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Książkę tę dedykuję historiom, 
które potrafią człowieka tak zerżnąć, 

że aż trzeba potem zapalić.
To właśnie jedna z takich historii.
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ROZDZIAŁ 1

Gdy idę korytarzem pierwszego dnia w prywat-
nej szkole Riverside, mam wrażenie, że ściany 
na mnie napierają. Słyszę zamykające się szafki 

i śmiechy, i najbardziej na świecie chciałabym się zna-
leźć teraz przy grobie mamy. Mój tato zdecydował o na-
szej przeprowadzce na drugi koniec kraju, bo po śmierci 
mamy znalazł „tę jedyną”. 

Otwieram swoją szafkę, wkładam do niej nowiutkie 
podręczniki, a potem biorę do ręki plan lekcji. Rachun-
ki. Super. Rzemykowe bransoletki cicho brzęczą, kiedy 
zamykam szafkę. udaję się na lekcję rachunków. Jest 
wrzesień, więc przynajmniej przeniosłam się tu akurat 
na początku roku szkolnego.

Zatrzymuję się w progu klasy i zerkam na cyferki po-
dane na planie, po czym podnoszę wzrok na te znajdu-
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jące się nad drzwiami. ignorując jakieś dwadzieścia par 
przyglądających mi się oczu, bąkam:

– Czy to rachunki z 1D?
Podchodzi do mnie nauczyciel. Okulary w czarnych 

oprawkach przesłaniają zmęczone oczy, a o jego wieku 
świadczą siwe włosy.

– Tak. Madison Montgomery?
Przełykam ślinę i kiwam potakująco głową.
– Tak, to ja.
– Witamy w Riverside. Jestem pan Warner. usiądź, 

proszę.
uśmiecham się do niego i ściskając podręczniki, ru-

szam w stronę siedzących na swoich miejscach uczennic. 
i wtedy w sali rozlegają się szepty:

– Madison Montgomery? To nie ta dziewczyna, której 
matka zamordowała partnerkę jej ojca, a potem sama 
się zabiła?

– Jesteś pewna? – pyta ją koleżanka z ławki, mierząc 
mnie sceptycznym spojrzeniem. – W gazetach wydawała 
się ładniejsza.

– Tak, to na pewno ona. Jej ojciec jest nadziany. 
A mama była znudzoną kurą domową, która przyła-
pała męża na zdradzie. Zadźgała tę kobietę, a potem 
strzeliła sobie w głowę. Z broni Madison. 

Kiedy siadam w ławce, atmosfera zaczyna się zagęszczać.
– Z jej broni? Ma własną broń? Lepiej trzymać się 

od niej z daleka. Może mieć tak samo nierówno pod 
sufitem jak matka.

Śmieją się i pan Warner pstryka palcami, przywołując 
je do porządku. Zamykam na chwilę oczy. To by było na 
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tyle, jeśli chodzi o nadzieje, jakie wiązałam z początkiem 
w nowej szkole. nic i nikt nie zapewni mi lepszego startu. 
Kogo próbowałam oszukać?

Podczas pierwszej przerwy wychodzę ze szkoły i sia-
dam na schodach. Szkoła zezwala uczniom na jedzenie 
lunchu tu albo na stołówce. Sala jadalna jest jednak peł-
na uczniów, więc decyduję się usiąść tutaj, gdzie świeci 
słońce i jest mniej… uczniowsko.

– Cześć! – odzywa się czyjś radosny głos.
Odwracam się i widzę drobną dziewczynę. Jej fili-

granowe ciało zakrywają markowe ciuchy, a włosy ma 
w odcieniu niemal białego blondu. Dostrzegam także, że 
podczas gdy moje nadgarstki oplatają czarne bransoletki 
z metalu i rzemyków, w jej przypadku jest to srebro i złoto. 
Już wiem, że się nie zaprzyjaźnimy.

– Cześć. – Zakładam pasmo brązowych włosów za 
ucho.

