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Prolog

Heather
Pierwsza klasa

Channing Monroe to samolubny gnojek.
Znam to określenie, bo słyszałam, jak mama go używa.
Skoro dorośli mogli, to ja również. Dlatego też tak właśnie go
nazwałam. Prosto w twarz. I dorzuciłam do tego nienawistne
spojrzenie. Nie obchodziło mnie, czy ktoś mnie usłyszy.
Nagle rozległ się głos:
– Heather Jax!
Próbowałam wyjaśnić pani Buxton, że Channing chciał mi
zabrać teczkę. Nie zamierzałam mu jej dać, podzielić się nią
czy ją pożyczyć, a kiedy burknął coś z niezadowoleniem, uderzyłam go nią w głowę.
„Dziewczyna ma prawo się bronić”, to zdanie również często słyszałam z ust mamy. Powtarzała to, mamrocząc pod nosem i paląc papierosy na ganku naszego nowego domu.
Ale wróćmy do tego, co stało się dzisiaj.
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Pani Buxton po raz pierwszy w życiu wzięła stronę Channinga.
Nigdy tego nie robiła. Ten chłopak przyciągał kłopoty.
Przez duże K. Widzicie, potrafię pisać różne słowa. Uczę się.
W każdym razie on wpadał w tarapaty częściej niż ja. Mnie
się to przydarzało tylko wtedy, kiedy miało to coś wspólnego z nim.
Logiczne.
Podejrzewam jednak, że „przemoc nie jest odpowiedzią”.
Tak słyszałam, ale ja się z tym nie zgadzam. Channing też
nie. Po lekcji powiedział mi, że przemoc rozwiązuje problemy.
Zabrzmiał wtedy, jakby chciał powiedzieć, że jest to sposób na
każdy problem. Wyszeptał to do mnie na przerwie i posłał mi
dziwne spojrzenie.
Cofnął się i zanim zdążyłam go zapytać, co mu odbiło, popchnął mnie.
– Ty stanowisz problem!
I uciekł.
Rzuciłam się za nim.
A więc tak chcesz się bawić, gnojarzu.
Powaliłam go na podłogę i znowu wpakowałam się w kłopoty.
Pani Buxton chyba miała oczy w dupie! Albo jakaś inna
nauczycielka. Po prostu były wszędzie.
Po tym wydarzeniu musiałam coś obiecać, żeby uszło mi
na sucho. Mogłabym oddać wszystko, ale kiedy powiedziałam, że przekażę Channingowi starą teczkę mojego brata
Brandona, kobieta posłała mi zdziwione spojrzenie.
A potem przyklęknęła i wyszeptała mi na ucho:
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– To bardzo miło z twojej strony, Heather. Nie każdy ma
w domu obligatoryjne przybory.
Ob… ligatoryj… ne?
Nie wiedziałam, co to ma ze mną wspólnego i jakimiś aligatorami, ale w tym momencie obiecałabym wszystko, byle
tylko nie zadzwoniła do moich rodziców.
Przypomniałam sobie o tej obietnicy, gdy tamtej nocy wyszłam z łóżka, żeby iść do łazienki. Musiałam zapytać mamę,
gdzie są wszystkie stare rzeczy Brandona. Nie było jej w domu
przez cały dzień – nie wróciła nawet wieczorem, gdy zjedliśmy kolację i poszliśmy spać.
Nie wiedziałam, dokąd poszła. Zniknęły również jej ubrania i torebki, ale kiedy szłam do łazienki, usłyszałam głosy na
korytarzu. To oznaczało, że mama wróciła do domu.
Właśnie rozmawiała z tatą.
Musiałam siku, a potem chciałam jej powiedzieć o teczce.
Jeśli nie zrobię tego teraz, później na pewno zapomnę, a ona
zazwyczaj nie wychodziła nawet z łóżka, gdy szykowaliśmy się
do szkoły. Bałam się, że pani Buxton spełni groźbę i zadzwoni
do domu. Co to, to nie, proszę pani!
Właśnie byłam w drodze do łazienki, gdy usłyszałam tatę.
– Nie zamierzam jeszcze bardziej rozwalać im życia.
