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Raced. ćcigany uczuciem

Driven

Rozdziañ pierwszy

Wiele Czytelniczek zastanawiaïo siÚ nad tym, co myĂlaï Colton
w trakcie pierwszego spotkania z Rylee, gdy wypadïa na niego z komórki. Teĝ mnie to ciekawiïo. SÚk jednak w tym, ĝe nie miaïam pojÚcia, co by to mogïo byÊ. Nie potrafiïam nawet wyjaĂniÊ, dlaczego
w ogóle waïÚsaï siÚ za kulisami.
Ta scena byïa mojÈ pierwszÈ próbÈ pisania z punktu widzenia
Coltona.
Zaczynaïam jÈ co najmniej siedem razy, próbujÈc rozgryěÊ pobudki, które skïoniïy go do tego, ĝe zamiast bawiÊ siÚ na gali, postanowiï
z niej wyjĂÊ. Napisanie jej zajÚïo mi mnóstwo czasu, lecz juĝ na zawsze
bÚdÚ jÈ postrzegaïa jako scenÚ, która zmieniïa drugi tom… na lepsze.

CO JEST, DO CHOLERY?
Moje ciaïo wzdryga siÚ od siïy, z jakÈ ona na mnie wpada. Jej
paznokcie wbijajÈ siÚ w moje bicepsy. Burza brÈzowych wïosów to
pierwsze, co widzÚ, gdy spoglÈdam w dóï na jej gïowÚ. Jej ramiona
drĝÈ synchronicznie z szybkim i pïytkim oddechem, co zwiastuje
rozdzierajÈcy uszy wrzask, jaki bez wÈtpienia za chwilÚ nastÈpi.
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DziÚki bardzo, plotkarskie strony! Moĝecie wsadziÊ sobie w tyïek
te wszystkie pieprzone tweety i posty. DziÚki bardzo za to, ĝe znalazïa mnie kolejna szalona bezimienna fanka.
Czemu w ogóle laski tak tu na mnie wskakujÈ? Najpierw ta kasztanowa pirania w skrytce, a teraz to.
Serio? Scenariusz z damÈ w opaïach? MyĂlisz, ĝe jeszcze tego
nie doĂwiadczyïem? JesteĂ jednÈ z milionów, zïotko. JeĂli chcesz,
ĝebym ciÚ zauwaĝyï, musisz mieÊ na sobie mniej ubrañ. MogÈ byÊ
poñczochy i szpilki. I nic wiÚcej. To z pewnoĂciÈ przykuïoby mojÈ
uwagÚ.
PrzestÚpujÚ z nogi na nogÚ, lecz ona siÚ nie rusza. OK, szalona
fanko, czas minÈï. Spieprzaj, ĝebym nie musiaï zachowywaÊ siÚ jak
dupek i ciÚ odepchnÈÊ ode…
A niech mnie.
Zatyka mnie, gdy natrafiam na jej oczy — niedorzecznie piÚkne
oczy — które spoglÈdajÈ na mnie spod kurtyny ciemnych rzÚs. Ma
wciÈĝ opuszczonÈ gïowÚ, wiÚc jedyne, na czym mogÚ siÚ skupiÊ, to
ich niebieskofioletowy odcieñ. Mimo tego rozmazanego szajsu pod
oczami jej spojrzenie — zszokowane, przeraĝone i jednoczeĂnie
peïne ulgi — powstrzymuje mnie przed wygïoszeniem niemiïego
poĝegnania, które miaïem na koñcu jÚzyka.
Co do cholery jest ze mnÈ nie tak? Rozhisteryzowana laska to
stukniÚta laska. Jeden z niepodwaĝalnych sygnaïów, ĝeby braÊ nogi
za pas. ¿ycie nauczyïo mnie tego juĝ dawno temu. Ale ona tak piekielnie kuszÈco pachnie. Skup siÚ Donavan, przypomnij sobie reguïÚ
numer jeden: Nigdy nie próbuj zamoczyÊ w basenie histerii.
Odrywa oczy od moich i powoli opuszcza wzrok. Zatrzymuje siÚ
na moich ustach i patrzy na nie bez sïowa. Jej ciaïo sztywnieje, palce
zaciskajÈ siÚ na moich ramionach. Wstrzymuje na moment oddech,
po czym wydaje z siebie drĝÈce, pokrzepiajÈce westchnienie.
