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ROZDZIAŁ 1.

— Nie oszukuj si«, Eric. JesteŁ ruchaczem i tyle.
Oderwa¯em wzrok od zgrabnego ty¯eczka, któremu si« w¯aŁnie
przygl§da¯em, i spojrza¯em do ty¯u, robi§c kwaŁn§ min«.
— Jezu, Nell. To chyba troch« za ostre, nie uwaŠasz?
— Nie, nic a nic — odpar¯a, g¯adz§c si« d¯oni§ po swoim lekko zarysowanym brzuchu z dzieckiem.
Wbi¯em wzrok w jej twarz, ignoruj§c wszystko, co dotyczy¯o obwodu jej talii. Nie chcia®em nic wiedzieú na temat jej ci§Šy. I to bynajmniej nie dlatego, Še nie cieszy¯o mnie szcz«Łcie, jakie spotka¯o j§
i jej m«Ša. W koĮcu obydwoje chodziliŁmy razem do szko¯y i ¯§czy¯a
nas wszystkich wieloletnia przyjaŞĮ. Ale istnia¯o wiele bardzo solidnych powodów, które sprawia¯y, Še by¯o mi nie po drodze z dzieúmi.
Za kaŠdym razem, gdy zerka¯em na rosn§cy brzuch Nell, czu¯em
uk¯ucie niepokoju. Pomodli¯em si« krótko o to, Šeby tym razem jej
ani dziecku nie przytrafi¯o si« nic z¯ego, a potem spróbowa¯em wi«cej
nie wracaú do tego tematu. Nie chcia¯em wi«cej wspominaú dziecka,
które straciliŁmy w poprzednim roku. W okolicy baru trafia¯o si«
wiele rzeczy, które zdecydowanie bardziej sprzyja¯y zadowoleniu
z Šycia niŠ ponowne roztrz§sanie Šalu i Ša¯oby.

Kup książkę

Poleć książkę

12 | KYLIE SCOTT

— JesteŁ tak przewidywalny, Še nawet nie musz« patrzeú. Wystarczy mi, Še zobacz«, jak oczy zapalaj§ ci si« niczym u kota na widok
myszy, a od razu wiem, Še do baru wesz¯a jakaŁ seksowna laska. —
Umilk¯a na moment, po czym wróci¯a do gl«dzenia. — Eric? Eric!
— Tak?
Nell przechyli¯a g¯ow«.
— W ogóle mnie nie s¯uchasz, prawda?
— Pewnie, Še s¯ucham. — Z regu¯y. By¯em lekko rozdarty pomi«dzy wŁciek¯oŁci§ wywo¯an§ insynuacjami Nell, a pal§cym pragnieniem, by gapiú si« na tamten doskona¯y ty¯eczek. Ale to nie oznacza¯o,
Še Nell mia¯a racj«.
— W¯aŁnie o tym mówi« — stwierdzi¯a. — Nawet rybka akwariowa potrafi si« skupiú d¯uŠej niŠ ty.
— Uspokój si«. PrzecieŠ powiedzia¯em, Še ci« s¯ucham.
— W takim razie co w¯aŁnie powiedzia¯am?
— No wi«c generalnie chodzi¯o ci o to, Še nazwa¯aŁ mnie palantem
— odpar¯em. — Co mnie zabola¯o.
Nell skrzyŠowa¯a ramiona na piersi.
— Doprawdy? Zamierzasz udawaú, Še masz jakieŁ uczucia?
— OczywiŁcie, Še mam uczucia.
— No jasne. To dlaczego uwaŠam ci« za palanta?
— Yyy… — Popatrzy¯em nad jej ramieniem, jeszcze raz obrzucaj§c wzrokiem naprawd« cudownie wygl§daj§cy ty¯eczek kobiety, która
zmierza¯a w¯aŁnie do stolika, wymieniaj§c jakieŁ uwagi z Lydi§. Lydia
jest trzeci§ wspó¯w¯aŁcicielk§ Dive Bar, razem ze mn§ i Nell. Ale doŁú
o niej, interesowa¯a mnie tamta druga laseczka: jej zgrabna dupcia ko¯ysa¯a si« wraz z kaŠdym krokiem, podobnie jak d¯ugie, czarne, sp¯ywaj§ce po plecach w¯osy. Do diab¯a. Lato to fantastyczny okres, dziewczyny ods¯aniaj§ tyle cia¯a. Choú z drugiej strony zima teŠ jest Łwietna,
to pora obcis¯ych dŠinsów i swetrów, takich jak te, które mia¯a teraz na
sobie ta kobieta, któr§ zamierza¯em uczyniú swoj§ najnowsz§ przyjació¯k§ od seksu. Szkoda, Še mog¯em jej si« przypatrywaú tylko od ty¯u.
Ciekawe, jakie mia¯a cycki. Nie Šebym by¯ wybredny. Wielkie, bujne,
szczup¯e, zadarte, mi«kkie, j«drne — wszystkie by¯y w moim guŁcie.
