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1

Tego ranka, gdy mamy wyruszyć na grand tour po konty-
nencie, budzę się w łóżku obok Percy’ego. W chwili kon-

fuzji nie wiem, czy spaliśmy ze sobą, czy tylko w jednym 
posłaniu.

Percy ma na sobie kompletny ubiór z poprzedniego wie-
czoru, choć jego elementy nie są ani w takim stanie, w ja-
kim były pierwotnie, ani w tych miejscach, w których się 
wcześniej znajdowały. Pościel jednak, mimo że zmierzwiona, 
nie nosi śladów mokrych pieszczot. Chociaż więc nie mam 
na sobie nic oprócz zapiętej kamizelki – jakimś magicznym 
sposobem włożonej tyłem do przodu – i jednego buta, mogę 
chyba uznać, że obaj zachowywaliśmy się przyzwoicie.

Ta ulga jest nieco dziwna, gdyż wolałbym być trzeźwy, 
kiedy po raz pierwszy będziemy razem. O ile to kiedykolwiek 
nastąpi. Bo wygląda na to, że raczej nie.

Leżący obok mnie Percy przewraca się, niemal rozkwa-
szając mi nos, gdy przerzuca rękę nad głowę. Przyciąga do 
siebie większą część pościeli i wtula twarz w zgięcie mojego 
łokcia, nie budząc się. Jego włosy pachną cygarami, a oddech 
ma kwaśny, ale sądząc po smaku w tyle mojego gardła – ja-
dowitej mieszance chrzczonego dżinu i obcych perfum – mój 
jest jeszcze gorszy.

Po drugiej stronie pokoju rozlega się szelest rozsuwanych 
zasłon. Atakuje mnie słońce. Natychmiast okrywam twarz 
dłońmi. Percy się budzi, wzdryga i skrzeczy niby kruk. Próbuje 
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się przewrócić, napotyka na moje ciało, dalej się przetacza, aż 
ląduje na mnie. Mój pęcherz mocno protestuje. Musieliśmy 
wypić wczoraj wyjątkowo dużo, skoro czuję się tak źle. A już 
byłem z siebie zadowolony, że potrafię przez noc pić do utraty 
zmysłów, a potem normalnie funkcjonować następnego po-
południa – pod warunkiem, że to bardzo późne popołudnie.

I wtedy dociera do mnie, dlaczego jestem kompletnie 
skacowany, a równocześnie nadal trochę pijany – to nie po-
południe, moja zwyczajowa pora na wstawanie. Jest całkiem 
wcześnie rano, bo Percy i ja wyjeżdżamy dziś na kontynent.

– Dzień dobry paniczom – mówi Sinclair z drugiej strony 
pokoju. Dostrzegam tylko jego sylwetkę na tle okna, wciąż 
torturuje nas tym cholernym światłem. – Pańska matka, pa-
niczu – dodaje, unosząc w moim kierunku brew – przysłała 
mnie, żeby panów obudził. Powóz odjeżdża za godzinę, a pan 
Powell wraz z małżonką piją herbatę w jadalni.

Gdzieś z okolic mojego pępka Percy wydaje potakujący od-
głos na wzmiankę o obecności jego stryjostwa na śniadaniu –  
choć dźwięk ten w niczym nie przypomina ludzkiej mowy.

– Pański ojciec przyjechał z Londynu zeszłej nocy, pani-
czu – informuje mnie jeszcze Sinclair. – Chciałby się z panem 
rozmówić przed pańskim wyjazdem.

Żaden z nas się nie porusza. But zwisający mi ze stopy 
poddaje się i uderza o podłogę z głuchym tupnięciem drew-
nianego obcasa na orientalnym dywanie.

– Czy dać panom chwilę na dojście do siebie? – pyta 
Sinclair.

– Tak – odpowiadamy z Percym unisono.
Sinclair wychodzi, słyszę, jak zamykają się za nim drzwi. 