Jeszcze chwila. Juĝ. CzujÚ, ĝe ma to na koñcu jÚzyka. TÚ nieuniknionÈ propozycjÚ. Bezsensowne marnotrawienie powietrza
na kuszenie mnie najdzikszymi rzeczami, które pozwoli zrobiÊ ze
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swoim ciaïem w zamian za moĝliwoĂÊ cheïpienia siÚ spÚdzeniem
kilku godzin ze mnÈ.
Znam to na pamiÚÊ, Ălicznotko. StÈd reguïa numer jeden. Do diabïa, niech sobie to rozgrywa, jak chce, ale to wcale nie znaczy, ĝe
dam siÚ wciÈgnÈÊ.
Próbuje stanÈÊ na szpilkach i wpada jeszcze gïÚbiej w moje ramiona. Napiera twardymi piersiami na mój tors, po czym odskakuje jak raĝona prÈdem.
Dokïadnie, kochana, jestem pod napiÚciem.
Teraz dopiero mam okazjÚ zobaczyÊ jÈ caïÈ i trzeba przyznaÊ,
ĝe jest warta drugiego spojrzenia. Ma wiÚcej krÈgïoĂci, niĝ przywykïem, ale niech mnie szlag, jeĂli sÈ nie tam, gdzie powinny. Pochïaniam wzrokiem jej szpilki typu „proszÚ, zerĝnij mnie”, dïugie
ksztaïtne nogi i peïne piersi, które zapewne nie zmieĂciïyby siÚ w dïoni.
A mam duĝe rÚce. CzujÚ, jak przyspiesza mi puls. Moĝe i jest stukniÚta, ale do licha, ta fanka ma naprawdÚ wystrzaïowe ciaïo.
Beïkocze jakieĂ przeprosiny — zapewne jakieĂ gïupie wyjaĂnienie, dlaczego byïa w puïapce — ale nie sïyszÚ tego, bo wÚdrujÚ
wzrokiem dalej i zatrzymujÚ siÚ na jej ustach. Sïodki Jezu! Cóĝ za
perfekcja ksztaïtów. Takie usta to chciaïbym zobaczyÊ, jak owijajÈ
siÚ wokóï mojego czïonka. MuszÚ wykrzesaÊ caïÈ swojÈ siïÚ woli,
ĝeby nie jÚknÈÊ, gdy wyobraĝam sobie, jak ta fanka klÚczy przede
mnÈ, patrzy do góry tymi oczami, a jej policzki zapadajÈ siÚ, gdy mój
czïonek porusza siÚ tam i z powrotem w jej ustach.
PieprzyÊ to. Niby od kiedy respektujÚ jakiekolwiek cholerne
reguïy?
Ha. amacz reguï, ïamacz serc. Z przyjemnoĂciÈ poniosÚ brzemiÚ tego tytuïu w zamian za chwilÚ zabawy z niÈ.
¿egnaj reguïo numer jeden.
Zmuszam siÚ do oderwania wzroku od jej ust i spoglÈdam w jej
oczy, aby oceniÊ jej zamiary. A wiÚc marzy siÚ jej dzika noc z niepoprawnym zïym chïopcem? Po tym wyĂwietlonym w mojej gïowie
filmie porno z niÈ w roli gïównej jestem gotów jej to daÊ.
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Musi sobie jednak na to zasïuĝyÊ. Mam zbyt wiele atutów, ĝeby
rozdawaÊ je za darmo. Fanek jest na pÚczki, lecz ja jestem jedyny
w swoim rodzaju.
Znowu odwraca wzrok. PatrzÚ jak bïÈdzi nim po moim ciele.
O tak, podoba jej siÚ to, co widzi… Nie sÈdzÚ, ĝeby wiedziaïa, z kim
chce siÚ zmierzyÊ.
Jak przystaïo na porzÈdnÈ stalkerkÚ, z pewnoĂciÈ jest po lekturze
szmatïawców i sÈdzi, ĝe to bÚdzie ïatwizna — ĝe przeĂpiÚ siÚ z kaĝdÈ, która rozïoĝy przede mnÈ nogi. Och, jak ona pragnie siÚ zabawiÊ.
