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Rozdział czwarty

 – Hmm… Gdzie jest Steph? – Staram się nadać swojemu gło-
sowi zdecydowany ton, ale z mojego gardła wydobywa się jakiś 
pisk. Zaciskam dłonie na miękkim materiale ręcznika i raz po 
raz spuszczam wzrok, żeby upewnić się, że rzeczywiście zakry-
wa moje nagie ciało.

Chłopak zerka na mnie, kąciki jego ust unoszą się lekko, ale 
nie mówi ani słowa.

 – Słyszałeś, co mówię? Pytałam, gdzie jest Steph – powtarzam, 
siląc się na uprzejmość.

Chłopak krzywi się coraz bardziej i w końcu mamrocze:
 – Nie wiem – po czym odwraca się do małego płaskiego mo-

nitora stojącego na komodzie Steph.
Co on tutaj w ogóle robi? Nie ma własnego pokoju? Przy-

gryzam język, próbując zatrzymać niegrzeczne komentarze dla 
siebie.

 – Tak? Cóż, czy mógłbyś… wyjść albo coś, żebym mogła się 
ubrać?

Nawet nie zauważył, że stoję w samym ręczniku. A może za-
uważył, tylko nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia.

 – Nie pochlebiaj sobie, przecież nie będę na ciebie patrzył – 
prycha i przewraca oczami, po czym zakrywa twarz dłońmi.
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Ma silny angielski akcent, którego wcześniej nie zauważyłam. 
Pewnie dlatego, że był zbyt niegrzeczny, żeby się do mnie w ogó-
le odezwać.

Nie wiedząc, co odpowiedzieć na tę bezczelną uwagę, prycham 
i podchodzę do komody. Może nie jest hetero, może to właśnie 
miał na myśli, mówiąc, że nie będzie patrzył. Albo to, albo uwa-
ża mnie za nieatrakcyjną. W pośpiechu wkładam stanik i majtki, 
a na to zwykły biały podkoszulek i szorty koloru khaki.

 – Skończyłaś? – pyta, pozbawiając mnie tym samym resztek 
cierpliwości.

 – Jesteś w stanie zachowywać się jeszcze bardziej niegrzecz-
nie? Co ja ci zrobiłam? O co ci chodzi?! – krzyczę o wiele głośniej, 
niż zamierzałam. Sądząc po zdumionej minie intruza, moje sło-
wa wywarły zamierzony efekt.

Wpatruje się we mnie przez chwilę w milczeniu. Oczekuję prze-
prosin, a on… wybucha śmiechem. Jego śmiech jest głęboki, był-
by niemal uroczy, gdyby z założenia nie był nieprzyjemny. W jego 
policzkach pojawiają się dwa dołeczki, a ja czuję się jak kompletna 
idiotka. Nie wiem, co mam zrobić ani powiedzieć. Nie lubię kon-
fliktów, a ten chłopak jest chyba ostatnią osobą na Ziemi, z któ-
rą powinnam się kłócić.

Drzwi się otwierają i do pokoju wpada Steph.
 – Przepraszam za spóźnienie. Mam gigantycznego kaca – 

oświadcza demonstracyjnie, patrząc to na mnie, to na chłopa-
ka. – Przepraszam, Tess, zapomniałam ci powiedzieć, że przyj-
dzie Hardin. – Przepraszająco wzrusza ramionami.

Miałam nadzieję, że mnie i Steph uda się jakoś zgodnie miesz-
kać, może nawet zbudować jakiś rodzaj przyjaźni, ale jej dobór 
znajomych i nocne imprezy sprawiają, że nie jestem już tego taka 
pewna.

 – Twój chłopak jest niegrzeczny – wyrywa mi się, zanim je-
stem w stanie się powstrzymać.
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Steph zerka na niego i oboje wybuchają śmiechem. Dlacze-
go ci ludzie bez przerwy się ze mnie śmieją? To staje się napraw-
dę irytujące.

 – Hardin Scott nie jest moim chłopakiem! – wyrzuca z siebie 
Steph, niemal się dławiąc. Po chwili uspokaja się, odwraca i wy-
krzywia do Hardina. – Coś ty jej nagadał? – Zerka na mnie. – 
Hardin ma… wyjątkowe zdolności konwersacyjne.

Cudownie, generalnie mówi mi, że Hardin jest po prostu 
z przekonania niegrzeczną osobą. Anglik wzrusza ramionami 
i zmienia kanał pilotem, który trzyma w dłoni.

