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Rozdziañ 1.

Rozdziañ 1.
SIDNEY

— NaprawdÚ minÈï juĝ caïy miesiÈc od naszego ostatniego spotkania?
Przez gïowÚ przelatujÈ mi obrazy martini sÈczonego przy basenie
i taniec aĝ do zamkniÚcia ostatniego lokalu w Santa Barbara. Ulotne
wspomnienia, które szybko przechodzÈ w lekkie poczucie tÚsknoty za
domem.
— PiÚÊ tygodni, ĂciĂle biorÈc.
— Brr. Mam wraĝenie, jakby minÚïy juĝ wieki.
— To dlatego, ĝe ty zabawiaïaĂ siÚ ze swoim ostatnim chïopakiem
miesiÈca w Seattle.
— To jest bardzo fajny chïopak miesiÈca — wybucha Ămiechem,
który mi mówi, ĝe doskonale siÚ bawi, podczas gdy ja tkwiÚ tu i urabiam sobie rÚce po ïokcie. — No i jak ci jest w tym twoim nowym
gniazdku?
To nowe gniazdko to niewielki domek, który wynajÚïam sobie na
przedmieĂciach Sunnyville. Jest przytulny i tradycyjny i w niczym
niepodobny do mojego eleganckiego apartamentu w San Francisco.
— No cóĝ…
— Na pewno nie w twoim stylu — wpada mi w sïowo Zoey, a ja jestem niemal pewna, ĝe wïaĂnie podziwia panoramÚ miasta, które
na jakiĂ czas musiaïam zostawiÊ.
— Tak, zdecydowanie nie w moim. — Nic tu nie jest z mojej bajki.
Nierówne podïogi z desek, które skrzypiÈ przy kaĝdym kroku. GorÈca
woda, która leci z kranu przez maksymalnie piÚÊ minut, po czym
zmienia siÚ w strumieñ lodowatej cieczy. SÈsiedzi, którzy podglÈdajÈ
zza pïotu. No i ten pies, który ujada bez przerwy przez caïÈ noc.
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— Siedziba wydawnictwa magazynu dla matek w samym sercu
krainy wina i winnic… To dla mnie naprawdÚ niezrozumiaïe poïÈczenie.
— Przeciwnie, te rzeczy mogÈ stanowiÊ wrÚcz idealne dopeïnienie
siebie nawzajem. Moĝe te wszystkie matki potrzebujÈ wina po caïym
dïugim dniu ze swoimi bachorami. — ¥miejÚ siÚ, bo dostrzegam sens
w jej pokrÚtnej logice. — W kaĝdym razie zostawiïaĂ mnie i wróciïaĂ
na swoje dawne tereny ïowieckie.
— Och, byïam zbyt mïoda, aby urzÈdzaÊ tu polowania. Wiesz,
to raczej senna mieĂcina, z której wszystkie nastolatki chcÈ siÚ jak
najszybciej wyrwaÊ.
Krzywi siÚ z odrazÈ. Jej niechÚÊ do wszystkiego, co nie jest metropoliÈ i nie tÚtni prawdziwym ĝyciem, jest porównywalna tylko z mojÈ.
Ciekawe jest jednak to, ĝe miasteczko, które opuĂciïam tak dawno
temu, z jednej strony niby siÚ wcale od tamtego czasu nie zmieniïo,
ale z drugiej jest jakby zupeïnie inne. Na niebie unoszÈ siÚ balony,
z których turyĂci mogÈ podziwiaÊ równe rzÚdy winoroĂli porastajÈcej
wszystkie okoliczne wzgórza. To naprawdÚ przepiÚkny widok, którego
przed laty ani trochÚ nie doceniaïam. Main Street jest dziĂ znacznie
dïuĝsza, z rzÚdem butików i sklepików z pamiÈtkami, które tylko czyhajÈ na portfele przyjeĝdĝajÈcych tu coraz liczniej goĂci. KiedyĂ, patrzÈc
na tÚ ulicÚ, widziaïam tylko mury wiÚzienia, teraz jednak doceniam
urok tego miejsca. Nie dziwiÚ siÚ, ĝe mieszkañcy miast przyjeĝdĝajÈ tu
na weekend lub wpadajÈ na degustacjÚ wina.
— No tak, cóĝ. Tobie udaïo siÚ stÈd wyrwaÊ, ale wróciïaĂ.
— To nie byï mój wybór, pamiÚtaj. Mój ojciec zawsze dostaje to,
czego chce.
— A w tym przypadku chce, ĝebyĂ mu udowodniïa, ĝe potrafisz
uratowaÊ ten magazyn.
— Dokïadnie tak — mruczÚ cicho, bo to zabrzmiaïo, jakby
miaïa to byÊ buïka z masïem. Zadanie w rzeczywistoĂci jest znacznie
trudniejsze.
