Tytuł oryginału: A Different Blue: A Novel
Tłumaczenie: Marcin Machnik
ISBN: 978-83-283-4774-8
A Different Blue
Copyright © 2013 by Amy Harmon
All rights reserved.
Polish edition copyright © 2019 by Helion SA
All rights reserved.
Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may
be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form,
or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the
prior written permission of both the copyright owner and the above publisher of this book.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, 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 Helion SA 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
Helion SA 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.
Helion SA
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

1
ZuchwaïoĂÊ

Wrzesieñ 2010
DZWONEK DZWONI dziesiÚÊ minut temu, ale nie stresowaïam
siÚ tym zbytnio. PrawdÚ powiedziawszy, w ogóle mnie to nie obchodziïo, wiÚc dlaczego miaïabym siÚ stresowaÊ? Pierwszy dzieñ szkoïy
i tak byï kompletnie bez sensu. WiÚkszoĂÊ nauczycieli nie wpisywaïa
spóěnieñ ani nie krzyczaïa na czïowieka przed caïÈ klasÈ. To byïa
ostatnia dzisiejsza lekcja i mój umysï opuĂciï juĝ budynek. FrunÈï
przez pustyniÚ w stronÚ wzgórz w poszukiwaniu ksztaïtów i konturów. WrÚcz czuïam pod palcami drewno. NiechÚtnie zmusiïam siÚ
do powrotu do ciaïa i wyprostowaïam siÚ, ĝeby zrobiÊ dobre wraĝenie
swoim wejĂciem do klasy, co zazwyczaj byïo moim celem. CzÚĂciowo dlatego, ĝe lubiïam byÊ w centrum uwagi, ale gïównie dlatego, ĝe
wiedziaïam, ĝe jeĂli onieĂmielÚ wszystkich, zostawiÈ mnie w spokoju.
Chodziïo o nauczycieli i nadmiernie spoufalajÈce siÚ dziewczyny,
szukajÈce najlepszej przyjacióïki, bo faceci zazwyczaj byli na zawoïanie, gdy tylko ich potrzebowaïam.
WchodzÈc do klasy, odrzuciïam w tyï dïugie czarne wïosy. Miaïam mocno pomalowane oczy, a dĝinsy opinaïy siÚ tak ciasno na
nogach, ĝe nie daïo siÚ w nich siedzieÊ. Opanowaïam jednak sztukÚ
zsuwania siÚ na krzeĂle, ĝeby nie piïy… zbyt mocno. Strzeliïam balonem z gumy do ĝucia i rozejrzaïam siÚ pogardliwie z uniesionÈ
brwiÈ w poszukiwaniu wolnego miejsca. Wszystkie oczy skierowaïy
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siÚ na mnie, gdy kroczyïam miÚdzy ïawkami i siadaïam na samym
Ărodku w pierwszym rzÚdzie. Cholera. Spóěnianie siÚ ma swoje minusy. Bez poĂpiechu ĂciÈgnÚïam kurtkÚ i rzuciïam torbÚ na podïogÚ.
Nie raczyïam nawet spojrzeÊ w stronÚ nowego nauczyciela, który stopniowo zamilkï po moim wejĂciu. Kilka osób zachichotaïo na widok
mojego pokazu nonszalancji, ale rzuciïam jadowite spojrzenie w stronÚ Ămiechów. Ucichïy. W koñcu zsunÚïam siÚ na krzeĂle i spojrzaïam przed siebie z gïÚbokim i gïoĂnym westchnieniem.
— ProszÚ kontynuowaÊ — burknÚïam i znowu odrzuciïam wïosy
w tyï.
Na tablicy drukowanymi literami byïo napisane „Pan Wilson”.