 – Dziś wieczorem jest impreza. Powinnaś iść z nami, Tesso – 
mówi Steph.

Tym razem to ja wybucham śmiechem.
 – Nie przepadam za imprezami. Poza tym muszę kupić parę 

rzeczy na biurko i ściany. – Zerkam na Hardina, który, rzecz jas-
na, zachowuje się tak, jakby był w pokoju sam.

 – Daj spokój… to tylko jedna impreza! Jesteś teraz w college’u, 
jedna impreza na pewno ci nie zaszkodzi – przekonuje. – Zaraz, 
a jak dojedziesz do sklepu? Myślałam, że nie masz samochodu.

 – Zamierzałam pojechać autobusem. Poza tym nie mogę iść 
na imprezę… Nikogo tam nie znam.

Hardin znów wybucha śmiechem – przypomina mi tym samym 
subtelnie, że zwraca na mnie uwagę na tyle, żeby ze mnie drwić.

 – Chciałam trochę poczytać i porozmawiać na Skypie z Noah.
 – Wierz mi, nie chcesz wsiadać do autobusu w sobotę! Są nie-

miłosiernie zatłoczone. Hardin podrzuci cię po drodze do siebie… 
prawda, Hardin? A na imprezie będziesz znała mnie. Przyjdź… 
proszę. – Teatralnie składa dłonie w błagalnym geście.

Znam ją dopiero jeden dzień. Czy powinnam jej zaufać? W gło-
wie słyszę ostrzeżenia matki przed imprezowaniem. Steph wyda-
je mi się słodka na podstawie tej pobieżnej relacji, która nas łą-
czy. Ale impreza?
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 – Sama nie wiem… i nie, nie chcę, żeby Hardin podwiózł mnie 
do sklepu – mówię.

Hardin stacza się z łóżka Steph z rozbawioną miną.
 – O nie! A ja naprawdę miałem nadzieję, że spędzimy razem 

trochę czasu – odpowiada drwiąco. Jego głos ocieka sarkazmem 
do tego stopnia, że mam ochotę rzucić książką w jego kędzierza-
wą głowę. – Daj spokój, Steph, przecież wiesz, że ta dziewczyna 
nie pójdzie na żadną imprezę – dodaje ze śmiechem.

Jego akcent jest wyjątkowo wyraźny. Ciekawska strona mnie, 
która, przyznaję, jest dość silna, rozpaczliwie pragnie zapytać, skąd 
pochodzi. Z kolei strona lubiąca rywalizację pragnie udowodnić 
temu bezczelnemu facetowi, że jest w błędzie.

 – W sumie z chęcią przyjdę – oświadczam ze słodkim uśmie-
chem. – Zapowiada się niezła zabawa.

Hardin z niedowierzaniem kręci głową, a Steph wydaje z sie-
bie pisk, po czym obejmuje mnie i mocno ściska.

 – Super! Będziemy się świetnie bawić! – krzyczy.
Zaczynam modlić się w duchu, żeby miała rację.
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Rozdział piąty

Czuję ulgę, gdy Hardin w końcu wychodzi i możemy ze Steph 
porozmawiać o imprezie. Potrzebuję więcej szczegółów, żeby 
uspokoić nerwy, a obecność Hardina mi w tym nie pomagała.

 – Gdzie jest to przyjęcie? Da się tam dojść na piechotę? – py-
tam, siląc się na spokojny ton, gdy schludnie układam książki na 
półce.

 – To impreza w domu jednego z największych bractw na uni-
wersytecie. – Steph szeroko otwiera usta, nakładając kolejne war-
stwy tuszu na rzęsy. – To poza kampusem, więc nie pójdziemy na 
piechotę. Nate po nas przyjedzie.

Cieszę się, że nie Hardin, chociaż wiem, że on też tam będzie. 
Perspektywa jazdy z nim wydaje mi się nie do zniesienia. Dla-
czego jest taki niegrzeczny? Powinien być raczej wdzięczny, że 
nie potępiam go za to, jak zniszczył swoje ciało tymi wszystki-
mi kolczykami i tatuażami. Dobra, może trochę go potępiam, 
ale przynajmniej mu tego nie mówię. Stać mnie na uprzejmość 
pomimo dzielących nas różnic. W moim domu tatuaże i kol-
czyki nie są normą. Zawsze musiałam starannie czesać wło-
sy, regulować brwi, a także prać i prasować ubrania. Tak po  
prostu było.