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— Cóĝ, wydaje mi siÚ, ĝe ten konkurs to moĝe byÊ caïkiem niezïy
pomysï.
— No nie? Kto by pomyĂlaï, ĝe tatusiowie to taki gorÈcy temat?
— Cóĝ, seksowny facet to zawsze seksowny facet. A fakt bycia ojcem czyni go niekiedy jeszcze bardziej seksownym.
— Eee… No moĝe i tak. — Przewracam oczami. — Wiesz, to
twoja uwaga podsunÚïa mi ten pomysï. PamiÚtasz? MówiïaĂ, jaki to
seksowny widok, gdy mÚĝczyzna z nagim torsem trzyma na rÚkach
noworodka.
— Mniam, mniam. MiÚĂnie i sïodycz w najczystszej postaci. Tego
nie przebijesz.
— Rany, potrzebna ci pomoc. Specjalisty. — Wybucham Ămiechem.
— Moĝe i tak, ale musisz przyznaÊ, ĝe w mÚĝczyěnie, który potrafi
zaopiekowaÊ siÚ dzieckiem, jest coĂ naprawdÚ seksownego.
— Skoro tak twierdzisz. — CoĂ takiego nie jest w krÚgu moich
zainteresowañ. Zbyt duĝy bagaĝ. To dla mnie zupeïnie obce klimaty.
— CoĂ z tobÈ jest naprawdÚ nie tak. Albo masz nierówno pod
sufitem, albo jeszcze po prostu nie spotkaïaĂ wystarczajÈco gorÈcego
tatuĂka, który pokazaïby ci bïÚdy w twoim sposobie myĂlenia.
— No to w takim razie uznajmy, ĝe coĂ ze mnÈ jest nie tak —
mówiÚ nieco ciszej, bo muszÚ siÚ skupiÊ na drodze. Akurat zbliĝam
siÚ do skrzyĝowania i posïuszna nawigacji skrÚcam w prawo. —
PrzyjmÚ wszystko, ĝeby tylko ten konkurs okazaï siÚ sukcesem.
— Z tego, co mówisz, wnioskujÚ, ĝe sÈ duĝe szanse. Na razie
idzie Ăwietnie. Pytanie tylko, czy twoja redaktorka naczelna dalej jest
takÈ jÚdzÈ?
Rissa Patel. PotrzÈsam gïowÈ na samÈ myĂl o niej.
— Trudno jÈ wyczuÊ.
— No to po prostu jÈ oczaruj, jak robisz to ze wszystkimi.
— Problem w tym, ĝe potrafi wyczuÊ faïsz na kilometr. Nie, w jej
przypadku mój urok osobisty siÚ nie sprawdza.
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— Co siÚ dziwisz. Przecieĝ nawet twój tata mówiï, ĝe bÚdÈ podejrzewaÊ, ĝe przyjechaïaĂ tu ich szpiegowaÊ.
— Zabawne, ale mam wraĝenie, ĝe jest dokïadnie odwrotnie. Wydaje mi siÚ, ĝe to Rissa uwaĝnie Ăledzi moje dziaïania i o wszystkim
donosi mojemu ojcu.
— Maïo prawdopodobne.
— Co? Z moim ojcem? ZapomniaïaĂ chyba, o kim mówimy. On
ma hyzia na punkcie kontroli.
— W takim razie musisz tupnÈÊ i daÊ jasno wszystkim do zrozumienia, ĝe masz na nazwisko Thorton. Pokaĝ, ĝe to ty tu rzÈdzisz.
— W jej Ămiechu wyraěnie sïyszÚ sarkazm. — Wtedy wszyscy stanÈ
na bacznoĂÊ i bÚdÈ chodziÊ, tak jak w zegarku.
— Ha. Ha. Zabawne. W tym wïaĂnie caïy szkopuï. Oni myĂlÈ, ĝe
na niczym siÚ nie znam, a jedynym powodem mojego pobytu tutaj jest
widmo zamkniÚcia ich tytuïu.
— No to kiepsko. — W sposobie, w jaki to mówi, jest coĂ, co wywoïuje jakieĂ nagïe ukïucie w moim sercu. Moĝe chodzi o to, ĝe ja nie
muszÚ siÚ martwiÊ, skÈd wezmÚ pieniÈdze i jak przeĝyjÚ nastÚpny
miesiÈc? Myli siÚ jednak, bo ja od niedawna mam dokïadnie ten sam
problem. Odpycham wiÚc od siebie tÚ myĂl, tak jak robiïam to z tymi
krzywymi spojrzeniami pracowników „Modern Family”, które rzucajÈ mi zawsze, gdy wydaje im siÚ, ĝe nie zwracam na nich uwagi.
— Opowiedz mi coĂ wiÚcej. — Niby znam to miasto jak wïasnÈ
kieszeñ, ale i tak sïucham wskazañ GPS-u, bojÈc siÚ, ĝe zgubiÚ siÚ
wĂród nowych budynków. Budynek podstawówki, do której kiedyĂ
chodziïam, zmieniï kolor, a przy nim pojawiï siÚ nowy plac zabaw.
