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Jeśli nie walczysz o to, co kochasz,
Nie płacz za tym, co tracisz.

– Autor nieznany
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PROLOGPROLOG

Dani

Kiedy Travis splata swoje palce z  moimi, dostaję gęsiej 
skórki. Zamykam oczy i biorę się w garść.

– Jesteś pewna, że chcesz to zrobić, Dani? – Jest zdener-
wowany, chociaż to on mnie na to namówił. – Będzie bola-
ło. Bardzo.

Brady wybucha śmiechem.
– Przestań ją straszyć, gościu.
Brady jest seksowny, ma twarde mięśnie i groźne tatuaże. 

Wiem, że właśnie gapi się na moje obnażone plecy. Jest poza 
moją ligą.

Oczywiście to jedyny sposób, by facet taki jak on mnie do-
tykał.

Przełykając ślinę, potakuję i przytrzymuję koszulę przy piersi.
– Zróbmy to. Nie stchórzę.
Odrobiłam zadanie, sprawdziłam, jakie jest najbardziej 

optymalne miejsce, naczytałam się o  bólu, metodach i  tak 
dalej. Teraz muszę już tylko zdecydować się na ten ostatni waż-
ny krok. To będzie rok robienia różnych rzeczy po raz pierwszy.

– Co za dziewczyna. Obiecuję, że będę delikatny. – Brady 
odsuwa się ode mnie, rozlega się brzęczenie, ale zaraz cichnie.

Travis ściska mnie mocniej.
– Gdyby twoja mama się dowiedziała, że to robisz, zabiła-

by mnie – szepcze, pochylając się nade mną.



Wysuwam rękę z dłoni mojego najlepszego przyjaciela, żeby 
go trzepnąć.

– Co się z tobą dzieje? Nie pora na gadki o mojej mamie.
Dłoń w czarnej rękawiczce przesuwa się po moim ramie-

niu, Brady odchyla ramiączko mojego czarnego koronkowego 
stanika. Tak, do cholery, założyłam seksowną bieliznę.

– Poczujesz zimno – mówi cicho.
Spinam mięśnie, a on śmieje się pod nosem.
– Skarbie, rozluźnij się. To nie jest mój pierwszy raz. – Głos 

Brady’ego brzmi tak uwodzicielsko, że aż czuję dreszcze. Ta-
tuażysta powoli naciera moją skórę, powietrze wypełnia woń 
alkoholu. – Dobrze się tobą zajmę. To, co sobie wyobrażasz, 
jest gorsze niż rzeczywistość. Zaufaj mi. Z  początku będzie 
bolało, ale przywykniesz do tego. Będziesz czuła dyskomfort 
tylko przez kilka dni.

Ja pierdzielę. Naprawdę to robię.
Zerkam przez ramię i  patrzę mu w  oczy. Brady uśmie-

cha się, czuję motyle w brzuchu. Uciska palcem mój mięsień 
czworoboczny.

– Tutaj? – pyta.
Potakuję, zamykam oczy i kładę brodę na oparciu krzesła.
– Jest naprawdę piękny. – Stuka w  przezroczystą kartkę 

z wzorem.
– To Gwiazda Polarna. Żebym umiała odnaleźć swoją dro-

gę – mówię bardziej do siebie niż do niego.
Brady przykłada papier do mojej skóry i  zaczyna pocie-

rać. Potem znowu słyszę bzyczenie i igła wnika w moją skórę.
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Trzy tygodnie później

Dani

Opuszkiem palca dotykam wytatuowanej linii na ra-
mieniu. Pamięć mięśni prowadzi moją rękę do osi przecięcia 
północy i południa, gdzie mam nadzieję odnaleźć równowa-
gę. Bezpieczny port. Stabilizację.

Czuję ją w  kościach. Nadzieję. Gdy zaczynam powtarzać 
sobie swoją motywacyjną gadkę, na moich ustach pojawia się 
uśmiech.

Staje się pełniejszy… aż nagle moja nowa współpracownica 
kładzie przede mną stos papierów.

Laura posyła mi mechaniczny uśmiech.
– Mam już plany na weekend, więc zostawiam to tobie. Jako 

studentka marketingu powinnaś się w tym dobrze odnaleźć.
Zajęcia na uczelni jeszcze się nie rozpoczęły, a ona już się 

ze mną droczy. Przygryzam policzek i próbuję ułożyć doku-
menty na biurku.

