


Tytuł oryginału: Stepbrother Dearest

Tłumaczenie: Wojciech Białas

ISBN: 978-83-283-2722-1

Copyright © 2014 by Penelope Ward

All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced nor used in any 
manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for use of 
brief quotations in a book review.

Polish edition copyright © 2017 by Helion S.A. 
All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu 
niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą 
kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, 
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź 
towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce 
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub 
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności 
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: editio@editio.pl
WWW: http://editio.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę 
• Oceń książkę 

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

http://sensus.pl/page54976~rt/przbra
http://sensus.pl/page54976~rf/przbra
http://sensus.pl/page54976~ro/przbra
http://editio.pl
http://helion.pl/page54976~r/E37AT


Rozdzia  1.

Zimne powietrze zamgli o okno w naszym salonie, a ja — pogr ona
w nerwowym oczekiwaniu — siedzia am z twarz  przy szybie, staraj c
si  dojrze  cokolwiek na zewn trz. W ka dej chwili na nasz podjazd
mog o wjecha  volvo Randy’ego. Pojecha  na lotnisko Logan, by ode-
bra  swojego syna, Eleca, który mia  z nami mieszka  przez nast pny
rok, w trakcie pobytu jego matki w delegacji za granic .

Randy i moja mama, Sarah, byli ma e stwem dopiero od kilku
lat. Ja i mój ojczym dogadywali my si  ze sob  ca kiem nie le, ale nie
powiedzia abym, e byli my sobie bliscy. O dotychczasowym yciu
Randy’ego wiedzia am niewiele: jego by a ona, Pilar, by a ekwadorsk
artystk  mieszkaj c  w rejonie zatoki San Francisco, a jego syn by
wytatuowanym gówniarzem, któremu, jak twierdzi  Randy, pozwalano
robi  wszystko, na co tylko mia  ochot .

Nigdy wcze niej nie mia am nawet okazji spotka  mojego przy-
rodniego brata, widzia am tylko jego zdj cie sprzed kilku lat, zrobione
krótko przed lubem Randy’ego z moj  mam . Ch opak na fotografii
mia  ciemne w osy, odziedziczone zapewne wraz z ciemnaw  karna-
cj  po latynoameryka skiej mamie, ale jasne oczy i subtelne rysy
twarzy z pewno ci  wzi  po ojcu. Prezentowa  si  wówczas ca kiem
schludnie, ale Randy wspomnia , e jego syn przechodzi ostatnio faz
buntu. Bunt mia  si  przejawia  w tatua ach, które ch opak zacz
kolekcjonowa  ju  od pi tnastego roku ycia, oraz k opotach, w jakie
pakowa  si  za spraw  alkoholu i marihuany. Randy uwa a , e wszyst-
kie te wybryki uchodzi y ch opakowi na sucho z powodu roztrzepania
jego matki i jej skoncentrowania na w asnej karierze.
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Mój ojczym twierdzi , e namówi  swoj  by  on  na przyj cie tym-
czasowego stanowiska w londy skiej galerii sztuki. Gdzie mia a prowa-
dzi  zaj cia edukacyjne. Zrobi  to po to, by Elec, maj cy obecnie 17 lat,
móg  pomieszka  z nami.

Mimo e Randy robi  dwa razy do roku krótkie wypady na prze-
ciwleg y koniec kraju, to przez zdecydowan  wi kszo  czasu by
zbyt daleko, by móc dyscyplinowa  swojego syna. Ci y o mu to na
sercu i opowiada , e cieszy si  na mo liwo  sp dzenia najbli szego
roku z Elekiem. Mia  nadziej  naprowadzi  go na w a ciw  drog .

Wpatrywa am si  w brudny nieg zalegaj cy na naszej ulicy i czu-
am, jakby w moim brzuchu k bi  si  rój motyli. Mro ne powietrze
spowijaj ce Boston b dzie niemi  niespodziank  dla mojego wycho-
wanego w Kalifornii przyrodniego brata.

Mia am przyrodniego brata.
By a to dziwna my l. Mia am nadziej , e znajdziemy wspólny

j zyk. Jako jedynaczka zawsze pragn am mie  rodze stwo. mia am
si  z w asnej naiwno ci, wyobra aj c sobie, e w jednej chwili po czy
nas magiczna wi , jak Donny’ego i Marie Osmond albo Jake’a i Mag-
gie Gyllenhaal. Dzi  rano wpad a mi w ucho stara piosenka Coldplay,
której nigdy wcze niej nie s ysza am, zatytu owana Brothers and Sisters.
Jej tekst nie mówi  w a ciwie o relacjach cz cych rodze stwo, ale
chcia am wierzy , e to dobry znak. e b dzie OK. e nie ma si
czym przejmowa .

Moja mama wydawa a si  równie podenerwowana co ja, biega a
nieustannie po schodach, szykuj c pokój przeznaczony dla Eleca.
Przemeblowa a gabinet, zmieniaj c go w sypialni . Obydwie pojecha-
y my wcze niej razem do Walmartu, by kupi  prze cierad a i inne
niezb dne rzeczy. Czu am si  dziwnie, robi c zakupy dla kogo , kogo
nie zna am. Zdecydowa y my, e we miemy granatow  po ciel.