Kwiaciarnia Daisy’s rozrosïa siÚ i zajmuje caïy naroĝnik kamienicy.
Fragmenty mojej przeszïoĂci, widziane oczami kogoĂ, kto chciaï siÚ
stÈd wyrwaÊ, ale nieoczekiwanie dla samego siebie musiaï wróciÊ.
— No wiÚc najlepszym sposobem udowodnienia im, ĝe znasz
siÚ na rzeczy, jest uczynienie z tego konkursu sukcesu. I patrzÈc
na to, co udaïo ci siÚ juĝ osiÈgnÈÊ w ciÈgu tych dwóch miesiÚcy,
wydaje siÚ, ĝe dajesz radÚ.
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— Miïo, ĝe we mnie wierzysz.
— No wiÚc co dalej? ZamknÚïaĂ juĝ drugÈ rundÚ gïosowania?
— Tak. — W prawo przy restauracji Lulu’s. W lewo za kinem,
w którym jest tylko jedna sala projekcyjna. — ZaczÚliĂmy od piÚciuset
kandydatów, ale dziÚki pomocy staĝystów udaïo siÚ ograniczyÊ tÚ
liczbÚ do stu. A po drugiej rundzie gïosowania mamy ich juĝ tylko
dwudziestu. — Nie dodajÚ, ĝe dziÚki kilku znajomoĂciom zdoïaïam
wywoïaÊ caïkiem sporo szumu wokóï tego konkursu i ĝe wszystko toczy siÚ nawet szybciej, niĝ siÚ tego spodziewaïam.
Okazuje siÚ, ĝe bat w postaci koniecznoĂci powrotu do miasta
mojego dzieciñstwa oraz marchewka, którÈ przed nosem macha mi
mój ojciec, to naprawdÚ bardzo motywujÈce poïÈczenie.
— Ach, dwudziestu smakowitych tatuĂków.
— Tak, miejmy nadziejÚ, ĝe wszyscy tak wïaĂnie bÚdÈ myĂleli.
Ci tatuĂkowie mogÈ uratowaÊ mi skórÚ.
— I byÊ twoim biletem do „Haute”.
— Dokïadnie.
Mruczy coĂ w odpowiedzi, a w tle sïyszÚ, jak stuka na klawiaturze
komputera.
— To do kogo teraz jedziesz?
— Grayson Malone. To juĝ ostatni.
— Ostatni. Tak to mówisz, jakbyĂ w ostatnim tygodniu wcale nie
Ăliniïa siÚ przy kaĝdym z poprzednich dziewiÚtnastu.
— Bo siÚ nie Ăliniïam. Skontaktowaïam siÚ tylko z dziewiÚcioma,
i to przez Skype’a. Pozostaïych kandydatów wziÚïa Rissa.
— Czekaj. Ta jÚdza ci pomaga? SÈdziïam, ĝe twoja obecnoĂÊ raczej jej przeszkadza. Dlaczego niby miaïaby z tobÈ wspóïpracowaÊ?
— Bo jeĂli mi siÚ uda, to ona bÚdzie mogïa zachowaÊ pracÚ… Nie
dziw siÚ wiÚc, ĝe chce pomóc.
— Czyli, tïumaczÈc na nasze, chce mieÊ ciÚ na oku i dokïadnie
patrzeÊ ci na rÚce, pilnujÈc, ĝebyĂ niczego jej nie popsuïa.
— Moĝe tak. Moĝe nie.

21

Kup książkę

Poleć książkę

Warta ryzyka
— No, ale przynajmniej pomaga. Bez wzglÚdu na powody. Powiedz mi tylko, ĝe to ty jesteĂ odpowiedzialna za wszystko. Za tych
facetów i masowanie im karków. Nacieranie oliwÈ ich miÚĂni. Sprawdzenie ich… ech, jak to ujÈÊ… kwalifikacji i stopnia gorÈcoĂci?
Postanawiam pozostawiÊ to wyobraěni Zoey.
— Wiesz, zasadniczo podzieliïyĂmy siÚ wszystkimi obowiÈzkami.
Kandydatami i caïÈ pracÈ. Ona jest odpowiedzialna za wydanie drukowane i witrynÚ internetowÈ, a ja zajmujÚ siÚ poszukiwaniem reklamodawców i ogólnie marketingiem, ĝeby to maksymalnie nagïoĂniÊ. — Mijam budynek straĝy poĝarnej, przeĂlizgujÈc siÚ wzrokiem
po grupce mÚĝczyzn myjÈcych wóz bojowy. PrzyznajÚ, ĝe mój wzrok
zatrzymaï siÚ na nich nieco dïuĝej, niĝ to byïo niezbÚdne. — Teraz
informujemy ich, ĝe weszli do finaïowej dwudziestki, robimy im
nowe zdjÚcia i prosimy o notki biograficzne na naszÈ witrynÚ. Gdy
to wszystko skoñczymy, bÚdziemy mogli przejĂÊ do ostatniej rundy
gïosowania.