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Zawsze powtarzam, Še Šycie przypomina zdejmowanie stanika dziewczynie. Nigdy nie wiesz, co dok¯adnie dostaniesz, ale co by to nie by¯o, generalnie b«dzie fantastycznie.
— Eric? — Nell podnios¯a nóŠ, momentalnie wyrywaj§c mnie z rozmarzenia. Zacz«¯a nim postukiwaú o desk« do krojenia. Wydawa¯a si«
zniecierpliwiona. — Czekam.
— To przez kobiety i takie tam — odpar¯em. Oczywista odpowiedŞ. Generalnie zawsze chodzi¯o o jedno albo o drugie. — UwaŠasz
mnie za palanta przez kobiety i takie tam.
Spojrza¯a na mnie, zw«Šaj§c oczy.
— Takie tam?
— MoŠe si« myl«?
— Nie.
Uff. — No i dobrze.
— Mówi« powaŠnie, Eric. KtóregoŁ dnia poŠa¯ujesz, Še twoje Šycie
kr«ci si« wy¯§cznie wokó¯ kobiecego ty¯ka. — Przerwa¯a siekanie i zacz«¯a gestykulowaú r«kami, ku mojemu zaniepokojeniu wci§Š dzierŠ§c
w jednej z nich nóŠ. — PrzecieŠ twoim najbliŠszym substytutem d¯ugotrwa¯ego zwi§zku by¯a relacja z Alex i to tylko dlatego, Še Joe skrad¯
twoj§ toŠsamoŁú, Šeby uwieŁú j§ online!
— Ha ha. — Za¯oŠ« si«, Še Nell wymyŁli¯a ten tekst juŠ z tydzieĮ
wczeŁniej i czeka¯a na okazj«, Šeby mi nim dowaliú. — Mog« juŠ wróciú
do pracy?
— Jak sobie chcesz. — Nell od¯oŠy¯a nóŠ. — JesteŁ straconym
przypadkiem. Nie zamierzam si« tob§ przejmowaú.
I chwa¯a Bogu.
Hormony ci§Šowe sprawia¯y, Še Nell by¯a jeszcze bardziej przeraŠaj§ca niŠ zazwyczaj. Ledwie dzieĮ wczeŁniej da¯a mi opieprz, Še za
g¯oŁno oddycham. A teraz oskarŠy¯a mnie o puszczalstwo. Co za niesprawiedliwoŁú. Jasne, mia¯em na koncie przygody ze spor§ liczb§
dziewczyn. Lubi« kobiety — i to bardzo. Ale przecieŠ moje Šycie nie
ogranicza si« jedynie do seksu. Zabola¯o mnie troch«, Še jedna z moich najdawniejszych przyjació¯ek, z któr§ naprawd« wiele razem przeszliŁmy, zdaje si« tego nie zauwaŠaú.
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A zreszt§, nie zamierza¯em zajmowaú si« Nell i jej humorami.
W cz«Łci restauracyjnej czeka¯y na mnie przyjemniejsze obowi§zki.
Popo¯udniowe godziny oznacza¯y niewielki ruch. Przy barze nie kr«cili si« Šadni goŁcie, dla których musia¯bym przyrz§dzaú drinki. Taka,
kelner odpowiedzialny tego dnia za obs¯ug«, sta¯ za kontuarem zaj«ty
sk¯adaniem serwetek, czyszczeniem sztuúców i tym podobnymi pierdo¯ami. Mog¯em si« urwaú.
— Zajm« si« tym, Lydia. PowinnaŁ zrobiú sobie przerw« — odezwa¯em si«. — Daj odpocz§ú nogom.
UŁmiechn«¯a si« do mnie porozumiewawczo, po czym paln«¯a
mnie mocno w pierŁ jad¯ospisem. To straszna bzdura, Še kobiety s§
niby takie s¯odkie i ¯agodne.
— Jasne, Eric — odpar¯a. — Tylko jej nie wystrasz.
— Czy kiedyŁ zdarzy¯o mi si« wystraszyú klientk«? Do diab¯a,
przecieŠ tylko mój osobisty magnetyzm utrzymuje ten lokal na powierzchni.
Nie odpowiedzia¯a. Pos¯a¯a mi tylko przeci§g¯e spojrzenie, po czym
odwróci¯a si« na pi«cie i odesz¯a. Pewnie po to, Šeby popastwiú si« nade mn§ razem z Nell. Na przyk¯ad zaplanowaú, gdzie zagrzebaú moje
cia¯o czy coŁ w tym stylu. Na tym polega problem, kiedy prowadzi si«
firm« wraz z dwiema kobietami. PoniewaŠ tylko ja mam fiuta, obwiniaj§ mnie o wszelkie z¯o tego Łwiata. Z¯apiemy opóŞnienie w dostawie
— moja wina. Kasa nawala — teŠ moja wina. KtoŁ z¯ama¯ sobie paznokieú albo coŁ w tym guŁcie — znowu moja wina. Musz« si« zmagaú
z takim nastawieniem wzgl«dem mojej osoby mimo tego, Še przecieŠ
dotrzymuj« s¯owa i nie sypiam juŠ z naszymi kelnerkami. Tak, zobowi§za¯em si« trzymaú ¯apy z dala od naszych pracownic i akceptuj« ten
zakaz. WczeŁniej w knajpie robi¯a si« niezr«czna atmosfera, kiedy
nadchodzi¯ moment, by rozpocz§ú nowy rozdzia¯. I nie mia¯o znaczenia, Še nigdy nie ukrywa¯em, iŠ chodzi mi o dobr§ zabaw«, a nie o powaŠny zwi§zek.
