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Dla moich dziewczyn.

Dla mojej rodziny.

Dla moich przyjaciół.

Dla moich czytelników.

To dla was.  



Rozdział 1

Panno Daley? Proszę otworzyć! Wiem, że tam jesteś, 
widzę twój samochód na parkingu! 

Jęknęłam, słysząc donośny głos, otworzyłam oczy i od 
razu szybko je zamknęłam. Dopiero po kilku chwilach 
byłam w stanie znowu je otworzyć. Gdy mi się to udało, 
okazało się, że nie widziałam zbyt dobrze. zmrużyłam 
powieki, by lepiej widzieć w ciemności. odczekałam, aż 
moje oczy przywykną do mroku. Kiedy w końcu mi się 
to udało, dostrzegłam grubego, chrapiącego męskiego 
osobnika, który leżał obok mnie. Popchnęłam go, mając 
nadzieję, że zrzucę go z łóżka, ale zamiast tego pierdnął 
i przewrócił się w moją stronę, a potem poczułam na 
ustach jego mokry, gorący pocałunek.

– Storm! – krzyknęłam i wytarłam usta. Starałam się 
powstrzymać mdłości, co było naprawdę trudne, bo ok-
ropnie śmierdziało mu z ust.

Wstał leniwie, przeciągnął się, wydając z siebie jakieś 
dziwne dźwięki, a potem położył się na mnie brzuchem, 
przez co nie mogłam oddychać. Storm, mój dwuletni 
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owczarek niemiecki, musi przejść na dietę… Inaczej 
któregoś dnia ten tłuścioch udusi mnie w trakcie snu. 

– złaź! – wysapałam i popchnęłam go, chcąc zrzucić 
go z siebie.

Storm posłuchał mnie i podniósł się, jednak nie zszedł 
na podłogę. zamiast tego przewrócił się na swoją część 
łóżka – dokładnie tak, mój pies miał swoją część łóż-
ka – jak zwykle. ruszał się ochoczo tylko podczas pory 
śniadania, lunchu, kolacji lub ogólnie w każdej chwili, 
gdy wiedział, że dostanie jedzenie. 

– Jesteś żałosnym psem obronnym – wymamrotałam, 
gdy znowu rozległo się głośne pukanie do moich drzwi. 

W odpowiedzi Storm znowu pierdnął, więc musiałam 
otworzyć okna, zanim wyszłam z sypialni i udałam się 
w kierunku drzwi. Po drodze uderzyłam się w mały palec 
u stopy o jedną z zabawek Storma. Przeklinałam w my-
ślach osobę, która stała na korytarzu, za to, że musiałam 
wyjść z łóżka. W środku nocy, na miłość boską! 

– Już idę, nie gorączkuj się tak! – krzyknęłam, gdy 
w końcu dotarłam do drzwi i zaczęłam otwierać wszyst-
kie zamki. Było ich łącznie pięć, bo w miejscu, w którym 
mieszkałam, jeden to było za mało. zapaliłam światło 
w korytarzu i podskoczyłam przestraszona – żarówka 
wybuchła nagle, a korytarz znowu spowiły ciemności. 
Westchnęłam i ponownie obróciłam się w stronę moich 
drzwi wejściowych. Mimo że domyślałam się, kto stoi za 
drzwiami, na wszelki wypadek wyjrzałam jeszcze przez 
judasz. 

Kiedy już miałam pewność, że po drugiej stronie stoi 
mój sąsiad, otworzyłam ostatni zamek i popchnęłam 
drzwi. Przede mną stał Pan zbok – naprawdę nazywał 
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się pan Doyle. Był to mężczyzna w średnim wieku, który 
mógłby otrzymać tytuł zboczeńca roku. Był naprawdę 
niepokojący i szczerze nie znosiłam otwierać mu drzwi, 
mając na sobie tylko koszulę nocną, bo gapił się na mnie 
wtedy tym swoim zachłannym wzrokiem. 

– W czym mogę pomóc, panie zbo… Panie Doyle? – 
zapytałam. Musiałam ugryźć się w język, by nie zaśmiać 
się głośno przez swoją pomyłkę.