Zacz am mamrota  pod nosem, my l c o tym, co mu powiem,
o czym mogliby my rozmawia , co mog abym mu u nas pokaza .
Czu am podekscytowanie pomieszane ze stresem.
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Gdy trzasn y drzwi samochodu, sp oszona poderwa am si  z ka-
napy, wyg adzaj c pomi t  koszul .

Uspokój si , Greta.
Rozleg  si  szcz k przekr canego w zamku klucza. Do domu wma-

szerowa  Randy. Nie zamkn  za sob  drzwi, przez co do przedpokoju
zacz o wnika  mro ne powietrze. Min o kilka minut, nim us ysza-
am skrzypienie butów na oblodzonej nawierzchni podjazdu, jednak
wci  nikt si  nie pokazywa . Elec musia  przystan  tu  przed wej-
ciem. Randy wystawi  g ow  na zewn trz. — Rusz ty ek i w a  do
rodka, Elec.

Mój przyrodni brat stan  w progu, a ja poczu am, jak co  ciska
mnie za gard o. Z wysi kiem prze kn am lin , przez kilka sekund
ch on c ten widok, a serce wali o mi coraz mocniej, w miar  jak
dociera o do mnie, e ch opak wygl da zupe nie inaczej ni  na zdj -
ciach, które widzia am wcze niej.

Elec by  wy szy od Randy’ego, a krótka fryzura, któr  zapami ta am
z fotografii, zmieni a si  w sk bion  burz  loków niemal ca kowicie
zas aniaj c  mu oczy. Pachnia  papierosami, a mo e by  to tyto  faj-
kowy, bo zapach niós  w sobie s odki aromat. Przy d insach mia  za-
wieszony a cuch. Zdawa  si  nie zwraca  na mnie uwagi, wi c sko-
rzysta am z okazji i obserwowa am, jak rzuca swoj  torb  na pod og .

ubudu.
Co to za ha as? Czy to jego baga , czy moje serce?
Elec skierowa  spojrzenie na Randy’ego. — Gdzie mój pokój? —

zapyta  chrapliwym g osem.
— U góry, ale nie ruszysz si  st d, dopóki nie przywitasz si  ze

swoj  siostr .
Ca a zesztywnia am, wzdragaj c si  na d wi k tego s owa. Nie by o

mowy, ebym zechcia a by  jego siostr . Po pierwsze, kiedy odwróci
si  w moj  stron , sprawia  wra enie, jak gdyby chcia  mnie zabi .
A po drugie, ju  od pierwszego spojrzenia na jego pi knie wyrze bion
twarz by am absolutnie pewna, e cho  mój umys  ostrzega mnie, by
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mu nie ufa , to moim cia em w jednej chwili ow adn a fascynacja,
dla zwalczenia której by abym gotowa na wszystko.

Przewierci  mnie ostrym jak sztylet spojrzeniem, nie odzywaj c si
ani s owem. Zrobi am kilka kroków do przodu i, odrzuciwszy na bok
dum , wyci gn am do niego d o . — Jestem Greta. Mi o ci  pozna .

Nic nie odpowiedzia . Dopiero po kilku sekundach niech tnie
wyci gn  ku mnie r k . Jego u cisk by  niemile twardy, niemal bole-
sny, po czym szybko pu ci  moj  d o .

Kaszln am i powiedzia am: — Wygl dasz inaczej… ni  sobie
wyobra a am.

Spojrza  na mnie z ukosa. — A ty wygl dasz ca kiem, ca kiem…
zwyczajnie.

Poczu am dusz cy cisk gard a. Przez krótk  chwil  my la am, e
zamierza  powiedzie  mi komplement, zanim nie us ysza am, jak po
„ca kiem, ca kiem” dodaje „zwyczajnie”. Najsmutniejsze by o to, e
gdyby cie mnie spytali, jaka wydawa am si  sobie samej w jego obec-
no ci, u y abym prawdopodobnie w a nie tego okre lenia.

Wbi  we mnie lodowate spojrzenie, mierz c mnie wzrokiem od
stóp do g ów. Mimo e odrzuca a mnie jego osobowo , nie mog am
wyzwoli  si  spod wra enia, jakie zrobi a na mnie jego uroda, i a
mnie od tego mdli o. Mia  doskonale prosty nos i adnie zarysowan
szcz k . Jego wargi by y idealne — zbyt idealne jak na to, jak pa-
skudne s owa z nich p yn y. Pod wzgl dem fizycznym by  uciele nie-
niem moich snów, a pod ka dym innym — uosobieniem koszmarów.
Ale nie zamierza am dopu ci , by zauwa y , e jego s owa zrobi y na
mnie jakie  wra enie.

