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Rozdzia  11.

Gdy si  obudzi am, James le a  za mn . Obejmowa  mnie i czu am
jego przytulone do moich pleców gor ce, ci kie cia o. Zegar przy
ó ku wskazywa  1:30 po po udniu. Spa am co najmniej cztery go-

dziny i teraz desperacko potrzebowa am prysznica. Wy lizgn am
si  spod jego ci kiego ramienia i posz am do azienki, zamykaj c
za sob  drzwi najciszej, jak potrafi am. Wydawa o mi si , e James
i tak sypia  bardzo ma o, wi c nie chcia am go budzi , gdy wydawa
si  spa  tak g boko.

W a nie sp ukiwa am od ywk  z w osów, gdy poczu am, jak jego
nagie cia o przyciska si  do mnie od ty u, i wyda am cichy okrzyk
zaskoczenia.

— Dzie  dobry — zamrucza , si gaj c bokiem do dozownika
z myd em. Czu am ju  jego tward  erekcj , przyciskaj c  si  do mnie
od ty u. Namydli  mnie jedn  r k , szczególn  uwag  po wi caj c
moim piersiom. Wprawdzie ju  umy am si  wcze niej, ale nie prote-
stowa am. Kto by protestowa  na moim miejscu?

— Oprzyj d onie o cian  — wyszepta  szorstko do mojego ucha
po kilku minutach, gdy oboje byli my ju  podnieceni.

Zrobi am to, a on chwyci  mocno moje biodra i wszed  we mnie,
kryj c twarz na moim karku. Zrobi  to g adko, jednak potem, nie
hamuj c si , zacz  porusza  si  we mnie bardzo mocno. Ka de jego
pchni cie trafia o w ten idealny punkt w moim wn trzu i wygi am
plecy w uk, na wpó  szlochaj c. James jedn  r k  przytrzymywa
moje biodra, drug  przesun  na moj  mokr  pier  i zacz  j  mocno
ugniata . Uszczypn  mnie w sutek, skr caj c go na tyle mocno, e
krzykn am z bólu. W tym samym momencie ugryz  mnie w kark.
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Do wiadczy am orgazmu, rw cym si  g osem wykrzykuj c jego
imi , które nigdy wcze niej nie wydawa o si  mie  a  tylu sylab.

— Zajebi cie idealna — j kn  mi do ucha. — Powiedz, e jeste
moja. Potrzebuj  ci , Bianco. Musz  wiedzie , e nale ysz do mnie.

— Tak — j kn am, zd aj c ju  w nieunikniony sposób ku kolej-
nej ekstazie.

— Powiedz to — rozkaza .
— Jestem twoja, James. Nale  do ciebie.
— Teraz — poleci , po czym krzykn , wlewaj c si  we mnie.
Ten okrzyk wystarczy , bym na nowo zatraci a si  w kolejnych

falach rozkoszy.
Znowu mnie umy , opieraj c moje omdlewaj ce cia o o siebie.
— Nikt inny nie mo e tego robi  z tob , Bianco. Nawet o tym

nie my l. Jeste  stworzona dla mnie.
Wysuszy  mnie, zaprowadzi  do ó ka i po o y .
— Przynios  dla ciebie strój. Chc  ci  ubra .
Nie wraca  przez kilka minut. Gdy wreszcie pojawi  si  w pokoju,

opar am si  na okciu, by przyjrze  mu si  uwa niej. Mia  na sobie
obcis e rude bryczesy z ciemnobr zowymi czapsami si gaj cymi kolan,
a do tego cienk  nie nobia  koszulk  z dekoltem wyci tym w V.
Ten strój podkre la  niemal ka dy mi sie  na jego ciele, nie pozo-
stawiaj c niczego wyobra ni. By  absolutnie seksowny, tak e linka
nap ywa a mi do ust. James zauwa y  mój zachwyt i u miechn  si
obuzersko.

