Tytuł oryginału: Ivan (Her Russian Protector #1)
Tłumaczenie: Wojciech Białas
ISBN: 978-83-283-6379-3
Copyright © 2013 by Roxie Rivera
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or
transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other
electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher.
Polish edition copyright © 2020 by Helion SA
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Niniejszy utwór jest fikcją literacką. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci —
żyjących obecnie lub w przeszłości — oraz do rzeczywistych zdarzeń losowych, miejsc czy
przedsięwzięć jest czysto przypadkowe.
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą
Shutterstock Images LLC.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://editio.pl/user/opinie/ivanje
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: editio@editio.pl
WWW: http://editio.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Iwan. Jej rosyjski obroñca

Rozdzia® 1.
— Erin, nie idŞ tam, prosz«. — Vivian siedzia¯a w przedniej cz«Łci
wozu na fotelu pasaŠera i za¯amywa¯a r«ce. — To stanowczo za
duŠe ryzyko.
Poczu¯am Łcisk w Šo¯§dku, s¯ysz§c ton desperacji w jej g¯osie.
— Nie mam wyboru. Musz« znaleŞú Ruby.
— To znajdŞ j§ w jakiŁ inny sposób. — Siedz§ca za kierownic§
czerwonego grata Lena odwróci¯a si« w moj§ stron« i rzuci¯a mi
b¯agalne spojrzenie. — Vivi ma racj«. Nie wchodŞ tam.
Wyjrza¯am przez tyln§ szyb« ciasnego auta. Widok magazynu
sprawia¯, Še wszystko si« we mnie kot¯owa¯o z niepokoju. Budynek
by¯ upstrzony plamami rdzy, a jego fasada zwiod¯aby kaŠdego, kto
nie wiedzia¯by, co si« w nim kryje. Ta okropnie wygl§daj§ca hala
stanowi¯a siedzib« jednej z najlepszych szkó¯ mieszanych sztuk
walki w ca¯ym kraju. Z ca¯ego Łwiata walili tu m«ŠczyŞni marz§cy
o mistrzowskich tytu¯ach, aby rywalizowaú o jedno z kilku wolnych
miejsc, jakie udost«pniano ch«tnym kaŠdego roku.
Ale by¯am tu nie po to, Šeby do¯§czyú do treningów. Nie, przyjecha¯am w to miejsce, bo potrzebowa¯am wsparcia, którego móg¯
mi udzieliú jedynie facet g¯«boko unurzany w mrocznym pó¯Łwiatku okolic Houston.
— Potrzebuj« pomocy.

5
Kup książkę

Poleć książkę

Roxie Rivera

— To nie s§ m«ŠczyŞni, do których si« chodzi po pomoc —
stwierdzi¯a Vivi. — To m«ŠczyŞni, przez których cz¯owiek zwykle
sam potrzebuje pomocy, Šeby przed nimi uciec.
— Vivi ma tym razem racj«. Oszcz«dŞ sobie k¯opotów, Erin. —
Lena possa¯a kciuka. — W koĮcu Vivi ma o tym poj«cie. BoŠe, Erin!
PrzecieŠ ona pracuje dla rosyjskiej mafii. Chyba wie, co to za typ,
ten Iwan Markowic.
Vivi plasn«¯a Len« w udo.
— Wcale nie pracuj« dla rosyjskiej mafii! Jezu, nie wygaduj takich rzeczy. MoŠesz napytaú mi biedy.
Lena potar¯a nog«.
— JesteŁ kelnerk§ w Samovarze. Ta knajpa naleŠy do Niko¯aja
Kalasnikova. JeŠeli to nie zalatuje mafi§, to nie wiem, co moŠe si«
z ni§ kojarzyú.
— Nie moŠesz byú tego pewna — odparowa¯a Vivi.
— Tak naprawd« to nikt nie wie, czy ten koleŁ jest w mafii, czy
nie. Wiadomo, jak tacy ludzie umiej§ trzymaú wszystko w tajemnicy. — Vivi ponownie spojrza¯a w moj§ stron«.
— Gdy zaczyna¯am prac« u Niko¯aja, ostrzeg¯ mnie, Šebym
trzyma¯a si« z daleka od m«Šczyzn odwiedzaj§cych jego restauracj«
— i tego si« trzymam. Iwan Markowic to nasz sta¯y klient. PowinnaŁ pos¯uchaú rady Niko¯aja, Erin. Trzymaj si« z dala od Iwana.
Docenia¯am trosk« Vivi, ale by¯o juŠ za póŞno.
— Nie mam wyboru. Musz« tam iŁú.
Vivi mia¯a min«, jakby chcia¯a si« rozp¯akaú. Z ust Leny wyrwa¯o si« g¯oŁne westchnienie.
