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rozdział 1

Nikki

Brookside, Teksas

S toję sama na parkingu, deszcz leje tak mocno, że skóra 
powinna mnie piec, ale nie czuję bólu. Granatowa letnia 

sukienka, jedyna, jaką posiadam, jest do cna przemoczona 
i oblepia mi ciało. Zaciskając powieki, modlę się do Boga, 
niepewna, czy nadal w niego wierzę. Na próżno błagam go, 
by zabrał obraz, który nieustępliwie podsuwa mi pamięć. Gdy 
zamykam oczy, jej wspomnienie, leżącej tam, staje się jeszcze 
żywsze. Nie umiem się go pozbyć. 

Cała drżę. Wstrząsa mną szloch, jeszcze zanim zaczną pły-
nąć łzy. Płaczę pierwszy raz, odkąd to się stało. Czas biegnie, 
nie mam pojęcia, jak długo tu tkwię, pozwalając, by ogarniały 
mnie tłumione przez całe dnie emocje. 

Ulewny deszcz w końcu zaczyna słabnąć, a łzy idą za jego 
przykładem.
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Moją uwagę przyciągają reflektory w oddali; jakiś samo-
chód zwalnia przed wjazdem na słabo oświetlony parking. 

Daję nura za pobliskie drzewo; właściwie sama nie wiem, 
czemu się chowam. Nie chcę nikogo widzieć. Wyglądam zza 
wysokiego dębu. Kobieta w samochodzie poprawia włosy we 
wstecznym lusterku i w końcu wysiada. Przez dłuższą chwilę 
stoi bez ruchu, patrząc na napis nad wysokimi, podwójnymi 
drzwiami. 

Parę minut później obok zatrzymuje się drugi samochód. 
Poznaję go bez trudu. Pani Evans wysiada bez ociagania, nie 
wahając się ani chwili. Maszeruje do drzwi, otwiera je i znika 
wewnątrz. Przez lata zajmowało się mną wielu pracowników 
opieki społecznej, ale ta jest najgorsza z nich wszystkich. Nie-
nawidzę jej. Gdy patrzę, jak beztrosko wkracza na pogrzeb 
mojej matki, przypominają mi się te wszystkie miesiące, 
kiedy nas rozdzieliła. Czas, który mogłyśmy spędzić razem. 
Czas, którego teraz nie zdołam cofnąć.

Smutek i łzy ustępują, ogarnia mnie gniew. Moje wiotkie 
ciało sztywnieje, pięści zaciskają się mocno po bokach. Niena-
widzę jej. Tak strasznie nienawidzę. Czuję się jak garnek pełen 
wrzącej wody, z którego zaraz wystrzeli pokrywka. Znajduję 
ubłocony kamień i ciskam nim w samochód, który woził mnie 
tyle razy. Kamień z hukiem uderza w blachę, ale ten odgłos 
mnie nie zadowala. Znajduję więc następny i tym razem biorę 
większy zamach. Głośny trzask niesie się przez spokojny par-
king. Setka drobniutkich okruchów szkła sypie się na ziemię. 
Zaczyna wyć alarm. Ten dźwięk przynosi mi spokój.

Odwracam się z satysfakcją, jakiej nie czułam od wielu dni, 
i wciąż ociekając wodą, powoli wędruję w kierunku domu. 
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rozdział 2

Zack

Long Beach, Kalifornia

P amiętam, kiedy pierwszy raz ujrzałem Emily Bennett. 
Jej rodzina właśnie się wprowadziła do domu po drugiej 

