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R ozdzia l  1

1 listopada

Brokat jest najwspanialszym wynalazkiem ludzkości. 
Wystarczy odrobina kleju w sprayu i można go przycze-
pić dosłownie wszędzie. Właśnie dlatego pokryłam nim 
lampkę, półkę na książki, ozdobiłam nim ściany i  prak-
tycznie wszystko na biurku. 

i to nie są jakieś tam przedszkolne prace plastycz-
ne. nie da się ukryć, że władam pędzelkiem i tubką kleju  
z odrobiną finezji. Zapytajcie któregokolwiek z czytelni-
ków mojego bloga. (nie chwaląc się, możecie spytać o to 
też wiele innych osób).

– Lauren, kolacja! – krzyczy sprzed schodów moja 
mama.

Wpatruję się w  figurkę sowy, którą kupiłam wczoraj 
w galerii handlowej, i próbuję zdecydować, co z nią zro-
bić. Jest biała i nudna, ale ma w sobie taki potencjał, że po 



~ 6 ~

prostu musiałam ją kupić. Leniwie przeczesuję grzebie-
niem włosy, rozważając możliwości.

– natychmiast, Lauren!
Odchodzę od biurka, wzdychając. Rodzice, a może tyl-

ko moi rodzice, nie rozumieją, jak funkcjonuje artystycz-
na dusza. nie mogę ot tak przerwać pracy i pójść sobie na 
kolację. Muszę tworzyć, gdy mam natchnienie.

Przewracam oczami na tę myśl, bo jest zbyt melodra-
matyczna nawet jak na mnie.

Związuję prędko swoją burzę miodowych loków w nie-
dbały kucyk, chwytam sowę, zbiegam ze schodów i wpa-
dam do kuchni.

– Tu chyba musi być wściekły różowy – oznajmiam 
w przestrzeń, siadając na swoim zwyczajowym miejscu 
i stawiając sowę przy talerzu. – Ale tak często go ostatnio 
używałam, że zaczyna…

Krztuszę się i przerywam. na wprost mnie, na miejscu 
mojego okropnego starszego brata, siedzi najseksowniej-
szy chłopak, jakiego w życiu widziałam. 

i nie mam pojęcia, kim on jest.
– Cześć. – Jego usta wykrzywiają się w półuśmiechu 

i  wygląda, jakby powstrzymywał się, żeby się nie roze-
śmiać.

– Coś ty za jeden? – wyrywa mi się.
Głupia, głupia Lauren. Kiedy jakiś przystojniak mówi 

ci „cześć”, ty też odpowiadasz mu „cześć”.
– na pewno pamiętasz Harrisona. – Mama podchodzi 

do niego od tyłu i kładzie mu czule dłoń na ramieniu.
Słucham?
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Ten boski, szczupły grecki gladiator o  lekko zmierz-
wionych włosach jest głupkowatym kolegą Brandona, 
który wydaje prymitywne dźwięki pachą?

niemożliwe.
Oczy Harrisona rozjaśnia rozbawienie.
– Masz farbę na policzku.
Wycierając twarz serwetką, jęczę i przeklinam w du-

chu. (Ale zaznaczam, że nie bardzo brzydkimi słowami. 
W końcu jestem damą).

– Zupełnie jak za dawnych czasów – dodaje, ewiden-
tnie uradowany moim skrępowaniem.

Harrison – bo to jednak naprawdę jest Harrison – ma 
na myśli pamiętny letni dzień dawno, dawno temu, kiedy 
on i Brandon oblali mnie krwiście czerwoną farbą pod-
czas zleconego nam przez rodziców malowania szopy.

Miałam wtedy dziesięć lat, zatem chłopcy byli trzy-
nastolatkami. Rok później Harrison przeprowadził się 
do Connecticut, a ja nigdy z taką radością nie żegnałam 
żadnego wyjeżdżającego sąsiada. Moja mama, która całe 
życie przyjaźniła się z  jego mamą, nie była jednak taka 
szczęśliwa. 

– Co tu robisz? – pytam obcesowo.
nie obchodzi mnie, że jest teraz największym przy-

stojniakiem, jaki kiedykolwiek zaszczycił swoją obecnoś-
cią nasz stół kuchenny – to wciąż Harrison. i go nie lubię.

Mama piorunuje mnie wzrokiem.
– Harrison przenosi się na nasz uniwersytet, więc po-

wiedziałam Vannie, że może pomieszkać u nas kilka mie-
sięcy, zanim znajdzie sobie lokum. 
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Jakim cudem rodzice zapomnieli mi powiedzieć 
o czymś takim? Jak można było nie wpleść tej informa-
cji któregoś razu do rozmowy? „Lauren, jesteśmy bardzo 
dumni, że dostałaś główną rolę w szkolnym przedstawie-
niu; a tak przy okazji – nieznośny kolega Brandona będzie 
u nas mieszkał przez kilka miesięcy”.

