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R o z d z i a l 1

Kevin całował się z jakąś dziewczyną. a raczej – prawie 
ją pożerał. napierając na nią całym ciałem i zanurzając 
dłonie w jej ciemnych włosach, przesuwał ustami po jej 
szyi, a potem zjechał niżej, pomiędzy piersi.

To była katastrofa.
Wiedziałam, że tak będzie. Wszystko na to wskazywa-

ło. Mogłam coś zrobić, żeby to powstrzymać. ale byłam 
idiotką. Potrafiłam tylko stać i się gapić.

To był Kevin – mój Kevin! no dobra, nie był moim 
chłopakiem, tylko… przybranym bratem. Tym samym, 
w którym podkochiwałam się już od dwóch lat. od trzeciej 
klasy liceum. odkąd zmarła moja mama, a tato posta-
nowił związać się z matką najpopularniejszego chłopaka 
w naszej szkole.

Sheila Matthews, matka Kevina, była pielęgniarką, 
która opiekowała się m o j ą mamą w hospicjum. To był 
ogromny skandal. Jak pan Stoltz śmiał się zakochać w ja-
kiejś kobiecie, zanim jeszcze zmarła jego żona? nikogo 
nie obchodziło, że moja mama od paru lat umierała na 
raka. Tato miał kiepskie wyczucie czasu, ale trudno, stało 
się. noc po pogrzebie mamy spędził już u pani Matthews.
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Choć nie ukrywali się ze swoim związkiem, przez długi 
czas nie musiałam mieć z nią kontaktu, z czego się cie-
szyłam. Poznałam ją dopiero przy okazji wspólnej kolacji, 
w trakcie której dowiedziałam się, że Sheila zostanie moją 
macochą. Tak więc tamtego lata, pomiędzy drugą a trze-
cią klasą liceum, okazało się, że będę miała przybranego 
brata. oczywiście wiedziałam, kim jest Kevin Matthews.

W s z y s c y znali Kevina Matthewsa.
Był o rok starszy ode mnie. Kapitan drużyny futbolowej. 

Kapitan drużyny koszykarskiej. Kapitan drużyny lekko-
atletycznej. a także członek samorządu uczniowskiego. 
Przyznam jednak ze wstydem, że nigdy się nie oriento-
wałam, czym dokładnie się tam zajmował. Mało mnie to 
obchodziło. Przede wszystkim był kimś, kogo wszyscy 
chłopcy szanują, a wszystkie dziewczyny pragną, włącz-
nie ze mną oraz szczęściarami, z którymi się spotykał. 
Z każdą dziewczyną chodził przez pół roku, a potem ze 
sobą zrywali, bo zakochiwał się w jakiejś innej, z którą 
umawiał się przez kolejne sześć miesięcy.

Wyglądało to tak, że ja dużo o nim wiedziałam, ale 
on – zanim dołączył do naszej rodziny – zupełnie mnie 
nie kojarzył. nie byłam nikim wyjątkowym. ale nie na-
leżałam też do osób niepopularnych. Chyba byłam po 
prostu… przeciętna. Słyszałam, że jestem piękna, ale 
tylko od osób, które powinny mówić takie rzeczy. Moja 
mama powtarzała mi to codziennie, tato mniej więcej 
raz w miesiącu, a potem zaczęła to robić też Sheila, gdy 
z nami zamieszkała. Słyszałam to od niej średnio co dwa 
tygodnie. To było miłe, ale wiadomo, że rodzice zwykle 
rzucają takimi tekstami. Całej trójce dobrze to wychodzi-
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ło, podobnie jak moim dwóm najlepszym przyjaciółkom: 
May i Clarissie.

May była przebojową, drobną azjatką, którą co tydzień 
ktoś zapraszał na randkę, nawet wtedy, gdy miała chło-
paka. Clarissa, trochę wyższa ode mnie, miała ciało jak 
Britney Spears z okresu Oops!… I Did It Again. Ja z kolei 
mogłam się pochwalić długimi włosami w odcieniu ciem-
nego brązu i w miarę szczupłą figurą. nigdy nie uważałam 
się za Bóg wie co, ale May i Clarissa często powtarzały, 
że strasznie chciałyby wyglądać tak jak ja, więc zaczęłam 
nabierać pewności siebie.

