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Dla największego dupka, 
jakiego znam.

On wie, o kim mówię, 
bo kazał mi zadedykować sobie 

tę książkę.
*przewraca oczami*



„Kiedy pierwszy raz zobaczyłem, 
jak siedzi ze spuszczoną głową 

po drugiej stronie sali w bibliotece, 
pomyślałem, że to będzie łatwe. 

Że jeśli popracuję nad nią 
odpowiednio długo, zrzuci dla mnie 

majtki i padnie ze mną na kolana 
na pięć minut. 

Ale wiecie co? Myliłem się”.

– Sebastian Osborne



Zapowiedź

C zasami zostaję w domu, żeby się uczyć, ale niezbyt czę-
sto.

Biblioteka jest moją odskocznią.
Moim azylem.
To tutaj przychodzę wsłuchać się w szelest przewracanych 

stron, szmer cichego stukania w klawisze laptopów, dźwięki 
lekkich kroków na wysłużonej drewnianej podłodze. Bu-
dynek ma sto trzy lata i należy do najstarszych w kampu-
sie. Skrywa tysiące historii. Mnóstwo wiedzy i  sekretów 
naukowców, filozofów i studentów. Mnóstwo rzeźbionego 
drewna i ciemnych kątów.

Naprawdę. To jedyne miejsce w promieniu dziesięciu ki-
lometrów, gdzie mogę być sama ze swoimi myślami.

Jedyne miejsce bez współlokatorek, ich muzyki, telefo-
nów i nieustannego zgiełku panującego w wynajmowanym 
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przez nas domu poza terenem kampusu. Nigdy nie wiem, 
czy na kanapie nie będzie odpoczywał jakiś nieznajomy, czy 
jacyś obcy ludzie nie będą wchodzić lub wychodzić albo 
czy z pokoju obok nie usłyszę najpierw zalotnego chichotu, 
a potem trzasku zamykanych drzwi.

Słuchanie znaczącego skrzypienia łóżka współlokatorki, 
a po chwili gorączkowych jęków, jest…

…niezręczne. Delikatnie mówiąc, bo serio, jak pozbyć się 
z głowy takich dźwięków?

Nie da się.
Zamiast tego ucieka się do biblioteki.
Tutaj nie muszę się obawiać, że moją uwagę rozproszą na-

głe krzyki i inne hałasy. Albo zapach przypalonego ramenu. 
Zazwyczaj w ogóle się nie martwię, że coś oderwie mnie od 
nauki. Ale nie dzisiaj.

Dzisiaj skupiam się na stoliku niedaleko wejścia, pełnym 
zakłóceń, a ich źródłem jest czterech bardzo dużych i wy-
sportowanych facetów. Głośnych i aroganckich.

Względnie atrakcyjnych.
Dzisiaj nie mogę się skoncentrować. Dostrzegam tych 

chłopaków, zanim oni zauważą mnie, dzięki czemu mam 
krótką chwilę, by obrzucić krytycznym spojrzeniem naj-
większego z nich. Ma bardzo ciemne włosy i jeszcze ciem-
niejsze brwi, a leżącej przed sobą książki nie zaszczycił nawet 
chwilą uwagi. Zamiast tego ciągle rozgląda się po sali.

Podobnie jak ja. Skrzyżował ręce na potężnej piersi, roz-
stawił szeroko nogi, a jego twarz przybrała niecierpliwy wyraz 
– zupełnie jakby szkoda mu było czasu na pracę domową.

Gdy dochodzę do wniosku, że pewnie czeka, aż niebo 
się rozstąpi i wszechświat odwali całą robotę za niego, nasze 
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spojrzenia się spotykają. Srogie, bezlitosne bruzdy na jego 
czole sięgają prawie linii włosów, a usta otacza lekki zarost. 
Wybredne oczy – tak jasne, że z daleka nie widzę ich koloru 
– powoli wędrują z kołnierzyka mojej bluzki wzdłuż guzi-
ków aż do piersi, na których zatrzymują się dłużej.

Drżę.
On się uśmiecha.
Sadystyczny dupek dobrze wie, że jego wzrok wywołuje 

na mojej skórze przyjemne mrowienie.
Podoba mu się to, jak na mnie działa.
Znam takich jak on. Z pewnością college będzie dla nie-

go tylko krótkim epizodem, przystankiem na drodze życia, 
treningiem przed dręczeniem współpracowników, partne-
rów biznesowych i pewnie kobiet.

