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OD AUTOREK
Życie to wędrówka. Nieustanna podróż, podczas której ugi-
namy się pod naporem otaczającej nas rzeczywistości i podno-
simy z kolan po wygraniu kolejnej nierównej walki z proble-
mami codzienności, a każdy sukces i porażka kształtują nasz 
charakter.

Wyobraźmy sobie kogoś, kto ma wszystko. Tylko czym jest 
tak naprawdę to „wszystko”? Czy jego życie rzeczywiście jest ide-
alne, a droga, którą pokonuje – prosta i bez zakrętów? Co znaj-
duje się na jej końcu?

Może ta cudowna rzeczywistość to tylko pozory, a za fasadą 
uśmiechu kryją się strach, ból, smutek i… depresja?

W swoich opowiadaniach chciałyśmy pokazać, że instagra-
mowa perfekcja nie istnieje. To naturalne, że wolimy dzielić 
się ze światem swoimi sukcesami. Udostępniamy tę część swo-
jego życia, która jest najlepsza i warta pokazania. W interne-
cie oglądamy wakacje w pięknych miejscach, awanse i same 
radosne chwile. Dlaczego? Bo w tym świecie wstydem jest być 
kimś… nieidealnym. Często zapominamy jednak, że to, co 
widzimy, to tylko niewielki skrawek czyjegoś istnienia, czę-
sto ten najlepszy.
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Widzimy bogatego faceta, który ma powodzenie i imprezuje 
w najlepszych klubach. Zazdrościmy mu, nie mając świadomo-
ści, że został skrzywdzony przez najbliższą osobę, a kierunek, 
jaki obrał, jest sposobem na wypełnienie pustki w jego sercu 
i odgrodzenie się od emocji.

Widzimy utalentowanego piosenkarza, który ma rzesze 
fanów, jednak nie dostrzegamy, że musi uciekać przed samym 
sobą do świata ubarwionego alkoholem i narkotykami.

Widzimy piękną i młodą dziewczynę na okładce popular-
nego czasopisma. Sławną modelkę, która została pozbawiona 
pasji i własnego życia. Od najmłodszych lat kontrolowana jest 
przez matkę, która rządzi każdym aspektem jej codzienności.

Widzimy silną kobietę, która w młodym wieku osiągnęła 
sukces i zrobiła zawrotną karierę. Karierę, która nie pomogła jej 
w depresji, nie otarła łez bezsilności, gdy jej świat niespodzie-
wanie został wywrócony do góry nogami przez dramatyczną 
nowinę.

W książce znajdziesz cztery historie, które łączy jedno – 
próba odnalezienia swojego katharsis.

Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pełną piersią i zacznij 
doceniać to, co Cię otacza, bo w życiu nie ma rzeczy pewnych. 
Nic nie jest czarno-białe. Być może wydaje Ci się, że nie masz nic, 
a to właśnie Ty, drogi Czytelniku, kreujesz własną rzeczywistość. 
To Ty decydujesz o tym, jaką definicję perfekcyjności przyjmiesz 
i jaką drogę obierzesz. Pamiętaj – masz prawo czuć się źle, masz 
prawo wątpić i zmieniać kierunek, w którym spoglądasz. Nasza 
droga, zwana potocznie życiem, nie zawsze jest łatwa, lecz nie 
musisz pokonywać jej sam. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, 



nie wstydź się o nią prosić. To nie jest objaw słabości, a siły 
i wewnętrznej determinacji. Bo czy na górskim szlaku wstyd 
hamuje Cię przed spoglądaniem na drogowskazy? Wsparcie jest 
właśnie takim drogowskazem, ale ostatecznie to Ty decydujesz 
o tym, jak będzie wyglądać Twoja Wolność, Szczęście, Nadzieja 
i Emocje.







Nobody help me.
I’m not cold, I’m empty.

Somebody heal me, hold me,
 make me, know me, hate me.

Letdown. – Empty
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3 lata wcześniej

Nina wsiadła do samochodu, wściekle trzaskając drzwiami. 
W kawiarni po drugiej stronie ulicy dostrzegła młodą parę, co 
wprawiło ją w jeszcze podlejszy nastrój. Zakochani rozmawiali 
i śmiali się w najlepsze, zupełnie nieświadomi faktu, że ktoś inny 
dwadzieścia minut temu stracił sens życia. Drżącymi rękoma 
złapała kluczyki i bezskutecznie próbowała umieścić je w sta-
cyjce. Po kilku nieudanych próbach zrezygnowana rzuciła je 
na fotel pasażera. Oparła ciężką głowę na kierownicy i wróciła 
myślami do przeszłości.