stronie ulicy. Długa, biała ciężarówka z firmy przeprowadz-
kowej zajęła niemal połowę naszej przecznicy. Siedziałem 
w swoim pokoju na drugim piętrze, zerkając przez okno. Rze-
czy, które wyładowywali, wyglądały, jakby należały do mojej 
rodziny: kosztowne dywaniki, zabytkowe meble – wszystkie 
te graty, do których nie wolno mi się było zbliżać. Klamo-
ty, które dziewięciolatkowi wydawały się strasznie nudne. 
Zaczynałem już tracić zainteresowanie szpiegowaniem, kie-
dy mój wzrok przykuło coś jaskrawożółtego, wynoszonego 
właśnie z ciężarówki. Pół metra błyszczącego chromu i ja-
skrawej, kanarkowożóltej farby o wysokim połysku. A niech 
mnie! Na widok roweru Schwinn Twin Back IV Racer, który 
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miałem na oku przez ostatnie dwa miesiące, aż rozbłysły mi 
oczy. Sam nie wiem, czy byłem bardziej rozemocjonowany 
tym, że w sąsiedztwie zamieszka chłopak, z którym będę 
mógł się bawić, czy tym, że może uda mi się przejechać na 
jego rowerze. Zbiegłem po schodach po dwa stopnie naraz, 
z rozmachem otwarłem drzwi z siatką przeciw owadom, tak 
szybko, że niemal spadły z zawiasów, i pognałem przez ulicę, 
kompletnie ignorując moją mamę, krzyczącą za mną, żebym 
włożył buty. I spodnie. Tak, w tym całym rozgorączkowaniu 
wybiegłem w samej bieliźnie. Miałem dziewięć lat, a moja 
stuknięta matka nadal kupowała mi slipki z  Batmanem. 
Wspomnienie o tym, jak wpadłem prosto na nowego dzie-
ciaka, jedynie po to, by się przekonać, że nowy chłopak jest 
dziewczyną, wydaje się odległe o wieki.

Od tego czasu Emily i ja staliśmy się nierozłączni. Pozwo-
liła mi przejechać się na rowerze już pierwszego dnia, zaraz 
po tym, jak nałożyłem spodnie i moja matka zmusiła mnie, 
bym grzecznie się przestawił rodzicom Emily – bardzo miłej, 
ale poważnej parze, która wydawała się o wiele starsza i nie 
tak szczęśliwa, jak moi rodzice. 

Myślę, że zakochałem się w Emily, zanim jeszcze zrozu-
miałem, co oznacza zakochanie. Kiedy miałem dziesięć lat 
i moja drużyna przegrała w finałach juniorów, Emily była 
przy mnie w swoim stroju cheerleaderki i zachwycała się, że 
dzięki mnie prawie wygraliśmy mecz. Zaś następnego roku, 
kiedy w końcu zwyciężyliśmy, Emily krzyczała i wiwatowała 
głośniej niż ktokolwiek inny. Taka była Emily – moja najwięk-
sza fanka, dumna z każdego mojego osiągnięcia i szaleńczo 
we mnie zakochana. Jak chłopak mógłby tego nie kochać? 
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Jednak przez ostatnich parę lat wiele się zmieniło. Emily 
się zmieniła. Czasami nie rozpoznaję w niej tamtej małej 
dziewczynki od żółtego schwinna. Gdy na nią patrzę, mimo-
wolnie szukam w jej oczach śladu dawnej Emily. Smutno mi, 
że nie znajduję. 

Jednak wciąż jest piękna. Odrzuca długie, jasne i kręcone 
włosy, które wyglądają, jakby spędziła nad nimi całe godziny, 
choć to tylko powszedni szkolny dzień, nie żadna uroczy-
stość. Jak ją znam, pewnie tak było. 

– Gotowy do wyjścia, Batmanie? – Emily wraca do stoli-
ka, przy którym jemy lunch. Wcześniej obeszła wszystkich 
znajomych na sali. 

Minęło osiem lat, a ona wciąż śmieje się z tamtego dnia, 
choć wie, że obecnie noszę ciemnoszare bokserki Calvina 
Kleina, o które lubi ocierać swoje półnagie ciało parę razy 
w tygodniu. Jednak nadal nie pozwoliła mi ich zdjąć. 

– Idź beze mnie. Chcę pogadać z Allison Parker. Robimy 
razem projekt z angielskiego. – Wiem, że to się jej nie spo-
doba, ale prawie dotarłem do punktu, w którym już mam to 
gdzieś. 

– Naprawdę, Zack? Znowu? Gdybym cię nie znała, pomy-
ślałabym, że ciebie i tę małą kujonkę coś łączy. 

Wie, że Allison i ja jesteśmy tylko przyjaciółmi, tak na-
prawdę nie to ją wkurza. Wszyscy jej nadęci znajomi spoty-
kają się na boisku każdego dnia po skończonym lunchu i nie 
daj Boże, żeby mnie ze sobą nie przyciągnęła. Przez większość 
czasu nawet już ze mną nie rozmawia, ale trzyma się mnie 
kurczowo, jakbyśmy byli jakimiś cholernymi syjamskimi 
bliźniętami. 
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– Nawet nie zauważysz, że mnie tam nie ma. – Wstaję 
i zbieram książki ze stołu, tym samym dając znak, że to ko-
niec rozmowy. W każdym razie dla mnie.

