krzyknęłam za nią. 
zeskoczyłam z łóżka z bojowym okrzykiem, prawie 

łamiąc przy tym kark, bo podłoga była cała mokra. Nie 
miałam zamiaru tego sprzątać. Gdy już odzyskałam 
równowagę, wyszłam z pokoju, ostrożnie stawiając 
nogi, i w końcu znalazłam się na suchej powierzchni. 
Wytarłam mokre stopy o dywan i zbiegłam szybko 
po schodach. Stanęłam w korytarzu i spojrzałam na 
zamknięte drzwi od kuchni. Podeszłam i otworzyłam 
je z zamaszyście. 

– Wszystkiego najlepszego! 
zignorowałam okrzyki mężczyzn, które rozległy się 

w całej kuchni – szukałam wzrokiem mojej ofiary. 
To znaczy siostry. 
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– Cholera, Pchełko, słyszałaś kiedykolwiek o spod-
niach od piżamy? – zapytał Kane zachrypniętym głosem. 

Kane Slater to brat mojego chłopaka, Dominica 
Slatera. Dominic miał trzech starszych braci – ryde-
ra, aleca i Kane’a, a także młodszego o trzy minuty 
Damiena Slatera, jego brata bliźniaka. Bracia Slater 
byli piątką zapalczywych, boskich facetów, a ja, taka 
zwykła dziewczyna, miałam zaszczyt nazywać jed-
nego z nich swoim chłopakiem. 

zerknęłam na Kane’a. Uniosłam brwi, gdy zobaczy-
łam, jak lustruje moje ciało od góry do dołu. zdez-
orientowana spojrzałam na aleca i rydera, którzy 
również przyglądali się dolnej części mojego ciała. 

Kiedy skupiłam wzrok na Dominicu, zauważyłam, 
że zagryza wargę i patrzy na moje ciało, jakby chciał 
mnie zjeść. Spojrzałam na swoje nogi i dotarło do 
mnie, że mam na sobie tylko majtki. I to mokre – ale 
wcale nie w seksowny sposób. Nie założyłam spodni 
od piżamy ani szortów. 

Czy byłam zawstydzona? Nie. 
Czy byłam wściekła? Tak, do cholery! 
– Branna – warknęłam niczym rozjuszony pies. 
Bracia parsknęli śmiechem i spojrzeli ponad ra-

mionami w kierunku miejsca, w którym ukrywała się 
Branna – kucała schowana za ryderem. 

– Wy zdradliwe gnojki! – krzyknęła, a potem wrzas-
nęła dziko, gdy zauważyła, że biegnę w jej stronę. 

Siostra rzuciła się przed siebie, przeciskając obok 
Kane’a, który zaczął pocierać swoją pierś z wyrazem 
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bólu na twarzy. Biedak ostatnio nie czuł się za dobrze. 
zatrzymałabym się, żeby sprawdzić, czy wszystko 
z nim w porządku, ale byłam w trakcie ważnej misji. 
zignorowałam go, a także okrzyki braci, którzy kazali 
mi zostawić Brannę w spokoju. Siostra tymczasem 
uciekła z kuchni i wybiegła do ogrodu za domem. 

– zostaw mnie w spokoju. robiłam tylko to, co kazał 
mi Dominic! – krzyknęła Branna, wdrapując się na 
ogromną trampolinę, którą Dominic wygrał w fejs-
bukowym konkursie w zeszłym roku. 

Nie wiedziałam nawet, po co wziął w nim udział. 
Naprawdę myślałam, że ta trampolina będzie stała 
nieużywana. o dziwo, chłopcy bardzo często na niej 
skakali, zachowując się jak małe dzieci. 

– Wcale nie powiedziałem, że masz polać ją wodą, 
ty mała… 

– Nie waż się kończyć tego zdania, Dominic – krzyk-
nął ryder, przerywając swojemu młodszemu bratu. 

zdjęłam z włosów mokrą gumkę i zebrałam moje 
zmierzwione, wilgotne loki w nieporządnego koka. 
zaśmiałam się, widząc Dominika, który chciał się po-
stawić ryderowi, ale mimo to wiedział, że lepiej tego 
nie robić. Dominic pewnie mógłby wygrać pojedynek 
z ryderem, lecz z drugiej strony nigdy nie widziałam, 
jak walczy ryder. równie dobrze mógłby zniszczyć 
mojego chłopaka. 

– Myślę, że chciał użyć mojego ulubionego słowa 
na „p”… I to by bardzo pasowało do mojej siostry – 
zawołałam, patrząc ze złością na Brannę.

Czy to było zbyt ostre? Nie, niewystarczająco. 



11B R O N A G H

Dominic parsknął. 
– Chciałem ją nazwać zołzą, nie miałem zamiaru 

użyć tego słowa! 
ryder uderzył Dominica w ramię, a chłopak syknął 

z bólu. rozbawiło mnie to. obróciłam się ponownie 
w kierunku trampoliny, na której moja siostra skakała 
jak naćpany cukrem dzieciak. 