Laura i ja jesteśmy nowymi asystentkami profesora Zinzera. 
Tej jesieni będziemy koordynować prace wszystkich studen-
tów w pracowni i przygotowywać materiały na jego zajęcia. Do 
prowadzenia swojego biura zawsze zatrudnia jedną student-
kę sztuki i jedną studentkę zarządzania. Dzięki temu, że mój 
najlepszy przyjaciel Travis studiował u Zinzera w poprzednim 
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semestrze, miałam przewagę nad innymi i pokonałam wielu 
kandydatów ubiegających się o tę robotę.

Wkładam stos dokumentów do torby. Już się nie uśmie-
cham.

– Zin potrzebuje ich na poniedziałek – szczebiocze Laura.
Innymi słowy, potrzebuje ich na poniedziałek po długim 

weekendzie z okazji Święta Pracy.
Zaciskam zęby.
Laurze nawet odrobinę nie jest głupio, że zrzuciła to na 

mnie. Zarzuca włosy na ramię.
– Dzięki, Dani – mówi. Aż się wzdrygam, słysząc niezbyt 

subtelny komplement. – Jesteś taka… miła.
Gdybym była postacią z  komiksu, z  uszu buchałaby mi 

para. Żadnego słowa bardziej nie nienawidziłam. Jeśli jeszcze 
raz usłyszę od kogoś, że jestem miła, nie zdzierżę tego. „Miła” 
sprawia, że czuję się odrzucona. Popychana. Ignorowana.

Kiedy byłam dzieckiem, sądziłam, że po prostu mam dobre 
maniery. Co, do cholery, jest złego w tym, że ktoś jest uprzej-
my? Ale teraz widzę, że taki opis człowieka nie pasuje do Bo-
stonu, gdzie wszyscy są znacznie bardziej nerwowi. Środkowy 
Zachód jest bardziej przyjazny. Gdy ktoś na ciebie wpadnie 
w Chicago, mówi „przepraszam”. Tutaj przeklina i spycha cię 
z drogi. Przyzwyczaiłam się do szybszego tempa życia, ale to 
nie oznacza, że mogę być takim popychadłem.

Mama powiedziałaby „pierdol się miło”. Chichoczę pod no-
sem. Jest bardziej wulgarna od połowy chłopaków w szkole.

Domyślam się, że tak się dzieje, kiedy umiera się z powodu 
naczyniakomięśniaka.

Śmiech zamiera na moich ustach, mrugam oczami, żeby 
pozbyć się przytłaczających mnie emocji, które pojawiają się, 
ilekroć myślę o mamie. Walczyła z całych sił, żeby żyć, nawet 
gdy straciła wszystkie włosy i obie piersi. I pokonała go. Przy-
najmniej na razie.
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Kiedy wchodzę do mojego pokoju w akademiku, nadal my-
ślę o tym, co chciałabym powiedzieć Laurze. Dlaczego nigdy 
nie umiem znaleźć odpowiednich słów we właściwej chwili? 
Patrząc na stos dokumentów ułożonych na biurku, czuję się 
tak sfrustrowana, że aż boli mnie żołądek. Przez cały week-
end będę uziemiona i zamiast się rozpakowywać, będę przy-
gotowywać broszury dla profesora.

Moje spojrzenie pada na mur z kartonów ustawiony w ma-
łym pokoiku, który dzielę z dziewczyną poznaną w zeszłym 
semestrze. Jenna jest przezabawna. Chodziłyśmy razem na 
zajęcia z socjologii. Były tak nudne, że, żeby się rozerwać, pi-
sałyśmy do siebie pikantne esemesy i  sprawdzałyśmy, która 
pierwsza wybuchnie śmiechem. Zawsze wygrywała. No tak, 
wykładowca mnie znienawidził. Ale gdy Jenna pisała: „Chcę 
udławić się Twoim grubym kutasem”, nie mogłam się po-
wstrzymać i rechotałam.

Jej południowy zaśpiew i  perfekcyjne blond włosy z  po-
czątku odrzucają człowieka. Najpierw myślisz sobie, że jest 
sztywną suką, ale ona po chwili cię obejmuje i zachowuje się, 
jakbyście znały się od lat. Nie mam pojęcia, jak zaprzyjaźniła 
się z naszą współlokatorką Clem. Widziałam ją tylko raz, ale 
dziewczyna sprawia wrażenie zimnej jak góra lodowa. Heloł, 
wywróciła oczami, kiedy zapytałam ją, czy podobały jej się 
Pamiętniki wampirów.