Mężczyzna przestał gapić się na moje nogi i skupił 
wzrok na mojej twarzy. odchrząknął i podał mi koper-
tę, którą trzymał w ręce. Patrzyłam przez chwilę na list, 
a potem znowu skupiłam spojrzenie na Panu zboku. oka-
zało się, że jego oczy znowu powędrowały w kierunku 
innego miejsca na moim ciele. Uderzyłam pięścią w fu-
trynę, przez co podskoczył przestraszony, a ja prychnę-
łam w myślach. Gdy znowu patrzył mi w oczy, skinęłam 
głową w kierunku koperty i uniosłam brwi pytająco. 

odchrząknął znowu i powiedział: 
– Nie było mnie kilka tygodni. Przed chwilą wróciłem 

i znalazłem ten list w mojej skrzynce. został zaadresowa-
ny do ciebie, ale na kopercie jest mój numer mieszkania. 

Miałam ochotę mu przyłożyć. obróciłam się i spojrza-
łam w kierunku zegara znajdującego się w głębi mojego 
mieszkania. W tamtym pomieszczeniu światło działało, 
więc mogłam zobaczyć, że było już po trzeciej w nocy. 

Czy on nie mógł poczekać do rana, żeby dać mi ten list? Co 
za przeklęty idiota! 

Westchnęłam i spojrzałam ponownie na Pana zboka, 
który po raz kolejny przyglądał się mojemu ciału. Wy-
ciągnęłam rękę i wzięłam od niego kopertę. Musiałam 
szarpnąć nią lekko, by wyrwać mu ją z dłoni. 
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– Dzięki, doceniam, że szedł pan tu taki kawał tylko 
po to, bym mogła odzyskać swój list. – Uśmiechnęłam 
się do niego sztucznie i schowałam się za drzwiami, by 
Pan zbok nie mógł mnie już dłużej oglądać. 

Mężczyzna zamrugał powoli, a potem skupił wzrok 
na mojej twarzy, bo teraz tylko to był w stanie dostrzec. 

– żaden problem, złociutka. 
Złociutka? O nie! 
– Dobranoc. 
– Dob… – zamknęłam mu drzwi przed nosem, zanim 

zdążył się pożegnać. 
Wzdrygnęłam się i ponownie zamknęłam wszystkie 

zamki, a na koniec zabezpieczyłam drzwi zasuwą. ode-
tchnęłam z ulgą, gdy usłyszałam na korytarzu kroki Pana 
zboka, który po chwili wszedł do swojego mieszkania 
i zatrzasnął za sobą drzwi. Spojrzałam na kopertę, którą 
trzymałam w ręce, i postanowiłam ją otworzyć. Cieka-
wiło mnie, co było w środku. Nie widziałam zbyt dobrze, 
bo w korytarzu było ciemno, ale wiedziałam, że to nie 
rachunki. Ta koperta wyglądała zupełnie inaczej – była 
grubsza. I z tego, co widziałam, ładniejsza niż ta, w której 
przychodziły rachunki. Bardziej wyrafinowana. 

Udałam się do kuchni, która była również moim po-
kojem dziennym. zapaliłam światło i rzuciłam koper-
tę na stół kuchenny, a następnie podeszłam do szafek 
w poszukiwaniu noża do papieru. odnalazłam go dość 
szybko, ale musiałam go odłożyć, bo nagle usłyszałam 
telefon. Dźwięk dobiegał z sypialni. zmarszczyłam brwi 
zdziwiona. 

Kto, do cholery, mógł dzwonić do mnie dwadzieścia minut 
po trzeciej w nocy?



11a l e c

– aideen – powiedziałam na głos do siebie i poszłam 
w kierunku sypialni. 

aideen Collins była moją najlepszą przyjaciółką. Trak-
towałam ją niemal jak siostrę i bardzo ją kochałam, ale 
były momenty, kiedy cholernie mnie irytowała. I taka 
chwila nadeszła właśnie po trzeciej w nocy. 

