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1

Olivia

To mój pierwszy dzień na nowej uczelni i wlokę się, 
jakbym szła na ścięcie. nic dziwnego, skoro człowiek, 
z którym się dzisiaj spotykam, może zburzyć cały mój 
świat. W każdym razie ja tak to widzę.

Dzięki byle jakiej kserówce planu przysłanej przez 
uniwersytet miesiąc temu odnajduję najpierw stołówkę. 
Akademicka kuchnia przysługuje wszystkim sportow-
com, łącznie z tymi, którzy nie mieszkają w kampusie, 
a ponieważ od trzech miesięcy żywię się wyłącznie jaj-
kami i zupkami w proszku, to chyba nawet lepiej.

Odbieram jedzenie i siadam przy wolnym stoliku 
z tym samym śniadaniem co przez cały rok – jajko sma-
żone, owsianka bez dodatków i jabłko. Zaczynam od 
jabłka, wciąż próbując uciszyć rozedrgane nerwy.

Z góry wiem, że nie będzie to miła rozmowa. Po tym, 
co się stało w mojej dawnej szkole, to i tak cud, że ja-
kakolwiek drużyna wzięła mnie do siebie, i nie mam 
złudzeń, że nowy trener będzie się starał ukryć nieuf-
ność wobec mnie. W najlepszym razie wyrecytuje mi li-
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tanię zakazów i ostrzeżeń, w najgorszym – przedstawi 
warunki, których żadną miarą nie będę mogła przyjąć. 
Sami się do ciebie odezwali, powtarzam sobie w duchu. 
Dali ci stypendium. nie może być tak źle.

Ale jakoś nie potrafię w to uwierzyć.
Wydział sportu mieści się w olbrzymim budynku, 

znacznie większym od innych w kampusie, dając jas-
no do zrozumienia, co na East Colorado university li-
czy się przede wszystkim. Dla mnie akurat to dobrze, 
bo dlatego dostałam stypendium.

na twarzy sekretarki, kiedy mówi, że mogę wejść, nie 
widać podejrzliwości, co oznacza, że jest jedną z może 
dziesięciu osób w światku sportu akademickiego, które 
nie słyszały o tym, co zrobiłam. Większość ludzi trak-
tuje mnie teraz jak zwierzę zarażone wścieklizną albo 
tego węża z Malezji, który jest tak toksyczny, że czło-
wiek pada trupem kilka kroków po jego ukąszeniu.

Za to kiedy wchodzę do pokoju, nie mam wątpliwo-
ści, że obydwaj mężczyźni na wprost mnie doskonale 
wiedzą, co się stało. Stoją z założonymi rękami i patrzą 
na mnie surowo spod zmarszczonych brwi, co natych-
miast działa mi na nerwy.

Spinam się w oczekiwaniu na wykład, który, jak przy-
puszczam, nastąpi, bo nic innego mi już nie zostało. Peter 
McEwan jest legendą wśród szkoleniowców, a ja potrze-
buję legendy. Kiedyś uchodziłam za „uzdolnioną” bie-
gaczkę. Zachwycano się moim potencjałem. Teraz już nie.

inna rzecz, że jemu też przydałby się sukces. Żeń-
ska drużyna ECu nie zdobyła tytułu od niemal dziesię-
ciu lat i dlatego uczelnia podjęła desperacką decyzję, 
żeby przyznać mi stypendium.
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Zależy im tak samo jak mnie, żebym odzyskała to, 
co utraciłam.

Jestem gotowa odegrać każdą scenę skruchy, byle 
z nim pracować. Mogę nawet udać, że żałuję. Ale nie 
mam zamiaru płaszczyć się przed tym drugim. Wyda-
je się ciut starszy ode mnie, a wygląda tak, że powinien 
raczej pozować do okładki „Men’s Fitness”, niż siedzieć 
tu i się krzywić. Rozparty nonszalancko na krześle, wbi-
ja we mnie błękitne oczy, migoczące jak lód w opalo-
nej twarzy z pogardliwym grymasem wokół ust, który 
z miejsca doprowadza mnie do szału. Mogę ścierpieć 
kazanie McEwana, ale nie ma mowy, żebym podlizywa-
ła się jeszcze temu fagasowi. gap się dalej, ćwoku. Zo-
baczymy, co tak wypatrzysz.

McEwan wstaje z fotela i podchodzi do mnie z wy-
ciągniętą ręką.

