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Rozdział 1

Shay Coleman podkopał moje marzenie o zrobieniu kursu przy-
gotowującego do studiów prawniczych. 

No dobra, niezupełnie. Przesadziłam, niemniej naprawdę 
marzyłam o  tym, żeby zostać prawnikiem. Uczestniczyłam 
w pozorowanym procesie. W pierwszym roku w roli świadka. 
A w drugim jako główny obrońca. 

Znałam się na tym. Umiałam znaleźć luki w przepisach. Wie-
działam, kiedy mogę zgłosić sprzeciw, a kiedy nie, a także co 
wyimaginowana ława przysięgłych powinna usłyszeć. Dawałam 
z siebie wszystko. Z a m i e r z a ł a m zostać prawnikiem. 

Do czasu, gdy weszłam na pierwsze zajęcia z nauk politycz-
nych i wszystko zaczęło się walić. W ciągu kilku pierwszych 
tygodni dowiedziałam się czterech rzeczy: 

1. Uczenie się przepisów na pamięć to nuda. Nie no, po-
ważnie. To p r a w d z i w a  nuda. Wiedziałam już, że to 
mnie przerasta. 

2. W liceum nie musiałam się uczyć, za to na studiach ow-
szem, i to jak cholera. 

3. Musiałam się nauczyć, j a k się uczyć. 
4. Aroganckie dupki na studiach to też dupki. 
O tym ostatnim dowiedziałam się dzięki Shayowi Colemanowi. 
– Podzielcie się na cztero-, pięcioosobowe grupy. – Profesor 

uniósł arkusz ćwiczeń. – Przejrzyjcie te punkty do omówienia, 
a potem jedna z osób wystąpi w imieniu grupy. Zaczynamy. 
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Rozejrzałam się po sali ze swojego miejsca w przedostatnim 
rzędzie. Przeklęłam się za to, że nie zmusiłam Kristiny, żeby 
zapisała się na kurs razem ze mną. Byłam na pierwszym roku, 
a na zajęcia uczęszczali głównie ludzie ze starszych lat. 

Przygotowałam się, by się odwrócić w jedną lub drugą stro-
nę, ale nic z tego. Blondynka po prawej miała już swoją grupę. 
Zobaczyłam jej plecy. Przede mną to samo. 

Wiedziałam, k t o siedzi za mną, i nie chciałam tam patrzeć. 
Usiedli w tym miejscu pierwszego dnia zajęć. Ja byłam wów-

czas w przedostatnim rzędzie i patrzyłam, jak wchodzili, jeden 
za drugim. 

Byli duzi. Muskularni. Boscy. 
Co do jednego – cała szóstka. 
Jeden z nich był wysokim blondynem o szerokich barach, 

lodowato błękitnych oczach, wąskiej talii i kościach policzko-
wych, przez które dziewczyny nie miały siły wstać z krzeseł 
i wzdychały. Prawdziwy materiał na modela i do tego – jakie 
to banalne – rozgrywający w uczelnianej drużynie, rzecz jasna. 

Shay Pieprzony Coleman. 
Pozostali to: obrońca, skrzydłowy, biegacz, napastnik i, naj-

chudszy z nich, kopacz. Wiedziałam to wszystko, bo mój brat 
Gage zmusił mnie, bym poszła z nim nie na jeden, dwa czy pięć, 
ale na siedem meczów, kiedy był na pierwszym roku. A potem, 
jakby tego było mało, w drodze do akademika odpytywał mnie 
z nazewnictwa. 

Właśnie to lubiłam najbardziej, gdy go odwiedzałam. 
Zwróćcie uwagę na nutę sarkazmu. Wróćmy do pierwszego 

dnia zajęć – jego pięciu kumpli zajęło cały ostatni rząd, a jedyne 
wolne krzesło znajdowało się tuż za mną. 

