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Dla mniejszej wersji mnie
– za bycie takim
odlotowym dzieckiem

Rozdział 1

B

olała mnie głowa.
Dosłownie pękała.

Miałam ściśnięty żołądek i czułam lekkie zawroty głowy.
Czułam się beznadziejnie.
Czułam się tak, bo się bałam.
Tak potwornie się bałam… i to wszystko przez choler-

ny plastikowy patyczek!
Starałam się nie patrzeć na niego tak, jakby miał zadecydować o całym moim losie, gdy siedziałam w głównej
łazience domu braci Slater. Skupiłam się na wykafelkowanej podłodze i na łączącej ją fudze, byle tylko nie
patrzeć w górę. Liczyłam kafelki i za każdym razem docierałam tylko do dziesięciu lub jedenastu, zanim unosiłam głowę do góry.
Nie.
Syknęłam na siebie i uspokoiłam się przed zerknięciem. Nie chciałam wiedzieć, co pokaże ten durny patyk, ale musiałam. Zjadało mnie to od półtorej godziny.
Spojrzałam w sufit i zamrugałam.
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Chciałabym, żebyś tu była, mamo.
Potrzebowałam mamy – kogoś, komu mogłabym opowiedzieć o tym beznadziejnym dniu. Przełknęłam ślinę
i wyobraziłam sobie swoją mamę stojącą przede mną
i w myślach wszystko na nią przelałam.
Dzisiejszy dzień obfitował we wrażenia, łagodnie mówiąc.
To był dzień przeprowadzki Keeli i Aleca. Przeprowadzali się ze swojego maleńkiego mieszkania do pięknego
domu na wprost domu braci w Upton. Jako przyjaciele
pomogliśmy w pakowaniu – chowaliśmy do kartonów
rzeczy w starym miejscu i wyjmowaliśmy w nowym.
Każdy miał frajdę przy pakowaniu rzeczy w mieszkaniu i rozpakowywaniu ich w domu, ale zaliczyliśmy
też parę kłótni… i innych problemów, z którymi trzeba
było sobie poradzić. Keela miała najwięcej zmartwień
na głowie.
Moja przyjaciółka była zestresowana i zrzuciłam to
na karb przeprowadzki, ale Keela wyjawiła, że nie radzi
sobie dobrze i nie była to wyłącznie wina przeprowadzki.
Miewała koszmary o tym, co wydarzyło się między jej
wujem a braćmi trzynaście miesięcy temu. Keela nigdy
nie lubiła rozmawiać o tym, co się wtedy stało. Znałam
zarys wydarzeń, ale bez szczegółów. Nie wiedziałam, co
tak bardzo ją przeraziło… Tak bardzo, że nadal miewała
przez to koszmary.
Jej sny nie były jedynym problemem. Źle czuła się
z tym, jak szybko rozwijał się jej związek z Alekiem. Ona
chciała cieszyć się randkowaniem, podczas gdy on już
myślał o ślubie i dzieciach.
Problem?
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Alec nic o tym nie wiedział. Ani o jej koszmarach, ani
o wątpliwościach dotyczących ich związku. Oczywiście
wszystko wyszło na jaw… na parapetówce, którą zorganizował w tajemnicy. Keela nie była zadowolona, zaliczyła lekkie załamanie, a na domiar złego jej wujek, kuzynka
Micah i jej mąż musieli się tam pojawić.
Rozumiesz, ten wujek, który jest prawdziwym bandziorem, kuzynka, która jest największą jędzą, oraz mąż
kuzynki – największy dupek świata. Tak, właśnie oni.
Przyjechali i wywołali kłótnie i bójkę… Doprowadzili nawet do wezwania policji. Dowiedzieli się o imprezie przez
tego głąba, Gavina. Był jakoś powiązany z Brandonem
