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Kate „Potrzebujesz Więcej Konfliktów” Carlisle. Od dnia, w którym się poznałyśmy na podpisywaniu książek w Poisoned Pen, dzielisz się
ze mną mądrością, radami, poczuciem humoru, słowami zachęty, a bywa, że i kopniakiem
w tyłek, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jesteś
niesamowitą pisarką i jeszcze lepszą przyjaciółką. Tak bardzo się cieszę, że pojawiłaś się
w moim życiu; czekam niecierpliwie na kolejne
wspólne wygłupy! Uściski i całusy.
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ówię wam, ona nas nienawidzi – oświadczyła
z przekonaniem Carly DeCusati zza kotary
w przebieralni.
– Och, daj spokój, na pewno nie jest aż tak źle – zaprotestowała Mackenzie Harris.
W ich grupie przyjaciółek to Carly była tą, która lubiła
dramatyzować, więc Mac zignorowała paranoję w jej głosie. Weszła do kabiny w przebieralni szykownego salonu
sukien ślubnych w Bostonie i rozpięła pokrowiec, w którym skrywała się wybrana dla niej sukienka druhny.
Wyjęła ją i się wzdrygnęła. Upuściła drapiący materiał
i przyłożyła dłoń do gardła, jakby chciała się w ten sposób uchronić przed brzydotą. Nie dało się zaprzeczyć, że
suknia jest szkaradna.
– O rany, co to za kolor? – zapytała Jillian Braedon, kolejna druhna, ukryta w swojej kabinie.
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– Kocie rzygi? – zasugerowała Carly. Jej ton wskazywał
na to, że nie żartuje.
– Może to przez te lampy – rzuciła Mac. – We fluorescencyjnym świetle nic nie wygląda dobrze.
– Ta suknia dobrze by wyglądała tylko w kompletnych
ciemnościach – burknęła Carly.
Jillian prychnęła, a Mac westchnęła. Jako główna
druhna wiedziała, że to ona musi delikatnie, aczkolwiek
stanowczo przekazać pannie młodej, że cała trójka zgodnie uznała sukienki za koszmarne, a że do ślubu zostały
zaledwie cztery tygodnie, łatwo nie będzie.
– Przymierzmy je, żeby mieć pewność – zaproponowała.
– Serio? Musimy? – jęknęła Carly. – Założę się, że zrobi
mi się od niej pokrzywka.
– Mam specjalną maść. – Jillian niczym harcerka zawsze była przygotowana na każdą sytuację.
– Słuchajcie – rzekła Mac. – Im szybciej je przymierzymy, tym szybciej będziemy je mogły zdjąć.
Coś burczały pod nosem, ale szelest materiału sugerował, że właśnie się rozbierają, aby spełnić jej prośbę. Mac
zdjęła suknię z wieszaka i uniosła przed sobą – uszyta
z materiału w odcieniu brązowawej zieleni wyglądającej jak nieudane guacamole, miała watowane ramiona
i rozkloszowany dół. Takie stroje widywała jedynie na
imprezach tematycznych poświęconych nieszczęsnym
latom osiemdziesiątym.
– Tylko ja tak mam, czy któraś z was także słyszy w głowie Madonnę śpiewającą Crazy For You? – zapytała Carly.
– Ja też! – przyznała Jillian. – Poza tym najchętniej
upięłabym włosy w asymetryczny kucyk i założyła całe
mnóstwo gumowych bransoletek.
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Mac rozpięła zamek i włożyła suknię przez głowę.
Wsunęła ręce w rękawy i pozwoliła, aby materiał opadł,
kończąc się gdzieś w połowie łydki. Łatwo nie było, ale
jakoś udało jej się zapiąć zamek. W sumie musiała wciągnąć brzuch, ale się wcisnęła. Ledwo.
Zamknęła oczy i wygładziła materiał z nadzieją, że kiedy je otworzy, suknia nie okaże się takim koszmarem, jak
się obawiała. Uniosła na chwilę jedną powiekę i szybko
ją opuściła. Niemożliwe, żeby było aż tak źle.
Mac odetchnęła głęboko i przygotowała się do stawienia czoła swojemu odbiciu w lustrze. To na pewno jakaś
pomyłka.
Emma Tolliver, panna młoda, to jej najlepsza przyjaciółka od pierwszej klasy. Była filigranową, ładną blondynką z doskonałym gustem. Mac coś tu nie pasowało;
być może jej przyjaciółka okazała się daltonistką albo
doznała poważnego urazu głowy, o którym nic nie wiedziały. Musiało istnieć jakieś wytłumaczenie tego modowego koszmarku.
