
D r u g i  w r z e Ê n i a

Sen

Spadam. Lec´ bezw∏adnie, kozio∏kuj´ w powietrzu...

– Ethanie!

Wo∏a mnie, a jej g∏os sprawia, ˝e serce zaczyna mi waliç.

– Pomó˝ mi!

Ona te˝ spada. Wyciàgam r´k´ i próbuj´ jà z∏apaç. Chwytam jedynie

powietrze. Nie czuj´ gruntu pod nogami, ale wydaje mi si´, ˝e brodz´

w b∏o cie. Dotykamy si´ czubkami palców i nagle w ciemnoÊciach widz´

zie lone iskierki.

Potem mi si´ wymyka i wiem, ˝e jà straci∏em.

Cytryny i rozmaryn. Czuj´ jej zapach, nawet teraz.

Ale nie mog´ jej pochwyciç.

I nie mog´ bez niej ˝yç.
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Zerwa∏em si´, próbujàc z∏apaç oddech.

– Ethanie Wate! Wstawaj! Nie pozwol´, ˝ebyÊ si´ spóêni∏ pierwszego

dnia! – Us∏ysza∏em z do∏u g∏os Ammy. 

Spojrza∏em na plam´ Êwiat∏a na pod∏odze. Jak z oddali s∏ysza∏em b´b -

nienie deszczu o stare okiennice w stylu kolonialnym. Chyba pada. To ju˝

rano? I jestem w swoim pokoju...

By∏o duszno i wilgotno od deszczu. Dlaczego zostawi∏em otwarte

okno?

G∏owa mi p´ka∏a. Opad∏em z powrotem na ∏ó˝ko i sen zaczà∏ si´ za -

cie raç w mojej pami´ci. By∏em bezpieczny. We w∏asnym pokoju, w na -

szym starym domu, na tym samym skrzypiàcym mahoniowym ∏ó˝ku, na

którym przede mnà spa∏o szeÊç pokoleƒ Wate’ów. Nikt nigdy nie spada∏

z niego przez czarne dziury pe∏ne b∏ota. 

Gapi∏em si´ na otynkowany sufit, b∏´kitny jak niebo – ten kolor mia∏

odstraszaç pewien gatunek pszczó∏ przed zagnie˝d˝eniem si´ w drewnie.

CoÊ by∏o ze mnà nie tak.

Ten sen Êni∏ mi si´ od miesi´cy. Nie pami´ta∏em go w ca∏oÊci, ale je -

den fragment zawsze by∏ taki sam. Spadamy – ja i dziewczyna. Chc´ jà

przy trzymaç, ale nie mog´. A jeÊli jà puszcz´, przytrafi jej si´ coÊ strasz -

nego. I w tym w∏aÊnie problem. Nie mog´ pozwoliç jej odejÊç. Nie mog´

jej straciç. Czuj´ si´ tak, jakbym by∏ w niej zakochany, a nawet jej nie

znam. Czy mo˝na kogoÊ pokochaç, zanim si´ go zobaczy?

Istne szaleƒstwo. To tylko dziewczyna ze snu. Nawet nie wiedzia∏em,

jak wyglàda. Âni∏a mi si´ niemal co noc, ale nigdy nie widzia∏em jej twa -

rzy. Nie mog∏em jej zapami´taç. Mimo to za ka˝dym razem ogarnia∏ mnie

strach. Ba∏em si´, ˝e jà utraci∏em. Wymyka∏a mi si´, a ˝o∏àdek pod cho -

dzi∏ mi do gard∏a. Zupe∏nie jak na kolejce górskiej, która gwa∏townie opa -

da w dó∏.

Motyle w brzuchu. Metafora do bani. Pr´dzej wÊciek∏e pszczo∏y.

Dobra, przesz∏o mi. Musz´ wreszcie wstaç i wziàç prysznic.

S∏u  chawki ciàgle wisia∏y na mojej szyi.
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Spojrza∏em na iPoda i zobaczy∏em piosenk´, której nie zna∏em.

SzesnaÊcie ksi´˝yców.

A to co? Kliknà∏em w nià. Melodia zapada∏a w pami´ç. Nie mog∏em

so bie przypomnieç g∏osu, ale mia∏em wra˝enie, ˝e ju˝ go wczeÊniej gdzieÊ

s∏y sza ∏em.

SzesnaÊcie ksi´˝yców, szesnaÊcie lat

SzesnaÊcie razy trwoga ma trwa

SzesnaÊcie razy rozpacz si´ Êni

Spadam, spadam przez wszystkie te dni...

To by∏o ponure, niesamowite, niemal hipnotyczne.

– Ethanie Lawsonie Wate! – G∏os Ammy przebi∏ si´ przez muzyk´.

Wy∏àczy∏em iPoda i usiad∏em na ∏ó˝ku, odrzucajàc ko∏dr´. Mia∏em

wra ̋ enie, ˝e na przeÊcieradle jest pe∏no piasku. Wiedzia∏em, co to by∏o.

B∏oto. Mia∏em je nawet pod paznokciami, tak jak ostatnio, gdy Êni∏ mi

si´ ten sen.

Zwinà∏em przeÊcierad∏o i wrzuci∏em je do kosza na brudnà bielizn´

pod wczorajszà prze poconà bluz´ treningowà. Wszed∏em pod prysznic

i pró bowa∏em zapomnieç o wszystkim, szorujàc r´ce, a˝ resztki snu sp∏y -

n´∏y razem z wodà. Nie myÊla∏em o b∏ocie. Udawa∏em, ˝e nic si´ nie sta -

∏o. To by∏ mój sposób na stres. Robi∏em tak przez ostatnie miesiàce.