– Zajmie domek gościnny – ciągnie mama.
– Domek gościnny? – powtarzam z niedowierzaniem.
To moja pracownia, miejsce, w którym nagrywam fil-

my na bloga. Są tam wszystkie moje przybory i materiały. 
To moja przestrzeń. Zamiast odpowiedzieć mama zno-

wu posyła mi zabójcze spojrzenie i stawia na stole patelnię 
z lasagne w towarzystwie jej popisowego, boskiego pieczy-
wa czosnkowego, idealnie przypieczonego i posmarowa-
nego masłem. niestety zdążyłam już stracić cały apetyt.

Do kuchni wkracza raźno tata i skubie pieczywo z pół-
miska. Mama go beszta, a ja wpatruję się gniewnie w swo-
ją sowę, unikając widoku wyprzystojniałego intruza sie-
dzącego naprzeciwko. 

– Deb pisała, że przyjechałeś wcześniej – zwraca się do 
niego tata, siadając za stołem. – Jaką miałeś pogodę?

– Ładną, proszę pana – odpowiada Harrison. – Dzię-
kuję, że pozwolili mi państwo zatrzymać się tu na trochę.

Lizus.
– Żaden kłopot – mówi tata. – Cieszymy się, że znowu 

z nami jesteś. Kiedyś praktycznie tu mieszkałeś.
Ble. nie wytrzymam tego dłużej. Podnoszę się, gorącz-

kowo szukając jakiejś wymówki. udam, że mam migrenę, 
kobiece przypadłości, zapalenie płuc albo coś w tym stylu.
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– Lauren, siadaj – mówi mama, gdy jestem w pół drogi.
Opadam z powrotem na krzesło jak wytresowany pies 

i  rzucam jej gniewne spojrzenie. Przez ułamek sekun-
dy patrzy na mnie wyrozumiale. Mama wie, że nigdy nie 
przepadałam za Harrisonem. nie przypominał innych 
kolegów Brandona, którzy byli dla mnie mili. On był ok-
ropny. 

nie mogąc uciec od stołu, zaczynam błądzić myślami. 
Dlaczego to nie Austin się u nas zatrzyma? W liceum był 
najlepszym przyjacielem Brandona i nie tylko był niesa-
mowitym ciachem, ale też miał dobre maniery. Och… 
albo Jamie. nigdy nie zapomnę tamtego lata, gdy razem 
z Brandonem chodzili grać w kosza…

– Przenieśliśmy twoje rzeczy do garażu – mówi tata, 
a gdy nikt przy stole mu nie odpowiada, staje się jasne, że 
kierował to do mnie. 

Przerażona, podnoszę na niego wzrok.
– Do garażu? 
– nie sądziłaś, że się nim z tobą podzielę, co? – pyta, 

całkowicie błędnie interpretując moje zdziwienie. – Po-
przesuwałem swoje sprzęty i zrobiłem ci trochę miejsca. 
nie ma za co, księżniczko.

Harrison przysłuchuje się tej wymianie zdań, a w jego 
błękitnych jak ocean oczach błyszczy rozbawienie.

Błękitne jak ocean oczy? A to skąd mi się nagle wzięło? 
Jakby mnie w ogóle obchodziło, jakiego są koloru.

Spojrzałam w talerz i odkroiłam widelcem duży, pła-
ski kawałek lasagne. W normalnych okolicznościach we-
pchnęłabym go sobie w  całości do ust, ale dziwnie się 
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czuję, jedząc pod bacznym okiem Harrisona, który tylko 
czeka na przejaw jakiejś słabości z mojej strony, żeby móc 
to potem wykorzystać. 

– A więc jesteś maturzystką, Lauren? – pyta.
Oczywiście zdążyłam już włożyć jedzenie do ust. Prze-

żuwam, a nad stołem zawisa martwa cisza. Czemu potra-
wy stają się mdłe, gdy wszyscy czekają, aż odpowiesz na 
pytanie?

– Tak – mówię i upijam łyk herbaty z nadzieją, że zro-
zumie, że nie jestem w nastroju do rozmów.

– Lauren chodzi na zajęcia plastyczne dla zaawanso-
wanych i gra główną rolę w jesiennym przedstawieniu – 
dodaje mama. – Prawda, skarbie?

Harrison szczerzy do mnie zęby.
– Zajęcia plastyczne dla zaawansowanych? Jest coś 

takiego?
Ściskam widelec.
– Tak. 
– Zawsze lubiłaś malować.
Głębokie, uspokajające oddechy.
Rodzice wybuchają śmiechem, znowu przypomina-

jąc sobie dzień, do którego Harrison – raz jeszcze – robi 
aluzję. nie żeby mogli o  tym kiedykolwiek zapomnieć. 
Brandon wciąż do tego wraca. Miałam farbę we włosach, 
na twarzy i na całym ubraniu. Oczywiście wtedy tata był 
wściekły na chłopaków. Zadziwiające, jak z czasem takie 
szczegóły zacierają się w pamięci.