Noah wkroczył do jej życia, gdy miała zaledwie dwadzieścia 
lat, i natychmiast ją oczarował. Był od niej o dziesięć lat star-
szy, elegancki i zupełnie inny niż faceci, których można było 
spotkać w Payson. Imponowało jej, że taki mężczyzna zwrócił 
uwagę właśnie na nią – skromną, młodą dziewczynę pracującą 
w lokalnej restauracji.
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W pogoni za... emocjami

Wszystko potoczyło się w szaleńczym tempie. Dla niego 
porzuciła dotychczasowe życie w sennym, malutkim mia-
steczku i przeprowadziła się do Nowego Jorku. Trzy lata póź-
niej stali na szczycie wieżowca i wypowiadali słowa przysięgi 
małżeńskiej, w której obiecywali sobie wzajemnie, że zawsze 
już będą razem. Śmiechu warte. Przez kolejnych pięć lat Noah 
był dla Niny całym światem. Pierwszym i jedynym mężczy-
zną w jej życiu. Wspólne wyjazdy, wspólne imprezy, wspólni 
znajomi i wspólne plany na przyszłość. Nie miała absolut-
nie nic, co byłoby tylko jej. Poświęciła mu swoje najlepsze 
lata, porzucając własne marzenia. Podczas gdy Noah zamie-
niał się w prawdziwego rekina z Wall Street, Nina dbała o to, 
by po powrocie z pracy zjadł ciepły obiad, zrelaksował się 
w posprzątanym na błysk apartamencie, a następnego dnia 
włożył świeżo wypraną i wyprasowaną koszulę. Jego szczęście 
było dla niej najważniejsze. I jak jej się odwdzięczył? Znalazł 
sobie dwudziestoletnią kochankę i nawet nie był w stanie oka-
zać Ninie choć tyle szacunku, by pojawić się na rozprawie 
rozwodowej.

Kobieta spojrzała na swoje dłonie, które w dalszym ciągu 
odmawiały posłuszeństwa. Była pewna, że w tym stanie nie da 
rady prowadzić samochodu. Wygrzebała z torebki paczkę papie-
rosów i zapalniczkę, po czym wyszła na zewnątrz.

Przepraszam, nie dam rady przyjechać. 
Napisałem prośbę o przeprowadzenie 
rozprawy pod moją nieobecność. 
Powodzenia. ✓
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Treść tego SMS-a nie dawała jej spokoju. „Powodzenia”? 
Jakby to był, kurwa, teleturniej, w którym miała brać udział! 
Czy naprawdę znaczyła dla niego tak niewiele? Ostatnio fak-
tycznie im się nie układało, a teraz wiedziała dlaczego. Powód 
był jeden: seksowna asystentka i jej długie szpony badające 
każdy centymetr ciała Noaha, podczas gdy ona – Nina – sie-
działa w domu i prała jego gacie. Zrobiło jej się niedobrze na tę 
myśl, więc szybko odsunęła ją od siebie. Sama może i nie była 
demonem seksu, ale nigdy nie odmawiała, nie wykręcała się 
bólem głowy. W ich małżeństwie sprawy łóżkowe były tematem 
tabu, więc uznała, że to, co dzieje się w ich sypialni, jest wystar-
czająco dobre. Swoje fantazje skryła głęboko i prawie nigdy nie 
ośmieliła się o nich mówić. Wyjątkiem był ten jeden raz, kiedy 
wspomniała o wibratorze. Noah spojrzał na nią wtedy z obrzy-
dzeniem i stwierdził, że ożenił się ze skromną dziewczyną, a nie 
z wyuzdaną prostytutką. Sprawił, że właśnie tak się poczuła 
i zaczęła uważać, że coś z nią jest nie tak. Może wtedy trafiła na 
nieodpowiedni moment i należało mówić o tym częściej? Jak 
mogła konkurować z kobietą, która przed usidleniem cudzego 
męża zapewne gorliwie ćwiczyła swoje umiejętności na wielu 
męskich ciałach?

Nina zaciągnęła się dymem i spojrzała przed siebie. W witry-
nie sklepowej odbijała się mizerna, niczym niewyróżniająca się 
postać. Natychmiast chciała odwrócić wzrok, ale powstrzy-
mała się ostatkiem sił. Czas najwyższy pogodzić się z faktami. 
Wyglądała strasznie – potargane mysie włosy, szara, zmęczona 
cera i brązowe oczy, teraz opuchnięte od płaczu. Była ubrana 
w czarną, workowatą sukienkę i białe trampki. Wyglądała bar-
dziej jak zaniedbana czterdziestolatka, a nie jak dziewczyna 



14

W pogoni za... emocjami

przed trzydziestką, z głową pełną planów i marzeń. Co się z nią, 
do cholery, stało? W którym momencie zatraciła swój żar i stała 
się bezbarwnym cieniem samej siebie? Nawet dziś nie była w sta-
nie zadbać o swój wygląd. Wysiłkiem było dla niej przeczesanie 
szczotką włosów i umycie zębów. Żałosne. 

Westchnęła smutno i rzuciła niedopałek na pusty chodnik. 
Jej oczy skanowały okolicę w poszukiwaniu sklepu z alkoholami. 
Ostatnio coraz częściej znajdowała ukojenie w kieliszku wina, 
a dziś właśnie tego potrzebowała. Najbardziej na świecie pragnę-
ła przespać noc. Nie potrzebowała natrętnych myśli, które wra-
cały do niej niczym bumerang. Do realizacji tego planu potrze-
bowała butelki czerwonego trunku. Jutro wstanie i na spokojnie 
pomyśli, co dalej. Noah w nagłym przypływie wyrzutów sumie-
nia zgodził się, by Nina została w ich apartamencie do momentu, 
aż znajdzie nowe lokum. Miała gdzie spać, a to najważniejsze.