A zatem Šadnego spoufalania si« z pracownicami. Co innego, jeŠeli
chodzi o klientki.
— Witam — odezwa¯em si« do pon«tnej brunetki.
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Kobieta uŁmiechn«¯a si« lekko, nawet na mnie nie spogl§daj§c.
Mia¯a wyraziste lecz przykuwaj§ce wzrok rysy twarzy, d¯ugi, prosty
nos oraz mocno zaznaczon§ szcz«k«. Nie by¯a typow§ pi«knoŁci§, ale
zapada¯a w pami«ú, pomimo worów widniej§cych pod jej piwnymi
oczami. Wygl§da¯a na dwadzieŁcia kilka lat.
— Jestem Eric. — Poda¯em jej menu, uŁmiechaj§c si« przyjacielsko.
— Witamy w Dive Bar.
— CzeŁú — wymamrota¯a, od razu przyst«puj§c do przegl§dania
jad¯ospisu, podczas gdy ja nie przestawa¯em si« jej przygl§daú. Ani Łladu
obr§czki. Kr§g¯e kszta¯ty. Niebieski sweter pi«knie opi«ty na jej piersiach. Natura zdecydowanie szczodrze j§ wyposaŠy¯a i chwa¯a Bogu.
— Pozwól, Še zgadn« — zagai¯em, zaciskaj§c d¯onie na oparciu pustego krzes¯a stoj§cego naprzeciwko nieznajomej.
— Co chcia¯byŁ zgadn§ú? — odpar¯a, nie podnosz§c wzroku, ewidentnie ma¯o zainteresowana.
— Przysz¯aŁ si« napiú.
— Sk§d taki pomys¯?
— Gdyby tak nie by¯o, to po co przychodzi¯abyŁ do baru? — odpar¯em wyczekuj§co, próbuj§c j§ sprowokowaú, Šeby na mnie spojrza¯a. Trudno by¯o mi olŁniú j§ swoim przebojowym uŁmiechem, kiedy w ogóle nie podnosi¯a na mnie wzroku.
— Hm, serwujecie teŠ przecieŠ jedzenie, a tak si« sk¯ada, Še jestem
g¯odna.
— S¯uszna uwaga. Wi«c chcesz, Šebym przyniós¯ ci tylko wod«
z lodem albo coŁ w tym rodzaju?
Nieznajoma wreszcie unios¯a twarz znad jad¯ospisu, obrzuci¯a mnie
uwaŠnym spojrzeniem i zlustrowa¯a od stóp do g¯ów, a w jej niebieskich oczach mign«¯o zaciekawienie. Na jej policzkach odmalowa¯ si«
delikatny rumieniec. Doskonale.
— Niech b«dzie, zaproponuj mi coŁ — powiedzia¯a w koĮcu. —
Jak powinien wygl§daú mój drink?
— Hm… Masz interesuj§cy styl — odpar¯em, nieznacznie napinaj§c mi«Łnie ramion, tylko na tyle, by zwróciú jej uwag«. Ten trik by¯
w sumie g¯ównym powodem, dla którego podwin§¯em r«kawy koszuli.
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By¯ to subtelny, lecz waŠny element ca¯ego przedstawienia. — W zwi§zku
z tym moja pierwsza myŁl jest taka, Še lubisz klasyk«. MoŠe martini
albo koktajl Old Fashioned?
— Nie.
— Nie? — Przesun§¯em po niej wzrokiem, staraj§c si« uchwyciú
kaŠdy detal bez gapienia si« na jej biust. Nie by¯o ¯atwo, ale na szcz«Łcie odznaczam si« duŠ§ autodyscyplin§. Podnios¯em spojrzenie na jej
twarz. — W takim razie moŠe jesteŁ raczej bardziej konkretn§ dziewczyn§. Co powiesz na piwo?
Na jej wargach zamajaczy¯ cieĮ uŁmiechu.
— Piwo jest OK. Ale chcia¯am zamówiú coŁ innego.
— Aha, wi«c to wyzwanie. Lubi« wyzwania.
— BoŠe, nie jestem Šadnym wyzwaniem. — Nieznajoma odetchn«¯a. — Rozumiem, Še to twoja sta¯a sztuczka: odgadywaú, co pij§
klienci?
