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Udając malutką, 
nie przysłużysz się światu. 

—  M a r i a n n e  W i l l i a m s o n
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G dy już zostanę królową świata, drugą rzeczą, 
jaką zrobię, będzie wprowadzenie Prawa Wy-
sokich Dziewczyn – oznajmiłam.

– Prawa czego? – zapytał Steve.
– Okej, kupuję to – powiedziała Tori. – A jaka jest ta 

pierwsza rzecz?
– Wyjmę spod prawa ketchup i musztardę w butel-

kach.
Przetarłam sklejony dzióbek kolejnej lepiącej się bu-

telki ketchupu. Ohyda. Dlaczego to obrzydliwe zadanie 
zawsze przypadało w udziale właśnie mnie?

Był spokojny piątkowy wieczór w Jumping Jim’s Di-
ner, a nasza kelnerska trójka stłoczyła się z tyłu sali, cze-
kając na wyjście ostatnich gości. Steve polerował szklan-
ki, Tori okręcała sztućce w serwetki, a ja ślęczałam nad 
czyszczeniem butelek sosów.

– Peyton, to może powiedz nam, o co chodzi z tym 
prawem wysokich dziewczyn – odezwał się Steve.
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– Prawo Wysokich Dziewczyn – zaczęłam – zakazuje 
randkowania chłopaków powyżej metra osiemdziesięciu 
wzrostu z dziewczynami poniżej metra siedemdziesięciu 
pięciu.

Tori spojrzała na mnie, unosząc krytycznie brew.
– Tylko heterycy?
– Przepraszam, poprawka: osobom powyżej metra 

osiemdziesięciu wzrostu zakazuje się randkowania z oso-
bami poniżej metra siedemdziesięciu pięciu. Chociaż 
– dodałam – dla par facetów to chyba bez różnicy, bo 
raczej nie mieliby ochoty nosić szpilek. A co się tyczy 
par babeczek, to czy różnica wzrostu ma dla nich aż takie 
znaczenie?

– nie sądzę. W tych sprawach nasze ego nie dochodzi 
do głosu – odpowiedziała Tori.

usta miała zawsze umalowane oślepiająco błyszczącą 
czarną szminką, a jej dolną wargę zdobił kolczyk w kształ-
cie dłoni szkieletu, więc nawet gdy uśmiechała się z zado-
woleniem, tak jak teraz, wciąż wyglądała groźnie.

– no cóż, nie wszystkie wyewoluowałyśmy na tak wy-
soki poziom i lubimy wyższych partnerów – zerknęłam 
na stolik w najdalszym kącie i się skrzywiłam.

Steve popchnął w moją stronę stojące na ladzie wy-
polerowane kufle.

– Odstawisz je na półkę? Ja nie sięgnę – rzucił.
– Możesz stanąć na stołku – doradziłam.
– Ale nie muszę, bo mam ciebie: ludzką drabinkę.
Mądrala. Zabrałam się za ustawianie kufli.
– A tak w ogóle to dlaczego? – zapytała Tori.
– Co dlaczego?
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– Dlaczego wysokie dziewczyny potrzebują, jeśli do-
brze zrozumiałam sens tej propozycji legislacyjnej, ochro-
ny prawnej podczas randkowania?

– Bo wysokich facetów jest niewielu. nie wystarczy 
ich dla wszystkich, nawet jeśli ograniczyć się do wyso-
kich dziewczyn. i zdecydowanie nie wolno ich marnować 
na niskie, które nie potrzebują wysokich chłopaków. 
One mogą sobie do woli przebierać w całej masie facetów 
średniego wzrostu.

Moją uwagę zwrócił nagły wybuch śmiechu w naroż-
nym boksie. Siedziała w nim grupka dzieciaków z mojego 
liceum, ale twarz, która wciąż przyciągała mój wzrok, 
należała do kogoś nieznajomego. Pamiętałabym ją.

– Przykład: spójrz na jeden ze stolików, Tori, ten 
tam. – Wskazałam brodą na hałaśliwe towarzystwo. 
– Dziewczyna w niebieskiej sukience nie może mieć 
więcej niż metr sześćdziesiąt, a podrywa jego: zielona 
koszula, w samym rogu. – Przebiegłam okiem eksperta 
po posturze chłopaka. Jakieś metr osiemdziesiąt osiem. 
i przystojny. – Jeśli się spikną, z puli wolnych wysokich 
facetów dla wysokich dziewczyn, takich jak ja, ubędzie 
jeden osobnik.