Muszę załatwić kilka spraw. W drodze do drzwi wyjścio-
wych zatrzymuję się przed lustrem, żeby przygładzić długie 
włosy. Przypominam z wyglądu swoją mamę.

Każdy mi mówi, że wyglądam tak samo jak ona, gdy była 
młoda. Mam zielone oczy, jasną cerę i  ciemnobrązowe wło-
sy z  różowymi pasemkami, które pofarbowałam w  zeszłym 
miesiącu, a  dzięki Victoria’s  Secret mam wypukłości w  od-
powiednich miejscach.

Postanawiam nie robić makijażu, biorę kurtkę i wychodzę.
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Podróż metrem trwa krótko, a  kiedy docieram na po-
wierzchnię, muszę osłonić oczy przed popołudniowym słoń-
cem. Czekając na zielone światło, bezwiednie gapię się na fa-
ceta, który próbuje wynieść dziesięć pudełek pizzy przez drzwi 
restauracji kilka kroków ode mnie. Podchodzę do niego, naci-
skam klamkę i otwieram przed nim drzwi. Kątem oka widzę 
jasne włosy dziewczyny przemykającej przez restaurację, a po 
sekundzie słyszę jej chichot.

– Mam nadzieję, że dasz radę zjeść te wszystkie pizze z ko-
legami – mówi na przydechu. Nie wiem, czy próbuje być sek-
sowna, czy zasapała się, biegnąc w jego stronę.

Wywracam oczami, ale wciąż stoję i przytrzymuję drzwi. 
Chłopak przyciska ramię do szyby i wybucha śmiechem.

– Jestem pewien, że damy radę. Dziękuję, hm…
– Tamara.
– Tamaro. Dzięki.
Przez szybę widzę, jak dziewczyna wymachuje jakąś kartką.
– Masz, zadzwoń do mnie, jeśli będziesz potrzebował do-

datkowych ust do tego… jedzenia. – Sposób, w jaki wymawia 
słowo „usta” sugeruje, że nie mówi o pizzy. Oblecha.

Jej sylwetka znika za chłopakiem, który trzyma ręce na sto-
sie kartonów, więc nie widzę, czy bierze od niej karteczkę, ale 
po chwili prostuje się, jakby coś go zaskoczyło.

Gdy dziewczyna pojawia się w zasięgu mojego wzroku, ma 
puste ręce. Okej, chyba wsunęła swój numer telefonu do kie-
szeni jego spodni.

W porządku.
Chłopak odchrząkuje, zanim odzywa się do blondynki: 
– Dzięki, laleczko. 
Kiedy ponownie wychodzi na chodnik, mogę mu się po 

raz pierwszy przyjrzeć. Ma okulary przeciwsłoneczne typu 
awiator, więc nie widzę jego oczu, ale cała reszta jest całkiem 
seksowna. Jest wysoki i szczupły. Cerę ma w odcieniu jasnego 



karmelu, jakby często przebywał na słońcu. Jego jasnobrązowe 
włosy wyglądają jak uczesane wiatrem. Pod koszulką prężą się 
twarde bicepsy, od których nie mogę oderwać oczu.

Za mną zatrzymuje się SUV.
– Pospiesz się, Jax. Nie mam zamiaru robić jeszcze jednego 

kółka – krzyczy chłopak z auta.
Jax śmieje się i odwraca. W końcu mnie zauważa i prze-

chyla głowę. Znowu odchrząkuje.
– Przepraszam, że zablokowałem wejście. Straszny ze mnie 

dupek.
Mrugam.
Uśmiecha się do mnie, a mnie wydaje się, że niebiosa się 

rozstąpiły, ponieważ jest tak zajebiście piękny. Patrzenie na 
niego aż boli, ale zanim jestem w stanie zebrać się na odwagę, 
żeby coś powiedzieć, jego kumpel wciska klakson. Jax patrzy na 
SUV-a, a potem na mnie, uśmiecha się ponownie i odchodzi.

O nie! Byłoby miło, gdybym zdołała coś powiedzieć, gdy 
następnym razem zagada do mnie zabójczo przystojny facet.