— Sid, rozmawiasz ze mnÈ. Nie truj mi tu o technicznych szczegóïach. Mnie interesujÈ tylko ich zdjÚcia. WïaĂnie, jak to wyglÈda
w praktyce? Potrzebujesz moĝe kogoĂ, kto bÚdzie pomagaï im utrzymaÊ erekcjÚ?
— Nikomu nie bÚdziesz w tym pomagaÊ. A zresztÈ, wiÚkszoĂÊ
z nich to ĝonaci faceci.
— Cholera. No dobra, ĝarty na bok. Jest wĂród nich ktoĂ z prawdziwym potencjaïem?
Wzruszam ramionami.
— Czy sÈ przystojni? OczywiĂcie. Ale ĝaden nie zrobiï na mnie
wraĝenia „ïaï”. A tego w sumie szukam. No wiesz, taki Mister Ameryka, który okrÚci sobie wokóï palca kaĝdÈ kobietÚ i który ma w sobie
coĂ intrygujÈcego, tajemniczego. No i jeszcze jakÈĂ ïamiÈcÈ serce
historiÚ, która sprawi, ĝe kaĝda dziewczyna bÚdzie chciaïa go wziÈÊ
w ramiona i pocieszyÊ.
— Chcesz, ĝeby miaï wszystko to, czego szukamy w mÚĝczyěnie?
No to powodzenia.
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— Chodzi mi o to… — zacinam siÚ na chwilÚ, próbujÈc znaleěÊ
odpowiednie sïowa. — ChcÚ znaleěÊ takiego faceta, na widok którego stajesz jak wryta i nie moĝesz oderwaÊ od niego oczu.
— Znam ciÚ. JesteĂ tak cholernie wybredna, ĝe raczej trudno ci
bÚdzie znaleěÊ kogoĂ takiego.
IgnorujÚ jej uwagÚ i mówiÚ dalej:
— Tak, dokïadnie o to mi chodzi. Jeĝeli uda mi siÚ znaleěÊ faceta, na widok którego stanÚ jak wryta i z którym w dodatku bÚdzie
wiÈzaÊ siÚ dobra historia — wdowiec, obroñca praw dzieci, coĂ, co
poruszy czuïÈ strunÚ kobiecego serca — wtedy bÚdÚ wiedziaïa, ĝe
to odpowiednia twarz dla mojego konkursu.
— Zreasumujmy. Chcesz znaleěÊ faceta, któremu ĝadna kobieta nie jest w stanie siÚ oprzeÊ, którego kaĝda chciaïaby usidliÊ,
wziÈÊ w opiekuñcze ramiona i zaciÈgnÈÊ do ïóĝka?
— JesteĂ elokwentna jak zawsze — mówiÚ, ĂmiejÈc siÚ.
— Moĝe po prostu kaĝ im zdjÈÊ koszulÚ. To niewÈtpliwie przyciÈgnie uwagÚ. Wiesz, gorÈce ciaïo, na widok którego laski aĝ ĂciskajÈ uda — lub wyobraĝajÈ sobie, ĝe miÚdzy nimi tkwi jego piÚkna
buěka — jest lepsze niĝ jakaĂ ckliwa historyjka — dodaje.
— Tak, tak — ĂmiejÚ siÚ. — Ale pamiÚtaj, ĝe to jest magazyn
gïównie dla mam.
— Mamy teĝ lubiÈ seks. Bo jak inaczej by zostaïy mamami?
— No dobrze, a wiÚc szukam gorÈcego ciacha. Faceta, na widok
którego uda zaciskajÈ siÚ same i który zïamie kaĝde serce. CoĂ
jeszcze?
— Peïen pakiet.
— Peïen pakiet — powtarzam mocno sarkastycznym tonem. —
Mówisz to tak, jakby to byïa najïatwiejsza rzecz do znalezienia pod
sïoñcem.
— Zawsze jest jeszcze ten Grayson, do którego wïaĂnie jedziesz.
Mam ochotÚ dodaÊ „ta, jasne”. PamiÚtam go przecieĝ z czasów liceum. Nie znaïam go zbyt dobrze. Cichy i spokojny. Taki jakby zrezygnowany. Z zadatkami na naukowca. Chuderlawy. A moĝe pomyliïam
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go z którymĂ z dwóch jego braci? PróbujÚ dopasowaÊ imiona do twarzy,
ale szybko siÚ poddajÚ.
— Fakt. — To najlepsze, co jestem w stanie teraz powiedzieÊ.
Znów stuka coĂ na klawiaturze.
