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Rozdziañ 1.
Oddycham z ulgÈ w ĝyczliwej ciszy, wdziÚczna za moĝliwoĂÊ ucieczki — nawet jeĂli tylko chwilowej — od ogïupiajÈcych i bezsensownych rozmów po drugiej stronie drzwi. Co prawda prowadzÈcy te
rozmowy ludzie sÈ zasadniczo moimi goĂÊmi, ale to wcale nie oznacza, ĝe ich lubiÚ lub czujÚ siÚ komfortowo w ich towarzystwie. Na
szczÚĂcie Dane byï na tyle wyrozumiaïy wobec mojej potrzeby odejĂcia na bok, ĝe pozwoliï mi wykonaÊ to zadanie za niego.
Stukanie moich wysokich szpilek to jedyny děwiÚk, jaki akompaniuje moim absolutnie rozsypanym myĂlom, gdy przemierzam
puste zakulisowe korytarze starego teatru, który wynajÚïam na dzisiejszÈ imprezÚ. Szybko docieram do starej garderoby i zbieram listy, których Dane zapomniaï w chaosie naszych gorÈczkowych
przedimprezowych porzÈdków. Gdy ruszam z powrotem, przebiegam w myĂlach listÚ spraw do zaïatwienia na dzisiejszÈ, oczekiwanÈ przez wszystkich, aukcjÚ randek. GdzieĂ w odlegïym zakÈtku
mózgu drÚczÈ mnie wÈtpliwoĂci, ĝe czegoĂ zapomniaïam. Odruchowo siÚgam do biodra, gdzie zwykle zamieszkuje mój telefon z wiecznie dopracowywanÈ listÈ zadañ, lecz zamiast tego ïapiÚ w garĂÊ miedzianÈ organzÚ mojej sukni koktajlowej.
— Cholera — mamroczÚ pod nosem. ZatrzymujÚ siÚ i próbujÚ
odgadnÈÊ, co takiego mogïam przeoczyÊ. Zrezygnowana opieram
siÚ o ĂcianÚ, a koronkowa góra sukni utrudnia mi rozïadowanie frustracji gïÚbokim wydechem. Ta piekielna czÚĂÊ garderoby wyglÈda
bosko, lecz powinna mieÊ tabliczkÚ z ostrzeĝeniem: oddychanie
opcjonalne.
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MyĂl, Rylee, myĂl! Z ïopatkami przyciĂniÚtymi do Ăciany przenoszÚ nieelegancko ciÚĝar ciaïa z nogi na nogÚ, próbujÈc zïagodziÊ
nacisk na palce stóp, boleĂnie upchane w dziesiÚciocentymetrowych szpilkach.
Tabliczki aukcyjne! PotrzebujÚ tabliczek aukcyjnych. UĂmiecham siÚ z podziwem do zdolnoĂci pamiÚciowych swojego umysïu,
szczególnie ĝe jako jedyna organizatorka dzisiejszego wydarzenia
byïam ostatnio mocno przeciÈĝona. W poczuciu ulgi odpycham siÚ
od Ăciany i przechodzÚ jakieĂ dziesiÚÊ kroków.
I nagle ich sïyszÚ.
Dociera do mnie flirtujÈcy kobiecy chichot, a po nim gïÚboki
tembr mÚskich pomruków. Natychmiast zamieram, zszokowana
ĂmiaïoĂciÈ uczestników naszej imprezy. SïyszÚ jednoznaczny odgïos suwaka, po którym z przyciemnionej wnÚki okoïo póïtora metra przede mnÈ dobiega zdyszane, lecz znajome kobiece stÚkniÚcie:
— O tak! — A gdy moje oczy przyzwyczajajÈ siÚ do ciemnoĂci,
dostrzegam elegancki czarny smoking, porzucony niedbale na odepchniÚtym na bok starym krzeĂle, a pod nim leĝÈce bezïadnie na
podïodze szpilki.
Za ĝadne pieniÈdze nie zrobiïabym czegoĂ takiego publicznie.
Ale moje myĂli przerywa ĂwiszczÈcy wdech i chrapliwy děwiÚk sïów
mÚĝczyzny:
— Sïodki Jezu!
Zaciskam powieki w chwili niezdecydowania. PotrzebujÚ tabliczek aukcyjnych, które znajdujÈ siÚ w komórce na koñcu nastÚpnego korytarza. Niestety, jedyna droga do tego korytarza prowadzi
obok WnÚki Kochanków. Nie mam wyboru, muszÚ tam iĂÊ. BezgïoĂnie szepczÚ absurdalnÈ modlitwÚ o to, by udaïo mi siÚ przejĂÊ
niezauwaĝenie.
Ruszam do przodu z twarzÈ zwróconÈ w stronÚ przeciwnej Ăciany.