i Jasonem. W każdym razie to wciąż zbyt świeży temat,
by o tym myśleć. Potrzebowałam czasu.
Cała sytuacja nie wyglądała najlepiej, ale prawdziwą
wisienką na torbie było to, co zrobiłyśmy razem z Branną,
Bronagh i Alannah w łazience Keeli.
Zanim na to wpadłyśmy, wypiłyśmy trochę, by odpocząć po długim dniu ogarniania kartonów z rzeczami i pomyślałyśmy, że będzie zabawnie, jeśli zrobimy
sobie testy ciążowe. I było zabawnie, dopóki Keela się
nie pojawiła i nie strąciła testów do zlewu, mieszając je.
Normalnie to nie byłby żaden problem, ale zgadnij, co
pokazał jeden test.
Zgadłaś.
Jedna z nas była w ciąży – i nie miałyśmy pojęcia która.
Mogłyśmy podziękować za to Keeli.
Przeraziłam się jeszcze bardziej, gdy Alannah wykluczyła siebie z kręgu możliwości, bo nikt nie zaliczył jej
od pół roku. Więc zostałam ja, Bronagh i Branna jako
możliwe przyszłe mamy.
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Ha. Fantastycznie.
Modliłam się, by były to Bronagh lub Branna, bo obie
miały stałych facetów, a ja nie. Jedyny związek, w jakim
tkwiłam, to ten oparty na nienawiści ze Stormem – a on
był psem. I mnie nie znosił.
Chciałyśmy zrobić testy jeszcze raz, ale oczywiście
nie miałyśmy ich więcej. Keela miała właśnie jechać
po nowe, gdy wspomniani wcześniej goście się pojawili
i wszystko skomplikowało się na godzinę lub dwie.
Gdy sytuacja się uspokoiła, Keela pojechała po nowe
testy z Kane’em Slaterem. To ten, którego nie lubimy,
mamo. Czekałam niecierpliwie, aż wrócą, podobnie jak
reszta chłopaków.
Wszyscy trzej – Nico, Ryder i Alec – siedzieli w salonie
i próbowali poskładać w całość stłuczony wazon. Wiedziałam, że była to przegrana sprawa, ale poszłam do
domu Rydera po klej, gdy mnie o to poprosił.
Musiałam skorzystać z toalety i tak oto skończyłam,
siedząc na podłodze i patrząc na test ciążowy. Znalazłam
pudełko i zobaczyłam, że jednak został w nim jeszczcze jeden, ostatni. Wiedziałam, że Branna oczywiście
chciałaby go użyć, ale ja musiałam wiedzieć, czy to nie
ja jestem w ciąży.
Musiałam.
Zebranie się na odwagę, by sprawdzić wynik, było trudniejsze, niż sądziłam.
Miałam zerknąć na test, gdy zadzwoni mój telefon, co
wydarzyło się już dziesiąty raz w ciągu ostatnich pięciu
minut. Nie odebrałam za pierwszym sygnałem, bo myślałam, że to Gavin, ale gdy zerknęłam po chwili, okazało
się, że była to Keela.
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Odebrałam.
– Aideen! Nareszcie! – załkała Keela.
Zamarłam.
– Keela? Co się dzieje? Wszystko w porządku?
– Nie – sapnęła. – Kane, on zemdlał.
Serce zaczęło mi walić, żołądek się skurczył, w gardle
narosła gula, a głowa pulsowała. Doskonale wiedziałam,
jak się teraz czułam – byłam przerażona.
– Co to znaczy, że Kane zemdlał? – krzyknęłam do słuchawki po chwili ciszy.
– Dokładnie to, co słyszałaś. Byliśmy w Tesco i on upadł.
Bez ostrzeżenia, tak po prostu upadł. Przyjechała karetka
i sanitariusze wzięli go na nosze. Pojadę z nim do szpitala.
Możesz iść i powiedzieć braciom, żeby zawijali tyłki do
szpitala? Żaden z nich nie odbiera telefonu.
– A co z dziewczynami? Próbowałaś dzwonić do nich?