— KurczÚ, co to za zdjÚcie? — mówi, a ja domyĂlam siÚ, ĝe weszïa na stronÚ konkursowÈ. — Jak to moĝliwe, ĝe dostaï siÚ do
pierwszej dwudziestki? To zdjÚcie zostaïo zrobione z takiej odlegïoĂci, ĝe ledwie go widaÊ. A w dodatku ma na sobie kombinezon lotnika. Wszyscy pozostali pozowali z goïymi torsami. Co jest? W kasku, który zasïania mu caïÈ twarz? Gdzie tu jest miÚcho? Gdzie
jego miÚĂnie?
— No widzisz. Cóĝ. A kombinezon lotnika? RzeczywiĂcie, pilot
Ămigïowca ratunkowego to raczej nie jest symbol seksu. Ale moĝe
w tym rzecz. Ten jego strój sprawia, ĝe wszystko staje siÚ kwestiÈ
wyobraěni, a jak widaÊ, niektóre kobiety to krÚci.
— No wiesz, dla niektórych sïowo pilot to jest symbol seksu.
Mam tylko nadziejÚ, ĝe nie przeszkadza ci fakt, iĝ jest ojcem.
— Nie jestem taka okropna — broniÚ siÚ, skrÚcajÈc we wzorcowÈ
amerykañskÈ uliczkÚ. Szpaler drzew, starannie przystrzyĝone trawniki,
dzieciÚce rowerki porzucone na podjeědzie. To osiedle powstaïo chyba jeszcze przed moim wyjazdem z miasta, ale nigdy siÚ tu nie zapuszczaïam.
— Ha! — rzuca przesadnie gïoĂno. — Dotychczas byïo tak, ĝe
na samÈ wzmiankÚ o dzieciach ty uciekaïaĂ, aĝ siÚ za tobÈ kurzyïo.
— Nie przesadzaj. Masz szczÚĂcie, ĝe ciÚ kocham, bo nikomu
innemu nie pozwoliïabym mówiÊ sobie takich gïupot.
— O tak, kochasz mnie — potwierdza i milknie. Cierpliwie czekam, aĝ powie mi to, co chce mi powiedzieÊ. — Sïuchaj… Wiem,
ĝe znalazïaĂ siÚ tam z mojego powodu. Wiem, ĝe spóěniïaĂ siÚ na waĝny
wywiad, bo przyjechaïaĂ zajÈÊ siÚ mnÈ, zamiast zadbaÊ o wïasne
interesy. DziÚkujÚ.
— Nie musisz nic mówiÊ, Zo. O ile tylko mi obiecasz, ĝe juĝ nigdy
nie spotkasz siÚ z tym palantem.
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— To akurat masz zaïatwione. Dostaïam nauczkÚ i wyciÈgnÚïam
wnioski. IdÚ dalej.
— Dajesz radÚ? — pytam, wiedzÈc, ĝe siniaki znacznie szybciej
schodzÈ z ciaïa niĝ z pamiÚci.
— Tak. Wszystko w porzÈdku.
— Kocham ciÚ — mówiÚ.
— Ja kocham ciÚ bardziej.
— Okej, sïuchaj, ja juĝ jestem prawie na miejscu.
— Miejmy nadziejÚ, ĝe ma to je ne sais quoi, którego tak szukasz.
— WÈtpiÚ. Trudno mnie zadowoliÊ.
— Dokïadnie. Tak jak mówiïam, wybredna suka z ciebie.
Podjeĝdĝam do krawÚĝnika i parkujÚ, po czym ciÚĝko wzdycham.
— Masz racjÚ. ZachowujÚ siÚ jak wredna suka. Mam wraĝenie,
ĝe odkÈd przyjÚïam to wyzwanie ojca, bez przerwy dziaïam na najwyĝszych obrotach. TÚskniÚ za tobÈ. TÚskniÚ za domem. Za moim
ïóĝkiem…
— O tak, twoje ïóĝko naprawdÚ jest fantastyczne.
— Dziaïam tu trochÚ po omacku. PracujÚ z luděmi, którzy sami
nie wiedzÈ, czy powinni mi pomagaÊ, czy mnie nienawidziÊ, a jedyne,
czego jestem pewna, to to, ĝe tym razem nie mogÚ zawieĂÊ taty.
DziÚki temu konkursowi udaïo nam siÚ zrobiÊ nieco zamieszania wokóï magazynu, ale to jeszcze za maïo… No wiÚc tak, sama rozumiesz,
jestem wykoñczona i przez to robiÚ siÚ jÚdzowata — oznajmiam i wybucham Ămiechem, gdy dociera do mnie, ĝe to wszystko rzeczywiĂcie
brzmi tak, jakbym gwiazdorzyïa.
— W takim razie trzymam kciuki za to, aby Grayson okazaï siÚ
strzaïem w dziesiÈtkÚ.
— DziÚki.
