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Mary i Yessi,

obie jesteście najbardziej zwariowanymi  

i najlepszymi przyjaciółkami,  

jakie mogłam sobie wymarzyć,  

i nie oddałabym Was za nic w świecie.  

Dziękuję za codzienne zabawne rozmowy.  

Zabiorę niektóre z tych dziwnych  

pogawędek do grobu. 

Przysięgam :)



Rozdział 1

Ból.  
Ból brzucha.

ostry ból brzucha. 
Właśnie tego w tej chwili doświadczałam… a to 

wszystko przez cholerne ciastko. Jeśli nie dostanę zaraz 
tej chrupiącej pyszności, wpadnę w taki szał, że Nico 
Slater może się schować. 

– Keela, proszę cię – jęknęłam bliska płaczu. – Daj mi 
maleńki kawałek tego ciasteczka. Nie powiem… 

– aideen! 
Skrzywiłam się, gdy usłyszałam jego głos w salonie. 
– o cholera – mruknęłam pod nosem i unikałam patrze-

nia w stronę wejścia do salonu. Wiedziałam, że tam był. 
zamiast tego skupiłam wzrok na pięknie udekorowa-

nej choince, która stała za Keelą. 
Keela Daley – która z nieznanego mi powodu wciąż 

była moją przyjaciółką – siedziała na sofie i robiła za 
podnóżek dla moich opuchniętych nóg. Dwa dni wcześ-
niej zdjęto mi gips, który nosiłam przez osiem tygodni. 
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Kolano i łydka ładnie się zagoiły, ale wciąż były podatne 
na urazy, więc musiałam bardzo uważać. a to oznaczało, 
że prawie nie schodziłam z kanapy. 

Wcale nie cieszyło mnie siedzenie na tyłku dwadzieś-
cia cztery godziny na dobę, ale skoro to miało mieć ko-
rzystny wpływ na moją nogę, to nie miałam wyjścia. 

Spojrzałam na rękę i westchnęłam, widząc świeżą bli-
znę. rana zagoiła się kilka tygodni temu, a Kane zapewnił 
mnie, że ten czerwony kolor był normalny dla świeżej 
blizny. z czasem powinien zjaśnieć. 

Miałam taką nadzieję, bo inaczej będę musiała ciągle 
nosić bluzki z długim rękawem. 

Keela przyciągnęła moją uwagę, gdy uśmiechnęła się 
złowieszczo i wrzuciła do ust ostatni kawałek czekolado-
wego ciastka – to cios poniżej pasa – a potem spojrzała 
w lewo, unosząc ręce w poddańczym geście. 

– Nie miałam zamiaru się z nią dzielić, przysięgam. 
zignorowałam mojego chłopaka i skupiłam się na tej 

małpie siedzącej niedaleko mnie. 
– Jako przyjaciółka jesteś do dupy. 
Spojrzała na mnie znowu i wzruszyła ramionami lek-

ceważąco. 
– Lepiej być przyjaciółką do dupy niż martwą przyja-

ciółką. 
obruszyłam się. 
– Nie zabiłby cię za to, że dałaś mi ciastko… 
– a właśnie że by ją zabił – wtrącił się zachrypnięty 

głos. 
Prychnęłam, sfrustrowana, i zerknęłam na miłość 

mojego życia, która kazała mi cierpieć. Spojrzałam mu 
w oczy i zaczęłam błagać. 
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– Kane, minęło osiem tygodni, odkąd wróciłam ze szpi-
tala. osiem. Moja ręka i noga zagoiły się i gardło już mnie 
nie boli. Mam dosyć zup i papkowatego jedzenia. Jestem 
w ciąży, a to oznacza, że nieustannie czuję głód. Takie 
jedzenie już mi nie wystarcza. Proszę, pozwól mi zjeść 
paczkę ciastek. 

– Całą paczkę? – Keela zaśmiała się wesoło. – Ty gruba 
krowo. Najpierw chciałaś jedno ciastko, a teraz żądasz 
całej paczki? 

Wbiłam jej piętę w udo. 
– zamknij się, ty zdradliwa małpo! 
Syknęła i odsunęła moją nogę, ale zrobiła to, co jej 

kazałam. 
– aideen. – Kane westchnął i zaczął pocierać skronie. 
W ciągu ostatnich kilku tygodni bardzo często to robił. 
– Nie jestem taki surowy po to, by cię wkurzyć, lalecz-

ko, ale sama słyszałaś lekarza. żadnych stałych pokar-
mów, dopóki twoje gardło się nie zagoi. Jeszcze tylko kilka 
dni. Po co ryzykować? Gdy po raz pierwszy zjadłaś coś 
twardego, podrażniłaś sobie gardło i musieli ci założyć 
szwy. Naprawdę chcesz to powtórzyć?

Mówił stanowczym głosem, ale patrzył na mnie 
z uczuciem. 

– Chcesz przejść kolejną operację, a potem nie móc 
mówić i jeść przez tubę? osobiście nie chciałbym cię wi-
dzieć znowu w takim stanie. za pierwszym razem prawie 
mnie to zabiło. 

Przypomniałam sobie tę przerażającą sytuację, która 
miała miejsce siedem tygodni temu, gdy przełknęłam 
kawałek kanapki z szynką i poczułam okropny ból gar-
dła. Ta kromka chleba o twardej skórce sprawiła, że rany 
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w moim i tak wrażliwym gardle się otworzyły. zaczęłam 
kaszleć krwią, co przeraziło mnie, jak i wszystkich moich 
bliskich. Gavin i dziewczyny rozpłakali się, a Kane i tata 
niemal zeszli na zawał. 

Mówiąc szczerze, sama przeraziłam się na śmierć. 
Po operacji zamknięcia rany czułam się okropnie, 

a jedzenie przez rurkę było do dupy. Przez kilka następ-
nych tygodni byłam w strasznym stanie. Nigdy więcej 
nie chciałabym doświadczyć czegoś takiego. 

Przenigdy. 
Spojrzałam na Kane’a, a potem na Keelę. Wreszcie 

spuściłam wzrok, wbijając go w puchaty kocyk, którym 
ja i Keela się okrywałyśmy. 

– Nie, nie chcę – powiedziałam do Kane’a, ale nie unio-
słam głowy, bo nie chciałam, by zobaczył, że moje oczy 
wypełniły się łzami. 

Nie znosiłam tego, jak szybko ostatnio się wzruszałam. 
Ciąża zamieniła mnie w straszną beksę. 
– Kochanie? – odezwał się Kane. 
Pociągnęłam nosem. 
Cholera. 
– Dobra – powiedziałam i potarłam nos wierzchem 

dłoni. 
– Użyj chusteczki, ty oblechu. 
zaśmiałam się, wciąż płacząc. 
– zostaw ją w spokoju, Keela – zganił ją Kane. 
Jednak przyjaciółka w ogóle nie zwróciła na niego 

uwagi. 
– Jeśli wytrzesz gluty w ten koc, to przysięgam na Boga, 

że cię zabiję, ado. 