– To mój kolega, Will Langstrom – mówi, wskazując 
na kolesia obok. Langstrom podaje mi dłoń, ale jego 
wzrok pozostaje zimny i nieprzychylny.

Jest znacznie wyższy ode mnie i trochę przez ten 
wzrost, a trochę przez to, jak mi się przygląda – jakbym 
właśnie dla zabawy utopiła kilka szczeniaków – wy-
czuwam niebezpieczeństwo. Wobec zagrożenia ludzie 
albo się kryją, albo atakują. nietrudno chyba zgadnąć, 
do której grupy należę. niedobrze.

– Olivia – mówi Langstrom.
– Wolę Finn. – Wytrzymuję jego spojrzenie, po czym 

odwracam wzrok. nie potrzebuję twojej aprobaty, faj-
fusie.

– Will trenuje żeński zespół biegów przełajowych – 
dodaje McEwan.
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Cholera. Potrzebuję jego aprobaty. niech to szlag.
Jestem zaskoczona, chociaż trudno się było spo-

dziewać, żeby Peter McEwan kierował mną osobiście. 
Wiem, że ma swój udział w tworzeniu programów 
szkoleniowych, ale – przy całym tym gadaniu na te-
mat równouprawnienia i czego tam jeszcze – żadna 
uczelnia nie przydzieli wysokiej klasy trenera kobie-
cej reprezentacji.

– Zostały ci dwa lata studiów – ciągnie McEwan. – To, 
czy uda się przez ten czas wydobyć twoje umiejętno-
ści, zależy wyłącznie od niego i od ciebie.

Wzdrygam się nieprzyjemnie. nie mogę powiedzieć, 
żeby podobał mi się zwrot „wydobyć twoje umiejętno-
ści”. Wciąż mam na swoim koncie trzy rekordy w bie-
gach długodystansowych. To mało, jeżeli chodzi o wy-
dobycie moich umiejętności? Mam się wykazywać do 
usranej śmierci?

– Chyba nie ma potrzeby wracać do tego, co zaszło 
między tobą i twoim dawnym kolegą – stwierdza, a ja 
rozluźniam się minimalnie. – Ale musisz wiedzieć, że 
coś takiego nie może mieć tutaj miejsca. – Ponownie 
kiwam głową, zaciskając dłonie na kolanach. Z poko-
rą. – nie będziemy czekać z wydaleniem cię do czasu, 
aż wyślesz kogoś do szpitala – ostrzega. – niech tylko 
usłyszę, że nie potrafisz utrzymać nerwów na wodzy, 
a możesz pakować walizki. Jasne?

utrzymać nerwy na wodzy? nie ma szans. Już teraz 
mało mnie nie rozniesie. Jakimś cudem udaje mi się 
skinąć potulnie głową.

– A co do twoich ćwiczeń ponadprogramowych – 
ciągnie – ze sprawozdań poprzedniego trenera wyni-
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ka, że znacznie osłabiały twoją wydajność na treningu. 
Tutaj coś takiego nie wchodzi w grę, rozumiesz?

nie ma bladego pojęcia, na czym polegają moje ćwi-
czenia ponadprogramowe. O ile są gorsze, niż mu się 
wydaje. i że nie mogę przestać, choćbym nie wiem jak 
próbowała. A próbowałam wszystkiego.

Kiedy wygląda na to, że spotkanie dobiegło końca, 
robi się jeszcze gorzej. McEwan wstaje i mówi, że zo-
stawi nas z Langstromem samych, żebyśmy mogli po-
gadać. Z suchością w gardle odprowadzam go wzro-
kiem do wyjścia, a gdy znika za drzwiami, niechętnie 
odwracam się ku mojemu nowemu trenerowi, którego 
już nie znoszę.

– nie chcę cię w mojej drużynie – mówi bez ogródek. 
– nie kupuję historyjki o grzecznej dziewczynce, któ-
rą poniosły nerwy. Mało brakowało, a byś kogoś zabiła.

Spuszczam wzrok na ziemię, patrzę na cokolwiek, 
byle nie na niego, z całych sił próbując nad sobą zapano-
wać. Sztywnieję, napinam mięśnie ramion i ud, i zwie-
ram się w sobie, żeby nie wybuchnąć. Wal się, zasrańcu. 
Czemu mam w ogóle słuchać tego dupka? Jest wysoki 
i dobrze zbudowany. nie ma sylwetki biegacza, raczej 
pływaka albo futbolisty. Ja nie mówię mechanikowi, jak 
wymienić olej w samochodzie, czemu więc ten mięśniak 
ma mówić mi, jak biegać?

