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Dla mojej młodszej siostry. 

Nie napisałabym Dominica  
i innych powieści z serii Slater Brothers,  

gdyby nie nasze nocne burze mózgów.  
Kocham cię!  



Rozdział 1

Dziś spóźniłam się do szkoły, ale to nie moja wina. 
Tylko Branny. 

Branna to moja starsza siostra, a od dziewięciu lat 
również prawna opiekunka. od czasu gdy nasi rodzi-
ce zginęli w wypadku samochodowym. Siostra miała 
już dwadzieścia osiem lat, podczas gdy ja dobiegałam 
osiemnastki. Może i była moją opiekunką, ale poza 
tym wkurzała mnie jak typowa siostra. Dzisiaj rano 
okupowała łazienkę aż przez dwadzieścia pięć minut. 

Przez cholerne dwadzieścia pięć minut! 
To ona była jedynym powodem mojego piętnasto-

minutowego spóźnienia na lekcję i tego, że wygląda-
łam koszmarnie. Właśnie wchodziłam do szkoły, gdy 
przymus odwiedzenia łazienki i „ogarnięcia się” stał 
się nie do zniesienia. W pół kroku stanęłam i obróci-
łam się w kierunku damskiej toalety. Nie myślałam 
obsesyjnie o swoim wyglądzie, ale chciałam wyglądać 
przyzwoicie, gdy już wejdę do klasy. 
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Kiedy znalazłam się w łazience, załatwiłam potrze-
bę, a potem podeszłam do umywalki, żeby umyć ręce. 
Spojrzałam w wiszące na ścianie lustro i zmarszczy-
łam brwi do swojego odbicia. Moje jasnozielone oczy 
wyglądały na zmęczone, opuchnięte i z wyraźnymi 
cieniami. Byłam dzisiaj w kiepskim stanie. Nie miałam 
rano czasu, więc udało mi się tylko szybko zapleść we 
francuski warkocz moje długie do pasa włosy w ko-
lorze czekoladowego brązu. Potem wytuszowałam 
długie rzęsy i jak najszybciej umyłam zęby. Policzki 
miałam zaczerwienione od wiatru, a moje zazwyczaj 
jasnoróżowe usta były nieco spękane i spuchnięte. Je-
stem całkiem pewna, że gdyby śmierć była człowie-
kiem, wyglądałaby jak ja. 

Wyprostowałam się i podeszłam do większego lu-
stra, w którym można było obejrzeć całą sylwetkę. 
Przyjrzałam się sobie i westchnęłam. Byłam tak blada, 
że zawstydziłabym nawet ducha Kacpra. Jako Irlandka 
kiepsko znosiłam opalanie. a przynajmniej to natu-
ralne. Byłam najprawdopodobniej jedyną dziewczyną 
w szkole, która nie używała samoopalacza i nie na-
kładała podkładu w kolorze ciemniejszym od włas-
nej karnacji, by uchodzić za bardziej opaloną. Po co 
miałabym udawać inną niż jestem? Miałam porcela-
nową skórę i nieco jasnych piegów na grzbiecie nosa 
i pod oczami. Branna powiedziała kiedyś, że dzięki 
nim wyglądam uroczo i że powinna je polubić. a więc 
zaakceptowałam swój wygląd. 

Poprawiłam spódniczkę szkolnego mundurka, pod-
ciągnęłam skarpetki i wygładziłam sweter dłońmi. 
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Przechyliłam głowę na bok i przyjrzałam się sobie. 
Podobało mi się, jak wyglądam. Mam szerokie biodra 
i wąską talię, ale mój biust nie grzeszy wielkością. 
Jednak coś innego było duże. obróciłam się bokiem do 
lustra i przewróciłam oczami. Gdybym mogła zmie-
nić w sobie jedną rzecz, na pewno byłby to tyłek. Był 
ogromny i niejednokrotnie słyszałam na ten temat 
okrutne komentarze. Wkurzałam się wtedy, bo wola-
łam, gdy ludzie mnie ignorowali. 

Lubiłam być prawie niewidzialna. 
z pomrukiem niezadowolenia wyszłam z łazienki 

i udałam się na godzinę wychowawczą. Musieliśmy 
uczęszczać na tę głupią lekcję każdego ranka. Nasza 
wychowawczyni sprawdzała obecność, a potem po-
zwalała nam robić, co tylko chcieliśmy, aż do końca 
zajęć. 