Otworzyła oczy i zacisnęła usta, powstrzymując się od
krzyku. Nie dało się tego opisać w żaden inny sposób.
Suknia była brzydka jak noc. Carly miała rację – Emma
musiała je nienawidzić.
Uwagę Mac zwróciła panująca w przebieralni cisza.
Ciekawe, czy jej przyjaciółkom mowę odebrało przerażenie na widok odbicia w lustrze.
– Hej, wszystko w porządku? – zapytała niepewnie.
– Ja stąd nie wyjdę – oświadczyła Carly.
– Jilly, a ty?
– Ja też nie. A co, jeśli ktoś mi zrobi zdjęcie? Od razu
stałoby się viralem w necie. O mój Boże, zrobiono by
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z nas mem z druhnami z piekła rodem, który już zawsze
istniałby w wirtualnym świecie.
– Nie mogę rozpiąć zamka. – Carly stęknęła raz i drugi. – Przysięgam, że jeśli jej nie zdejmę, to spalę ją na
sobie.
– Przestańcie opowiadać głupoty. Nie możesz jej zdjąć,
Carly. Wiesz przecież, że Emma będzie nas chciała w nich
zobaczyć – powiedziała Mac. – W każdej chwili może się
tu zjawić.
– Kocham was wszystkie jak siostry, serio – zapewniła
Carly. – Ale prędzej zjem pistolet, niż pozwolę, aby ktoś
mnie w tym zobaczył.
Mac wysunęła głowę zza kotary. Tylko głowę. Przeczesała przymierzalnię wzrokiem.
– Jesteśmy tutaj same. Myślę, że wszystkie poczujemy
się lepiej, jeśli zobaczymy się nawzajem. Nie chcę, żeby
widok mnie to jedyne, co się wypali na wieczność na
moich siatkówkach. – Pozostała dwójka milczała. – No
więc jak będzie?
– W porządku, ale robię to wbrew sobie – oświadczyła
Jillian.
– Niech ci będzie, ale tylko dlatego, że potrzebna mi
pomoc przy zamku – burknęła Carly. – Liczę do trzech.
Raz. Dwa. Trzy.
Mac odsunęła kotarę i w tym samym czasie zrobiły to
jej przyjaciółki. Wyszły ze swoich kabin i popatrzyły na
siebie. Brwi Mac uniosły się aż do linii włosów. Wiedziała,
że sama wygląda fatalnie, ale fakt, że ta suknia nie korespondowała z należącą do Carly krągłą figurą Włoszki ani
z ciemną karnacją Jillian i jej wysoką, szczupłą sylwetką,
która wyglądała dobrze nawet w worku, powiedział jej,
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że jedynym miejscem, do którego nadają się te suknie,
jest kosz na śmieci.
Miny przyjaciółek potwierdziły to, co już wiedziała:
prezentowała się równie źle, jak one. Spojrzała w lustro.
Pod względem wyglądu plasowała się pomiędzy Carly
i Jillian: była średniego wzrostu i średniej budowy, miała długie do ramion kasztanowe włosy, którym w miarę regularnie fundowała drogie miedziane refleksy. To
była pozbawiona entuzjazmu próba podążania za modą,
zwłaszcza że na ogół związywała włosy w kucyk. Ponownie przyjrzała się przyjaciółkom.
Przypominały osoby, które przeżyły katastrofę pociągu. Sprawiały wrażenie niezdrowych i anemicznych
– albo przez malujące się na ich twarzach przerażenie,
albo przez te bufiaste kiecki. Drugie spojrzenie w lustro
potwierdziło, że ona wygląda tak samo.
– Wyglądamy jak pracownice toalet przy autostradach.
Nim zdążyła się powstrzymać, z jej gardła wydobył się
śmiech.
– Z czego się śmiejesz? To sytuacja kryzysowa! – zawołała Carly. – Chyba że sądzisz, że rzeczywiście możemy
spuścić te suknie w kiblu?
Cała trójka się rozejrzała, ale nie zobaczyły żadnej toalety.
– W ogóle nie chcę tego nawet sugerować, ale czy myślicie, że Emma robi ten cały cyrk z druhnami, no wiecie,
ten, kiedy panna młoda wybiera dla nich najbrzydsze
możliwe suknie, po to, żeby sama wyglądała w tym wyjątkowym dniu jeszcze lepiej? – zapytała Jillian.
– Nie! – Mac pokręciła głową. – Emma taka nie jest.
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