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Dla fanów Branny i Rydera  

– ta książka jest dla Was,  

bo Bóg mi świadkiem,  

że pragnęliście jej wydania bardziej niż ja 

:)



Rozdział 1

Nigdy nie zapomnę o tym, że niemal umarłam z po-
wodu psychopatycznego szaleńca, ale próby pusz-

czenia tego w niepamięć szły mi całkiem nieźle. Jed-
nak mojej rodzinie – wręcz przeciwnie. Ciągle o tym 
myśleli, po prostu nie mogli zamieść tego pod dywan. 
rozumiałam ich i chociaż podobało mi się, że tak się 
o mnie troszczyli i martwili o moje zdrowie psychicz-
ne, byłam o włos od ucieczki do szpitala psychiatrycz-
nego, byle tylko uwolnić się od tych przytłaczających 
wariatów. 

Nie lubiłam tak myśleć, bo przez to sprawiałam wra-
żenie niewdzięcznej. a taka nie byłam. Naprawdę ich 
rozumiałam. Wiedziałam, co nimi kierowało. Pięć mie-
sięcy temu Duży Phil – amerykański dupek, który teraz 
leżał sześć stóp pod ziemią – porwał mnie i torturował, 
nic więc dziwnego, że moja rodzina była taka namolna. 
Gdyby nie krążyli wokół mnie nieustannie, pewnie po-
radziłabym sobie z tą sytuacją inaczej. Mimo że nie po-
zwalałam na to, by ta szumowina miała nade mną jakąś 
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władzę, nawet po jego śmierci doceniałam to, że moja 
rodzina była dla mnie podporą na wypadek załamania. 

Nie doszło do tego.
Na szczęście nie postradałam zmysłów i nie pozwoli-

łam, by Duży Phil namieszał mi w głowie. Czasami mie-
wałam w nocy koszmary – śniłam o tym, co się wte-
dy stało i budziłam się zlana potem. Nigdy nie miałam 
przez to jednak problemów z zasypianiem. rada szpitala 
skierowała mnie do terapeutki, która miała stwierdzić, 
czy jestem na tyle zdrowa psychicznie, by móc dalej pra-
cować. Na początku zapisano mnie na sześć sesji, z któ-
rych zrobiło się dwadzieścia, zanim terapeutka uznała, 
że wszystko ze mną w porządku. Dzięki Bogu pozwoliła 
mi dalej pracować i przyznała, że zaskoczyło ją to, że po 
tym, przez co przeszłam, nie jestem wrakiem człowieka. 
Wydaje mi się, że nim nie byłam, dlatego że mój umysł 
i serce przeżyły coś gorszego – przez półtora roku prze-
żywałam kryzys związku z ryderem Slaterem. 

To wyjątkowy mężczyzna z jeszcze bardziej wyjątko-
wą przeszłością. Kiedyś mogłabym co najwyżej przeczy-
tać w książce lub zobaczyć w filmie to, co przeżyli on 
i jego czterej bracia. związek z nim mnie nie przerażał; 
zakochałam się w nim tak szybko, że dostałam zawro-
tów głowy, ale to przyćmiło moje zmysły i umiejętność 
osądu sytuacji. z tego powodu pozwoliłam sobie, by być 
kimś bliskim dla osoby, która miała wrogów, i szybko 
stałam się dla nich celem numer jeden. 

Moja młodsza siostra Bronagh została dziewczyną 
młodszego brata rydera, Dominica. Moja najlepsza przy-
jaciółka, aideen Collins, związała się z drugim bratem 
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rydera, Kane’em. Najlepsza przyjaciółka aideen, Kee-
la Daley, jest partnerką kolejnego brata rydera, aleca, 
a najlepszą przyjaciółkę Bronagh, alannah ryan, łączył 
przelotny romans z najmłodszym z braci Slater – Da-
mienem. z powodu tych relacji wszystkie dziewczyny 
znalazły się w niebezpieczeństwie. 

Dosłownie wszystkie. 
Kiedy moja siostra skończyła osiemnaście lat, została 

porwana przez obrzydliwą kreaturę o nazwisku Marco 
Miles, który chciał ją wykorzystać jako kartę przetargo-
wą, by móc kontrolować braci. Damien i alannah rów-
nież zostali wzięci za zakładników. Damien pamiętał 
wszystko, co się stało, ale alannah wiedziała tylko, że 
„zemdlała” i postanowiliśmy nie wyprowadzać jej z błę-
du. ona była tak niewinna, że nie wiedzieliśmy, czy znie-
sie przeszłość braci i to, że została porwana. Kilka lat 
później Keela została uprowadzona przez tego samego 
dupka, bo chciał się zemścić na braciach za zniszcze-
nie jego imperium. Niecałe dwa lata temu aideen za-
atakowano i niemal spalono żywcem, gdy była w ciąży 
ze swoim synem Jaxem, bo kolejna szumowina, Duży 
Phil, chciała się zemścić na Kanie za to, że ten zabił jego 
syna wiele lat temu. Ten sam skurwiel porwał mnie kilka 
miesięcy temu, by wywabić z ukrycia Kane’a i w końcu 
zemścić się na nim tak, jak chciał. 