 – Słyszałaś? – pyta Steph, wyrywając mnie z zamyślenia.
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 – Przepraszam… co mówiłaś? – Nie wiem nawet, kiedy moje 
myśli powędrowały do tego niegrzecznego chłopaka.

 – Powiedziałam, że powinnyśmy się przygotować… Możesz 
mi pomóc wybrać strój.

Sukienki, które wyciąga z szafy, są tak nieprzyzwoite, że wciąż 
rozglądam się za ukrytą kamerą albo za kimś, kto wyskoczy z kąta 
i powie mi, że to wszystko jest tylko żartem. Krzywię się na wi-
dok każdej, a Steph się śmieje. Najwyraźniej mój niesmak ją bawi.

Sukienka – a właściwie skrawek materiału – którą wybiera, 
jest uszyta z czarnej siateczki. Widać przez nią jej czerwony sta-
nik. Nie pokazuje wszystkiego tylko dzięki solidnej czarnej halce. 
Sukienka ledwo zakrywa jej uda, a Steph cały czas podciąga ma-
teriał, żeby bardziej odsłonić nogi i dekolt. Jej obcasy mają co naj-
mniej dziesięć centymetrów. Ogniste włosy zebrała w dziki kok, 
z którego wysypują się loki, opadając na ramiona. Oczy obwiod-
ła niebieskim i czarnym eyelinerem jeszcze mocniej niż wcześniej.

 – Bolały cię te tatuaże? – pytam, wkładając swoją ulubioną 
rdzawoczerwoną sukienkę.

 – Pierwszy trochę tak, ale nie tak bardzo, jak myślisz. To jak 
użądlenia pszczół – wyjaśnia, wzruszając ramionami.

 – Brzmi okropnie – mówię, a Steph wybucha śmiechem. Przy-
chodzi mi do głowy, że ona pewnie uważa mnie za równie dziw-
ną jak ja ją. Fakt, że obie się nie znamy, jest osobliwie pocieszający.

Steph zerka na moją sukienkę.
 – Naprawdę zamierzasz w tym iść?
Przesuwam dłońmi po materiale. To moja najładniejsza sukien-

ka, ulubiona, a nie mam ich zbyt wielu.
 – Co jest nie tak? – pytam, próbując ukryć to, jak bardzo mnie 

uraziła. Rdzawy materiał jest miękki, ale solidny; z takiego same-
go szyje się biznesowe garnitury. Kołnierzyk okala szyję, a rękawy 
trzy czwarte kończą się tuż za łokciami.

 – Nic… tylko jest taka… długa? – odpowiada.
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 – Ledwie sięga mi za kolano. – Nie potrafię powiedzieć, czy 
Steph dostrzega, że mnie uraziła, i z jakiegoś powodu nie chcę, 
żeby o tym wiedziała.

 – Jest śliczna. Po prostu myślę, że odrobinę zbyt oficjalna na 
imprezę. Może pożyczysz czegoś ode mnie? – proponuje szcze-
rze. Wzdrygam się na samą myśl, że miałabym się wcisnąć w jed-
ną z jej maleńkich sukienek.

 – Dzięki, Steph, ale pójdę w swojej – odpowiadam, po czym 
włączam lokówkę.
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Rozdział szósty

Gdy moje włosy są już idealnie podkręcone i spływają mi na ple-
cy, upinam je po bokach dwiema wsuwkami, żeby nie spadały 
mi na twarz.

 – Chcesz pożyczyć jakichś kosmetyków do makijażu? – pyta 
Steph. Znów spoglądam w lustro.

Moje oczy zawsze wyglądają na zbyt duże w stosunku do całej 
twarzy, ale wolę nosić minimalny makijaż. Zazwyczaj nakładam 
tylko trochę tuszu i błyszczyk na usta.

 – Może odrobinę eyelinera? – pytam niepewnie.
Steph z uśmiechem podaje mi trzy kredki: fioletową, czar-

ną i brązową. Obracam je w palcach, próbując wybrać pomiędzy 
czarną a brązową.

 – Fiolet będzie idealnie pasował do twoich oczu – oświadcza 
Steph.

Uśmiecham się i kręcę głową.
 – Masz wyjątkowe oczy… Chcesz się zamienić? – dodaje żartem.
Sama ma piękne zielone oczy, dlaczego więc żartuje, że chciała-

by się ze mną zamienić? Wybieram czarną kredkę i rysuję nią naj-
cieńszą możliwą kreskę wokół oczu. Steph uśmiecha się z dumą.