— Powodzenia. I niech twoje uda bÚdÈ obolaïe od zaciskania.
KoñczÚ rozmowÚ i patrzÚ na ekran nawigacji. Tak, numer domu,
przed którym siÚ zatrzymaïam, pokrywa siÚ z danymi wpisanymi
do systemu. Budynek stoi nieco dalej od drogi. Obïoĝony jest kamieniem w róĝnych odcieniach brÈzu, a weranda zajmuje caïy front,
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przechodzÈc w duĝy ganek po lewej. Z boku domu widaÊ podjazd
dla rowerów. Trawa cieszy oczy intensywnÈ zieleniÈ, na grzÈdkach
kwitnÈ kwiaty. Na podjeědzie, tuĝ obok sïupa z koszem do koszykówki, stoi pikap.
Raz jeszcze przyglÈdam siÚ temu sielskiemu obrazkowi amerykañskiego przedmieĂcia i zastanawiam siÚ, co czeka mnie po drugiej
stronie tych drzwi. Jakim czïowiekiem okaĝe siÚ ten caïy Grayson?
Jaka jest jego ĝona? Jego syn? Czy bÚdzie mnie pamiÚtaï?
IdÚ w stronÚ domu, z otwartych okien którego dobiega děwiÚczny
Ămiech i brzÚk naczyñ. Z jakiegoĂ powodu waham siÚ przez chwilÚ,
ale zbieram siÚ w sobie i pukam.
— Tato! — SïyszÚ zza drzwi. DěwiÚk naczyñ odkïadanych do
zlewu. Wyczuwalne wibracje zbliĝajÈcych siÚ kroków.
Drzwi otwierajÈ siÚ na peïnÈ szerokoĂÊ.
Moja pierwsza myĂl: „Co u diabïa?”. Oczy szerzej otwierajÈ mi siÚ
ze zdumienia na widok metalowego durszlaka na gïowie tego kogoĂ,
kto raczyï mi otworzyÊ. Nie widzÚ twarzy — tylko zarys dolnej szczÚki,
szczecina na brodzie i kopuïa srebrnego metalu z dziurami.
Moja druga myĂl: „O jasna cholera”. Ma na sobie zwykïy biaïy
T-shirt, moĝe nieco zbyt obcisïy, ale za to doskonale podkreĂlajÈcy
bicepsy, które sÈ w sam raz — ani za duĝe, ani za maïe — oraz
wszystko to, co poniĝej linii szyi. Szerokie ramiona. Smukïe biodra.
ProszÚ… Tak, piÚknie proszÚ, niech ten mÚĝczyzna z cedzakiem
na gïowie okaĝe siÚ Graysonem Malone’em, poniewaĝ… Tak, poniewaĝ na jego widok stanÚïam jak wryta. Tego wïaĂnie szukam. To wïaĂnie jego szukam.
Facet tak doskonaïy, ĝe nie wiem, gdzie siÚ podziaÊ ze wstydu,
bo oczy same wychodzÈ mi z orbit.
Niech wiÚc siÚ stanie i niech zacisnÈ siÚ uda.
A przecieĝ jeszcze nie widziaïam jego twarzy.
Czy nie proszÚ losu o zbyt wiele? Czy mam prawo oczekiwaÊ, ĝe
udaïo mi siÚ trafiÊ na chodzÈcÈ doskonaïoĂÊ?
Zbyt wiele? Zapewne.
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— MogÚ w czymĂ pani pomóc? — odzywa siÚ gïÚbokim, nieco
chropawym gïosem, który wywoïuje ciarki na skórze i sprawia, ĝe chcÚ
staÊ tam i czekaÊ, aby odezwaï siÚ jeszcze. I jeszcze.
To naprawdÚ pierwszy finalista konkursu, z którym sama perspektywa rozmowy przyprawia mnie o dreszcze. Dlaczego w dodatku
oblewa mnie fala gorÈca? Tego nie wiem, a jedno, czego jestem pewna, to to, ĝe stoi przede mnÈ mÚĝczyzna, którego szukaïam. Miejmy
tylko nadziejÚ, ĝe jest tym samym miïym chïopakiem, którego pamiÚtam jak przez mgïÚ, i ĝe bÚdzie zadowolony, gdy usïyszy, ĝe dostaï siÚ do finaïu… i ĝe jako zwyciÚzca zgodzi siÚ pozowaÊ do plakatu
„GorÈcy TatuĂ”, na którym juĝ go widzÚ oczami mojej wyobraěni.
— E… Tak. — Z trudem odrywam wzrok od jego klatki piersiowej
i przenoszÚ go wyĝej, na durszlak. Jego dolna warga — jedyna, którÈ widzÚ — wykrzywia siÚ w grymasie cudownego uĂmiechu.