StÈpam na palcach, ĝeby nie byïo sïychaÊ stukania szpilek o drewnianÈ podïogÚ. OstatniÈ rzeczÈ, jakiej teraz potrzebujÚ, jest zwrócenie
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na siebie uwagi i konfrontacja z kimĂ, kogo znam. W koñcu oddycham z ulgÈ, gdy moje skradanie koñczy siÚ powodzeniem.
W drodze do komórki bezskutecznie próbujÚ sobie przypomnieÊ,
do kogo naleĝaï kobiecy gïos. Potem przez chwilÚ niezgrabnie szamotam siÚ z klamkÈ, lecz drzwi otwierajÈ siÚ dopiero wtedy, gdy
agresywnie za niÈ szarpiÚ. Zapalam Ăwiatïo. Torba z tabliczkami
aukcyjnymi leĝy na póïce w gïÚbi, wiÚc wchodzÚ dalej, zapominajÈc podeprzeÊ czymĂ drzwi. Gdy chwytam torbÚ, drzwi trzaskajÈ
za mnÈ z takim impetem, ĝe wprawiajÈ w drĝenie tanie regaïy w komórce. Wystraszona bïyskawicznie rzucam siÚ do wyjĂcia i zauwaĝam, ĝe ramiÚ samozamykacza siÚ odczepiïo.
Rzucam torbÚ. Tabliczki uderzajÈ o podïogÚ i rozsypujÈ siÚ, powodujÈc prawdziwÈ erupcjÚ odgïosów. Naciskam klamkÚ, lecz drzwi
nie ustÚpujÈ ani o centymetr. Panika zaczyna wpeïzaÊ w mojÈ podĂwiadomoĂÊ, lecz tïumiÚ jÈ i ponownie popycham drzwi, z caïych
siï. Nawet nie drgnÈ.
„Cholera ʊ biczujÚ siÚ w myĂlach – cholera, cholera, cholera!”.
BiorÚ gïÚboki oddech i potrzÈsam gïowÈ z frustracji. Jest jeszcze
tyle do zrobienia przed rozpoczÚciem aukcji, a ja oczywiĂcie nawet
nie mam przy sobie telefonu, ĝeby zadzwoniÊ do Dane’a, aby mnie
stÈd wyciÈgnÈï.
Zamykam oczy. Moja nemezis nagle postanawia wykonaÊ swój
ruch — czujÚ, jak dïugie, wszechogarniajÈce palce klaustrofobii
wspinajÈ siÚ po moim ciele i zaciskajÈ na gardle.
Ciasno. Duszno. Panicznie.
¥ciany maïego pomieszczenia zdajÈ siÚ kurczyÊ i przybliĝaÊ. OtaczajÈ mnie i duszÈ. Oddychanie staje siÚ coraz trudniejsze.
Serce bije mi chaotycznie, gdy próbujÚ stïamsiÊ rosnÈcÈ w gardle
panikÚ. Pïytki i szybki oddech odbija siÚ echem w moich uszach. Pochïania mnie, niweczÈc zdolnoĂÊ tïumienia straszliwych wspomnieñ.
WalÚ w drzwi, gdyĝ strach zaczyna przyÊmiewaÊ ten niewielki
punkt oparcia, jaki pozostaï pod mojÈ kontrolÈ, czyli rzeczywistoĂÊ.
CzujÚ na plecach struĝkÚ potu. ¥ciany sÈ coraz bliĝej. Nie mogÚ
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skupiÊ siÚ na niczym innym prócz pragnienia ucieczki. Znowu walÚ
w drzwi, wrzeszczÈc histerycznie. Mam nadziejÚ, ĝe usïyszy mnie
ktoĂ waïÚsajÈcy siÚ tymi korytarzami.
Opieram siÚ o ĂcianÚ, zamykam oczy i próbujÚ zïapaÊ oddech. PÚdzi jak oszalaïy i czujÚ zawroty gïowy. Z powodu narastajÈcych nudnoĂci zaczynam zjeĝdĝaÊ po Ăcianie i przypadkiem wyïÈczam Ăwiatïo.
Zapada atramentowa ciemnoĂÊ. KrzyczÚ i drĝÈcymi dïoñmi rozpaczliwie szukam wïÈcznika. W koñcu go naciskam, z ulgÈ odsyïajÈc potwory z powrotem do ich kryjówek.
Jednak gdy patrzÚ w dóï, widzÚ krew na swoich rÚkach. Mrugam
oczami, próbujÈc odrzuciÊ twory wyobraěni, ale nie potrafiÚ. Jestem
w innym miejscu i w innym czasie.
WszÚdzie dookoïa czujÚ gryzÈcy smród destrukcji. Desperacji.
¥mierci.
W uszach mam jego gasnÈcy i rwÈcy siÚ oddech. Brakuje mu
tchu. Umiera.
