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Rozdziaï 1
O Mediolanie wiedziaïam tyle, ile przeczytaïam w Wikipedii. Kiedy
pewnego marcowego poranka lÈdowaïam na lotnisku w Bergamo,
gdzieĂ po drodze miÚdzy wyjĂciem z samolotu a wejĂciem do autobusu,
który miaï nas dowieěÊ do najbliĝszego budynku, uznaïam, ĝe moĝe
to jednak nieco za maïo.
Byïo juĝ jednak za póěno, ĝeby cokolwiek z tym zrobiÊ, co trochÚ
mnie stresowaïo. W torbie, którÈ zabraïam ze sobÈ do samolotu,
trzymaïam rozmówki wïoskie i turystycznÈ mapkÚ Mediolanu przed
podróĝÈ wciĂniÚte mi przez matkÚ. I to wïaĂciwie wszystko, co miaïam
przygotowane na ten wyjazd. Studiowaïam obydwa podczas póïtorej
godziny lotu doĂÊ uwaĝnie, ale i tak czuïam siÚ co najmniej zagubiona.
Wïochy powitaïy mnie czystym niebem, lekkim wiatrem i zielonÈ
trawÈ, co o tej porze roku w Warszawie stanowiïo rzadki widok. Byïo
ïadnie i ciepïo, odruchowo poluzowaïam wiÚc szalik, chwytajÈc za rÈczkÚ
mojego bagaĝu podrÚcznego i kierujÈc siÚ powoli w stronÚ autobusu.
RozglÈdaïam siÚ uwaĝnie dookoïa, rozmyĂlajÈc równoczeĂnie nad tym,
co ja, do diabïa, wïaĂciwie tu robiÚ.
NaprawdÚ nie wiem, dlaczego siÚ na to zgodziïam. Widocznie nie
byïam jeszcze na tyle dorosïa, na ile bym chciaïa, skoro pozwoliïam
pokierowaÊ swoim ĝyciem, kiedy znalazïam siÚ na zakrÚcie. A moĝe to
dlatego, ĝe zawsze tak ěle siÚ czuïam z tym, ĝe nie byïam wystarczajÈco
miïa dla mojej matki? Tyle razy siÚ zastanawiaïam, czy gdybym byïa
bardziej podobna do niej, sprawy uïoĝyïyby siÚ inaczej; moĝe wtedy nie
zostawiïaby mnie w Warszawie z ojcem? Moĝe widywaïabym jÈ czÚĂciej
niĝ raz na parÚ lat?
O Boĝe, to byïo takie naiwne z mojej strony. Miaïam dwadzieĂcia
cztery lata, wiÚc dawno powinnam skoñczyÊ z takimi myĂlami i darowaÊ
sobie nadziejÚ, ĝe kiedyĂ wreszcie zacznie byÊ ze mnie dumna. A jednak
lÈdowaïam wïaĂnie w Bergamo, we Wïoszech, w których nigdy wczeĂniej
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nie byïam i o których nie miaïam pojÚcia, a wszystko tylko dlatego, ĝe
tak chciaïa matka. Z pewnoĂciÈ nie byïam wystarczajÈco dorosïa.
— Obiecaj, ĝe wrócisz — powiedziaï mi ojciec na koniec, gdy ĝegnaï
siÚ ze mnÈ na OkÚciu. — Obiecaj, ĝe nie zostaniesz tam na staïe.
NaprawdÚ chciaïam mu to obiecaÊ. Ale jak mogïam to zrobiÊ?
Moje ĝycie przypominaïo obecnie biaïÈ kartkÚ, którÈ dopiero miaïam
zapisaÊ. Tylko ĝe jeszcze nie miaïam pojÚcia, w jaki sposób.