Mama zawsze mówiła, że mam idealne usta i migda-
łowe oczy, a długie rzęsy zawdzięczałam genom ojca. Po-
dobno moja babcia była prawdziwą pięknością. nigdy nie 
poznałam jej osobiście, ale widziałam fotografie: ciemne 
oczy i włosy, twarz w kształcie serca oraz magnetyczna 
aura. May i Clarissa któregoś razu zobaczyły jedno z tych 
zdjęć, a potem zaczęły się zachwycać, jaka jestem do niej 
podobna. Sama nigdy wcześniej tego nie zauważyłam.

ogólnie rzecz biorąc, dla mnie i moich najlepszych 
kumpeli chodzenie do liceum nie było jakimś strasznym 
przeżyciem, ale też nigdy nie zostałyśmy przyjęte do eks-
kluzywnego grona najbardziej popularnych uczniów. 
Może dlatego, że nasza trójka stanowiła jakby odrębną, 
zamkniętą grupkę, a może z tego powodu, że żadna z nas 
nie upijała się do nieprzytomności na imprezach, nie spała 
z kim popadnie ani nie zasilała drużyny cheerleaderek. 
nie mam nic przeciwko dziewczynom, które robią takie 
rzeczy, ale to nie było w naszym stylu.

Byłyśmy prawie nudziarami.
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W szkole dostawałyśmy dobre stopnie. Chodziłyśmy 
na imprezy, ale nie w każdy weekend. Kręgle, piżama 
party, wyjścia na zakupy, wspólne posiłki – tak zwykle 
wyglądało nasze życie towarzyskie. W dodatku ja osobi-
ście mogłabym zamieszkać w księgarni. Chyba dlatego 
nie znajdowałyśmy się na szczycie licealnej hierarchii 
razem z Kevinem i większością jego dziewczyn. Zresztą 
wcale nam na tym nie zależało. no, może May by tego 
chciała, ale Clarissa i ja byłyśmy zadowolone z tego, co 
jest.

Co jakiś czas Kevin spotykał się z kimś z niższej ligi. 
Kiedyś nawet chodził z dziewczyną „z ludu”. W szkole roz-
pętało się szaleństwo. Dziewczyny zaczęły nosić ciuchy 
odkrywające więcej ciała. na szkolnych korytarzach pach-
niało jak w perfumerii, a w pobliskiej galerii handlowej 
podobno wyprzedały się wszystkie kosmetyki.

– och, Kevin! – jęknęła dziewczyna, z którą teraz się 
całował, co przerwało moje rozmyślania. oplotła go opa-
loną nogą i przyciągnęła jeszcze bliżej do siebie.

Skrzywiłam się pod nosem. Jezu. Wiedziałam, że po-
winnam odwrócić wzrok, ale nie mogłam tego zrobić. Pa-
trzyłam, jak Kevin przesuwa dłonią po jej żebrach. uniósł 
jej nogę, żeby mocniej do niej przywrzeć. oboje jęknęli, 
ocierając się o siebie.

na szczęście ciągle byli ubrani. Chociaż dążyli do tego, 
żeby to zmienić. Jego dżinsy były luźne, chyba już rozpięte, 
a jej spódnica wysoko zadarta. Widać było koronkową 
różową bieliznę, która jakoś dziwnie się poruszała… jakby 
coś tam było w środku… ach, tak. Jego dłoń.

Musiałam im jakoś przeszkodzić.
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ukryli się w małym pomieszczeniu w suterenie, w po-
bliżu pokoju Kevina w domu bractwa, którego był człon-
kiem. Powinnam się była domyślić, co tu się dzieje, kiedy 
zauważyłam, że na klamkę ktoś naciągnął gumkę recep-
turkę.

Ściągnęłam gumkę, wcisnęłam ją do kieszeni i ruszyłam 
z powrotem na górę.

no dobra. Tak, przez lata byłam zakochana w Kevinie. 
Tak, mieszkałam z nim pod jednym dachem. Tak, byli-
śmy jakby rodzeństwem, ale między nami nie zrodziła się 
żadna bratersko-siostrzana więź. To była raczej przyjaźń 
albo kumplostwo. Wydawało mi się, że czasami ze sobą 
flirtowaliśmy. Tak, na pewno to robiliśmy.