– zapytałam chrapliwie.
Keela syknęła.
– One też nie odpowiadają. Zabiję ich wszystkich. Jestem przerażona na śmierć, a nikt, do cholery, nie odbiera.
Zamrugałam i z zaskoczeniem odkryłam, że po policzkach ciekną mi łzy.
Co, do diabła?
Szybko je otarłam i wzięłam kilka wdechów, by się uspokoić. W panice nikomu nie pomogę. Starałam się zachować względny spokój, a tymczasem moja przyjaciółka panikowała. Zacisnęłam oczy, gdy Keela pociągnęła nosem.
– Wszystko będzie w porządku, Kay – powiedziałam,
mając nadzieję, że jej to pomogło, bo mi ani trochę.
– Po prostu powiadom braci i spotkajmy się w szpitalu,
proszę.
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Rozłączyła się i przez moment stałam w bezruchu, starając się przetrawić, co mi powiedziała, ale nie mogłam,
po prostu nie mogłam. I dobrze, bo błyskawicznie podjęłam decyzję i wybiegłam z domu Slaterów, bez zbędnego
zastanawiania się. Biegiem dostałam się na drugą stronę
ulicy i wpadłam do domu Keeli i Aleca.
– Chłopaki! – krzyknęłam.
– Aideen! – Ryder chwycił mnie za ramiona, gdy wpadłam do pokoju. – Uspokój się i powiedz, co się stało.
Sapałam ciężko przez chwilę, próbując złapać oddech,
a gdy mi się to udało, spojrzałam po braciach.
– Keela dzwoniła… ze sklepu.
Alec przysunął się bliżej.
– Czy wszystko z nią w porządku?
Pokiwałam głową.
– Z nią tak.
Nico też stanął bliżej.
– A z Kane’em?
Do oczu napłynęły mi łzy. Znowu.
Potrząsnęłam głową
– Powiedziała, że to się wydarzyło tak nagle. W jednej
chwili stał obok niej, a sekundę później leżał na podłodze.
Wszyscy bracia otworzyli szeroko oczy, a Branna
i Alannah wydały z siebie okrzyk przerażenia.
– Próbowała się do was dodzwonić, ale nikt nie odbierał – mówiłam dalej. – Jest z nim w drodze do szpitala,
ale my też musimy tam jechać.
Następnych parę minut minęło mi jak we mgle, chłopcy krzyczeli, a dziewczyny płakały. Wszyscy wybiegliśmy z domu Aleca i Keeli i wsiedliśmy do samochodów.
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Pojechałam z Ryderem i Alekiem, a Nico razem z dziewczynami pojechał po Bronagh.
– Wyjdzie z tego, prawda? – zapytałam ich, gdy Ryder
wyjechał na ulicę z Nikiem siedzącym mu na ogonie,
który po chwili skręcił, by pojechać po swoją dziewczynę.
Poczułam uścisk na swoim ramieniu.
– Nic mu nie będzie.
Od dawna nie rozmawiałam z Bogiem, właściwie odkąd mama zmarła, gdy byłam mała, ale w drodze do
szpitala modliłam się, by dowiedzieć się, co jest Kane’owi
i czy wydobrzeje. Modliłam się intensywniej niż kiedykolwiek, błagałam go, by pozwolił Kane’owi wydobrzeć.
Podskoczyłam, gdy zadzwonił mój telefon.
Odebrałam natychmiast.
– Słucham?
– Gdzie wy jesteście? – zapytała Keela płaczliwie.
Była roztrzęsiona, słyszałam to w jej głosie.
Potwornie się zmartwiłam.
– Już niedaleko… Co z nim?
Bracia wstrzymali oddech, gdy zadałam pytanie, o którym wszyscy myśleli.
– Próbuję się dowiedzieć, ale nie jestem z nim spokrewniona, dlatego jego bracia muszą się tu zjawić – szlochała
Keela.
– Dlaczego? – zapytałam, przerażona tym, co mogę
usłyszeć.
– Bo nie chcą mi powiedzieć, czy on żyje, czy nie!