Tyle ˝e to si´ nie udawa∏o, jeÊli chodzi∏o o nià. Nie mog∏em nic na to

poradziç. Ciàgle o niej myÊla∏em. Powraca∏em do snu i nie umia∏em wy -

jaÊniç dlaczego. To by∏a moja tajemnica. Mia∏em szesnaÊcie lat i za ko -

cha ∏em si´ w dziewczynie, która nie istnia∏a. I chyba naprawd´ zaczy na -

∏em wa rio waç.

Mog∏em si´ szorowaç nie wiem jak mocno, a serce i tak bi∏o jak sza -

lone. I ten zapach. Ciàgle ten sam. Przebija∏ si´ przez myd∏o i szampon.

Ledwie wyczuwalny, ale jednak.

Cytryny i rozmaryn.
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Zszed∏em na dó∏, do pe∏nej bezpieczeƒstwa monotonii. Amma po sta -

wi∏a przede mnà stary, niebiesko-bia∏y talerz z taniej chiƒskiej por ce lany.

Ten sam co zawsze – dragonware, jak go nazywa∏a moja mama. Dosta∏em

jajka na bekonie i grzanki posmarowane mas∏em. Amma zaj mo  wa∏a si´

domem, ale dla mnie by∏a bardziej babcià ni˝ gosposià. I trze ba przyznaç,

˝e inteligencjà i uporem przewy˝sza∏a mojà praw  dziwà ba bci´. Prak tycz -

nie mnie wychowa∏a. Zdaje si´, ˝e postawi∏a sobie za cel, ˝ebym urós∏

o ko lejne trzydzieÊci centymetrów, chocia˝ ju˝ teraz mia∏em metr osiem -

dziesiàt pi´ç centymetrów wzrostu. Tego ranka by∏em taki g∏odny, jak -

bym nie jad∏ przez tydzieƒ. Poch∏onà∏em jajko i dwa kawa∏ki bekonu, do -

piero wtedy poczu∏em si´ lepiej. UÊmiechnà∏em si´ do Ammy z pe∏ ny mi

usta mi.

– Nie ˝a∏uj mi. To pierwszy dzieƒ szko∏y.

Amma z hukiem postawi∏a przede mnà olbrzymià szklank´ soku po -

ma raƒ czowego i jeszcze wi´kszà pe∏not∏ustego mleka. Tylko takie si´ tu -

taj pi∏o.

– Skoƒczy∏a si´ czekolada?

Pi∏em czekolad´ tak jak inni col´ czy kaw´. Ju˝ od rana potrze bo -

wa∏em mojej dzia∏ki cukru.

– A-K-L-I-M-A-T-Y-Z-O-W-A-å.

Amma uwielbia∏a krzy˝ówki. Im wi´ksze, tym lepsze. I lubi∏a si´gaç

do swojej krzy˝ówkowej wiedzy przy byle okazji. Sposób, w jaki lite ro -

wa∏a s∏owo, przypomina∏ pisanie na maszynie.

– To znaczy tyle co: „przyzwyczajaç si´ do czegoÊ”. I tylko nie myÊl,

˝e wyj  dziesz, jeÊli tego nie wypijesz. Do koƒca.

– Tak jest, pszepani.

– Ale si´ wystroi∏eÊ!

Nie wystroi∏em si´. W∏o˝y∏em d˝insy i wyp∏owia∏y T-shirt. W szafie

mia∏em ich wiele, a wszystkie z napisami; dzisiaj wybra∏em ten z napisem

Harley-Davidson. I te same czarne trampki Chuck Taylor, któ re nosi∏em

ju˝ trzeci sezon.
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– MyÊla∏am, ˝e si´ ostrzy˝esz. – Niby mnie skarci∏a, ale w jej g∏osie

zabrzmia∏a czu∏oÊç.

– Nic takiego nie mówi∏em.

– Nie wiesz, ˝e oczy sà oknami duszy?

– A mo˝e nie chc´, ˝eby ktoÊ zaglàda∏ do mojej duszy.

Ukara∏a mnie kolejnà porcjà bekonu. Amma mia∏a sto pi´çdziesiàt

cen tymetrów wzrostu i by∏a starsza ni˝ nasz dragonware, chocia˝ co roku

w swoje urodziny twierdzi∏a, ˝e w∏aÊnie skoƒczy∏a pi´çdziesiàt trzy lata.

Ale trud no by∏o nazwaç jà poczciwà starszà panià. W naszym domu by∏a

bez wzgl´dnym autorytetem.

– Nie wyjdziesz z mokrymi w∏osami. Nawa∏nica i dmucha, jakby z∏e

kopa∏o w wiatr i nie chcia∏o przestaç.

Przewróci∏em oczami. Amma mia∏a w∏asny sposób opisywania rze -

czy. Religia i przesàdy miesza∏y si´ w nim w jedno, jak to jest mo˝liwe

tyl  ko na Po∏udniu. „Nadchodzi ciemnoÊç”, mawia∏a mama, gdy Amma

wpa da∏a w ten swój nastrój. Wtedy lepiej by∏o nie wchodziç jej w drog´.

I nie ru szaç amu letów le˝àcych na parapecie ani szmacianych lalek, które

robi∏a i trzy ma∏a w szufladach.

Na∏o˝y∏em sobie kolejnà porcj´ jajek i skoƒczy∏em Êniadanie godne

sportowca – jajka, bekon, marmolada, grzanki. Z przyzwyczajenia spoj -

rza∏em w stron´ korytarza. Drzwi od gabinetu taty ciàgle by∏y zamkni´te.

Tata pisa∏ w nocy, a w dzieƒ spa∏ na starej kanapie w gabinecie. Tak by∏o

od Êmierci mamy, od kwietnia zesz∏ego roku. Ciotka Karolina, która

wios nà przyjecha∏a nas odwiedziç, stwierdzi∏a, ˝e równie dobrze móg∏by

byç wampirem. Pewnie zobacz´ go dopiero jutro rano. Bo sam za nic nie

otworz´ tych drzwi.

