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ROZDZIAŁ 1

WIDZIelIścIe kIeDyś kutAsA? Pewnie tak, ale czy widzieliście 
kiedyś kutasa mierzącego metr siedemdziesiąt? Nie? No to 
spójrzcie. Właśnie trzymam go mocno za niemyte kudły 
i wypycham za drzwi mieszkania mojej najlepszej przyjaciół-
ki Amy. On wierzga i krzyczy. Co robi Amy? Płacze. Dlacze-
go? Bo wielki, chodzący, gadający kutas – nawiasem mówiąc, 
ma na imię Ed – nie uszanował jej cudownej osobowości 
i postanowił zabawić się z prostytutką na wieczorze kawaler-
skim kumpla. Ponieważ Amy zadzwoniła do mnie z płaczem 
niemal godzinę temu, zjawiłam się na miejscu niczym super-
bohater, aby posprzątać. Właśnie wyrzucam śmieci.

– Chuj ci w oko! – krzyczy niewierny szmaciarz, kiedy 
pcham go na schody. Upada na swoje zdradzieckie kolana 
i odwraca się, próbując zamordować mnie wzrokiem. Litości!

– Wiesz co, Ed? Ja chyba nie lubię w oko. Ale jeśli ciebie 
to kręci, powinieneś się leczyć.

– Jesteś nienormalna! I mam na imię Edward!
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Wiem. Powtarzasz to za każdym razem, kiedy mnie spo-
tykasz.

– Wiem, Ed. Spieprzaj stąd!
Zatrzaskuję mu drzwi przed nosem i wracam do pokoju, 

w którym Amy siedzi skulona na kanapie i szlocha, pocią-
gając swoim małym, ślicznym noskiem. Podchodzę do niej 
i mocno przytulam, pozwalając, aby jej łzy i – zapewne – 
smarki znalazły się na rękawie mojej bluzki. Przez chwilę 
siedzimy, nie odzywając się ani słowem, a za oknem słyszę 
oddalające się kroki Eda. W końcu Amy podnosi głowę i pa-
trzy na mnie zaczerwienionymi od płaczu oczami.

– Dziękuję – mówi cichutko. – Gdybyś tak szybko nie 
przyjechała, dalej by tu siedział i tłumaczył, że nie zrobił 
nic złego i że to się nie powtórzy. Nie miałam już siły go 
słuchać.

– Najlepsze przyjaciółki są po to, aby unicestwiać niewier-
nych kutasiarzy. Jak chcesz, to mogę w nocy podjechać pod 
jego dom i wybić mu szybę w oknie.

Moja propozycja jest jak najbardziej szczera. Jestem 
w stanie to zrobić. Nie żebym była specjalnie agresywna, 
ale moim przyjaciołom zdarzyło się nazwać mnie „Rambo”. 
Ten, kto mnie zna, wie, że nie warto mnie denerwować 
i absolutnie nie wolno ranić moich bliskich. Zachowuję się 
wtedy jak lwica, której ktoś skrzywdził młode. Chęć zemsty 
pojawia się w sekundzie. Miota mną jak szatan. Niestety, Ed 
nie miał o tym pojęcia, dlatego bezmyślnie rzucił się w moją 
stronę z hasłem: „A ty tu po co?”. No to się dowiedział, 
bo moje kolano szybko zatrzymało się na jego niewiernych 
jajach.
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MaM coś twojego

– Obejdzie się bez rozbijania szyb – mówi Amy, wyciera-
jąc łzy z policzków. Wzdycha głośno i rozgląda się po miesz-
kaniu, jakby czegoś szukała.

Tutaj raczej trudno coś zgubić, bo mieszkanie Amy wiel-
kością przypomina karmnik dla ptaków. I nie mówię o peli-
kanach, tylko raczej o kolibrach. Sypialnia mieści szafę i łóż-
ko, ale nic więcej. Otwierasz drzwi, robisz pół kroku i możesz 
się kłaść. Jeśli spróbujesz zrobić cały krok, uderzysz piszczelą 
w drewnianą ramę łóżka. Wiem, bo próbowałam. Bolało. 
Urządzona w bieli i drewnie kuchnia oddzielona jest od sa-
lonu małą wysepką, więc można to nazwać raczej aneksem 
kuchennym we wnęce. Salon ma duże okna, dzięki czemu 
na pierwszy rzut oka wydaje się jasny i przestronny. Beżowa 
kanapa zajmuje znaczną część, a stolik i komoda w kolorze 
ciemnego drewna doskonale wpasowują się w wolną prze-
strzeń. Wszystko zostało urządzone przez Amy. To widać. 
Same puszyste tkaniny, wszędzie ramki ze zdjęciami, spo-
kojne kolory, różowe ręczniki w łazience, pachnące owocami 
świeczki na wannie, słodkie firaneczki w oknach, a przede 
wszystkim porządek. Moja przyjaciółka to maniak sprząta-
nia. Dobrze, że mieszka w karmniku, bo dzięki temu nie ma 
dużo do roboty. Cały czas intensywnie się po nim rozgląda.