Shay się zawahał. Szedł jako ostatni. Spojrzał na krzesło, 
a potem na mnie. 
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Oto, na czym polegał problem. 
Byłam młoda, ale wiedziałam, że prezentuję się jak Nina Do-

brev. Szczupłe ciało, długie brązowe włosy, długie nogi. Prze-
wyższałam o kilka centymetrów przeciętne dziewczyny, więc 
nie rozumiałam, co tu się może podobać, ale chłopakom się 
to podobało, przynajmniej do czasu, kiedy się dowiadywali, że 
Gage i Blake Clarke to moi bracia. Wtedy następowała zmiana 
podejścia, ale miałam nadzieję, że na studiach będzie inaczej. 
Dulane to duży uniwersytet. Prywatny, niemniej na tyle duży, 
żebym mogła przez cztery lata nie spotkać brata na terenie kam-
pusu. 

Studiowało tu ponad czternaście tysięcy osób. 
Rzadko kiedy podrywano mnie w liceum, za to wykorzysty-

wano, żeby się jakoś dostać do moich braci: Gage’a i Blake’a. 
Dziewczyny mnie uwielbiały, a  chłopcy albo szanowali, albo 
nienawidzili. Wszystko zależało od tego, co myśleli o moich 
braciach. W każdym razie spotykałam się tylko z  tymi dwo-
ma rodzajami reakcji. Faceci zazwyczaj okazywali mi szacunek. 
Tak było do czasu, gdy Gage skończył szkołę. Blake był o wiele 
starszy, więc wyprowadził się z domu dawno temu. Spokój za-
wdzięczałam Gage’owi. Kiedy rok temu przeniósł się do Dulane, 
wszystko się zmieniło. 

Kolesie nagle przypomnieli sobie, jak wyglądam, i zapomnie-
li o szacunku. Podrywali mnie tak nachalnie, że dziewczyny za-
częły mnie nie lubić. Jeśli doda się ten rok do wydarzenia, do 
którego doszło na początku studiów… Cóż, powiem tylko, że 
wszystko nałożyło się na siebie i sprawiło, że z miejsca zniena-
widziłam gościa stojącego za mną. 

Zagryzł górną wargę, jakby się powstrzymywał od śmiechu. 
Jego oczy patrzyły na mnie kpiarsko. 

Zazgrzytałam zębami. 
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Będę siedziała tuż przed nim. A on będzie się gapił na mój 
kark. Będzie mógł się wychylić do przodu, udając, że mam coś 
we włosach, żeby mnie dotknąć. I będzie miał przez cały czas 
widok na mój tyłek, bo oparcia krzeseł zasłaniają tylko górną 
część pleców. 

Shay Coleman był nie tylko d u ż y m facetem. Robiono wo-
kół niego także sporo szumu. Wielbiono go ponad miarę. Dość 
o nim słyszałam od Gage’a, jego przyjaciół i z plotek krążących 
na korytarzu w akademiku, by nawet nie znając go osobiście, 
wiedzieć, jak bardzo go ubóstwiano. Było to dziwne, niemniej 
prawdziwe. 

Jedni przyglądali mu się jawnie, inni dyskretniej, ale jednak. 
To, co by się tutaj wydarzyło, podziałałoby na plotkarzy jak 
woda na młyn. 

Wiedziałam, że napotkałam przeszkodę, która może nadać 
ton całemu rokowi. Jeżeli miałam znowu zaznać takich mąk jak 
w liceum, on mógłby je zapoczątkować. 

Zalały mnie wspomnienia z ostatniego roku w szkole śred-
niej i nie mogłam tego znieść. 

Przeszły mnie ciarki, chwyciłam plecak i przerzuciłam go na 
puste krzesło dwa miejsca dalej w tym samym rzędzie. 

Uniósł brwi. Wtedy wszyscy, którzy patrzyli tylko na niego, 
spojrzeli na mnie. 

Siedzący najbliżej nagle zaczęli szeptać. 
Zgarnęłam książki i  telefon i  wstałam. Przedefilowałam tuż 

przed nim, a on stał, trzymając przed sobą swoje podręczniki. Zrzu-
ciłam plecak na podłogę i usiadłam ciężko. Patrzyłam przed siebie. 