Gdy jej telefon zaczyna wibrować, sięga po torebkę.
 – Nate już jest – mówi.
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Biorę torebkę i wkładam płaskie białe tomsy. Steph mierzy je 
wzrokiem, ale nie komentuje.

Nate czeka na nas przed budynkiem; z otwartych okien samo-
chodu bucha ciężka rockowa muzyka. Nie mogąc się powstrzymać, 
rozglądam się i zauważam, że wszyscy się na nas gapią. Spuszczam 
wzrok, a gdy go podnoszę, dostrzegam Hardina na przednim sie-
dzeniu. Pewnie wcześniej się pochylał. Uch.

 – Drogie panie – wita nas Nate.
Hardin piorunuje mnie wzrokiem, gdy wsiadam tuż za Steph 

i zajmuję miejsce za nim.
 – Wiesz, że jedziemy na imprezę, a nie do kościoła, prawda, 

Thereso? – mówi.
Zerkam w boczne lusterko i dostrzegam drwiący grymas na 

jego twarzy.
 – Proszę, nie nazywaj mnie Theresą. Wolę: Tessa – uprze-

dzam go. Skąd w ogóle wie, że tak właśnie mam na imię? „The-
resa” przypomina mi o moim ojcu i dlatego nie lubię tej wersji 
swojego imienia.

 – Nie ma sprawy, Thereso.
Odchylam się na oparcie i przewracam oczami. Dochodzę do 

wniosku, że nie będę się z nim kłócić; szkoda mojego czasu.
Wyglądam przez okno, próbując podczas podróży odciąć się 

od głośnej muzyki. W końcu Nate parkuje na poboczu ruchli-
wej ulicy, przy której stoją duże, na pierwszy rzut oka identyczne 
domy. Nazwa bractwa jest wymalowana na fasadzie czarnymi lite-
rami, ale nie mogę jej odczytać przez przerośniętą winorośl, która 
się po niej pnie. Biały dom jest obwieszony rolkami papieru toa-
letowego, a ze środka dobiega hałas, uzupełniając obraz stereoty-
powej siedziby bractwa.

 – To bardzo duży dom. Ile osób tam będzie? – mamroczę. Na 
trawniku jest pełno ludzi z plastikowymi kubkami w dłoniach. 
Niektórzy tańczą. To zdecydowanie nie moja bajka.
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 – Cała masa, więc się pospiesz – odpowiada Hardin, po czym 
wysiada z samochodu i zatrzaskuje za sobą drzwi.

Z tylnego siedzenia obserwuję, jak wiele osób przybija piątkę 
i ściska dłoń Nate’a, ignorując przy tym Hardina. Dziwi mnie to, 
że nikt inny w zasięgu wzroku nie jest tak pokryty tatuażami jak 
on, Nate ani Steph. Może jednak zdołam zawrzeć tu dzisiaj ja-
kieś przyjaźnie.

 – Idziesz? – Steph uśmiecha się, otwiera drzwi po swojej stro-
nie i wyskakuje z samochodu.

Kiwam głową, przede wszystkim do siebie, i wysiadam za nią, 
wygładzając sukienkę.
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Rozdział siódmy

Hardin już zdążył zniknąć w środku, co bardzo mnie cieszy, bo 
może dzięki temu nie będę musiała oglądać go przez resztę wie-
czoru. Biorąc pod uwagę, ile osób zgromadziło się w tym domu, 
to bardzo prawdopodobne. Przechodzę ze Steph i Nate’em przez 
zatłoczony salon. Ktoś wręcza mi jednorazowy kubek. Odwra-
cam się, żeby odmówić z uprzejmym „nie, dziękuję”, ale jest już 
za późno – nie mam pojęcia, kto mi to dał. Stawiam kubek na 
blacie i idę dalej za Steph i Nate’em. Zatrzymujemy się przed 
kanapą, wokół której kłębią się ludzie. Po ich wyglądzie przy-
puszczam, że to znajomi Steph. Wszyscy są wytatuowani tak 
jak ona i siedzą w rzędzie na kanapie. Niestety, Hardin również 
tam jest. Staram się na niego nie patrzeć, gdy Steph przedsta-
wia mnie grupie.

 – To jest Tessa, moja współlokatorka. Wczoraj przyjechała, 
więc pomyślałam, że pokażę jej, jak wygląda dobra zabawa w jej 
pierwszy weekend na WCU – wyjaśnia.