KtoÊ zatràbi∏ na ulicy. Link. Chwyci∏em znoszony plecak i wy bieg∏em

na deszcz. Niebo by∏o tak ciemne, ˝e równie dobrze mog∏a byç siód ma

wieczór, a nie siódma rano. Pogoda ju˝ od kilku dni by∏a paskudna.

Samochód Linka sta∏ na ulicy. Silnik g∏oÊno charcza∏, muzyka ry cza ∏a.

Od lat jeêdzi∏em z Linkiem codziennie do szko∏y. ZostaliÊmy naj lepszymi
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przyjació∏mi, gdy w autobusie podzieli∏ si´ ze mnà ciastkiem z kremem.

Póêniej si´ dowiedzia∏em, ˝e ten kawa∏ek spad∏ mu na pod∏og´.

Obaj zrobiliÊmy prawo jazdy w te wakacje, ale to Link mia∏ samochód.

O ile mo˝na by∏o to w ogóle nazwaç samochodem. Link nazywa∏ go czule

Rz´chem.

Silnik Rz´cha zag∏usza∏ odg∏osy burzy.

Amma sta∏a na werandzie ze skrzy˝owanymi ramionami, w pozie pe∏ -

nej dezaprobaty.

– Wesleyu Jeffersonie Lincolnie, przycisz te dzikie wrzaski. Bo za -

dzwoni´ do twojej mamy i powiem, co robi∏eÊ ca∏e lato w naszej piwnicy,

gdy mia∏eÊ dziewi´ç lat.

Link si´ skrzywi∏. Niewiele osób zwraca∏o si´ do niego, u˝ywajàc

praw  dziwego imienia, do tych nielicznych nale˝a∏a jego matka i Amma.

– Tak, pszepani.

Kiedy trzasn´∏y siatkowe drzwi, Link si´ rozeÊmia∏. Ruszy∏ z piskiem

opon po mokrym asfalcie, jakbyÊmy przed kimÊ uciekali. Tak w∏aÊnie

jeêdzi∏. Chocia˝ nigdy nikomu nie uciekliÊmy.

– Co robi∏eÊ w mojej piwnicy, gdy mia∏eÊ dziewi´ç lat?

– Lepiej zapytaj, czego tam nie robi∏em!

Link na szcz´Êcie Êciszy∏ muzyk´, bo ha∏as by∏ okropny. W∏aÊnie mia∏

mnie zapytaç, czy podoba mi si´ piosenka, co zresztà robi∏ codziennie.

Tra gedià jego zespo∏u, Who Shot Lincoln, by∏o to, ˝e ˝aden z jego cz∏on -

ków nie po trafi∏ graç ani Êpiewaç. Ale Link i tak gada∏ tylko o per kusji,

wypro wadzce do Nowego Jorku i o licznych kontraktach. To jednak praw -

do  po dobnie nig dy nie nastàpi. Mówiàc „prawdopodobnie”, mam na myÊli

to, ˝e pr´ dzej od da rzut za trzy punkty z parkingu przed salà gimnastycznà,

i to z zas ∏o ni´tymi oczami i po pijaku. 

Link nie myÊla∏ o studiach, ale mia∏ nade mnà t´ przewag´, ˝e wie -

dzia∏, czego chce. Nawet je˝eli jego plany mia∏y nie wypaliç. Ja natomiast

trzy ma∏em w pudle po butach broszury ró˝nych uczelni. Nie mog∏em ich

po kazaç ojcu. Zresztà by∏o mi wszystko jedno, który uniwersytet mnie
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przyj mie, byle le˝a∏ jakieÊ pó∏tora tysiàca kilometrów od Gatlin.

Nie chcia∏em skoƒczyç jak mój tata, mieszkajàc w tym samym domu,

w tym samym ma∏ym mieÊcie, w którym dorasta∏em, wÊród tych samych

ludzi, którzy nigdy nie marzyli, ˝eby stàd wyjechaç.

Po obu stronach ulicy sta∏o mnóstwo starych wiktoriaƒskich domów,

niemal identycznych. Nic si´ nie zmieni∏o od czasu, gdy je zbudowano po -

nad sto lat temu. Ulica, przy której mieszka∏em, nazywa∏a si´ Cotton Bend,

czyli Bawe∏niany Zau∏ek, poniewa˝ z ty∏u za domami ciàgn´∏y si´ plan -

tacje bawe∏ny. Teraz si´ga∏y drogi numer 9 i by∏a to jedyna rzecz, która

uleg∏a zmianie.

Wzià∏em starego pàczka z pude∏ka le˝àcego na pod∏odze samochodu.

– To ty wgra∏eÊ t´ dziwnà piosenk´ na mojego iPoda?

– Jakà piosenk´? Pos∏uchaj tego!

Link podkr´ci∏ swój najnowszy utwór.

– Musisz nad tym popracowaç, podobnie jak nad wszystkimi innymi

kawa∏kami.

Powtarza∏em mu to codziennie.

– Taa... wiesz, nad twojà buêkà te˝ trzeba b´dzie popracowaç. Bo ci jà

rozkwasz´.

A on codziennie odpowiada∏ tak samo.

Przelecia∏em przez playlist´.

– SzesnaÊcie ksi´˝yców, znasz takà?

– Nie mam poj´cia, o czym mówisz.

Nie by∏o jej na iPodzie. Znikn´∏a, ale s∏ucha∏em jej tego ran ka. Nie?

Przecie˝ jej sobie nie wyobrazi∏em, nadal mia∏em jà w g∏owie.

– Poczekaj, puszcz´ ci coÊ nowego.

Link zerknà∏, ˝eby wybraç w∏aÊciwà Êcie˝k´.