— Trzymaj komórk« pod r«k§ i wyŁwietl sobie mój numer. Gdyby
zacz«¯y si« dziaú jakieŁ dziwne rzeczy, od razu dzwoĮ. Przybiegniemy tam i ci« odbijemy.
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W kaŠdej innej sytuacji widok Leny zgrywaj§cej twardzielk«
wywo¯a¯by u mnie wybuch Łmiechu, ale w tej konkretnej chwili
potrzebowa¯am jej si¯y i wsparcia. Wyci§gn«¯am telefon z torebki
i Łcisn«¯am go mocno w d¯oni.
— OK. Jestem gotowa.
Vivi wyci§gn«¯a r«k« i Łcisn«¯a mnie za nadgarstek.
— Oboj«tnie, co by si« dzia¯o, niczego mu nie obiecuj. Ci Rosjanie maj§ bzika na punkcie dotrzymywania zobowi§zaĮ i tego
samego b«d§ wymagaú równieŠ od ciebie. Pami«taj, Še jeŁli coŁ mu
zaoferujesz, to ten koleŁ na pewno b«dzie oczekiwa¯ sp¯aty d¯ugu.
Podbudowana ostrzeŠeniem Vivi i obietnic§ Leny, Še uratuje mi
ty¯ek, w razie gdyby coŁ posz¯o nie tak, wygramoli¯am si« z wozu.
Moja sukienka zafalowa¯a od powiewu wilgotnej, majowej bryzy.
Wyg¯adzi¯am j§ z przodu nerwowym ruchem d¯oni, po czym przeczesa¯am palcami swoje krótko przystrzyŠone w¯osy. Prze¯kn«¯am
Łlin«, próbuj§c przegoniú Łciskaj§cy mnie za gard¯o niepokój, nasun«¯am na nos okulary przeciws¯oneczne i wielkim wysi¯kiem woli
skierowa¯am kroki w stron« budynku.
Ci«Škie drzwi wejŁciowe okaza¯y si« niemal nie do ruszenia. Napar¯am na nie swoim szczup¯ym cia¯em, staraj§c si« uchyliú je chociaŠ
odrobin«, i w koĮcu ust§pi¯y. Poczu¯am na twarzy smagni«cie zimnego powietrza. Wesz¯am do Łrodka, zastanawiaj§c si«, czy otwieranie tych drzwi nie jest przypadkiem pierwszym testem, jaki musz§
przechodziú zawodnicy przybywaj§cy w to miejsce w poszukiwaniu
najlepszych trenerów.
Ca¯a odwaga mnie opuŁci¯a, gdy tylko stan«¯am na skraju przestronnej sali. Jej otwarta przestrzeĮ i klatki do sparringów wywar¯y
na mnie osza¯amiaj§ce wraŠenie. Z zewn§trz ca¯e to miejsce wygl§da¯o jak kompletna rudera. UŁwiadomi¯am sobie, jak myl§ca by¯a
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jego zapuszczona fasada. Wn«trze kry¯o w sobie imponuj§ce wyposaŠenie, widoczne nawet w s¯abym oŁwietleniu. Roi¯o si« tu od spoconych, na wpó¯ nagich m«Šczyzn — niektórzy úwiczyli na zgromadzonych sprz«tach, a inni ok¯adali si« nawzajem ciosami i kopniakami na ringach sparringowych.
Moja obecnoŁú nie umkn«¯a ich uwadze. Kilku mi«Łniaków
oderwa¯o si« od Šelastwa, które dŞwigali, Šeby mi si« lepiej przypatrzyú. Zrobi¯o mi si« nieswojo, wi«c przesun«¯am okulary na czubek
g¯owy i unios¯am prawe rami« w poprzek piersi. MoŠe jednak Vivi
mia¯a racj«. To by¯ zdecydowanie kiepski pomys¯.
— Mog« jakoŁ pomóc? — Od strony pobliskich stanowisk treningowych podszed¯ do mnie starszy m«Šczyzna. Mia¯ wystarczaj§co
duŠo lat, aby byú moim dziadkiem. Jego silny akcent by¯ dla mnie
zaskoczeniem. W jego s¯owach nie by¯o rosyjskiego zaŁpiewu. Nie
— pobrzmiewa¯ w nich hiszpaĮski.
— Zab¯§dzi¯aŁ?
Potrz§sn«¯am g¯ow§.
— Musz« si« zobaczyú z panem Markovicem.
Bia¯e brwi m«Šczyzny wygi«¯y si« w wyrazie zaskoczenia.
— Z Iwanem? Chcesz si« widzieú z Iwanem?
Pokiwa¯am g¯ow§.
