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Rozdzia  1.
Soraya

Praw  stop  by am ju  w poci gu, gdy zamar am w po owie kroku,
bo w wagonie zobaczy am jego. Niech to szlag! Siedzia  dok adnie
na wprost mojego sta ego miejsca. Wycofa am si  dyskretnie.

— Ej, uwa aj, jak chodzisz! — Kawa niebezpiecznie zako ysa a
si  w kubku go cia w garniturze, kiedy wpad am na niego, wyco-
fuj c si  ty em z trzeciego wagonu. — Co wyprawiasz?

— Przepraszam! — rzuci am pospiesznie i pobieg am peronem
kilka wagonów dalej, kul c si  pod oknami wagonu, którym zwykle
podró owa am. Ma e czerwone wiat a przy drzwiach poszczegól-
nych wagonów zacz y miga  i g o ny gwizd zasygnalizowa , e po-
ci g wkrótce odjedzie. Wskoczy am do wagonu siódmego w ostat-
niej chwili, kiedy drzwi zacz y si  ju  zamyka .

Ca  minut  zaj o mi z apanie oddechu po szalonej gonitwie
przez d ugo  czterech wagonów. Zdecydowanie pora ruszy  ty ek
i z powrotem zapisa  si  do si owni. Znalaz am puste miejsce przo-
dem do kierunku jazdy. Wola am si  obok którego  ze wspó pa-
sa erów ni  zaj  które  z sze ciu wolnych miejsc zwróconych do
wn trza poci gu. Gdy si  sadowi am, m czyzna w fotelu obok spoj-
rza  na mnie znad gazety.

— Przepraszam — wyja ni am — nie mog  siedzie  bokiem
do kierunku jazdy — Naprzeciwko niego by y dwa puste miejsca.
Poci gowa etykieta nakazywa a zaj  które  z nich, ale podejrze-
wa am, e on te  wola by jecha  spokojnie ni  ca  drog  powstrzy-
mywa  wymioty.
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— Ja równie  — potwierdzi  z u miechem.
Gdy poci g ruszy , w o y am w uszy stopery, odetchn am z ulg

i zamkn am oczy. Minut  pó niej poczu am delikatne klepanie po
ramieniu. Pasa er z miejsca obok wskazywa  na m czyzn  stoj -
cego w przej ciu.

Niech tnie wyj am jedn  z zatyczek.
— Sorayo. Tak my la em, e to ty.
Ten g os.
— Erhm… cze . — Jak on mia  u licha na imi ? Zaraz, czekaj…

jak mog am zapomnie ? No jasne — Mitch. Cienkog osy Mitch.
Nadal nie rozmawiam z siostr  przez tamt  katastrof . Najgorsza.
Randka. W ciemno. W historii wiata. — Co u ciebie, Mitch?

— wietnie, a teraz, jak na ciebie wpad em, to wr cz znakomi-
cie. Próbowa em si  z tob  skontaktowa  kilkakrotnie, ale chyba
wybiera em z y numer, bo nigdy nie odpisa a .

W a nie to mia am na my li.
Podrapa  si  w kroku przez spodnie. Prawie zapomnia am o tym

drobiazgu. To pewnie nerwowe, ale za ka dym razem, kiedy to ro-
bi , mimowolnie wzrokiem ledzi am jego r k  i mog am jedynie
próbowa  nie wybuchn  miechem. Cienkog osy Mitch o sw dz -
cym perineum. Dzi ki, siostra.

Odchrz kn .
— Mo e napijemy si  kawy?
Siedz cy obok mnie m czyzna w garniturze ponownie spojrza

znad gazety, najpierw na Mitcha, potem na mnie. Nie by am w sta-
nie zdoby  si  na z o liwo  wobec tego nieszcz nika. Ostatecznie
by  dla mnie mi y.

— Oj — powiedzia am, k ad c d o  na ramieniu siedz cego
obok mnie m czyzny — nie mog . To mój ch opak, Danny. Wró-
cili my do siebie tydzie  temu. Prawda, skarbie?