CzujÚ intensywny, ostry ból, który tak mocno wrzyna siÚ w mojÈ
duszÚ, ĝe mam wraĝenie, iĝ nic mnie od niego nie uwolni. Nawet
ĂmierÊ. Moje krzyki wytrÈcajÈ mnie ze wspomnieñ i czujÚ siÚ tak
skoïowana, ĝe nie wiem juĝ, czy pochodzÈ z przeszïoĂci, czy z teraěniejszoĂci.
Weě siÚ w garĂÊ, Rylee! Ocieram grzbietami dïoni ïzy z policzków i zaczynam myĂleÊ o poprzednim roku terapii, próbujÈc utrzymaÊ klaustrofobiÚ w ryzach. KoncentrujÚ siÚ na plamie na Ăcianie
naprzeciw mnie, starajÈc siÚ wyrównaÊ oddech i powoli liczyÊ. Skupiam siÚ na odpychaniu od siebie Ăcian i nieznoĂnych wspomnieñ.
Doliczam do dziesiÚciu i czÚĂciowo odzyskujÚ panowanie nad
sobÈ, lecz desperacja wciÈĝ kurczowo siÚ mnie trzyma. Wiem, ĝe
Dane wkrótce zacznie mnie szukaÊ i przyjdzie. Wiedziaï, gdzie poszïam, ale ta myĂl w ĝaden sposób nie ïagodzi mojej obezwïadniajÈcej paniki.
W koñcu poddajÚ siÚ intensywnemu pragnieniu wyjĂcia i zaczynam waliÊ w drzwi spodniÈ stronÈ dïoni. KrzyczÚ na caïy gïos. Od czasu
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do czasu przeklinam. Bïagam, by ktoĂ mnie usïyszaï i otworzyï drzwi.
By ktoĂ znowu mnie uratowaï.
Dla mojego wycieñczonego umysïu sekundy zdajÈ siÚ minutami, a minuty godzinami. CzujÚ, jakbym siedziaïa w tej kurczÈcej
siÚ komórce caïÈ wiecznoĂÊ. Pokonana wydajÚ jeszcze jeden krzyk
i opieram siÚ przedramionami o drzwi. PrzenoszÚ na nie ciÚĝar
ciaïa, kïadÚ na nich gïowÚ i poddajÚ siÚ ïzom. PotÚĝne i chaotyczne
szlochanie wstrzÈsa caïym moim ciaïem.
Nagle czujÚ, ĝe spadam.
LecÚ do przodu i wpadam na stojÈcego twardo naprzeciw mnie
mÚĝczyznÚ. Otaczam ramionami jego tors, a moje nogi uginajÈ siÚ
niezgrabnie. MÚĝczyzna instynktownie wyciÈga rÚce i obejmuje
mnie, przytrzymujÈc moje ciaïo i absorbujÈc siïÚ, z jakÈ poleciaïam
do przodu.
SpoglÈdam w górÚ, bïyskawicznie rejestrujÈc wystylizowany nieïad czarnych wïosów, ciemnÈ skórÚ, nieznaczny cieñ zarostu…
i jego oczy. CzujÚ przeskakujÈcÈ iskrÚ — niemal namacalnÈ — gdy
trafiam wzrokiem w te ostroĝne, póïprzejrzyste zielone tÚczówki,
w których przez moment bïyska zaskoczenie. WpatrujÈ siÚ we mnie
z takim zaintrygowaniem i intensywnoĂciÈ, ĝe mnie to deprymuje,
chociaĝ jednoczeĂnie wyzwala instynktownÈ reakcjÚ mojego ciaïa.
Niby zwykïa wymiana spojrzeñ, a zalewajÈ mnie dawno zapomniane pragnienia i potrzeby.
Jakim cudem ten nieznany mi mÚĝczyzna sprawia, ĝe zapominam o panice i desperacji, które przed chwilÈ czuïam?
Niepotrzebnie przerywam kontakt wzrokowy i przenoszÚ spojrzenie na jego usta. Peïne, wyrzeěbione wargi sÈ ĂciÈgniÚte, gdy intensywnie mnie taksuje, po czym bardzo powoli rozszerzajÈ siÚ w krzywy, szelmowski uĂmiech.
Och, jak ja pragnÚ poczuÊ te usta na sobie — wszÚdzie i w kaĝdym miejscu naraz… O czym ja, do diabïa, myĂlÚ? Ten facet jest
kompletnie poza moim zasiÚgiem. Jest caïe lata Ăwietlne wyĝej ode
mnie.
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PrzenoszÚ wzrok z powrotem i widzÚ rozbawienie w jego oczach,
zupeïnie jakby wiedziaï, o czym myĂlÚ. CzujÚ, jak na mojej twarzy
wykwita rumieniec zaĝenowania zarówno moim poïoĝeniem, jak
i nieprzyzwoitymi myĂlami podsuniÚtymi przez umysï. Chwytam
mocniej jego muskularny biceps i spuszczam wzrok, aby uniknÈÊ jego oceniajÈcych oczu i odzyskaÊ panowanie nad sobÈ. PróbujÚ stanÈÊ na nogach, lecz z racji braku doĂwiadczenia z niebotycznie
wysokimi szpilkami tracÚ równowagÚ i wpadam na niego jeszcze
bardziej. OdskakujÚ, gdy moje piersi ocierajÈ siÚ o jego twardy tors,
stawiajÈc w pïomieniach moje zakoñczenia nerwowe. GïÚboko
w brzuchu czujÚ ciche eksplozje poĝÈdania.