Spojrzaïam mu w oczy. Obserwowaï mnie ze zmarszczonymi brwiami i nieznacznym uĂmieszkiem. WoïajÈce o fryzjera ciemne wïosy
podkrÚcaïy mu siÚ nad uszami i opadaïy na czoïo. WyglÈdaï, jakby
próbowaï zrobiÊ z nich jakÈĂ szacownÈ fryzurÚ, ale jego mop najwyraěniej zbuntowaï siÚ w pewnym momencie tego pierwszego dnia
w Boulder High School. Uniosïam brwi z zaskoczeniem i stïumiïam
parskniÚcie. WyglÈdaï jak uczeñ. Gdyby nie miaï krawata, zawiÈzanego pospiesznie na niebieskiej koszuli z koïnierzem, i spodni khaki,
uznaïabym go za jakiegoĂ pomocnika nauczyciela.
— Dzieñ dobry — powiedziaï uprzejmie. Miaï brytyjski akcent.
Co koleĂ z brytyjskim akcentem robiï w Boulder City w Nevadzie?
Mówiï ciepïym, przyjaznym gïosem i zdawaï siÚ zupeïnie nieporuszony moim celowym brakiem szacunku. Spojrzaï na arkusz leĝÈcy
na statywie po jego prawej stronie.
— Ty to pewnie Blue Echohawk… — Ostatnie sylaby powiedziaï
nieco ciszej, a na jego twarzy pojawiï siÚ wyraz milczÈcego zaskoczenia. Moje imiÚ zwykle zaskakiwaïo ludzi. Miaïam czarne wïosy,
lecz niebieskie oczy. Nie wyglÈdaïam na IndiankÚ.
— A pan to pewnie „pan Wilson” — odparïam.
Rozbrzmiaïy Ămiechy. Pan Wilson teĝ siÚ uĂmiechnÈï.
— Zgadza siÚ. Jak juĝ mówiïem twoim koleĝankom i kolegom
z klasy, moĝesz mówiÊ do mnie „panie Wilson”. Chyba ĝe siÚ spóěniasz lub okazujesz lekcewaĝenie, wtedy zwracaj siÚ do mnie per
„panie profesorze” — wyjaĂniï ïagodnie.
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— W takim razie pozostanÚ przy „panie profesorze”, bo zazwyczaj siÚ spóěniam i zawsze okazujÚ lekcewaĝenie — odparïam ze
sïodkim uĂmiechem.
Pan Wilson wzruszyï ramionami.
— Zobaczymy. — PrzyglÈdaï mi siÚ jeszcze przez chwilÚ. Szare
oczy nadawaïy mu nieco ĝaïobny wyglÈd, jak te psy z zaszklonymi
ěrenicami i tÚsknÈ mordkÈ. Nie wydawaï siÚ irytujÈcy. WestchnÚïam
znowu. Wiedziaïam, ĝe nie mam ochoty na te zajÚcia. Historia byïa
moim najmniej lubianym przedmiotem. A historia Europy brzmiaïa
dla mnie jeszcze bardziej zniechÚcajÈco.
— Moim ulubionym przedmiotem jest literatura. — Pan Wilson
oderwaï wzrok od mojej twarzy i rozpoczÈï wprowadzenie do swojego
kursu. Sïowo „literatura” wypowiedziaï z brytyjskim akcentem. Poprawiïam pozycjÚ na wygodniejszÈ i spojrzaïam na niego ze zïoĂciÈ.
— Pewnie siÚ zastanawiacie, dlaczego w takim razie uczÚ historii.
Podejrzewam, ĝe nikomu w klasie nawet nie przyszïo to na myĂl, ale
wszyscy byliĂmy nieco zahipnotyzowani jego akcentem. CiÈgnÈï dalej:
— PomyĂlcie tylko: jakie jest drugie znaczenie sïowa „historia”?
— OpowieĂÊ — zaszczebiotaïa jakaĂ nadgorliwa uczennica za
moimi plecami.
— Dokïadnie — przytaknÈï dostojnie pan Wilson. — I tym wïaĂnie jest historia. OpowieĂciÈ. CzyjÈĂ opowieĂciÈ. Gdy byïem maïy,
odkryïem, ĝe wolÚ czytaÊ ksiÈĝkÚ, niĝ sïuchaÊ wykïadu. Literatura
oĝywia historiÚ. To prawdopodobnie najtrafniejszy zapis historii,
zwïaszcza gdy fabuïa dzieje siÚ w czasach, w których zostaïa napisana.