Zza okna dobiega chrzęst kół powozu na żwirowym podjeździe 
oraz wołania stajennych, którzy zaprzęgają konie.
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Wtedy Percy stęka makabrycznie, a ja śmieję się nie wia-
domo dlaczego.

Zamachuje się na mnie, lecz nie trafia.
– Co?
– Brzmisz jak niedźwiedź.
– Cóż, ty cuchniesz jak podłoga w barze.
Zsuwa się z łóżka głową do przodu, zaplątuje się w po-

ściel i zamiera w połowicznej stójce z policzkiem na dywanie. 
Kopie mnie stopą w brzuch, niestety trochę zbyt nisko, więc 
mój śmiech przechodzi w jęk.

– Uważaj, kochany.
Nie mogę już dłużej ignorować potrzeby ulżenia sobie, 

więc wstaję, przytrzymując się ręką zasłony. Parę szwów 
puszcza. Schylenie się po nocnik pod łóżkiem grozi zgonem, 
a przynajmniej przedwczesnym opróżnieniem pęcherza, więc 
otwieram przeszklone drzwi i sikam na żywopłot.

Gdy się odwracam, Percy nadal leży z głową na podłodze 
i stopami na łóżku. Włosy wysunęły mu się ze splecionego 
wstążką harcapu, kiedy spaliśmy, i  teraz jego twarz otacza 
gęsty czarny obłok. Nalewam sobie do kieliszka sherry z ka-
rafki na niskim kredensie i opróżniam go dwoma haustami. 
Nie czuję niemal żadnego smaku przez to coś, co wpełzło mi 
w nocy do gardła i zdechło, ale lekki rausz pomoże mi prze-
trwać pożegnanie z rodzicami. Oraz dni spędzone w powozie 
z Felicity. Dobry Boże, daj mi siłę.

– Jak wróciliśmy wczoraj w nocy do domu? – pyta Percy.
– A gdzie byliśmy? Po trzecim rozdaniu w pikietę straci-

łem orientację. 
– Chyba wygrałeś to trzecie rozdanie.
– Nie jestem do końca pewien, czy w nie grałem. Szczerze 

mówiąc, trochę wypiłem.
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– Tak naprawdę szczerze, to wypiłeś mnóstwo.
– Chyba nie byłem aż tak pijany, co?
– Monty, próbowałeś ściągnąć pończochy, nie zdejmując 

butów.
Nabieram w dłoń wodę z misy, którą przyniósł Sinclair, 

oblewam sobie twarz, a potem wymierzam kilka policzków –  
taka to mizerna próba zebrania sił na dzisiejszy dzień. Sły-
szę, że coś się ciężko osuwa. To Percy stoczył się całkiem 
na dywan.

Z trudem ściągam kamizelkę przez głowę i rzucam ją na 
podłogę. Leżący na plecach Percy wskazuje na mój brzuch.

– Masz tam coś dziwnego.
– Co? – Patrzę w dół. Pod pępkiem widzę rozmazany 

czerwony róż do policzków. 
– Jak myślisz, skąd to się tu wzięło? – pyta z krzywym 

uśmieszkiem Percy, a ja spluwam na dłoń i ścieram to.
– Dżentelmeni są dyskretni.
– To był dżentelmen?
– Przysięgam na Boga, Perc, gdybym pamiętał, powie-

działbym ci.
Wypijam kolejny łyk sherry prosto z karafki i odstawiam 

ją na kredens, ledwo trafiając. Trochę zbyt głośno stuka o blat.
– To prawdziwe brzemię, wiesz? – zagaduję.
– Co?
– Jak się tak dobrze wygląda. Wszyscy się do mnie kleją.
Percy śmieje się, nie pokazując zębów.
– Biedny Monty, cóż za ciężki los.
– Los? Jaki los?
– Wszyscy się w tobie natychmiast i namiętnie zakochują.
– Cóż, trudno ich winić. Sam bym się w sobie zakochał 

od pierwszego wejrzenia. 
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Rzucam mu uśmiech, który jest jednocześnie nikczemny 
i chłopięcy, z dołeczkami tak głębokimi, że można by do nich 
nalać herbaty.

