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Wprowadzenie

Gdy jego samochód podjecha  pod nasz dom, poczu am ucisk
w o dku. Po prostu wiedzia am. Przez kilka poprzednich tygodni
mia am wra enie, e nad naszymi g owami zbieraj  si  powoli czarne
chmury. Nie pytajcie mnie, jak to mo liwe, ale moje serce wyczuwa o,
e tamtego wieczoru przyjdzie mu p kn  na tysi c kawa ków.

Ju  od dawna z wolna przecina y je coraz to nowe rysy.
Od kilku tygodni, od momentu, gdy wróci  z Bostonu z pogrzebu

swojego ojca, Elec by  innym cz owiekiem. Co  go odmieni o. Ucie-
ka  si  do wszelkich mo liwych wymówek, byle ze mn  nie sypia .
W a nie tak. Mój ch opak — mi o  mojego ycia — który zawsze
wykazywa  niepohamowany apetyt na seks, nagle po prostu przesta
mnie pragn . Jak po przyci ni ciu jakiego  guzika. By  to pierwszy
trop, ale dostrzeg am te  kilka innych sygna ów, pokazuj cych, e
m czyzna, którego uwa a am za swoj  drug  po ow , z jakiego
powodu przesta  mnie kocha .

Od kiedy wróci , ca ymi nocami obsesyjnie co  pisze, zamiast
przyj  do mnie do ó ka — byle tylko unikn  kontaktu ze mn .
Jego poca unki, niegdy  pe ne nami tno ci, by y obecnie zaledwie
czu e, a czasem ca kiem niewinne.

I cho  wiedzia am, w czym rzecz, to nie mia am poj cia, w jaki
sposób ani dlaczego do tego dosz o. Wierzy am dot d, e mnie kocha.
Czu am to przez tak d ugi czas. Nie udawa . Wi c jakim cudem mog o
si  to wszystko tak szybko zmieni ?

Rozleg o si  skrzypienie powoli otwieranych drzwi. Prze amuj c
sztywno , która ogarn a moje cia o, usiad am na brzegu ó ka, szy-
kuj c si  na najgorsze.

Elec zdj  okulary i po o y  je na biurku. Potem wsun  d onie do
kieszeni powolnym, nerwowym ruchem. Przez g ow  przemkn a mi
my l, e ju  pewnie nigdy nie b dzie mi dane poczu , jak pieszcz
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moje cia o. Mia  zaczerwienione oczy. Czy by p aka  podczas jazdy
samochodem? Wtedy z jego ust pop yn y s owa, które sprawi y, e
zacz am traci  wszelkie zaufanie we w asny rozs dek.

— Uwierz mi, Chelsea, e próbowa em wszystkiego, by oszcz dzi
ci cierpienia.

Reszty jego wypowiedzi nie zdo a am ju  wys ucha , bo zag uszy
j  wzbieraj cy smutek i ogromny ból w mojej piersi, który za mi  mój
umys .

Nie mia am poj cia, jak zdo am si  pod wign  po tym ciosie, jak
mia abym kiedykolwiek ponownie uwierzy  w mi o . Bo naprawd
wierzy am, e mnie kocha . Wierzy am, e nasza mi o  jest nie-
zniszczalna.

Myli am si .
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