Matka odezwaïa siÚ niespodziewanie jakiĂ miesiÈc przed moim
wyjazdem, chociaĝ nie rozmawiaïam z niÈ od prawie póï roku. Tak po
prostu pojawiïa siÚ w drzwiach mieszkania, które dzieliïam z tatÈ w Warszawie, i oĂwiadczyïa, ĝe ma dla mnie zajÚcie. Wcale mnie nie zdziwiïo,
ĝe wiedziaïa wszystko o moich niepowodzeniach w pracy — wyleciaïam
stamtÈd z takim hukiem, ĝe sïyszeli to chyba nawet w Nowym Jorku,
skÈd podobno przyjechaïa. Zaskoczyï mnie jednak fakt, ĝe po raz
pierwszy zdawaïa siÚ tym interesowaÊ.
Przywykïam juĝ do tego, ĝe nigdy jej nie byïo. Zostawiïa mnie
z tatÈ, gdy miaïam niecaïe dwa latka, potem przyjeĝdĝaïa raz na parÚ lat,
gdy sobie o nas przypomniaïa i akurat miaïa chwilÚ wolnego w swoim
wiecznie zapeïnionym grafiku. Kiedy poszïam do szkoïy i poznaïam
mamy moich koleĝanek, byïam zdumiona, ĝe nie kaĝda jest taka jak
moja: piÚkna, modnie ubrana, z wypielÚgnowanymi paznokciami,
pachnÈcymi wïosami i sïodkimi uĂmiechami, które chÚtnie rozdawaïa
za kaĝdym razem, gdy przyjeĝdĝaïa.
Mamy moich koleĝanek byïy inne: w wiÚkszoĂci siedziaïy w domu,
gotowaïy, byïy zapracowane, ale zawsze znajdowaïy czas, by upiec ciasto
na przyjÚcie urodzinowe swoich córek lub poïoĝyÊ je do snu. Moja
matka raz na parÚ lat przyjeĝdĝaïa do domu z torbami od Prady, gdzie
zazwyczaj znajdowaïam za maïe na siebie ubrania i zabawki, z których
dawno wyrosïam. Ale co mogïa o tym wiedzieÊ, skoro nie pamiÚtaïa
nawet daty moich urodzin?
Za to zawsze mogïam siÚ dowiedzieÊ, gdzie aktualnie przebywa. Byïo
jej peïno w plotkarskich gazetach i w internecie. Nazwisko ojca bardzo
uïatwiïo mi start w ĝyciu, bo przynajmniej na kaĝdym kroku nie porównywano mnie do znanej matki.
Im bardziej dorastaïam, tym jej wizyty stawaïy siÚ rzadsze i doskonale wiedziaïam, dlaczego tak byïo. Matka nie widziaïa we mnie siebie;
nie widziaïa we mnie osoby, którÈ mogïaby wprowadziÊ w swój Ăwiat,
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ulepiÊ na swój wizerunek i pochwaliÊ siÚ przed swoimi sïynnymi znajomymi. Nie byïam dobrym typem córki dla kogoĂ takiego jak ona. Nie
miaïam jej urody, wdziÚku ani obycia towarzyskiego. Byïam typem introwertycznej intelektualistki w okularach i za duĝych koszulach, która
najpewniej czuïa siÚ za obiektywem aparatu. Byïam dokïadnie kimĂ
takim, z kim moja matka nie potrafiïa znaleěÊ wspólnego jÚzyka.
A jednak w lutym, kilka dni po moich urodzinach — co jednak
byïo zwykïym przypadkiem, poniewaĝ i tak o nich nie pamiÚtaïa — pojawiïa siÚ w drzwiach naszego mieszkanka na Pradze, by mi oĂwiadczyÊ,
ĝe znalazïa dla mnie pracÚ.
Kiedy razem z resztÈ pasaĝerów wysiadïam w koñcu z autobusu pod
halÈ przylotów i skierowaïam siÚ ku miejscu, gdzie mogïam odebraÊ
mój bagaĝ, ze zïoĂciÈ przypominaïam sobie tamte sïowa matki.