– Równie skromny, co przystojny.
Percy wygina plecy – przeciąga się mocno z głową wciśnię-

tą w dywan, splatając palce wyciągniętych rąk. Ogólnie nie 
lubi się popisywać, ale co rano odstawia prawdziwy spektakl.

– Jesteś gotów na dziś? – pyta.
– Chyba tak. Nie bardzo się angażowałem w planowanie, 

ojciec wszystko załatwił. Gdyby nie było dopięte na ostatni 
guzik, nie wysyłałby nas.

– Czy Felicity już nie marudzi z powodu wyjazdu na pensję?
– Dawno przestałem za nią nadążać. I nadal nie rozu-

miem, dlaczego musimy ją ze sobą zabrać.
– Tylko do Marsylii.
– Po dwóch cholernych miesiącach w Paryżu.
– Przetrwasz jeszcze jedno lato z siostrą.
Nad nami zaczyna płakać dziecko – deski podłogi są za 

cienkie, by to wytłumić – a potem słychać stuk obcasów niań-
ki, która biegnie na wezwanie, niczym tętent końskich kopyt 
na bruku.

Obaj przewracamy oczami w stronę sufitu.
– Goblin się obudził – stwierdzam cicho. Jego wycie, choć 

przytłumione, podsyca łupiący ból w mojej czaszce.
– Nie afiszuj się tak z radością z jego istnienia.
Rzadko widywałem mojego małego brata, odkąd pojawił 

się trzy miesiące temu – jedynie tyle, by zdumieć się z począt-
ku tym, jaki jest dziwny i pomarszczony, niczym pomidor, 
który pozostawiono na słońcu przez całe lato, a potem tym, 
jak ktoś tak maleńki może mieć taki potencjał do zniszczenia 
całego mojego przeklętego życia.
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Zlizuję kroplę sherry z kciuka.
– Ależ z niego utrapienie.
– Chyba nie aż takie, nie mierzy więcej niż tyle. – Percy 

wyciąga dłonie, aby zademonstrować.
– Pojawia się taki znikąd…
– No nie powiedziałbym, że znikąd…
– A potem ryczy co chwila, budzi nas i zagarnia przestrzeń.
– Ma tupet.
– Mógłbyś okazać trochę współczucia.
– Niby z jakiej racji?
Rzucam w niego poduszką, a on jest zbyt zaspany, by na 

czas zareagować, więc dostaje prosto w nos. Śmieję się, gdy 
niezgrabnie odrzuca ją ku mnie, po czym padam na łóżko. 
Leżę na brzuchu z głową zwieszoną przez krawędź i twarzą 
tuż nad jego twarzą.

Unosi brwi.
– Co za poważny wyraz na twym obliczu. Planujesz sprze-

dać Goblina wędrownej trupie aktorów w nadziei, że wy-
chowają go jak swojego? Nie powiodło ci się z Felicity, ale za 
drugim razem może się udać.

Tak naprawdę myślę o tym, że ten rozczochrany, mało 
przytomny poranny Percy to mój najulubieńszy Percy. Myślę 
o tym, że skoro on i ja mamy przed sobą tę ostatnią wspólną 
podróż, grand tour po kontynencie, to zamierzam ją wy-
pełnić jak największą liczbą poranków przypominających 
ten. Myślę o tym, że planuję spędzić nadchodzący rok, jakby 
kolejnych lat miało nie być – będę się upijać do nieprzytom-
ności przy każdej okazji, romansować z pięknymi dziewczęta-
mi o cudzoziemskich akcentach i budzić się obok Percy’ego, 
delektując się przyśpieszonym biciem serca, jakie wywołuje 
we mnie jego bliskość.



Sięgam w dół i dotykam jego ust palcem serdecznym. 
Myślę, żeby też mrugnąć, co bezspornie byłoby lekką prze-
sadą, ale zawsze uważałem, że nie warto marnować czasu na 
subtelności. Fortuna sprzyja flirciarzom.