Kiedy odnalazłam telefon w sypialni, odebrałam po-
łączenie i powiedziałam: 

– Lepiej, żebyś miała dobry powód, skoro dzwonisz do 
mnie w środku nocy, aideen. W przeciwnym razie tak ci 
skopię dupę, że zobaczysz na niej wszystkie kolory tęczy! 

Usłyszałam głęboki, dudniący śmiech. 
– Ma dobry powód, więc nie musisz skopywać jej dupy 

– odpowiedział męski głos, a ja zadrżałam przerażona. 
Tego się nie spodziewałam. 

– Kim jesteś? Gdzie jest aideen? Dlaczego masz jej te-
lefon? – zapytałam, a potem sapnęłam głośno i wykrzyk-
nęłam: – Jeśli skrzywdzisz moją przyjaciółkę, nieważne 
jak, to ci przypierdolę! 

Nieznajomy zaśmiał się i odparł: 
– Czy to obietnica, kotku? 
Że co proszę? 
– Gdzie jest aideen? Lepiej od razu odpowiedz, bo ina-

czej… 
– Mi przypierdolisz? Tak, już do mnie dotarło. – zno-

wu się zaśmiał, a potem, zanim powiedział coś jeszcze, 
usłyszałam w słuchawce inny męski głos. – Prosiłem cię, 
żebyś zadzwonił do jej przyjaciółki, alec. Czemu trwa to 
tak długo, do cholery? 

zapamiętałam imię „alec” na wszelki wypadek, gdy-
bym musiała dzwonić na policję. 
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– rozmawiam z jej przyjaciółką, ale jeszcze nie miałem 
okazji przekazać jej, z jakiego powodu dzwonię. Laska 
jest zbyt skupiona na grożeniu, że mi „przypierdoli”, jeśli  
zranię jej przyjaciółkę – odpowiedział ze śmiechem 
dzwoniący mężczyzna. 

Byłam zła i przestraszona, bo nie wiedziałam, gdzie 
była aideen i kim byli ci mężczyźni. z pewnością nie 
pochodzili z Irlandii ani anglii – ich akcent był zupełnie 
inny. Nie mogłam jednak stwierdzić jednoznacznie, bo 
w tle rozbrzmiewały jakieś szumy. Brzmiało to trochę 
jak muzyka. 

– Po prostu przekaż jej to, co kazałem ci powiedzieć, 
żeby w końcu mogła tu przyjechać – oznajmił tamten 
drugi facet do tego, który do mnie zadzwonił. 

Mężczyzna przy telefonie westchnął i powiedział: 
– Keela, dzwonię, żeby ci powiedzieć, że twoja przyja-

ciółka aiden wdała się w bójkę i musisz po nią przyje-
chać. Powiedziała mi, że mam do ciebie zadzwonić. 

– ona ma na imię aideen, nie aiden. Wymawia się to 
„ejdiin” – wyjaśniłam, a potem wytrzeszczyłam oczy, gdy 
w końcu dotarło do mnie, co powiedział. – Czy wszystko 
z nią w porządku? Co się stało? Jest ranna? – krzyknęłam. 

– Uspokój się, złośnico. Wszystko gra. Musisz tylko 
przyjechać i ją zabrać. Wyjaśnię wszystko, gdy już tu 
będziesz. 

– „Tu”, czyli gdzie? – warknęłam. znalazłam buty i za-
łożyłam je w biegu, a potem wzięłam ze stolika nocnego 
kluczyki od samochodu. ramieniem przytrzymywałam 
telefon przy uchu.

– Klub nocny Playhouse. To niedaleko obwodnicy Ta-
llaght… 
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– Wiem, gdzie to jest. Będę za pięć minut – powiedzia-
łam i rozłączyłam się. 