Siada obok mnie i odgryza kęs swojej kanapki.
– Mam na imię Tatum. Jesteś tu nowa, tak?
Kiwam głową, zlizując z kciuka sok, który wyciekł 

z jabłka. 
– Aha. Pewnie nie chcesz, żeby cię ze mną widziano.
Zbywa moją uwagę machnięciem ręki.
– Wiem o tobie wszystko. Madison Montgomery, 

siedemnaście lat. Córka morderczyni, która po zbrodni 
popełniła samobójstwo. Stary sra pieniędzmi. Przyjechała 
do Hamptons z Beverly Hills. Coś pominęłam?

Mrugam powoli, po czym mrużę oczy.
– Zapomniałaś o tym, że to była moja broń.
Śmieje się nerwowo.
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– Wiem. Miałam po prostu nadzieję, że to nieprawda.
– Czyli pewnie nie chcesz, żeby cię ze mną widziano.
Kręci głową.
– nie. Zobaczysz, że się zaprzyjaźnimy.

THE SILVER SWAN
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didn’t see him sitting with the Elite-whatever boys, so I’m 
hoping he isn’t friends with them.

I’m waiting outside the front gate of the school for my driver 
when Tatum comes running up to me. “So, Carter Mathers.” 
She wiggles her eyebrows.

I tilt my head. “How do you even know about that? It 
literally happened not one hour ago.”

“News travels fast around here.” She picks at her nails, 
unfazed.

“I’m starting to get that,” I mutter.
“So anyway,” she continues, hooking her arm in mine. “I 

need your number so we can plan this weekend.” I see my 
black limo pull up to the curb, and Harry, my dad’s driver, 
steps out of the driver side. Tatum pulls out her phone, and 
I ramble off  the numbers to her while making my way to my 
ride. “Okay! I’ll text you!” she yells out, as Harry opens my 
door and I clutch it in my hand.

“Do you have a driver?” I ask her, one foot inside the car.
She shakes her head. “I drive.”
I wave her off  and slide into the back of the car. Today 

was truly interesting. I’m not sure how to take the events that 
have happened, but if every day is going to be like today, I’m 
in for a long ride.

Po przerwie idę na następną lekcję i nim zdążę się obej-
rzeć, dzwoni dzwonek obwieszczający przerwę na lunch. 
Tatum nalega, aby oprowadzić mnie po szkole. Pokazuje 
mi po kolei klasy i wyjaśnia, gdzie mamy jakie zajęcia. 
Podczas lunchu ze swojej części budynku przychodzą 
chłopcy i wszyscy spotykamy się na stołówce, która roz-
dziela szkołę na części męską i żeńską. Jeśli zaś chodzi 
o zamożność uczniów, to mają oni status bliski Billowi 
gatesowi i na serio się zastanawiam, jak, u licha, tacie 
udało się mnie tu wkręcić. Jesteśmy bogaci, zgoda, ale 
ta szkoła to coś więcej. Tutaj liczy się także odpowiednie 
pochodzenie.

Wchodzimy na stołówkę i Tatum pokazuje na moją 
spódniczkę. 

– Możesz trochę przerobić swój szkolny mundurek. 
Możemy ją obciąć, jeśli chcesz. 

Plisowana spódnica kończy się tuż nad kolanem, ale 
nie przeszkadza mi ta długość. nie chcę zwracać na siebie 
uwagi.

– Dzięki – odpowiadam cierpko, po czym przenoszę 
spojrzenie na drzwi wychodzące na część męską. Pojawia 
się w nich kilku chłopców, którzy rozmawiają ze sobą 



i śmieją się z czegoś. Atmosfera od razu się zmienia. 
Wszyscy emanują pewnością siebie.

– Co to za jedni? – pytam, kiwając głową w stronę 
grupki udającej się na sam koniec prawego skrzydła.

– Kłopoty – mruczy Tatum, siadając przy jednym ze 
stolików. Przyglądam im się uważnie. Są nieźli, napraw-
dę. Moja nowa koleżanka odwraca się i podąża za moim 
spojrzeniem. – A to kłopoty w wydaniu zdzirowatym – 
dodaje, pokazując na dziewczyny, które na lekcji rachun-
ków paplały między sobą.

– Co masz przez to na myśli? Chodzi mi o chłopaków 
– pytam, ignorując jej aluzję do dziewczyn.