Do tej pory Percy nie zorientował się, co czuję, i to wy-
łącznie jego wina, że jest tak cholernie głupi.

– Myślę tylko o tym, że dziś wyjeżdżamy na grand tour –  
odpowiadam – i że nie zamierzam zmarnować ani chwili.
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2

Gdy wchodzimy do jadalni, śniadanie jest już podane, 
a  służba zdążyła się rozproszyć. Przeszklone francuskie 

drzwi są szeroko otwarte, mgliste poranne słońce migocze 
na werandzie, wiatr zaś wydyma koronkowe zasłony do środ-
ka. Inkrustowane złotem ślimakowe zdobienia lśnią ciepłym, 
wilgotnym blaskiem.

Matka wygląda tak, jakby nie spała od wielu godzin. Ma 
na sobie niebieską suknię jezuitkę, a jej piękne ciemne włosy 
są zebrane w schludny kok nad karkiem. Przeczesuję palcami 
swoje, próbując nadać im rozczochrany wygląd, który naj-
bardziej lubię, w tym pociągającym stylu pod hasłem: „Już 
tak wyglądały, gdy się obudziłem”. Po drugiej stronie stołu 
siedzą ciotka i stryj Percy’ego, oboje milczący, ze ściągniętymi 
twarzami. Ustawionym przed tą trójką jedzeniem można by 
nakarmić oddział wojska, lecz matka tylko dłubie łyżeczką 
w gotowanym jajku w kieliszku z serwisu z Delf – dzielnie 
stara się odzyskać figurę po tym, jak zepsuł ją jej Goblin – 
a opiekunowie Percy’ego jedynie piją kawę. Percy i  ja nie 
wniesiemy żadnej zmiany – mój żołądek nadal się nie uspo-
koił, a Percy zawsze był wybredny. Rok temu przestał jeść 
mięso, jakby chciał sobie przedłużyć Wielki Post, twierdząc, 
że to dla zdrowia, ale i  tak nadal ląduje w  łóżku złożony 
jakąś chorobą częściej niż ja. Trudno mi jest mu współczuć, 
skoro odkąd nabrał tego zwyczaju, powtarzam mu, że dopóki 
nie poda mi lepszego wyjaśnienia, będę uważał jego dietę za 
absurd.
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Matka podnosi wzrok, gdy wchodzimy, a  zmarszczki 
wokół kącików jej oczu wygładzają się niczym uprasowany 
obrus.

– Panicze raczyli wstać.
– Dzień dobry, matko.
Percy kłania się jej lekko, zanim siada, jakby był tu go-

ściem. To komiczne zachowanie ze strony chłopaka, którego 
znam lepiej niż dwójkę własnego rodzeństwa. I o wiele bar-
dziej go lubię.

Jedno ze wspomnianego rodzeństwa, to obecne, nie zwra-
ca uwagi na nasze przybycie. Oparła miłosną powieść o krysz-
tałowy pojemnik na dżem, a widelec do nakładania posłużył 
jej jako zakładka.

– Zniszczy ci się od tego mózg, Felicity – mówię, opadając 
na krzesło obok.

– Nie tak szybko, jak od dżinu – odpowiada, nawet nie 
podnosząc wzroku.

Mojego ojca, dzięki Bogu, nie ma.
– Felicity – syczy do niej matka przez stół. – Może lepiej 

odłóż okulary.
– Potrzebuję ich do czytania – odpowiada Felicity ze spoj-

rzeniem nadal wbitym w wydrukowane bezeceństwa.
– W ogóle nie powinnaś teraz czytać. Mamy gości.
Felicity ślini palec i  przewraca stronę. Matka skupia 

rozgniewane spojrzenie na sztućcach. Nakładam sobie ze 
srebrnego stojaka kawałek tostu i rozsiadam się wygodnie, 
by obserwować wymianę ciosów. To zawsze przyjemne, gdy 
czepiają się Felicity, a nie mnie.