— Och… em… bardzo przepraszam — podnoszÚ rÚce do góry
w geĂcie nerwowych przeprosin. MÚĝczyzna jest teraz jeszcze bardziej zniewalajÈcy, gdy mogÚ zobaczyÊ go w peïnej okazaïoĂci. Niedoskonale doskonaïy i seksowny jak diabli, z uĂmieszkiem sugerujÈcym arogancjÚ i zwiastujÈcym kïopoty.
Podnosi jednÈ brew, zauwaĝajÈc, jak niespiesznie dokonujÚ lustracji jego osoby.
— Nic nie szkodzi — odpowiada nieco szorstko, lecz kulturalnie.
Jego gïos wywoïuje obrazy rebelii i seksu. — Kobiety czÚsto padajÈ
mi do stóp.
OtrzÈsam siÚ. Mam nadziejÚ, ĝe ĝartuje, ale jego enigmatyczny
wyraz twarzy kompletnie nic nie zdradza. Obserwuje mojÈ reakcjÚ
i zagubienie w moich oczach, a jego zadufany uĂmiech siÚ poszerza,
pogïÚbiajÈc doïek w mocno zarysowanej szczÚce.
Chociaĝ zrobiïam juĝ krok w tyï, wciÈĝ jestem blisko niego. Zbyt
blisko, by odzyskaÊ nad sobÈ kontrolÚ, a jednoczeĂnie wystarczajÈco blisko, by czuÊ jego oddech na policzku. By czuÊ zapach mydïa
pomieszany z delikatnÈ woniÈ mÚskiej wody koloñskiej.
— DziÚki. DziÚkujÚ — odpowiadam bez tchu. WidzÚ, jak miÚsieñ jego zaciĂniÚtej szczÚki pulsuje, gdy na mnie patrzy. Dlaczego czujÚ siÚ przy nim zdenerwowana i chcÚ siÚ usprawiedliwiÊ? —
Drzwi siÚ za mnÈ zamknÚïy. ZatrzasnÚïy siÚ. Spanikowaïam…
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— JesteĂ caïa? Panno…?
Moja wola sïabnie, gdy chwyta mnie dïoniÈ za kark i przyciÈga
mocno do siebie. WolnÈ dïoniÈ przebiega w górÚ i w dóï mojego
nagiego ramienia, najwyraěniej sprawdzajÈc, czy nie mam ĝadnych
ran. Moje ciaïo rejestruje Ălad iskier rozpalanych przez jego palce
na mojej skórze, a ja uĂwiadamiam sobie dobitnie, ĝe jego zmysïowe usta sÈ oddalone od moich tylko na odlegïoĂÊ szeptu. Bezwiednie rozchylam usta i zaczynam pïyciej oddychaÊ, gdy on przesuwa
dïoñ wzdïuĝ mojej szyi i delikatnie przeciÈga kostkami palców w dóï
policzka.
Nagle sïyszÚ jego szept:
— Ech, pieprzyÊ to.
I zanim rejestrujÚ zalewajÈcÈ mnie mieszaninÚ zagubienia i potÚĝnej fali poĝÈdania, jego usta ïÈczÈ siÚ z moimi. Zamieram zszokowana, jego usta gaszÈ wszelkie niewypowiedziane sïowa, a moje
rozchylajÈ siÚ trochÚ bardziej, co pozwala mu pieĂciÊ jÚzykiem
moje wargi i powoli siÚ miÚdzy nie wedrzeÊ.
Odpycham siÚ dïoniÈ od jego piersi, próbujÈc oprzeÊ siÚ nieproszonemu pocaïunkowi z nieznajomym. PróbujÚ zrobiÊ to, co logika
uwaĝa za stosowne. ZaprzeczyÊ temu, czego pragnie teraz moje
ciaïo — by porzuciÊ zahamowania i pozwoliÊ sobie cieszyÊ siÚ tÈ
ulotnÈ chwilÈ z nim.
WewnÚtrznÈ waĂñ miÚdzy poĝÈdaniem i rozwagÈ wygrywa zdrowy rozsÈdek, a mnie udaje siÚ trochÚ odepchnÈÊ ciaïo mÚĝczyzny.
Jego usta odrywajÈ siÚ od moich i dyszymy sobie prosto w twarze.