Moim zadaniem jest wprowadziÊ was w opowieĂci, które otworzÈ wam
umysïy na szerszy Ăwiat, na barwniejszÈ historiÚ, i pomogÈ wam dostrzec analogie we wïasnym ĝyciu. ObiecujÚ nie przynudzaÊ zbytnio,
jeĂli wy obiecacie, ĝe bÚdziecie sïuchaÊ i siÚ uczyÊ.
— Ile pan ma lat? — odezwaï siÚ za mnÈ zalotny dziewczÚcy gïosik.
— Brzmi pan jak Harry Potter — mruknÈï jakiĂ koleĂ z tyïu klasy. Odpowiedziaïy mu chichoty, a ukryte pod przydïugimi wïosami
uszy pana Wilsona zrobiïy siÚ czerwone. IgnorujÈc pytanie i komentarz, zabraï siÚ za rozdawanie nam arkuszy papieru. Daïo siÚ sïyszeÊ
sporadyczne jÚki, bo papier oznaczaï pracÚ.
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— Spójrzcie na kartkÚ przed sobÈ — poinstruowaï nas, gdy skoñczyï rozdawaÊ arkusze. Wróciï na czoïo klasy i ze zaïoĝonymi dïoñmi
oparï siÚ o tablicÚ. PrzyglÈdaï siÚ nam przez chwilÚ w milczeniu,
czekajÈc, aĝ bÚdzie miaï naszÈ uwagÚ. — Jest pusta. Nic na niej nie
napisano. To czysta karta. Tak jak wasze dalsze ĝycie. Puste, nieznane, niezapisane. Ale kaĝde z was ma jakÈĂ historiÚ, prawda?
Kilku uczniów przytaknÚïo. Spojrzaïam na zegar. Za póï godziny
bÚdÚ mogïa wreszcie ĂciÈgnÈÊ te dĝinsy.
— Kaĝde z was ma jakÈĂ opowieĂÊ. Zostaïa napisana aĝ do tego
momentu, do tej sekundy. Chciaïbym jÈ poznaÊ. Chciaïbym poznaÊ
WASZE historie. ChcÚ, ĝebyĂcie wy teĝ je poznali. Dlatego do koñca
lekcji zajmijcie siÚ opowiedzeniem mi tych historii. Nie muszÈ byÊ
perfekcyjne. Perfekcjonizm jest nudny. Nie bÚdÚ zwracaï uwagi na
zbyt dïugie zdania lub bïÚdy ortograficzne. Nie o to mi w ogóle chodzi. Chciaïbym dostaÊ od was szczerÈ relacjÚ z tego, czym zechcecie
siÚ podzieliÊ. Pod koniec lekcji zbiorÚ od was kartki.
Zaskrzypiaïy krzesïa, odezwaïy siÚ zamki bïyskawiczne, otwierane w poszukiwaniu piór i dïugopisów, rozlegïy siÚ narzekania, a ja
patrzyïam bez ruchu w kartkÚ. Przebiegïam jÈ palcami, wyobraĝajÈc
sobie, ĝe czujÚ linie biegnÈce horyzontalnymi niebieskimi paskami.
Poczuïam, ĝe papier mnie koi, i pomyĂlaïam, jakÈ bezdusznoĂciÈ
byïoby zapeïniÊ go zawijasami i kropkami. Poïoĝyïam gïowÚ na blacie, na Ărodku arkusza, i zamknÚïam oczy, wdychajÈc jego zapach.