— Zwykle jestem w tym bardzo dobry.
— Przykro mi, Še przerwa¯am twoj§ zwyci«sk§ pass«.
— Nie, nic si« nie sta¯o. — UŁmiechn§¯em si«. — Moja mama zawsze mawia, Še trzeba mi cz«sto pokazywaú, gdzie moje miejsce, Šeby
utemperowaú moje ego.
Przez jej twarz przemkn§¯ dziwny grymas.
— Wygl§da, Še masz dobr§ mam«.
— Jest wspania¯a. Ale wróúmy do ciebie — powiedzia¯em, podejmuj§c swoj§ wypróbowan§ bajer«. Kobiety zwykle uwielbia¯y te g¯adkie teksty. Jednak coŁ w spojrzeniu nieznajomej sprawi¯o, Še si« zawaha¯em. — JeŁli wolisz, Šebym po prostu przyj§¯ twoje zamówienie…
— W Šadnym razie. — UŁmiechn«¯a si« do mnie prowokuj§co. —
Obieca¯eŁ mi magiczn§ sztuczk«, teraz musisz dotrzymaú s¯owa.
MoŠesz powtórzyú, jak masz na imi«?
— Eric Collins.
— Eric. CzeŁú.
— Jestem w¯aŁcicielem tej knajpy. — By¯o to tylko cz«Łciowe
k¯amstwo, a stawia¯o mnie w dobrym Łwietle. Wygl§da¯em na cz¯owieka sukcesu.
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— Doprawdy? — Zrobi¯a zdziwion§ min« i rozejrza¯a si« dooko¯a
uwaŠnym wzrokiem. Czeka¯em cierpliwie, aŠ skoĮczy. DuŠo si« napracowaliŁmy, Šeby zmieniú t« rupieciarni« w elegancki lokal, którym
by¯a obecnie. Surowe ceg¯y i lŁni§ce, ciemne drewno. ŀcian« za barem
pokrywa¯y lustra i ci§gn«¯y si« wzd¯uŠ niej schludne rz«dy butelek.
Wielkie okna wpuszcza¯y do wn«trza Łwiat¯o, a ca¯oŁci dope¯nia¯y metalowe, industrialne akcenty.
— To Łwietne miejsce — powiedzia¯a nieznajoma. — Musisz byú
z niego dumny.
— Jestem. — Wyci§gn§¯em do niej r«k«, a ona wsun«¯a mi w d¯oĮ
swoje szczup¯e, ciep¯e palce. — Mi¯o mi ci« poznaú…
— Jean Antal.
— Jean. Pi«kne imi«.
Nie puszczaj§c mojej r«ki, wzruszy¯a ramionami.
— Moja mama by¯a fank§ Davida Bowie.
— Nic go nie przebije.
— Zgadza si«.
— W takim razie wypada¯oby ci« chyba nazywaú Jean Genie, jak
w jego piosence.
— Ha. Chyba tak. — Znowu zachichota¯a w taki sposób, Še aŠ poczu¯em Łcisk w kroczu. Móg¯bym jej s¯uchaú przez ca¯y dzieĮ. Tyle Še
nagle jej twarz posmutnia¯a. — To by¯a jej ulubiona piosenka.
Cholera. Niech to szlag.
— Twoja mama nie Šyje? — zapyta¯em ¯agodnym tonem.
Nieznajoma zamruga¯a.
— Nie.
— Nie?
— Przepraszam. — Potrz§sn«¯a g¯ow§ ze speszon§ min§. — Moi rodzice maj§ si« ca¯kiem dobrze. Chodzi¯o mi po prostu o to, Še to by¯a ulubiona piosenka mojej mamy, kiedy by¯a m¯oda. To wszystko. Nic ponadto.
— A, to dobrze.
— Mhm. — Jej wzrok zb¯§dzi¯ ku naszym wci§Š po¯§czonym d¯oniom
i z piorunuj§c§ szybkoŁci§ cofn«¯a r«k«. Lekki nacisk jej palców i ciep¯o
jej skóry przepad¯y. — Cholera, nie mia¯am zamiaru ci« obmacywaú.
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— Obmacywanie jest jak najbardziej wskazane.
Nieznajoma parskn«¯a Łmiechem, w którym pobrzmiewa¯o zaskoczenie.
— Patrzcie no tylko, te d¯ugie w¯osy, ta twarz i w ogóle. Straszny
z ciebie flirciarz, Eric.
— Dzi«kuj« bardzo. Na ciebie teŠ mi¯o popatrzeú. — Wyszczerzy¯em z«by. — A ja wci§Š jestem ci winny sztuczk«.
— Racja, mój drink — odpar¯a i rozluŞni¯a si« ponownie, przygarniaj§c ramiona. — No to strzelaj.