– No proszę… – rozległ się jakiś kobiecy głos.
Stężałam. To nie była mama.
Nie kojarzyłam jej.
– Nie myślisz jasno – ciągnęła. – Heather…
– Jeśli zaraz mi powiesz, że Heather jest dzieckiem i na
pewno szybko się dostosuje, to możesz w tym momencie wyjść
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z tego domu. Jej życie już i tak zmieni się o sto osiemdziesiąt
stopni. Nie zamierzam przenosić ich do nowej szkoły.
– Nie masz wyboru. Granica dystryktu…
Mój ojciec znowu jej przerwał. Sprawiał wrażenie zirytowanego.
– Manny’s znajduje się na granicy. Przenieśliśmy się tutaj
ze względu na jej matkę. I nie zamierzam ponownie rozwalać
jej życia z powodu tej kobiety. Mam znajomych w urzędzie
i jeśli będzie trzeba, poproszę o przysługę, ale nie zamierzam
przeprowadzać dzieci do innego miejsca. Chyba że same będą
chciały.
Chwila.
Co?

1

Heather
Obecnie

Nawet nie mam ochoty powiedzieć, ile czasu upłynęło.
Jestem stara. Tyle w temacie.
Mam jakieś dwadzieścia kilka lat.
Albo jestem przed trzydziestką.
Jakoś tak.
Więcej nie musicie wiedzieć.
Jestem stara.
To wszystko.
Chwila… nie aż taka stara.
To znaczy…
Dobra, zamykam się.
– Złaź z niego!
Właśnie te słowa obudziły mnie o szóstej rano. Zmrużyłam oczy zaledwie na trzy godziny. Trzy godziny po tym, jak
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powiedziałam kierownikowi nocnej zmiany, że sama zamknę
bar, i wysłałam go do domu, ulitowałam się nad całą nocną
zmianą i też ją wysłałam do domu. Potem stwierdziłam, że
wykażę się dorosłością, jeśli wypiję całą butelkę bourbonu
i posprzątam.
To był najgłupszy pomysł na świecie.
– Uch – jęknęłam, podnosząc się nieznacznie. Nie mogłam
usiąść zupełnie prosto, bo zawartość żołądka podchodziła
mi do gardła. Podporządkowanie się grawitacji było najlepszą metodą, by utrzymać w żołądku dwa tosty, które zjadłam
przed zaśnięciem.
Ale ja jestem głupia.
Rozległ się kolejny krzyk, a potem jakiś huk.
– Złaź z jego fiuta! Wyjmij fiuta z tej, tej, tej… brudnej
szmaty!
– Ja pieprzę, Brianna…
– Mam na imię Rebecca! Wypadałoby znać moje imię.
– Rebecca… cholera! – wrzasnął mój brat.
Znowu coś huknęło i łupnęło.
– PRZESTAŃ!
– Wyrzuć ją stąd! – odezwał się kolejny głos, bardziej
piskliwy.
Siedziałam na piętrze i nawet z takiej odległości wiedziałam, że ta druga laska nie wpadła w taką histerię jak pierwsza.
Dziewczyna nie postawi na swoim – nie doczeka się poważnego związku, a już na pewno nie z moim bratem.
Brandon cały czas narzekał, że nie jest w stanie znaleźć sobie dziewczyny „na stałe”, ale prawda jest taka, że
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przyprowadzał nowe kandydatki jakieś trzy razy w tygodniu.
A wiedziałam o tym, bo zawsze zaciągał je do domu, który
dzielił ze mną.
Już dawno powinniśmy zacząć się zachowywać jak dorośli. Powinniśmy się przeprowadzić, znaleźć sobie własne
lokum, ale żadne z nas jakoś nie potrafiło podjąć tego tematu. Chociaż w takie poranki jak dzisiaj kusiło mnie, by to
zrobić.
– Heather! Pomóż!
T-Rex wrzasnął. Podłoga pode mną niemal zadrżała. Nie.
Przyjrzałam się lepiej. To był tylko kurz, który tańczył w powietrzu od mojego oddechu.
Próbowałam odkrzyknąć, ale z mojego gardła wydobył się
tylko jęk. Pokiwałam głową.
Dasz radę.