– Mam na myśli to, że to uprzywilejowani idioci, którzy 
są właścicielami tej szkoły, i mówię to w sensie dosłow-
nym. Przynajmniej jeśli chodzi o nate’a. A tutaj? Rozdają 
karty. uczniowie Riverside są jedynie pionkami w ich 
chorych i wynaturzonych grach. Mają tę szkołę w garści, 
Madison.

– Mówisz tak, jakby to był jakiś gang. – Zaczynam 
jeść jogurt.

– Bo tak też można to ująć – odpowiada, otwierając 
kartonik z sokiem. – Podobno to członkowie supersekret-
nego klubu. – nachyla się ku mnie i uśmiecha. – Elite 
Kings Club.
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ROZDZIAŁ 2

Elite Kings Club? – pytam, odgryzając kęs kanapki. 
Jimmy, nasz kucharz, naszykował to, co lubię naj-
bardziej. Sałatka z kurczakiem, do tego pokrojone 

w kostkę pomidory i siekana sałata wymieszana z ma-
jonezem. Jest tak dobry w swoim fachu, że przy okazji 
każdej przeprowadzki mój ojciec nakłania go, aby zmienił 
miejsce zamieszkania razem z nami.

Tatum przewraca oczami.
– To taki tajny, ekskluzywny klub. nikt tak naprawdę 

nie wie, co tam się dzieje, ani kto rzeczywiście do niego 
należy. Podobno ma on jakiś związek z krwią i pocho-
dzeniem.

Żuję kanapkę. Dzwonek sygnalizuje koniec przerwy, 
więc biorę ze stołu swoje podręczniki.
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– Co masz teraz? – pyta Tatum i wpycha jabłko do 
buzi, żeby wolną ręką pozbierać swoje książki. Śmieję 
się pod nosem, kiedy wyjmuje jabłko.

– no co?
Kręcę głową.
– nic. Mam teraz WF.
Krzywi się.
– Ale wiesz, że to nie są zajęcia obowiązkowe, prawda?
Kiwam głową i pomagam zebrać jej książki, bo strasz-

nie się guzdrze. 
– Lubię sport. 
Odwracamy się i ruszamy w stronę holu żeńskiej części 

szkoły. gdy docieramy do drzwi, coś każe mi się odwrócić.
Znacie to uczucie, kiedy wydaje się wam, że ktoś was 

obserwuje? no to pomnóżcie je razy siedem. gdy się 
zatrzymuję, Tatum przestaje nadawać o jakiejś grze, 
która odbędzie się w piątkowy wieczór, zerka ponad 
moim ramieniem i w tym momencie blednie i ściąga 
brwi. Powoli odwracam się w stronę stołówki i widzę, 
że wszyscy chłopcy – cała siódemka – patrzą na mnie. 
Omiatam spojrzeniem każdego po kolei, zatrzymując 
się nieco zbyt długo na chłopaku z ciemnobrązowymi, 
potarganymi włosami, który siedzi rozwalony na krześle. 
Ma szerokie ramiona i mocno zarysowaną, kanciastą 
szczękę. Jego oczy przyciągają moje i nagle czuję się jak 
w transie. Wiedząc, że powinnam się z niego wyrwać, 
przełykam ślinę i odwracam się, ruszając na następne 
zajęcia.

– Hej, chwileczkę! – Tatum mnie dogania. – Co to, 
u licha, było?
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Wzruszam ramionami i wyjmuję z kieszeni plan lekcji.
– Pewnie słyszeli o mojej mamie.
– E tam, to akurat mieliby gdzieś. Chodziło o coś wię-

cej. Ale hej – jej silny uścisk na moim ramieniu na chwilę 
mnie zatrzymuje – wierz mi, naprawdę nie chcesz, aby 
cię zauważali, Madison. To nie są dobrzy ludzie.

– no cóż, wygląda na to, że jest już za późno. – Mijam 
ją i idę w stronę drzwi prowadzących na salę gimnastycz-
ną. Kiedy na końcu korytarza chcę skręcić do damskiej 
szatni, wpadam na twardy jak skała męski tors.

– Cholera jasna – szepczę, odrywając rękę od jego 
klatki piersiowej. – Podnoszę głowę i widzę otoczone 
gęstymi rzęsami oczy w odcieniu miodowo-brązowym. 
Piękniś.