Mieszkaliśmy ze sobą tylko przez rok. Kevin z reguły 
mało się odzywał i rzadko bywał w domu, a jeśli akurat 
się zjawiał, to zwykle w towarzystwie jakiejś dziewczyny. 
Czasami jednak zdarzały się momenty, gdy byłam z nim 
sam na sam. Parę razy został ze mną po kolacji, kiedy 
wkładałam brudne naczynia do zmywarki. niekiedy po-
magał mi przy wycieraniu stołu. od czasu do czasu posyłał 
mi uśmiech. raz mrugnął do mnie. Kilka razy przytulił. 
Wtedy te wszystkie rzeczy wydawały mi się wielkim wy-
darzeniem, ale później zdałam sobie sprawę, że były je-
dynie przyjacielskimi gestami. aż do tamtego lata. Wtedy 
wszystko się zmieniło.

Kevin przyjechał z college’u do domu specjalnie na 
moje rozdanie świadectw maturalnych. Polał się alkohol. 
a potem było całowanie. Dotykanie. Macanie. gdy teraz 
wspominam te chwile, znowu to wszystko czuję. Jego ręka 
na mojej piersi, a później w moich spodniach. Ściągnęłam 
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mu koszulkę przez głowę. och, ta jego boska klata! unosił 
się nade mną. gładziłam dłońmi całe jego ciało, a on robił 
to samo. i dużo w i ę c e j…

Przespałam się z nim.
Kiedy o tym myślę, ciągle krzywię się zażenowana. nie, 

tak naprawdę nie spałam z nim. uprawialiśmy tylko seks, 
a kiedy rano się obudziłam, jego już nie było. Wrócił do 
siedziby swojego bractwa, oddalonej od naszego domu 
o cztery godziny jazdy samochodem.

nie było w tym wszystkim niczego dziwnego. a przynaj-
mniej ja tak tego nie odebrałam. Tamtego dnia zadzwonił 
do mnie wieczorem z przeprosinami. Wyjaśniał, że zapo-
mniał o jakiejś ważnej rzeczy, którą musiał załatwić; nie 
chciał, żebym myślała, że między nami jest coś „dziwnego”. 
Właśnie o tym mówiłam – żadnych dziwnych klimatów. W 
kolejnych miesiącach dzwonił jeszcze kilka razy. Mówiąc 
dokładniej – cztery razy (czyli czterokrotnie przekroczył 
swoją normę).

oczywiście telefonował zwykle po to, żeby pogadać 
ze swoją mamą, ale przy okazji ze mną też ucinał sobie 
pogawędkę. „Co u ciebie? Jak ci mija lato?”. Wypytywał 
żartobliwie, czy mam chłopaka, a ja w takim samym tonie 
pytałam o jego dziewczyny. Cała w nerwach czekałam na 
odpowiedź i modliłam się w duchu, żeby nie spotykał się 
z nikim na poważnie. Z tego, co mi opowiadał, nikogo nie 
było w jego życiu.

„Przyznaj się, Stoltz. Myślałaś, że to ty jesteś tą dziew-
czyną”.

Tak. naprawdę tak myślałam. i mam świadomość, jaka 
byłam głupia.
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głupotą było też przyjście na tę imprezę. Dość tego. 
Musiałam się stąd ulotnić.

Wróciłam na górę. Wszędzie było pełno ludzi. odwró-
ciłam się i usłyszałam:

– Ej! Spokojnie, koleżanko.
Trąciłam kogoś łokciem. Chciałam sprawdzić, kto był 

moją ofiarą. Mój wzrok najpierw padł na potężnie umięś-
nione ramię. i tatuaże. Boże, ile tatuaży! Pokrywały całą 
jego rękę.

gapiłam się na nie jak zahipnotyzowana. nie powin-
nam, ale nie mogłam przestać. Biceps nagle drgnął, a ra-
zem z nim poruszył się wąż. Miało się wrażenie, że jest 
prawdziwy, a nie wytatuowany.

– Stało się coś?
oderwałam wzrok od węża i spojrzałam w górę, prosto 

w zaskakująco ciemne i ładne oczy, wpatrujące się we mnie 
z mieszaniną irytacji i konsternacji.

– Słucham? – „Zapytał, czy coś ci jest”. Potrząsnęłam 
głową. – nie. Przepraszam. – „Wpadłaś na niego”. – nie 
zauważyłam, że tu stoisz. Chciałam tylko… wyjść.

