
– Na pewno się jej spodoba – zaczął. – Jak tylko się obudzi, musisz jej 
to zagrać.

Kiedy usłyszała dźwięk poruszanego stojaka, obróciła się, żeby upewnić 
się, że chłopak wyszedł z sali. Uśmiechnęła się blado ignorując łzy, które 
w kółko formowały się w jej oczach. Jak tylko Ellie się obudzi, uściśnie ją 
i zagra piosenkę, na którą tak długo czekała. 



20 

Rozdział pierwszy

Astrid wynurzyła głowę z wanny i wzięła szybki haust powietrza, delektu-
jąc się znajomym uczuciem chwilowego zamroczenia. Nie zastanawiając 
się zbyt długo, ponownie zamknęła oczy i powtórzyła czynność wykony-
waną od pięciu minut. 

Pod wodą wszystko było prostsze. Nie myślała o niczym, co ją przytła-
czało, nie martwiła się na próżno i nie musiała przejmować się nawet od-
dychaniem. 

Podkurczyła nogi i zaczęła odliczać w głowie sekundy, które spędzała pod 
powierzchnią. Zatrzymała się przy dziewięćdziesięciu, gdy kolejny raz wy-
nurzyła głowę i oparła ją o krawędź wanny. Pozwoliła opaść pasmom wło-
sów czując jak przylepiają się do białej ceramiki i spojrzała w stronę sufitu. 

Nie potrafiła określić, ile czasu spędziła w  wodzie. Zorientowała się 
jedynie, że była już zimna, bąbelki opadły, a  jej palce były obrzydliwie 
pomarszczone. Mimo tego, nie chciała zmuszać się do zakończenia kąpie-
li. Rozprostowała nogi na tyle, na ile pozwalał jej rozmiar wanny i cicho 
westchnęła.

 Wczoraj przeżyła ostatni dzień szkoły średniej. Zwieńczenie trzyletniej 
męki, którą musiała przeżywać każdego dnia. Teoretycznie teraz mogło 
być już tylko lepiej. 
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Dlaczego więc, wcale nie czuję się jakby tak miało być? – pytanie dudniło 
w jej głowie i nawet długa sesja wyciszania się pod wodą nie potrafiła go 
z  niej wyrzucić. Czasem zastanawiała się, czy słusznie oskarżała szkołę 
średnią i miejscowość, w której mieszkała o całe zło, które się jej przyda-
rzyło. Może problem tkwił w niej. Może to ona nie pasowała do społecz-
ności i  dlatego tak źle się w  niej czuła? Może nic nie było winą ludzi, 
a jedynie okoliczności, w jakich się znaleźli? Może wtedy, w pierwszej kla-
sie, to nie była wina kierowcy, a fazy księżyca w której się znajdowali? 

Wynurzyła dłoń i zaczęła bawić się mokrymi włosami. Zamknęła oczy 
i  ponownie, przy czym równie mało skutecznie, spróbowała wyrzucić 
z siebie wszystkie negatywne myśli, które obciążały jej umysł.

Wiedziała, że powinna zacząć myśleć o pozytywach. Nie wiedziała tyl-
ko, dlaczego nie mogła żadnych znaleźć. Marzyła o zakończeniu szkoły, 
niemalże od momentu, gdy ją zaczęła. Tymczasem nadszedł ten wiekopo-
mny dzień, a ona wcale nie czuła ulgi.

Domyślała się w czym tkwiło źródło problemu, ale nie chciała kolejny 
raz analizować swoich uczuć, więc otworzyła oczy i zmusiła się do wyjścia 
z wanny. Owinęła się ciepłym ręcznikiem, który czekał na nią na kalory-
ferze i wyszła z łazienki. 

– Wszystko w porządku, kochanie? – mama złapała ją, gdy ta była już 
przy drzwiach do swojego pokoju.

Dziewczyna spojrzała na niewysoką kobietę. Patrzyła na nią wielkimi ocza-
mi wyglądając na zaniepokojoną. Musiała się bać, że Astrid znów przechodzi 
przez jedną z faz, jakie doświadczała po wydarzeniu, które odcisnęło na niej 
piętno. Minęły trzy lata, a ona nadal się tym martwiła. Nie chcąc niepokoić 
swojej rodzicielki, odparła uśmiechając się tak szczerze jak tylko potrafiła:

– Jasne, że tak. Czemu miałoby nie być? 
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Słysząc słowa córki, kobieta wyraźnie się rozluźniła. Po krótkiej rozmowie 
na temat obiadu zeszła na dół, a Astrid wślizgnęła się do swojego pokoju. 