Na pewno.
Mój brat potrzebował pomocy w kłótni z dwiema laskami,
z którymi sypiał.
– Heather!
– Zamknij się! – wrzasnęłam, kiedy w końcu się ogarnęłam i ruszyłam do drzwi.
Chwila. W tył zwrot. Weź szlafrok.
Spałam dzisiaj nago. Lepiej nie pogarszać sytuacji – już
i tak było niezręcznie.
Zeszłam po schodach, starając się nie przewrócić, ale nie
byłam przygotowana na to, co zastałam.
W przejściu zobaczyłam goły tyłek Brandona, ale przód
ciała na szczęście zasłaniał ręcznikiem.
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Chyba jęknęłam lub wydałam jakiś dźwięk, bo obejrzał się
i zrobił minę, jakby mu ulżyło. Cała jego twarz się rozluźniła,
ramiona również.
– Możesz mi pomóc? – Kiwnął głową w stronę pokoju
i odsunął się, żebym lepiej widziała.
Drzwi do jego łazienki były zamknięte, ale przez szparę na
dole sączyło się światło.
W pokoju przebywała tylko jedna dziewczyna, więc założyłam, że ta druga się ulotniła. Mądry wybór. Może pozwoli
jej wrócić na drugą rundkę.
Problemem była jednak ta laska, która wydzierała się z samego rana i kazała drugiej zejść z jego fiuta.
Teraz trzymała dłonie na biodrach, a jej włosy wyglądały
jakby piorun w wiedźmę strzelił albo chciała osiągnąć look
à la lata osiemdziesiąte. W każdym razie lepiej z taką nie zadzierać – miała rozszerzone źrenice, twarz w kolorze buraka,
a na ustach rozmazaną czerwoną szminkę.
Nie mam nic do tego koloru. Sama lubię się tak pomalować, ale wiem też, że taka pomadka to broń. A ta laska nałożyła grubą warstwę i sprawiała wrażenie szajbuski.
Odsunęłam się i zerknęłam na brata podejrzliwie.
– Poważnie?
Przewrócił oczami.
– No co? Wczoraj wyglądała seksownie. – Pod nosem dodał: – A ja byłem pijany w trzy dupy.
– Heather. – Dziewczyna Brandona odgarnęła włosy
z ramienia. – Rozumiesz moją frustrację, prawda? On się do
mnie zalecał. Zabrał mnie na romantyczną kolację, a teraz co
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wieczór znajduję go z inną laską. – Obnażyła zęby z pogardą
i rzuciła w stronę łazienki: – Jego stać na coś więcej. Ja przynajmniej jestem ósemką. Ona to zaledwie szóstka.
– Słyszałam! – Coś trzasnęło po drugiej stronie drzwi od
łazienki. – Jesteś świruską.
– Nie jestem. To mnie obraża. Jestem dziewczyną z klasą.
– Masz urojenia – prychnęła tamta. – Dzwonię na policję.
Och.
Tylko nie to.
To mnie rozbudziło i część mojego kaca zniknęła.
– Nie ma takiej potrzeby. – Podniosłam głos. – Prawda?
Więc nie dzwonimy na żadną policję.
Kto chce wzywać gliny do domu? Nikt. A już na pewno
nie ja. Uprzedziłam się do nich przez matkę, która kopciła jak
smok i mnie opuściła, a potem jeszcze przez chłopaka – raz
z nim byłam, raz nie – który miał z nimi na pieńku.
Poza tym policja to policja i nikt nie chce mieć kłopotów.
Wkurzona odwróciłam się do brata.
– To twój problem. Dlaczego ja mam go naprawiać?
Wskazał ręką na szajbuskę.
– Bo ja nie mogę sobie z nią poradzić. Nie chce stąd wyjść.
Jeśli jej dotknę…
Do kurwy nędzy. Przekleństwa cisnęły mi się na usta, ale
on miał rację. Poniekąd. Ta dziewczyna może oskarżyć go
o molestowanie, jeśli tylko tknie ją palcem. Wyrażała się jak
ułożona kobieta, ale to były tylko pozory.
A w ogóle jak ona się tutaj dostała?
– Ej, ty. – Wskazałam na szajbuskę.