– A tak z ciekawości – dorzuca – czy ty w ogóle ża-
łujesz?

Ludzie ciągle mnie o to pytają, ale wcale nie chcą 
usłyszeć odpowiedzi. Chcą dać mi do zrozumienia, że 
powinnam żałować. i tak jest. Żałuję, że straciłam sty-
pendium. Żałuję, że mnie wyrzucili i że już nigdy nie 
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będę biegać dla pierwszoligowej uczelni. Ale nie żałuję 
tego, co zrobiłam. Kiedy myślę o Marku Bellu, z tym jego 
kpiącym uśmieszkiem i wrednym błyskiem w oczach, 
nie znajduję w sobie żadnych wyrzutów sumienia.

Z tym jednak nie będę się zdradzać.
– nie chciałam go tak urządzić – mamroczę. To jedy-

ne, co mogę powiedzieć, żeby nie minąć się z prawdą 
i nie wyjść na socjopatkę.

– To nie znaczy, że tego żałujesz – zauważa.
nie, nie znaczy, platfusie.
– Biegasz beznadziejnie. Od dwóch lat nie zajęłaś 

lepszego miejsca niż trzecie, a od trzech nie zrobiłaś 
tysiąca metrów w mniej niż trzy minuty. Myślę, że wy-
szłaś z formy.

Słyszę to codziennie we własnej głowie.
– Mogę ją odzyskać – mówię. – Muszę się tylko przy-

łożyć.
Krzyżuje ręce na piersi. Ma nad podziw ładnie wy-

rzeźbione mięśnie, co pewnie by mnie rozpraszało, gdy-
byśmy spotkali się w innych okolicznościach.

– Jesteś obciążeniem i według mnie nie warto odsu-
wać na bok rzeczywiście utalentowanych zawodniczek, 
żebyś ty się mogła „przyłożyć”. Ale Peter coś w tobie wi-
dzi. uważa cię za nieoszlifowany diament.

Zalewa mnie fala ulgi. Jeżeli Peter McEwan tak twier-
dzi, to coś w tym musi być.

Zaciska usta w linijkę.
– nie podzielam jego opinii.
gdybym była mądrzejsza, spakowałabym się zaraz 

po tym spotkaniu. Bo przecież prędzej czy później jed-
no z nas musi stąd odejść i raczej nie będzie to on.
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Gdy wychodzę, pod ścianą budynku siedzi trzech 
kolesi.

– Hej, nowa koleżanko! – woła jeden. Sportowcy są 
z reguły śmielsi od innych ludzi. Mniej się boją porażki.

Przystaję i obracam głowę, przerzucając pęk ciem-
nych włosów nad ramieniem. Co za szczęście, że choć-
bym nie wiem jak się podłożyła, zostaje mi jeszcze to. 
Oprócz nadprzyrodzonych zdolności uroda to zdecy-
dowanie najcenniejszy skarb. Działa jak przepustka 
w każdej sytuacji, bo mężczyźni natychmiast są go-
towi przymknąć oko na wszystkie moje wady. A mam 
ich co niemiara.

– Tak? – pytam z uniesionymi brwiami.
Wszyscy szczerzą się jak banda niesfornych smar-

kaczy, a najodważniejszy występuje naprzód.
– Jesteś tutaj nowa? – pyta, zrównując się ze mną.
– To już chyba ustaliliśmy. – Jest niczego sobie. Ma-

sywny. Pewnie futbolista. Lubię takich. Drobna sylwet-
ka biegaczy bynajmniej mnie nie pociąga.

– Jestem Landon – mówi, a ja wzdrygam się w środ-
ku. Landon to imię dzieciaka, co chodzi do prywatnej 
szkoły, nosi polo z różowym kołnierzykiem, a po lek-
cjach spuszcza łomot gejom. Ale jest uroczy. Wprawdzie 
niekoniecznie mnie kręci taki amerykański typ faceta 
sukcesu, ale po kilku piwach kręcą mnie różne rzeczy.

– Miło cię poznać, Landon – odpowiadam, ale nie 
zwalniam kroku, bo mężczyźni uwielbiają ścigać. Oczy-
wiście rusza w ślad za mną. Jakżeby inaczej. niesłycha-
ne, jak łatwo ich przejrzeć.