Wszystkie te próby okazały się niewypałem. 
Można by pomyśleć, że przywykliśmy do tego, że tyle 

razy ktoś z naszego kręgu zostaje porwany i torturowa-
ny, ale nie – ta sytuacja za każdym razem była równie 
trudna do przełknięcia. Mogliśmy być tylko wdzięczni za 
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to, że wszyscy ludzie z przeszłości braci, którzy chcieli 
nam wyrządzić krzywdę, już nie żyli i nie musieliśmy 
się martwić, że znowu coś nam się stanie. 

I muszę przyznać, że to niewymowna ulga. 
z powodu tego, przez co przeszliśmy, rozumiałam 

zachowanie mojej rodziny i nie miałam nic przeciwko. 
a jednocześnie nie mogłam tego znieść, bo moja młod-
sza siostra była chyba najbardziej nieznośna ze wszyst-
kich. Powoli doprowadzała mnie do szaleństwa. ryder, 
który niedawno został moim mężem, bywał męczący, ale 
daleko mu do Bronagh. od czasu ataku stała się moim 
cieniem, a ostatnio poszła o krok dalej i dosłownie się do 
mnie przykleiła po moim ślubie-niespodziance i po tym, 
jak trzy tygodnie temu ogłosiłam, że jestem w ciąży. 

Teraz byłam już po ślubie z miłością mojego życia 
i spodziewałam się jego dziecka, ale Bronagh i tak czu-
wała w pełnej gotowości. Nieustannie uruchamiała 
w sobie tryb: „Bóg mi świadkiem, że zrobię dla mojej 
siostry wszystko”. Nie mogłam być na nią o to zła, cho-
ciaż czasami zastanawiałam się, dlaczego jeszcze nie 
postarałam się o zakaz zbliżania. Chciała dobrze – tak 
właśnie sobie powtarzałam za każdym razem, gdy mia-
łam ochotę wziąć telefon i zadzwonić na policję. 

W tej chwili wyjątkowo mnie kusiło. 
– Bee – wydusiłam, gdy włożyłam do walizki legginsy. 

– Wiesz, że wybieram się na miesiąc miodowy, prawda? 
a to oznacza, że ty nie możesz ze mną jechać. 

Wciąż nie mogłam uwierzyć w to, że będę miała praw-
dziwy miesiąc miodowy. ryder zaskoczył mnie ślubem, 
prawdziwie pięknym ślubem, który był czymś więcej, 
niż mogłabym sobie wymarzyć. Kiedy myślałam o tym, 
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że zaangażowali się w to wszyscy, których kochałam, 
wciąż robiło mi się słabo i musiałam sprawdzić pierścio-
nek na lewej ręce, by upewnić się, że to nie był tylko sen. 

Naprawdę wyszłam za rydera Slatera i uwielbiałam 
każdą sekundę tego małżeństwa. 

Wieczorem wyjedziemy na naszą małą wycieczkę, 
a w związku z tym, że w ciągu ostatniego miesiąca pra-
cowałam więcej niż zazwyczaj, pakowałam się na ostat-
nią chwilę. Nie stresowałam się tym. Właściwie w ogóle 
się tym nie martwiłam, bo ryder i ja planowaliśmy po-
byt w domku w lesie na prywatnym terenie oddalonym 
o trzy godziny drogi od domu. Nie będziemy tam zbyt 
wiele potrzebowali. ryder wykupił opcję all inclusive. Bę-
dzie tam tyle jedzenia i innych potrzebnych rzeczy, że 
wystarczy nam na dwa tygodnie pobytu. Na początku 
mieliśmy jechać tylko na tydzień, ale ryder postanowił 
przedłużyć wyjazd, żebyśmy mogli spędzić razem więcej 
czasu. Wziął nawet dodatkowe smakołyki, bo podczas 
ciąży mój apetyt i ochota na słodycze nasilały się z ty-
godnia na tydzień.

Marzyłam o tym na jawie, odkąd ryder powiedział 
mi o tej niesamowitej wycieczce po naszym ślubie. Nie-
ustannie otaczała nas rodzina i ogólnie ludzie, więc wy-
jazd dokądś, gdzie będziemy tylko we dwoje, sprawiał, 
że aż mnie ściskało we wszystkich miejscach. ale w do-
bry sposób. a mój mąż na pewno zadba o to, by rozluźnić 
wszystkie te miejsca swoimi dłońmi, ustami i fiu… 

– Branna, czy ty mnie w ogóle słuchasz?
Podskoczyłam, gdy głos Bronagh przerwał moje roz-

myślania. Miałam nadzieję, że na mojej twarzy nie wi-
dać poczucia winy. 