Nie wie biedaczka, ĝe trafiïa na ostrego przeciwnika.
Nie moĝe oderwaÊ ode mnie wzroku, a ja nie potrafiÚ powstrzymaÊ uĂmiechu, który wykwita w kÈciku moich ust. Jej ěrenice siÚ
poszerzajÈ i zaczyna szybciej oddychaÊ. O tak, gra na caïego. Dobra
z niej zawodniczka.
Po chwili wraca wzrokiem do moich oczu. Rozszerzone ěrenice,
rozchylone wargi i rumieniec na policzkach. Kurwa, zaïoĝÚ siÚ, ĝe
tak wïaĂnie wyglÈda, gdy dochodzi. CzujÚ poruszenie w kroczu na
myĂl o tym, ĝe to ja wywoïaïbym ten wyraz twarzy, wĂlizgujÈc siÚ
miÚdzy jej nogi.
A potem jÈ zostawiÚ. Jak to mówiÈ, ïatwo przyszïo, ïatwo poszïo.
— Nic nie szkodzi — odpowiadam, uĂmiechajÈc siÚ pod nosem,
bo ta nudna impreza wïaĂnie nabraïa znacznie ĝywszych kolorów.
Zawodnicy na pozycje. — Kobiety czÚsto padajÈ mi do stóp.
Podnosi gwaïtownie gïowÚ, a w jej wyjÈtkowych oczach przebïyskuje zaskoczenie pomieszane z, jak siÚ domyĂlam, oburzeniem.
Witaj w pierwszej lidze, Ălicznotko!
Znowu otwiera usta. Nerwowo. Nie wie, co powiedzieÊ.
Sprawiïem, ĝe siÚ przy mnie denerwuje. ¥wietnie.
— DziÚki. DziÚkujÚ. Drzwi siÚ za mnÈ zamknÚïy. ZatrzasnÚïy siÚ.
Spanikowaïam…
Dopiero teraz tak naprawdÚ sïyszÚ jej gïos. Lekko zachrypiaïy, jak
w sekstelefonie. Kurwa. Mój czïonek podnosi siÚ jeszcze bardziej.
To seksowne mruczenie pobudziïoby nawet mnicha.
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— JesteĂ caïa? Panno…?
Gapi siÚ na mnie jak sparaliĝowana. Na jej niewiarygodnej twarzy walczÈ ze sobÈ niezdecydowanie i poczucie zagubienia. Próbuje
przywoïaÊ swojÈ silnÈ wolÚ? Nie ma mowy. Nigdzie stÈd nie pójdzie.
Zawsze doprowadzam wszystko do koñca, a ta sytuacja — perspektywa usïyszenia, jak krzyczy moje imiÚ, gdy bÚdÚ w niÈ wchodziï — z caïÈ pewnoĂciÈ jeszcze siÚ nie skoñczyïa.
Piïka w grze.
Chwytam jÈ dïoniÈ za kark i przyciÈgam bliĝej. Tylko tyle zaplanowaïem. TrochÚ dotyku, ĝeby podnieĂÊ stawkÚ i zmusiÊ jÈ do
wyïoĝenia kart lub zdemaskowaÊ jej blef. PrzyciÈgam jÈ na tyle blisko, by dotknÈÊ jej ust i podraĝniÊ jÈ nieco — niech wie, jaka jest
stawka w tej naszej niespodziewanej grze.
Nie mam pojÚcia, co takiego w niej jest — coĂ innego, wyzwanie
czy coĂ — co sprawia, ĝe drugÈ dïoniÈ przeciÈgam po jej ramieniu,
a potem po zagïÚbieniu szyi i policzku.
Nie chcÚ jej chcieÊ. Nie potrzebujÚ jej. Niech mnie, wystarczyïby
prosty SMS, ĝeby Raquel przybiegïa w podskokach do mojego ïóĝka.
Ja pieprzÚ, przypuszczalnie jest nawet na tej imprezie. Nawet jeĂli nasza wspólna umowa jest bliska koñca, to wciÈĝ jeszcze obowiÈzuje.
A Raquel ma niemoĝliwe umiejÚtnoĂci.
Lecz w tej stukniÚtej fance jest coĂ, co kaĝe mi spojrzeÊ gïÚbiej
i zapomnieÊ, ĝe to tylko gra.