Wszyscy po kolei kiwają głowami i uśmiechają się do mnie. Wy-
dają się przyjaźnie nastawieni, poza Hardinem, rzecz jasna. Bar-
dzo atrakcyjny chłopak o oliwkowej skórze wyciąga dłoń i ściska 
moją. Jego ręce są trochę zimne od drinka, który trzyma, za to 
uśmiech jest ciepły. Gdy na jego wargi pada światło, dostrzegam 
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błysk metalu w jego języku, ale zamyka usta zbyt szybko, bym 
mogła być tego pewna.

 – Jestem Zed. Co studiujesz? – pyta. Zauważam, że wędru-
je wzrokiem po mojej workowatej sukience. Uśmiecha się lekko, 
ale nic nie mówi.

 – Filologię angielską – odpowiadam z dumą, uśmiechając się. 
Hardin prycha, ale ignoruję to.

 – Super – stwierdza Zed. – Ja kwiaty. – Wybucha śmiechem, 
ja również.

Kwiaty? Co to w ogóle znaczy?
 – Chcesz drinka? – proponuje, nie dając mi szansy, bym go 

o to zapytała.
 – O nie, nie piję – oświadczam. Zed z trudem ukrywa uśmiech.
 – Tylko Steph mogła przyprowadzić na imprezę małą Pan-

nę Nadętą – mruczy pod nosem drobna dziewczyna z różowy-
mi włosami.

Udaję, że tego nie słyszę, żeby nie doprowadzić do konfronta-
cji. Panna Nadęta? Nie jestem nadęta, ale pracowałam i dużo się 
uczyłam, żeby znaleźć się tu, gdzie jestem. Kiedy mój ojciec od-
szedł, matka ciężko harowała przez całe życie, żeby zapewnić mi 
dobrą przyszłość.

 – Wyjdę na świeże powietrze – mówię, odwracając się.
Za wszelką cenę chcę uniknąć tych imprezowych dramatów. Nie 

chcę robić sobie wrogów, gdy nie mam jeszcze żadnych przyjaciół.
 – Iść z tobą? – woła za mną Steph.
Kręcę głową, kierując się do drzwi. Wiedziałam, że nie po-

winnam tu przychodzić. Mogłabym teraz leżeć w łóżku w pi-
żamie z książką w ręku. Mogłabym rozmawiać z Noah, za któ-
rym ogromnie tęsknię. Nawet spanie byłoby lepsze niż siedzenie 
na zewnątrz z bandą pijanych nieznajomych. Postanawiam na-
pisać do Noah. Idę na skraj trawnika, ponieważ tam tłok wyda-
je się mniejszy.
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 „Tęsknię za Tobą. Na razie college to nic ciekawego”. Wysy-
łam wiadomość i przysiadam na kamiennym murku, czekając na 
odpowiedź. Obok mnie przechodzi grupa pijanych dziewczyn – 
chichoczą i potykają się o własne stopy.

Noah szybko odpisuje: „Dlaczego nic ciekawego? Ja też za Tobą 
tęsknię, Tesso. Żałuję, że nie mogę z Tobą być”. Uśmiecham się 
na te słowa.

 – Cholera, przepraszam! – mówi męski głos, a sekundę póź-
niej czuję zimny płyn rozlewający się na przodzie sukienki. Fa-
cet zatacza się i opiera o niski murek. – Naprawdę mi przykro – 
mamrocze, siadając.

Ta impreza nie mogła być gorsza. Najpierw tamta dziewczyna 
nazwała mnie nadętą, a teraz moja sukienka jest mokra od Bóg wie 
jakiego alkoholu i naprawdę śmierdzi. Wzdychając ciężko, biorę 
telefon i wchodzę do środka, żeby poszukać łazienki. Przeciskam 
się przez zatłoczony hol, próbując otwierać każde drzwi po dro-
dze, ale wszystkie są zamknięte. Nawet nie chcę myśleć o tym, co 
robią ludzie w tych pokojach.

Idę na piętro, dalej szukając wolnej łazienki. W końcu jedne 
drzwi się otwierają. Niestety, nie jest to łazienka. To sypialnia, a co 
gorsza, zajmuje ją Hardin. Leży na łóżku z różowowłosą dziew-
czyną, która siedzi na nim i go całuje.