Namierzyła szyld „Park East Wines & Spirits” i pobiegła 
w jego kierunku. Przekroczyła próg sklepu i dla pewności wzięła 
dwie butelki nieznanego jej dotąd wina. Zapłaciła za zakupy 
i ruszyła w stronę samochodu. Nieco spokojniejsza, rozsiadła się 
na fotelu kierowcy, a torbę z zakupami rzuciła niedbale na tylne 
siedzenie. Uruchomiła silnik, a w głośnikach nagle rozbrzmiało 
Don’t speak w wykonaniu No Doubt. Ironia losu.

Dlaczego była tak naiwna? Poczuła słony smak na ustach. 
Płakała? Przecież każdy ma określony limit łez. Limit Niny 
zdawał się wyczerpać już dawno temu. Kobieta wzięła głęboki 
oddech i próbowała przeanalizować na zimno własne emocje. 
Była dzieckiem szanowanej psychiatry, dzięki temu wiedziała, 
jak się zachować, by do reszty nie postradać zmysłów. Teraz 
sama nie wiedziała, czy płacze ze smutku, czy z bezsilności. 
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Nie miała pojęcia, co zrobić z własnym życiem. Wszystko, co 
kiedykolwiek się liczyło, zostało jej odebrane w ciągu dwu-
dziestu minut na sali sądowej. Była zmuszona zacząć budo-
wanie swojego życia od nowa, kawałek po kawałku. Przed nią 
jedna wielka niewiadoma, a ona jak nikt inny nienawidziła 
niespodzianek. 

Jednego była pewna – już nigdy więcej nie chciała się tak 
czuć. Nie pozwoli na to, by jakikolwiek mężczyzna zdobył jej 
zaufanie i stał się dla niej ważny. W nagłym przypływie odwagi 
złapała za telefon i z listy kontaktów wybrała osobę, z którą nie 
rozmawiała od czterech lat. Modliła się w duchu, by numer był 
aktualny. Z każdym kolejnym sygnałem uczucie paniki narastało. 
Kończyny zaczynały nieprzyjemnie mrowić, oddech przyspieszył, 
a przed oczami zaczęły latać czarne plamy. Już miała się rozłą-
czyć, gdy w słuchawce usłyszała dobrze jej znany, zatroskany głos.

– Halo? Nina, to ty?
– Mamo… – powiedziała, walcząc, by znów nie wybuch-

nąć płaczem. – Wracam do domu. Załatw mi, proszę, terapię 
w twoim ośrodku, bo jestem pewna, że sama nie dam rady. 

Mateo spojrzał na Richarda, który prezentował swoje kocie ruchy 
na parkiecie. Towarzyszyły mu dwie gorące kobiety. Dłoń męż-
czyzny co chwilę zmieniała położenie, raz obmacywała pośladki 
blondyny, by za chwilę zniknąć pod kusą sukienką rudej.
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W pogoni za... emocjami

Klub „Fox” nie był dostępny dla zwykłych śmiertelników, 
tu bawiły się tylko VIP-y. W powietrzu niemal dało się wyczuć 
zapach prestiżu. Wnętrze było przestronne i nowoczesne, a za 
oknami rozpościerała się imponująca panorama tętniącego 
życiem Los Angeles. Na pierwszy rzut oka „Fox” to miejscówka, 
jakich wiele w Mieście Aniołów, ale wystarczyło przejść do 
strefy biznesowej, by znaleźć się w prawdziwej jaskini grzechu. 
Rozmowa o interesach w towarzystwie nagich kobiet wijących 
się w rytm muzyki była tam normą. Za progiem wielkich, zło-
tych drzwi nikt nie zadawał pytań i niewiele rzeczy było tam 
w stanie człowieka zdziwić. Ta część klubu w jednym aspekcie 
przypominała Vegas – co działo się w strefie biznesowej, zosta-
wało w strefie biznesowej. Dyskrecja była najważniejsza, dlatego 
tylko prawdziwe szychy wiedziały, do czego służą te wszystkie 
pomieszczenia.

Mateo czuł się nieswojo i sam do końca nie mógł stwierdzić 
dlaczego. Kochał imprezy, a dziś był jego dzień. Za kilka mie-
sięcy miały rozpocząć się zdjęcia do drugiej odsłony Highway 
to destiny – filmu, którego był reżyserem. Pierwsza jego część 
odniosła międzynarodowy sukces, dając mu sławę, na którą cze-
kał bardzo długo. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od dziecię-
cej pasji i wtykania obiektywu kamery wszędzie, gdzie się dało. 
Droga do osiągnięcia sukcesu była pełna zakrętów i wybojów, 
ale dzięki temu nauczył się wytrwałości i determinacji w swo-
ich działaniach. 