– Patrz na drog´!
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Nie zwróci∏ na mnie uwagi. Kàtem oka dostrzeg∏em przeje˝ d˝a jàcy

przed nami samochód...

Przez sekund´ odg∏osy ulicy, deszcz i Link... Ca∏y Êwiat rozp∏ynà∏ si´

w ciszy. Mia∏em wra˝enie, ˝e wszystko dzieje si´ jak w zwolnionym tem -

pie. Nie mog∏em oderwaç wzroku od tego auta. Nie potrafi∏em opisaç tego

uczucia...

I wtedy min´∏o nas i skr´ci∏o w drugà stron´.

Nie rozpozna∏em tego samochodu, nigdy wczeÊniej go nie widzia∏em.

A zna∏em ka˝dy pojazd w naszym miasteczku. O tej porze roku w Gatlin

nie by∏o turystów, bo nikt normalny tu nie przyje˝d˝a∏ w okresie deszczy

i huraganów.

D∏uga czarna limuzyna przypominajàca karawan. A raczej... To by∏

karawan.

Mo˝e to jakiÊ omen? Mo˝e ten rok mia∏ byç gorszy, ni˝ sàdzi∏em?

– Jest, pos∏uchaj. Black Bandanna. Ta piosenka zrobi ze mnie gwiazd´!

Gdy Link w koƒcu spojrza∏ na drog´, samochodu ju˝ nie by∏o.



D r u g i  w r z e Ê n i a

Nowa

Osiem przecznic. Tyle trzeba by∏o przejechaç, ˝eby dostaç si´ z Cotton

Bend do naszego liceum. W tym czasie mog∏em zmieniç ca∏e swoje ˝ycie.

Osiem przecznic wystarczy∏o, ˝ebym zapomnia∏ o czarnym karawanie.

Mo    ̋ e dlatego nie powiedzia∏em o nim Linkowi.

Min´liÊmy Stop & Shop – nazw´ „Staƒ i Kup” ju˝ dawno w miej -

scowym ˝argonie przerobiliÊmy na „Staƒ i Zwiƒ”, czyli Stop & Steel. By∏

to jedyny sklep spo˝ywczy w mieÊcie i najbli˝szy z mi´dzynarodowej sie -

ci 7-Eleven. Dlatego za ka˝dym razem, gdy tu zaglàdaliÊmy, trzeba by∏o

uwa˝aç, ˝eby nie wpaÊç na czyjàÊ mam´ robiàcà zakupy albo, co gorsza,

na Amm´.

Zauwa˝y∏em znajome kombi Grand Prix zaparkowane przed sklepem.

– O, nie! Fatty si´ tu przyczai∏.

Siedzia∏ na miejscu kierowcy i czyta∏ „Stars and Stripes”.

– Mo˝e nas nie zauwa˝y∏. – Link przyglàda∏ mu si´ uwa˝nie w lus ter -

ku wstecznym.
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– Albo jesteÊmy uziemieni.

Fatty by∏ stró˝em porzàdku, specjalistà od ∏apania wagarowiczów ze

szko∏y Stonewall Jackson i dumnym cz∏onkiem policji w Gatlin. Jego

dziew   czyna, Amanda, pracowa∏a w Stop & Steal, i dlatego codziennie

Fatty podje˝d˝a∏ pod sklep i czeka∏, a˝ dostarczà pàczki. By∏o to du˝e

utrud nienie dla takich niepoprawnych spóênialskich jak ja i Link. 

Ka˝dy, kto chodzi∏ do liceum, zna∏ rozk∏ad zaj´ç Fatty’ego tak dobrze

jak w∏asny plan lekcji. Dzisiaj policjant machnà∏ r´kà, ˝ebyÊmy jechali

dalej, nie odrywajàc si´ nawet od wiadomoÊci sportowych. Pozwala∏ nam

przejechaç.

– WiadomoÊci sportowe i s∏odka bu∏eczka. To znaczy...

– ...˝e mamy pi´ç minut!

Na szkolny parking wtoczyliÊmy si´ na luzie. MieliÊmy nadziej´,

˝e uda si´ nam niepostrze˝enie przeÊlizgnàç obok portierni. Ale na dwo -

rze ciàgle la∏o, wi´c zanim dobiegliÊmy do budynku, ca∏kiem prze mo kliÊ -

my. Buty skrzypia∏y nam tak g∏oÊno, ˝e równie dobrze mogliÊ my wejÊç,

tupiàc.

– Ethan Wate! Wesley Lincoln!

StaliÊmy, ociekajàc deszczem, i czekaliÊmy na kar´. Spóênienie ozna -

cza∏o jedno! Zostaniemy po lekcjach.

– Pierwszy dzieƒ szko∏y, a wy ju˝ spóênieni! Matka na pewno z pa -

nem porozmawia, panie Lincoln. A pan, panie Wate, niech nie b´dzie taki

za dowolony. Amma przetrzepie panu skór´.

Panna Hester mia∏a racj´. Amma dowie si´ o spóênieniu za jakieÊ pi´ç

minut, jeÊli ju˝ o nim nie wie. Tak to by∏o w Gatlin. Mama mawia∏a,

˝e Carl ton Eaton, naczelnik poczty, czyta ka˝dy list, który wyglàda choç

troch´ ciekawie. A potem nie raczy nawet go zakleiç. I nie chodzi∏o tylko

o to, ˝e by∏y tam jakieÊ istotne wiadomoÊci. Ka˝dy dom mia∏ swoje
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tajemnice, ale wszyscy w sàsiedztwie je znali. Nawet je˝eli nie by∏o ˝ad -

nych tajemnic. 

– Panno Hester, pada∏ deszcz i jecha∏em powoli...