— Tak, poprosz«.
Przygl§da¯ mi si« przez chwil«, po czym wypuŁci¯ powietrze z p¯uc
i pstrykn§¯ palcami.
— ChodŞ za mn§.
Ruszy¯am jego Łladem, staraj§c si« trzymaú jak najbliŠej za jego
plecami. Wbija¯am wzrok w ty¯ jego szarej koszulki, unikaj§c zaciekawionych spojrzeĮ zgromadzonych zawodników. NajwyraŞniej
rzadko mieli okazj« widywaú w tym miejscu kobiety.
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— Zaczekaj tutaj. — Starszy m«Šczyzna rzuci¯ mi ostrzegawcze
spojrzenie. — Nie odzywaj si«.
Jego s¯owa sprawi¯y, Še poczu¯am Łcisk w Šo¯§dku. Nie odzywaú
si«? Co to jest, do cholery, za miejsce?
Gdy zosta¯am sama, odwaŠy¯am si« podnieŁú wzrok na stoj§c§
obok metalow§ klatk«. Sta¯a na podwyŠszonej platformie i przypomina¯a te, które zdarzy¯o mi si« kiedyŁ widzieú na jakimŁ p¯atnym kanale w telewizji. Siedzia¯am wtedy w pokoju mojego ówczesnego ch¯opaka i nie by¯am w stanie dotrwaú do koĮca walki. Za to
w tym momencie, gdy sta¯am tak blisko, Še mog¯am us¯yszeú kaŠde
plaŁni«cie napieraj§cych na siebie cia¯, poczu¯am si« lekko niewyraŞnie. Zawsze mia¯am problemy z ogl§daniem krwi i przemocy.
W przeciwieĮstwie do Vivi i Leny Šy¯am dot§d pod kloszem. AŠ
do momentu, gdy w nieodleg¯ej przesz¯oŁci spad¯y na mnie k¯opoty
zwi§zane z uzaleŠnieniem Ruby i jej zatargami z prawem, nie mia¯am poj«cia o ciemnej stronie Šycia w Houston. Za to w tej chwili
przechodzi¯am przyspieszony kurs poznawania najgorszych aspektów tego miasta.
Moj§ uwag« przyci§gn§¯ okrzyk jakiegoŁ m«Šczyzny. Us¯ysza¯am go wyraŞnie pomimo muzyki rycz§cej z g¯oŁników. Choú nigdy
wczeŁniej nie mia¯am okazji poznaú Iwana Markowica, nie mia¯am
najmniejszych w§tpliwoŁci, Še ten groŞnie wygl§daj§cy m«Šczyzna
to w¯aŁnie on.
Stoj§c tuŠ obok klatki, wygl§da¯ jak goŁú z zupe¯nie innej bajki
w swoich doskonale skrojonych, szarych spodniach i bia¯ej koszuli.
Jej r«kawy by¯y podwini«te do ¯okci, ods¯aniaj§c w«Şlaste przedramiona ozdobione tatuaŠami. Nawet z daleka da¯o si« dostrzec zapisane cyrylic§ litery. Nie musia¯am znaú tego alfabetu, aby rozumieú
ich znaczenie.
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Iwan klasn§¯ w d¯onie i wyda¯ kilka poleceĮ po rosyjsku zdecydowanym i nieznosz§cym sprzeciwu g¯osem. Stoj§cy w ringu zawodnicy nie Łmieli okazywaú niepos¯uszeĮstwa. Zacz«li si« kopaú
i ok¯adaú pi«Łciami, jakby kaŠdy z nich chcia¯ roznieŁú drugiego na
strz«py. Podchodzili do treningu z takim zaangaŠowaniem, Še mog¯am si« tylko cieszyú, iŠ maj§ na sobie r«kawice i kaski.
JakiŁ koleŁ stoj§cy na zewn§trz ringu trzasn§¯ o siebie dwiema
drewnianymi deszczu¯kami, sygnalizuj§c koniec rundy. Iwan otworzy¯ drzwi klatki energicznym szarpni«ciem i wmaszerowa¯ do
Łrodka. Gestem przywo¯a¯ do siebie obydwu zasapanych, spoconych
zawodników. Zarzuci¯ im r«ce na szyje, przyci§gn§¯ ich bliŠej ku
sobie i zacz§¯ coŁ do nich mówiú. Nie mog¯am dos¯yszeú jego s¯ów,
ale obydwaj m«ŠczyŞni s¯uchali go z wielk§ uwag§.