— OK. — ZmruŠy¯em oczy, szukaj§c natchnienia i staraj§c si«
odegnaú rozpraszaj§ce mnie pytanie, jak ta kobieta wygl§da¯aby nago
na moim ¯óŠku. Nie by¯o to ¯atwe. Ale, jak powiedzia¯em, wierz«
w autodyscyplin«. — Stawiam na czarn§ wdow«.
Jean zamruga¯a.
— Na jak§ wdow«?
— Czarna wdowa. JeŠyny, srebrna tequila, sok z limonki oraz syrop cukrowy — odpar¯em. — Moim zdaniem w¯aŁnie to powinnaŁ
zamówiú.
— A to niby czemu?
— To s¯odki drink, ale daje solidnego kopa. — Pos¯a¯em jej swój
najbardziej zawadiacki uŁmiech. — MyŁl«, Še by ci posmakowa¯.
— Czyli nie próbujesz mi tym zasugerowaú, Še twoim zdaniem
zd§Šy¯am juŠ wykoĮczyú kilku m«Šów?
— Nie, pewnie, Še nie. — RozeŁmia¯em si«. Ale zaraz zamilk¯em.
— O rany. Chyba nie jesteŁ m«Šatk§, prawda? To znaczy, jesteŁ singielk§, zgadza si«?
Otworzy¯a usta, ale nie wydoby¯o si« z nich Šadne s¯owo.
A niech to szlag.
— Spokojnie, Eric. — Jean pochyli¯a g¯ow«, ponownie zatapiaj§c
wzrok w menu z lekko naburmuszon§ min§. — Jestem singielk§.
— To dobrze. — Odetchn§¯em i znowu zacz§¯em si« uŁmiechaú.
— ŀwietnie. W przeciwnym razie niezr«cznie by mi by¯o zaprosiú ci«
dziŁ wieczorem na kolacj«.
Nie odpowiedzia¯a.
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NiewaŠne. Zawsze moŠna by¯o wróciú do tego póŞniej.
— Nigdy ci« tu wczeŁniej nie widzia¯em. Mieszkasz tutaj czy jesteŁ
tylko przejazdem?
— W¯aŁciwie to dopiero si« tu przeprowadzi¯am — odpar¯a. —
A tak konkretnie to dzisiaj.
— Wspaniale!
Choú przygody na jedn§ noc bywaj§ naprawd« fantastyczne, to
ostatnimi czasy chodzi¯o mi po g¯owie, Šeby moŠe zwi§zaú si« z kimŁ
bardziej na serio. MoŠe. Po to, Šeby przynajmniej spróbowaú i zobaczyú, jak to jest. By¯ to ca¯kowicie mój w¯asny pomys¯ niemaj§cy nic
wspólnego z codziennymi pogadankami, jakie wyg¯asza¯a mi Nell.
Rzecz w tym, Še lada moment mia¯a mi stukn§ú trzydziestka. A poprzedni rok naprawd« da¯ mi w koŁú. Najci«Šej doŁwiadczon§ osob§
by¯a Nell, ale otrz§sn«¯a si« z tego i szcz«Łliwie znowu zasz¯a w ci§Š«, tym
razem z w¯aŁciwym facetem, czyli z Patem. Nie mia¯oby sensu, Šebym
sam wci§Š si« zadr«cza¯ minionymi zdarzeniami.
Tym, co nie dawa¯o mi spokoju, by¯ chyba fakt, Še Joe zamieszka¯
ze swoj§ now§ dziewczyn§. Joe, mój brat. Mój m®odszy brat. Który
przecieŠ, do cholery, nigdy nie cieszy¯ si« powodzeniem u kobiet. Jednak od chwili, kiedy w Coeur D’Alene pojawi¯a si« Alex, z twarzy nie
schodzi¯ mu uŁmiech, jakby trafi¯ szóstk« w totka.
NiezaleŠnie od przyczyny pewne by¯o to, Še czu¯em si« troch«…
Sam nie wiem. Nie zagubiony. Ale ca¯y czas w g¯owie ko¯ata¯a mi ta
nowa myŁl, która kilka lat temu wydawa¯aby mi si« do niczego, ale teraz nie wzbudza¯a juŠ we mnie takich negatywnych odczuú. W sumie
to mog¯oby byú idealne rozwi§zanie. Przesun§¯em wzrokiem po zachwycaj§cej twarzy Jean i po jej cudownych kr§g¯oŁciach. MoglibyŁmy
sp«dziú wspólnie troch« czasu, ogl§daú filmy i w ogóle robiú wszystko
to, co robi§ pary. MoŠe nawet trzymalibyŁmy si« za r«ce. To pokaza¯oby Nell, Še w Šadnym razie nie jestem jakimŁ p¯ytkim lowelasem.
Ale za bardzo wybiegam do przodu.
— Sk§d pochodzisz? — zapyta¯em, podejmuj§c rozmow«.
— Z Jacksonville na Florydzie.
— Tak? Zagl§da¯aŁ kiedyŁ do Night Garden albo do Emory’s?
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Jej twarz rozpromieni¯a si« radoŁnie.
