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Chłopakowi, który zrzuCił mnie z roweru, 
kiedy mieliśmy po sześć lat, 

Czego pamiątkę do dziś noszę na kolanie. 
komuż innemu mogłabym  

dedykować tę książkę?
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Rozdzia ł 1

– Czy podać paniom coś do picia? 
radosna jak skowronek stewardesa wyrwała mnie 

z błogiego stanu rozmarzenia. Potrzebowałam chwili, 
żeby dojść do siebie i zebrać myśli. W głowie miałam to-
talny zamęt, nie wiedziałam, czy właśnie się obudziłam, 
a miniony tydzień był po prostu cudownym snem, czy też 
to wszystko wydarzyło się naprawdę, a teraz było już – 
co prawda niezapomnianym – ale tylko wspomnieniem.

– Poproszę wódkę cranberry, a dla koleżanki kieliszek 
merlota. Proszę jej wybaczyć, przez cały tydzień pieprzy-
ła się jak szalona z zabójczo przystojnym nieznajomym 
i teraz ma mały problem z powrotem do rzeczywisto-
ści. – Sienna uśmiechnęła się uroczo do zbulwersowa-
nej stewardesy, sympatycznej, na oko czterdziestopię-
cioletniej kobiety, której pulchne ciało opinał mundurek 
ozdobiony zdecydowanie zbyt wieloma przypinkami. Po 
jej minie łatwo było zgadnąć, że nie jest przyzwyczajo-
na do tak kwiecistego języka. Szczególnie w pierwszej 
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klasie. Dyskretnie rozejrzałam się dokoła i stwierdziłam, 
że większość pasażerów wystroiła się elegancko, jakby 
wybierali się na ekskluzywny turniej tenisa, a nie sie-
dzieli w samolocie, który w ciągu długich dwunastu go-
dzin miał przetransportować ich z Honolulu do Nowego 
Jorku. Sienna i tak by tu nie pasowała, nawet gdyby nie 
wyrażała się jak kierowca ciężarówki. 

Sienna Mcallister była moją najlepszą przyjaciółką od 
trzeciej klasy podstawówki. zorientowałyśmy się, że je-
steśmy bratnimi duszami, już na pierwszej próbie chóru, 
gdy okazało się, że potrafimy śpiewać w idealnej harmo-
nii nawet bez akompaniamentu muzyki. Dwadzieścia 
lat później nasze drogi życiowe wyraźnie się rozeszły, 
jednak w żaden sposób nie osłabiło to łączącej nas więzi.

Byłyśmy w tym samym wieku, ale fizycznie całkowicie 
się od siebie różniłyśmy. Sienna miała na głowie szalo-
ną burzę czarnych loków, które okalały jej alabastrową 
twarzyczkę. Tego dnia założyła niesamowicie obcisłe 
czarne ciuchy oraz koronkowe kozaki na trzynastocen-
tymetrowych obcasach, przez co wyglądała jak liderka 
rockowego zespołu. Jeśli ktoś jakimś cudem nie zwróciłby 
uwagi na jej wspaniałe krągłości podkreślone obcisłym 
strojem, jego uwagę z pewnością przykułoby kuszące 
pobrzękiwanie mniej więcej stu bransoletek, którymi 
zawsze ozdabiała przedramiona.

Ja z kolei miałam słabość do koloru różowego i wszyst-
kiego, co słodkie i urocze. Po tygodniu spędzonym na 
słońcu moje długie jasne włosy stały się prawie białe, 
żywo kontrastując teraz z moją bardzo opaloną skórą – 
oraz skórą siedzącej obok mnie dzikuski. Kiedy byłam 
młodsza, szczerze nienawidziłam swojej oliwkowej skóry 



i jaśniutkich włosów. To bardzo rzadko spotykane połą-
czenie: ciemna karnacja i jasny blond. Ludzie zazwyczaj 
zakładali, że farbuję włosy. Tata zawsze powtarzał, że 
swój niezwykły wygląd zawdzięczam międzynarodowej 
kombinacji genów. Przodkowie mojej mamy przybyli ze 
Szwecji, a jego – ze słonecznej Italii. Tyle że ja, jak więk-
szość nastolatków, chciałam po prostu nie wyróżniać 
się z tłumu. Przestałam narzekać na swój wygląd i na-
uczyłam się wykorzystywać swoje atuty dopiero w wieku 
prawie dwudziestu lat.

Stewardesa podała nam napoje i pospiesznie odeszła, 
uśmiechając się nerwowo. Nietrudno było zgadnąć, że 
nie jest zainteresowana wysłuchiwaniem opowieści 
o naszych wakacjach, czego Sienna na pewno by jej nie 
oszczędziła, gdyby tylko miała ku temu okazję. Sienna 
uwielbiała szokować sztywniaków, używając najbardziej 
soczystych słów, jakie znała. Wywoływanie rumieńca na 
ich twarzach można było śmiało nazwać jedną z jej ulu-
bionych rozrywek.

Teraz wzniosła w moją stronę kieliszek w geście to-
astu:

– za najlepszy miesiąc miodowy, na jakim w życiu 
byłam!

ze śmiechem potrząsnęłam głową, po czym stuknęły-
śmy się kieliszkami, a potem jednocześnie odchyliłyśmy 
głowy, żeby pociągnąć porządnego łyka. 
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Rozdzia ł 2

Tydzień wcześniej

Po całym dniu na słońcu, na dodatek bezpośrednio po 
przylocie, czułam się totalnie wykończona. Co ja sobie 
myślałam, rezerwując bezpośredni lot z Nowego Jorku 
do Honolulu? Naprawdę sądziłam, że wyląduję o ósmej 
rano świeżutka i zrelaksowana, gotowa na pierwszy 
dzień miesiąca miodowego? Dwugodzinna drzemka na 
plaży to było stanowczo za mało po długiej podróży. Te-
raz dochodziła dwudziesta, a ja, przygotowując się na 
wyjście z Sienną, zaczęłam się zastanawiać, w co się 
właściwie wpakowałam…

Postanowiłyśmy zacząć wieczór od kolacji w japoń-
skiej restauracji w naszym hotelu. Musiałam sama siebie 
po cichu strofować, że powinnam coś zjeść, nawet jeśli 
wcale nie byłam głodna. ostatnim razem kiedy na czczo 
wybrałam się na popijawę ze Sienną, Michael musiał 
mnie wnieść po schodach do sypialni, bo po wejściu do 
kuchni po prostu padłam na twarz. znowu ten Michael… 