Tood_After_sklad_CS5.indd   34 2014-12-17   14:42:25



35

Rozdział ósmy

Dziewczyna odwraca się i patrzy na mnie. Próbuję poruszyć no-
gami, ale te nawet nie drgną.

 – Mogę ci jakoś pomóc? – prycha różowowłosa.
Hardin siada z dziewczyną przyklejoną do torsu. Ma nijaki wy-

raz twarzy – ani rozbawiony, ani zawstydzony. Musi robić takie 
rzeczy przez cały czas. Pewnie przywykł już do tego, że jest przy-
łapywany w domach bractw, gdy praktycznie uprawia seks z ob-
cymi dziewczynami.

 – Och… nie. Przepraszam, ja… Szukam łazienki, ktoś wylał 
na mnie drinka – wyjaśniam pośpiesznie.

To takie żenujące. Gdy dziewczyna przyciska usta do szyi Har-
dina, odwracam wzrok. Tych dwoje doskonale do siebie pasuje. 
Oboje są wytatuowani i nieuprzejmi.

 – Dobra, w takim razie szukaj dalej.
Dziewczyna przewraca oczami, a ja kiwam głową, po czym 

wychodzę z pokoju. Gdy drzwi zamykają się za mną, opieram 
się o nie plecami. Jak dotąd college to żadna radość. Po pro-
stu w głowie mi się nie mieści, że ktoś mógłby uznać tę impre-
zę za dobrą zabawę. Zamiast dalej szukać łazienki, postanawiam 
znaleźć kuchnię i tam doprowadzić się do porządku. Ostatnia 
rzecz, jakiej potrzebuję, to otworzyć kolejne drzwi i natknąć się 
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na pijanych, nabuzowanych hormonami studentów leżących je-
den na drugim. Znowu.

Kuchnię znaleźć nietrudno, ale panuje w niej okropny tłok, 
ponieważ to tam zgromadzono zapasy alkoholu w wiaderkach 
z lodem na blacie oraz pudełka z pizzą. Muszę obejść brunetkę 
wymiotującą do zlewu, żeby sięgnąć po papierowy ręcznik i za-
moczyć go pod kranem. Gdy wycieram sukienkę, przywierają do 
niej małe białe płatki taniego papierowego ręcznika, co jeszcze po-
garsza sprawę. Jęczę sfrustrowana i opieram się o blat.

 – Dobrze się bawisz? – pyta Nate, podchodząc do mnie. Czu-
ję ulgę na widok znajomej twarzy. Nate uśmiecha się słodko, upi-
jając łyk drinka.

 – Nie do końca… Jak długo trwają zazwyczaj takie imprezy?
 – Całą noc… i pół następnego dnia. – Wybucha śmiechem, 

gdy otwieram usta ze zdziwienia. Kiedy Steph będzie chciała 
wyjść? Mam nadzieję, że wkrótce.

 – Zaraz. – Zaczynam panikować. – Kto nas odwiezie do aka-
demika? – pytam, dostrzegając jego nabiegłe krwią oczy.

 – Nie wiem… Możesz poprowadzić mój samochód, jeśli 
chcesz – odpowiada.

 – To bardzo miłe z twojej strony, ale nie mogę prowadzić two-
jego samochodu. Jeśli go rozbiję albo policja zatrzyma mnie w au-
cie pełnym pijanych nieletnich, wpadnę w niezłe tarapaty. – Wy-
obrażam sobie, jaką minę miałaby moja matka, gdyby musiała 
wpłacić za mnie kaucję.

 – Nie, nie, to niedaleko… Po prostu weź mój samochód. Nie 
piłaś. Jeśli nie, będziesz musiała tu zostać, chyba że popytam, po-
szukam kogoś, kto…

 – Nie trzeba. Jakoś to załatwię. – Nagle ktoś podkręca muzykę 
i wszystko ginie w huku basów i praktycznie wywrzaskiwanych słów.

Moja decyzja o przyjściu na tę imprezę z każdą upływającą 
chwilą okazuje się coraz większym błędem.
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Rozdział dziewiąty

Gdy w końcu za dziesiątym razem krzyczę „Steph!”, wymachując 
przy tym rękami, muzyka odrobinę cichnie, a Nate kiwa głową 
i zaczyna się śmiać. Unosi dłoń do góry i pokazuje mi następny po-
kój. To naprawdę słodki facet – czemu więc zadaje się z Hardinem?