Jego oczy wpatrujÈ siÚ w moje z uporem i dzikim poĝÈdaniem. Coraz trudniej zignorowaÊ kieïkujÈce gïÚboko w moim brzuchu nasienie poĝÈdania. Zrodzony w moim umyĂle gwaïtowny krzyk protestu
umiera bezgïoĂnie w moich ustach, gdy dociera do mnie, ĝe chcÚ
tego pocaïunku. ChcÚ poczuÊ to, czego byïam pozbawiona i czego
celowo sobie odmawiaïam. ChcÚ pozwoliÊ sobie na lekkomyĂlnoĂÊ
„tego pocaïunku” — pocaïunku, o którym pisze siÚ ksiÈĝki, w którym znajduje siÚ miïoĂÊ i z powodu którego traci siÚ cnotÚ.
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— Zdecyduj siÚ, kochana — nakazuje. — PowĂciÈgliwoĂÊ mÚĝczyzny nie jest nieskoñczona.
Jego ostrzeĝenie, niecierpliwa uwaga, ĝe zwykïa ja mogÚ takiego
mÚĝczyznÚ jak on pozbawiÊ kontroli nad sobÈ, zbija mnie z tropu
i doprowadza do takiego zamÚtu w gïowie, ĝe odmowa, którÈ miaïam
na koñcu jÚzyka, nie wydostaje siÚ poza granicÚ ust. On wykorzystuje moje milczenie, w kÈcikach jego ust pojawia siÚ zmysïowy
uĂmiech, po czym chwyta mnie za kark nieco mocniej. MiÚdzy jednym i drugim oddechem przyciska swoje usta do moich. ZagïÚbia
siÚ. Smakuje mnie. Jest zaborczy.
Mój opór jest daremny i po kilku sekundach siÚ poddajÚ. Instynktownie przejeĝdĝam dïoñmi po jego nieogolonej twarzy, docieram
do karku i ciÈgnÚ palcami za wïosy, które kïÚbiÈ siÚ nad koïnierzykiem. Z gïÚbi jego gardïa dobywa siÚ niski jÚk, który zwiÚksza
mojÈ pewnoĂÊ siebie. Rozchylam usta i przyjmujÚ go gïÚbiej. Nasze
jÚzyki obejmujÈ siÚ i wdajÈ w intymny taniec. Wolny, uwodzicielski
balet, akcentowany zdyszanymi jÚkami i urywanymi oddechami.
CzujÚ smak whisky. Jego pewnoĂÊ siebie emanuje buntem. Jego
ciaïo wywoïuje potÚĝnÈ falÚ poĝÈdania w mojej seksualnoĂci. Wydaje siÚ zïym chïopcem, od którego taka dziewczyna jak ja powinna
trzymaÊ siÚ z daleka, i to poïÈczenie jest ekscytujÈce. Jego zapalczywoĂÊ i biegïoĂÊ sugerujÈ mi to, co moĝe nastÈpiÊ póěniej. Przez
mojÈ gïowÚ przelatujÈ obrazy seksu z wygiÚtymi w ïuk plecami, wyciÈgniÚtymi stopami i pomiÚtÈ poĂcielÈ, w którym byïby z pewnoĂciÈ równie dominujÈcy jak w pocaïunku.
Mimo ulegïoĂci wiem, ĝe to, co robiÚ, jest zïe. SïyszÚ, jak sumienie kaĝe mi przestaÊ. Jak mówi, ĝe ja nie robiÚ takich rzeczy. ¿e nie
jestem takÈ dziewczynÈ. ¿e kaĝdÈ pieszczotÈ zdradzam Maxa.
Ale Boĝe, to jest tak niewiarygodnie przyjemne. ZagrzebujÚ
wszelkÈ racjonalnoĂÊ pod nacierajÈcym poĝÈdaniem, które szaleje
w kaĝdym moim zakoñczeniu nerwowym i w kaĝdym oddechu.
Smaga mnie palcami po karku, a drugÈ dïoniÈ wÚdruje w dóï do
biodra, wzniecajÈc iskry kaĝdym dotkniÚciem. RozpoĂciera jÈ szeroko
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na dole moich pleców i przyciska mnie do siebie. Zawïaszcza mnie.
CzujÚ, jak jego erekcja naciera na mój brzuch i wysyïa impulsy
elektryczne do moich pachwin, co sprawia, ĝe wilgotniejÚ z pragnienia i poĝÈdania. Nieznacznie przesuwa nogÚ i wpycha jÈ miÚdzy
moje, zwiÚkszajÈc nacisk na zwieñczenie moich ud i wywoïujÈc intensywny ból rozkoszy. Napieram na niego jeszcze bardziej, cicho
skomlÈc, gdyĝ pragnÚ wiÚcej.
Zatapiam siÚ w doznawaniu i wcale nie chcÚ siÚ wynurzyÊ, ĝeby
zaczerpnÈÊ tchu, którego tak mi brakuje.