— To tylko okres próbny. JeĂli ci siÚ nie spodoba, moĝesz zrezygnowaÊ po trzech miesiÈcach — oznajmiïa, pokazujÈc mi stronÚ internetowÈ pewnego znanego domu mody. — Uwierz mi, bez odpowiedniej
protekcji osoba bez doĂwiadczenia nigdy nie dostaïaby tam pracy. Postanowili daÊ ci szansÚ tylko dlatego, ĝe za ciebie poĂwiadczyïam.
— A dlaczego poĂwiadczyïaĂ? — wyrwaïo mi siÚ.
— Jak to dlaczego? Bo chcÚ ci pomóc, kochanie. — Nawet to sïowo
w jej ustach brzmiaïo obco. Wiedziaïam, ĝe uĝywaïa go wobec kaĝdego,
a wiÚc tak naprawdÚ nie miaïo znaczenia.
Moja matka, która miaïa juĝ czterdzieĂci trzy lata, wyglÈdaïa jak
moja starsza siostra. Z idealnie uïoĝonymi czarnymi wïosami, tak podobnymi do moich — tyle ĝe moje wiecznie byïy zwiÈzane w niedbaïy
koñski ogon — z perfekcyjnym makijaĝem, w ubraniach, które kosztowaïy pewnie tyle co poïowa mojej garderoby, i z dyskretnÈ, pobrzÚkujÈcÈ jej na nadgarstkach biĝuteriÈ. Ach, zapomniaïam o perfumach.
To wszystko sprawiaïo, ĝe matka wyglÈdaïa obco.
— Ta praca pomoĝe ci poszerzyÊ horyzonty, poznaÊ nowych ludzi,
wyrobiÊ sobie nazwisko. Musisz wreszcie wyjĂÊ z tej skorupy.
MówiÈc to, zrobiïa taki ruch, jakby miaïa na myĂli nasze mieszkanie
albo WarszawÚ w ogóle, a nie mój charakter. Byïo mi zresztÈ wszystko
jedno. Ta kobieta, która staïa w naszym niewielkim salonie, byïa tam
tak bardzo nie na miejscu, ĝe autentycznie chciaïam, by juĝ wyszïa.
A jednak doskonale wiedziaïam, o co jej chodziïo. To byïa kolejna
próba, by dostosowaÊ mnie do jej standardów. Ona nigdy nie rozumiaïa,
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ĝe potrzebowaïam akceptacji takiej mnie, jakÈ byïam, a nie takiej, jakÈ
ona chciaïa mnie widzieÊ. Dla niej posiadanie córki pracujÈcej w podrzÚdnym zakïadzie fotograficznym gdzieĂ w Warszawie byïo po prostu
wstydem. Pewnie stÈd ta nagïa chÚÊ pomocy.
— Nie znam wïoskiego — zaprotestowaïam.
— Nauczysz siÚ, kochanie! — zawoïaïa tym tonem, który znaïam
doskonale, mimo ĝe tak rzadko go sïyszaïam: oznaczaï, ĝe dla matki
nie byïo problemu. A skoro ona go nie widziaïa, nie przyjmowaïa teĝ do
wiadomoĂci, ĝe ktoĂ inny mógïby. — Na razie moĝesz ze wszystkimi
porozumiewaÊ siÚ po angielsku. Znasz angielski, prawda?
— Tak — odparïam ze znudzeniem. — Tylko nie jestem pewna,
czy wystarczajÈco dobrze…
— Na pewno! — Znowu przerwaïa mi lekcewaĝÈcym machniÚciem
rÚki. — Wïosi teĝ nie mówiÈ po angielsku perfekcyjnie, wiÚc wasze poziomy prawdopodobnie bÚdÈ zbliĝone. DziÚki temu bÚdzie wam ïatwiej
siÚ zrozumieÊ. Jestem pewna, ĝe sobie poradzisz, wystarczy odrobina
wiary w siebie.