Z jego twarzy zniknęła irytacja. Zmrużył oczy.
– Domyśliłem się, że wpadłaś na mnie przez przypa-

dek. – Po chwili dodał: – Wychodzisz?
Skinęłam głową.
– nikogo tu nie znam.
Zerknął przez moje ramię.
– Byłaś w suterenie? Kogoś tam szukałaś?
– Zgubiłam się – odparłam szybko. Po mojej szyi wspi-

nał się rumieniec. – Mieszkasz tutaj?
Zacisnął usta.
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– niestety. Czemu pytasz?
Kevin cieszył się z przynależności do alpha Mu. 

Z ogromną dumą oświadczył, że został przyjęty. Jego ojciec 
także należał do tego bractwa. Dlaczego więc ten tutaj nie 
był z tego zadowolony? nie miałam pojęcia. Kevin zawsze 
wspominał, że członkowie alpha Mu bardzo się wspierają 
i współpracują z resztą braci z całego kraju.

– Może wiesz, gdzie znajdę drzwi?
odprężył się i opuścił ręce – wąż znowu się poruszył, gdy 

napiął się biceps jego właściciela– a potem skinął głową.
– Skręć w prawo i idź prosto. Wyjdziesz bocznymi 

drzwiami. Lepiej, żebyś ominęła salon. Chłopaki próbu-
ją namówić dziewczyny do gry w rozbieranego piwnego 
ping-ponga i… – Zlustrował mnie od góry do dołu. – Bez 
urazy, ale byłabyś łatwym celem.

Że co? Wyprostowałam się, szykując jakąś ostrą ripo-
stę… lecz on się obrócił, zrobił dwa kroki, a grupka ludzi 
za jego plecami wchłonęła go. Zniknął.

D u p e k!
Wymknęłam się bocznymi drzwiami, nie mijając ni-

kogo po drodze. niechętnie podziękowałam w myślach 
tamtemu dupkowi. Przeszłam pod oknem salonu i dotarło 
do mnie, jak ktoś się wydziera:

– Mamy cycuszki!
Po chwili rozległo się jeszcze więcej okrzyków i śmie-

chów.
Stałam już na chodniku, gdy nagle usłyszałam:
– ona tam jest! Z Matthewsem!
Szybkim krokiem oddaliłam się od domu. Kiedy skrę-

całam za róg, zobaczyłam, jak wyrzucają jakiegoś chłopaka 
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z imprezy. Dwóch kolesiów trzymało go za ręce, ciągnąc 
po schodach w stronę chodnika.

ukryłam się za drzewem. Matthews? Czy chodziło 
o Kevina?

Znowu otworzyły się drzwi. Jeden z chłopaków krzyk-
nął przez ramię:

– Zawołaj Cadena. To jego brat.
odwrócił się i wszedł z powrotem do środka.
– i zamknij te cholerne drzwi!
Po chwili zamknęły się z trzaskiem.
– nie. – Chłopak, którego tamci wywlekali z domu, 

zaczął się zapierać nogami i wyrywać. – Muszę tam wrócić 
po swoją dziewczynę! Mam gdzieś, co mówi mój brat.

– nie rób tego, Marcus – odezwał się jeden z nich, 
zagradzając mu drogę.

Marcus gwałtownie zaczerpnął powietrza. Jego nozdrza 
rozdęły się jak u wściekłego byka.

– nie mów mi, co mam robić. ona jest moją dziewczy-
ną, a Matthews to pieprzony szmaciarz.

Zbliżyłam się do drzewa, żeby lepiej ich słyszeć.
– no, może.
– Żadne „może”. Słuchaj, pozwól mi wejść bocznymi 

drzwiami. nikt mnie nie zobaczy. Mój brat nie musi o tym 
wiedzieć. Wejdę, znajdę Maggie i pójdziemy sobie. obie-
cuję. Żadnego dymu. Serio.

Jeden z chłopaków prychnął, krzyżując napakowane 
ręce na napakowanej piersi. Stał na lekko rozstawionych 
nogach, jak ochroniarz w nocnym klubie, który jest go-
towy zrobić porządek z jakąś kłopotliwą ekipą. Powoli 
pokręcił głową.
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– nie możemy tego zrobić i dobrze o tym wiesz. 
– Zresztą twój brat pewnie zaraz tu przyjdzie – dodał 

ten drugi.
Marcus jęknął z frustracją i zacisnął dłonie w pięści. 