Wtedy zazwyczaj wszyscy rozmawiali o różnych 
rzeczach, ale ja nie miałam żadnych przyjaciół, więc 
po prostu zajmowałam się sobą. Nie żeby moi kole-
dzy nie próbowali nawiązać ze mną kontaktu – tak 
naprawdę chodziło o mnie. odkąd umarli moi rodzi-
ce, zamknęłam się w sobie i odgrodziłam od innych. 
Bałam się do kogoś się przywiązać, a potem go stra-
cić, dlatego wolałam z nikim się nie przyjaźnić. ani 
w szkole, ani nigdzie indziej. To było po prostu zbyt ry-
zykowne. Branna mówiła, że to głupota i że nie mogę 
odcinać się od ludzi, bo to niezdrowe. rozumiałam, że 
to dziwne – ogólnie byłam dziwadłem – ale z drugiej 
strony byłam dzięki temu szczęśliwsza, więc jej słowa 
mnie nie bolały. 
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Kiedy dotarłam do klasy, otworzyłam drzwi i od 
razu spojrzałam na wychowawczynię. 

– Przepraszam za spóźnienie, proszę pani – powie-
działam, mając nadzieję, że wyglądam, jakbym na-
prawdę czuła się źle w powodu mojego spóźnienia. 

Wychowawczyni kiwnęła głową. Wiedziałam, że tak 
będzie. Nigdy nie spóźniałam się na lekcję, ale nawet 
jeśli zaczęłabym robić to zbyt często, raczej nie wpi-
sałaby mi uwagi, bo mnie lubiła. Byłam jej najcichszą 
uczennicą i nigdy nie przysparzałam kłopotów. 

zrobiłam kilka kroków, ale jak zwykle nikt się mną 
nie zainteresował. z jakiegoś powodu było tu dzisiaj 
wyjątkowo głośno. Ludzie rozmawiali i śmiali się. Do-
wiedziałam się, co było powodem dopiero, gdy spoj-
rzałam w kierunku mojej ławki. 

Przyjrzałam się chłopakom, którzy tam siedzieli. 
Byli bliźniakami, chociaż trochę się między sobą róż-
nili. Jeden miał włosy białe jak śnieg, a włosy drugiego 
były w kolorze podobnym do mojego – czyli ciem-
ne, czekoladowe. Nie miałam zamiaru dłużej się im 
przyglądać, bo z tego, co zauważyłam, byli bardzo 
zainteresowani spojrzeniami, jakie rzucały im moje 
koleżanki z klasy. Podchodząc do nich, wpatrywałam 
się w podłogę. 

– To moja ławka – powiedziałam beznamiętnym 
tonem, kiedy już stanęłam obok nich. 

Bliźniak o białych włosach zaczął się podnosić, 
jednak jego ciemnowłosy brat – ten, który zajmował 
moje miejsce – położył mu rękę na ramieniu i po-
wstrzymał go. 
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– Twoja ławka? – zapytał, unosząc brwi. – Jest pod-
pisana twoim imieniem czy coś? 

Jego akcent nie był irlandzki. Mogłam zgadywać, że 
amerykański, ale nie chciałam o to pytać. Spojrzałam 
na niego spod byka. Jego oczy były szare, a gdy padała 
na nie odrobina światła, wydawały się srebrne. Miałam 
ochotę przyłożyć sobie za to, że w ogóle zwróciłam na 
to uwagę. oparłam się o ławkę i wskazałam na jej brzeg. 

– Właściwie to tak – odpowiedziałam, pokazując 
palcem moje imię na blacie ławki. 

Wyryłam swoje imię w tym miejscu w pierwszej 
klasie, kiedy bardzo się nudziłam na lekcji. 

– Bro… Co? – Ciemnowłosy chłopak przeczytał na 
głos ze zdziwieniem, a ja wywróciłam oczami. 

– Bronagh – powiedziałam jasno i wyraźnie. 
Nie lubiłam, gdy obcokrajowcy wymawiali moje 

imię. zawsze je zniekształcali i nigdy nie wypowiadali 
tak, jak powinno brzmieć. 