Praca reżysera nie należała do najłatwiejszych, ale Mateo 
świetnie się w niej odnajdywał. Uwielbiał mieć nad wszystkim 
kontrolę, dlatego był najlepszy w swoim fachu. Niemal każdego 
dnia dostawał propozycje udziału w nowych projektach – od 
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kampanii reklamowych po dzieła największych scenarzystów 
w kraju. Czego można chcieć więcej? Zadziwiające, jak wiele 
udało mu się osiągnąć w życiu. Mógł odhaczyć wszystkie posta-
nowienia, które powziął nad grobem rodziców kilka dni po ich 
śmierci. 

Ich nagłe odejście było dla niego ciosem. Ojciec chorował, 
więc Mateo z każdym dniem starał się przygotować na to, co miało 
nadejść. Ale matka… Tego, co zrobiła, nikt się nie spodziewał. No, 
może poza nim samym. Był niemal pewien, że planowała samo-
bójstwo od samego początku. Widział to w jej oczach, gdy ostatni 
raz się widzieli, a ona położyła czule dłoń na jego policzku. Wtedy 
odniósł wrażenie, że to pożegnanie, i wcale się nie mylił. Gdy Tom 
Anderson był już w stanie krytycznym, położyła się obok niego 
i zażyła całą garść tabletek nasennych. Zupełnie jakby świado-
mość, że nie będą już oddychać tym samym powietrzem, spra-
wiła, że nie była w stanie istnieć. Nawet dla niego, własnego syna. 
Zgaśli niemal jednocześnie, trzymając się za ręce. Pozostali razem 
do samego końca, tak jak sobie przysięgali po zaledwie dwuty-
godniowej znajomości. Niektórzy mogliby powiedzieć, że był to 
impulsywny akt desperacji, ale Mateo wiedział, że jego rodzice 
byli połączeni ze sobą w jedność na poziome, którego nikt nie 
pojmował. Był świadkiem ich miłości przez dwadzieścia pięć lat, 
a fakt, że to właśnie on stał się owocem tego uczucia, budził w nim 
dumę. Rozumiał matkę, choć zrozumienie nie powodowało, że 
ból i rozczarowanie były mniejsze. Powinna była być silniejsza. 
Miała dla kogo żyć, a on potrzebował jej jak nigdy. 

Wtedy, trzy dni po ich śmierci, zrozumiał. Im silniejsze uczu-
cie, tym człowiek staje się słabszy i kruchszy. On nie zgaśnie. 
Będzie jaśniał niczym cholerny Orion na zimowym nieboskłonie. 
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W pogoni za... emocjami

I właśnie to im przysiągł. Im i sobie. Będzie czerpał z życia gar-
ściami, ale emocje nigdy nie przejmą nad nim kontroli. Obiecał 
też, że zostawi po sobie ślad, a nie tylko bezkresną pustkę w sercu, 
jak ludzie, których kochał całym sobą. Postanowił, że jego naj-
większa pasja stanie się sposobem na życie i nie spocznie, dopóki 
tego nie dokona. Dokonał.

Tylko co teraz? Czuł się jak zapalony czytelnik, który skoń-
czył czytać ulubioną serię książek. Przyzwyczaił się do tego, że 
dążył do wyznaczonego sobie celu. Potrzebował nowego planu, 
to było pewne. Jednak dziś nie miał zamiaru o tym rozmyślać.

Spojrzał na zegarek: producenci Highway to destiny mieli zja-
wić się lada moment. Umówili się dziś, by wspólnie przedyskuto-
wać kwestię obsady. Lepszego prezentu na trzydzieste piąte uro-
dziny nie mógł sobie wymarzyć. Wielokrotnie wyobrażał sobie 
przebieg tego spotkania. Widział siebie i kilku innych dobrze 
ubranych mężczyzn. Siedzieli w przestronnej sali i z kulturą 
debatowali o sprawach związanych z produkcją. Rzeczywistość 
wyglądała jednak odrobinę inaczej. On stał jak słup soli i wła-
śnie przeżywał jakiś kryzys egzystencjalny, a naćpany dyrektor 
obsady gibał się na parkiecie niczym boja na wodzie, choć pew-
nie sam był przekonany, że jest drugim Johnem Travoltą. Mateo 
lubił Richarda. Łączyły ich sprawy zawodowe i zamiłowanie do 
zakrapianych imprez. Nie mógł jednak wybaczyć mu doprowa-
dzenia się do takiego stanu w tak ważnym dla nich dniu. 

Z zamyślenia wyrwał go dudniący głos DJ-a, który poin-
formował imprezowiczów, że wielki Matthew Anderson ma 
dziś swoje święto. Wszystkie głowy zwróciły się w jego stronę. 
Wstał powoli, zaprezentował wszystkim zebranym swój ide-
alny uśmiech i ruszył w stronę Richarda, po drodze dziękując 
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nieznajomym za życzenia. Na parkiecie powitały go brawa, 
radosne okrzyki i pierwsze nuty Memories. Nienawidził tej pio-
senki. Czy w klubach nie mogą już grać mniej komercyjnych 
kawałków? Kid Cudi zawodził w najlepsze, gdy Mateo poczuł 
czyjąś dłoń na ramieniu. Odwrócił się gwałtownie i napotkał 
nieobecny wzrok przyjaciela. 