Po o y  obok mnie na ó ku stos ubra  i zacz  powoli mnie ubie-
ra , przygotowuj c do jazdy konnej. Najpierw zaj  si  moj  doln
po ow . Wsun  mi na pup  stringi, pieszcz c moje nogi i ty ek po
drodze. Bryczesy nak ada  mi powoli, bo by y bardzo obcis e.

— Czy nie s  za ma e? — zapyta am.
— Nie, takie powinny by . Po jakim  czasie troch  si  rozci gn

i b d  na ciebie pasowa y jak r kawiczka do d oni — mówi c, na-
ci gn  mi spodnie a  do talii. Poca owa  mnie w brzuch, muskaj c
mi kkimi palcami blakn ce si ce na moim torsie. Robi  to tak cz sto,
e stawa o si  to pewnego rodzaju rytua em.
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Naci gn  grube, mi kkie, czarne skarpety na moje stopy, ca uj c
uprzednio podbicie ka dej z nich. Nast pnie za o y  mi si gaj ce
do kostek br zowe buty do jazdy konnej, wygl daj ce tak samo jak
jego w asne.

— One te  rozchodz  si  po jakim  czasie. Skóra zosta a pod-
dana zmi kczaniu, wi c nie powinny by  zbyt twarde — wyja ni .

Nast pnie za o y  mi czapsy z ciemnobr zowej skóry. Ubieraj c
mnie, nazywa  wszystkie cz ci odzie y. Czapsy zahaczone by y
pod pi t  i zapi te na nodze na gruby rzep, dzi ki czemu James móg
je idealnie dopasowa  do moich d ugich, szczup ych ydek.

— Kupi em ci te  pe ne czapsy, ale te s  lepsze do nauki.
Nast pnie zaj  si  górn  po ow  mojego cia a. Na o y  mi spor-

towy biustonosz, wsuwaj c go na mnie tak, e nawet nie musia am
do tego usi . Biustonosz zapina  si  z przodu na zamek i James
przez chwil  ssa  ka d  z moich piersi, nim z alem go zapi . Do-
piero wtedy mnie posadzi , przeci gn  mi cienki bia y T-shirt z de-
koltem w kszta cie V przez g ow , a nast pnie delikatnie prze o y
po kolei r ce przez r kawy.

— Znowu mamy dopasowane stroje, ty dziwaku — roze mia-
am si .

Odwzajemni  u miech.
— Odkry em, e to mi si  podoba. Nie mog  wi c obieca , e to

ostatni raz — postawi  mnie na nogi i rozprostowa  moj  koszulk .
— Wiesz, e potrafi  si  sama ubra ?
U miechn  si  zadowolony.
— Je li nie przeszkadza ci mój ekscentryzm, to wola bym to ro-

bi  sam.
Wzruszy am ramionami. Nikt wcze niej si  tak ze mn  nie cac-

ka  i ku mojemu zaskoczeniu znajdowa am w tym przyjemno .
— To sprawia, e czuj  si  wyj tkowa. Odkry am, e to lubi .

Tak jak wszystko, co ze mn  robisz.
Uj  moj  twarz w d onie, patrz c na mnie z czu o ci . Musia am

zmusi  si , by wytrzyma  to intensywne spojrzenie.
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— Jeste  wyj tkowa. Jeste  dla mnie najbardziej wyj tkow  osob
na ca ym wiecie. Nie wiem, co mam zrobi , by  to zobaczy a i poczu a.

Nie wiedzia am, co powiedzie . James potrafi  mówi  rzeczy,
które mnie zupe nie rozbraja y i na które zupe nie nie by am przy-
gotowana.

Nagle g o ne burczenie w moim brzuchu przerwa o t  roman-
tyczn  chwil .

James poca owa  mnie w czo o i wzi  mnie za r k .
— Chod my ci  nakarmi , biedactwo. Zaniedbuj  ci .
Szybko poprowadzi  mnie do kuchni, gdzie atrakcyjna ciemnow osa

kobieta przygotowywa a jaki  bosko pachn cy posi ek. U miechn a
si  serdecznie do Jamesa, jednak ze mn  powita a si  ch odniej,
cho  profesjonalnie.