Skubie mojÈ dolnÈ wargÚ, dïoniÈ miÚtosi mój tyïek, a ja czujÚ
przenikajÈcÈ mnie wirujÈcÈ rozkosz. DrapiÚ go w kark w odpowiedzi, wyraĝajÈc swoje poĝÈdanie.
— Chryste, pragnÚ ciÚ tu i teraz — dyszy ochryple miÚdzy pocaïunkami, co wzmaga ból w skrÚcajÈcych siÚ miÚĂniach mojego
podbrzusza. Przesuwa dïoñ z karku i przejeĝdĝa w dóï klatki piersiowej, aĝ dociera do piersi. Wydobywam z siebie cichy jÚk, gdy czujÚ, jak jego palce pocierajÈ jej stwardniaïy wierzchoïek przez miÚkki materiaï sukni.
Moje ciaïo jest gotowe poddaÊ siÚ jego ĝÈdaniom, gdyĝ ja takĝe
go pragnÚ. PragnÚ czuÊ na sobie jego ciÚĝar, Ălizganie siÚ jego nagiej skóry i poruszajÈcÈ siÚ we mnie rytmicznie jego dïugoĂÊ.
Nasze splÈtane ciaïa wpadajÈ do niewielkiej wnÚki w korytarzu.
Przyciska mnie do Ăciany. ZapamiÚtujemy siÚ w dotykaniu, Ăciskaniu i smakowaniu. Zjeĝdĝa dïoniÈ w dóï do oblamowania mojej
koktajlowej sukni i kïadzie jÈ na koronkowym zwieñczeniu moich
poñczoch.
— Sïodki Jezu — mamrocze w moje usta, boleĂnie wolno przesuwajÈc dïoñ po wewnÚtrznej stronie uda w stronÚ maïej trójkÈtnej
koronki, która sïuĝy bardziej jako dekoracja niĝ majtki.
Co? Te sïowa. Gdy w koñcu do mnie docierajÈ, wzdrygam siÚ
jak smagniÚta batem i odpycham jego tors, próbujÈc siÚ od niego odczepiÊ. To te same sïowa, które sïyszaïam wczeĂniej dobiegajÈce
z tamtej ciemnej wnÚki. SÈ jak kubeï zimnej wody dla mojego libido.
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Co to ma byÊ? I co ja, do diabïa, robiÚ? LiĝÚ siÚ z przypadkowym kolesiem? Co waĝniejsze, dlaczego zdecydowaïam siÚ na to wïaĂnie teraz, w trakcie jednego z moich najwaĝniejszych wydarzeñ tego roku?
— Nie. Nie mogÚ tego zrobiÊ. — Chwiejnie siÚ wycofujÚ, próbujÈc zasïoniÊ drĝÈcÈ dïoniÈ nabrzmiaïe wargi. Obrzuca mnie spojrzeniem przyciemnionych poĝÈdaniem szmaragdowych oczu, w których widaÊ przebïyski wĂciekïoĂci.
— TrochÚ za póěno, kochanie. WyglÈda na to, ĝe juĝ to zrobiïaĂ.
Zalewa mnie furia, gdy sïyszÚ tÚ sardonicznÈ uwagÚ. Nie jestem
aĝ tak gïupia, ĝeby siÚ nie domyĂliÊ, ĝe wïaĂnie staïam siÚ jego kolejnÈ zdobyczÈ dzisiejszego wieczoru. SpoglÈdam na niego. Zadowolony wyraz jego twarzy sprawia, ĝe chcÚ go jakoĂ obraziÊ.
— Co ty sobie w ogóle wyobraĝasz? ¿eby tak mnie dotykaÊ? WykorzystywaÊ mnie w taki sposób? — rzucam w jego stronÚ, próbujÈc przesïoniÊ gniewem to, ĝe czujÚ siÚ dotkniÚta. Nie wiem, czy
jestem bardziej wĂciekïa na siebie za moje ochocze oddanie, czy
raczej na to, ĝe wykorzystaï chwilÚ mojej paniki. A moĝe czujÚ siÚ
zawstydzona tym, ĝe ulegïam jego oszaïamiajÈcemu pocaïunkowi
i wprawnym palcom, chociaĝ nawet nie wiem, jak ma na imiÚ?
Patrzy na mnie. Jego wĂciekïoĂÊ narasta, a spojrzenie staje siÚ
groěne.
— NaprawdÚ? — mówi szyderczo, przechylajÈc gïowÚ na bok
i pocierajÈc dïoniÈ swój protekcjonalny uĂmieszek. PrzysiÚgïabym,
ĝe sïyszÚ chrzÚst zarostu, gdy przesuwa po nim dïoniÈ. — Tak
chcesz to rozegraÊ? ¿e nie braïaĂ w tym udziaïu? ¿e nie wpadïaĂ
przed chwilÈ w moje ramiona? — Ămieje siÚ zjadliwie. — Nie daj
siÚ oszukaÊ swojemu maïemu sztywniackiemu ja, ĝe ci siÚ nie podobaïo. I ĝe nie chciaïaĂ wiÚcej.