– Trzymaj się ode mnie z daleka, Bronagh – ostrze-
gła, ale z tego, co widziałam, uśmiechała się. 

Czy ona naprawdę uważa, że to jest takie zabawne?, 
pomyślałam ze złością. zobaczymy, czy będzie się 
śmiała, gdy położę na niej swoje łapy. 

– Myślisz, że to śmieszne? – zapytałam, wspinając 
się na trampolinę. – Myślałaś, że polanie mnie wodą 
było zabawne? 

– Śmieję się, bo gonisz mnie w mokrym podko-
szulku i majtkach – powiedziała, chichocząc głośno. 
– W dodatku te babcine gacie wyglądają okropnie. 

Cofnęłam się, jakby mnie uderzyła. 
– Masz to w tej chwili odszczekać! To są bardzo wy-

godne majtki. Nie mogę spać w stringach lub czymś 
podobnym, bo wchodzą mi w tyłek! 

Irytowała mnie wżynająca się w ciało bielizna. Nie 
byłam na tyle cierpliwa, by cały dzień wyciągać sobie 
stringi z tyłka. Branna uśmiechnęła się drapieżnie. 

– a co Dominic myśli o twoich babcinych gaciach? 
zmrużyłam oczy i krzyknęłam, nie odwracając 

wzroku od siostry: 
– Dominic, przeszkadza ci, że śpię w babcinych ga-

ciach? 
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– eee, nie. Wolę, gdy nie masz na sobie żadnych maj-
tek, a jeśli już, to chociaż stringi, ale one wszystkie 
ściągają się z taką samą łatwością, więc dla mnie nie 
ma różnicy. 

Usłyszałam, jak alec wybucha śmiechem, więc po-
kręciłam głową zawiedziona. Dominic nigdy mnie nie 
zawiódł i zawsze potrafił powiedzieć najmniej odpo-
wiednią rzecz w danej sytuacji. 

– Widzisz? Jemu to nie przeszkadza – powiedziałam. 
Branna nie przestawała się uśmiechać. 
– Właśnie słyszałam. 
Poczułam, jak drga mi powieka. 
– Chodź tutaj. 
– Nie – odpowiedziała. 
Uśmiechnęłam się złośliwie. 
– Dlaczego nie? 
– Masz mnie za głupią? – zapytała z uniesionymi 

brwiami. 
zamrugałam. 
– Tak. 
Branna zignorowała moje słowa i rzekła: 
– Nie zbliżę się do ciebie, bo wiem, że mnie ude-

rzysz, gdy to zrobię. 
odnalazłam równowagę na trampolinie. 
– Wylałaś na mnie lodowato zimną wodę i znisz-

czyłaś mój materac. Myślę, że małe uderzenie to nie-
wielka cena za tę okropną pobudkę. 

Branna ani drgnęła. 
– ale twoje uderzenia są bolesne. 
Uniosłam brwi. 



13B R O N A G H

– Każdy cios boli. 
Moja siostra pokręciła głową. 
– Ty uderzasz jak facet, więc twoje bolą bardziej. 
Czułam satysfakcję, gdy powiedziała, że jestem 

silna, ale nie chciałam jej okazywać. Skrzyżowałam 
ramiona na piersi i powiedziałam: 

– Branna, jesteś trzydziestojednoletnią kobietą, za-
cznij się zachowywać adekwatnie do swojego wieku. 

Branna zachłysnęła się powietrzem. 
– Ty dzisiaj kończysz dwadzieścia jeden lat, a ga-

niasz mnie po całym domu, jakbyś miała dziesięć. 
Powinnaś spojrzeć w lustro, zanim powiesz komuś, 
żeby dorósł. 

– Wszystko jedno, za dziewięć lat i tak będziesz 
miała już czterdziestkę.

odkąd Branna skończyła trzydzieści jeden lat, zaka-
zała nam wypowiadać liczbę „czterdzieści” w swojej 
obecności. oczywiście ja cały czas to powtarzałam. 

No chodź tutaj, ty mendo. 
Gdy już skończyłam się z nią droczyć, Branna rzu-

ciła się na mnie jak rozjuszony byk. Niestety znaj-
dowała się na trampolinie, więc straciła równowagę 
i upadła przede mną, zanim położyła na mnie swoje 
łapy. Usłyszałam, jak bracia wybuchają śmiechem. Ja 
również zachichotałam, jednak nie było mi do śmie-
chu, gdy siostra złapała mnie za kostki i szarpnęła. 
Poleciałam w dół i upadłam plecami na trampolinę, 
odbijając się od niej.

– o, mój Boże. To było niesamowite! – krzyknęłam 
ze śmiechem. – Dominic, widziałeś to? 
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– Tak – odparł, chichocząc. – Widziałem, skarbie… 
I widzę też, że Branna czołga się w twoją stronę. 