— Tato! — Z gïÚbi domu dobiega krzyk, po którym nastÚpuje werbel maïych stóp biegnÈcych w naszÈ stronÚ. DěwiÚk, który ustaje
gwaïtownie. — O rety, tato. Nie rób mi wstydu. — ¥miech. —
Zdejmij to. —Zza tuïowia mÚĝczyzny z durszlakiem na gïowie wyïaniajÈ siÚ dwie drobne rÈczki.
— Przepraszam. — Adonis odwraca siÚ do syna i w koñcu zdejmuje z gïowy kuchenne ustrojstwo. — Ale jestem twoim ojcem, Luke
— mówi, naĂladujÈc gïos Dartha Vadera.
Chïopiec wybucha Ămiechem, a ja czujÚ siÚ jak intruz, gdy mÚĝczyzna wyciÈga dïoñ i mierzwi fryzurÚ syna, którego takĝe wciÈĝ jeszcze nie widzÚ.
OdchrzÈkujÚ. Durszlakowy Adonis odwraca gïowÚ w taki sposób,
jakby zapomniaï o mojej obecnoĂci. A mnie aĝ cofa, gdy spoglÈdam
w jego twarz. Jasne oczy. BrÈzowe wïosy w nieïadzie od nietypowego
nakrycia gïowy. No i ten uĂmiech… Szeroki i niesamowicie kuszÈcy.
Tak. Ten facet zdecydowanie ma w sobie to „coĂ”.
Jednak gdy nasze spojrzenia siÚ krzyĝujÈ i w jego oczach dostrzegam bïysk rozpoznania, ten cudowny uĂmiech zaczyna powoli schodziÊ mu z twarzy. Kawaïek po kawaïku.
Cholera.
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— A co ty tutaj robisz?
Ton jego gïosu mówi mi wszystko. PamiÚta mnie.
— CzeĂÊ, Grayson. Jestem Sidney Thorton.
— Wiem, jak siÚ nazywasz.
Na uïamek sekundy zza Graysona wychyla siÚ jego syn. To wykapana, miniaturowa kopia duĝego Graysona — oliwkowa cera, brÈzowe
oczy, nieco przekrzywiony uĂmiech.
Nie podoba mi siÚ sposób, w jaki ojciec wpycha go z powrotem za
siebie — wyglÈda to tak, jak gdyby chciaï go przede mnÈ ochroniÊ.
— To juĝ kupa lat, prawda? — udawanym entuzjazmem próbujÚ
odzyskaÊ szybko znikajÈcÈ odwagÚ.
— Czy coĂ siÚ staïo? — Jego mina wskazuje na dezorientacjÚ pomieszanÈ z niepokojem. — Jakiĝ to powód skïoniï ciÚ do zejĂcia ze
swojego zamku na wysokiej skale, ksiÚĝniczko?
— O czym ty mówisz?
Wspomnienia z mïodoĂci pojawiajÈ siÚ i równie szybko znikajÈ.
Licealne ukïady i ukïadziki. Zmora kaĝdego nastolatka. Podziaï na tych,
którzy cieszÈ siÚ popularnoĂciÈ, i caïÈ resztÚ, która chce doïÈczyÊ do
tej pierwszej grupy. Dzieciaki, które trzymajÈ ze sobÈ, i ta druga grupa,
która nigdy nie zostaje dopuszczona do tajemnic pierwszej. Grayson…
Grayson pracowaï w restauracji Lulu’s. Byï miïy i uprzejmy, ale po
pracy musiaï posprzÈtaÊ chlew, który bez wÈtpienia po sobie zostawialiĂmy. Sïyszaï, jak planujemy naszÈ nastÚpnÈ imprezÚ lub wspólny
wypad. Na który on nigdy nie zostaï zaproszony. Przyjaciele… Wtedy
myĂlaïam, ĝe sÈ caïym moim Ăwiatem, ale po wyjeědzie nigdy z nimi
nawet nie rozmawiaïam.
To o tym mówi?
— Sïuchaj, to przecieĝ byïo tak dawno temu. PowinniĂmy…
— Czego chcesz? — rzuca ostro, zatrzymujÈc mój potok sïów
gestem dïoni. PotrzebujÚ sekundy, aby siÚ przestawiÊ i jakoĂ zareagowaÊ.
— Przyjechaïam, ĝeby ci pogratulowaÊ dostania siÚ do finaïowej
dwudziestki.
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— Finaïowej dwudziestki? Dwudziestki czego?
— Dwudziestki finalistów. W konkursie magazynu „Modern Family”.
Jego Ămiech jest dïugi i perlisty. Gorzej, ĝe potrzÈsa gïowÈ z niedowierzaniem. MiÚdzy ciaïem Graysona a ramÈ drzwi zrobiïa siÚ luka,
przez którÈ patrzy na mnie zaciekawiony chïopiec.
— Nie mam pojÚcia, o czym mówisz. Ja nie biorÚ udziaïu w ĝadnych konkursach.