Pachniaï czystoĂciÈ ze Ăladem trocin. Pozwoliïam umysïowi uczepiÊ
siÚ tej woni i wyobraziïam sobie, ĝe leĝÈca pod policzkiem kartka jest
jednÈ z moich rzeěb. Czuïam, jak wodzÚ palcami wzdïuĝ krawÚdzi
i rowków, które wygïadzaïam warstwa po warstwie, ĝeby odsïoniÊ
ukryte pod korÈ piÚkno. Szkoda byïoby to zepsuÊ. Tak samo jak
szkoda byïoby zmarnowaÊ zupeïnie dobry arkusz papieru. Wyprostowaïam siÚ i spojrzaïam na nieskalanÈ kartkÚ. Nie miaïam ochoty
opowiadaÊ swojej historii. Jimmy powiedziaï, ĝe aby kogoĂ naprawdÚ
zrozumieÊ, trzeba poznaÊ jego historiÚ. Ale chodziïo mu wtedy o kosy.
Jimmy kochaï ptaki. Praca z drewnem byïa jego darem, a obserwowanie ptaków jego hobby. Miaï lornetkÚ i czÚsto wybieraï siÚ w wysokie miejsca, ĝeby obserwowaÊ i dokumentowaÊ to, co zobaczyï.
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Twierdziï, ĝe ptaki sÈ posïañcami i jeĂli obserwujesz je wystarczajÈco
uwaĝnie, dostrzeĝesz wiele róĝnych rzeczy. Zmiany wiatru, nadchodzÈce burze, zmiany temperatury. Moĝna nawet przewidzieÊ nadchodzÈce niebezpieczeñstwo w okolicy.
Gdy byïam maïym dzieckiem, trudno mi byïo usiedzieÊ bez ruchu. W sumie nadal jest mi trudno. Obserwowanie ptaków byïo dla
mnie ciÚĝkie, wiÚc Jimmy zaczÈï mnie zostawiaÊ, gdy dorosïam na
tyle, ĝeby poradziÊ sobie sama na obozowisku. Rzeěbienie w drewnie podobaïo mi siÚ znacznie bardziej gïównie dlatego, ĝe wymagaïo
aktywnoĂci fizycznej.
Musiaïam mieÊ siedem lub osiem lat, gdy po raz pierwszy zobaczyïam Jimmy’ego tak bardzo podekscytowanego zobaczonym ptakiem. ByliĂmy wtedy w poïudniowym Utah, co pamiÚtam tylko dlatego, ĝe Jimmy o tym wspomniaï.
— Co on robi w tej okolicy? — zastanawiaï siÚ na gïos, wpatrzony w karïowatÈ sosnÚ. PodÈĝyïam za jego spojrzeniem i zobaczyïam
maïego czarnego ptaszka, który przycupnÈï na cienkiej gaïÈzce mniej
wiÚcej w poïowie wysokoĂci drzewa. Jimmy poszedï po lornetkÚ, a ja
obserwowaïam ptaszka bez ruchu. Nie dostrzegaïam w nim niczego
wyjÈtkowego. WyglÈdaï jak zwykïy ptak. Miaï atramentowo czarne
pióra. ¿adnych innych barw, które przyciÈgaïyby wzrok, lub jaskrawych plam do podziwiania.
— Tak. To kos zwyczajny. One nie wystÚpujÈ w Ameryce Póïnocnej. Nie takie jak ten. To tak naprawdÚ drozd. — Jimmy wróciï
i szeptaï do mnie, patrzÈc przez lornetkÚ. — Jest daleko od domu
albo skÈdĂ uciekï.
Postanowiïam takĝe szeptaÊ, ĝeby nie przestraszyÊ ptaka, skoro
Jimmy uwaĝaï go za tak wyjÈtkowego.
— A gdzie one zwykle wystÚpujÈ?
— W Europie, Azji, Afryce Póïnocnej — mruknÈï Jimmy, wpatrzony w ptaka z pomarañczowym dzióbkiem. — Moĝna je teĝ spotkaÊ w Australii i Nowej Zelandii.
— SkÈd wiesz, ĝe to on?
— Bo samiczki nie majÈ bïyszczÈcych czarnych piór. Nie sÈ tak
piÚkne.