Gdy Iwan skoĮczy¯ udzielaú im wskazówki, poklepa¯ kaŠdego
z nich po ramieniu, po czym wyszed¯ z klatki. Zacz§¯ schodziú po
niskich, metalowych stopniach, gdy nagle znieruchomia¯, przy¯apuj§c mnie na tym, jak mu si« przygl§dam. Obrzuci¯ mnie spojrzeniem od stóp do g¯ów, a jego pal§cy wzrok zdawa¯ si« parzyú moj§
skór«. Zmarszczy¯ brwi, zszed¯ na pod¯og« i przechyli¯ g¯ow«, Šeby
starszy m«Šczyzna móg¯ mu przekazaú wiadomoŁú. Przez ca¯y ten
czas ani na moment nie spuszcza¯ mnie z oka.
Przeszed¯ mnie dreszcz i zacisn«¯am d¯oĮ na komórce tak mocno, Še zacz«¯y mi dr«twieú palce. Iwan podszed¯ do mnie tak blisko,
Še mog¯am wyczuú leŁne akcenty jego wody koloĮskiej. Mimo Še
nie by¯ przystojny w klasycznym sensie tego s¯owa, nie potrafi¯am
oderwaú od niego wzroku. MoŠe sprawia¯a to emanuj§ca z niego
si¯a i aura niebezpieczeĮstwa, a moŠe chodzi¯o o to, jak nade mn§ górowa¯, przeszywaj§c mnie bladoniebieskimi oczami. Sama nie wiem
dlaczego, ale po prostu nie mog¯am przestaú na niego patrzeú.
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— S¯uchaj, z¯otko, zatrudniliŁmy juŠ kogoŁ na stanowisku sekretarki. — Jego s¯owa, wypowiedziane po angielsku z silnym akcentem, uderzy¯y we mnie niczym fala. Napawa¯ mnie przeraŠeniem,
wi«c puŁci¯am mimo uszu to, Še nazwa¯ mnie lekcewaŠ§co z¯otkiem.
KaŠdemu innemu facetowi bez Šadnych oporów od razu bym
zwróci¯a na to uwag«, ale jemu? Jeszcze czego. Nawet gdyby nazwa¯
mnie ptysiem, przyj«¯abym to bez mrugni«cia okiem.
— Nie przysz¯am tu w sprawie pracy, panie Markovic.
Na jego twarzy odmalowa¯ si« wyraz zaskoczenia.
— Chcesz trenowaú? — Wybuchn§¯ chrapliwym, urywanym Łmiechem. — Nie trenujemy tu dziewczyn. OK? Paco, wyprowadŞ j§.
Zdesperowana, chwyci¯am go za nadgarstek, Šeby nie móg¯
odejŁú. W chwili, gdy nawi§zaliŁmy fizyczny kontakt, poczu¯am,
jakby przeskoczy¯a na mnie iskra elektryczna. S§dz§c po rozb¯ysku
widocznym w jego oczach, Iwan Markowic poczu¯ to samo.
— Prosz« — powiedzia¯am b¯agalnie. — Potrzebuj« pana pomocy.
ZmruŠy¯ oczy. Szybkim szarpni«ciem uwolni¯ r«k« z mojego
uchwytu, po czym pstrykn§¯ rozkazuj§co palcami, daj§c mi znaú,
Šebym za nim posz¯a. Zacz«¯am truchtaú, Šeby nad§Šyú za jego
d¯ugimi krokami. Rosjanin poprowadzi¯ mnie do po¯oŠonego na
koĮcu hali biura i pokaza¯ gestem, abym wesz¯a do Łrodka, puszczaj§c mnie przodem. Drzwi zamkn«¯y si« za jego plecami. Podszed¯
do wielkiej szyby wychodz§cej na sal« i otworzy¯ szerokie Šaluzje.
NajwyraŞniej nie chcia¯, aby któryŁ z zawodników nabra¯ b¯«dnych
wyobraŠeĮ na temat tego, co ich trener robi w swoim biurze.
Ods¯oni«te Šaluzje upewni¯y mnie, Še jestem bezpieczna, i uda¯o
mi si« troch« rozluŞniú. Jednak gdy Iwan Markowic odwróci¯ si«
w moj§ stron«, poczu¯am suchoŁú w ustach. Wyraz irytacji maluj§cy
si« na jego twarzy przygasi¯ moj§ nadziej«.
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— Czy my si« znamy? — Podszed¯ do biurka i przysiad¯ na jego
kraw«dzi. SkrzyŠowa¯ na piersi swoje muskularne ramiona i obrzuci¯
mnie badawczym spojrzeniem. — Zapami«ta¯bym tak§ twarz. Nie
mieliŁmy okazji si« poznaú.
Potrz§sn«¯am g¯ow§.
— Nie, ale mamy wspólnych znajomych. Nazywam si« Erin Hanson, a moja siostra, Ruby, chodzi z jednym z pana trenerów. KiedyŁ
startowa¯ w walkach, ale zosta¯ ranny w tamtym zesz¯orocznym
wypadku samochodowym.