Tamci nawet nie drgnęli. Wyglądało na to, że już przera-
biali tego typu sytuacje.

otworzyły się drzwi i rozbrzmiał znajomy głos:
– Co tu się dzieje?
Dwaj ochroniarze z bractwa odsunęli się na bok, żeby 

przepuścić tego, który się zjawił. od razu go poznałam, 
kiedy wyłonił się z cienia. To tamten d u p e k z wytatuo-
wanym wężem, który pomógł mi się wymknąć z imprezy.

– Caden. – Marcus ruszył w jego stronę. – Wpuść mnie. 
Chcę tylko zabrać Maggie. To wszystko.

– Jasne – mruknął Caden. – Wcale nie rzucisz się na 
niego z pięściami. 

– Matthews to kupa gówna, ale nie zrobię tego.
a więc chodziło o Kevina. Tamta dziewczyna, z którą 

się zabawiał, miała chłopaka.
– Chciałbym obić mu gębę, ale się powstrzymam. 

Wiem, że byłbyś wtedy w trudnej sytuacji. nie tknę go. 
obiecuję.

Drzwi znowu się otworzyły i ktoś wychylił się na ze-
wnątrz.

– idzie Kevin.
Jakaś dziewczyna w środku zapytała:
– Coś się dzieje przed domem. o co chodzi?
Caden podszedł do drzwi i trzasnął nimi.
– Kiedy Matthews tu przyjdzie, zamknij te pieprzone 

drzwi – rzucił do gościa, który pilnował wejścia.
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– Tak jest, szefie.
– o takich sprawach nie mogą wiedzieć ludzie spoza 

bractwa.
– Wiem. Przepraszam. Będę lepiej pilnował. obiecuję.
aby udowodnić, że mówi poważnie, gdy znowu otworzy-

ły się drzwi i ukazał się w nich Kevin, chłopak trzasnął nimi 
prawie z taką siłą, z jaką wcześniej zrobił to Caden. Popa-
trzył na swojego szefa z lekkim uśmiechem i skinął głową, 
jakby chciał powiedzieć: „Już się nauczyłem. Widzisz?”.

Caden potrząsnął głową i popatrzył na Kevina.
– Co się dzieje?
Kevin spojrzał na Marcusa, który znowu zacisnął pięści. 

Widać było, że z trudem panuje nad sobą.
– Matthews już tu jest – rzucił Caden do brata. – Mo-

żesz powiedzieć, w czym problem.
Marcus prychnął z pogardą.
– Jaja sobie robisz? Maggie pewnie już się ulotniła, 

zapewne tą samą drogą, którą chciałem wejść do środka.
W mojej głowie zapaliła się żarówka. odwróciłam się. 

Przez boczne drzwi, którymi wcześniej się wymknęłam, 
wychodziła dziewczyna, z którą Kevin całował się w piw-
nicy. Zatrzymała się, gdy mnie dostrzegła. na jej twa-
rzy odmalowała się chwilowa panika. ale potem ruszyła 
w przeciwną stronę, wcale nie próbując stawiać bezgłoś-
nych kroków.

– Maggie?
o, nie. Wiedziałam, że to się stanie. Zamarłam prze-

straszona. 
Marcus biegiem skręcił za róg i zatrzymał się na mój 

widok. Zmarszczył czoło, a potem spojrzał w stronę chod-



nika. Ja też zerknęłam przez ramię, ale dziewczyna już 
zniknęła.

– Kim jesteś? – spytał.
Szykowałam się na następne pytanie: „Widziałaś moją 

dziewczynę?”. ale kiedy odwróciłam się z powrotem w jego 
stronę, zobaczyłam za nim resztę chłopaków.

Kevin zrobił krok w moim kierunku.
– Summer? – zdziwił się, marszcząc czoło.
Przełknęłam ślinę i zerknęłam ponad jego ramieniem 

na Cadena, który gromił mnie wzorkiem. nie byłam w sta-
nie się ruszyć.

Pomachałam do nich anemicznie.
– Cześć, wszyscy…