Link jak zwykle liczy∏ na swój urok osobisty. Panna Hester poprawi∏a

okulary i spojrza∏a na niego bez zachwytu. Cienki ∏aƒcuszek, na którym

zawiesi∏a okulary, ko∏ysa∏ si´ przy ka˝dym jej ruchu.

– Nie mam teraz czasu na pogaw´dki. Dzisiejsze popo∏udnie sp´dzicie

w szko  le – powiedzia∏a stanowczo, wr´czajàc ka˝demu z nas b∏´kitny

dru czek.

RzeczywiÊcie by∏a zaj´ta. Zanim znikn´liÊmy za rogiem, poczu∏em la -

kier do paznokci. Witamy z powrotem w Jackson!

W Gatlin pierwszy dzieƒ szko∏y wyglàda zawsze tak samo. Nauczy -

ciele, którzy znajà ci´ z koÊcio∏a, ju˝ w przedszkolu decydujà, czy jesteÊ

g∏upi czy inteligentny. Ja nale˝a∏em do inteligentnych, bo moi rodzice

byli profe sorami. Link by∏ g∏upi, poniewa˝ pogniót∏ strony w Biblii, szu -

kajàc od po wiedzi na pytania z quizu ze znajomoÊci Pisma Âwi´tego.

A raz zwymio towa∏ podczas przedstawienia bo˝onarodzeniowego. Ja by -

∏em tym màdrym, wi´c z wypracowaƒ dostawa∏em zawsze dobre oce ny.

Lin kowi przy   czepiono etykietk´ g∏upka, i mia∏ kiepskie stopnie. MyÊl´,

˝e na  uczy ciele na wet nie czytali naszych prac. Czasami w samym Êrodku

wy pra co wania pi sa∏em coÊ zupe∏nie przypadkowego, ˝eby sprawdziç, czy

za rea gujà. Nikt nigdy nie powiedzia∏ ani s∏owa. 

Niestety ta regu∏a nie obowiàzywa∏a w przypadku testów wielo krot -

nego wyboru. Przekona∏em si´ o tym ju˝ na pierwszej lekcji angielskiego.

Siedemdziesi´cioletnia pani profesor – która nazywa∏a si´ English! –

spodziewa∏a si´, ˝e podczas wakacji przeczytamy Zabiç drozda. Pierwszy

raz obla∏em. Super. Czyta∏em to dwa lata wczeÊniej i niezbyt dobrze pa -

mi´ ta∏em szczegó∏y. W dodatku to by∏a jedna z ulu bionych lektur mamy.
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Oto jeden ma∏o znany fakt z mojego ˝ycia: du˝o czytam. To w∏aÊnie

ksià˝ ki sprawia∏y, ˝e opuszcza∏em Gatlin, chocia˝by tylko na troch´.

W po koju na Êcianie mia∏em map´ i za ka˝dym razem, gdy czyta∏em

o miej scu, które chcia∏em zobaczyç, zaznacza∏em je. Nowy Jork pojawi∏

si´ w Buszujàcym w zbo˝u. Wszystko za ˝ycie zawiod∏o mnie na Alask´.

A gdy czyta∏em W drodze, doda∏em do swojej listy Chicago, Denver, Los

Angeles i Meksyk. Kerouac móg∏ mnie zaprowadziç praktycznie wsz´ -

dzie. Co kilka miesi´cy rysowa∏em lini´, ∏àczàc na mapie zaznaczone

pun kty. W czasie wakacji, ostatnich przed rozpocz´ciem studiów, chcia -

∏em wyruszyç tà trasà. Pod warunkiem ˝e kiedykolwiek uda mi si´ stàd

wyjechaç. Nie chwali∏em si´ nikomu mapà ani czytaniem. Ksià˝ki i ko -

szykówka nie idà w parze.

Z chemià nie by∏o lepiej. Pan Hollenback postanowi∏, ˝e w la bora to -

rium b´d´ pracowa∏ w parze z Nieznoszàcà Ethana Emily, znanà równie˝

jako Emily Asher. Pogardza∏a mnà od ubieg∏orocznego balu, kiedy do

smo  kingu w∏o˝y∏em trampki i pozwoli∏em, ˝eby tata zawióz∏ nas zardze -

wia ∏ym volvo, w którym nie domyka∏o si´ okno. Zrujnowa∏o to perfek -

cyjnà fryzur´ Emily. Gdy dotarliÊmy na miejsce, wyglàda∏a jak Maria

Antonina, która w∏aÊnie wsta∏a z ∏ó˝ka. Emily nie rozmawia∏a ze mnà

przez reszt´ wie czoru i namówi∏a Savannah Snow, ˝eby mnie pchn´∏a na

waz´ z pon czem. I to by∏ z grubsza koniec mi´dzy nami.

Dla ch∏opaków byliÊmy êród∏em nieustajàcej radoÊci, bo ciàgle ocze -

kiwali, ˝e si´ zejdziemy. Problem w tym, ˝e nie przepada∏em za dziew -

czynami pokroju Emily. By∏a ∏adna i tyle. A ja chcia∏em nie tylko patrzeç,

ale jeszcze rozmawiaç. I to niekoniecznie o prywatkach i koronacji na

zimowym balu. Szuka∏em dziewczyny inteligentnej lub zabawnej, albo

przy najmniej takiej, z którà dobrze pracowa∏oby mi si´ na zaj´ciach w la -

boratorium.

Niewykluczone, ˝e nigdy nie spotkam takiej dziewczyny. Ale i tak

marzenie jest lepsze ni˝ nocny koszmar. Nawet jeÊli ten koszmar nosi

spódniczk´ cheerleaderki.
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JakoÊ uda∏o mi si´ prze˝yç chemi´, ale ta lekcja popsu∏a mi humor na

ca∏y dzieƒ. W tym roku znowu mia∏em histori´ Stanów Zjednoczonych,

jedynà zresztà, jakiej uczyli w naszym liceum. Kolejny rok sp´dz´, uczàc

si´ o NapaÊci Pó∏nocy na Po∏udnie z panem Lee. Nie, nie jest spo krew -

niony z ge  nera∏em Robertem Edwardem Lee, naczelnym wodzem si∏ woj -

sko wych Konfederacji, chocia˝ duchowo zarówno on, jak i s∏ynny kon fe -

de rat na pewno stanowià jednoÊç. 