Twarz Mitcha posmutnia a.
— No tak, rozumiem.

Poleć książkęKup książkę
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Fa szywy Danny w czy  si  do akcji. Po o y  mi r k  na kolanie.
— Sorry, stary, nie lubi  si  dzieli . Wi c lepiej b dzie, je li ju

sobie pójdziesz.
— Danny, nie musisz by  taki niegrzeczny — pos a am memu

s siadowi w ciek e spojrzenie.
— Skarbie, to nie by o niegrzeczne. Niegrzeczne by oby to… —

I nim zd y am go powstrzyma , przycisn  wargi do moich. Nie
by  to cmok. B yskawicznie wepchn  mi j zyk do ust. Z ca ej si y
waln am go pi ciami w klatk  piersiow  i odepchn am od siebie.

Grzbietem d oni wytar am usta.
— Przepraszam ci , Mitch.
— Nie ma sprawy. Có , przepraszam, e wam przeszkodzi em.

Trzymaj si , Sorayo.
— Ty te .
Sekund  po tym, jak znalaz  si  poza zasi giem g osu, nasko-

czy am na fa szywego Danny’ego.
— Cholerny dupku, czemu to zrobi e ?
— Dupku? Dwie minuty temu by em skarbem. Zdecyduj si ,

kochanie.
— No, tupetu nie mo na ci odmówi .
Zignorowa  mnie i si gn  do wewn trznej kieszeni marynarki,

sk d w a nie dobieg  d wi k telefonu.
— To moja ona. Mo esz si  na chwil  uciszy ?
— ona? Jeste  onaty? — wsta am. — Wiesz co, naprawd  je-

ste  dupkiem.
Nogi mia  wyci gni te przed siebie i nie ruszy  ich, eby mnie

przepu ci , wi c po prostu przesz am nad nimi. Gdy podniós  te-
lefon do ucha, wyrwa am mu go z r ki i rzuci am do mikrofonu:

— Twój m  to megadupek. — Po czym rzuci am mu aparat na
kolana i oddali am si  w kierunku przeciwnym ni  ten, w którym
odszed  Mitch.

A to dopiero cholerny poniedzia ek.
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Moje ycie sk ada si  z takich w a nie katastrof. Przypadkowe
spotkania z kolesiami, których wola abym zapomnie . Faceci, któ-
rzy okazuj  si  onaci, itp., itd.

Znów zmieni am wagon, eby nie musie  wi cej ogl da  ani
„Danny’ego”, ani Mitcha.

Mia am szcz cie. W kolejnym wagonie nie by o t oczno i znala-
z am wolne miejsce przodem do kierunku jazdy. Gdy zanurzy am
si  w fotelu, napi cie ze mnie zesz o. Na chwil  zamkn am oczy,
a ko ysanie poci gu zadzia a o uspokajaj co.

Z b ogiego stanu wyrwa  mnie szorstki m ski g os.
— Kurwa, Alan, po prostu rób, co do ciebie nale y. Czy to za

wysokie wymagania? Po jak  choler  mam p aci  tobie, je li z ka -
d  pierdo  dzwonisz do mnie? Twoje problemy s  z dupy! Sam
rusz bem i zadzwo  do mnie, kiedy znajdziesz rozwi zanie godne
mojej uwagi. Nie mam czasu odpowiada  na durne pytania. Mój
pies pewnie wpad by na co  bardziej inteligentnego ni  to, co w a-
nie zaproponowa e .

Co za chujek.
Podnios am wzrok, eby zerkn  na twarz, do której ów g os

nale a . I za mia am si  do siebie w duchu. No jasne. Oczywi cie!
Nic dziwnego, e w jego mniemaniu wolno mu si  wy ywa  na
wszystkich wokó . Z takim wygl dem pewnie przywyk , e ludzie
padaj  przed nim na kolana — równie  dos ownie. By  boski. Bar-
dziej ni  boski. A do tego emanowa  w adz  i pieni dzmi. Przewró-
ci am oczami… ale wci  nie potrafi am ich od niego oderwa .