Robi krok w mojÈ stronÚ, a w gïÚbi jego oczu pïonie rozbawienie
i coĂ mroczniejszego. Podnosi rÚkÚ i przejeĝdĝa palcem wzdïuĝ dolnej krawÚdzi mojej szczÚki. Chociaĝ nie chcÚ, ciepïo jego dotyku
wznieca we mnie na nowo tlÈce siÚ gïÚboko w brzuchu pragnienie.
MilczÈco ganiÚ swoje ciaïo za tÚ zdradÚ.
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— WyjaĂnijmy sobie jedno — warczy na mnie. — NIE BIOR}
TEGO, CO NIE ZOSTAO ZAOFEROWANE. A oboje wiemy, kochana, ĝe ty zaoferowaïaĂ. — UĂmiecha siÚ zïoĂliwie. — Ochoczo.
Uciekam policzkiem od jego palców. Niestety nie naleĝÚ do
osób, które zawsze mówiÈ to, co naleĝy w danym momencie powiedzieÊ. No cóĝ. Ja wpadam na ripostÚ dopiero po kilku godzinach
i mogÚ tylko ĝaïowaÊ, ĝe jej nie uĝyïam. Wiem, ĝe tak bÚdzie, bo teraz
nie umiem wymyĂliÊ ĝadnego sposobu, by skarciÊ tego zbyt pewnego
siebie, chociaĝ majÈcego caïkowitÈ racjÚ mÚĝczyznÚ, który zamieniï
mnie w kïÚbek nadmiernie pobudzonych i bïagajÈcych o kolejny dotyk
nerwów.
— 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… — wzrusza ramionami.
— Lecz sama przyznaj, kochana, ĝe to nudne.
— Chïopcze — jÈkam z trudem — nie jestem krucha!
— Doprawdy? — sarka. SiÚga dïoniÈ, by chwyciÊ mój podbródek,
i spoglÈda mi prosto w oczy. — Bo tak wïaĂnie siÚ zachowujesz.
— Wal siÚ! — wyrywam podbródek z jego dïoni.
— Oooch, aleĝ z ciebie draĝliwe stworzonko. — Jego uĂmieszek
mnie irytuje. — LubiÚ draĝliwoĂÊ, kochana. Sprawia, ĝe jeszcze
bardziej ciÚ pragnÚ.
Palant! Zaraz mu wygarnÚ, jakÈ to jest mÚskÈ dziwkÈ. Bo wiem,
ĝe chwilÚ przed tym, jak zabraï siÚ za mnie, „zaznajamiaï siÚ” z kimĂ
innym w tamtej czÚĂci korytarza. WpatrujÚ siÚ w niego, a z tyïu mojej gïowy koïacze nieĂmiaïa myĂl, ĝe kogoĂ mi przypomina, lecz jÈ
odpycham. Jestem zdenerwowana i tyle.
W chwili, gdy mam otworzyÊ usta, sïyszÚ, jak Dane mnie woïa.
Zalewa mnie uczucie ulgi, gdy obracam siÚ i widzÚ, ĝe stoi na koñcu korytarza i dziwnie siÚ na mnie patrzy. Przypuszczalnie jest zakïopotany moim potarganym wyglÈdem.
— Rylee? PotrzebujÚ tych list. Masz je?
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— CoĂ mnie zatrzymaïo — mamroczÚ. Rzucam spojrzeniem na
stojÈcego za mnÈ Pana Aroganta. — Juĝ idÚ. Tylko… poczekaj na
mnie, dobrze?
Dane potakuje, a ja odwracam siÚ do otwartych drzwi komórki
i szybko zbieram z podïogi porozrzucane tabliczki aukcyjne z takim
wdziÚkiem, na jaki mnie teraz staÊ. Upycham je w torbie i unikajÈc
jego wzroku, ruszam w stronÚ Dane’a. Cicho oddycham z ulgÈ, zadowolona, ĝe idÚ w stronÚ bardziej znajomego gruntu, a od tyïu docierajÈ do mnie sïowa:
— Ta rozmowa jeszcze siÚ nie skoñczyïa, Rylee.
— ChciaïbyĂ, AS — rzucam przez ramiÚ, a przez gïowÚ przemyka mi myĂl, ĝe ten skrót Ăwietnie do niego pasuje. Ruszam pospiesznie wzdïuĝ korytarza z wyprostowanymi ramionami i wysoko
uniesionÈ gïowÈ, próbujÈc zachowaÊ nienaruszonÈ godnoĂÊ.
Szybko docieram do Dane’a, mojego najbliĝszego powiernika
i przyjaciela z pracy. Na jego twarzy maluje siÚ troska. ObejmujÚ
go i ciÈgnÚ z powrotem na imprezÚ. Gdy tylko przechodzimy przez
drzwi za kulisy, wypuszczam powietrze, nieĂwiadoma, ĝe wstrzymywaïam oddech, i opieram siÚ plecami o ĂcianÚ.