— Andriej? — Rosjanin wydawa¯ si« zaskoczony. — Ta jego
dziewczyna-úpunka jest twoj§ siostr§?
Skrzywi¯am si« na to okropne s¯owo úpunka. Owszem, Ruby
by¯a uzaleŠniona od prochów i rzeczywiŁcie nieustannie pakowa¯a si«
w k¯opoty, próbuj§c zaspokoiú swój paskudny na¯óg, ale nie cierpia¯am myŁli o tym, aby uznaú j§ za úpunk«. Nie dopuszcza¯am moŠliwoŁci, Še nie da si« jej pomóc, Še nie moŠna jej ocaliú.
— Tak, moja siostra jest jego dziewczyn§. A tak dla pe¯nej jasnoŁci, to Andriej tkwi w tym równie g¯«boko.
Iwan odetchn§¯ chrapliwie. Gdy przemówi¯, jego g¯os brzmia¯
bardziej ¯agodnie i pobrzmiewa¯ w nim smutek.
— Tak. Po tym wypadku nie móg¯ walczyú. MyŁl«, Še dopad¯a
go depresja, iŠ nie b«dzie juŠ sob§, i to przez ni§ si«gn§¯ po tabletki.
— şycie Ruby wykolei¯o si« przez Łmierú naszych rodziców.
Tlenek w«gla — wyjaŁni¯am cicho. — Ja nocowa¯am wtedy u koleŠanki, ale moja siostra mia¯a wróciú wieczorem do domu i pewnie
zdo¯a¯aby zauwaŠyú, Še coŁ jest nie tak z mam§ i tat§. Ale wróci¯a
dopiero po wschodzie s¯oĮca, a do tego czasu…
— Rozumiem. Wiesz, Andriej nie pojawi¯ si« na hali juŠ od tygodnia. Albo nawet d¯uŠej — stwierdzi¯ Iwan.
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— Wiem, bo dok¯adnie od tylu dni nie mam kontaktu z Ruby.
Szuka¯am jej w domu Andrieja, ale okaza¯o si«, Še ktoŁ go spl§drowa¯. Wobec tego zacz«¯am zagl§daú w róŠne miejsca, o których
wiedzia¯am, Še Ruby lubi¯a je odwiedzaú, i…
Iwan uniós¯ r«k«.
— Spotyka¯aŁ si« z dilerami? Taka mi¯a dziewczyna jak ty? — Potrz§sn§¯ g¯ow§. — To niebezpieczne. Mog¯a ci si« staú krzywda.
ZjeŠy¯am si« na t« sugesti«, Še jestem bezradnym dzieckiem.
— To nie by¯ pierwszy raz, gdy musia¯am w«szyú po róŠnych
melinach w Houston, Šeby odszukaú swoj§ siostr«. I jestem pewna,
Še nie ostatni. Wiem, co robi«.
Spojrza¯ na mnie z pow§tpiewaniem.
— W takim razie dlaczego przysz¯aŁ prosiú o moj§ pomoc?
— Bo wydaje mi si«, Še Ruby i Andriej wpakowali si« w jakieŁ
k¯opoty. DuŠe k¯opoty — powiedzia¯am z naciskiem. — Andriej
¯apa¯ róŠne fuchy, pracuj§c jako ochroniarz i rozwoŠ§c po mieŁcie
towary. Skradzione towary — doda¯am gwoli wyjaŁnienia. — CoŁ
posz¯o nie tak i albo schrzani¯ dostaw«, albo ukrad¯ towar dla siebie.
— Zacisn«¯am d¯oĮ jeszcze mocniej na telefonie, przypominaj§c
sobie mroczne szczegó¯y tej historii. — S¯ysza¯am sprzeczne wersje
na temat tego, co zasz¯o. Tak czy siak, by¯a z nim Ruby. A teraz
obydwoje znikn«li i jestem przekonana, Še maj§ k¯opoty.
Iwan mocno zacisn§¯ z«by, ale za chwil« rozluŞni¯ mi«Łnie.
— Dla kogo Andriej rozwozi¯ fanty?
— Nie wiem. S¯ysza¯am trzy róŠne wersje, ale Šadna nie wygl§da¯a dobrze. — Zagryz¯am nerwowo warg« i postanowi¯am wy¯oŠyú
kaw« na ¯aw«. — MoŠliwe, Še dla AlbaĮczyków.
Nawet taki twardziel jak Iwan nie móg¯ ukryú zdumienia, w jakie
wprawi¯a go ta informacja. W k§cikach jego ust pojawi¯y si« Łwiadcz§ce o napi«ciu zmarszczki.