Mia  na sobie dopasowan  koszul  w pr ki i bez trudu mo na
by o si  domy li  wyrze bionej sylwetki pod ni . Granatowa mary-
narka, wygl daj ca na drog , le a a niedbale na jego kolanach.
Czarne buty wizytowe ze szpicem wygl da y jak wie o wypolero-
wane. Bo te  kole  zdecydowanie nale a  do tych, którzy korzystaj
z us ug lotniskowych pucybutów bez nawi zywania z nimi kontaktu
wzrokowego. Jego najbardziej wyrazistym dodatkiem by  jednak
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w ciek y wzrok na idealnie harmonijnej twarzy. W a nie zako czy
rozmow  i mia  min , jakby kto  przed chwil  nasika  mu do p at-
ków. Na szyi pulsowa a y a. Zirytowanym gestem przesun  d oni
po ciemnych w osach. Otó  to. Przesiadka do tego wagonu by a zde-
cydowanie dobrym pomys em cho by dla takich widoków. Fakt, e
kompletnie ignorowa  obecno  innych ludzi wokó  siebie, spra-
wia , e atwiej mi by o go obczaja . Kurcz , wygl da  naprawd
seksownie, kiedy si  wkurza . A co  mi mówi o, e wkurza  si  bez
przerwy. By  jak lew — zwierz , które najlepiej podziwia  z daleka,
bo jakikolwiek fizyczny kontakt móg  prowadzi  do nieodwracal-
nych szkód.

Mia  podwini te r kawy i ogromny, drogi zegarek na prawym
nadgarstku. Bawi  si  nim teraz, przesuwaj c w przód i ty , i jed-
nocze nie gapi  si  przez okno z t  ponur  min . Wygl da o to na
nerwowy odruch, co z kolei by o ironi , bo by am przekonana, e
on sam w wielu ludziach budzi nerwowo .

Jego telefon znów zadzwoni .
Odebra :
— Co?
Mówi  tym zachrypni tym barytonem, który niezawodnie ude-

rza  mnie wprost mi dzy nogi. Zawsze lecia am na g bokie, sek-
sowne g osy. I niestety rzadko si  okazywa o, e w a ciciel atrak-
cyjno ci  dorównywa  swemu brzmieniu.

Trzymaj c telefon w prawej r ce, lew  nadal bawi  si  metalo-
wym zapi ciem zegarka.

Klik-klak, klik-klik.
— To trudno. B dzie musia  poczeka  — warkn .
— Powiedz mu, e b d , jak dotr .
— Ale Lauro, co w tym jest niejasnego, co?
— Nie jeste  Laura? To z kim do cholery rozmawiam?
— Dobrze… zatem Lindo, powiedz mu, e je li nie mo e czeka ,

to niech si  umówi na inny dzie .
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Gdy si  roz czy , mrukn  co  pod nosem.
Fascynowali mnie tacy ludzie. Wydaje im si , e wiat nale y do

nich tylko dlatego, e poszcz ci o im si  w genetycznej loterii albo
dostali mo liwo ci, które umiejscowi y ich na wy szej pó ce finan-
sowej. Nie mia  obr czki. Mog abym si  za o y , e jego zwyk y
dzie  sk ada si  wy cznie z zada  s u cych jemu samemu. Dro-
gie espresso, praca, kolacja w modnej restauracji, beznami tne ru-
chanie… i powtórka. Polerowanie butów i mo e rundka squasha
gdzie  pomi dzy.