– Bro-nah? – powtórzył ciemnowłosy bliźniak na 
głos, a potem wymamrotał pod nosem coś o tym, że 
idea niemego „g” nie ma sensu. 

Uniosłam brew. 
– Właśnie tak wymawia się moje imię, które jest 

zapisane na mojej ławce, jak z pewnością zauważyłeś. 
Białowłosy parsknął pod nosem. 
– I tu cię ma, bracie. Po prostu zejdźmy tej uroczej 

kobiecie z drogi i usiądźmy w rzędzie obok tamtych 
ładnych dam. 

Mój żołądek skurczył się z obrzydzenia, gdy usły-
szałam, jak dziewczyny z klasy zaczęły chichotać. 
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Dodatkowo bliźniacy uśmiechnęli się z zadowoleniem. 
Nie przepadałam za ładnymi chłopcami, którzy byli tacy 
zarozumiali. Już mieliśmy jednego takiego w tej szkole, 
moim zdaniem był skończonym kutasem. Nie potrze-
bowaliśmy następnego, a już na pewno nie dwóch. 

Białowłosy puścił do mnie oczko i wstał, ale ja na-
wet nie uraczyłam go uśmiechem. Brunet podniósł 
się powoli z mojego miejsca. Nie uśmiechnął się, tylko 
wyszczerzył. Spojrzałam na niego srogo, a jego grymas 
stał się jeszcze bardziej złośliwy. 

– ogrzałem je dla ciebie – powiedział, drocząc się 
ze mną. 

– Nie zapomnij podziękować ode mnie swojej dupie 
– odpowiedziałam i obeszłam go, by zająć moje miej-
sce. odłożyłam torbę na krzesło obok, dając do zrozu-
mienia, że nie chcę, aby ktokolwiek siadał obok mnie. 

Ciemnowłosy chłopak ruszył w kierunku końca kla-
sy. Usłyszałam, jak zaśmiał się pod nosem. 

– o co jej chodzi? – zapytał na głos.
– Komu? Bronagh? o nic – odpowiedziała alannah 

ryan. – ona po prostu nie lubi być w centrum uwagi 
i chyba wręcz nie lubi ludzi. Woli przebywać sama.

alannah była miłą dziewczyną. zawsze się do mnie 
uśmiechała, gdy mijała mnie na korytarzu, w prze-
ciwieństwie do innych uczniów z naszego rocznika. 
Chyba rozumiała, że ja po prostu wolałam przebywać 
w swoim towarzystwie i naprawdę mi się to w niej 
podobało. Uważałam ją  za fajną dziewczynę.

– Nie lubi ludzi? – zapytał ciemnowłosy i mruknął. 
– Czy coś jest z nią nie tak?
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Może i jestem cicha, ale nie jestem popychadłem… 
Jeśli ktoś mnie wkurzy, od razu mówię, co o nim myślę. 
Nie miałam żadnych hamulców.

– Jestem przekonana, że według ciebie wiele rzeczy 
jest ze mną nie tak, ale zapewniam cię, że słuch mam 
dobry, pięknisiu – powiedziałam głośno, nawet się nie 
obróciwszy. 

Usłyszałam ciche chichoty, a gdy uniosłam wzrok, za-
uważyłam, że pani McKesson uśmiecha się znad swo-
jej książki.

– zachowuj się, bracie – zakpił białowłosy bliźniak. 
– Piękniś? – warknął brunet, a następnie wymam-

rotał cicho, jakby do siebie lub brata: – Co ta głupia 
zołza sobie wyobraża?

Uważał, że jestem zołzą? Uśmiechnęłam się do sie-
bie. Jakby mnie to obchodziło…

– Dosyć tego – powiedziała wychowawczyni, wsta-
jąc, gdy tylko usłyszała wyzwiska. – Bronagh, ci chłop-
cy to nasi nowi uczniowie, przyjechali tu aż z ameryki. 

Kiedy dotarło do mnie, że moi koledzy z klasy patrzą 
na mnie i oczekują jakiejś reakcji, uniosłam kciuki 
w powietrze i postarałam się wykrzesać z siebie tro-
chę entuzjazmu, mimo że tak naprawdę w ogóle mnie 
to nie obchodziło.