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— JesteŁ pewna?
— Nie na sto procent, ale myŁl«, Še w¯aŁnie tak to wygl§da. Gdyby
to nie by¯a prawda, to dlaczego ludzie dos¯ownie ode mnie uciekaj§,
gdy zadaj« pytania dotycz§ce Andrieja i Ruby?
— A dlaczego przysz¯aŁ z tym akurat do mnie, Erin?
— Potrzebuj«, Šeby ktoŁ pomóg¯ mi zdobyú informacje. Nikt
nie chce juŠ ze mn§ rozmawiaú. Wszyscy si« boj§.
— Maj§ dobry powód — przerwa¯ mi Iwan. — Orientujesz si«
w ogóle, z jakimi ludŞmi masz do czynienia, Erin?
Serce za¯omota¯o mi w piersi.
— Owszem.
— W takim razie nie rozumiem, co tutaj robisz. S§dzisz, Še zadr« z albaĮsk§ mafi§ dla pary zaúpanych z¯odziei? — Wskaza¯ palcem
na wyraŞnie wyeksponowan§ tablic« zawieszon§ w biurze, która
og¯asza¯a wszem i wobec, Še hala treningowa jest wolna od dragów.
— Prowadz« tu czysty oŁrodek szkoleniowy, OK? şadnych
narkotyków. şadnych sterydów. Andriej i twoja siostra przywlekli
t« trucizn« na moj§ si¯owni«. W tym tygodniu straci¯em trzech
zawodników, bo oblali test na obecnoŁú dragów. Trzech! Tu idzie
o mój w¯asny ty¯ek, o moj§ reputacj«. — Potrz§sn§¯ g¯ow§. — Zostawi¯em t« przesz¯oŁú za sob§. Nie zamierzam do niej wracaú.
Zgas¯ we mnie ostatni promyk nadziei. Poczu¯am si« g¯upio, Še
w ogóle mog¯abym oczekiwaú pomocy od tego m«Šczyzny, i uŁmiechn«¯am si« nieŁmia¯o, jakby przepraszaj§co.
— Prosz« wybaczyú, panie Markovic. Nie powinnam by¯a, rozumiem. Dzi«kuj«, Še poŁwi«ci¯ mi pan chwil«.
P¯on§c ze wstydu, ruszy¯am do wyjŁcia. Chcia¯am si« stamt§d
jak najszybciej wynieŁú. Co ja sobie, do cholery, myŁla¯am? Czy naprawd« spodziewa¯am si«, Še ktoŁ taki jak Iwan narazi si« na szwank,
Šeby pomóc obcej osobie?
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— Erin. — Powiedzia¯ moje imi« tym swoim niskim, dudni§cym g¯osem. — Zaczekaj.
Prze¯kn«¯am z wysi¯kiem Łlin«, po czym obróci¯am si« na pi«cie,
aby spojrzeú mu w twarz. Iwan sta¯ w drzwiach swojego biura. Jego
zrezygnowana mina niespecjalnie dodawa¯a mi otuchy. Ale jeŁli
zacz§¯ si« wahaú, to musia¯am spróbowaú go przekonaú.
PrzeŁlizgn«¯am si« obok niego, wchodz§c z powrotem do pomieszczenia. Poczu¯am jego zapach, t« m«sk§ kombinacj« wody
koloĮskiej i potu. Zda¯am sobie nagle wyraziŁcie spraw« z gor§ca
bij§cego od jego cia¯a oraz z jego zwalistej postury. By¯am wystarczaj§co blisko, aby dostrzec niezliczone, wyblak¯e blizny pokrywaj§ce
jego kark i szcz«k«. PoniŠej zauwaŠy¯am niewielki fragment tatuaŠu
wystaj§cy spod ko¯nierzyka jego koszuli.
Iwan zamkn§¯ drzwi i opar¯ si« o nie d¯oni§. Pokrywaj§ce jego
palce i nadgarstek tatuaŠe rysowa¯y si« niezwykle mocno na tle bladej skóry. Przyszpili¯ mnie wzrokiem. Stara¯am si« nie okazywaú
dyskomfortu, jaki to we mnie wzbudza¯o. W koĮcu z jego ust wyrwa¯o si« g¯oŁne westchnienie.
— Dobra, popytam na mieŁcie, OK? Ale niczego nie obiecuj«.
Mia¯am wraŠenie, jakby z serca spad¯ mi ogromny ci«Šar, i poczu¯am pieczenie pod powiekami, bo zacz«¯o mi si« zbieraú na p¯acz.
— Dzi«kuj«, panie Markowic. — Zamruga¯am gwa¯townie, kiedy po moim policzku sp¯yn«¯a ¯za. — Jestem po prostu bardzo
wdzi«czna, Še chce mi pan pomóc.