– Stary, zrujnowałeś element zaskoczenia! – wark-
nął alec w stronę swojego młodszego brata. 

Przestałam się śmiać i w ostatniej chwili uniosłam 
głowę, by zobaczyć, jak Branna rzuca się na mnie. 

– zero litości! – wrzasnęłam i przekulałam się na 
bok. 

Branna wylądowała twarzą na trampolinie. Przez 
moment się nie ruszała, więc rzuciłam się na nią 
i przytrzymałam jej ręce za plecami, siadając na tył-
ku siostry, by nie mogła mi uciec. 

– złaź ze mnie! – wrzasnęła, wierzgając pode mną. 
Uniosłam brwi i pochyliłam się nad nią, przykłada-

jąc usta do jej ucha. 
– Czego w wyrażeniu „zero litości” nie rozumiesz? 
– Niczego! – krzyknęła. – Puść mnie. Jestem od ciebie 

starsza, odsuń się! 
Jednak ja ani drgnęłam. 
– Przeproś za to, że polałaś mnie wodą i wtedy cię 

puszczę. 
Branna fuknęła, sfrustrowana, ale nic nie powie-

działa. 
– Nie zejdę z ciebie, dopóki mnie nie przeprosisz. 
Moja siostra odetchnęła głęboko parę razy i powie-

działa ze złością w głosie: 
– Przepraszam, okej? 
zastanowiłam się przez chwilę nad jej przeprosina-

mi, a potem z niej zeszłam. Siostra jęknęła i wstała po-
woli, by nie przewrócić się na niestabilnej trampolinie. 
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Wyciągnęła rękę i dotknęła swojego tyłka, a potem 
mruknęła pod nosem z niezadowoleniem. 

– Przez ciebie jestem teraz tak samo mokra, jak ty. 
Należało się jej. 
– Jak bardzo mokre jesteście? – zawołał alec. 
Branna i ja spojrzałyśmy na niego i pokręciłyśmy 

głowami, słysząc jego zboczone pytanie. 
– Jesteś obleśny. 
Parsknął pod nosem i odparł: 
– Wiem. 
Prychnęłam cicho i znowu spojrzałam na siostrę, 

która właśnie szła ostrożnie w moją stronę. Myśla-
łam, że coś mi zrobi, więc zasłoniłam się rękoma, ale 
zamiast łaskotek czy uszczypnięcia poczułam, jak 
siostra obejmuje mnie ramionami. 

– Wszystkiego najlepszego, kochanie – wymamro-
tała, trzymając mnie mocno w objęciach. 

otworzyłam oczy i uśmiechnęłam się, odwzajem-
niając uścisk. 

– Dzięki, Bran. 
Myślałam, że teraz siostra mnie puści, jednak ona 

nagle oplotła swoją nogę wokół mojej i szarpnęła, 
sprawiając, że straciłam równowagę. Popchnęła mnie, 
a ja upadłam na trampolinę. Powietrze uleciało mi 
z płuc. 

– za co to było? – zapytałam, z trudem łapiąc od-
dech. 

– za to, że przed chwilą unieruchomiłaś mi ręce 
i usiadłaś na mnie – odparła Branna i zaczęła skakać, 
śmiejąc się wesoło. 
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– Przestań! – krzyknęłam, turlając się od jednej kra-
wędzi trampoliny do drugiej. 

otworzyłam oczy i patrzyłam, jak siostra w końcu 
schodzi na ziemię z pomocą rydera. Uniosłam rękę i po-
kazałam jej środkowy palec. Spojrzała na mnie i wybuch-
nęła śmiechem, a potem zaciągnęła rydera i aleca do 
domu. Dominic wspiął się na trampolinę, by sprawdzić, 
czy wszystko ze mną w porządku. zamknął za sobą siat-
kę ochronną i przyczołgał się do mnie, po czym usadowił 
się między moimi nogami i spojrzał na mnie z góry. 

– W czym mogę ci pomóc? – zapytałam rozbawiona. 
Dominic uśmiechnął się do mnie. 
– Możesz dać mi buziaka. Nie dostałem żadnego od 

wczorajszej nocy. 
– Jeszcze nie myłam zębów. 
– No i co z tego? 
– Śmierdzi mi z ust. 
– Wcale nie. 
Pochylił głowę i ułożył usta do pocałunku. zaśmia-

łam się i pocałowałam go krótko. 
– To był kiepski pocałunek – powiedział, oddychając 

głęboko. – Spróbuj jeszcze raz. 
Musiałam mu odmówić. 
– Pocałuję cię po tym, jak umyję zęby… i wezmę 

prysznic. 
Dominic uśmiechnął się szeroko. 
– Też przydałby mi się prysznic. 
Poczułam, jak usta mi drgają. 
– Brałeś już prysznic dzisiaj rano, po powrocie z bie-

gania. Słyszałam. 