Odwracam się w stronę, którą mi wskazał, i słyszę swój własny 
okrzyk, gdy zauważam Steph. Tańczy na stole w salonie z dwiema 
innymi dziewczynami. Pijany chłopak wspina się na blat i dołą-
cza do nich, kładąc ręce na jej biodrach. Spodziewam się, że Steph 
go odepchnie, ale ona tylko się uśmiecha i przyciska do niego po-
śladki. Okej.

 – Oni tylko tańczą, Tesso – mówi Nate, śmiejąc się cicho z mo-
jej miny.

Nie tylko tańczą – obmacują się i ocierają o siebie.
 – Tak… wiem.
Wzruszam ramionami, chociaż dla mnie to wcale nie jest nor-

malne. Nigdy nie tańczyłam w ten sposób, nawet z Noah, a cho-
dzimy z sobą od dwóch lat. Noah! Sięgam do torebki, żeby spraw-
dzić wiadomości od niego.

 „Jesteś tam, Tess?”
 „Hej, wszystko w porządku?”
 „Tessa? Mam zadzwonić do Twojej mamy? Martwię się”.
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Wybieram jego numer tak szybko, jak pozwalają na to moje 
palce, modląc się, żeby jeszcze nie zadzwonił do mojej matki. Nie 
odbiera, więc wysyłam mu wiadomość, że wszystko w porządku 
i nie musi dzwonić do mamy. Kobieta oszaleje, jeśli pomyśli, że 
coś mi się stało w mój pierwszy weekend w college’u.

 – Heeeej… Tessa! – bełkocze Steph, opierając głowę na moim 
ramieniu. – Dobrze się bawisz, współlokatorko? – Chichocze, ewi-
dentnie pod wpływem alkoholu. – Myślę… Chcę… Pokój zaczy-
na się wiercić, Tess… To znaczy kręcić – dodaje ze śmiechem, po-
chylając się do przodu.

 – Zaraz się pochoruje – mówię Nate’owi.
Ten kiwa głową i bierze Steph na ręce, po czym przewiesza ją 

sobie przez ramię.
 – Chodź ze mną – mówi, kierując się ku schodom.
Otwiera drzwi w połowie korytarza, oczywiście od razu znaj-

dując łazienkę. Gdy tylko kładzie Steph na podłodze koło toale-
ty, ona zaczyna wymiotować. Odwracam głowę, ale chwytam jej 
rude włosy i delikatnie odsuwam je z jej twarzy.

W końcu, po takiej ilości wymiotów, której nigdy nie widzia-
łam naraz, Steph przestaje, a Nate podaje mi ręcznik.

 – Zanieśmy ją do pokoju po drugiej stronie korytarza i połóż-
my ją na łóżku. Musi to odespać – sugeruje. Kiwam głową na zgo-
dę, myśląc jednak, że nie będę mogła zostawić jej samej i nieprzy-
tomnej. – Ty też możesz tam zostać, jeśli chcesz – dodaje Nate, 
jakby czytał w moich myślach.

Razem zbieramy Steph z podłogi i pomagamy jej przejść 
przez korytarz do ciemnego pokoju. Delikatnie układamy ją ję-
czącą na łóżku. Nate zaraz potem wychodzi, obiecując, że zajrzy 
do nas później. Siadam na łóżku obok Steph i wygodniej ukła-
dam jej głowę.

Trzeźwa, z pijaną dziewczyną u boku i szalejącą wokół impre-
zą, czuję się tak, jakbym osiągnęła nowe dno. Włączam lampę 
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i rozglądam się po pokoju. Mój wzrok od razu biegnie ku półkom 
na książki, które pokrywają jedną ze ścian. Aby poprawić sobie 
nastrój, podchodzę do nich i zaczynam przeglądać tytuły. Właści-
ciel zebrał tu imponującą kolekcję: ma mnóstwo klasyków, ale też 
całą masę różnych rodzajów książek, w tym moje ulubione. Za-
uważam Wichrowe Wzgórza i zdejmuję je z półki. Egzemplarz jest 
w złym stanie – okładka rozłazi się od wielokrotnego otwierania.

Do tego stopnia zatracam się w słowach Emily Brontë, że na-
wet nie zauważam zmiany światła, gdy drzwi się otwierają, ani 
obecności trzeciej osoby w sypialni.

 – Co, do cholery, robisz w moim pokoju? – dobiega mnie roz-
gniewany męski głos.

