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Zawsze uważałam, 
że studia są ważne.

Nie miałam pojęcia, że 
coś może się okazać 

ważniejsze niż nauka.

Byłam taka naiwna… W sumie nadal jestem.  
Ale nie mogłam wiedzieć, co mnie czeka.  

Że on wkradnie się do mojego serca. Hardin…

Rozmyślam o bólu, który mi sprawił, o tęsknocie 
za tym, kim byłam przed nim, i odpowiedź 

nie jest już taka jasna jak kiedyś.

Hardin odmienił moje życie 
tak, jak nie zrobiłyby tego 

żadne kursy i wykłady.

Hardin wdarł się w moje życie 
i serce. Wiem, że już nigdy 
nic nie będzie takie samo.
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Dwa miesiące wcześniej.

Śniadanie!

TThhee-r-ree--ss aaaaa !a !

pr ysznicpr ysznic !!

Już schodzę, 
tylko 

wezmę 

Dziś

jest najważniejszy 
dzień mojego 

osiemnastoletniego 
życia.

Zaczynam 
studia.

Wyprowadzam 
się z domu.

Warto było ciężko 
pracować…

…uczyć się 
w weekendy, a nie 

imprezować jak moi 
rówieśnicy.

Kiedy przyszła 
wiadomość, że dostałam 

się na  Washington 
Central University,

mama przepłakała 
kilka godzin.

Kryła się w tym 
prawdziwa duma.
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pr ysznicpr ysznic !!

Już schodzę, 
tylko 

wezmę 

Tak się denerwuję, 
skarbie.

Mam nadzieję, że 
sobie poradzisz.

Szkoda, że Noah nie pojedzie 
z tobą w tym roku…

Nie martw się, 
poradzę sobie.

Będę was często 
odwiedzać.

Zbierajmy się, Noah 
zaraz tu będzie.

Jestem 
gotowa.

Zaplanowałam ten 
dzień co do minuty 

już dawno temu.
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Noah, obiecujesz, 
że mnie 

odwiedzisz?

Jasne.

Będę za tobą 
tęsknić.

Jedźmy, bo 
się spóźnimy.

Trochę się denerwuję, 
nikogo tam nie znam.

W domu będzie 
bez ciebie 
tak pusto.

Mamo…

…przecież 
wiedziałaś, że ten 

dzień nadejdzie!

A ja dołączę do ciebie 
w przyszłym roku, 
zgodnie z planem.
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Jesteśmy!

Ojej! Na żywo wygląda 
równie fajnie jak 

w ulotkach i w sieci.

Nie mogę 
uwierzyć, że 

zaczynasz studia!

Moja jedyna 
córka…

…studentka 
w akademiku.

Dużo tu ludzi. Mam nadzieję, 
że twój pokój…

 B22.

Mój 
pokój!
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Boże!

Co to ma 
być?!

Jestem 
Steph,

mieszkamy 
razem.

J-jestem 
Tessa.

Witamy 
na WCU,

gdzie pokoje 
są małe…

a imprezy 
wielkie.

Hej,

mieszkasz 
ze Steph?

Hm… 
tak.

To Tessa, 
jest spoko!

Nate.

Wyluzuj, 
Tessa.

Spodoba ci 
się tutaj.

 
Możemy 

iść.

Trzymaj 
się, Tessa.

PUKPUK
PUK!PUK!
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Przez godzinę mama ostrzegała mnie 
przed niebezpiecznymi imprezami 

i studentami płci męskiej…

Będziesz na 
siebie uważać, 

skarbie?
Tak. Nie 

martw się.

Zaczekam 
w samochodzie, 

Noah.
Okej!

Będę za tobą tęsknić.

Ja za tobą też,  
ale zawsze możemy 

pogadać.

Zadzwonię 
wieczorem.



Wichrowe 
wzgórza

12

Dopada mnie zmęczenie tym 
dniem. I nieznane mi dotąd 

poczucie osamotnienia...

Szkoda, że moja współlokatorka wyszła, 
nawet jeśli krępowałam się przy jej kolegach.

Nie tak 
to miało 

wyglądać…
…ale jutro 

będzie lepiej.

O, Steph nie 
wróciła na noc?

Hmm…

…idę pod 
prysznic.

Szkoda, że nie mam 
swojej łazienki.
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Dwadzieścia 
minut później. Hm…

…co ty tu 
robisz?

Gdzie jest 
Steph?

Nie wiem.

Dobra.
To może… 

wyjdziesz  
czy coś, żebym 

mogła się

Nie schlebiaj 
sobie, przecież na 
ciebie nie patrzę.

Co za prostak!

Eeech!

JUŻ?
Jesteś 

bezczelny!

O co ci 
chodzi?!

UU BBRRAAĆĆ??
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Wybacz, Tessa…

…zapomniałam 
cię uprzedzić, że 
wpadnie Hardin.

Mam  
strasznego  

kaca.

Twój chłopak 
jest arogancki.

To NIE  jest 
mój chłopak!

Wieczorem jest 
impreza…  …chodź z nami, 

Tessa.

Nie przepadam 
za imprezami.
Poczytam i pogadam 
z Noahem na Skypie

No chodź… Pobawimy się,  
lepiej się poznamy.

Daj spokój, 
Steph…

…ta laska  
nie pójdzie  

na żadną 
imprezę.

Za kogo on się  
uważa z tym brytyjskim 

akcentem?

W sumie

chętnie 
wpadnę.

 JUHU!  JUHU! 

HA HA HA HA HA HA 
HA HA HA HA HA HA 

HA HA HA HA HA HA 

HA HA HA HA HA HA 

PP RR OO SS ZZĘ!Ę!

SUPER!SUPER!
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