— Przygotowa am chili z kurczaka z trzema rodzajami fasoli,
duszone na wolnym ogniu, sir — powiedzia a. — Mog abym te  przy-
gotowa  kanapki, czy te  co pan sobie za yczy, na lunch.

— We miemy kanapki i wie e warzywa z ogrodu. Lunch zjemy
w jadalni, a chili podaj nam na obiad, Saro — powiedzia  James,
nie pytaj c mnie o zdanie, po czym zaprowadzi  mnie do ol nie-
waj cej, ogromnej jadalni.

— Mo e skoro jeste my tylko we dwoje, to zjemy w mniejszej
jadalni? — zaproponowa am.

— Ten pokój zapewni nam wi cej prywatno ci — powiedzia ,
wzruszaj c ramionami.

Przyci gn  mnie do siebie i posadzi  sobie na kolanach, po czym
poca owa  mnie. To by  d ugi, czu y poca unek, który i tak mnie
podnieci .

Poczu am jego d onie w swoich w osach i chwil  trwa o, nim
u wiadomi am sobie, e je zaplata. Niech tnie odsun am si  od
niego. Przesun  usta na moj  szyj , nie przestaj c zaplata  moich
w osów. Gdy sko czy , posmarowa  mi ramiona kremem przeciw-
s onecznym, przez ca y czas trzymaj c mnie na kolanach. Moja
uwaga by a do tego stopnia skupiona na nim, e nawet nie zauwa-
y am wcze niej ma ej buteleczki na stole.
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Dopiero gdy Sara wesz a do jadalni z du  tac  zastawion  je-
dzeniem, posadzi  mnie na krze le. Na tacy znajdowa y si  razowe
bu ki z indykiem i jakim  bia ym serkiem, którego nie potrafi am
nazwa , oraz mnóstwo warzyw. By y przepyszne i czu  by o, e s
wie o zebrane z ogrodu. Ka da kanapka posmarowana by a pikant-

nym hummusem. Oprócz tego Sara przynios a hummus w misecz-
ce, by s u y  jako dip do warzyw.

Jad am apczywie; mia am zbyt d ug  przerw  od poprzedniego
posi ku.

— Jak tak dalej pójdzie, to schudn  w twoim towarzystwie. Nor-
malnie staram si  zdrowo od ywia , jednak ty oczywi cie przeno-
sisz zdrowe od ywianie na kolejny poziom. Nic nie robisz na pó
gwizdka.

Spojrza  na mnie krytycznie.
— Nie musisz si  odchudza .
Wzruszy am ramionami i wróci am do jedzenia. „ atwo to powie-

dzie  komu , kto nie ma na ciele nawet grama zb dnego t uszczu”
— pomy la am.

James sko czy  je  przede mn .
— Nie masz nic przeciwko, ebym wykona  kilka telefonów? —

zapyta  uprzejmie.
Potrz sn am g ow  na znak, e mi to nie przeszkadza. Wie-

dzia am, e by  bardzo zaj ty, a zrobi  sobie wolne od pracy, eby
by  tu ze mn .

Sko czy am je  i czeka am mo e z pi  minut, podczas których
James prowadzi  kolejne rozmowy telefoniczne, jednocze nie pracuj c
na laptopie.

— Czy mog  i  obejrze  konie w czasie, gdy pracujesz?
Skin  g ow  w roztargnieniu.
— Nie musisz si  spieszy  — powiedzia am, wychodz c. Mia am

ogólne poj cie, gdzie s  stajnie, wi c ruszy am w tym kierunku. Co
prawda prawie pob dzi am, usi uj c wyj  z domu przypominaj -
cego pa ac, jednak wreszcie uda o mi si  znale  drzwi wyj ciowe,
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znajduj ce si  w pomieszczeniu przylegaj cym do kuchni. Musia am
obej  dom dooko a, by tam trafi . Gdy ju  wydosta am si  na ze-
wn trz, trafienie do stajni nie by o a  tak trudne, zw aszcza e
mie ci y si  w budynkach tak ogromnych, e niemo liwo ci  by o je
przegapi .