Te oczy. Te loki, dzikie, wyrywajÈce siÚ spod spinki, które wyglÈdajÈ, jak po ostrym seksie. Te peïne, idealnie rozchylone usta.
Sïodki Jezu. Chyba bÚdÚ musiaï pozwoliÊ jej wygraÊ, bo do licha,
ona gra nieczysto.
PrzetrzÈsam w myĂlach opcje rozegrania tej sytuacji. PójĂÊ na
caïoĂÊ i póěniej zastanowiÊ siÚ nad konsekwencjami czy przeciÈgnÈÊ to i trochÚ siÚ z niÈ pobawiÊ?
Bierze poszarpany wdech, po którym wiem, ĝe teĝ nie jest obojÚtna. ¿e siekïo jÈ mocniej, niĝ jest w stanie przetrawiÊ. Jest podatna na wykorzystanie, co potwierdza przebïysk wraĝliwoĂci, jaki
13
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dostrzegam w jej oczach. A jej westchnienie i subtelny dreszcz, sugerujÈcy, ĝe jej ciaïo pragnie czegoĂ innego niĝ umysï, który ostrzega jÈ
przed zbliĝaniem siÚ do mnie, dziaïa na mnie jak najlepszy afrodyzjak.
PoĝÈdanie tïumi wszelkÈ logikÚ.
Testosteron zwyciÚĝa.
Tylko troszkÚ spróbujÚ.
— Ech, pieprzyÊ to — rzucam i przyciskam siÚ do jej ust, wykorzystujÈc jej zaskoczone westchnienie, aby wsunÈÊ jÚzyk miÚdzy jej
rozchylone wargi. Aby spróbowaÊ tego, co oferuje. Jasny gwint!
Teraz to spadïem z siodïa. Ta kobieta smakuje jak ĝadna wczeĂniej. Sïyszaïem, jak naïogowcy mówiÈ, ĝe pierwsza Ăcieĝka koki ich
wciÈga i sprawia, ĝe zrobiÈ wszystko dla nastÚpnej dziaïki, i w koñcu
rozumiem, o co im chodziïo.
Sïodka. Niewinna. Seksowna. Ulegïa.
O kurwa.
PieprzyÊ grÚ, chcÚ wiÚcej tego, czego nagle tak bardzo zapragnÈïem, lecz ona z trudem odrywa siÚ od moich ust.
W mojej gïowie jest tylko jedna myĂl, która rozbija w pyï caïÈ
mojÈ silnÈ wolÚ.
Jeszcze.
CzujÚ pod palcami, jak przyspiesza jej puls. Jej urywany oddech
miesza siÚ z moim, a w oczach bïyska zakïopotanie i obawa. I ĝÈdza.
Jeszcze.
— Zdecyduj siÚ, kochana — mówiÚ, bo czujÚ w lÚděwiach nieproszony ból, który twardo siÚ tam zagnieĝdĝa. — PowĂciÈgliwoĂÊ
mÚĝczyzny nie jest nieskoñczona.
Patrzy na mnie targana sprzecznymi emocjami, a jej oczy jednoczeĂnie mówiÈ „pieprz mnie” i „odpieprz siÚ ode mnie”. Rozchyla i zamyka usta. Zaciska piÚĂci na moim torsie. WidzÚ walczÈce emocje na jej twarzy. SkÈd ten nagïy opór, skoro dostaje to,
po co tu przyszïa? Czyĝby stawka nagle staïa siÚ dla niej zbyt rzeczywista? Aaa… A wiÚc chïopak. Jak mogïaby nie mieÊ chïopaka
z takim ciaïem?
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Patrzy na mnie w milczeniu pustym wzrokiem, lecz jej ciaïo wciÈĝ
reaguje na wezwanie kaĝdego zakoñczenia nerwowego w moim wnÚtrzu, które pragnie przyciÈgnÈÊ jÈ do siebie i chïonÈÊ, dopóki nie
zaspokojÚ siÚ jej uzaleĝniajÈcym smakiem. Czas minÈï, Ălicznotko.