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Maïe ĝóïte oczka skierowaïy siÚ w naszÈ stronÚ, w peïni Ăwiadome, ĝe obserwujemy. Nagle ptaszek odfrunÈï. Jimmy patrzaï za
nim przez lornetkÚ, dopóki nie straciï go z oczu.
— Jego skrzydïa byïy tak czarne, jak twoje wïosy — skomentowaï, odwracajÈc siÚ od stworzenia, które oĝywiïo nasz poranek. —
Moĝe tym wïaĂnie jesteĂ… Maïym kosem z dala od domu.
Spojrzaïam na zaparkowany miÚdzy drzewami nasz kamper.
— Nie jesteĂmy z dala od domu, Jimmy — powiedziaïam zagubiona. Dom byï tam, gdzie byï Jimmy.
— Kos nie jest uwaĝany za symbol nieszczÚĂcia jak kruki, wrony
i inne czarne ptaki. Ale nieïatwo zdradza swe sekrety. Chce, ĝebyĂmy je odszyfrowali. Musimy zapracowaÊ na jego mÈdroĂÊ.
— W jaki sposób moĝemy na niÈ zapracowaÊ? — Zmarszczyïam
nos, zaskoczona jego sïowami.
— Musimy poznaÊ jego historiÚ.
— Ale to ptak. Jak mamy poznaÊ jego historiÚ? Przecieĝ on nie
mówi. — Rozumiaïam wszystko dosïownie, jak kaĝde dziecko w moim
wieku. NaprawdÚ ucieszyïabym siÚ, gdyby kos mógï opowiedzieÊ mi
swojÈ historiÚ. Zostawiïabym go sobie jako zwierzÈtko domowe, a on
opowiadaïby mi historie przez caïy dzieñ. Jimmy’ego czÚsto bïagaïam o opowieĂci.
— Przede wszystkim musisz naprawdÚ tego chcieÊ. — Jimmy
spojrzaï w dóï, na mnie. — Musisz go obserwowaÊ. SïuchaÊ. Po jakimĂ czasie go poznasz. Zaczniesz go rozumieÊ. A on opowie ci
swojÈ historiÚ.
WziÚïam oïówek i zaczÚïam krÚciÊ nim w palcach. Na górze arkusza napisaïam dla ĝartu: Dawno, dawno temu. UĂmiechnÚïam
siÚ. WyglÈdaïo to, jakby moja opowieĂÊ byïa bajkÈ dla dzieci. Mój
uĂmiech zwiÚdnÈï.
Dawno, dawno temu… byï sobie maïy kos — napisaïam. Wpatrywaïam siÚ w arkusz. — …wypchniÚty z gniazda, niechciany.
W gïowie pojawiïy siÚ obrazy. Dïugie, ciemne wïosy. WynÚdzniaïe wargi. Tylko tyle pamiÚtam o mamie. Zamieniïam te wargi na
delikatny uĂmiech. Na zupeïnie innÈ twarz. Twarz Jimmy’ego. Ta
twarz wywoïaïa ukïucie bólu. Przeniosïam siÚ w wyobraěni na jego
dïonie. BrÈzowe dïonie, prowadzÈce dïuto po twardej belce. Kupka
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drewnianych ostruĝyn na podïodze przy jego stopach, gdzie siedziaïam, obserwujÈc ich spadanie. Skrawki dryfowaïy w dóï wokóï mojej
gïowy, a ja zamykaïam oczy i wyobraĝaïam sobie, ĝe to maïe chochliki przyszïy, ĝeby siÚ ze mnÈ pobawiÊ. To byïy wspomnienia,
które lubiïam przywoïywaÊ. W gïowie pojawiïo siÚ wspomnienie
pierwszego razu, gdy wziÈï mojÈ rÈczkÚ w swojÈ i pomógï mi odïupywaÊ twardÈ korÚ ze starego pniaka. agodnym gïosem opowiadaï
mi o ukrytym pod powierzchniÈ obrazie. SïuchajÈc wspomnienia
jego gïosu, pozwoliïam myĂlom uciec z powrotem przez pustyniÚ na
wzgórza. Przypomniaïam sobie wygiÚtÈ gaïÈě jadïoszynu, którÈ
znalazïam wczoraj. Byïa tak ciÚĝka, ĝe musiaïam zawlec jÈ do samochodu i wciÈgnÈÊ na pakÚ po jednym koñcu naraz. ¥wierzbiïy
mnie palce, by odïupaÊ korÚ i zobaczyÊ, co kryje siÚ pod spodem.