– Oczywiście, że zauważę, podobnie jak wszyscy inni – 
jęczy, chwytając mnie za rękę.

I właśnie to jest prawdziwy powód, dla którego jest zła, 
że chcę popracować nad projektem z angielskiego. Kapitanka 
grupy cheerleaderek musi być widywana z kapitanem drużyny 
futbolowej. W świecie Emily wszystko musi wyglądać ideal-
nie, inaczej to byłaby prawdziwa katastrofa. 

Ale ja jestem mistrzem w naprawianiu swoich uchybień 
wobec Emily Bennett, więc trzaskam głośno książkami o stół, 
upewniwszy się, że wszystkie oczy są zwrócone na nas. Po-
tem obejmuję jej wąską talię i przyciągam tak blisko, że Emily 
musi odchylić swoją śliczną główkę, żeby na mnie spojrzeć. 
Przyciskam usta do jej warg i całuję ją długo i mocno.

Będzie udawać, że jest wkurzona tą publiczną manifesta-
cją uczuć, ale to tylko pozory. Uwielbia każdą cholerną minu-
tę uwagi. A im więcej dziewcząt będzie wzdychać z zazdrości, 
tym lepiej mnie potraktuje, kiedy spotkamy się znowu po 
szkole. 
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rozdział 3

Nikki

Brookside, Teksas

P oranne słońce przeświecające przez drzewa w ogóle nie 
poprawia mi nastroju. Po tym, jak przez całą noc rzu-

całam się i przewracałam w pościeli, byłam bardziej wykoń-
czona, wstając z łóżka, niż kiedy się do niego wczołgałam. 

Brak snu sprawia, że robię się drażliwa, podskakuję, gdy 
dzwoni komórka.

– Nie rzuciłam się z okna, Ashley! – wołam, przełączając 
na głośnomówiący i przerywając sprzątanie w szufladach ma-
minej komody. Ashley chce dobrze, ale dzwoniła już cztery 
razy, a jest dopiero jedenasta przed południem. – Nie powin-
naś być na matmie? 

– Jestem wystarczająco mądra. Poza tym poradzę sobie 
w życiu, jadąc na samym uroku – odcina się sarkastycznie. – 
Rachunki są dla tępaków.
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– Naprawdę? Zawsze myślałam, że rachunki są dla roz-
garniętych. 

– Nie. Wmawiają to dzieciakom bez osobowości, żeby 
nie wyskoczyły przez okno. Mówi się im, że są bystre, ale 
naprawdę oznacza to: jesteście nudni jak flaki z olejem, więc 
musicie pracować dwa razy ciężej. 

– Dobrze wiesz, że ludzie uważają, że jestem bystra. 
– No i fajnie, trzymaj się ze mną, to zgłupiejesz. – Mil-

knie. – Zostały mi tylko angielski i wuef, pomyślałam, że się 
urwę i dotrzymam ci towarzystwa. 

O dziwo, udaje mi się wyperswadować Ash pomysł waga-
rów. Wiem, że chce się upewnić, że ze mną wszystko dobrze. 
To dlatego nie wspomniałam o przeprowadzce w przyszłym 
tygodniu. Pani Evans przekazała mi tę wiadomość dziś rano. 
Rodzina zastępcza. Znowu. Mama Ashley zgodziła się mnie 
chwilowo zatrzymać, ale w jej przyczepie jest mniej miejsca 
niż w mojej.

Moje częste pobyty w  rodzinach zastępczych, ilekroć 
mama była hospitalizowana, zwykle trwały krótko. Wie-
działam, że są tylko tymczasowe. Nadal jednak pozostał mi 
niemal cały rok do pełnoletności i nie chcę nawet myśleć, że 
przez cały ten czas miałabym mieszkać z kimś obcym. Nie 
potrafię sobie wyobrazić, że przetrwam bez mamy i Ashley.