Nie chciała dokładać jej zmartwień. W gruncie rzeczy sama nie wie-
działa, czy było w porządku, więc logicznie zdecydowała, że dopóki sama 
się tego nie dowie, nie będzie martwiła innych. 

Wszystko powinno być w porządku. Tego właśnie starała się trzymać. Nie 
powinna mieć żadnych zmartwień. Nie powinna bać się o studia, bo li-
ceum skończyła z dobrym wynikiem. W miarę dobrze udało się jej dosto-
sować do systemu nauczania i  stworzyć dla innych przekonujący obraz 
przeciętnej uczennicy. 

Czasem miała wrażenie, że tylko Jajo znał prawdziwą Astrid. Jeśli mia-
ła szukać wspomnianych pozytywów w  szkole średniej, on był jednym 
z nich. Nie minęło wiele dni od zakończenia liceum, a już zdążyła się za 
nim stęsknić. Był jedynym człowiekiem, który w kilka sekund świadomie 
potrafił doprowadzić ją do szału i równie szybko poprawić jej humor. 

W trakcie swojej szkolnej przygody, Astrid miała jeszcze garstkę znajo-
mych, z którymi się spotykała, ale nigdy nie czuła się z nimi na tyle kom-
fortowo, żeby spróbować się przed nimi otworzyć. Zawsze zachowywała 
się przy nich inaczej, aniżeli by tego chciała i gdy wracała do domu, sama 
nie wiedziała, kim w końcu była. 

Szczęśliwym trafem, w tamtym czasie trafiła na Pchłę na globusie i zapa-
miętała to jedno zdanie, które wypowiedział przyjaciel Colina, głównego 
protagonisty powieści: „Masz ode mnie najlepszą radę dotyczącą przyja-
ciół, jaką kiedykolwiek dostaniesz: jeśli nimi są, będziesz to wiedział, jeśli 
będziesz miał co do tego jakiekolwiek wątpliwości, nie są twoimi przyja-
ciółmi”. Po przeczytaniu tego jednego zdania, wiedziała co należało zro-
bić. I dlatego został jej tylko Jajo.
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Uważała, że należał do najbardziej interesujących osób na świecie i może 
dzięki temu, nigdy się z nim nie nudziła. Gdy zauważał, że Astrid interesował 
jakikolwiek temat, wiedział jakie zadawać pytania i zawsze wyglądał na zain-
teresowanego tym, co miała do powiedzenia. Umiejętność ta przychodziła 
mu zupełnie naturalnie, przez co dziewczyna często się zapominała i przyła-
pywała się na mówieniu o zwyczajnych błahostkach nawet godzinami. 

Zerwała się z łóżka, gdy poczuła, że znów zaczyna robić się jej niedo-
brze i włączyła głośnik leżący na stoliku nocnym. Jeśli nie wanna, to mu-
zyka musiała sprawić, że poczuje się lepiej. 

Po przesłuchaniu kilku piosenek z ulubionej składanki zrozumiała, że 
i to nie było rozwiązaniem problemu. Odsunęła od siebie głośnik i scho-
wała głowę pod poduszkę. Miała ochotę krzyczeć, ale jej usta nie chciały 
wydać z siebie żadnego dźwięku. Wszystko powinno być w porządku – po-
wtarzała jak mantrę. – Powinnam być szczęśliwa. 

Zaczęła chodzić po swoim pokoju starając się uspokoić. To nie był 
pierwszy raz, kiedy była bezsilna względem swoich uczuć i nie ostatni raz, 
kiedy stała się więźniem własnego umysłu.

 Nie wiedziała, co ze sobą zrobić, więc wyciągnęła swój stary notatnik. 
Terapeutka prosiła ją kiedyś, żeby opisywała w nim uczucia, szczególnie 
wtedy, kiedy sobie z nimi nie radziła. Chwyciła za długopis i zaczęła for-
mować litery: Czuję się…

W tym tkwił problem. Jak się czuła? Jak mogła opisywać coś, czego 
sama nie rozumiała? Zacisnęła pięść i nim się zorientowała, zaczęła stukać 
długopisem w biurko wygrywając melodię, która nie mogła przestać jej 
nawiedzać. Gdy tylko jej umysł zaczął nadążać za palcami, rzuciła przybo-
rem do pisania i podeszła do szafy. Warknęła cicho, po czym zarzuciła na 
siebie płaszcz, założyła buty i wyszła z pokoju.