Trzymając telefon i kluczyki w jednej ręce, drugą za-
mknęłam okno w sypialni. Powiedziałam Stormowi, że ma 
się zachowywać, ale miałam wrażenie, że mówię do ścia-
ny, bo pies nie obudził się ani nawet nie drgnął. Pobieg-
łam korytarzem, otworzyłam wszystkie zamki i zasuwę, 
a potem wyszłam na korytarz. zamknęłam za sobą drzwi 
i rzuciłam się biegiem, jakby goniły mnie ogary z piekła 
rodem. zbiegłam dwa piętra w dół i w końcu znalazłam 
się na parkingu przed budynkiem, w którym mieszkałam. 
Sprintem pokonałam drogę do samochodu. Dopiero gdy 
poczułam na skórze chłodny wiatr, od którego zadrżałam, 
dotarło do mnie, że mam na sobie tylko koszulę nocną. 

– Kurwa! – krzyknęłam i otworzyłam samochód. 
Wsiadłam do niego i uruchomiłam silnik. 

Nawet nie przyszło mi do głowy, żeby się przebrać. 
Wiedziałam, że muszę tylko założyć buty i dostać się 
do samochodu. Nie miałam zamiaru wracać, by założyć 
coś innego. Musiałam odnaleźć aideen i upewnić się, że 
wszystko z nią w porządku, więc trzeba było wstrzymać 
się ze zmianą ubrania. ale to nic takiego, i tak nie poka-
zywałam niczego przykuwającego uwagę. To prawda, że 
halka do spania była nieco przykrótka, ale była też czar-
na, więc nie musiałam martwić się, że będzie prześwity-
wać. Przynajmniej w tej kwestii miałam trochę szczęścia. 
Po prostu po wyjściu z samochodu będę musiała trzymać 
za brzeg koszulki, by nie podjeżdżała mi do góry, w razie 
gdybym musiała gdzieś biec. 

Wyprowadziłam samochód z miejsca parkingowego 
i wjechałam na główną drogę, by udać się prosto do klubu. 
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Byłam już całkowicie rozbudzona, ale nadal ze zmęcze-
nia czułam piasek pod powiekami. Spałam zaledwie 
cztery godziny, gdy obudził mnie Pan zbok. a wcześniej 
byłam na nogach od dwudziestu siedmiu godzin. Praco-
wałam w pobliskim supermarkecie. Nazywał się Super 
Value. Byłam spłukana i musiałam pracować tyle, ile się 
dało, więc wczoraj przepracowałam jedenastogodzinną 
zmianę, a po powrocie do domu, zamiast położyć się od 
razu do łóżka, usiadłam do pisania i zarwałam nockę. 

od zawsze uwielbiałam tworzyć historie w mojej 
głowie i przelewać je na papier lub ekran komputera. 
zazwyczaj były to krótkie historyjki, nigdy nie napisa-
łam całej powieści. Na moje szczęście aideen kopnęła 
mnie w dupę – dosłownie – i właśnie tego potrzebowa-
łam. Powiedziała mi, że powinnam chociaż spróbować, 
bo inaczej nie dowiem się, czy moje pisanie odniosłoby 
sukces. Po moim przebudzeniu, które miało miejsce trzy 
tygodnie temu, zabrałam się za to poważnie i zaczęłam 
pisać swoją pierwszą książkę. Wczoraj, mimo że byłam 
niesamowicie wykończona, miałam wenę i po prostu 
musiałam pisać. Przepełniało mnie wiele słów, których 
musiałam się pozbyć, bo inaczej bym eksplodowała. Więc 
pisałam, pisałam i jeszcze raz pisałam. Brak snu i oczy 
piekące od zbyt długiego patrzenia się w ekran dawały 
mi w kość, a teraz czułam się jak trup i miałam wrażenie, 
że nawet wyglądam jak martwa. 

Gdy stanęłam na czerwonym świetle, spojrzałam 
w lusterko i skrzywiłam się. Cofam, co powiedziałam. 
Porównanie mnie do trupa było zbyt łagodne. Białka wo-
kół moich zielonych tęczówek były tak przekrwione, że 
wyglądały jak mapa piekła. Moje ogniście rude włosy 
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lekko się przetłuściły i były ściągnięte w niechlujnego 
koka. Spojrzałam na moje długie, białe, gołe nogi i po-
kręciłam głową. 