– Skąd ta skwaszona mina? – wybełkotał Richard, starając 
się przekrzyczeć muzykę.

Nie czekając na odpowiedź kumpla, wcisnął mu w rękę 
butelkę Crown Royal. Mateo bez przekonania spojrzał na tru-
nek i upił solidny łyk. Jego wzrok już przeczesywał parkiet 
w poszukiwaniu towarzystwa na resztę nocy. Nic nie stało na 
przeszkodzie, by zabrał na spotkanie biznesowe swoją zdobycz. 
Jeśli uwinie się wystarczająco szybko, może liczyć również na 
małą zabawę przed interesami.

Była sobota, klub był więc wypełniony po brzegi. Setki pół-
nagich ciał zlewały się w jedną plamę pełną barw. Uwagę męż-
czyzny przykuła drobniutka blondynka siedząca przy barze. Nie 
zwracała szczególnej uwagi na to, co dzieje się dookoła, i wesoło 
rozmawiała z mężczyzną robiącym jej drinka. Mateo uśmiech-
nął się pod nosem i ruszył w jej stronę, dając subtelny znak 
Richardowi, który pozostawił swoje towarzyszki i chwiejnym 
krokiem skierował się do strefy biznesowej. Na chwilę w jego 
głowie pojawiła się myśl, że tym razem może będzie inaczej, 
ale szybko zdusił złudną nadzieję w zarodku. Zawsze było tak 
samo: kobiety wskakiwały mu do łóżka, gdy tylko na nie spojrzał. 
Dla niego była to ta ciemniejsza strona popularności, ponieważ 
mimo wszystko kochał wyzwania. Liczył na to, że kiedyś spotka 
kobietę, przy której będzie musiał się choć odrobinę wysilić. Był 
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tylko człowiekiem, a ludzie dookoła traktowali go jak trampo-
linę do osiągnięcia własnego sukcesu. Przez lata z powodzeniem 
nauczył się ukrywać swoje prawdziwe oblicze. Pokazywanie 
ludziom autentycznego siebie nie miało sensu. Wstając z łóżka, 
decydował, jaką maskę założyć, i skrupulatnie się tego trzymał. 
Był dobrym reżyserem, a jego życie przypominało film. Nie 
narzekał na to, ale im był starszy, tym bardziej zaczynało mu 
brakować nieudawanych, szczerych emocji. Kiedyś przysiągł, 
że nie będą one sterować jego życiem, ale los zadrwił z niego 
i pozbawił go ich całkowicie. Marzył o tym, by na jego drodze 
pojawił się ktoś rzeczywisty, pełen ciepła. Ktoś, z kim chciałby 
założyć rodzinę i się zestarzeć. Czy było to możliwe, biorąc 
pod uwagę to, kim był i jak wyidealizowany obraz miłości miał 
w głowie?

Blondynka odwróciła się i spojrzała w stronę Mateo. Była 
piękna. Z daleka wyglądała jak anioł – biała sukienka opinała 
jej wąską talię i duże piersi. Blond loki łagodnie opadały kaska-
dami na gołe ramiona, a smukłe, opalone nogi zdobiły seksowne 
szpilki od Louboutina.

– Co taka piękna kobieta robi tutaj sama? – zapytał, celowo 
stawiając na jeden z najtandetniejszych tekstów.

– Będziemy tracić czas na rozmowę czy zmywamy się w bar-
dziej ustronne miejsce? – odparła dziewczyna, zalotnie się przy 
tym uśmiechając, choć mógł przysiąc, że przez sekundę widział 
na jej twarzy wyraz rozczarowania.

Nie czekając na jego reakcję, blondynka złapała go za rękę 
i poprowadziła do strefy biznesowej. Barczysty ochroniarz pode-
rwał się z krzesła na ich widok. Mateo szybko skinął głową, by 
potwierdzić, że wszystko jest w porządku, a mężczyzna nagle 
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jakby przestał ich zauważać. Kobieta minęła ciąg drzwi do sal 
konferencyjnych i skierowała się dalej, w stronę prywatnych 
pomieszczeń. Musiała być stałą bywalczynią „Foxa”, bo dosko-
nale wiedziała, w którą stronę iść. Zapewne w każdy weekend 
polowała na jakiegoś bogatego i wpływowego mieszkańca Los 
Angeles. Dziwne, że nie wpadli na siebie wcześniej. Nie dane mu 
było dłużej się nad tym zastanawiać, bo kobieta nagle odwró-
ciła się w jego stronę. Dwoma krokami pokonała dzielącą ich 
odległość i bez ostrzeżenia wpiła się w jego usta. Pierwszą rze-
czą, jaką zarejestrowały jego zmysły, był delikatny zapach róży 
i mięty. Sposób, w jaki się zachowywała, nie pasował do niej ani 
trochę. Namolny głos z tyłu głowy powtarzał mu, że to on powi-
nien zabiegać o nią, a nie odwrotnie. Cholera, przecież nie znał 
nawet jej imienia! Czy on do reszty zdurniał? Miał przed sobą 
piękną i chętną dziewczynę, ale myślami był daleko stąd. Czy tak 
właśnie wygląda starość? Jakby przekroczenie trzydziestu pię-
ciu lat było granicą, po której przestąpieniu zaczął zastanawiać 
się nad sensem swojego istnienia. Chciał więcej niż to, co miał 
do tej pory. Ale czy musiał uświadomić sobie to właśnie teraz? 