W domu mody? Wolne ĝarty, mamusiu.
— Nie wiem, czy to dobry pomysï… — zaczÚïam dla zasady, ale
wcale siÚ nie zdziwiïam, gdy matka ponownie mi przerwaïa:
— To nie jest dobry pomysï, kochanie. To doskonaïy pomysï. PrawdÚ
mówiÈc, ĝaïujÚ, ĝe nie wpadïam na niego wczeĂniej, zanim przeĝyïaĂ
to ĝenujÈce doĂwiadczenie w twojej poprzedniej pracy. Zmiana klimatu
ci siÚ przyda, a ta praca to coĂ, co bez wstydu bÚdziesz mogïa wpisaÊ
w CV. Firma ma ĂwietnÈ renomÚ, a przede wszystkim znam osobiĂcie
CaterinÚ, jej wïaĂcicielkÚ. Cudowna kobieta, sama zobaczysz. Ich siedziba
mieĂci siÚ przy tej samej ulicy gdzie inne sïawne domy mody, na przykïad Dolce & Gabbana.
Matka spojrzaïa na mnie tak, jakby spodziewaïa siÚ, ĝe zapytam,
co to jest Dolce & Gabbana, ale nie daïam jej tej satysfakcji. Zamiast
tego z rezygnacjÈ oĂwiadczyïam, ĝe muszÚ siÚ zastanowiÊ.
W wyniku tego zastanawiania siÚ miesiÈc póěniej wysiadaïam z samolotu na lotnisku w Bergamo, czujÈc, ĝe moje ĝycie dryfuje donikÈd.
No, moĝe nie donikÈd. Ale na pewno na nieznane wody, które przez
to, ĝe nieznane, prawdopodobnie byïy teĝ niebezpieczne.
Odebraïam w koñcu bagaĝ i wraz z tïumem skierowaïam siÚ ku wyjĂciu. WĂród ludzi czekajÈcych na tych, którzy wïaĂnie przybyli, z pew6
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nym zdziwieniem odnalazïam mÚĝczyznÚ trzymajÈcego tabliczkÚ
z wyraěnym napisem „SIGNORINA SASHA WOZNIACKI”.
WïaĂciwie mogïam siÚ tego spodziewaÊ, pomyĂlaïam melancholijnie,
podchodzÈc do mÚĝczyzny i witajÈc siÚ z nim ïamanÈ angielszczyznÈ.
To znaczy on tak siÚ witaï, bo moja byïa caïkiem niezïa. Miaï okoïo
czterdziestki i przedstawiï mi siÚ jako kierowca wysïany po mnie z zatrudniajÈcej mnie firmy. Gdy zapytaïam, czy witajÈ tak kaĝdego nowego
pracownika, odparï, ĝe tylko tych poleconych przez FrancescÚ Visconzi.
Ach, zapomniaïam wspomnieÊ o jednym. Matka absolutnie zabroniïa
mi wspominaÊ komukolwiek, ĝe jestem jej córkÈ. Gdybym miaïa nieco
wiÚcej wraĝliwoĂci lub byïa nieco mniej uodporniona na jej caïkowicie
obojÚtne wzglÚdem mnie zachowanie, pewnie by mnie to zabolaïo.
Ona jednak miaïa fioïa na punkcie mojego pochodzenia. Nigdy nie
mogïa wybaczyÊ ojcu, ĝe przeforsowaï swoje zdanie i daï mi nie tylko
swoje polskie nazwisko, ale takĝe zwyczajne polskie imiÚ. Z Aleksandry
wkrótce staïam siÚ SaszÈ, ale to jej nie wystarczyïo. StÈd napis na tabliczce
kierowcy — Sasha Wozniacki brzmiaïa duĝo mniej zaĂciankowo od zwykïej polskiej Aleksandry Woěniackiej i duĝo bardziej miÚdzynarodowo.