— To byï konkurs na seksownego tatuĂka. — Dlaczego, mówiÈc te
sïowa, oblewam siÚ czerwieniÈ, skoro w rozmowach z innymi przychodziïo mi to bez trudu? Moĝe dlatego, ĝe ĝadnego innego wczeĂniej
nie znaïam.
— Seksownego tatuĂka? — pyta i znów potrzÈsa gïowÈ, jak gdybym zwariowaïa. — RozczarujÚ ciÚ, ale nie mam zamiaru braÊ
udziaïu w ĝadnej paradzie.
— Tu nie chodzi o ĝadnÈ paradÚ. To konkurs. Przewidziane sÈ
nagrody.
— Niczego od ciebie nie potrzebujÚ. ¿adnej nagrody. Ani ĝadnego
wsparcia i pomocy. Niczego. — Juĝ zaczyna siÚ ode mnie odwracaÊ,
ale nagle zmienia zdanie i znów spoglÈda prosto na mnie ze zmarszczonymi brwiami. WidzÚ, ĝe jest równie zdezorientowany i zmieszany
jak ja, choÊ z zupeïnie innych powodów.
— Chodzi o Mercy-Life?
— Mercy-Life? Medyczny transport lotniczy? Tak?
— MówiïaĂ, ĝe jesteĂ z gazety, tak? ChciaïaĂ zagadaÊ mnie jakimĂ faïszywym konkursem, ĝeby wyciÈgnÈÊ ze mnie informacje?
ZnaleěÊ brudy, których nie ma, i wypichciÊ z tego jakiĂ bzdurny i nieprawdziwy artykuï? Co, macie sezon ogórkowy, tak? — rzuca i Ăwidruje mnie wzrokiem. MiÚsieñ w jego szczÚce pulsuje miarowo.
O czym on do cholery mówi?
— PracujÚ dla „Modern Family”. To magazyn o tematyce rodzinnej. Nie wiem, o czym mówisz. Po prostu jesteĂ finalistÈ i…
— NaprawdÚ niezïa próba. Owszem, udaïo ci siÚ skïoniÊ mnie do
otworzenia drzwi, ale nic wiÚcej ze mnie nie wyciĂniesz. Nie uwierzÚ
w ani jedno twoje sïowo.
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— Ale ja mówiÚ caïkowicie serio. — Dlaczego udaje zawstydzonego?
Przecieĝ sam siÚ zgïosiï do tego konkursu?
— Ja teĝ. Powtarzam wiÚc: nie jestem zainteresowany.
Zamierza zatrzasnÈÊ mi drzwi przed nosem, ale ja w ostatniej
chwili wyciÈgam rÚkÚ, aby go powstrzymaÊ.
— Daj mi minutÚ.
— Nie mam czasu. — Patrzy mi prosto w oczy. Ostro i z pogardÈ.
— Miïej drogi powrotnej do twojej wieĝy na szczycie.
Drzwi zatrzaskujÈ siÚ z gïoĂnym hukiem.
SïyszÚ najpierw pisk zadowolenia chïopca, a po chwili jego proĂbÚ,
aby tatuĂ postawiï go z powrotem na ziemi. DěwiÚki normalnego
ĝycia. DěwiÚki miïoĂci. DěwiÚki, które mnie wcale nie interesujÈ…
a jednak z jakiegoĂ powodu wciÈĝ tam stojÚ, zastanawiajÈc siÚ, dlaczego
po prostu nie obróciÊ siÚ na piÚcie i nie wróciÊ do samochodu.
Thortonowie nie bojÈ siÚ ĝadnych wyzwañ. Nigdy nie tracÈ gïowy.
I nigdy teĝ nie dajÈ siÚ zbyÊ. Zawsze dopinajÈ swojego.
Jak to moĝliwe, ĝe udaïo mu siÚ wytrÈciÊ mnie z równowagi
i spïawiÊ? Dlaczego stojÚ przed zamkniÚtymi drzwiami, nie uzyskawszy tego, po co tu przyszïam?
To przez ten cholerny Ăcisk ud. Oto powód. Zoey rzuciïa na mnie
przekleñstwo. Uda zacisnÚïy mi siÚ na jego widok i mózg przestaï
dziaïaÊ.
Jedno jest pewne — ten facet to strzaï w dziesiÈtkÚ. Ma wszystko
to, co powinien mieÊ. Jak to ujÚïa Zoey? „Peïny pakiet.” Tak, Grayson
Malone to brakujÈcy element caïej ukïadanki.
Jest tylko jeden problem — jak nakïoniÊ go do wspóïpracy po
tym, jak ewidentnie zmieniï zdanie i nie chce wiÚcej braÊ udziaïu
w tym konkursie?
MuszÚ znaleěÊ jakiĂ sposób, bo ten mÚĝczyzna jest mi bardzo
potrzebny.
Tego jestem pewna.
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