– Do boju, ameryko.
Pani McKesson przygryzła wargę i pokręciła głową.
– Jak widać, chłopcy Slater są bliźniakami. łatwo ich 

od siebie odróżnić ze względu na różny kolor włosów. 
Nico ma brązowe włosy, a Damien blond. Cóż, może 
raczej białe, a nie blond.
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a więc ten typ miał na imię Nico?
– Postaram się zapamiętać, proszę pani. Dziękuję – 

powiedziałam sarkastycznie, uśmiechając się szeroko. 
Usłyszałam za sobą kilka parsknięć. Tymczasem 

pani McKesson zaczęła przedstawiać mnie. 
– a ta urocza dziewczyna, drodzy chłopcy, to Bro-

nagh Murphy. 
– Miło nam poznać, panno Murphy – wymruczał 

Nico. 
Pokręciłam głową.
– Szczerze w to wątpię, panie Slater – odparłam, 

a klasa wybuchła śmiechem.
Nie obchodziło mnie, że najprawdopodobniej śmiali 

się ze mnie. W ogóle nie cieszyło mnie poznanie tych 
chłopaków. Naprawdę miałam to gdzieś.

– okej, wracajcie do tego, co robiliście, zanim Bro-
nagh przyszła do klasy – rzekła pani McKesson, ma-
chając ręką.

Chwilę później wszyscy zaczęli zadawać bliźnia-
kom pytania, a ja westchnęłam. Miałam nadzieję, że 
nie będzie tak każdego dnia, bo ta sytuacja szybko mi 
się znudzi i zacznie mnie irytować.

– Proszę pani? – zagadnęłam cicho nauczycielkę.
Kiedy pani McKesson uniosła wzrok, wyciągnęłam 

w jej stronę swój iTouch, a ona skinęła głową, dając 
mi nieme przyzwolenie, by posłuchać muzyki.

– Cholera, możecie tutaj słuchać muzyki na lek-
cjach? – usłyszałam pytanie Nica.

– Hmm? och nie, tylko Bronagh może. Każdego 
dnia ma odrobioną pracę domową, więc może słuchać 
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muzyki, ale tylko na słuchawkach – odpowiedziała 
alannah. 

Wiedziałam, że w ten sposób wyjdę na nerda, ale 
w sumie nie było to dalekie od prawdy. z drugiej stro-
ny, nie byłam genialną uczennicą, po prostu na czas 
odrabiałam pracę domową. Po szkole nie miałam żad-
nych szczególnych zajęć, a więc odrobienie zadania 
nie było dla mnie wielkim problemem. 

Nie słyszałam, co odpowiedział Nico, bo już włączy-
łam muzykę. z ulgą przywitałam pulsujący bit i cie-
szyłam się, że tak piękny dźwięk odseparował mnie 
od wszystkich.

Wyciągnęłam książkę od angielskiego i ponownie 
przeczytałam esej, który napisałam wczoraj w nocy 
na dzisiejszą lekcję. Poprawiłam błędy, które zauwa-
żyłam, a następnie przeczytałam całość jeszcze raz. 
Gdy uznałam, że praca mnie satysfakcjonuje, odło-
żyłam ją do torby i zapięłam zamek. Sprawdziłam 
godzinę: do końca lekcji zostały niecałe dwie minuty. 
Wyprostowałam się na krześle i wyciągnęłam słu-
chawki z uszu. Wyłączyłam iToucha i schowałam go 
do kieszeni. 

Wstałam dokładnie w tej samej chwili, gdy zadzwo-
nił dzwonek. Wsunęłam krzesło pod ławkę i wyszłam 
z pomieszczenia, kierując się w stronę pracowni. 
Uwielbiałam zajęcia z techniczne z drewnem. Na-
prawdę podobało mi się tworzenie nowych rzeczy 
na zaliczenie. Wykonałam już pudełka na biżuterię, 
pojemniki na przybory kosmetyczne dla Branny, cu-
downe półki i regały na książki. z każdym kolejnym 
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projektem stawałam się bardziej kreatywna, a Bran-
na uwielbiała wszystkie moje prace. Uszczęśliwiało 
mnie to.