– nie powiedziałaś mi, jak się nazywasz – mówi, gdy 
mnie dogania.



– nie pytałeś.
– Okej, jak się nazywasz?
– Finn.
Staje w miejscu, lecz ja idę dalej.
– To imię dla faceta! – woła.
– Wiem – śmieję się.
– Chcę być twoim chłopakiem, Finn!
Taaa. To też wiem.
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2

Will

nie chcę jej w mojej drużynie.
Wiedziałem to od chwili, kiedy weszła do pokoju 

Petera. nawet gdyby puścić w tle ścieżkę dźwiękową 
ze Szczęk, wrażenie nie mogłoby być bardziej katastro-
falne.

nie pojmuję, dlaczego Peter zdecydował się ją spro-
wadzić. Dziewczyna napadła na innego zawodnika z ki-
jem bejsbolowym! Żeby chociaż miała jakieś wybitne 
zdolności, dla których warto by machnąć na to ręką, ale 
w jej wypadku na dwoje babka wróżyła. Zdarza się jej 
zaliczyć rewelacyjne występy, a potem przez całe mie-
siące biega byle jak.

– Ta dziewczyna to same kłopoty – mówię mu, kie-
dy już jej nie ma. Staram się zachować neutralny ton 
i ukryć zjadliwą niechęć, która nawet mnie wydaje się 
wykraczać poza ramy zdrowego rozsądku.

– Potrzeba ci liderki – przekonuje Peter. – Kogoś, kto 
pozwoli reszcie twoich dziewczyn uwierzyć, że mają 
szansę. Komu będą chciały dorównać.
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Peter robi to, co ja, od przeszło dwudziestu pięciu 
lat, a jego nazwisko stało się przez ten czas głośne nie 
tylko w całym kraju, ale i za granicą. Już ładnych kilka-
dziesiąt lat temu mógł się przenieść na dowolną pierw-
szoligową uczelnię. To on jest zawodowcem.

Ale Chryste, tym razem się myli.
– Mamy Betsy – podsuwam. Jego drwiące prychnię-

cie mówi samo za siebie: nikt nie lubi Betsy. Jest zaro-
zumiała, złośliwa i tylko trochę szybsza od innych, a za-
chowuje się, jakby była gwiazdą. Ale nikt nie ma odwagi 
z nią zadzierać.

– Okej, ale Finnegan? Twoim zdaniem właśnie ona 
mogłaby zbudować drużynę? Przy niej Betsy to Mat-
ka Teresa.

– Widziałeś ją kiedyś, jak biega? – pyta.
Kręcę głową przecząco. Skończyłem studia dwa lata 

wcześniej, niż ona rozpoczęła. usłyszałem o niej kil-
ka lat temu, gdy była na pierwszym roku i zanosiło się, 
że zrobi furorę. A potem szepty ucichły i wszyscy ja-
koś o niej zapomnieli, łącznie ze mną. Szkoda, że tak 
nie zostało.

– Bywa niesamowita – mówi z podziwem w głosie. – 
Jeżeli tylko zechce, reszta peletonu wygląda przy niej 
jak w zwolnionym tempie.

– Cóż, od dłuższego czasu widać nie zechciała – wy-
pominam – i na pewno nie wygląda na kogoś, kto umie 
jednoczyć ludzi.

Peter się uśmiecha.
– Kto lepiej ją tego nauczy, jeżeli nie ty?
Od początku byłem sceptyczny. A teraz, gdy ją zoba-

czyłem, wiem, że to fatalne posunięcie. nie chodzi tyl-



ko o to, że źle się integruje i nie ma stabilnej formy, ale 
ta dziewczyna to typ manipulantki, zbyt atrakcyjnej, 
by przyniosło to coś dobrego. Wparowała do tego poko-
ju niczym modelka na wybiegu, cała opalona, z noga-
mi do samej szyi, wielkimi, zielonymi oczami i wszyst-
kowiedzącym uśmiechem. Taka dziewczyna stwarza 
problem samym swym istnieniem, po czym rozmyśl-
nie go tylko eskaluje.

A mnie naprawdę nie trzeba więcej problemów.
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3

Olivia

Siedzę w samochodzie, który jedzie o wiele za szyb-
ko. ulica jest wąska, a po obu jej stronach stoją zapar-
kowane auta, przez co chwilami ledwie udaje się nam 
przecisnąć. Przy każdym skrzyżowaniu umieszczone 
są znaki „stop”, ale my zwalniamy tylko przy niektó-
rych. Patrzę, jak mama usztywnia ramiona i wbija ple-
cy w fotel. Brat łapie mnie za rękę i ściska z całej siły. 
Pomaga mi nastawić się na ból.