Dziewczyna najwidoczniej zauważyła jego wahanie, bo przy-
lgnęła do niego całym ciałem, całując go przy tym jeszcze moc-
niej. Ręce Mateo automatycznie powędrowały pod jej sukienkę. 
Otworzyła szeroko usta i łapczywie wciągnęła powietrze. Jego 
dotyk najwyraźniej sprawił jej przyjemność. Mężczyzna zła-
pał dziewczynę za pośladki i podniósł ją do góry, wywołując 
uśmiech na jej twarzy. Nieznajoma doskonale wiedziała, jak 
działa na facetów, i widać było, że nieziemsko ją to nakręca. 
Z transu wyrwał go głośny śmiech dobiegający z pokoju, przy 
którym stali.
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– Mateo, czekaliśmy na ciebie – powiedział Richard, który 
właśnie wyłonił się zza drzwi. – Kończ te amory i dołącz do nas.

Dyrektor obsady spojrzał na kobietę, która nerwowo popra-
wiała swoją fryzurę.

– Spierdalaj, mała, interesy wzywają – rzucił do niej pogar-
dliwie, jakby była natrętną muchą.

Mateo zerknął w głąb pokoju, a scena, którą zobaczył, zmro-
ziła mu krew w żyłach.

Richard wrócił do środka, nie siląc się na zamknięcie drzwi. 
Mateo z lękiem przyglądał się wydarzeniom, które rozgrywały 
się w środku. Przy stole siedziało sześciu elegancko ubranych 
mężczyzn. Większość z nich kojarzył z branży, lecz nie był to 
nikt szczególnie ważny. Wszyscy byli już dość mocno wstawieni 
i każda bzdura wypowiedziana przez któregokolwiek z nich koń-
czyła się salwami śmiechu pozostałych.

Panowie nie byli sami. Wokół nich krążyły cztery zupełnie 
nagie dziewczyny, dolewając trunków do ich kieliszków. Gdy 
jedna z nich pochyliła się nad stołem, by zabrać pustą butelkę, 
mężczyzna siedzący najbliżej obrzucił lubieżnym spojrzeniem jej 
biust i bez skrępowania złapał ustami jej sutek. Kobieta zamarła 
w pół ruchu, ale nie zaprotestowała. Z tej perspektywy Mateo nie 
mógł zobaczyć jej twarzy. Widział za to doskonale twarz napast-
nika, zanim w całości schowała się między piersiami kobiety.
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– Będziesz podglądał znajomych czy skończymy to, po co tu 
przyszliśmy? – zapytała dziewczyna, z którą przyszedł do strefy 
biznesowej.

Mateo zupełnie zapomniał o jej obecności i teraz aż podsko-
czył na dźwięk jej aksamitnego głosu. Swoim ciałem zastawił 
drzwi tak, by nie mogła dostrzec tego, co dzieje się w środku.

– Słoneczko, wyluzuj, jesteś zbyt nachalna. Mężczyźni tego 
nie lubią. Spadaj na parkiet i znajdź sobie innego jelenia. Nie 
lubię iść na łatwiznę.

Czuł się źle, mówiąc te słowa, ale wiedział, że siląc się na 
uprzejmości, nie pozbędzie się jej szybko. Nie miał pojęcia dla-
czego, ale za wszelką cenę chciał zachować wydarzenia z pokoju 
w tajemnicy. Podświadomie wiedział, że dzieje się tam coś, co 
znacznie wykracza poza normy tego miejsca.

– Gdybyś wiedział, z kim rozmawiasz, nie potraktowałbyś 
mnie w ten sposób – wysyczała wściekle. – Jeszcze tego pożału-
jesz. Tak przy okazji, jestem Sonia. Zapamiętaj to imię, bo gwa-
rantuję ci, że jeszcze o nim usłyszysz.

Szybkim ruchem głowy zarzuciła swoje blond loki na plecy, 
odwróciła się na pięcie i ruszyła w stronę wyjścia. Mateo ode-
tchnął z ulgą i ponownie zwrócił się w stronę uchylonych drzwi.

W dalszej części pomieszczenia tyłem do niego stał star-
szy mężczyzna. Jego dłonie spoczywały na czarnowłosej głowie, 
która poruszała się w przód i w tył, sprawiając mu tym wyraźną 
przyjemność. Nieznajomy pociągnął swoją kochankę za włosy, 
zmuszając ją tym samym do wstania. Obrócił ją brutalnie tyłem 
do siebie i pchnął na stojący nieopodal mały stolik. Jednym płyn-
nym ruchem zsunął spodnie do samych kostek, prezentując 
swoją starą, sflaczałą dupę w pełnej okazałości. Mateo z trudem 
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pohamował odruch wymiotny. Staruch wszedł w dziewczynę bez 
uprzedzenia, wydając z siebie nieludzki ryk. Zwróciło to uwagę 
mężczyzn przy głównym stole, którzy zareagowali wiwatami 
i brawami. Co tam się działo, do cholery?