Teraz decyzja naleĝy do mnie. PokaĝÚ jej, czego pragnie. Dam jej to,
czego nie dostaje od chïopaka. Nie wykorzystaïa swojej szansy na to,
ĝeby odejĂÊ. Ja teĝ nie zamierzam tego zrobiÊ. Zawsze zdobywam to,
czego pragnÚ.
A w tej chwili pragnÚ jej.
Zaciskam palce na jej karku i nie potrafiÚ powstrzymaÊ uĂmieszku, który pojawia siÚ na moich ustach, gdy myĂlÚ o napieraniu na
jej subtelne krÈgïoĂci i wilgotnÈ cipkÚ. Opiera siÚ, gdy siÚgam po jej
usta. Mam w tym wprawÚ, lecz jestem daleki od delikatnoĂci, gdy
rozchylam jej wargi i biorÚ nastÚpnÈ dawkÚ.
Jeszcze odrobinÚ.
Tego wïaĂnie chcÚ. LiĝÚ jej ulegïy jÚzyk. ZagïÚbiam siÚ. SmakujÚ.
Jestem zaborczy.
Sïodki pieprzony Jezu! To jedyne, co przychodzi mi do gïowy,
gdy ona zaczyna odpowiadaÊ, nasze ciaïa przyciskajÈ siÚ do siebie,
a jej jÚzyk bawi siÚ z moim. Drapie mnie palcami po policzkach,
po czym chwyta za wïosy. Pieprzona kula ognia przechodzi wzdïuĝ
mojego krÚgosïupa prosto do lÚděwi, a z moich ust wyrywa siÚ jÚk,
gdy czujÚ, jak jej ciaïo ociera siÚ o mojego twardego jak skaïa
czïonka. Jak jej miÚkkoĂÊ ulega mojej stali.
Caïa moja pierwotna ĝÈdza jest skupiona na tym, by dotknÈÊ jej
ciaïa i sprawiÊ, by byïo moje. PrzeciÈgam dïoniÈ wzdïuĝ krÈgïoĂci
jej bioder. Nasze ciaïa wibrujÈ od adrenaliny i poĝÈdania. Przyciskam jÈ do siebie i wbijam siÚ kolanem miÚdzy jej nogi, a mój czïonek napiera na jej brzuch. Reaguje od razu, ocierajÈc siÚ ukrytym
miÚdzy udami ĂwiÚtym graalem o mojÈ nogÚ. CzujÚ przez spodnie
jej mokrÈ i spragnionÈ cipkÚ.
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Jest taka wraĝliwa. Jej ciaïo wychwytuje najdrobniejsze sygnaïy
mojego ciaïa i reaguje nawet na najdelikatniejszy dotyk. Bezinteresownie bierze i ochoczo siÚ poddaje.
Boĝe, jak ja pragnÚ jÈ zbrukaÊ.
Nagle wydaje z siebie najïagodniejszy i najbardziej erotyczny
odgïos, jaki kiedykolwiek sïyszaïem. Subtelny jÚk, którym jednoczeĂnie bïaga, prosi i poddaje siÚ.
Jestem zdecydowany. PochïoniÚty. Zdeterminowany.
PieprzyÊ grÚ.
Moja.
PragnÚ jej. MuszÚ jÈ mieÊ. Decyzja naleĝy do mnie. CzujÚ zastrzyk adrenaliny, która przelewa siÚ przeze mnie jak fale zielonych flag.
ChcÚ, ĝeby byïa moja.
SkubiÚ jej dolnÈ wargÚ, a potem delikatnie jÈ liĝÚ. Zakopywanie
bólu pod przyjemnoĂciÈ.
— Chryste, pragnÚ ciÚ tu i teraz — mruczÚ w jej usta miÚdzy
pocaïunkami, a mój czïonek pulsuje, gdy myĂlÚ o wdarciu siÚ w jej
wnÚtrze. Moje dïonie chcÈ jÈ zawïaszczyÊ dla siebie. PoĝÈdanie
podsyca pïonÈcy we mnie ogieñ. Wpadamy na ĂcianÚ, a ja muskam
palcami jej stwardniaïe sutki, które bïagajÈ o to, by wziÈÊ je w usta.
PragnÚ poczuÊ jej nagÈ skórÚ. SiÚgam do jej jedwabnych poñczoch,
przesuwam dïoñ w górÚ do sznurowania i jÚczÚ w jej ucho.