Kiedy weszłam do klasy, pomachałam do nauczy-
ciela. Pan Kelly był wykładowcą od stolarki. Uwa-
żałam, że jest bardzo miły. Nigdy nie przeszkadzał 
mi w pracy, a podchodził do mnie tylko wtedy, gdy 
naprawdę potrzebowałam pomocy. Podobało mi się 
w nim to. Chyba wiedział, że wolałam pracować w ten 
sposób.

– Dzień dobry, Bronagh – przywitał się z uśmiechem.
– Dzień dobry, proszę pana. Czy mogę posłuchać 

muzyki z mojego iToucha? Będę szlifować wszystkie 
kawałki drewna, które wycięłam w piątek, i zacznę je 
składać. Nie będę zbliżać się do żadnych niebezpiecz-
nych maszyn, przy których muzyka by mnie rozpra-
szała. obiecuję.

Nauczyciel pokiwał głową na zgodę.
– żaden problem. Jeśli będziesz chciała coś wyciąć 

lub przyciąć, to nie zapomnij najpierw wyjąć z uszu 
słuchawek, okej? – zasalutowałam mu, a on zaśmiał 
się i machnął na mnie ręką. 

odłożyłam torbę pod pulpit, przy którym pracowa-
łam, po czym poszłam na zaplecze na końcu klasy. 
Wzięłam fartuch i założyłam go, a następnie wetknę-
łam słuchawki w uszy i włączyłam muzykę. Wróciłam 
do klasy. Kątem oka zauważyłam, że zaczęli scho-
dzić się koledzy. Byłam jedyną dziewczyną na tych 
lekcjach. Moje koleżanki wolały zajęcia techniczne 
z metalem, ale mi odpowiadała praca z drewnem. Nie 
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musiałam słuchać, jak gadają o tym, kto z kim zaczął 
chodzić, gdy akurat nie miałam słuchawek w uszach.

Gdy koledzy odkładali swoje rzeczy pod pulpitami, 
udałam się do magazynu, do którego wejście znaj-
dowało się po prawej stronie sali. Wzięłam szlifierkę 
i wróciłam na miejsce. Cały ten czas byłam pogrążona 
we własnych myślach, ale nagle stanęłam jak wryta.

– Wynoś się z mojego miejsca – warknęłam, wycią-
gając słuchawki z uszu.

Nico spojrzał na mnie i uśmiechnął się, pytając sar-
kastycznie:

– Czy ta ławka też jest podpisana?
Najwyraźniej uważał, że jest zabawny, ale ja miałam 

inne zdanie. W ogóle mnie nie bawił. Wręcz przeciw-
nie – niezwykle mnie irytował. Nasze pierwsze spot-
kanie nie przebiegło w najlepszej atmosferze, lecz 
teraz wiedziałam, że celowo próbuje mnie wkurzyć, 
a ja od razu przestałam go przez to lubić.

– Przesuń się – powiedziałam, ignorując jego py-
tanie.

Pokręcił głową, więc chwyciłam szlifierkę mocniej 
i skierowałam się w jego stronę. Niestety w tej chwili 
nauczyciel stanął mi na drodze.

– Bronagh, odłóż to – nakazał pan Kelly cichym gło-
sem, unosząc dłonie w geście mówiącym, że nie chce 
mnie skrzywdzić.

zamrugałam powiekami, udając głupią.
– Nie miałam zamiaru go uderzyć – skłamałam. 
rzecz w tym, że chciałam to zrobić. Niezbyt mocno, 

ale jednak.
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– a więc dlaczego trzymałaś to jak jakąś broń? – 
zapytał nauczyciel, unosząc brwi.

Jęknęłam cicho.
– zajął moje miejsce. Proszę mu powiedzieć, żeby 

sobie poszedł.
Nauczyciel westchnął i obrócił się.
– To stanowisko należy do Bronagh. Chwila… Jesteś 

tu nowy, synu?
– Synu? – spytałam z niechęcią. – Proszę go tak nie 

nazywać. To tylko zwykły gno…
– Bronagh! – przerwał mi nauczyciel ostrzegawczym 

tonem.
Koledzy z klasy zaśmiali się, słysząc mój komentarz, 

podczas gdy ja gotowałam się ze złości.
– Tak, proszę pana, jestem tu nowy – odpowiedział 