Matka patrzy przez stół na Percy’ego – jego ciotka skubie 
dość wyraźny ślad po cygarze na haftowanym mankiecie jego 
fraka – a potem mówi do mnie poufałym tonem:
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– Jedna z  moich pokojówek znalazła dziś rano twoje 
spodnie w klawikordzie. To chyba te, w których wyszedłeś 
wczoraj wieczorem z domu.

– To… dziwne – odpowiadam. Wydawało mi się, że zgu-
biłem je na długo przed powrotem do domu. Nagle przypo-
minam sobie, że zdejmowałem ubranie, gdy razem z Percym 
przed świtem zataczaliśmy się przez główny salon. Zostawia-
łem za sobą rozrzucone elementy garderoby niczym powalo-
ne drzewa. – A nie znalazła czasem też buta?

– Chciałeś je zabrać w podróż?
– Pewnie mam mnóstwo innych.
– Wolałabym, żebyś chociaż przejrzał, co zostało wysłane.
– Po co? Mogę posłać po cokolwiek z domu, a poza tym 

kupimy nowe łachy w Paryżu.
– Boję się wysyłać twoje eleganckie rzeczy do jakiegoś ob-

cego francuskiego mieszkania z dziwną służbą.
– Ojciec wybrał to mieszkanie i służbę. Z nim porozma-

wiaj, skoro się boisz.
– Boję się też o was dwóch, samotnych chłopców na kon-

tynencie przez cały rok.
– Cóż, mogłaś wyrazić ten niepokój nieco wcześniej niż 

w dniu naszego wyjazdu.
Matka zaciska usta i wraca do dłubania w jajku.
Ojciec zjawia się nagle w drzwiach jadalni niczym wy-

wołany demon. Tętno mi przyśpiesza i wgryzam się łapczy-
wie w tost, jakbym mógł ukryć się za jedzeniem, gdy jego 
wzrok wędruje wokół stołu. Złote włosy ma zaczesane do 
tyłu, a harcap porządnie zapleciony, o czym mógłby marzyć 
mój własny, gdyby nie rozplątywały go ciągle palce zaintere-
sowanych mną osób.
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Widzę, że przyszedł do mnie, ale najpierw poświęca uwagę 
matce – tylko tyle, by zdążyć pocałować ją w czubek głowy –  
zanim nie zaczepi mojej siostry.

– Felicity, zdejmij te przeklęte okulary z nosa.
– Potrzebuję ich do czytania – odpowiada, nie podnosząc 

wzroku.
– Nie powinnaś czytać przy śniadaniu.
– Ojcze…
– Zdejmij je natychmiast albo ci je zaraz połamię. Henry, 

pozwól na słówko.
Moje imię padające z ust ojca drażni mnie tak bardzo, że 

aż się krzywię. Ten okropny „Henry” nas łączy, a za każdym 
razem, gdy wymawia to imię, aż zagryza zęby, jakby głęboko 
żałował, że mnie ochrzcił. Trochę się spodziewałem, że Gobli-
na też wspólnie z matką nazwą Henrym w nadziei, że imię to 
odziedziczy ktoś, kto wciąż ma szansę okazać się go godnym.

– Może usiądziesz z nami i zjesz śniadanie? – mówi matka.
Ojciec trzyma dłonie na jej ramionach, a ona kładzie swo-

ją na jednej z nich, próbując przyciągnąć go na puste krzesło 
z drugiej strony. On się jednak odchyla.

– Muszę porozmawiać z Henrym na osobności. – Kiwa 
głową ciotce i stryjowi Percy’ego, ledwo muskając ich wzro-
kiem. Właściwe formy pozdrowienia nie dotyczą członków 
podlejszych warstw szlachty.

– Chłopcy dzisiaj wyjeżdżają – próbuje znowu matka.
– Wiem. Po cóż innego chciałbym rozmawiać z Henrym? –  

Marszczy brew w moim kierunku. – Teraz, jeśliś łaskaw.
Rzucam serwetę na stół i wychodzę za nim z jadalni. Gdy 

mijam Percy’ego, patrzy na mnie, a  jego usta układają się 
w pełen współczucia uśmiech. Delikatne piegi wokół jego
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oczu się poruszają. Z czułością trzepię go w tył głowy, gdy 
przechodzę.

