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VALENTINA 

— ZAKOCHAŁAM SIĘ. Na amen. 
Słysząc te słowa i towarzyszące im westchnienie, podniosłam 

głowę znad faktury, którą akurat przeglądałam. Odłożyłam pióro na 
podkładkę i popatrzyłam na jedną z pracownic mojej galerii, zajętą 
wycieraniem szklanych drzwi wejściowych z odcisków palców pozosta-
wionych przez turystów, aby do wnętrza pomieszczenia mogły przenik-
nąć jasne promienie słońca świecącego nad Francuską Dzielnicą. 

Doprowadzanie tych drzwi do porządku wchodziło w zakres obo-
wiązków Trinity wynikających z tego, że od dwóch lat była moją pra-
cownicą, ale już wcześniej robiła to od czasu do czasu, gdy zabierałam 
ją do galerii jako swoją podopieczną w ramach programu Starsi Bracia/ 
Starsze Siostry. 

— Słucham? — zapytałam. 
Trinity liczyła sobie dokładnie osiemnaście lat i trzy dni, a ja mia-

łam przeświadczenie graniczące z pewnością, że miała równie nikłe 
pojęcie o miłości co ja sama. W wieku trzydziestu dwóch lat zdążyłam 
dać już sobie spokój z tą ideą. Właściwie to w ogóle dałam sobie spokój 
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z facetami, a ponieważ nie pociągały mnie kobiety, to oznaczało, że 
temat miłości był dla mnie zamknięty. 

— Zakochałam się. W Derricku. Jest tym jedynym. 
W jej głosie pobrzmiewała pewność, nadzieja, a moim zdaniem rów-

nież niewiarygodna naiwność. Gdybyśmy były postaciami z kreskówki, 
w oczach dziewczyny migotałyby w tym momencie gwiazdki, a z jej 
piersi wyrywałoby się ogromne, pulsujące, czerwone serce. 

Była z tym Derrickiem od prawie czterech miesięcy, a ja nie wie-
działam o nim nic ponad to, że był taki inny niż reszta chłopaków ze szkoły. 
Inny nie zawsze oznacza dobry, więc trudno się dziwić, że podcho-
dziłam do tych deklaracji raczej sceptycznie. 

— Hm… to pasjonujące. — Chciałam okazać pozytywne nasta-
wienie. Trinity nie miała za sobą najłatwiejszego dzieciństwa, a ja pra-
gnęłam dla niej tylko tego, co najlepsze. Wliczając w to pełne stypen-
dium do akademii sztuk pięknych, które wywalczyła na jesieni. 

Dziewczyna przechyliła głowę i skrzyżowała ramiona na piersi.  
— Tylko nie wyskakuj mi tu z żadnym precz z miłością albo nie po-

trzebuję faceta — zatrzymaj to nastawienie dla siebie. Nie wszystkie 
chcemy zostać starymi, zwariowanymi kociarami, kiedy dorośniemy. 

Skrzywiłam się za swoim minimalistycznym biurkiem. Auć. To 
zabolało. Miałam ochotę odparować, że przecież nawet nie mam kota. 
Ale to było w tym przypadku nieistotne. 

— Po prostu nie znalazłam faceta, który byłby wart mojego czasu. 
To wszystko. 

— Może gdybyś rozmawiała z mężczyznami, to zdecydowałabyś 
się dać któremuś szansę. — Trinity patrzyła na mnie przenikliwie 
i, jak zwykle, nic nie umykało jej spojrzeniu. 

— Rozmawiam z całą masą facetów. 
Ciemne brwi dziewczyny uniosły się. 
— Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale klienci się nie liczą, Valentino. 
— Mają penisy, więc moim zdaniem owszem. 
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Ale jej argument trafiał mi do przekonania — żadnemu z klien-
tów, z którymi miałam do czynienia, nie zdarzyło się wzbudzić we 
mnie choćby najmniejszego zainteresowania. Turyści nie zagrzewali 
tu długo miejsca, a ja nie zamierzałam tworzyć z kimś związku na 
odległość. Miejscowi kolesie, którzy tu zaglądali i którym wpadłam 
w oko, zwykli popisywać się kasą. Chętnie ją inkasowałam, bo dzięki 
temu interes przynosił przyzwoite dochody, ale nie widziałam nic 
pociągającego w mężczyznach, którzy uważali, że aby zasłużyć na 
moją uwagę, muszą szastać forsą. 

A co z flirtowaniem, które mogłoby sprawić, że moje serce naprawdę 
szybciej zabije? Albo z pełnymi humoru przekomarzankami? Były to 
najwyraźniej zbyt wygórowane wymagania i właśnie dlatego dałam so-
bie spokój z facetami. 

Trinity rozdziawiła buzię.  
— Powiedziałaś penis. W pracy. 
Poczułam, jak kąciki moich ust wyginają się w uśmiech. Osiem-

naście lat i trzy dni to jednak za mało, by można było kogoś uznać 
za w pełni dorosłego. 