Dlaczego jestem taka wysoka? Gdybym była niższa, moja 
halka do spania nie odkrywałaby tak wiele ciała! 

zamknęłam ze złością daszek samochodowy, gdy świat-
ło zmieniło się na zielone. Popędziłam w kierunku klubu 
nocnego, w którym znajdowała się aideen z jakimiś face-
tami. Dotarłam tam w pięć minut, bo sygnalizacja świet-
lna mi sprzyjała i ruch uliczny o tej porze był niewielki. 
Skręciłam w stronę parkingu przed wejściem do klubu 
i po chwili zobaczyłam dwóch potężnych mężczyzn, któ-
rzy patrzyli z góry na drobną kobietę siedzącą na chod-
niku kilka metrów od wejścia. To była aideen, wiedzia-
łam to. zaparkowałam naprzeciwko nich, wyskoczyłam 
z samochodu i zatrzasnęłam za sobą drzwi, po czym po-
biegłam w stronę przyjaciółki. 

Kiedy usłyszeli moje kroki na chodniku, obaj mężczyź-
ni spojrzeli na mnie, lecz nic nie powiedzieli, gdy się 
do nich zbliżyłam. Kiedy już znalazłam się przy aideen, 
przyklęknęłam i przytuliłam ją do siebie. zignorowałam 
twardą i szorstką powierzchnię chodnika, która raniła 
mi kolana, i po prostu dalej tuliłam mocno przyjaciółkę. 

– Wszystko w porządku? Co się stało? – zapytałam, 
a potem odsunęłam się nieco, bym mogła na nią spojrzeć. 

aideen obróciła twarz w moją stronę, a ja sapnęłam, 
gdy zobaczyłam, jak wyglądała. Nad brwią miała niewiel-
kie rozcięcie, a jej szczęka po prawej stronie wyglądała 
na opuchniętą.

– Jakaś suka na mnie naskoczyła – wymamrotała. 
– Kto? – warknęłam. – Ja ją, kurwa, zabiję! 
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Byłam zaskoczona moimi słowami, bo brzmiałam tak, 
jakbym naprawdę mogła spełnić tę groźbę. 

a przecież żadna ze mnie wojowniczka. 
To znaczy potrafiłabym się obronić, gdyby była taka 

potrzeba, ale żaden ze mnie Mike Tyson. 
W całym swoim życiu brałam udział tylko w jednej 

walce i to tylko dlatego, że moja młodsza kuzynka, Micah, 
uderzyła mnie w twarz, gdy byłyśmy małe. zrobiła to 
dlatego, że chciała zobaczyć, czy moja krew jest niebie-
ska. Mówiła wszystkim, że mam niebieską krew i jestem 
kosmitką z dalekiej planety – mogła to udowodnić, tylko 
uderzając mnie w twarz, by polała się krew. zgodziłam 
się, bo nie myślałam, że będzie bolało. Myliłam się, bo to 
było cholernie bolesne. 

Micah uderzyła mnie i z mojego nosa pociekła czerwo-
na krew – potwierdziłyśmy, że rzeczywiście jestem czło-
wiekiem. Naskoczyłam wtedy na nią, bo bardzo cierpia-
łam, i uznałam, że muszę ukarać ją za to, że mnie zraniła. 
Jednak zamiast ją trafić, sama skończyłam z podbitym 
okiem i ukruszonym zębem. Micah skopała mi dupę i to 
właśnie był pierwszy i ostatni raz, gdy się z kimś biłam. 
ale mimo mojej nietolerancji na ból, jeśli ktokolwiek 
zrani aideen lub Storma, to zmienię się w Bruce’a Lee 
i zmiażdżę drania. 

Takie były fakty. 
aideen uśmiechnęła się i znowu się do mnie przytuliła. 
– Wiem, że byś to zrobiła, ale teraz chcę po prostu już 

wracać. Czy mogę zostać u ciebie? 
Dlaczego ona w ogólne o to pyta? 
Potrząsnęłam nią. 
– oczywiście, że tak, ty cholerny głąbie. 
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aideen zaśmiała się. Mężczyźni stojący za nami rów-
nież. Nie wiedziałam, jak to się stało, ale zupełnie zapo-
mniałam, że tam byli. Wstałam więc szybko i pociągnę-
łam aideen za sobą. Nie była pijana, tylko co najwyżej 
lekko wstawiona. Nie musiałam jej podtrzymywać ani 
nic z tych rzeczy, ale na wszelki wypadek trzymałam ją 
mocno. 