Poznaję ten akcent.
Hardin.
 – Pytałem, co, do cholery, robisz w moim pokoju – powtarza 

równie zjadliwym tonem jak za pierwszym razem.
Odwracam się i dostrzegam jego długie nogi kierujące się 

w moją stronę. Wyrywa mi książkę z ręki i rzuca ją na półkę.
Myśli kłębią mi się w głowie. Myślałam, że ta impreza nie 

może stać się jeszcze gorsza, a tu proszę, przyłapano mnie w pry-
watnej przestrzeni Hardina. Chrząka niegrzecznie i macha mi 
ręką przed nosem.

 – Nate powiedział, żebym przyprowadziła tu Steph… – odpo-
wiadam ledwie słyszalnym szeptem. Hardin podchodzi bliżej, bio-
rąc głęboki oddech. Pokazuję mu gestem łóżko. Jego oczy podąża-
ją za moją dłonią. – Za dużo wypiła i Nate powiedział…

 – Usłyszałem za pierwszym razem. – Przeczesuje dłonią zmierz-
wione włosy, wyraźnie zdenerwowany. Dlaczego tak bardzo prze-
szkadza mu, że jesteśmy w jego pokoju? Zaraz…

 – Należysz do tego bractwa? – pytam, nie potrafiąc ukryć 
zdumienia w głosie. Hardin nie pasuje mi do wizerunku chłopa-
ka z bractwa.
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 – Tak, i co z tego? – odpowiada, podchodząc jeszcze bliżej. 
Dzieli nas najwyżej pół metra, a gdy próbuję się odsunąć, uderzam 
plecami w biblioteczkę. – Zaskoczyłem cię, Thereso?

 – Przestań mnie tak nazywać.
Przyparł mnie do muru.
 – Przecież tak masz na imię, prawda? – Uśmiecha się krzywo. 

Jego nastrój najwyraźniej się poprawił.
Wzdycham i odwracam się od niego, wprost do ściany peł-

nej książek. Nie mam pojęcia, co robię, ale wiem, że muszę uciec 
przed Hardinem, zanim go spoliczkuję albo się rozpłaczę. Mam 
za sobą długi dzień, więc pewnie raczej się rozpłaczę, zanim go 
spoliczkuję. To będzie niezły widok.

Odwracam się i przepycham obok niego.
 – Ona nie może tu zostać – mówi, gdy go mijam. Kiedy na 

niego patrzę, zaciska zęby na małym kółku w wardze. Skąd po-
mysł, żeby zrobić sobie dziury w wardze i brwi? To musiało bo-
leć… chociaż ten kolczyk akurat tylko podkreśla jego pełne 
i krągłe usta.

 – Dlaczego? Myślałam, że się przyjaźnicie.
 – Tak, ale nikt nie ma prawa przebywać w moim pokoju.
Gdy krzyżuje ramiona na piersi, po raz pierwszy, odkąd się 

poznaliśmy, dostrzegam w całości jeden z jego tatuaży. To kwiat 
umieszczony pośrodku jego wytatuowanego przedramienia. Har-
din z tatuażem w kształcie kwiatu? Czarno-szary rysunek z dale-
ka przypomina różę, ale otacza go coś, co odbiera mu piękno, do-
dając mrok do delikatnej formy.

W przypływie odwagi i irytacji wybucham śmiechem.
 – Och… rozumiem. Czyli tylko dziewczyny, z którymi się ob-

ściskujesz, mogą wchodzić do twojego pokoju? – Gdy tylko te sło-
wa padają z moich ust, Hardin uśmiecha się jeszcze szerzej.

 – To nie był mój pokój. A jeśli próbujesz mi powiedzieć, że 
chcesz się ze mną obściskiwać, sorry, ale nie jesteś w moim typie.
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Nie jestem pewna czemu, ale jego słowa ranią moje uczucia. 
On także nie jest w moim typie, ale przecież nigdy bym mu tego 
nie powiedziała.

 – Jesteś… jesteś… – Nie znajduję słów, żeby wyrazić mój gniew. 
Irytuje mnie muzyka dobiegająca zza ściany. Jestem zażenowa-
na, wściekła i wykończona tą imprezą. Nie warto się z nim kłó-
cić. – Cóż… w takim razie ty przenieś ją do innego pokoju, a ja 
poszukam drogi powrotnej do akademika – mówię, podchodząc 
do drzwi.

Przekraczając próg i zatrzaskując je głośno za sobą, nawet przez 
odgłosy przyjęcia słyszę jego kpiące „Dobranoc, Thereso”.
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