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– Ja? – zapytała niewinnym głosikiem i przestała się zachowywać jak stalkerka. Nawet wygładziła włosy ręką, żeby wydawało się, że jest bardziej ogarnięta. – Powiedz, że mnie rozumiesz. Chociaż ty. Przecież nie można zalecać się do jednej
kobiety, a za jej plecami odbywać stosunków z jakąś lafiryndą.
Takie gadanie mnie wpieniało.
Podeszłam do niej.
– Czas spadać. Ale już.
– Zadzwonię po policję! – krzyknęła dziewczyna z łazienki. –
Bez kitu. Robię to teraz, już naciskam dziewiątkę.
– A ty! – Podeszłam do drzwi i uderzyłam w nie pięścią. –
Jeśli wybierzesz ten numer, to będziesz mieć dożywotni zakaz
wstępu do Manny’s.
Uważałam, że to mój as w rękawie.
– Co? – sapnęła laska z łazienki.
Manny’s to bar z grillem, który prowadzę razem z bratem.
Należał do naszego ojca, ma po nim nazwę. Postanowiliśmy
go przejąć, gdy on odszedł na emeryturę i wolał jeździć po
kraju kamperem. Oficjalnie to ja jestem właścicielką, a Brandon prowadzi bar. Między innymi również dlatego oboje
wciąż mieszkamy w tym domu. Budynek stoi tuż za barem,
który jest całym naszym życiem.
Cóż…
Dla jasności: Manny’s to bardziej moje życie niż Brandona.
On chodzi do klubów, ma przyjaciół, sypia z kobietami, jak widać. I dlatego też nie ma problemu z tym, by pozwolić kierownikowi nocnej zmiany zamknąć bar w jego zastępstwie, podczas
gdy ja wciąż mam z tym problem – i dlatego spałam trzy godziny.
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W związku z powyższym nie pozwolę sobie grozić.
Nieważne, kim jest dziewczyna w łazience, zakaz wstępu
i tak boleśnie odczuje. Nie przesadzam, tylko stwierdzam
fakt. Manny’s to bardzo popularna knajpa w miasteczku,
w którym mieszkają sami milionerzy. Ludzie ze wszystkich
kręgów społecznych lubią tutaj pić.
Laska pociągnęła nosem i mruknęła groźnie:
– Nie zrobiłabyś tego.
Wręcz przeciwnie, i ona o tym wiedziała. Tak samo jak
szajbuska, na którą teraz patrzyłam. Skoro zajęłam się jednym
problemem, teraz czas na kolejny.
– Masz stąd wyjść – oznajmiłam beznamiętnie i czekałam
na efekt swoich słów.
– Ale… – Chciała zaprotestować, ale pokręciłam głową.
– Mówię poważnie. – Wskazałam kciukiem na drzwi. – Jeśli
masz z Brandonem jakiś problem, rozwiążesz go później,
kiedy będzie już ubrany. Możesz się na nim wyżyć, mam to
gdzieś, ale nie tutaj, nie gdy ja tu jestem. Było się domyślić, że
jest z inną dziewczyną.
– Nie wiedziałam.
Uniosłam brwi, a ona spuściła głowę.
– Wydawało mi się, że on naprawdę mnie lubi. – Pociągnęła nosem i już nie burczała, nie udawała. Naprawdę wydawała
się zraniona.
Zerknęłam na swojego brata.
Dziewczyna z łazienki również nie potrafiła przejść obok
tego obojętnie.
– Och – westchnęła żałośnie.
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Na twarzy Brandona pojawiło się poczucie winy. Pochylił
głowę i odchrząknął.
– Wiem, że to pewnie bolesne…
Szajbuska darowała sobie smutek i gwałtownie uniosła
wzrok.
– Ciebie to nawet nie obchodzi! – wrzasnęła.
A jednak to wszystko tylko gra. Wszyscy daliśmy się
nabrać.
Jej oczy zrobiły się dzikie i rzuciła się na mojego brata.
Przejrzałam ją, zanim on w ogóle zdążył się odezwać. Stanęłam jej na drodze i ją odepchnęłam, a wariatka wpadła do
otwartej szafy.