Pierdolona perfekcja. Jedwab, sznurowanie i skóra. JeĂli da siÚ
jeszcze bardziej stwardnieÊ, to wïaĂnie tego doĂwiadczyïem.
Ta fanka chyba nie chce byÊ jednÈ z wielu.
Nabiera pewnoĂci siebie i zaczyna kuszÈco igraÊ z moim jÚzykiem. Wpeïzam palcami w górÚ wzdïuĝ wewnÚtrznej krawÚdzi uda,
po gïadkiej skórze wprost stworzonej do tego, by jÈ lizaÊ, ssaÊ i kÈsaÊ.
Docieram do koronki skrywajÈcej czekajÈce na mnie niebo, która
prosi siÚ o zerwanie.
— Sïodki Jezu — szepczÚ w jej usta, gdy czujÚ, jak mokry jest
materiaï i jak bardzo ona jest dla mnie gotowa.
16
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— Nie. Nie mogÚ tego zrobiÊ! — mówi odpychajÈc mnie. PatrzÚ,
jak siÚga drĝÈcÈ rÚkÈ, by zasïoniÊ usta. Jej oczy mówiÈ „nie”. Lecz jej
ciaïo? Jej zdradzieckie ciaïo wibruje z niecierpliwoĂci, co potwierdzajÈ przyspieszony oddech, nabrzmiaïe usta i sterczÈce sutki.
Zmuszam siÚ do przeïkniÚcia Ăliny. I zaczerpniÚcia powietrza.
ChcÚ odzyskaÊ równowagÚ, którÈ zakïóciïa, pozbawiajÈc mnie mojego niezachwianego opanowania. Miaïem wiÚcej kobiet niĝ jakikolwiek facet mógïby chcieÊ, lecz ona samymi ustami wstrzÈsnÚïa
moim pieprzonym Ăwiatem.
Nigdzie siÚ nie wybierasz.
JesteĂ moja.
— TrochÚ za póěno, kochanie. WyglÈda na to, ĝe juĝ to zrobiïaĂ.
— Tak, jakbyĂ miaïa jeszcze jakikolwiek wybór. Ty zaczÚïaĂ, fanko,
ale to ja decydujÚ, kiedy bÚdzie koniec.
Unosi bezczelnie podbródek i spojrzeniem ciska we mnie gromy.
Mój Boĝe, samo to nadaje seksownoĂci zupeïnie nowe znaczenie.
— Co ty sobie w ogóle wyobraĝasz? — wyrzuca wĂciekle. —
¿eby tak mnie dotykaÊ? WykorzystywaÊ mnie w taki sposób?
Wracamy do damy w opaïach?
— NaprawdÚ? — odszczekujÚ i pocieram dïoniÈ policzki, zastanawiajÈc siÚ, co powiedzieÊ dalej.
TrochÚ za póěno na instynkt samozachowawczy, Ălicznotko.
— Tak chcesz to rozegraÊ? ¿e nie braïaĂ w tym udziaïu? ¿e nie
wpadïaĂ przed chwilÈ w moje ramiona? — Nie potrafiÚ opanowaÊ
krótkiego chichotu. — Nie daj siÚ oszukaÊ swojemu maïemu sztywniackiemu ja, ĝe ci siÚ nie podobaïo. I ĝe nie chciaïaĂ wiÚcej.
RobiÚ krok w jej stronÚ i widzÚ w jej oczach mieszaninÚ emocji,
w której na pierwszy plan wysuwa siÚ strach i wyparcie. Opór. Czy ona
zamierza zignorowaÊ to, co wïaĂnie miÚdzy nami zaszïo? Moĝe ta
fanka jednak jest stukniÚta. Ale niech mnie szlag, jeĂli nie pragnÚ
znowu jej zakosztowaÊ.
I jestem w peïni zdeterminowany, ĝeby do tego doprowadziÊ.
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Obserwuje mnie, gdy podnoszÚ dïoñ i przeciÈgam palcem po jej
policzku. Mimo zaciĂniÚtej szczÚki, instynktownie przysuwa siÚ
odrobinÚ twarzÈ w odpowiedzi na mój dotyk. O tak. Zdecydowanie
wciÈĝ jest zainteresowana, wiÚc dlaczego tak usilnie z tym walczy?