— Iwan — poprawi¯ mnie. Zawaha¯ si«, ale po chwili wyci§gn§¯
r«k« i otar¯ ¯zy sp¯ywaj§ce mi po twarzy. Jego szorstki kciuk drapa¯
mnie w skór«, jakby juŠ sam jego dotyk wystarczy¯, aby naznaczyú
mnie pi«tnem. — Mów mi Iwan.
Wstrzyma¯am oddech, czekaj§c, aŠ obetrze z moich policzków
ostatnie ¯zy ulgi. Górowa¯ nade mn§ swoj§ zwalist§ sylwetk§, przez
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co wydawa¯ si« niewiarygodnie wysoki, a takŠe niezwykle m«ski,
jak uosobienie pierwotnej witalnoŁci. Podnios¯am wzrok na jego surow§ twarz i uchwyci¯am króciutki przeb¯ysk jakichŁ emocji, który
rozŁwietli¯ jego jasne oczy. Nie potrafi¯am ich zidentyfikowaú. Smutek? T«sknota?
Iwan cofn§¯ si« nagle i podszed¯ do swojego biurka, z którego
wzi§¯ d¯ugopis i notatnik.
— Zapisz mi swój numer i adres.
— OK. — Zanotowa¯am swoje dane na Šó¯tej kartce i wr«czy¯am
mu j§ z powrotem.
— Pójdziesz teraz do domu i b«dziesz czekaú.
— Na co?
— Na mój telefon — wyjaŁni¯. — Nie b«dziesz si« juŠ wi«cej
zajmowa¯a t§ spraw§. Rozumiesz?
— Ale to moja siostra, a ja…
— Nie — przerwa¯ mi, przecinaj§c powietrze zamaszystym ruchem d¯oni. — To mój warunek.
Wyczuwa¯am, Še ten m«Šczyzna nie zwyk¯ tolerowaú sprzeciwu.
— W porz§dku. Pójd« do domu i b«d« czekaú.
— Dobrze.
Zaciekawi¯o mnie coŁ w jego s¯owach. Przypomnia¯am sobie
ostrzeŠenie Vivi. Bªdzie oczekiwa® sp®aty d®ugu.
— Iwan, stawiasz jeszcze jakieŁ inne warunki?
Popatrzy¯ mi nagle prosto w twarz. ZmruŠy¯ oczy i zapyta¯:
— Co masz na myŁli?
— Czy oczekujesz jakiejŁ zap¯aty za t« przys¯ug«? — wyjaŁni¯am,
próbuj§c zapanowaú nad swoim narastaj§cym podenerwowaniem.
Mia¯am wraŠenie, Še go to rozdraŠni¯o.
— Najpierw odszukajmy twoj§ siostr«, a potem b«dziemy si«
martwiú o zap¯at«.
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Mia¯am ochot« dopytaú go o szczegó¯y, ale pokierowa¯ mnie
w stron« drzwi. Poczu¯am uk¯ucie niepewnoŁci, od którego Łcisn§¯
mi si« Šo¯§dek. Czego moŠe zaŠ§daú, gdy b«dzie juŠ po wszystkim
i Ruby wróci bezpiecznie do domu? A co waŠniejsze, czy b«d« w stanie albo czy b«d« chcia¯a mu to daú?
Iwan odprowadzi¯ mnie w milczeniu na Łrodek hali. Zrozumia¯am aluzj« i szybko podrepta¯am w stron« wyjŁcia. Wydawa¯o mi si«,
Še wszyscy trenuj§cy na sali m«ŠczyŞni wlepiaj§ we mnie wzrok.
Sama patrzy¯am sztywno przed siebie, przebieraj§c szybko nogami,
a moje karmelowe baletki szura¯y cichutko po lŁni§cych drewnianych panelach.
Tym razem uda¯o mi si« otworzyú drzwi hali bez wi«kszej
szarpaniny. Obejrza¯am si« jeszcze raz przez rami« i napotka¯am
przenikliwe spojrzenie Iwana. Nasun«¯am okulary z powrotem na nos
i opuŁci¯am budynek.
Maszeruj§c w kierunku samochodu Leny, nie mog¯am jednak
otrz§sn§ú si« z wraŠenia, Še w¯aŁnie zawar¯am pakt z diab¯em.
***

Iwan patrzy¯, jak Erin zmyka w stron« wyjŁcia. Nie wini¯ jej za ten
poŁpiech. Wci§Š nie móg¯ otrz§sn§ú si« ze zdziwienia, Še w ogóle
mia¯a odwag«, aby przyjŁú do jego szko¯y i poprosiú go o pomoc.