– Hej, nic się nie stało. – Podnosi z ziemi worek ma-
rynarski i wyciąga do mnie rękę. – Carter. A ty to z pew-
nością Madison Montgomery.

– Super – burczę. – no to już wszystko o mnie wiesz. 
– Opuszczam spojrzenie na jego tors, pamiętając, jak 
bardzo jest twardy.

Chichocze.
– A co konkretnie? – pyta, puszczając do mnie oko.
uśmiecham się na tę próbę rozładowania atmosfery 

i kręcę głową.
– Myślałam, że to część żeńska...
– Sala gimnastyczna jest koedukacyjna. Jak ci się po-

doba pierwszy dzień w nowej szkole? – pyta, opierając 
się o ścianę.

– Cóż… – zaczynam, omiatając spojrzeniem długi ko-
rytarz. – Jest dość intensywnie.
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– Carter! Tyłek w troki i jazda! – woła z drugiego końca 
korytarza starszy mężczyzna w czapce z daszkiem i gwizd-
kiem na szyi.

Carter nie odrywa wzroku od mojej twarzy i uśmiecha 
się znacząco.

– Do zobaczenia, Madison. – Odkleja się od ściany 
i zaczyna się oddalać.

– Jasne – mówię, kiedy już odszedł. – Do zobaczenia.
Zerkam przez ramię i widzę, że mi się przygląda, ma-

cham mu więc i idę w swoją stronę.
Wychodzi na to, że pierwszego dnia poznałam dwie 

miłe osoby – nie widziałam, żeby siedział razem z tymi 
chłopakami z Elite czegoś tam, więc mam nadzieję, że 
się z nimi nie trzyma.
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didn’t see him sitting with the Elite-whatever boys, so I’m 
hoping he isn’t friends with them.

I’m waiting outside the front gate of the school for my driver 
when Tatum comes running up to me. “So, Carter Mathers.” 
She wiggles her eyebrows.

I tilt my head. “How do you even know about that? It 
literally happened not one hour ago.”

“News travels fast around here.” She picks at her nails, 
unfazed.

“I’m starting to get that,” I mutter.
“So anyway,” she continues, hooking her arm in mine. “I 

need your number so we can plan this weekend.” I see my 
black limo pull up to the curb, and Harry, my dad’s driver, 
steps out of the driver side. Tatum pulls out her phone, and 
I ramble off  the numbers to her while making my way to my 
ride. “Okay! I’ll text you!” she yells out, as Harry opens my 
door and I clutch it in my hand.

“Do you have a driver?” I ask her, one foot inside the car.
She shakes her head. “I drive.”
I wave her off  and slide into the back of the car. Today 

was truly interesting. I’m not sure how to take the events that 
have happened, but if every day is going to be like today, I’m 
in for a long ride.

Czekam przed szkołą na kierowcę, kiedy podbiega do 
mnie Tatum.

– A więc Carter Mathers. – unosi brwi.
Przechylam głowę.
– Skąd w ogóle o tym wiesz? To się przecież stało 

niespełna godzinę temu.
– Tutaj wieści szybko się rozchodzą. – niewzruszona 

zaczyna skubać paznokieć.
– Mhm, zaczyna to do mnie docierać – mamroczę.
– no dobra – kontynuuje, biorąc mnie pod ramię. – 

Potrzebny mi twój numer, żebyśmy mogły zaplanować 
najbliższy weekend. – Podjeżdża czarna limuzyna i wy-



siada z niej Harry, kierowca mojego taty. Tatum wyjmuje 
telefon, a ja dyktuję jej numer. – Okej! napiszę do ciebie! 
– woła, gdy Harry otwiera mi drzwi.

– Masz kierowcę? – pytam ją, wchodząc do auta.
Kręci głową.
– Sama prowadzę.
Macham jej i wślizguję się na tylną kanapę. Dzisiejszy 

dzień okazał się bardzo interesujący. nie jestem pewna, 
jak odbierać to wszystko, co się wydarzyło, ale jeśli co-
dziennie będzie podobnie, to chętnie zostanę tu na dłużej.