– To jest alec – powiedziała aideen i unosząc rękę le-
niwie, wskazała na mężczyznę po prawej stronie, który 
taksował mnie od stóp do głów. – I Kane. – Gdy zoba-
czyłam Kane’a, od razu mocniej ścisnęłam przyjaciółkę. 
Był tak wysoki i umięśniony jak ten dupek, który się na 
mnie gapił, ale wyglądał przerażająco. Przy ustach miał 
dużą bliznę, a kilka innych przypominających szramy 
po pazurach szpeciło jego skroń i kończyło się w okolicy 
włosów. Wyglądało to tak, jakby to miejsce było w taki 
sposób specjalnie wygolone. 

– Cześć – wymamrotałam, unikając kontaktu wzroko-
wego. 

– Kane uratował mnie, gdy dziewczyna aleca mi przy-
łożyła – wyjaśniła aideen i uśmiechnęła się do Kane’a, 
który odwzajemnił uśmiech. 

– To była tylko dziewczyna, którą zaliczyłem w zeszłym 
tygodniu, a nie moja dziewczyna. No i przeprosiłem za 
to, co zrobiła – oznajmił alec, wzdychając. 

zignorowałam aleca, tego idiotę, który właśnie się 
odezwał, i spojrzałam na uśmiechającego się Kane’a. 
od razu się rozluźniłam, bo gdy się uśmiechał, w ogóle 
nie wyglądał na tak strasznego. zmarszczyłam jednak 
brwi, kiedy w końcu dotarły do mnie słowa aideen. Bez 
namysłu puściłam przyjaciółkę i popchnęłam aleca tak 



18 L.A. CASEY

mocno, jak tylko potrafiłam. Nie spodziewał się tego, więc 
stracił równowagę i upadł z jękiem na dupę. 

– To za to, że twoja cizia skrzywdziła moja przyjaciół-
kę. Jeśli się dowiem, kim jest ta wywłoka, to ją, kurwa, 
zabiję! – wrzasnęłam. 

aideen pociągnęła mnie za rękę i zaczęła błagać, że-
bym przestała, podczas gdy alec patrzył na mnie z sze-
roko otwartymi oczami, a potem skupił spojrzenie na 
swoim towarzyszu, który również miał oczy jak spodki 
i otwarte ze zdziwienia usta. Po chwili jednak obaj 
wybuchnęli śmiechem, jakby to, co właśnie się stało, 
było najzabawniejszą rzeczą na świecie. Wściekłam 
się i próbowałam znowu uderzyć aleca, lecz aideen 
stanęła przede mną i mnie odepchnęła, trzymając za 
ramiona. 

– Mówiłem ci, stary, ta laska jest niezłą złośnicą! – zaśmiał 
się alec i złapał za rękę Kane’a, który pomógł mu wstać. 

Kane śmiał się dalej, kręcąc głową. 
– żałuję, że bliźniaki tego nie widzieli. Dominic pomógł-

by jej cię bić, a Damien by to wszystko nagrał. 
Nie miałam pojęcia, o czym ani o kim mówili. Wyce-

lowałam groźnie palcem w stronę aleca i warknęłam: 
– Możesz się dalej śmiać, pięknisiu, ale wtedy podrapię 

ci tę twoją śliczną buźkę! – ostrzegłam. 
alec zrobił krok w moją stronę. W kącikach jego ust 

czaił się uśmiech. 
– W tej chwili bardzo mi się podobasz. Chcesz iść do 

mnie, skoro już i tak jesteś ubrana jak do łóżka? 
Szczęka mi opadła. aideen również. obróciła się i po-

pchnęła go, celując w pierś, ale nie udało się jej go powalić 
na ziemię. 