Miaïam juĝ pewne przeczucie. W gïowie formowaï siÚ ksztaït. ZaczÚïam stukaÊ stopÈ i podwinÚïam palce na arkuszu papieru, marzÈc
o tym, co mogïabym stworzyÊ.
Zadzwoniï dzwonek. Poziom haïasu w klasie podniósï siÚ skokowo, jakby ktoĂ wcisnÈï przycisk. Oderwaïam siÚ od swoich marzeñ
i spojrzaïam na kartkÚ. Moja ĝaïosna historia czekaïa na ubarwienie.
— Oddajcie mi swoje kartki. PamiÚtajcie, ĝeby siÚ podpisaÊ. Nie
rozpoznam waszych historii, jeĂli nie bÚdÚ wiedziaï, czyje sÈ!
W jakieĂ dziesiÚÊ sekund klasa zupeïnie opustoszaïa. Pan Wilson
próbowaï wyrównaÊ stos kartek, wciĂniÚtych mu w dïonie przez wychodzÈcych z radoĂciÈ uczniów, którzy palili siÚ do innych zajÚÊ, bo
pierwszy dzieñ szkoïy oficjalnie siÚ skoñczyï. Zauwaĝyï, ĝe wciÈĝ
siedzÚ, i cicho chrzÈknÈï.
— Panno… hm… Echohawk?
Zerwaïam siÚ i wziÚïam swojÈ pracÚ. ZmiÚïam jÈ i rzuciïam
w stronÚ kosza pod tablicÈ. Nie udaïo mi siÚ trafiÊ, ale zignorowaïam to. WziÚïam torbÚ i kurtkÚ, która byïa kompletnie zbÚdna w czekajÈcym na zewnÈtrz czterdziestostopniowym upale. Nie patrzÈc na
nowego nauczyciela, zarzuciïam torbÚ na ramiÚ i ruszyïam w stronÚ
wyjĂcia z tyïu klasy.
— Na razie, panie Wilson — zawoïaïam, nie odwracajÈc gïowy.
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MANNY CZEKA przy moim samochodzie, gdy dotarïam do parkingu szkolnego dla uczniów. JÚknÚïam na jego widok. Manuel Jorge
Rivas-Olivares, alias Manny, mieszkaï na moim osiedlu. Przyczepiï
siÚ do mnie ze swojÈ mïodszÈ siostrÈ. Byli jak bezdomne koty, które
caïymi dniami bïÈkajÈ siÚ przy drzwiach i miauczÈ ĝaïoĂnie tak dïugo,
aĝ w koñcu siÚ poddasz i je nakarmisz. A gdy je nakarmisz, masz
przechlapane. StajÈ siÚ oficjalnie twoimi kotami.
Tak wïaĂnie byïo z Mannym i GracielÈ. Tak dïugo wokóï mnie
ïazili, aĝ w koñcu siÚ nad nimi zlitowaïam. I teraz uwaĝali, ĝe naleĝÈ do mnie, a ja nie miaïam pojÚcia, jak ich odprawiÊ. Manny miaï
szesnaĂcie lat, a Graciela czternaĂcie. Oboje charakteryzowaïa drobna budowa i szlachetne rysy i oboje byli niewiarygodnie sïodcy i wkurzajÈcy. Jak koty.