By am przekonana, e w ó ku te  jest egoist . Nie ebym z tego
powodu mia a go z ó ka wyrzuci , ale jednak. Nie by am nigdy z ni-
kim tak w adczym jak ten go , wi c z do wiadczenia nie mog
powiedzie , jak to si  przek ada na postaw  w sypialni. Na ogó
spotyka am si  z przymieraj cymi g odem artystami, hipsterami
albo tul cymi si  do drzew wyznawcami Ery Wodnika. Moje ycie
bardzo si  ró ni o od Seksu w wielkim mie cie. Bardziej odpo-
wiednim tytu em by oby „ a o  i n dza w wielkim mie cie”. Po-
my la am jednak, e mimo wszystko nie mia abym nic przeciwko,
aby przez jeden dzie  poudawa  Carrie przy takim Mr Bigu. Cho
ten tutaj to raczej Mr Big Dick. Z wielk , kurwa, ch ci .

Moja ma a fantazja mia a jedn  wad  — zdecydowanie nie by-
am w typie tego go cia. Prawdopodobnie woli uleg e, chude blon-

dyny z wy szych sfer od kr g ych W oszek z Bensonhurst o niewy-
parzonych buziach i wielokolorowych fryzurach. D ugie, czarne
pukle si ga y mi a  do po ladków. Wygl da am jak skrzy owanie
Elviry, w adczyni ciemno ci, z Pocahontas, tyle e z wielkim ty -
kiem. Ko cówki w osów co dwa tygodnie farbowa am na inny kolor,
w zale no ci od nastroju. W tym tygodniu nosi am królewski b kit,
co oznacza o, e czuj  si  ca kiem nie le. Czerwony oznacza, e le-
piej trzyma  si  ode mnie z daleka.

Pisk kó  poci gu hamuj cego na stacji przerwa  moje niesk adne
dywagacje. Mr Big Dick nagle poderwa  si  z miejsca, rozsiewaj c
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wokó  chmur  zapachu drogiej wody kolo skiej. Nawet jego zapach
by  niezno nie poci gaj cy, a jednocze nie apodyktyczny. Rzuci  si
do drzwi, które natychmiast si  za nim zamkn y.

I ju  go nie by o. To wszystko. Koniec przedstawienia. Czas szyb-
ko mija w mi ym towarzystwie.

Moja stacja by a nast pna, wi c ruszy am w stron  tych samych
drzwi, za którymi przed chwil  znikn  on. Nagle poczu am pod
stop  co  na kszta t kr ka hokejowego.

Spojrza am w dó , a moje serce mocniej zabi o. Mr Big Dick
chyba zostawi  w poci gu kawa ek siebie.

Upu ci  telefon.
Jego pieprzony telefon!
Wyskoczy  z poci gu w takim po piechu, e aparat musia  mu

wypa  z d oni. A ja najwyra niej by am zbyt zaj ta podziwianiem
jego j drnego, ciasno otulonego spodniami ty ka, eby to zauwa y .
Podnosz c aparat, poczu am, e jest gor cy. Obudowa iPhone’a mia a
jego zapach. Z trudem powstrzyma am si , by nie przytkn  jej do nosa.

Zas oni am usta d oni  i rozejrza am si . Gdyby moje ycie by o
sitcomem, mniej wi cej teraz rozleg by si  nagrany miech. Bo nikt
na mnie nie patrzy . Nikt najwyra niej nie przej  si  tym, e zna-
laz am telefon pana Japiszona.

Ale co ja mam w a ciwie z nim zrobi ?
Schowa am telefon do torebki z nadrukiem w panterk  i wy-

sz am na peron, by stamt d wyjecha  na powierzchni  sk panego
w s o cu Manhattanu. Ca y czas czu am si , jakbym mia a przy
sobie bomb . Telefon co chwila wibrowa , sygnalizuj c przycho-
dz ce esemesy, i co najmniej raz us ysza am dzwonek po czenia.
Nie by am jednak gotowa dotkn  go przed pierwsz  kaw .