– O czym myślisz? – pytam.
– Mogłybyśmy gdzieś wyjść? Potrzebuję odreagować dzi-

siejsze rewelacje. Pracujesz jutro?
– Mam wolne – rzucam, wstając z kanapy i podając jej 

dłoń.
Po przejrzeniu garderoby Amy i odwiedzinach w moim 

mieszkaniu, które jest tylko troszkę większe od jej karmnika, 
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ruszamy do klubu. Wita nas gwar rozmów i zapach piwa. 
Zajmujemy niewielki stolik blisko baru i zaczynamy sobotni 
wieczór. Wystarczy, że Amy wącha alkohol i znowu zaczyna 
płakać. Po pierwszym łyku się opanowuje. Pocieszam ją, jak 
tylko mogę, czyli kupuję jej kolejne drinki. Kiedy już docho-
dzi do wniosku, że Ed to kutas, co dla mnie jest oczywiste, 
nagle przypomina sobie, że przecież była z nim pół roku i na-
wet wymyślała imiona dla dzieci. Głaszczę ją po dłoni, dając 
barmanowi znak, żeby uzupełnił jej szklankę. W końcu jest 
tak nawalona, że wydaje się nie pamiętać, co się dziś wyda-
rzyło. Albo tylko mnie się tak zdaje, bo alkohol krąży również 
w moim ciele i wpływa na moje doznania empiryczne.

– Tamten facet jest fajny – szepcze Amy głośno i uśmie-
cha się tak, jakby była upośledzona umysłowo. Spoglądam 
w stronę, którą wskazała. Widzę tylko filar.

– Który facet? – pytam zdezorientowana i tym razem do-
kładniej przyglądam się jej palcowi, którym zatacza w powie-
trzu ósemki. Czekam chwilę, aż wyznaczy azymut, a później 
spoglądam we wskazanym kierunku.

– Ty już nie pijesz – stwierdzam kategorycznie, kiedy od-
krywam, że moja przyjaciółka wskazała kolesia, który mógłby 
być jej dziadkiem. A właściwie dziadkiem jej dziadka. Czy 
on na pewno nie umarł na tym stołku?

– No dobra, a tamten?
Palec przez chwilę walczy z grawitacją, po czym zatrzy-

muje się, wskazując stojącego tyłem szczupłego faceta. Patrzę 
pytająco na swoją przyjaciółkę.

– Ma fajny tyłek – stwierdza z miną odkrywcy. Wtedy 
gość się odwraca. Chyba ją usłyszał.
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– Nie podoba mi się – mówię do niej. – Jego twarz jest 
taka… chytra.

– Jak u łasicy?
– Tak, Amy. Dokładnie jak u łasicy.
W tej chwili zauważam, że Łasica zbliża się do naszego sto-

lika. Rusza na polowanie. Zupełnie nieświadomy, co go czeka. 
Im bliżej się znajduje, tym mocniej utwierdzam się w przeko-
naniu, że wygląda podejrzanie. Wiem, wiem. Nie wolno oce-
niać ludzi po pozorach. Kto to powiedział? Na pewno ktoś, kto 
nie miał brata gliniarza. Mój nie tylko pokazał mi, jak zadać 
celny cios w jądra, ale też zawsze przestrzega mnie, abym ufała 
intuicji, jeśli chodzi o podejrzanych typów. Właśnie do tych 
ostatnich zaliczyłam Łasicę. Podchodzi do nas i rzuca Amy 
uśmiech mówiący: „Hej, maleńka, jestem pewien, że będziesz 
dziś pode mną stękała z rozkoszy”. Yhym, jasne.

– Miłe panie – odzywa się Łasica, nie przestając się uśmie-
chać. – Może postawię wam drinka?

– Już mamy. – Ręką wykonuję gest, prezentując nasze 
szklanki, do połowy pełne kolorowych drinków. Ja kończę 
trzecią, Amy zabroniłam dopić piątą. Chyba.

– Noc jeszcze młoda! – Łasica nie rezygnuje i sadza swoje 
chytre dupsko obok mojej przyjaciółki. Widzę, że ona zasta-
nawia się chwilę, na którego z nich patrzeć. Odsuwam drinka 
poza zasięg jej ręki.

– Jesteś bardzo miły – mówię, dając mu szansę na poko-
jowe zakończenie działań – ale mamy tutaj babski wieczór 
i nie jesteśmy zainteresowane męskim towarzystwem.

– Może ty nie jesteś, ale twoja koleżanka rozbiera mnie 
wzrokiem – rzuca gniewnie, patrząc mi w oczy.
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No chyba ktoś tu żartuje?
– Słuchaj, kolego…  – zaczynam, ale nie dane mi jest 

skończyć.
– Nie jestem twoim kolegą!
No to się doczekałeś!
– I nigdy nie będziesz – cedzę przez zęby, wbijając mu 

pod stołem obcas w stopę. Oczy Łasicy wychodzą z orbit, 
wstrzymuje powietrze. – Ani moim, ani jej. A teraz spadaj 
stąd.

Wstaje, rzucając w moją stronę spojrzenie, które gdzieś 
już widziałam. Niech no pomyślę. Ach, tak! W ten sposób 
patrzył na mnie Ed, kiedy wylądował na schodach kilka go-
dzin temu. Historia lubi się powtarzać. Czy w Londynie tak 
trudno spotkać kogoś, kto nie jest palantem?

– Co za cham – wzdycha Amy i próbuje dosięgnąć swo-
jego drinka.

– Przed chwilą ci się podobał – zauważam, z litości pod-
suwając jej szklankę. Jak się totalnie nawali, to będzie spała 
w taksówce, zamiast znowu płakać.

– Pomyliłam się. Tak samo jak w przypadku Eda. – Na 
ostatnich słowach łamie jej się głos. O nie! Znowu? Po kil-
ku sekundach wyciera oczy, rozmazując tusz na skroniach. 
Widzę, że walczy. Jestem z niej dumna. Kciukiem wycieram 
tusz, żeby moja przyjaciółka nie wyglądała, jakby malowała 
sobie oczy, siedząc na wirującej pralce. – To takie upokorze-
nie. Facet zdradza cię z dziwką. Nie rozumiem.

Też tego nie rozumiem. Seks to seks. Po co płacić za coś, 
co ma się w domu za darmo? I  to w dodatku bez ryzyka 
złapania choroby wenerycznej.