Niewiele by¯o osób, które by si« powaŠy¯y na tak zuchwa¯y wyczyn.
Próbowa¯ si« powstrzymaú, ale nie móg¯ oderwaú wzroku od jej
kusz§co rozko¯ysanych bioder. Bladob¯«kitna sukienka dziewczyny
szeleŁci¯a, ocieraj§c si« o jej uda. Trudno by¯o zignorowaú te zgrabne nogi i kszta¯tny ty¯eczek. Mimo Še wygl§da¯a na niewini§tko, to
Iwan nie mia¯ w§tpliwoŁci, Še Erin b«dzie oznacza¯a duŠe k¯opoty.
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— Kostia. — Przywo¯a¯ gestem Šylastego, ciemnow¯osego m«Šczyzn«. — Miej oko na t« dziewczyn« i zadbaj o to, Šeby nie napyta¯a sobie biedy.
Kostia pokiwa¯ g¯ow§ i ruszy¯ do wyjŁcia, Šeby pod§Šyú za Erin.
Iwan podchwyci¯ spojrzenie Dymitra. Obydwaj przyjaŞnili si« juŠ
wystarczaj§co d¯ugo, aby rozumieú si« bez s¯ów. Iwan nie potrzebowa¯ nawet sprawdzaú, czy Dymitr idzie za nim do biura. Mia¯
absolutn§ pewnoŁú, Še jego przyjaciel si« tam zamelduje.
Dymitr zamkn§¯ za sob§ drzwi.
— Czego chcia¯a? Kim ona w ogóle jest, do diab¯a? — zapyta¯
Iwana po rosyjsku bez jednej chwili zw¯oki.
— Znasz tamt§ dziewczyn«, z któr§ chodzi Andriej?
— T« úpunk«?
Iwan przypomnia¯ sobie wyraz bólu, który pojawi¯ si« na twarzy
Erin, gdy sam uŠy¯ tego okreŁlenia. Po raz pierwszy od d¯ugiego
czasu poczu¯ si« wtedy winny, nawet jeŁli tylko przez moment.
— Tak. To jej siostra, Erin. Ruby zagin«¯a, a Andriej razem z ni§.
— Pewnie zaliczyli zgon na jakiejŁ melinie.
— Prawdopodobnie — zgodzi¯ si« Iwan. — Erin poprosi¯a
mnie, Šebym pomóg¯ jej ich odnaleŞú. UwaŠa, Še kryje si« za tym coŁ
gorszego.
— Na przyk¯ad?
— AlbaĮczycy.
— Nie mówisz chyba powaŠnie. — Dymitr wygl§da¯ na wzburzonego. — Odmówi¯eŁ jej?
— Powiedzia¯em jej, Še si« rozejrz«. Niczego jej nie obiecywa¯em.
Dymitr zakl§¯ nerwowo.
— Co si« sta¯o z twoj§ zasad§ numer jeden, h«? Mia¯eŁ si« nie
wtr§caú, prawda?
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Iwan sam zadawa¯ sobie to pytanie. W Erin by¯o coŁ szczególnego. Nie potrafi¯ okreŁliú, co to takiego, ani nie umia¯ tego wyjaŁniú.
Gdy ociera¯ ¯zy z jej twarzy, czu¯, jak ¯omocze mu serce i jak t«Šej§
mu mi«Łnie brzucha. Czy to te jej ¯agodne, zielone oczy b¯agaj§ce
go o pomoc stopi¯y lodowy pancerz, jakim si« otoczy¯? Czy to jej
róŠowe, pe¯ne wargi i myŁl o tym, aby przycisn§ú je do swoich
w niepohamowanym poca¯unku? A moŠe ow¯adn«¯a nim cytrusowa
woĮ jej perfum, która podbi¯a jego zmys¯y? Nie wiedzia¯. Wiedzia¯
jedynie, Še coŁ go w niej zaintrygowa¯o i nie da¯o si« temu zaprzeczyú.
— Zrobi« wyj§tek. — Iwan rzuci¯ Dymitrowi ostrzegawcze
spojrzenie, które mówi¯o, Šeby odpuŁci¯ sobie wytykanie mu hipokryzji. — Pokr«ú si« po mieŁcie i znajdŞ Andrieja oraz t« dziewczyn«,
Ruby. OK?
— Dobra, w porz§dku. — W g¯osie Dymitra da¯o si« s¯yszeú irytacj«, ale moŠna by¯o liczyú na to, Še zrobi, co mu kazano. — A ty?
Iwan zrolowa¯ na dó¯ r«kawy swojej koszuli, Šeby móc narzuciú
marynark«.
— Id« do Samovara. Musz« pogadaú z Niko¯ajem.
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