Ashley Mason jest moją najlepszą przyjaciółką od czte-
rech lat. To najdłuższy okres, przez jaki kiedykolwiek miałam 
najlepszą przyjaciółkę. A właściwie jakąkolwiek przyjaciółkę. 
Poznałyśmy się na lekcji angielskiego u pana Carsona. Kiedy 
przeniosłam się do Brookside, zaczęliśmy właśnie przera-
biać Zabić drozda. Jestem kujonką, która czyta dwie książki 
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tygodniowo i ma odrobione każde zadanie z angielskiego 
przed czasem. Ashley to inny typ dziewczyny. Czyta stresz-
czenia i gardzi każdą książką bez obrazków. Niektórzy ludzie 
po prostu nienawidzą czytać, a Ashley jest ich królową. Nie 
mogła pojąć, że już zdążyłam przeczytać Zabić drozda, i  to 
z własnej chęci. Oczywiste różnice między nami są jednak 
tym, co nas do siebie przyciągnęło. Ashley potrzebowała po-
mocy, a ja ją dawałam. Taka już jestem. Chyba wszystkie te 
lata opieki nad mamą sprawiły, że pomaganie stało się moją 
drugą naturą. 

Rzuciłam telefon na łóżko i odetchnęłam głęboko, rozglą-
dając się wokół. Kim teraz się zaopiekuję? 

Notesy pełne rozwlekłych myśli. Przypadkowe artykuły z ga-
zet złożone w niewielkie pakieciki. Setki pustych buteleczek 
po tabletkach. 

Jestem wdzięczna, że Ashley postanowiła zostać w szkole, 
dzięki temu zyskałam trochę czasu na dokończenie sprząta-
nia szuflad mamy, bez przymusu wyjaśniania czegokolwiek. 
Wiem, że Ashley nas nie osądza, ale niektóre z  tych rze-
czy trudno wyjaśnić. Moja przyjaciółka jest jedną z niewielu 
osób, która wiedziała wszystko o mojej mamie. Cukrzyca 
mamy nie była tajemnicą – ostatecznie to ona pozbawiła ją 
życia. Jednak mało kto wiedział o jej chorobie psychicznej. 
Niełatwo było to wyjaśnić. Większość dzieciaków nawet nie 
wie, że istnieje coś takiego jak choroba dwubiegunowa, a co 
dopiero jak się troszczyć o matkę zmagającą się każdego dnia 
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z demonami. Łatwiej było po prostu nie przyprowadzać niko-
go do domu. Z wyjątkiem Ashley. Ona była świadkiem tego 
wszystkiego, a zwłaszcza paru ostatnich, ciężkich tygodni… 
Bywały i dobre dni w czasie choroby, ale od dawna już się nie 
zdarzały. Od bardzo dawna.

Rozglądam się po niewielkiej przyczepie, którą dzieli-
łyśmy z mamą przez ostatnie cztery lata. Moje rzeczy, jak 
zawsze, są gotowe do drogi – łatwe do przenoszenia. Nigdy 
nie ufałam trwałości, tak samo jak mama. Łączyło nas ciche 
porozumienie, że mój dobytek pozostanie w ciężkich, kar-
tonowych pudłach, w których zawsze układałam rzeczy jak 
w szufladach. Nawet kiedy mieszkałyśmy w umeblowanym 
mieszkaniu z prawdziwymi komodami, nigdy z żadnej nie 
skorzystałam. 

Rzeczy mamy trzeba teraz ułożyć i przejrzeć. Ona zawsze 
trzymała swoje sprawy w tajemnicy. Mimo że umarła, na-
dal czuję, jakbym robiła coś złego, grzebiąc w jej szufladach. 
W głębi jednej trzymała puzderko z biżuterią. Nie wiem, 
czemu zawsze tak je ukrywała, przecież nigdy nie miała nic 
cennego. 

Otwieram różowe poobijane puzderko, znajoma baletnica 
wyskakuje mi na powitanie… I nagle znowu mam sześć lat 
i zakradam się do sypialni mamy, kiedy nie ma jej w domu. 
Bez końca nakręcam pozytywkę, patrząc, jak mała plastikowa 
baletnica wiruje w takt muzyki. Próbuję ją naśladować. 

„Ledwie ci się udaje chodzić i żuć gumę jednocześnie”, 
powiedziała ze śmiechem mama, gdy kiedyś spytałam ją, 
czy mogłaby zapisać mnie na lekcje baletu. Nie wspominała 
o tym, że i tak nie było nas na to stać. 