Pan Lee by∏ jednym z niewielu nauczycieli, którzy mnie nie znosili.

W zesz∏ym roku, zach´cony przez Linka, napisa∏em referat zatytu∏owany

NapaÊç Po∏udnia na Pó∏noc i pan Lee postawi∏ mi D. A wi´c cza sami pro -

fesorowie czytywali nasze wypracowania.

Znalaz∏em miejsce z ty∏u, ko∏o Linka, przepisujàcego notatki z jakichÊ

zaj´ç, które wczeÊniej przespa∏. Gdy usiad∏em obok, przerwa∏ pisanie.

– S∏ysza∏eÊ?

– Co?

– W Jackson jest nowa uczennica.

– Jest mnóstwo nowych dziewczyn. Ca∏a pierwsza klasa, kretynie. 

– Nie mówi´ o pierwszoklasistkach. Mamy nowà w klasie!

W innym liceum nowa uczennica w drugiej klasie nie by∏aby niczym

niezwyk∏ym. Ale to by∏o Jackson. Od podstawówki, kiedy Kelly Wix

wprowadzi∏a si´ do miasta z dziadkami – po tym, jak aresztowano jej ojca

za to, ˝e uprawia∏ hazard w piwnicy w Lake City – nie widziano tu nowej

uczennicy.

– Kto to?

– Nie mam poj´cia. Na drugiej lekcji mia∏em wychowanie oby wa tel -

skie z bandà przyg∏upów. A oni o niczym nie wiedzieli. Poza tym ˝e gra

na skrzypcach czy czymÊ takim. Ciekawe. Mo˝e to jakaÊ fajna laska.

Link, podobnie jak wi´kszoÊç facetów, myÊla∏ tylko o jednym. A po -

niewa˝ móg∏ o tym wy∏àcznie myÊleç, rekompensowa∏ sobie ten fakt ga -

daniem.

– Nale˝y do bandy przyg∏upów?



– Nie, gra. Mo˝e kocha muzyk´ klasycznà? To tak, jak ja!

– Muzyk´ klasycznà?

Jedynym miejscem, w którym Link móg∏ us∏yszeç muzyk´ klasycznà,

by∏ gabinet dentystyczny.

– No wiesz, klasyka. Pink Floyd, Black Sabbath, Stonesi.

Zaczà∏em si´ Êmiaç.

– Panie Lincoln, panie Wate. Przykro mi, ˝e przerywam panom roz -

mow´, ale chcia∏bym zaczàç zaj´cia, je˝eli wam to nie przeszkadza. –

Ton pana Lee by∏ tak samo sarkastyczny jak w zesz∏ym roku, a prze t∏usz -

czajàce si´ w∏osy i plamy potu na koszuli tak samo obrzydliwe. Nauczy -

ciel rozda∏ plan zaj´ç, którego u˝ywa∏ chyba od dziesi´ciu lat. Pewnie

trzeba b´dzie uczestniczyç w rekonstrukcji wojny secesyjnej. I to nawet

na pewno. Po ̋ ycz´ mundur od jednego z wujków, którzy dla zabawy or -

ga nizowali takie imprezy w weekendy. No, jedno z g∏owy.

Po dzwonku sterczeliÊmy razem z Linkiem w hallu przy naszych szaf -

kach w na dziei, ˝e spotkamy nowà. S∏ucha∏em gadania Linka i mia∏em

wra   ̋ enie, ˝e ta dziewczyna jest jego bratnià duszà, przyjació∏kà z zespo∏u

i pew nie jeszcze kumpelkà od innych rzeczy, o których wola∏em nie

s∏yszeç. Ale jedynà osobà, którà uda∏o nam si´ dostrzec, by∏a grubawa

Charlotte Chase, ubrana w d˝insowà spódnic´, o dwa rozmiary za ma∏à.

Czyli musieliÊmy pogodziç si´ z tym, ˝e do lunchu niczego si´ nie do wie -

my, poniewa˝ nast´pnà lekcjà mia∏ byç JM – j´zyk migowy, na którym

nie mo˝na by∏o normalnie roz ma wiaç. Nikt nie by∏ doÊç dobry w mi ga -

niu, ˝eby przeliterowaç „nowa uczennica”, zw∏aszcza odkàd JM by∏ je -

dynà lekcjà, na której spotyka∏a si´ ca∏a dru˝yna koszykarska.

By∏em w dru˝ynie od ósmej klasy podstawówki. Od czasu, kiedy

w cià  gu jednych wakacji uros∏em pi´tnaÊcie centymetrów, a podczas na -

st´pnych przeros∏em wszystkich w klasie. Poza tym trzeba robiç coÊ nor -

malnego, jeÊli oboje rodzice sà profesorami. Okaza∏o si´, ˝e naprawd´

dobrze gram w kosza. JakoÊ zawsze wiedzia∏em, gdzie przeciwnik poda
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pi∏k´, i to mi dawa∏o prawo do sta∏ego miejsca w kafejce. W Jackson taka

rzecz wiele znaczy∏a.

Dzisiaj moje miejsce by∏o warte nawet wi´cej, bo Shawn Bishop, nasz

rozgrywajàcy, obok którego siedzia∏em, widzia∏ nowà. Link zada∏ tylko

jed no pytanie, które mia∏o znaczenie dla ch∏opaków.

– Gadaj, ostra laska?

– No... niez∏a.

– Taka jak Savannah Snow?