– Zakładasz, że, nawet jeśli jest wolny, byłby tobą za-
interesowany – powiedziała Tori.

– Jeden zero! – zarechotał Steve.
Tori zakręciła się seksownie, by zaprezentować swoją 

filigranową sylwetkę. nawet w megawysokich szpilkach 
z odkrytymi palcami nie sięgała metra sześćdziesięciu 
pięciu i nie mogła ważyć więcej niż pięćdziesiąt pięć kilo 
– z czego te ostatnie pięć to łączna waga wszystkich jej 
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kolczyków, całej masy pierścionków i grubej warstwy 
eyelinera. 

– Może – ciągnęła – woli  drobne dziewczyny.
To by mnie nie zdziwiło – wszyscy je wolą.
– Bo wielu facetów w takich właśnie gustuje – mówiła 

dalej. – To łechce ich kruche ego.
uniosłam brodę i prychnęłam. 
– Jeśli rzeczywiście woli niskie, to tylko dlatego, że 

nie zna nadrzędnego gatunku, jakim są wysokie. gdy raz 
wzniesiesz się na wyżyny, nigdy już nie będziesz chciał 
zejść na dół.

Steve ryknął śmiechem. Być może usłyszał brak prze-
konania ukryty pod moimi pewnymi słowami.

– Prooooszę cię. Dobrze wiesz, że facetom nie podo-
bają się olbrzymki. Właśnie dlatego zawsze się garbisz, 
nosisz buty na płaskim obcasie i generalnie próbujesz 
uchodzić za niższą – odcięła się Tori.

Żałowałam, że brakowało w pobliżu Chloe – rzuciła-
by Tori w twarz jakąś ciętą ripostę i sprowadziła ją do 
pionu. Chloe była moją najlepszą przyjaciółką, odkąd 
w przedszkolu obie strułyśmy się niebieskimi, żółtymi 
i różowymi kredkami świecowymi, bo Billy Beaumont 
wmówił nam, że po ich zjedzeniu drugą stroną wyjdzie 
tęcza. Chloe była średniej wielkości ładunkiem czystej 
energii z ciętym językiem, ale mnie nigdy nim nie sma-
gała. A przynajmniej nie w sprawach, których nie byłam 
w stanie zmienić, takich jak mój wzrost. Chociaż ciągle 
męczyła mnie, żebym przestała się garbić.

Wyprostowałam się.
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– Wiesz, niektórych facetów pociąga coś więcej niż 
tylko wygląd. Zdarza się, że w dziewczynie podoba im 
się jej osobowość albo mózg – odparowałam.

Tori sceptycznie podchodziła do tych rewelacji – nie 
miała zbyt wysokiego mniemania o męskich osobnikach 
naszego gatunku.

– nieprawda – wtrącił Steve. – Jedynymi facetami, 
których pociąga mózg, a nie ciało dziewczyny, są zombie.

– Co tu się dzieje? – Jim, facet szerszy niż wyższy 
i prawdopodobnie niezdolny do wykonania najmniej-
szego podskoku, wyślizgnął się z kuchni, żeby sprawdzić, 
co na sali i jak pracują jego kelnerzy. – Mniej gadania, 
więcej działania – oznajmił i uraczył nasze uszy refrenem 
A Little Less Conversation Elvisa Presleya.

Jim uwielbiał Elvisa, chyba nawet bardziej niż bur-
gery z jajkami i bekonem w towarzystwie smażonych pikli 
w panierce. A to trudno było przebić.

– Tak jest, szefie – odezwał się Steve. Chwycił szmatkę 
i z obrzydzeniem malującym się na twarzy zaczął ścierać 
zaschniętą żółtą maź z butelki musztardy. 

Tori westchnęła głośno.
– Zarządcy raz jeszcze stanęli z batem nad głowami 

robotników. gdy zostanę królową świata, obalę system 
klasowy i zlikwiduję niesprawiedliwy kapitalizm.

– i szybko stracisz tron. Komuniści i socjaliści nie są 
fanami monarchów – wytknęłam. 

– Przestań podburzać lud, Tori – powiedział Jim. 
– Czy tamten stolik nie powinien już poprosić o ra-
chunek?