– Laluniu, oszczędzaj siły na mnie. Jestem następny! – krzyk-
nął w stronę czarnowłosej mężczyzna w średnim wieku.  – 
W przeciwieństwie do tego starego dziada pokażę ci, co to zna-
czy prawdziwe rżnięcie. Oczywiście jak tylko umyjesz cipę po 
tym oblechu – dodał ciszej, zyskując aprobatę swoich kolegów.

Mateo, korzystając z tego, że nadal nikt go nie zauważył, 
przyjrzał się dziewczynom. Nie mogły mieć więcej niż dwadzie-
ścia lat i nie były specjalnie zadowolone ze swojej obecności 
w tym miejscu. Jego uwagę przykuła brunetka stojąca w rogu 
pokoju. W odróżnieniu od koleżanek miała na sobie bieliznę 
i próbowała zakryć ciało ramionami. Wydawała się zagubiona, 
nerwowo wodziła dookoła wielkimi, niebieskimi oczami. Po 
plecach mężczyzny przebiegły ciarki. Pchnął drzwi i wszedł do 
środka.

– Wreszcie jesteś! – ucieszył się Richard, który szedł w jego 
stronę ze szklanką whisky w ręku. – Jak ci się podoba nasz ca-
sting? Mówiłem, że będzie ekstra! – rzucił, ewidentnie zadowo-
lony z siebie.

Mateo poczuł, że zaczyna się gotować ze złości. Nie odpo-
wiedział od razu. Ze wszystkich sił starał się trzymać nerwy na 
wodzy. Może i sam również wykorzystywał swoją popularność 
do zaspokajania własnych potrzeb, ale kobiety, z którymi spę-
dzał noc, były przede wszystkim chętne.

– Co tu się odpierdala?! – wycedził w końcu przez zaciśnięte 
zęby, a z twarzy Richarda zniknął cwaniacki uśmieszek.
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– Nie udawaj świętoszka, Anderson. Obaj wiemy, że lubisz 
się zabawić.

– A czy ty, pieprzony idioto, nie odróżniasz zabawy od 
wykorzystywania? 

– Wykorzystywania? Śmiechu warte. – Twarz Dicka wykrzy-
wił pogardliwy grymas. – Te początkujące aktoreczki marzą, by 
przeżyć swój amerykański sen, i dobrze wiedzą, że w tym mie-
ście karierę zaczyna się od dupy strony!

– Czy ona wygląda ci na zadowoloną?! – Mateo wskazał 
dziewczynę w kącie, czując, że powoli zaczyna tracić kontrolę.

W pomieszczeniu zapanowała kompletna cisza, wszystkie 
oczy skierowane były na nich. Każdy najwyraźniej czekał na 
rozwój sytuacji.

– Bambi, podejdź. – Richard kiwnął ręką w stronę dziew-
czyny w bieliźnie. 

Brunetka, zapewne nie chcąc zwracać na siebie większej 
uwagi, pośpiesznie ruszyła w ich kierunku. W dalszym ciągu 
zakrywała swoje ciało, jak tylko mogła.

– Pan maruda mówi, że nie bawisz się dobrze. Przyszłaś tu 
z własnej woli, prawda? – zamruczał Richard wprost do jej ucha, 
jednocześnie gładząc ją po włosach.

Ledwo dostrzegalnie skinęła głową. Mężczyzna tylko na 
to czekał. Szybko odsunął biustonosz kobiety, uwalniając jej 
piersi.

– Widzisz? – zwrócił się do Mateo. – Te suki doskonale wie-
dzą, że ich kariera zależy wyłącznie od nas. – Spojrzał pożądli-
wie na wyeksponowany biust, po czym kontynuował: – Niczego 
nam nie odmówią, bo boją się, że jedno nasze słowo może prze-
kreślić ich marzenia.



26

W pogoni za... emocjami

Bez dalszych wyjaśnień złapał dziewczynę za pośladek i przy-
ciągnął ją do siebie. Jego druga ręka powędrowała do przodu, 
po omacku szukając krawędzi jej majtek. Ruchy Richarda były 
dzikie, zwierzęce, zupełnie jakby stracił wszelkie cechy człowie-
czeństwa. Gdy udało mu się dotrzeć do odpowiedniego miejsca, 
odsunął koronkę na bok i wsunął w dziewczynę najpierw jeden 
palec, a za chwilę drugi. Stała jak sparaliżowana. Spojrzała na 
Mateo błagalnym, przerażonym wzrokiem, a jej warga drżała 
delikatnie, jakby ostatkiem sił powstrzymywała się od płaczu.

– O tak, kochanie, jesteś taka ciasna. Zaraz będziesz błagać 
o więcej – wymruczał Dick.