Nico. – Dziś jest mój pierwszy dzień. 
Nauczyciel spojrzał na mnie z uniesionymi brwiami.
– Chciałaś zaatakować nowego ucznia? – zapytał.
zastanowiłam się w myślach, czy mniejszym prob-

lemem byłoby, gdybym zaatakowała dawnego.
– Nie lubię go – oznajmiłam rozzłoszczona, a na-

uczyciel westchnął i złapał palcami za grzbiet nosa.
– ale to nie znaczy, że masz go atakować, Bronagh. 
zastanowiłam się nad tym.
– Wiem, zasady w tej szkole są do bani.
Pan Kelly wyglądał, jakby próbował zwalczyć 

uśmiech. Po chwili skupił się ponownie na Nicu. 
– Jak się nazywasz, synu? – zapytał nowego ucznia.
Prychnęłam pod nosem.
– Nico – odpowiedział kutafon.
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Uśmiechnęłam się do siebie. Wolałam nazywać go 
kutafonem.

– od czego to zdrobnienie? – zapytał z zaintereso-
waniem nauczyciel.

– Dominic, ale wszyscy mówią do mnie Nico. Tak 
wolę – wyjaśnił.

Może i wszyscy zwracali się do niego Nico i może 
tak właśnie wolał, ale ja nie jestem „wszyscy” i jeśli 
kiedykolwiek będę musiała się do niego zwrócić, na-
zwę go kutafonem lub Dominikiem.

– Cóż, bardzo miło cię poznać, Nico, ale to miejsce 
zazwyczaj należy do Bronagh. Możesz zająć stanowi-
sko po drugiej stronie tej ławki. 

– Nie! – krzyknęłam w tym samym momencie, kiedy 
Dominic powiedział: – Dziękuję, proszę pana.

To się nie może dziać!
– Proszę pana, to nie fair – zaprotestowałam. – Nigdy 

nie musiałam się z nikim dzielić moim stanowiskiem. 
Wolę je mieć tylko dla siebie, i pan dobrze o tym wie.

Nauczyciel westchnął i obrócił się w moją stronę.
– Wiem, ale wszystkie inne stanowiska są zajęte, bo 

naprawiam właśnie to najbliżej drzwi.
– To jakaś, kurwa, pomyłka – wymamrotałam.
Nauczyciel uśmiechnął się – nigdy nie przeszkadza-

ło mu, gdy uczniowie przeklinali, i dlatego był super. 
Poklepał mnie po plecach.

– załóż słuchawki i jakoś to przeżyjesz, Bronagh.
Parsknęłam.
– Czy skończyłaś już się złościć, skarbie? – zapytał 

kutafon, trzepocząc długimi rzęsami. 
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Spojrzałam na niego groźnie i odłożyłam szlifier-
kę na pulpit, a następnie pochyliłam się, oparłszy się 
dłońmi o stanowisko.

– Posłuchaj mnie, ty wkurzający mały gadzie. Nie 
lubię cię i chcę, żebyś trzymał się ode mnie z daleka, 
w przeciwnym razie wbiję ci tę szlifierkę w twoją dur-
nie wyglądającą czaszkę. Mamy tu jasność, Dominicu? 
– zapytałam lodowatym tonem.

Usta Dominica drgnęły. Spojrzał na mnie z góry, 
jakby z wyższością. 

– Krystaliczną, cukiereczku – odpowiedział, wpa-
trując się we mnie szarymi oczami.

– To dobrze – syknęłam. – a teraz rusz się, do cholery.
Byłam nieco zdziwiona tym, jaką okazywałam wo-

bec niego wrogość. Jedyną osobą, która potrafiła tak 
szybko wyprowadzić mnie z równowagi, był Jason 
Bane. To najprzystojniejszy chłopak w szkole, zawsze 
wobec mnie złośliwy. Całe wakacje był gdzieś w au-
stralii i wróci dopiero pod koniec tego miesiąca, czyli 
września. Gdy go nie było i nie znęcał się nade mną, 
sądziłam, że te wakacje i początek roku szkolnego to 
najcudowniejszy okres mojego życia. Jason był złym, 
ale przystojnym gnojem. I przerażało mnie to, że Do-
minic mógł być jego amerykańską wersją. 

zastanawiałam się nad tym, czekając, aż Dominic 
przesunie się na drugi koniec stanowiska, które od 
tego momentu mieliśmy dzielić. założyłam słuchawki 
i włączyłam muzykę, gdy się ode mnie odsunął. Czu-
łam, że mi się przypatruje i próbuje mnie tym samym 
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wkurzyć, jednak nie wiedział najważniejszego: byłam 
bardzo dobra w ignorowaniu ludzi.