— Uwielbiam Emory’s, to najlepszy klub w mieŁcie.
— PrzejeŠdŠa¯em tamt«dy kilka lat temu po drodze do Miami —
stwierdzi¯em. Bior§c pod uwag« energi« Jean oraz jej styl, doszed¯em
do wniosku, Še pewnie lubi imprezowaú. — Maj§ tam Łwietn§ atmosfer« i niezrównanego didŠeja.
— KiedyŁ w kaŠd§ sobot« chodzi¯am tam z moimi znajomymi,
Šeby potaĮczyú. — Zapatrzy¯a si« w przestrzeĮ. — To by¯y czasy.
— Hej, to, Še przenios¯aŁ si« do Coeur D’Alene, nie oznacza, iŠ
twoje Šycie dobieg¯o koĮca. To fantastyczne miasto, a dodatkowo wiesz
juŠ, Še moŠesz teŠ zagl§daú do mojej knajpy. Mamy tu w kaŠdy weekend
muzyk« na Šywo — powiedzia¯em. — B«dziesz bardzo mile widziana.
Przez chwil« zwleka¯a z odpowiedzi§. Potem stwierdzi¯a cichym
g¯osem:
— B«d« si« tutaj kr«ciú.
Przy s§siednim stoliku pojawi¯ si« Taka wraz z nowymi klientami,
posadzi¯ ich i rzuci¯ mi rozbawione spojrzenie. Typowe. Wszyscy b«d§
musieli zapomnieú o tych swoich uŁmieszkach, kiedy dowiod« im, Še
nadaj« si« na ch¯opaka. Taka, Nell, Lydia, ca¯e to towarzystwo.
— To co, Jean. — Opar¯em si« d¯oĮmi o stoj§ce naprzeciwko niej
krzes¯o, pochylaj§c si« lekko, by przykuú jej uwag«. Podzia¯a¯o, bo od
razu podnios¯a wzrok i obrzuci¯a mnie uwaŠnym spojrzeniem. —
Mog« zrobiú ci czarn§ wdow«? Na koszt firmy, oczywiŁcie.
— To twój sposób na zarabianie pieni«dzy?
— Nie. To mój sposób na nawi§zywanie przyjaŞni.
Jean parskn«¯a urywanym Łmiechem.
— Bardzo ch«tnie spróbuj« tej czarnej wdowy. Ale móg¯byŁ j§, prosz«,
zrobiú bez alkoholu?
— Nie chcesz, Šebym dola¯ tequili? — zapyta¯em, zaskoczony.
Wydawa¯o mi si«, Še jeŁli mia¯a opory przed piciem alkoholu, to powinna by¯a o tym wspomnieú juŠ wczeŁniej, bior§c pod uwag« temat
naszej konwersacji.
Moja nowa znajoma nie zd§Šy¯a odpowiedzieú.
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— Jean. — Obok stolika pojawi¯ si« Andre. Poklepa¯ mnie po plecach,
po czym pos¯a¯ jej przyjacielski uŁmiech. Zbyt przyjacielski. I sk§d
wiedzia¯, jak ma na imi«? W mojej g¯owie zadŞwi«cza¯ dzwonek alarmowy. Bo chociaŠ Andre jest ponad dekad« starszy ode mnie, to kobiety go uwielbiaj§. — Jak si« miewasz? JeŁli jesteŁ gotowa, to jestem
w tej chwili wolny.
— Gotowa na co? — zapyta¯em, a w moim g¯osie zabrzmia¯a nuta
irytacji.
— Wprowadzam si« do jednego z apartamentów na pi«trze — odpar¯a Jean, k¯ad§c d¯onie na stole i splataj§c palce.
— PowaŠnie? — Zrobi¯em zaskoczon§ min«.
— Zgadza si« — oŁwiadczy¯ Andre. — Zostaniecie s§siadami.
— Ha. — Stara¯em si« zachowaú kamienn§ twarz, podczas gdy mój
umys¯ przyswaja¯ t« nieoczekiwan§ wiadomoŁú. Moj§ pierwsz§ reakcj§
by¯o: Do diab®a, tylko nie to. Mieú j§ tuŠ za Łcian§ oznacza¯o lekko
nadmiern§ bliskoŁú. PrzecieŠ dopiero kilka chwil temu zacz§¯em zastanawiaú si« nad ewentualnym sta¯ym zwi§zkiem, a tu juŠ mia¯em
w perspektywie bezpoŁrednie s§siedztwo.
— To oznacza, Še ja, ty, Jean, Joe i Lydia zamieszkamy wszyscy razem na pi«trze. — Andre zatar¯ d¯onie, ca¯y w skowronkach. Trudno
mu si« dziwiú. W koĮcu by¯ w¯aŁcicielem budynku, a przebudowa pi«tra, w wyniku której powsta¯y nowe apartamenty, nie by¯a tania. —
Tym samym wszystkie mieszkania s§ juŠ wynaj«te.