Ten koleś to dupek – i to przez wielkie D.
Mrugam, żeby przerwać kontakt wzrokowy, po czym wę-

druję spojrzeniem wokół jego stolika. Zatrzymuję się dłużej 
przy zwalistym blondasie, który pisze coś na klawiaturze, ma-
chając głową do muzyki płynącej z jego błyszczących czar-
nych słuchawek. Potem mój wzrok ląduje na rozwalonym na 
krześle Latynosie, który gapi się w sufit i żuje żółty ołówek.

Ostatni, ale nie mniej ważny jest koleś z grubą szyją i jesz-
cze grubszymi wytatuowanymi rękami.

Zafascynowana opuszczam głowę, żeby zerkać nieśmiało 
spod firanki rzęs. Chłopak wyraźnie próbuje się skupić na 
pracy, a złość na hałaśliwych kolegów brzydko znaczy jego 
przystojną twarz i powoduje spięcie ramion. Od czasu do 
czasu porusza się nerwowo na krześle, a potem kręci głową.

Prycha z frustracją.
Wierci się. Kręci głową. Prycha.
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I tak w kółko.
Aż…
Uwagę całej zgrai zwraca ładna dziewczyna z jasnobrązo-

wymi włosami. Zebrała je na czubku głowy w luźny koczek, 
a  ja nawet ze swojego miejsca widzę mocno podkreślone 
oczy i jasnoczerwone usta. Te ciemne powieki niekoniecznie 
pasują do czarnych legginsów i podkoszulki z logo Uniwer-
sytetu Iowa, ale kim jestem, żeby ją osądzać?

Podchodzi do chłopaków dziarskim krokiem, opiera się 
biodrem o  stolik, przesuwa paznokciem po gładkiej po-
wierzchni blatu, a potem po nagim wytatuowanym ramie-
niu jednego z nich.

Zdziwiony chłopak zadziera głowę. Patrzy na dziewczynę.
Chociaż nie zdawałam sobie sprawy, że wstrzymuję po-

wietrze, wypuszczam je, gdy widzę, jak się do niej uśmiecha.
Pochyla się do tyłu, krzyżuje silne ręce na piersi.
Rozsuwa nogi.
Dziewczyna jest ładna.
Wyraźnie w jego typie.
Pochłonięta obserwuję cały ten show. Chłopak wstaje 

i umięśnionym ramieniem obejmuje dziewczynę w wąskiej 
talii. Wyjmuję z ucha słuchawkę akurat w odpowiedniej 
chwili, by usłyszeć wymuszony chichot studentki, a potem 
jego niski głos, gdy prowadzi ją w głąb biblioteki, w stronę 
ostatniego rzędu regałów z czasopismami i gazetami. Wcią-
gam gwałtownie powietrze, kiedy klepie dziewczynę w tyłek 
z wyraźnie seksualnym podtekstem. Wzdycham rozczarowa-
na, gdy wchodzą za róg i znikają mi z pola widzenia.

No cóż.
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Zdejmuję okulary z czarnymi oprawkami i przecieram 
zmęczone oczy, zastanawiając się przez krótką chwilę, jakby 
to było być taką dziewczyną – beztrosko pozwalającą chło-
pakowi zaprowadzić się między ciemne regały z książkami.

Dla zabawy. Bo to fajne.
A nie dziewczyną, która spędza całe dnie na nauce, bo ma 

beznadziejne oceny, a nie może sobie na to pozwolić.
Zakładam z powrotem okulary i czuję gęsią skórkę, po 

czym ziewam i przesuwam wzrok gdzie indziej.
Spotykam zimne, przerażające spojrzenie.
Szare oczy mrużą się, jakby chciały powiedzieć: „Widzę, 

że patrzysz, ale skarbie, nie rób sobie nadziei. On nigdy nie 
umówi się z taką jak ty”.

I miałyby rację – ten osiłek, który właśnie zniknął między 
regałami, w życiu nie poszedłby ze mną na randkę. Nawet 
nie spojrzałby na mnie dwa razy.

Czy uprawiałby ze mną seks? Może.
Czy umówiłby się ze mną? Nigdy.
Ale wiecie co? Ja też bym go nie chciała. Bo nie muszę 

nawet z nim rozmawiać, żeby wiedzieć, że jest dupkiem, po-
dobnie jak jego upiorny kolega.

I nie chcę mieć absolutnie nic wspólnego z takim goś-
ciem jak on.