24 

– Idę na spacer – oznajmiła rodzicom i wyszła na słabo oświetloną uli-
cę miasta, którego miała serdecznie dość. Na dworze było zimno i wiało, 
zupełnie jakby wcale nie miały zaczynać się wakacje. 

Schowała dłonie w kieszeniach swojej ulubionej znoszonej bluzy i nie 
zwracając uwagi na warunki pogodowe wędrowała przed siebie bez celu. 
Świeże powietrze zwykle pomagało jej się trochę uspokoić, więc co jakiś 
czas zwalniała, żeby nabrać powietrza. 

Po dziesięciu minutach znalazła się przy centrum miasta. Rozejrzała się do-
okoła, gdy jej uwagę przykuł neonowy baner zapraszający na premierę w kinie. 

Zatrzymała się przed wejściem rozważając opcję spędzenia wieczoru 
w sali kinowej. Miała cichą nadzieję, że taka spontaniczna wizyta będzie 
w stanie poprawić jej humor, a nawet jeśli nie – to może pozwoli zatrzy-
mać myśli kłębiące się w jej głowie.

 Dlaczego nie potrafiła cieszyć się z początku najdłuższych wakacji, ja-
kie kiedykolwiek miała przeżyć? W kolejnym miesiącu musiała złożyć 
aplikację na studia, a w następnym czekała ją przeprowadzka do miejsca, 
w którym będzie znajdował się jej przyszły uniwersytet. Nie chciała zmar-
nować wakacji na leżenie w łóżku i czytanie tych samych książek po raz 
setny. Już dawno postanowiła, że to najwyższa pora na wyjście ze swojej 
strefy komfortu. Potrzebowała jedynie iskry zapalnej, która z jakiegoś po-
wodu nie chciała się w jej życiu pojawić. 

I mimo że bardzo chciała opuścić Falmouth, w głębi duszy robiło jej się 
niedobrze, gdy tylko myślała o samodzielnym mieszkaniu w akademiku 
bez Jaja i rodziców u boku, czyli jedynych osobach, na które zawsze mogła 
liczyć, żałowała, że nie mogła pogadać o tym z Ellie, która dokładnie wie-
działaby, co zrobić i  co jej w  tym przypadku poradzić. Byłaby teraz na 
studiach i takie rzeczy miałaby już dawno za sobą. 



Ellie była racjonalna i większość rzeczy, nad którymi Astrid panikowa-
ła, analizowała punkt po punkcie, tym sposobem magicznie uspokajając 
wzburzoną Astrid. W liceum, nie mając u swojego boku Ellie, była zmu-
szona przejąć jej rolę. 

Jajo twierdził, że za tę trzyletnią i bardzo przekonującą rolę definityw-
nie należał się jej Oskar. Znał ją od dziecka i  wiedział, że Astrid była 
wszystkim, ale nie spokojną i  opanowaną dziewczyną. Była po prostu 
przeciwieństwem Ellie. Dlatego Astrid tak bardzo lubiła jego towarzy-
stwo. Pozwalał jej być sobą – Astrid sprzed liceum. Uśmiechnęła się deli-
katnie na myśl o tym, że licealny koszmar się już dla niej skończył i poda-
ła drobne kasjerce, która drukowała jej bilet na wieczorny seans kinowy.
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Rozdział drugi

Jedno wielkie nieporozumienie – wpatrywała się w ogromny ekran kinowy, 
kiwając z niedowierzaniem głową. Nie była wymagającym krytykiem fil-
mowym. Zaliczała się do widzów, którzy nie zadawali zbędnych pytań 
i potrafili przymknąć oko na małe, i te nieco większe, błędy twórców dzieł 
kinematografii. 

Ale tym razem to była głęboka przesada. Po scenie, w której główna bo-
haterka zmieniła się w węża, duża część sali nie wytrzymała i wyszła z kina 
w trakcie seansu. Nie mogła się dziwić. Zwiastun wskazywał na to, że film 
był komedią romantyczną, nie filmem science-fiction. Mimo tego, była pod 
wrażeniem, jak mocno wciągnęła się w ten beznadziejny film. Z każdą sceną 
coraz bardziej zastanawiała się, czy można było go jeszcze mocniej sparta-
czyć. I z każdą sceną dowiadywała się, że owszem – można było. 

Pomimo zawodu, musiała przyznać, że kino okazało się być dobrym 
pomysłem. Dwie godziny przerwy od własnych myśli i  zanurzenie się 
w seansie sprawiły, że odpoczęła i mogła wyjść z sali z w miarę czystym 
umysłem. No, prawie czystym. Niesmak po filmie pozostał – myślała. 