Mateo nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Nie należał do osób 
zbyt nerwowych i impulsywnych. Zazwyczaj przymykał oko na 
wybryki przyjaciela, to w końcu on będzie musiał żyć z własnym 
sumieniem. Dotarło do niego jednak, że ten człowiek nie ma su-
mienia, a tym razem przekroczył wszelkie granice. Zdrobnienie 
imienia Richarda było w tym przypadku nadzwyczaj trafne. Ten 
facet myślał fiutem, był fiutem i dla fiuta żył. 

Z wściekłości zakręciło mu się w głowie. Odciągnął kum-
pla od dziewczyny i wymierzył cios w sam środek jego twarzy. 
Richard zatoczył się, po czym spojrzał na niego zszokowany.

– Odjebało ci?! – wrzasnął, ocierając krew cieknącą mu z nosa.
– Mnie?! Mnie odjebało?! – wykrzyczał Mateo. – Bawicie się 

tu w jakieś orgie, ale nie to jest najgorsze… – Zrobił pauzę, by 
mieć pewność, że każdy z obecnych go usłyszy. – Najgorsze jest 
to, że żaden z was nie widzi w tym nic złego. Chore pojeby!

Podszedł do brunetki, która automatycznie skuliła się 
w obronnym geście. Posłał jej uspokajający uśmiech, chcąc po-
kazać, że nie ma złych zamiarów. Złapał marynarkę jednego 
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z mężczyzn i zarzucił ją dziewczynie na ramiona. W tej chwili 
miał w dupie, czy ktokolwiek z zebranych będzie miał jakieś 
obiekcje.

– Chodź, odwiozę cię do domu – powiedział łagodnie. – Czy 
któraś z pań również chce się urwać z imprezy?

Dziewczyny spojrzały po sobie niepewnie, jednak żadna 
z nich się nie odezwała. Nie czekając na dalszą część przedsta-
wienia, skierował się w stronę drzwi i z niepokojem zauważył, 
że te cały czas były uchylone. Mógł przysiąc, że przez sekundę 
mignęła mu w korytarzu burza blond loków. Czuł w kościach, 
że przez przypadek wdepnął w niezłe bagno. Będzie musiał na 
jakiś czas wyjechać z miasta. Zaszyć się gdzieś i zobaczyć, czy 
nie wyniknie z tego afera. Przy okazji obmyśli plan działania na 
kolejne lata swojej kariery. Odwiezie dziewczynę w bezpieczne 
miejsce, wyciągnie mapę, wybierze jedną z zabitych dechami 
dziur, gdzie nikt nie będzie wiedział, kim jest, spakuje najpo-
trzebniejsze rzeczy i ruszy w nieznane.

– Laska, to było genialne! – krzyknął rozentuzjazmowany Lan-
don. – Jestem z ciebie dumny!

Mężczyzna przytulił Ninę do swojej gigantycznej klatki pier-
siowej i czule pocałował w czoło. Gorące lato na dobre zago-
ściło w Payson. Właśnie wracali ze spotkania autorskiego, które 
odbyło się w maleńkiej lokalnej księgarni. Nina już tęskniła za 
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klimatyzacją, która tam działała, dając przyjemny chłód. Żar 
lał się z nieba, a emocje, które nią targały, wcale nie pomagały 
w ostudzeniu rozgrzanego ciała. Wyciągnęła z torebki plik doku-
mentów, którymi zaczęła wachlować przed twarzą.

– Nie mogę uwierzyć, że to się naprawdę dzieje – odparła, 
wcale nie kłamiąc.

Ona też była z siebie dumna. Dziś premierę miała jej naj-
nowsza książka. Dwie poprzednie stały się bestsellerem i cały 
czas królowały na listach najlepiej sprzedających się książek 
w kraju. Zadziwiające, że niespełna trzy lata temu stała rozbita 
w samym sercu Nowego Jorku i bała się tego, co przyniesie 
przyszłość.

– Koniecznie trzeba to uczcić, idziemy do „Drwala” na drinki!
– Landon, zlituj się. Popijawa w środku tygodnia to chyba 

nie jest najlepszy pomysł.
– Przypominam, że od zrzędzenia robią się zmarszczki, za 

to porządny Cosmopolitan ma właściwości antyoksydacyjne.
Nina pokręciła głową, wybuchając przy tym śmiechem. 

Wątpiła w prawdziwość tego stwierdzenia, ale wolała nie wda-
wać się w zbędne dyskusje. Kochała tego świra, nawet jeśli jego 
tezy były czasem oderwane od rzeczywistości. Spojrzała w górę, 
prosto w jego intensywnie zielone oczy. Doskonale pamiętała 
chwilę, gdy zobaczyła je po raz pierwszy.

Był pierwszy dzień szkoły, a ona szła dumnie z wielkim ple-
cakiem na ramieniu. Payson było małym miasteczkiem i każdy 
doskonale wiedział, że ojciec Niny uciekł w środku nocy, zosta-
wiając swoją córkę i żonę na pastwę losu. Rówieśnicy z miejsca 
wyczuli sensację i nie omieszkali obrać sobie dziewczyny za cel 
drwin. Pewnego dnia podczas przerwy, gdy Nina myślała, że 