— Chcesz, ebym ci pokaza a twój pokój? — zapyta am.
Zignorowa  mnie, podniós  swój baga  i ruszy  w stron  schodów.

wietnie. Wspaniale posz o.
Po schodach zesz a moja mama i natychmiast chwyci a Eleca

w obj cia.
— Bardzo si  ciesz , e mog  ci  w ko cu pozna , z otko.
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Ca y zesztywnia , po czym wyswobodzi  si  z jej u cisku. —
Chcia bym móc powiedzie  to samo.

Randy skoczy  w stron  schodów, wymierzaj c w swojego syna
palec. — Do  tego pieprzenia, Elec. Przywitasz si  z Sarah, jak nale y.

— Witaj, Sarah, jak nale y — powtórzy  ch opak monotonnym
g osem, ruszaj c po schodach na gór .

Matka po o y a d o  na ramieniu Randy’ego. — Nic si  nie sta-
o. Jeszcze si  oswoi. Zostawmy go w spokoju. Taka przeprowadzka na
drugi koniec kraju musi by  ci kim prze yciem. Elec po prostu nie
wie, czego si  spodziewa .

— To ma y, bezczelny gówniarz, ot co.
Wow.
Musz  przyzna , i  nawet bior c pod uwag  zachowanie ch opaka,

zaskoczy o mnie, e Randy mówi o swoim synu w ten sposób. Ojczym
nigdy nie u y by takich s ów, odnosz c si  do mnie, cho  z drugiej
strony nigdy nie zrobi am nic, czym mog abym na nie zas u y . A Elec
naprawd  by  bezczelnym gówniarzem.

Tego wieczoru nie opu ci  ju  swojego pokoju. Randy wszed  tam
jeden raz i s ysza am, jak si  k óc , ale postanowi y my razem z mam
si  nie wtr ca , pozwalaj c, by sami rozstrzygn li swoje spory.

Kiedy sz am na gór  do swojej sypialni, nie mog am si  powstrzy-
ma  i przystan am przy pokoju Eleca, wbijaj c wzrok w zamkni te
drzwi. Zastanawia am si , czy jego opryskliwe zachowanie wobec nas
stanowi zapowied  tego, jak b dzie wygl da  ca y sp dzony z nim rok,
albo czy w ogóle wytrwa w naszym domu przez tak d ugi czas.

Chcia am umy  z by, wi c pchn am drzwi do azienki i a  pod-
skoczy am, gdy moim oczom ukaza  si  Elec, stoj cy pod prysznicem
i wycieraj cy swoje mokre cia o. W powietrzu unosi a si  para i wo
m skiego elu do k pieli. Z jakiego  niezrozumia ego powodu zamiast
ucieka , znieruchomia am. A co gorsza, zamiast zas oni  si  r czni-
kiem, Elec upu ci  go nonszalancko na pod og .

Szcz ka mi opad a.
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Przez kilka sekund nie mog am oderwa  wzroku od jego penisa,
a potem unios am oczy do góry, wodz c nimi po koniczynkach wyta-
tuowanych na jego muskularnym brzuchu i po tatua u pokrywaj cym
ca e lewe rami  ch opaka. Po jego klatce piersiowej sp ywa y stru ki
wody. W lewym sutku po yskiwa  kolczyk. Kiedy wreszcie przenios am
spojrzenie na jego twarz, malowa  si  na niej wredny u mieszek.
Chcia am co  powiedzie , ale s owa ugrz z y mi w gardle.

W ko cu odwróci am g ow  i wyduka am: — Och… O Bo e…
Prze… Przepraszam… Ju  sobie id .

By am ju  jedn  nog  na korytarzu, kiedy zatrzyma  mnie jego
g os. — Zachowujesz si , jakby  nigdy nie widzia a nagiego faceta.

— W a ciwie to… nie widzia am.
— No to ci nie zazdroszcz . Ka dy nast pny facet wypadnie w po-

równaniu z tym, co tu zobaczy a , naprawd  blado.
— Nie jeste  zbyt pewny siebie?
— Ty mi powiedz. Nie mam powodu, by tak uwa a ?
— Jezu… Zachowujesz si  jak…
— Jak nadzwyczajny kutas?
Ca a ta sytuacja przypomina a straszny wypadek drogowy, od któ-

rego nie mo na oderwa  oczu. Ponownie spojrza am w dó , omiataj c
wzrokiem jego cia o. Co si  ze mn  dzia o? Sta  przede mn  komplet-
nie nagi, a ja nie mog am si  ruszy .

O cholera… mia  kolczyk równie  w o dzi cz onka. Có  za wietny
egzemplarz pogl dowy, by pierwszy raz pozna  nagie m skie cia o.

Jego g os przeci  moje obserwacje. — Nie chce mi si  tu tak
sta , wi c je li nie zamierzasz nic zrobi , to powinna  chyba wyj ,
ebym móg  sko czy  si  ubiera .

Potrz sn am g ow  z niedowierzaniem i zatrzasn am za sob
drzwi azienki.

Na dr cych nogach pobieg am do swojego pokoju.
Co si  w a nie wydarzy o?
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