Nie ruszał się. Wiedziałam, że mi się przygląda. 
Zerknęłam w prawo i zobaczyłam zaskoczenie malujące się 

na twarzy jakiejś dziewczyny. Zagryzła wargę i spoglądała to 
na mnie, to na Shaya do czasu, aż poczułam, że się poruszył. 
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Rozluźniłam barki i usłyszałam, jak mówi: 
– Linde, zamień się ze mną miejscem. 
Zamknęłam oczy. 
Napastnik się z nim nie sprzeczał. Zebrał swoje rzeczy i prze-

niósł się na miejsce za tym, które początkowo zajmowałam. 
Shay Coleman usiadł za mną, a ja wstrzymałam oddech. 
Próbowałam sobie tłumaczyć, że nie powinnam się nim 

przejmować. Wiedziałam, kim jest, ale go nie znałam. Nigdy 
z nim nie rozmawiałam. Nigdy mnie nie podrywał ani nie na-
zwał suką, bo nie miałam okazji go odtrącić. Nie spotykał się 
ze mną, a potem nie przespał się za moimi plecami z moją naj-
lepszą przyjaciółką. 

Nie miałam powodu, by go z góry znienawidzić, niemniej 
tak się stało. 

Próbowałam się zmusić do tego, by oddychać spokojnie. 
Może niepotrzebnie poczułam się zaniepokojona? Może nikt 
tego nie zauważył? Pewnie wszyscy pomyśleli, że jestem dziw-
na, co akurat jest prawdą, ale może nie było to aż tak wyraźnie 
widoczne… Ale nie. 

Wychylił się do przodu i muskając mój kark oddechem, szep-
nął: 

– Szach-mat. 
Usłyszałam jego aksamitny cichy śmiech. 
Następnym razem usiądę w pierwszym rzędzie. Już to posta-

nowiłam. On zostanie z kumplami z tyłu, a ja mogę się prze-
nieść. To nie będzie takie trudne. 

– Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni ze swoich miejsc – 
powiedział profesor – bo będziecie je zajmowali na stałe. 

Wydałam z siebie nagły i niezbyt cichy jęk. To jakiś kiepski 
dowcip. 

Podobnie jak ten pieprzony projekt grupowy. 
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Mogłam się odwrócić wyłącznie w stronę Shaya. 
Przepełniała mnie irracjonalna nadzieja, że dołączył do grupy 

na prawo ode mnie. To miałoby sens. Nic z tego. Kiedy tak sobie 
siedziałam – jedyna osoba bez grupy, wciąż zwrócona twarzą do 
frontu sali – usłyszałam jego głos: 

– Możesz do nas dołączyć, Clarke. 
Clarke. 
Zwrócił się do mnie po nazwisku, jakbyśmy się przyjaźnili. 
Tylko że ja nie miałam przyjaciół w tej sali. 
Zrezygnowana chwyciłam krzesło i  zaczęłam się obracać. 

Czterech chłopaków znalazło się w innej grupie. Naszą two-
rzyli: Shay, Linde, dziewczyna siedząca po przekątnej względem 
mnie i jeszcze jedna. Obie drgnęły, słysząc moje nazwisko, i zo-
rientowałam się, że się mną zainteresowały. 

Jedna miała na sobie beżowy sweter i obcisłe dżinsy. Wło-
sy upięła w niedbały kok i gdyby mi powiedziała, że należy do 
stowarzyszenia studentek, ani trochę by mnie to nie zdziwiło. 

Uciekałam się do stereotypów i wcale mi się to nie podobało, 
ale przysięgam, że ona tak właśnie w y g l ą d a ł a. 

Druga nie robiła aż tak wielkiego wrażenia, lecz była podob-
na do pierwszej. Obcisłe dżinsy i biały sweter zamiast beżowe-
go. Rozpuszczone ciemne włosy. Obie miały naturalny maki-
jaż, pociągnięte jasnoróżową szminką usta i cień na powiekach. 
Pierwsza była piękna, ale druga miała trochę zbyt szeroko roz-
stawione oczy, aby dało się ją zaliczyć do tej samej kategorii. 

Zerknęłam ukradkiem na Lindego. Miał okrągłą twarz ze 
zmarszczkami od śmiechu przy ustach i oczach. W ciągu dwóch 
tygodni słyszałam, jak się śmiał, i wiedziałam, że te zmarszczki 
powstały nie bez przyczyny. Był duży, masywny jak byk i za każ-
dym razem, gdy na niego patrzyłam, miałam ochotę przytulić 
go jak misia. 
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– Skąd znasz moje nazwisko? – spytałam, nie patrząc na 
Shaya Colemana. 