Gdy minęło pierwsze pięć minut, a ja nadal się do 
niego nie odezwałam, znudził się. Wiedziałam o tym, 
bo wstał i poszedł do nauczyciela. Spojrzałam w ich 
kierunku i zauważyłam, że nauczyciel pokazuje Do-
minicowi różne rodzaje drewnianych materiałów. Do-
myśliłam się, że chce zacząć swój pierwszy projekt. 
Świetnie. zajmie się czymś i będzie się trzymał ode 
mnie z daleka.

Druga lekcja właśnie dobiegała końca, kiedy szli-
fowałam ostatnie części nowego pudełka dla Branny. 
Pojemnik będzie miał dużo otworów i szuflad. Moja 
siostra posiadała niezliczone zasoby kosmetyków, 
więc wiedziałam, że będzie zachwycona. 

zebrałam części podstawy pudełka i ruszyłam do 
stanowiska, gdzie znajdował się pistolet do kleju. 
Chwyciłam go, założyłam nową końcówkę i włączy-
łam urządzenie. odczekałam dwie minuty, aż urzą-
dzenie się rozgrzeje, a substancja rozpuści. Ustawiłam 
kawałki drewna tak, jak chciałam, a następnie szczod-
rze polałam je klejem i ścisnęłam razem. 

odłożyłam pistolet i cofnęłam się, by przyjrzeć się 
mojemu projektowi. Pochyliłam się i przycisnęłam dło-
nią drewno, by pomiędzy kawałkami nie wytworzyły 
się bąbelki powietrza. Wolną ręką starłam nadmiar 
letniego kleju. Przytrzymywałam pudełko przez mniej 
więcej dwadzieścia sekund, a następnie podeszłam 
do swojego stanowiska, żeby wziąć papier ścierny 
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i przejechać nim po powierzchni w miejscach, które 
pominęłam. Podczas całego procesu miałam wraże-
nie, że jestem obserwowana, więc spojrzałam ponad 
ramieniem. z zaskoczeniem zauważyłam, że przypa-
trują się mi niektórzy koledzy z klasy. Część z nich 
wyglądała na rozbawionych, a reszta szczerzyła się 
szeroko do Dominica, który również się uśmiechał, 
patrząc na mnie.

– Co jest takie śmieszne? – zapytałam, zdejmując 
słuchawki.

– Nic – powiedzieli jednocześnie koledzy, którzy się 
na mnie gapili, a następnie wrócili do swej pracy.

To najwyraźniej coś oznaczało, więc spojrzałam na 
Dominica.

– Co zrobiłeś, kutafonie?
Szczęka mu lekko opadła, kiedy usłyszał, jak się do 

niego zwróciłam, ale po chwili się pozbierał.
– Kutafonie? To nie jest zbyt miłe, Bronagh.
zmrużyłam oczy.
– Co zrobiłeś, Dominicu? – powtórzyłam przez za-

ciśnięte zęby.
Parsknął i powiedział:
– Ja tylko zrobiłem zdjęcie.
Policzyłam w myślach do dziesięciu.
– zdjęcie czego? – zapytałam w końcu. 
– Nie powiem ci. Wtedy dopiero byłbym prawdzi-

wym kutafonem – odpowiedział złośliwie.
zacisnęłam dłonie w pięści, rozważając uderzenie 

go, ale ostatecznie postanowiłam założyć słuchawki 
i go zignorować. Wiedziałam, że zrobił zdjęcie mojego 
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tyłka. To było oczywiste – po tym, co powiedział, a tak-
że gdy wzięło się pod uwagę rozbawienie kolegów. 
ale postanowiłam, że nie będę się tym przejmować.

Pieprzyć go i pieprzyć dzisiejszy dzień w szkole. 
z każdą minutą było coraz gorzej. 

 
 
 