Ale gdy przystan am pod moim ulubionym foodtruckiem z ka-
w  i, s cz c swoje americano, ruszy am do mieszcz cego si  dwie
przecznice dalej biura, zorientowa am si , e jest ju  pó no, i po-
stanowi am odroczy  eksploracj  ycia Mr Big Dicka do lunchu.
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Zasiad am przy biurku i wyj am telefon. Bateria by a na wy-
czerpaniu, wi c pod czy am go do w asnej adowarki. Pe nienie
zada  asystentki legendarnej autorki k cika z poradami sercowymi
absolutnie nie by o prac  moich marze , ale pozwala o op aca  ra-
chunki. Ida Goldman by a autork  codziennej, ukazuj cej si  od
lat rubryki Zapytaj Id . Ostatnio Ida zacz a robi  podchody, aby
mnie nieco przyuczy  do zawodu. Mia am wiczy  pióro i pisa
niektóre odpowiedzi. Wybrane teksty ukazywa y si  w druku, a od-
powiedzi na inne listy umieszczano na stronie internetowej Idy.
Do mnie nale a o mi dzy innymi przegl danie nadsy anych pyta
i wybieranie tych, które przedstawi  szefowej.

I o ile Ida zawsze odpowiada a z wyczuciem oraz zgodnie z za-
sadami politycznej poprawno ci, o tyle ja zwykle wyra a am si  ra-
czej dosadnie, bez owijania w bawe n . Przez to moje odpowiedzi
tak naprawd  nigdy nie by y publikowane. Czasem te  nie potrafi-
am si  oprze  pokusie i odpowiada am na niektóre z pyta , które

nie przesz y selekcji — one i tak l dowa y w koszu, a tymczasem by y
w ród nich pytania od osób naprawd  niemaj cych poj cia o yciu,
wi c sumienie zwyczajnie nie pozwala o mi ignorowa  ich rozpacz-
liwego wo ania o pomoc.

W a nie odkry am, e mój m  trzyma w domu por-
nografi . Co robi ? — Trisha, Queens

Szcz ciara! Zainwestuj w dobry wibrator. I pami taj, eby
zawsze odk ada  wszystko na miejsce — inaczej si  zorien-
tuje, co robisz, gdy on jest w pracy.

Upi am si  na imprezie i ca owa am si  z ch opakiem
najlepszej przyjació ki. Od tamtej pory nie mog  o nim
zapomnie . Czuj  si  okropnie, ale my l , e mo liwe,
e si  w nim zakocha am. Podpowiesz mi co  m drego?

— Dana, Long Island
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Owszem. Jeste  pizd , Dano!

Mój ch opak niedawno poprosi  mnie o r k . Zgodzi-
am si . To najukocha szy, naj yczliwszy cz owiek,

jakiego kiedykolwiek spotka am. Tyle e diament,
który mi podarowa , jest mniejszy, ni  si  spodziewa-
am. Bardzo nie chc  go zrani . Prosz , porad  mi,

jak uprzejmie wyrazi  swoje rozczarowanie. — Lori,
Manhattan

Skarbie, Bóg ma podobny problem z twoj  osob . P.S. Gdy
narzeczony zdecyduje si  kopn  ci  w twój samolubny ty ek,
przeka  mu mój numer.

Mia am wra enie, e odpisanie na kilka maili w bezpo redni
i szczery sposób zawsze dawa o mi zastrzyk energii, jakiego potrze-
bowa am, aby na dobre zacz  dzie . Ranek min  b yskawicznie.
W po udnie telefon Mr Big Dicka by  w pe ni na adowany, zabra-
am go wi c ze sob  do pokoju socjalnego. Zamówi am dla Idy i dla

mnie tajskie jedzenie.
Kiedy sko czy y my je , Ida wysz a i mia am jakie  dziesi

minut samotno ci, aby przejrze  telefon. Na szcz cie nie by  za-
bezpieczony has em. Przystanek pierwszy: zdj cia. Niewiele ich
by o. I je li my la am, e uda mi si  dowiedzie , kim by  ten go ,
na podstawie zdj  w pami ci jego telefonu, to powinnam pomy-
le  raz jeszcze. Pierwsze zdj cie przedstawia o ma ego, kud atego,