Wiedział, jak mam na imię? 
– Gage kazał mi wypatrywać swojej siostrzyczki, Kennedy 

Clarke. 
Spojrzałam na niego i odniosłam wrażenie, jakby ktoś ude-

rzył mnie w klatkę piersiową. Boże. Ależ on był boski. I te oczy 
skupione na mnie. Nigdzie nie błądziły. Przypatrywał mi się ba-
dawczo. Zaschło mi w ustach. 

– Kumplujesz się z moim bratem? 
Kiedy to się stało? Wątpiłam, żeby tak było. Gage puszyłby 

się z tego powodu jak paw. 
Jego oczy wciąż się śmiały. Usta też się lekko wygięły 

w uśmiechu. 
– Byliśmy na tej samej imprezie. Rozmawialiśmy o zajęciach. 

Kazał mi cię wypatrywać. – Teraz na jego twarzy zagościł już 
pełny uśmiech. – Powiedział, że jego siostra będzie miała minę 
buntowniczki. Od razu wiedziałem, o kim mówił. 

Podciął mi skrzydła. Gage to dupek. 
Usiłowałam nie dać niczego po sobie poznać. 
– Zabawne. 
Błysk w oczach Shaya podpowiedział mi, że tak właśnie uwa-

żał. Widziałam to. Zachowałam się jak zołza, ale wierzcie mi, że 
miałam powody. Nauczyłam się, że lepiej przystąpić do ataku, 
zamiast czekać, aż ktoś to zrobi – w przenośni. 

Linde podniósł arkusz ćwiczeń. 
– Mamy rozmawiać o aborcji. – Wskazał na pozostałe dziew-

czyny. – Domyślam się, że jesteście zwolenniczkami wyboru? 
Ta ładniejsza przewróciła oczami. 
– Zamknij się, Ray. To, że mamy waginy, nie znaczy, że jeste-

śmy zwolenniczkami aborcji. 
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– Dobra, ale nie zależy wam na prawie wyboru? 
Shay przysunął krzesło bliżej nas. Jego wielkie kolana mus-

nęły moje nogi i  odsunęły się, kiedy się pochylił do przodu 
i oparł ręce na ławce. 

Ładniejsza milczała. Zacisnęła usta i skierowała wzrok na 
swoją koleżankę. 

– Eee… – Koleżanka chrząknęła i przesunęła krzesło do przo-
du. Oparła łokcie na ławce. – O czym mamy dyskutować? O na-
szych indywidualnych opiniach? 

Linde dziobnął arkusz palcem. 
– Numer jeden. – Przechylił głowę, by lepiej widzieć. – Po-

rozmawiajcie o ustawie aborcyjnej. 
– To nie znaczy, że mamy omawiać nasze osobiste zdanie. 

– Ładniejsza wyrwała arkusz z rąk Lindego. – Aby wyrobić so-
bie opinię na temat aborcji, przejrzyj argumenty przedstawiane 
przez jej przeciwników i zwolenników. Grupa ma zaprezento-
wać dyskusję całej klasie. – Prychnęła i pchnęła arkusz z powro-
tem w jego stronę. – Pieprzyć to. Niczego nie będę prezentować. 

Linde popatrzył niepewnie na kartkę. 
– Mogę dokonać prezentacji. – Shay wysunął się do przodu, 

a gdy sięgnął po arkusz, jego kolano znowu oparło się o moje. 
– A ty, Clarke? Jakie masz zdanie na temat aborcji? 