— Przecież skończyłaś już osiemnaście lat, jak mi to nieustannie 
powtarzasz od kilku dni, więc zakładam, że nie jest to dla ciebie żadne 
nowe słowo. 

— Tak, ale… 
Przynajmniej zyskałam pewność, że wciąż mogę wywołać zgor-

szenie moich pracownic, rzucając okazjonalnie słowo „penis”.  
— Zrozum, że widziałam ich więcej od ciebie i naprawdę nie ro-

bią na mnie wrażenia istoty stanowiące dodatek do tych narządów. 
Zwłaszcza że nie sposób przewidzieć, czy dana istota tego ro-

dzaju należy do kategorii ludzi, czy potworów — albo stanowi coś 
pomiędzy. Na tę myśl od razu opuścił mnie dobry humor, ale Tri-
nity nie podchwyciła tematu. 

— No cóż, gdybyś widziała, co Derrick ma w spodniach… 
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Zasłoniłam twarz ręką i jęknęłam.  
— Nie, dziękuję. Nie potrzebuję sobie tego wyobrażać. 
W tym momencie naszą rozmowę przerwał czyjś zachrypnięty śmiech. 
Szlag by to. Skrzywiłam się na myśl o tym, że jakiemuś klientowi 

zdarzyło się podsłuchać akurat tę wymianę zdań. Ale gdy zdjęłam 
dłoń z oczu i zobaczyłam osobę stojącą w progu pomieszczenia, po-
czułam przemożną ulgę, a jednocześnie przypomniałam sobie, że 
muszę wreszcie naprawić dzwonki u drzwi. 

Do galerii wkroczyła uśmiechnięta Yve Santos, ubrana w czer-
wone sandały na grubej podeszwie i żółtą sukienkę w stylu retro. Wła-
ściwie to powinnam ją w ten chwili nazywać Yve Titan. 

— Jeśli plotkujecie o tym, co faceci mają w spodniach, to chętnie 
się piszę na tę rozmowę. 

Odsunęłam się od biurka i wstałam z uśmiechem na ustach.  
— Nie wątpię. Co cię dziś do nas sprowadza? 
Trinity wpatrywała się w Yve pełnym podziwu wzrokiem. Moja 

przyjaciółka zyskała w jej oczach status swego rodzaju idolki. Yve także 
dorastała w niezbyt idealnych warunkach, ale obecnie była właścicielką 
prosperującego butiku położonego we Francuskiej Dzielnicy oraz 
żoną Lucasa Titana, biznesmena o dość kontrowersyjnej reputacji. 

Yve przemaszerowała po przykrytej szerokimi deskami podło-
dze galerii, a ja wyszłam jej na spotkanie pośrodku sali.  

— Wpadłam, żeby cię zaprosić na swój spóźniony wieczór pa-
nieński. Na dzisiaj. Przepraszam, że przychodzę z tym tak późno. 
Zamierzałam sobie odpuścić tę imprezę, ale Elle truła mi o to głowę, 
aż w końcu uległam. Jak tylko wyraziłam dziś rano zgodę, nie mi-
nęło nawet pięć minut, gdy zdążyła już wszystko zorganizować. Boi 
się chyba, że Lucas coś wywęszy i uprowadzi mnie, zanim uda się jej 
zamówić choćby pięć pierwszych szotów. 
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To brzmiało całkiem wiarygodnie. Jeśli istniał mężczyzna go-
towy do tego, by uprowadzić własną żonę, to Lucas Titan zajmował 
pierwsze miejsce na liście pretendentów do tego tytułu. 

— W takim razie zdecydowanie powinnyśmy skoczyć na miasto 
i zabalować, póki jest na to szansa. 

Zrobiło mi się ciepło na sercu na myśl o szczęściu, jakie stało się 
udziałem Yve. Los zetknął nas ze sobą, gdy obydwie toczyłyśmy 
walkę z tym samym potworem — choć Yve znajdowała się w niepo-
równanie gorszej sytuacji, bo wcześniej była jego żoną — i obydwie 
przetrwałyśmy to starcie, wychodząc z niego z podniesioną głową. 
A nawet wręcz triumfalnie. Dlatego też zamierzałam skoczyć z nią 
na miasto, żeby wypić za jej sukces. 

— Świetnie! Cieszę się, że przyjdziesz. Obydwie mamy co świę-
tować. — Yve przytuliła mnie na chwilę, a potem cmoknęła w poli-
czek. — Przyjedziemy po ciebie do domu około ósmej. 

— Idealnie. W takim razie do zobaczenia. 
Gdy tylko Yve znalazła się za progiem, Trinity odwróciła się w moją 

stronę, szczerząc zęby.  
— Wieczór panieński? To mi wygląda na doskonałą okazję, że-

byś znalazła sobie jakiegoś faceta.   

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/kkosn5
https://helion.pl/rt/kkosn5


Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/kkosn5
https://helion.pl/rt/kkosn5


https://program-partnerski.helion.pl



	Blank Page