Na osiedle jeědziï autobus szkolny, a ja dopilnowaïam, ĝeby matka Manny’ego siÚ o nim dowiedziaïa. Pomogïam jej nawet zapisaÊ
Manny’ego i GracielÚ, ĝeby mogli nim jeědziÊ. NaprawdÚ sÈdziïam,
ĝe ten rok bÚdzie inny, skoro Graciela przeszïa do dziewiÈtej klasy
i miaïa takĝe jeědziÊ autobusem. Najwyraěniej byïy to pïonne nadzieje. Manny czekaï na mnie z szerokim uĂmiechem i rÚkami peïnymi ksiÈĝek.
— Hej, Blue! Jak tam pierwszy dzieñ? Twój ostatni rok, chica!
ZaïoĝÚ siÚ, ĝe zostaniesz królowÈ jesiennego balu. Powinna niÈ zostaÊ najïadniejsza dziewczyna w szkole, a ty jesteĂ zdecydowanie
najïadniejsza! — Bardzo sïodkie i bardzo wkurzajÈce. Manny wypowiadaï siÚ z prÚdkoĂciÈ karabinu z nieznacznym hiszpañskim akcentem i odrobinÈ seplenienia, które mogïo teĝ byÊ elementem akcentu, ale prawdopodobnie byïo po prostu jego cechÈ.
— Hej, Manny. Czemu nie pojechaïeĂ autobusem?
UĂmiech Manny’ego nieco zrzedï i zrobiïo mi siÚ gïupio, ĝe spytaïam. MachnÈï rÚkÈ i wzruszyï ramionami.
— Wiem, wiem. Powiedziaïem Glorii, ĝe pojadÚ autobusem, i dopilnowaïem, by Graciela do niego wsiadïa… ale chciaïem tego pierwszego dnia wróciÊ z tobÈ. WidziaïaĂ nowego nauczyciela historii?
Miaï z nami pierwszÈ lekcjÚ i wiem, ĝe to bÚdzie najlepszy nauczyciel, jaki mnie dotychczas uczyï… A przy okazji jest sïodki!
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Manny niedawno zaczÈï nazywaÊ swojÈ mamÚ GloriÈ. Nie miaïam pojÚcia, o co chodzi. Zastanawiaïam siÚ, czy powiedzieÊ mu,
ĝeby przemyĂlaï nazywanie pana Wilsona sïodkim. Zakïadaïam, ĝe
to o nim mówi. Nie sÈdziïam, ĝeby szkoïa zatrudniïa dwóch nowych historyków.
— Uwielbiam jego akcent. Przez caïÈ lekcjÚ nie umiaïem siÚ
przez to skupiÊ na sïuchaniu tego, co mówiï! — Manny delikatnie
wsunÈï siÚ na fotel pasaĝera, gdy otwarïam samochód. Martwiïam
siÚ o niego. Byï bardziej kobiecy niĝ ja. — Ciekawe, skÈd siÚ wziÈï
w Boulder? Wedïug Ivy i Gabby on jest jak z MI-6 czy coĂ. — Manny
miaï dziesiÈtki przyjacióïek. Dziewczyny go uwielbiaïy, bo byï niegroěny i zabawny, tym bardziej nie rozumiaïam, dlaczego nie pojechaï
autobusem. Nie moĝna byïo powiedzieÊ, ĝeby nie miaï znajomych.
— Co to, u licha, jest MI-6? — mruknÚïam, próbujÈc manewrowaÊ
w tïoku samochodów opuszczajÈcych szkoïÚ. Gwaïtownie zahamowaïam, gdy ktoĂ mi siÚ wepchnÈï, a potem pokazaï mi Ărodkowy palec,
jakbym to ja zawiniïa. Manny siÚgnÈï nad moim ramieniem do kierownicy i uderzyï w klakson. — Manny! Przestañ! To ja kierujÚ, okej?
— powiedziaïam, odpychajÈc jego rÚkÚ. Wcale siÚ tym nie przejÈï.
— Nie wiesz, co to MI-6? James Bond, kurna? Chica, musisz
czÚĂciej wychodziÊ z domu!
— Co ktoĂ z MI-6 miaïby robiÊ w Boulder High School? — zaĂmiaïam siÚ.