Wesz am do rodka zacienionej stajni, zagl daj c do ka dego
boksu. Wiele z nich by o pustych. Zatrzyma am si  przy pierw-
szym, w którym sta  pi kny kasztan. Ko  podszed  do mnie, gdy ci-
cho zacmoka am, i pozwoli  mi si  pog aska , w sz c w poszuki-
waniu przysmaków. Nie pomy la am, by cokolwiek ze sob  zabra ,
i nie wiedzia am, gdzie mog abym je znale .

— Je li dasz jej jab ko, to ci  polubi — us ysza am za sob  niski,
nieznajomy g os z cieniem obcego akcentu. Pomy la am, e móg by
by  francuski, ale nie by am pewna. Obróci am si  zaskoczona, cho-
cia  w a ciwie nie powinnam si  dziwi : wiadomo, e w stajniach
musieli pracowa  ludzie. Widok, jaki ujrza am, by  jednak niezwyk y.

M czyzna, który si  do mnie odezwa , by  wysoki i u miech-
ni ty. Jego czarne w osy by y ostrzy one tu  przy skórze. By  mia -
d co przystojny, mia  wydatny, lecz kszta tny nos i u miechni te
oczy. Jego wyra nie zaznaczona szcz ka pokryta by a wie ym za-
rostem, co dodawa o mu uroku. Domy la am si , e móg  by  tu  po
trzydziestce. Ubrany by  podobnie do mnie i jego obcis y strój pod-
kre la  wyra n  muskulatur . Mia  równe z by i pi kny u miech.
Spojrza am w jego jasnobr zowe oczy i u miechn am si  uprzejmie.

Widzia am, e przygl da mi si  równie uwa nie, jak ja jemu.
Na chwil  przesta am oddycha , widz c w jego d oni szpicrut .

Oczywi cie przeznaczona by a dla konia, jednak ten m czyzna wy-
gl da  na kogo , kto potrafi by zdominowa  kobiet , a moja wie o
obudzona seksualno  od razu popchn a moje my li w stron  roz-
wa a , co te  móg by zrobi  z tak  szpicrut .

Wyci gn  do mnie d o  i przysun  si  bli ej, by poklepa  klacz
po szyi. U cisn am jego r k , a on przytrzyma  j  chwil  w swojej
d oni. Pospiesznie wyrwa am r k .
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— To Nanny. To dobra klacz — powiedzia , po czym podszed
do zawieszonej w pobli u drzwi do boksu torby, wyj  z niej jab ko
i poda  mi je. — Je li szukasz konia, który b dzie ci  uwielbia , to nie
musisz ju  szuka  dalej. Jest bardzo agodna. Ty jednak nie wygl -
dasz na kobiet , która ceni aby agodno . Przy okazji, jestem Pete.
Trenuj  konie dla pana Cavendisha. Tak naprawd  robi  dla szefa
wszystko, co zwi zane z ko mi.

U miechn am si  do niego, jednocze nie próbuj c poda  Nanny
jab ko. Odskoczy am do ty u z okrzykiem, gdy spróbowa a je zje
razem z moj  d oni  i palcami.

Pete roze mia  si  i stan  tu  za mn .
— Nie w ten sposób, ma chère — powiedzia  i u o y  jab ko

w mojej d oni tak, by palce nie wystawa y na zewn trz. — Nigdy nie
dawaj koniowi palca, bo oczywi cie spróbuje go ugry . — Razem
ze mn  poda  klaczy jab ko i tym razem zjad a je, nie dotykaj c mnie
z bami.

Gdy tylko to si  sta o, pospiesznie odsun am si  od Pete’a.
— Jestem Bianca — powiedzia am dziwnie zdyszana.
Mrugn  do mnie.
— Wiem, kim jeste . Kobiet  szefa. Chod  ze mn . Poka  ci co

specjalnego — odwróci  si  i odszed , po prostu oczekuj c, e pójd
za nim.

„Wie, e jestem z Jamesem, wi c powinnam by  bezpieczna.
Chyba…” — zastanowi am si . Zawaha am si  przez moment, po
czym posz am za nim.
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