Wzruszyłam ramionami. Nie miałam zdania. 
„Dlaczego dotyka mnie kolanem?” 
– Daj spokój. – Ładniejsza dziewczyna uniosła brwi, by mnie 

zachęcić. – Musisz mieć jakąś opinię. 
– A jak brzmi twoja? 
Shay zachichotał, a dziewczyna strzeliła oczami w jego stro-

nę. Zignorował to spojrzenie i chwycił długopis, by zapisać, co 
powie. Mógł odsunąć nogę ode mnie, lecz tego nie zrobił. Wciąż 
napierał na mnie kolanem. 
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Również uniósł brwi. 
– Hmm, Becs? Jestem gotów pisać. 
– Pieprz się, Coleman. – Zarumieniła się. Szyja jej poczer-

wieniała, on jednak patrzył na nią spokojnie. Wreszcie na jej 
ustach pojawił się cień uśmiechu. – Sama nie wiem. Co chcesz, 
żebym powiedziała? 

– Co myślisz i dlaczego – wycedził Shay. Uśmieszek nie zni-
kał z jego twarzy, a w oczach pojawił się kolejny błysk. 

Policzki dziewczyny były pąsowe, gdy wpatrywała się w ławkę. 
Wzruszyła wąskimi ramionami, złączyła dłonie i oparła przedra-
miona na ławce; wyglądała, jakby chciała sięgnąć w jego stronę. 

– Nie wiem. To znaczy, moja rodzina jest religijna… 
– A więc jesteś przeciwna? – wpadł jej w słowo Linde. 
– Tak. A ty? 
Nie zwracała się jednak do Lindego. Patrzyła na Shaya. Jasne 

było, do kogo skierowała pytanie. 
Shay uniósł długopis i uśmiechnął się szeroko. 
– Jestem tylko reporterem. Wy mówicie, a ja zapisuję. 
Linde zaklął, uśmiechnął się i pokręcił głową. 
– Daj spokój. – Becs uśmiechnęła się szerzej. – Musisz nam 

powiedzieć. 
Chrząknął. 
– A ty, Amy? 
Ta bardziej przeciętna zakasłała. 
– Mam na imię Aby. I nie wiem. – Dziewczyny wymieniły 

spojrzenia. – Chyba myślę podobnie. Mój tata jest pastorem. 
Tak jakby muszę być przeciwna aborcji. 

Linde otworzył szeroko oczy. 
– Twój tata jest pastorem? 
Becs się zaśmiała i rękami wykonała gest sugerujący, żeby 

sobie odpuścił. 
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– Wyluzuj. Ma chłopaka. 
Linde ściągnął brwi. 
– Nie o to chodzi. Jestem tylko zaskoczony… 
– Nie studiuje tutaj – wtrąciła Aby. 
Becs odwróciła się w stronę kumpelki. 
– Dlaczego to powiedziałaś? 
Aby znowu wzruszyła ramionami i wsunęła kosmyk włosów 

za ucho. 
– Co takiego? No, nie studiuje tutaj. Tylko w Methal. To czte-

ry godziny jazdy stąd. 
– Czy to nie jest przypadkiem chrześcijańska uczelnia? 
Zerknęłam ukradkiem na Shaya. Miał poważny wyraz twarzy, 

czemu przeczyły jego oczy. Tak samo patrzył na mnie pierwsze-
go dnia zajęć. Śmiał się wtedy ze mnie, a teraz nabijał się z tych 
wszystkich ludzi. 

– Tak. – Obie dziewczyny odwróciły się w jego stronę. Aby 
naciągnęła rękaw i wygładziła go. – Jestem pewna, że on też jest 
przeciwnikiem aborcji. 

Działało mi to na nerwy. 
I chyba wydałam z siebie jakiś dźwięk, bo oczy wszystkich 

zwróciły się w moim kierunku. 
– Tak? Jesteś innego zdania? – Zadając to pytanie, Shay 

uśmiechał się coraz szerzej.
Wyprostowałam się i wzruszyłam ramionami. 
– Nie wyrobiłam sobie opinii, ale to nie ma związku z tym, 

kim jest mój tata, ani z tym, czy mój chłopak chodzi do chrześ-
cijańskiej szkoły. Nie mam zdania, bo jeszcze mnie to nie spot-
kało. Będę się zastanawiać, j e ś l i mnie spotka. I wtedy wyrobię 
sobie opinię. I nikt bliski nie będzie mi mówił, co mam myśleć. 

Linde wydął wargi i odchylił się do tyłu. Wydawało mi się, 
że powiedział: „O cholera”. 