Gdy tylko pojawiły się napisy końcowe, Astrid chwyciła swój płaszcz, 
wstała z fotela i żwawym krokiem ruszyła przed siebie. 
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Niestety, spiesząc się do wyjścia i  nie posiadając przy tym zdolności 
widzenia w ciemności jak główna bohaterka filmu, źle określiła położenie 
nóg swojego kinowego sąsiada, zahaczyła o jego but i nim zdążyła zakląć, 
wylądowała z hukiem na podłodze. 

Zirytowana przetarła spodnie i podniosła wzrok na sąsiada, któremu 
raczej nie spieszyło się uciekać z sali wizualnych tortur. W tej samej chwi-
li zapalono światła i Astrid musiała kilkakrotnie zamrugać oczami, żeby 
przyzwyczaić je do nagłej jasności. Spojrzała w górę. 

Znajomo wyglądający chłopak w za dużej zielonej bluzie przyglądał się 
jej swoimi zaszklonymi ślepiami.

Czy on naprawdę płakał na tym gniocie? – uniosła brwi.
Nie mogła nie ulec wrażeniu, że skądś kojarzyła tę usianą piegami 

twarz. Czyżby chodzili do tego samego liceum? 
– Wszystko w porządku? – przełknął ślinę, przetarł szybko swoje wil-

gotne oczy i podał jej rękę.
Nie potrafiła przestać lustrować jego twarzy. Miał zadarty nos nadający 

mu nieco łobuzerski wygląd, ostry podbródek i wydatne kości policzkowe. 
– To chyba ja powinnam zapytać. Aż tak mocno przywaliłam ci w nogi 

czy po prostu bardzo wzruszają cię przemiany w gady? – wypaliła Astrid, 
ignorując rękę piegowatego chłopca. Wstała otrzepując spodnie z resztek 
popcornu, który – kto by się spodziewał – leżał beztrosko na kinowej 
podłodze.

Chłopak chyba nieco się zakłopotał, bo odchrząknął coś niemrawo, 
czego Astrid nie zrozumiała, więc szybko postanowiła go zignorować. Po 
krótkiej chwili ciszy blondyn wstał z miejsca, a Astrid, jak gdyby nigdy nic 
odrzekła:

– Nie żeby to była w jakimkolwiek stopniu moja spra…
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– Przemiany w gady – przerwał jej blondyn teatralnie pociągając no-
sem. – To one mnie tak wzruszają.

– Przykro mi – westchnęła i zauważając zdezorientowaną twarz piegowa-
tego, dodała: – To smutne, że takie rzeczy wywołują u ciebie takie reakcje.

Wzruszyła ramionami. 
– Wygląda na to, że możesz mi jedynie współczuć – powiedział, po 

czym znów podał jej rękę: – Pluton. 
Był wysoki i szczupły. Wyglądał trochę, jakby właśnie uciekł z wybiegu. 
Tym razem dziewczyna odwzajemniła uścisk dłoni i nie mogąc ukryć 

zaintrygowania odrzekła:
– Jak ta planeta? – Nim chłopak zdążył cokolwiek odpowiedzieć, pu-

ściła jego dłoń i położyła ręce na biodrach uśmiechając się szyderczo. – 
Więc próbujesz mi powiedzieć, że rodzice ochrzcili cię imieniem Pluton 
i wzruszasz się na przemianach młodych dziewczyn w gady? 

Blondyn kiwnął głową, a dziewczyna dodała poważnym tonem:
– Chyba potrzebujesz kogoś, z kim mógłbyś o tym porozmawiać.
Zaśmiała się wewnętrznie myśląc, że jeszcze parę chwil wcześniej sama 

potrzebowała kogoś, komu mogłaby się zwierzyć. Uważała, że jest najgor-
szym przypadkiem na świecie, a tu – dosłownie – przed jej nogami zjawił 
się chłopak o imieniu Pluton, który płakał na takim gniocie. 

Chłopak jedynie się zaśmiał i chwycił swoją torbę z niewygodnego fotela.
– Może i masz rację. Panie przodem – pochylił się, więc dziewczyna 

przeszła obok niego i oboje zaczęli kierować się w stronę wyjścia. – A tak 
w ogóle, Pluton nie jest już klasyfikowany jako planeta. 

Astrid kiwnęła głową, zdając sobie sprawę z tego faktu. Pluton nie był 
planetą już od jakiegoś czasu. Aż ciężko było jej uwierzyć, że chłopak nie 
zdecydował się na zmianę imienia.