bia ego psa. Wygl da  jak jaki  terier. Na drugim zdj ciu widnia y
nagie cycki z wetkni t  pomi dzy nie butelk  szampana. By y blade,
idealnie okr g e i stuprocentowo sztuczne. Fuj. Potem by o jeszcze
troch  zdj  ma ego psa, a po nich zdj cie staruszek uczestnicz -
cych w czym , co wygl da o na zaj cia aerobiku. Co to ma by ?
Mog am si  tylko g o no roze mia . Ostatnim plikiem by o jego
selfie z jak  starsz  pani . Na zdj ciu by  ubrany mniej formalnie,
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w osy mia  lekko potargane i — w co trudno uwierzy  — u mie-
cha  si . By  na tym zdj ciu osza amiaj co przystojny. I cho  z tru-
dem da o si  rozpozna  w nim nad tego gogusia z poci gu, urocza
twarz potwierdza a, e to ta sama osoba.

Mia am jeszcze pi  minut przerwy. Telefon nie mia  przypisanego
adnego adresu mailowego, wi c wesz am po prostu w jego kontakty

i postanowi am zadzwoni  do pierwszej osoby na li cie: Avery.

* * *

— Prosz , prosz . Graham Morgan. Min o sporo czasu. Co si
sta o? Czy by  przelecia  ju  ca y alfabet i zacz  od nowa? Pami -
tasz chyba, e nie jestem jedn  z twoich zabawek, prawda? — W tle
s ysza am dudnienie klaksonów i ha as silników, a po chwili trza-
ni cie drzwiami, które wyciszy o odg osy miasta. — Do budynku

Langston. I nie przez park. Wi nie kwitn  i nie chc  opuchlizny
przed spotkaniem. — Gdy sko czy a szczeka  na kierowc , przy-
pomnia a sobie o telefonie. — No wi c, o co chodzi, Grahamie?

— Ekhm… Cze . W a ciwie to nie Graham. Mam na imi  Soraya.
— Sor… Jak?
— So-ra-ja. To po persku „ksi niczka”. Chocia  nie jestem

Persjank . Mój tato pomy la  po prostu…
— Jakkolwiek si  nazywasz, powiedz zwyczajnie, czego chcesz

i dlaczego zabierasz mi cenny czas. I czemu dzwonisz z telefonu
Grahama Morgana?

Graham Morgan. Cholera. Nawet nazywa si  seksownie. Wszyst-
ko pasuje.

— W a ciwie to znalaz am ten telefon w metrze. I jestem pra-
wie pewna, e nale y do m czyzny, którego widzia am w wagonie
dzi  rano. Pod trzydziestk . Ciemne w osy zaczesane do ty u, troch
przyd ugie jak na go cia w garniturze, odwijaj ce si  na ko nierzyku.
Mia  na sobie granatowy garnitur w pr ki. I du y zegarek na r ku.
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— Uroczy, arogancki i wkurwiony?
Za mia am si :
— Tak, to on.
— Nazywa si  Graham Morgan i tak si  sk ada, e wiem dosko-

nale, dok d powinna  zanie  ten telefon.
Znalaz am w torebce d ugopis.
— S ucham.
— Jeste  gdzie  w okolicach pierwszej linii metra?
— Niedaleko.
— W porz dku. Zatem we  jedynk  i pojed  ni  a  do centrum.

Nie wysiadaj na Rector Street, ale na South Ferry Terminal.
— Okej.
— Kiedy wyjdziesz ze stacji, skr  w prawo w Whitehall, a po-

tem w lewo w South Street.
Zna am te rejony i próbowa am sobie przypomnie  tamtejsze

zabudowania. Okolica raczej handlowa.
— Czy w ten sposób nie dojd  do East River?
— No w a nie. Wrzu  do wody telefon tego dupka i zapomnij,

e go kiedykolwiek widzia a .
Po czenie przerwano. Hm… to by o interesuj ce.
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