— Ekstra — wymamrota¯em.
Jean tylko pokiwa¯a g¯ow§, wracaj§c do przegl§dania jad¯ospisu.
— Mówi¯aŁ, Še jesteŁ g¯odna. Co mog« ci przynieŁú? — zapyta¯em,
otrz§saj§c si« z nieweso¯ych myŁli, które mnie nagle opad¯y.
— Wszystko tutaj jest pyszne — odezwa¯ si« Andre. — A zw¯aszcza pizza. Nie jad¯em jeszcze lunchu, nie b«dziesz mia¯a nic przeciwko
temu, Še si« do ciebie przy¯§cz«? A potem mog« ci« oprowadziú po tym
miejscu i pomóc ci we wnoszeniu klamotów, jeŠeli tylko zechcesz.
— By¯oby fajnie — odpar¯a Jean. — Zdecydowanie potrzebuj«
coŁ zjeŁú.
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— Ja teŠ mog« pomóc. — Cofn§¯em si« o krok, Šeby zrobiú miejsce Andremu. — A dodatkowo jeszcze pewnie Taka i Boyd. W knajpie
nie ma teraz szczególnego ruchu.
— Dzi«ki — odpowiedzia¯a.
Niech to szlag. Andre moŠe i by¯ jednym z moich najstarszych
kumpli, ale nie tak to mia¯o wygl§daú. Nadepn§¯ mi na fiuta. Najpierw
b«dzie gadka szmatka przy obiedzie i w ogóle, a potem bum… przejd§
do seksu. To nie by¯o w porz§dku. To ja chcia¯em uprawiaú seks z Jean.
I to ja mia¯em byú tym, który b«dzie jej s¯ucha¯, wyskakiwa¯ z ni§ na
jedzenie… (MoŠecie tu wstawiú inne nudziarskie rzeczy, które moŠe
robiú ch¯opak chodz§cy z dziewczyn§).
— Wezm« ziemniaki, karmelizowan§ cebul« i pizz« z bekonem —
oŁwiadczy¯a Jean.
— A ja poprosz« wegetariaĮsk§ — doda¯ Andre. — I jeszcze piwo,
dzi«ki.
— Jasne. — Spojrza¯em na sukinsyna, lekko zw«Šaj§c oczy. Nie
Šeby zwróci¯ na to uwag«.
— A dla mnie czarn§ wdow«? Bez alkoholu? — Jej oczy rozb¯ys¯y,
a twarz przybra¯a ¯agodniejszy wyraz.
Trzeba zauwaŠyú, Še ta zmiana dokona¯a si« dopiero po tym, kiedy
na mnie spojrza¯a. PomyŁla¯em, Še moŠe jednak powstrzymam si« przed
oblaniem Andrego jego w¯asnym piwem. Zobaczymy.
— Robi si« — rzuci¯em, zapisuj§c zamówienie. — Zaraz przynios«
napoje.
Przekaza¯em zamówienie do kuchni i ruszy¯em za bar. Za godzin«
lub dwie mia¯ mnie tu zast§piú Vaughan, Šeby obs¯ugiwaú bardziej ruchliw§ wieczorn§ zmian«. Ale póki co to miejsce naleŠa¯o do mnie,
wy¯§cznie do mnie.
Kiedy na samym pocz§tku wpadliŁmy na pomys¯ otworzenia Dive
Bar, kaŠde z nas mia¯o dok¯adn§ wizj« tego, co chcia¯o robiú. Nell
mia¯a rz§dziú w kuchni. Pat mia¯ pomóc nam finansowo, ale poza tym
zamierza¯ trzymaú si« swojego salonu tatuaŠu po¯oŠonego tuŠ obok
knajpy. Za to ja mia¯em kierowaú barem. OczywiŁcie prowadzenie takiego lokalu okaza¯o si« bardziej pracoch¯onne, niŠ sobie to wyobraŠaliŁmy.
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Lydia wykupi¯a udzia¯y Pata i przej«¯a kontrol« nad cz«Łci§ restauracyjn§. ŀwietne posuni«cie. Ale Nell wci§Š kocha¯a prac« w kuchni, a ja
w dalszym ci§gu sta¯em za barem.
To by¯ mój Šywio¯. W tym by¯em dobry i to by¯o moje miejsce.
Na drewnianej powierzchni kontuaru wci§Š widnia¯y wyci«te w nim
imiona i inne bazgro¯y pochodz§ce jeszcze z czasów, kiedy w tym miejscu mieŁci¯a si« speluna. Chwyci¯em za Łcierk« i szybko przetar¯em
blat. Na moment musia¯em zapomnieú o Jean i jej pi«knych cyckach,
przysz¯a pora, by doprowadziú bar do porz§dku przed pocz§tkiem
wieczornej zmiany. Równe rz§dki lŁni§cych butelek, po¯yskuj§ce krany i stojaki z kieliszkami. Chyba nie mówi¯y zbyt wiele na mój temat,
skoro czu¯em si« tu teraz jak w domu. Ale i tak to uwielbia¯em.