Jak na zawo∏anie Savannah, do której porównywaliÊmy wszyst kie in -

ne dziewczyny w szkole, wesz∏a do kafejki rami´ w rami´ z Nie zno szàcà

Ethana Emily. GapiliÊmy si´ na nià wszyscy, bo Savannah – sto sie dem -

dziesiàt centymetrów wzrostu – mia∏a najpi´kniejsze nogi na Êwie cie.

Emi ly i Savannah wyglàda∏y niemal identycznie, nawet jeÊli nie no si∏y

mun durków cheerleaderek. Jasne w∏osy, opalenizna z solarium, ja ponki

i d˝insowe spódniczki, tak krótkie, ˝e mog∏y uchodziç za paski. Savannah

mia∏a nogi do samej szyi, ale to na Emily gapili si´ ch∏opcy, gdy latem

prze  cha dza∏a si´ w bikini nad jeziorem. Nigdy nie nosi∏y ze sobà ksià˝ek,

tylko metalowe torebeczki. Tak maleƒkie, ˝e mieÊci∏ si´ w nich jedynie

telefon komórkowy. W∏aÊciwie torebka Emily i tak ca∏y czas by∏a pusta,

bo dziewczyna bez przerwy wysy∏a∏a SMS-y.

Ró˝nice mi´dzy nimi sprowadza∏y si´ do pozycji w dru ̋ ynie cheer -

leaderek. Savannah by∏a kapitanem. A w s∏ynnej piramidzie Wild Cats

sta ∏a na samym dole i wraz z innymi dziewczynami podtrzymywa∏a dwa

rz´ dy cheerleaderek opierajàcych si´ na ramionach kole˝anek. Miej sce

Emi ly by∏o na szczycie piramidy. Wyrzucano jà jakieÊ pó∏tora metra

w gó r´, gdzie wykonywa∏a salto lub innà ewolucj´, która mog∏a si´ êle

skoƒczyç. Ale Emily zaryzykowa∏aby wszystko, byle tylko pozostaç na

szczycie. Savannah nie musia∏a. Gdy podrzucano Emily w gór´, piramida

mia∏a si´ dobrze i bez niej. JeÊli Savannah przesun´∏a si´ o dwa cen ty -

metry, konstrukcja si´ rozsypywa∏a.

Nieznoszàca Ethana Emily zauwa˝y∏a, ˝e przyglàdamy im si´ z uwagà.
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Spoj rza∏a na mnie z chmurnà minà. Ch∏opaki si´ zaÊmia∏y, a Emory

Watkins klep nà∏ mnie w plecy.

– Uuu... Emily si´ gapi! Ca∏y czas coÊ do ciebie ma.

Nie chcia∏em dzisiaj myÊleç o Emily. Wola∏bym kogoÊ, kto jest jej

ca∏  kowitym przeciwieƒstwem. Odkàd Link poruszy∏ temat na historii, ca -

∏y czas to we mnie tkwi∏o. Nowa. Nadarzy∏a si´ okazja poznaç kogoÊ in -

nego, z ja kiegoÊ nowego, nieznanego miejsca. KogoÊ, kto mia∏ inne ˝y cie

ni˝ my wszyscy. A w ka˝dym razie ciekawsze ni˝ ja.

Mo˝e nawet kogoÊ, o kim marz´. Wiedzia∏em, ˝e to tylko mrzonki, ale

chcia∏em w nie wierzyç.

– S∏yszeliÊcie o nowej? – Savannah rozsiad∏a si´ na kolanach Earla

Pet ty’ego. Earl by∏ naszym kapitanem i od czasu do czasu ch∏opakiem

Savan nah. Zdaje si´, ˝e dzisiaj akurat byli razem. Przesunà∏ r´kà po jej

opalo nych nogach tak wysoko, ˝e trzeba by∏o odwróciç wzrok.

– Shawn w∏aÊnie nam powiedzia∏. To jakaÊ ob∏´dna laska. Przyjmiecie

jà do zespo∏u? – Link wzià∏ par´ kulek ziemniaczanych z mojej tacy.

– W ˝yciu! Widzia∏eÊ jej ciuchy? To najpierw si´ jej przyjrzyj.

– I jest blada. Straszliwie.

Wed∏ug Savannah nigdy nie jest si´ zbyt szczup∏ym ani opalonym.

– A wiecie, kim ona jest? – Emily siad∏a obok Emory’ego, pochylajàc

si´ do nas nad sto∏em

– Co masz na myÊli?

Emily urwa∏a dla lepszego efektu.

– Jest siostrzenicà starego Ravenwooda.

Nie musia∏a si´ a˝ tak staraç. Zrobi∏o si´ tak, jakby z sali ulecia∏o na -

gle ca∏e powietrze. Kilku ch∏opaków zacz´∏o si´ Êmiaç. MyÊleli, ˝e ˝ar -

tuje, ale ja wiedzia∏em, ˝e to prawda.

Zatem nowa nie by∏a z Gatlin. By∏a tak obca, ˝e nawet nie mog∏em jej

so bie wyobraziç. Okazja, ˝eby spotkaç dziewczyn´ moich marzeƒ, znik -

n´∏a, zanim jeszcze pomyÊla∏em o pierwszej randce. By∏em skazany na

ko lejne trzy lata z Emily Asher.
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Macon Melchizedek Ravenwood w ogóle nie wychodzi∏ z domu.

Prze siadywa∏ w nim ca∏ymi dniami. Przy Ravenwoodzie nawet Boo Ra d -

ley z Zabiç drozda by∏ duszà towarzystwa. Facet miesz  ka∏ w zapusz czo -

nej rezydencji na najstarszej plantacji w Gatlin, cie szàcej si´ bardzo z∏à

s∏awà. I zdaje si´, ˝e ostatni raz widziano go w mieÊ cie na d∏ugo przed

tym, jak si´ urodzi∏em.