— Nie mam bladego, ale jest Brytyjczykiem, jest seksi i jest mïody.
— Manny odliczaï kolejne punkty na swych zgrabnych palcach. —
Kim innym mógïby byÊ?
— Uwaĝasz, ĝe jest seksi? — spytaïam z powÈtpiewaniem.
— Och, bez dwóch zdañ. W stylu niegrzecznego bibliotekarza.
— Weě przestañ, Manny. To dziaïa tylko wtedy, gdy bibliotekarz
jest pïci ĝeñskiej.
— No dobra, w takim razie w stylu niegrzecznego pana profesora.
Ma seksowne oczy, przylizane loki i dobrze zbudowane przedramiona.
Jest zakamuflowanym ciachem. Totalny MI-6. Pracujesz dziĂ wieczorem? — Manny przeskoczyï na nowy temat, jakby uwaĝaï, ĝe
dowiódï niezbicie, ĝe pan Wilson jest szpiegiem.
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— Jest poniedziaïek. Poniedziaïek oznacza pracÚ, Manny. —
Wiedziaïam, do czego zmierza, i nie miaïam ochoty siÚ temu poddaÊ. „Przestañ dokarmiaÊ koty” — nakazaïam sobie stanowczo
w myĂlach.
— Quesadille od Bev to coĂ, co naprawdÚ by mi siÚ teraz przydaïo. Wygïodniaïy ze mnie Meksykanin. — Manny powiedziaï to
z bardzo wyraěnym akcentem. Wspominaï o swojej narodowoĂci
tylko, gdy mówiï o jedzeniu. — Mam nadziejÚ, ĝe Gloria pamiÚtaïa
o zakupach przed pójĂciem do pracy. JeĂli nie, ja i moja mïodsza
siostrzyczka znowu bÚdziemy musieli jeĂÊ zupki bïyskawiczne —
westchnÈï posÚpnie.
„Mïodsza siostrzyczka” byïa przegiÚciem, ale i tak zaczÚïam miÚknÈÊ. Manny byï jedynym mÚĝczyznÈ w domu, co oznaczaïo, ĝe musiaï nakarmiÊ GracielÚ, co czyniï z chÚciÈ, nawet jeĂli nakarmienie
oznaczaïo poproszenie o to mnie. Kilka wieczorów w tygodniu pracowaïam w restauracji Bev’s Cafe i notorycznie co najmniej raz w tygodniu przynosiïam Manny’emu i Gracieli kolacjÚ.
— Dobrze. PrzyniosÚ parÚ quesadilli tobie i Gracieli. Ale ostatni
raz, Manny. OdliczajÈ mi to od wypïaty — powiedziaïam z naganÈ
w gïosie. Manny uĂmiechnÈï siÚ promiennie i klasnÈï w dïonie jak
Oprah, gdy jest podekscytowana.
— Zapytam wujka, czy ma jeszcze dla ciebie jakieĂ jadïoszyny —
obiecaï, a ja kiwnÚïam gïowÈ i wyciÈgnÚïam dïoñ.
— Umowa stoi.
Wujek Manny’ego, Sal, pracowaï w lesie. CzÚsto wycinali krzewy
i pilnowali, by jadïoszyn nie rozprzestrzeniaï siÚ na rzÈdowe rancza.
Ostatnim razem, gdy Sal mi w ten sposób pomógï, miaïam wystarczajÈco duĝo drewna na dwa miesiÈce wytÚĝonego rzeěbienia. Zachwyciïa mnie ta myĂl.
— OczywiĂcie to oznacza, ĝe masz u mnie dïug, chica — zasugerowaï niewinnie Manny. — Poniedziaïkowe kolacje przez przynajmniej miesiÈc, okej?
ZaĂmiaïam siÚ z jego zdolnoĂci negocjacyjnych. Na ten moment
byï mi dïuĝny za dwa miesiÈce poniedziaïkowych kolacji. Ale oboje
wiedzieliĂmy, ĝe siÚ zgodzÚ. Zawsze siÚ zgadzaïam.
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