Przy stoliku, gdzie siedzieli Andre i Jean, w dalszym ci§gu trwa¯a
oŠywiona konwersacja. Przypatrywa¯em im si« uwaŠnie. Szacuj§c na
skali od jednego do dziesi«ciu, oceni¯bym jej uŁmiechy na szóstk«.
NajwyŠej na siódemk«. By¯y grzeczne i przyjacielskie. Zupe¯nie nie tak
ciep¯e jak te, które posy¯a¯a pod moim adresem. To by¯y same dziesi§tki. I bardzo mnie to, kurwa, cieszy¯o.
Swobodnie zmiesza¯em sk¯adniki koktajlu Jean. Utar¯em jeŠyny i wycisn§¯em limonk«. Odmierzy¯em porcj« syropu cukrowego. Dobija¯o
mnie, Še nie mog« dodaú tequili. To by¯o tak, jakby poprosiú Vincenta
van Gogha, Šeby podczas malowania obrazu powstrzyma¯ si« od uŠywania koloru niebieskiego. Jakby kazaú Johnowi Bonhamowi, Šeby
oszcz«dza¯ b«bny podczas wykonania „Moby Dicka”. Choú przecieŠ
perkusista Led Zeppelin juŠ nie Šy¯. Ale wiecie, o co mi chodzi… To
by¯o po prostu nie w porz§dku. Zacisn§¯em z«by i uzupe¯ni¯em mikstur« wod§ sodow§ oraz dodatkow§ porcj§ soku z limonki, próbuj§c
jakoŁ zrównowaŠyú brak alkoholu.
Gdy nalewa¯em piwo dla Andrego, moje myŁli zb¯§dzi¯y z powrotem ku Jean. Zastanawia¯em si«, czy umówimy si« na randk«. PowaŠnie.
By¯a seksowna, ¯adna i nie zdradza¯a Šadnych oznak Łwiadcz§cych o tym,
Še mog¯aby okazaú si« wariatk§. MoŠe poza tym tekstem o mordowaniu by¯ych m«Šów. Ale najwaŠniejsze by¯o to, Še ta kobieta w oczywisty sposób na mnie lecia¯a. Kiedy si« nad tym zastanowiú, to nie by¯o
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nic z¯ego w tym, Še mia¯a mieszkaú tuŠ obok mnie, wr«cz przeciwnie.
Czasami pracowa¯em o dziwnej porze. Na pewno zaoszcz«dzi¯oby mi
to dodatkowej jazdy autem. Ciekawe, co pomyŁla¯aby o niej moja
mama. Nigdy wczeŁniej nie przedstawi¯em jej Šadnej dziewczyny, ale
moŠe móg¯bym to zrobiú w przypadku Jean. Choúby po to, Šeby utrzeú
nosa Nell.
SkoĮczy¯em szykowanie drinków i wyszed¯em zza baru. Dziwnym
zbiegiem okolicznoŁci w¯aŁnie w tym momencie z kuchni wypad¯a Nell.
— Jean, to ty? — zawo¯a¯a. — O BoŠe! Dlaczego nie da¯aŁ mi znaú,
Še przyjecha¯aŁ?
Zamar¯em. Sk§d one si«, do cholery, zna¯y? Nie wróŠy¯o to nic
dobrego.
— Wygl§da¯aŁ na zabiegan§, wi«c pomyŁla¯am, Še poczekam. —
Jean ca¯a promienia¯a ze szcz«Łcia. Jej uŁmiech by¯ w tym momencie
warty jedenaŁcie punktów.
Nell przystan«¯a obok stolika, czekaj§c, aŠ moja wci§Š-potencjalnaale-moŠe-jednak-nie-na-pewno dziewczyna wstanie. Potem zacz«¯y si«
Łciskaú, wydaj§c z siebie babskie popiskiwania. Niech to szlag. Ciekawe,
czy Nell coŁ jej o mnie opowiada¯a? MoŠe wci§Š da¯o si« uratowaú t«
sytuacj«.
— Tak si« ciesz«, Še zamieszka¯aŁ w naszym mieŁcie — zawo¯a¯a
Nell. — B«dzie cudownie.
— Mam nadziej« — westchn«¯a Jean.
— Na pewno. Zobaczysz. To zupe¯nie nowy pocz§tek.
Potem obydwie kobiety oderwa¯y si« od siebie, dzi«ki czemu mog¯em rzuciú okiem na idealny profil zaokr§glonego ci§Š§ brzucha Nell.
O wiele gorsze by¯o jednak to, Še Jean mia¯a taki sam. Ta kobieta by¯a
w ci§Šy. I to bez cienia w§tpliwoŁci. Kieliszek do martini wymskn§¯
mi si« spomi«dzy zdr«twia¯ych palców i rozbi¯ si« na pod¯odze.
— O cholera — wymamrota¯em do siebie.
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