— Co ci siÚ do cholery staïo, Rylee? Cóĝ to za uroczy nieïad? —
taksuje mnie spojrzeniem z góry na dóï. — Czy to ma coĂ wspólnego z tym Adonisem za kulisami?
To ma coĂ wspólnego wyïÈcznie z tym Adonisem, pragnÚ siÚ
zwierzyÊ, lecz z jakiegoĂ powodu siÚ powstrzymujÚ.
— Nie Ămiej siÚ — mówiÚ, przyglÈdajÈc mu siÚ ostroĝnie. — Ale
drzwi komórki siÚ zatrzasnÚïy i utknÚïam w Ărodku.
Tïumi Ămiech i spoglÈda w sufit, ĝeby siÚ pohamowaÊ.
— To mogïo zdarzyÊ siÚ tylko tobie!
¿artobliwie uderzam go w ramiÚ.
— No ej, to wcale nie jest Ămieszne. Wpadïam w panikÚ. Czuïam siÚ klaustrofobicznie. Zgasïo Ăwiatïo i to obudziïo wspomnienia
wypadku. — W jego oczach pojawiïa siÚ troska. — ZeĂwirowaïam,
a ten koleĂ usïyszaï moje krzyki i mnie wypuĂciï. I tyle.
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— I tyle? — pyta, unoszÈc brwi z niedowierzaniem.
— Tak — przytakujÚ — po prostu na chwilÚ straciïam gïowÚ. —
Nie znoszÚ okïamywaÊ go, lecz teraz to najlepsze, co mogÚ zrobiÊ.
Im bardziej bÚdÚ niewzruszona, tym szybciej porzuci temat.
— Cóĝ, szkoda, dziewczyno, bo on byï cholernie fajny — otacza
mnie ramieniem w szybkim uĂcisku, a ja siÚ uĂmiecham. — Idě
siÚ odĂwieĝyÊ. Zrób sobie krótkÈ przerwÚ. Potem bÚdziesz nam potrzebna do socjalizowania siÚ i pogawÚdek. JeĂli chodzi o rozpoczÚcie aukcji z randkami, mamy jakieĂ póï godziny obsuwy.
***
PatrzÚ na swoje odbicie w lustrze w ïazience. Dane ma racjÚ, wyglÈdam jakby piorun we mnie trafiï. Mam zrujnowanÈ fryzurÚ i makijaĝ,
z którym pomagaïa mi Haddie, moja wspóïlokatorka. BiorÚ papierowy rÚcznik i próbujÚ osuszyÊ skórÚ, aby zminimalizowaÊ zniszczenia. Od pïaczu mam czerwonÈ obwódkÚ wokóï oczu, a szminka,
jak moĝna siÚ domyĂliÊ, juĝ nie pokrywa siÚ idealnie z konturem
ust. Ze spinki uwolniïy siÚ pojedyncze kosmyki moich kasztanowych wïosów, a szew sukienki jest koszmarnie przekrzywiony.
SïyszÚ przez ĂcianÚ basowe dudnienie muzyki, która jest tïem
dla setek gïosów naleĝÈcych do naszych potencjalnych darczyñców.
BiorÚ gïÚboki oddech i przez chwilÚ opieram siÚ o umywalkÚ.
Nic dziwnego, ĝe Dane powÈtpiewaï w mój opis wydarzeñ i w to,
ĝe Pan Arogant nie miaï z tym nic wspólnego. Jestem kompletnie
potargana!
Poprawiam sukienkÚ bez ramiÈczek, aby linia dekoltu i moje bardziej niĝ peïne dziewczynki byïy dobrze osadzone. Wygïadzam dïoniÈ biodra w miejscu, gdzie materiaï przylega do moich krÈgïoĂci.
Chwytam kosmyk wïosów, który uciekï ze spinki, ale ostatecznie go
nie zapinam. Wïosy wróciïy do naturalnego pofalowania i uznaïam,
ĝe podoba mi siÚ sposób, w jaki ïagodzÈ mój ogólny wyglÈd.
SiÚgam do torebki, którÈ przyniósï mi Dane, i odĂwieĝam makijaĝ.
MalujÚ naturalnie grube rzÚsy tuszem i poprawiam eyelinerem
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rozmazane kreski. Oczy wyglÈdajÈ lepiej. Moĝe nie Ăwietnie, ale lepiej. ¥ciÈgam usta i przejeĝdĝam szminkÈ po caïej górnej wardze
wzdïuĝ ksztaïtu litery M. Pocieram wargi o siebie, a potem je osuszam.
Nie tak super jak zrobiïa to Haddie, ale wystarczajÈco dobrze.
MogÚ wróciÊ na imprezÚ.
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