— WyjaĂnijmy sobie jedno — cedzÚ przez zaciĂniÚte zÚby, próbujÈc ukryÊ irytacjÚ wynikajÈcÈ z koniecznoĂci walczenia o coĂ,
co nagle staïo siÚ skomplikowane. — NIE BIOR} TEGO, CO NIE
ZOSTAO ZAOFEROWANE. A oboje wiemy, kochana, ĝe ty zaoferowaïaĂ. Ochoczo.
Wyrywa podbródek z moich palców. Kto by pomyĂlaï, ĝe opór
moĝe byÊ tak cholernie krÚcÈcy? I irytujÈcy. Nie pamiÚtam, kiedy
ostatni raz musiaïem siÚ wysilaÊ, ĝeby mieÊ w ïóĝku kobietÚ.
Jej ciaïo wibruje z gniewu. Albo poĝÈdania. Nie jestem w stanie
rozróĝniÊ. Wkraczam ponownie w jej przestrzeñ osobistÈ, wkurzony na siebie, ĝe pozwoliïem, ĝeby tak mnie to poruszyïo.
— Takie kity bezbronnej cnotki byÊ moĝe dziaïajÈ na twojego
chïopaka, który traktuje ciÚ jak porcelanÚ na póïce, kruchÈ i przyjemnÈ do oglÈdania. I rzadko uĝywanÈ — wzruszam ramionami,
jakbym miaï to gdzieĂ, ale jedyne, czego pragnÚ, to wywoïaÊ w niej
jakÈĂ reakcjÚ. Cokolwiek, co zdradzi mi, jakie myĂli kryjÈ siÚ pod tÈ
stoickÈ fasadÈ. — Lecz sama przyznaj, kochana, ĝe to nudne.
— Mój chïo… — wyjÈkuje z poczuciem skrzywdzenia w oczach.
Hmm. Musiaïa niedawno z nim zerwaÊ. Idealny moment, ĝeby poruchaÊ i porzuciÊ. — Nie jestem krucha!
Bingo!
— Doprawdy? — ChcÚ jÈ jeszcze bardziej sprowokowaÊ. ChcÚ,
ĝeby przyznaïa, ĝe mnie pragnie. UjmujÚ jej podbródek kciukiem
i palcem wskazujÈcym, aby nie mogïa ukryÊ siÚ przed moim spojrzeniem. — Bo tak wïaĂnie siÚ zachowujesz.
Wyrywa podbródek z mojej dïoni, a jej Ăliczne wargi rzucajÈ piskliwie:
— Wal siÚ. — Ogieñ w jej oczach trzyma mnie w potrzasku.
I pomyĂleÊ, ĝe chciaïem bez namysïu jÈ spïawiÊ.
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— Och, aleĝ z ciebie draĝliwe stworzonko! — Nie potrafiÚ powstrzymaÊ uĂmiechu. JeĂli teraz jest taka ĝywioïowa, to mogÚ tylko
przypuszczaÊ, jak dzika moĝe byÊ w ïóĝku. — LubiÚ draĝliwoĂÊ,
kochana. Sprawia, ĝe jeszcze bardziej ciÚ pragnÚ.
Przez jej twarz przebiega tak wiele emocji, ĝe nie jestem w stanie ich ogarnÈÊ. OdstÚpuje na krok, wprowadzajÈc odrobinÚ dystansu w naszej milczÈcej konfrontacji. Juĝ ma coĂ powiedzieÊ, gdy
nagle drzwi w gïÚbi korytarza siÚ otwierajÈ, zalewajÈc go zgieïkiem
imprezy. Fanka odwraca siÚ na ten haïas, a na jej twarzy pojawia
siÚ przebïysk ulgi.
PatrzÚ za jej wzrokiem i dostrzegam przeciÚtnej budowy faceta
stojÈcego plecami do drzwi i taksujÈcego nas z bezczelnÈ ciekawoĂciÈ. PoczÈtkowo go nie poznajÚ, lecz po chwili uĂwiadamiam sobie,
ĝe widziaïem go z jakimiĂ grubymi rybami z Corporate Cares.
— Rylee? PotrzebujÚ tych list. Masz je?
Rylee? Co, u licha?
— CoĂ mnie zatrzymaïo — mamrocze do faceta, zerkajÈc na mnie.