Widzę kobietę na przejściu. Ma granatową sukien-
kę i opuchnięte kostki. Widzę ją jeszcze przed tym, jak 
ona spostrzega mnie, a wtedy obie wiemy, co się zaraz 
stanie. Patrzymy na siebie i wiemy.

Jej ciało wlatuje na maskę. W jednej chwili na szybę 
bryzga krew – kleks jak na abstrakcyjnym obrazie – tak 
szybko, jak gdyby kobieta była już ranna, zanim w nią 
uderzyliśmy. Hamujemy gwałtownie, a ją odrzuca do 
przodu. Samochód podskakuje, przejeżdżając po niej 
jak przez przerośnięty próg zwalniający.
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Mama odwraca się do mnie zszokowana, z wielkimi 
od strachu oczami. i nagle jesteśmy obie w jej pokoju. 

– Biegnij – szepcze. – Schowaj się w lesie.
Więc biegnę.
Biegnę najszybciej, jak mogę, bezradna i przerażona.
Do lasu, do lasu, do lasu, kołacze mi się w myślach 

jak mantra.
Biegnij do lasu.
Mam w głowie tylko jedno – zrobić, co mi kazała, jakby 

to mogło w czymś pomóc. Biegnę ile sił, wiedząc, że jest 
tuż za mną, że krew, która mi ścieka po plecach, to jedy-
nie początek, że zrobiłam coś bardzo, bardzo złego i jeże-
li choć na moment przystanę, to bestia mnie dopadnie.

Budzę się. Ale nie w moim nowym mieszkaniu. Stoję 
na nieznanej ulicy w szortach i podkoszulce, w których 
wieczorem położyłam się spać. Jestem boso, bo choćby 
nie wiem co, nigdy nie udaje mi się zachować butów 
przez sen. nie mam pojęcia, gdzie się znajduję. Słońce 
jeszcze nie wzeszło, ale granat nieba zaczyna powoli 
rzednąć w nadchodzącym brzasku. Serce łomocze mi 
w piersi z wysiłku i z przerażenia.

– niech to szlag – mruczę sama do siebie. Muszę wy-
kombinować, jak teraz wrócić do domu.

odszukanie mieszkania zajmuje mi przeszło godzinę, 
bo nie znam jeszcze dobrze okolicy. Wszystko wskazuje 
na to, że do chwili, gdy się obudziłam, nie przebiegłam 
więcej niż pięć kilometrów, ale musiałam zrobić jesz-



cze ponad sześć, zanim udało mi się wrócić do swojej 
nowej dzielnicy.

Zaraz potem przychodzę na stadion. Muszę być je-
dyną, która przed treningiem przebiegła jedenaście ki-
lometrów. Patrzę prosto przed siebie, udając, że nie sły-
szę poszeptywania dziewcząt dookoła i nie dostrzegam 
ich ukradkowych, pełnych niechęci spojrzeń. Wszyst-
kie wiedzą, kim jestem. i nie bardzo cieszy je mój wi-
dok. Jedna z nich, trochę wyższa od reszty, zupełnie 
nie kryje wrogości wobec mnie. Cholera. Jeszcze na-
wet nie poznałam nowych koleżanek, a już mam chęć 
im przyłożyć.

Mój nowy trener, a zarazem dupek nie z tej ziemi, 
Will Langstrom, idzie w naszą stronę, na co podnoszą 
się kolejno wszystkie głowy. Z daleka trzeba przyznać, 
że niezłe z niego ciacho. Ma seksowny chód, zmierz-
wione, brązowe włosy, wyraźnie zarysowane kości po-
liczkowe i niewzruszoną minę, co tylko przydaje mu 
uroku. Z niezrozumiałych względów jestem o to zła na 
niego i na siebie.

– Dzień dobry paniom – wita nas z uśmiechem.
– Dzień dobry, trenerze – odpowiadają chórem. Ja 

się nie odzywam. Wszystkie patrzą na niego, jakby był 
księciem z bajki i Christianem greyem w jednym. gdy-
by w tym momencie zechciał ściągnąć gacie, pół druży-
ny padłoby z miejsca na kolana. nic dziwnego, że taki 
z niego bufon.