Idę za ojcem do jego salonu. Okna są szeroko otwar-
te, koronkowe zasłony rzucają kraciasty cień na podłogę, 
a z dziedzińca dochodzi duszący zapach wiosennego kwiecia 
więdnącego na pnączach. Ojciec siada przy biurku i zaczyna 
przeglądać leżące na nim papiery. Przez chwilę wydaje mi się, 
że wróci do pracy, a ja będę musiał usiąść i gapić się na niego 
jak jakiś imbecyl. Podejmuję ryzyko i sięgam po brandy na 
niskim kredensie, lecz powstrzymuję się, gdy ojciec mówi:

– Henry…
– Tak, ojcze?
– Pamiętasz pana Lockwooda?
Podnoszę wzrok i uświadamiam sobie, że elegant o wyglą-

dzie uczonego stoi tuż przy kominku. Ma rude włosy i rumia-
ne policzki, a jego twarz okala rzadka broda. Tak się skupiłem 
na ojcu, że nawet go nie zauważyłem.

Pan Lockwood kłania się lekko, a okulary zsuwają mu 
się po nosie.

– Mój panie, jestem pewien, że lepiej się poznamy w trak-
cie najbliższych miesięcy, gdy będziemy razem podróżować.

Mam ochotę zwymiotować na jego zapinane na klamerki 
trzewiki, ale się powstrzymuję. Nie chciałem na tę podróż 
żadnego cycerona, bo nie interesują mnie wcale te uczone rze-
czy, które opiekun ma przekazać swoim podopiecznym, i do-
skonale potrafię sam zapewnić sobie dobrą zabawę, zwłaszcza 
z Percym u boku.

Ojciec wkłada papiery, w których grzebał, do skórzanego 
etui i podaje je Lockwoodowi.

– Najważniejsze dokumenty. Paszporty, akredytywy, świa-
dectwa zdrowia, rekomendacje dla moich znajomych we Francji.
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Lockwood wkłada papiery do kieszeni fraka, a ojciec ob-
raca się z łokciem podpartym na biurku, by na mnie spojrzeć. 
Wsuwam dłonie między uda a sofę.

– Usiądź prosto – warczy. – Jesteś niski, nawet jak się nie 
garbisz.

Ściągam ramiona do tyłu, choć z trudem, i patrzę mu 
w oczy. Marszczy brwi, a ja omal nie osuwam się z powrotem.

– Jak myślisz, Henry, o czym chcę porozmawiać? – pyta.
– Nie wiem, ojcze.
– Cóż, spróbuj odgadnąć.
Spuszczam wzrok, chociaż wiem, że to błąd. Nie potrafię 

jednak inaczej.
– Patrz na mnie, jak do ciebie mówię.
Unoszę spojrzenie i wbijam je w punkt nad jego głową, 

żeby nie musieć patrzeć wprost na niego.
– Chcesz rozmawiać o mojej rocznej podróży?
Przewraca oczami: błyskawiczny ruch źrenic ku górze, 

który jednak trwa na tyle długo, że czuję się jak jakiś cho-
lerny prostak i rodzi się we mnie gniew – po co zadaje tak 
oczywiste pytanie, skoro chce jedynie zadrwić ze mnie, gdy 
odpowiem? – ale milczę. Dłuższy wykład wisi w powietrzu 
niczym burza.

– Chcę mieć pewność, że jesteś świadom warunków 
tej wyprawy, zanim wyjedziesz. Nadal uważam za głupotę 
ze strony twojej matki i mojej, że pozwalamy ci na coraz 
więcej, chociaż zostałeś wydalony z Eton College. Lecz 
wbrew sobie daję ci ten rok, żebyś zmądrzał. Rozumiesz, 
co mówię?

– Tak, ojcze.
– Ustaliliśmy z panem Lockwoodem, jaki będzie najlep-

szy plan twojego pobytu za granicą.