Jej spojrzenie wyraĝa mieszaninÚ ulgi, ĝalu i rozczarowania. Pracuje
z nim? Dla Corporate Cares? Mówi do niego coĂ, czego nie sïyszÚ,
bo gïowÚ mam zajÚtÈ tym, ĝe stukniÚta fanka wcale nie jest fankÈ.
Ani nie jest stukniÚta.
Rylee. CoĂ mi to mówi. Wypowiadam w myĂlach jej imiÚ i podoba mi siÚ jego brzmienie i to, jak je odczuwam na jÚzyku.
OkrÈĝa mnie, unikajÈc kontaktu wzrokowego, i wchodzi do komórki. PowstrzymujÚ siÚ przed dotkniÚciem jej, bo wiem, ĝe jeszcze
nie skoñczyliĂmy. PrzytrzymujÚ drzwi i obserwujÚ jej nerwowe ruchy,
gdy w poĂpiechu wrzuca tabliczki aukcyjne do torby. CzujÚ na plecach
kïujÈcy wzrok jej wspóïpracownika, który próbuje rozgryěÊ tÚ sytuacjÚ.
Jestem pewien, ĝe próbuje mi przekazaÊ, ĝebym siÚ odwaliï.
CzujÚ wobec niego dokïadnie to samo. Odwal siÚ, kolego, ĝebyĂmy mogli dokoñczyÊ to, co tu zaczÚliĂmy. Zerkam na Rylee, która
wyprostowuje siÚ z torbÈ w dïoni, wyrównuje ramiona i mija mnie,
nie oglÈdajÈc siÚ za siebie.
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Ogarnia mnie wĂciekïoĂÊ. Mnie siÚ nie spïawia.
— Ta rozmowa jeszcze siÚ nie skoñczyïa, Rylee.
— ChciaïbyĂ, As — rzuca przez ramiÚ, ruszajÈc w gïÈb korytarza.
PatrzÚ, jak odchodzi. Specjalnie krÚci biodrami. Jej krÈgïoĂci
bïagajÈ o dotyk. Szpilki — chciaïbym, ĝeby miaïa je na sobie z tymi
pieprzonymi sznurowanymi poñczochami i niczym wiÚcej — stukajÈ o podïogÚ.
Jak to moĝliwe, ĝe odchodzÈca kobieta wydaje mi siÚ najseksowniejszym widokiem na Ăwiecie?
Drzwi zamykajÈ siÚ za nimi i znowu zapada cisza. PrzeczesujÚ
dïoniÈ wïosy i opieram siÚ o ĂcianÚ, próbujÈc ogarnÈÊ w myĂlach
ostatnie dwadzieĂcia minut. Wydycham powietrze ze Ăwistem, bo
nie rozumiem, dlaczego jestem wkurzony.
Chyba tracisz swój superdotyk, Donavan.
Cholera, przecieĝ odejĂcie kobiety powinno byÊ czymĂ pozytywnym. Zmniejsza ryzyko komplikacji. Ja siÚ nie uganiam. To nie moja
broszka — nigdy nie byïa i nigdy nie bÚdzie. Na Ăwiecie jest zbyt
wiele chÚtnych kobiet, wiÚc po co miaïbym marnowaÊ czas na te,
które wszystko utrudniajÈ? Dlaczego miaïbym siÚ staraÊ, skoro ĝycie
jest i bez tego wystarczajÈco skomplikowane? PieprzÚ, kogo chcÚ
i kiedy chcÚ. Mój wybór. Moje warunki. Moje korzyĂci. Reguïy od
drugiej do szóstej.
Ale niech mnie… to… ona… jak ja mogïem pozwoliÊ jej… ja
pierdolÚ!
Nikt nie odchodzi, dopóki nie powiem, ĝe juĝ skoñczyïem. A ja
jestem w peïni zdeterminowany, by dokoñczyÊ to, co z niÈ zaczÈïem.
Flaga z szachownicÈ jest moja. To ja bÚdÚ przekraczaï tÚ metÚ.
Oto noc pierwszych razy.
Najpierw brunetka.
Potem uganianie siÚ.
No dalej.
Machaj tÈ flagÈ, Ălicznotko, bo zamierzam jÈ zdobyÊ.
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