– Odsuń się, Brandon! – krzyknęłam.
Uciekł w bok, a ja z impetem ruszyłam naprzód.
Złapałam dziewczynę za ramię i wyprowadziłam ją z domu,
póki jeszcze nie dotarło do niej, co się dzieje.
– Ale… co ty robisz?
– Czas już iść – wyjaśniłam z uśmiechem.
Poklepałam ją po włosach. Nie irytuj jej. Wszystko w porządku. Nic się nie dzieje. Otworzyłam drzwi, a potem popchnęłam ją na zewnątrz.
Niemal potknęła się na ganku. Wydawała się taka oszołomiona, że pewnie miałabym wyrzuty sumienia gdyby nie
to, że wiedziałam, że jest walnięta. Stanęłam w drzwiach, założywszy ręce na klatce piersiowej. Byłam średniej postury
kobietą, z wyrzeźbionymi nogami i ramionami, w szlafroku
w stylu kimona, który ledwie zasłaniał mi tyłek.
Dobrze wiedziałam, jak wyglądam.
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Ja też potrafiłam udawać wariatkę. I czasami nawet to robiłam. Taka metoda też zazwyczaj skutkowała, ale teraz wolałam grać szefową twardzielkę.
– Wydaje ci się, że jesteś straszna – oznajmiłam, patrząc na
nią z góry. – Ale się mylisz. – Straszne to jest życie bez matki. –
Wydaje ci się, że jesteś twarda. Może, ale na pewno nie w tej
sytuacji. Nie przeciw mnie. – Nie przebierałam w słowach. –
Jeśli jeszcze raz zrobisz taki burdel, to też będziesz miała zakaz wstępu do knajpy.
– Ale… – wyjąkała.
– Znasz reputację mojego brata. On sypia ze wszystkimi
i nawet nie waż mi się mówić, że składał jakieś piękne obietnice, bo można o nim powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że
jest kłamcą. Bywa irytującym dziwkarzem, jednak nigdy nie
wciska kitu dziewczynom. To nie w jego stylu.
Coś o tym wiem. W końcu to mój brat.
Gestem wskazałam na ścieżkę, która ciągnęła się od naszego domu do Manny’s i pustej drogi przy parkingu.
– Wynoś się stąd. Nie chcę cię tu więcej widzieć. Przynajmniej przez tydzień.
– Ale Heather…
Zamknęłam drzwi i na wszelki wypadek przekręciłam klucz.
– Nie wkurzaj mnie. Ze mną lepiej nie zadzierać.
Chyba miała trochę oleju w głowie, bo usłyszałam, jak
wzdycha, a chwilę później rozległ się stukot jej szpilek na
schodach.
– Dzięki – odezwał się Brandon, gdy wróciłam do jego pokoju. Teraz przynajmniej miał na sobie bokserki.
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Usłyszałam, że drzwi łazienki się otwierają. Machnęłam ręką.
– Tak, tak. – Kac morderca bez serca wrócił. Roztarłam
skronie i ruszyłam w stronę schodów. – Zrób coś dla mnie,
okej? Przestań przyprowadzać tu dziewczyny.
Roześmiał się, odprowadzając mnie wzrokiem.
– Mam u ciebie dług. Przepraszam cię, Heather. Naprawdę.
Byłam zbyt zmęczona, by przyjąć to do wiadomości, ale
nagle przyszła mi do głowy pewna myśl.
– Pobierz dzwonek brzmiący jak syreny policyjne, co? Może
dzięki temu następnym razem uda nam się ją odstraszyć.
Wybuchnął śmiechem.
– Tylko jeśli ty też to zrobisz.
Tak, może.
Chwilę później usłyszałam trzask drzwi i jego łagodny
głos, gdy przepraszał drugą dziewczynę.
Dotarłam na piętro i weszłam do swojego pokoju.
Zdjęłam szlafrok, wślizgnęłam się pod cudownie przyjemną kołdrę. Kiedy obróciłam się na drugi bok, zobaczyłam
gapiące się na mnie ciemne oczy mężczyzny. Płonął w nich
ogień. Na jego ustach czaił się szelmowski uśmiech.
– Masz ochotę pofiglować?