– Powa˝nie? – spyta∏ Link.

– Absolutnie. Carlton Eaton powiedzia∏ to wczoraj mamie, gdy przy -

niós∏ poczt´.

Savannah skin´∏a g∏owà.

– Moja mama s∏ysza∏a to samo. Ta dziewczyna wprowadzi∏a si´ do

starego Raven wooda kilka dni temu. Przyjecha∏a z Wirginii czy z Mary -

landu... Nie pami´tam.

Nie przestawali o niej mówiç, o jej ubraniach, w∏osach, wujku i o tym,

jaki to z niej dziwolàg. Tego w∏aÊnie najbardziej nienawidzi∏em w Gat lin.

Ko mentowano tu wszystko, co powiedzia∏eÊ lub zrobi∏eÊ, albo w co si´

ubra∏eÊ. Gapi∏em si´ na kulki ziemniaczane na tacy, p∏ywajàce w po  ma -

raƒ czowej cieczy, która wcale nie przypomina∏a sera.

Dwa lata, osiem miesi´cy... Odlicza∏em ten czas z niecierpliwoÊcià.

Musia∏em si´ stàd wyrwaç.

Po lekcjach z sali gimnastycznej korzysta∏y cheerleaderki; mia∏y tam

próby. Deszcz wreszcie przesta∏ padaç, wi´c trening koszykówki prze -

nieÊliÊmy na boisko pe∏ne ka∏u˝ po porannym deszczu. Otacza∏ je be to no -

wy murek, wyszczerbiony i nierówny, którego Êrodkiem bieg∏a szcze  li -

na szeroka niczym Wielki Kanion. Trzeba by∏o uwa˝aç, ˝eby w nià nie

wpaÊç. Ale najlepsze by∏o to, ˝e z boiska widzia∏o si´ prawie ca∏y parking

i podczas rozgrzewki mo˝na by∏o obserwowaç najwa˝niejsze wydarzenia

towarzyskie w Jackson.
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Tego dnia mia∏em szcz´Êcie. W siedmiu rzutach wolnych siedem razy

wrzuci∏em pi∏k´ do kosza, ale Earl szed∏ ze mnà ∏eb w ∏eb.

Stuk. Osiem. Wyglàda∏o to tak, jakbym tylko patrzy∏ na kosz, a pi∏ka

sama wpada∏a do Êrodka. Czasami zdarza∏y si´ takie dni jak ten.

Stuk. Dziewi´ç. Earl by∏ poirytowany. Mog∏em to poznaç po sposobie,

w jaki uderza∏ pi∏kà, coraz mocniej i mocniej za ka˝dym razem, gdy

trafi∏em. On by∏ tym drugim, wokó∏ którego wszystko si´ kr´ci∏o. Mie liÊ -

my niepisanà umow´ – ja pozwol´ mu rzàdziç, a on nie b´dzie mi tru∏,

˝e nie chodz´ z nim codziennie po treningu do Stop & Steal, gdzie w nie -

skoƒczonoÊç mówi∏o si´ o tych samych dziewczynach i zamawia∏o te

same przekàski.

Stuk. Dziesi´ç. Nie mog∏em nie trafiç. Mo˝e to geny, albo coÊ in nego.

Nie rozgryz∏em tego, ale od Êmierci mamy przesta∏em si´ nad tym zas ta -

nawiaç. To by∏ cud, ˝e nie zrezygnowa∏em z treningów.

Stuk. JedenaÊcie. Earl chrzàknà∏ za mnà, coraz mocniej odbijajàc pi∏k´.

Usi∏owa∏em si´ nie uÊmiechaç. Po kolejnym rzucie spojrza∏em na par king.

Zobaczy∏em pasmo ciemnych w∏osów za kierownicà czarnej limuzyny.

Karawan.

Zamar∏em.

Po chwili auto zawróci∏o i przez otwarte okno dostrzeg∏em dziew czy -

n´ patrzàcà w mojà stron´. A przynajmniej wydawa∏o mi si´, ˝e jà zoba -

czy∏em. Pi∏ka uderzy∏a w obr´cz, odbi∏a si´ w stron´ ogrodzenia. Us∏y -

sza∏em za sobà znajomy odg∏os.

Stuk. DwanaÊcie. Earl Petty móg∏ si´ rozluêniç.

Gdy samochód odjecha∏, popatrzy∏em na boisko. Wszyscy stali, jakby

ujrzeli ducha.

– To by∏a...?

Billy Watts, nasz atakujàcy, skinà∏ potwierdzajàco g∏owà, opierajàc

si´ r´kà o ogro dzenie.

– Siostrzenica starego Ravenwooda.

Shawn rzuci∏ w niego pi∏kà.
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– Jeêdzi jego karawanem?

Emory potrzàsnà∏ g∏owà.

– Ob∏´dna laska. Co za marnotrawstwo.

Wrócili do gry, ale zanim Earl wykona∏ kolejny rzut, znowu zacz´∏o

padaç. Pó∏ minuty póêniej z∏apa∏a nas ulewa, jakiej wczeÊniej jeszcze nie

by∏o. Sta∏em nieruchomo, a deszcz sp∏ywa∏ po mnie. Mokre w∏osy wcho -

dzi∏y mi do oczu, zas∏aniajàc reszt´ szko∏y i dru˝yn´.

Z∏y omen to nie karawan. To dziewczyna.

Przez kilka minut da∏em si´ ponieÊç marzeniom. Mo˝e ten rok b´dzie

inny ni˝ wszystkie do tej pory, mo˝e coÊ si´ zmieni? B´d´ mia∏ z kim

pogadaç?

Ale mia∏em dobry dzieƒ na boisku, a to nie zdarza si´ zbyt cz´sto.
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