Nie miaïam juĝ jednak siïy siÚ o to kïóciÊ, przyjÚïam wiÚc te zmiany
w moim nazwisku i daïam siÚ zaprowadziÊ do samochodu, który miaï
mnie chyba zawieěÊ do hotelu.
Chciaïam obejrzeÊ sobie miasto, które podobno byïo bardzo ïadne,
ale pomknÚliĂmy autostradÈ prosto do Mediolanu, oddalonego od Bergamo o dobrych kilkadziesiÈt kilometrów. Oparïam wobec tego czoïo
o szybÚ, próbujÈc znaleěÊ w tej sytuacji jakieĂ jasne strony.
Ostatecznie powinnam byÊ zadowolona. Zaczynaïam pracÚ w znanym na caïym Ăwiecie domu mody, w dodatku w Mediolanie, piÚknym,
ale i zupeïnie obcym mi mieĂcie, miaïam poznaÊ mnóstwo nowych
ludzi, zdobyÊ nowe doĂwiadczenia i w ogóle przeĝyÊ najwiÚkszÈ przygodÚ
w ĝyciu. WiÚc dlaczego byïo mi z tym tak ěle? Dlaczego nie czuïam
podekscytowania, tylko ponure przeĂwiadczenie, ĝe nie powinno mnie
tu byÊ?
Moĝe miaïo to coĂ wspólnego z faktem, ĝe ta propozycja pracy przyszïa od mojej matki, albo z tym, ĝe zaproponowano jÈ tylko dziÚki
jej porÚczeniu. Albo po prostu nie chciaïam pracowaÊ za granicÈ,
tylko wróciÊ do dobrze mi znanej Polski. Sama nie byïam pewna. Tak czy
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Moĝe miaïo to coĂ wspólnego z faktem, ĝe ta propozycja pracy przyszïa od mojej matki, albo z tym, ĝe zaproponowano jÈ tylko dziÚki
jej porÚczeniu. Albo po prostu nie chciaïam pracowaÊ za granicÈ,
tylko wróciÊ do dobrze mi znanej Polski. Sama nie byïam pewna. Tak czy
inaczej czuïam siÚ tak, jakby w ĝoïÈdku zagnieědziï mi siÚ wielki kamieñ,
który nie tylko sprawiaï mi fizyczny ból, ale teĝ przyprawiaï o mdïoĂci.
Dojazd do Mediolanu zajÈï jakieĂ czterdzieĂci minut. Wówczas krajobraz znaczÈco siÚ zmieniï i moja uwaga skupiïa siÚ na mijanych ulicach, jako ĝe prezentowaïy sobÈ znacznie ciekawszy widok od autostrady.
SunÚliĂmy korowodem wÈskich uliczek, z obydwu stron zastawionymi
niewielkimi samochodzikami, gïównie fiatami. Nad autami górowaïy
kilkupiÚtrowe kamieniczki z pootwieranymi okiennicami, ozdobnymi
balkonami i bramami. Na chodnikach staïo mnóstwo skuterów; równie
duĝo widziaïam ich na drogach, gdy wpychaïy siÚ miÚdzy samochody na
odlegïoĂÊ lusterek, co kierowcy kwitowali ostrymi sygnaïami klaksonów.
W dodatku, co zauwaĝyïam na którymĂ z kolei przejeědzie przez
skrzyĝowanie, piesi wyskakiwali na ulice zupeïnie niespodziewanie
i jakby nie przejmujÈc siÚ moĝliwoĂciÈ przejechania ich przez mknÈce
szybko samochody. Chyba kierowcy bardzo dbali tutaj o hamulce
swoich aut.
PrzejechaliĂmy obok niewysokiego przeszklonego budynku bÚdÈcego
wspomnianÈ przez matkÚ siedzibÈ Dolce & Gabbany; wtedy wiedziaïam
juĝ, ĝe byliĂmy blisko celu. I faktycznie, chwilÚ póěniej wyjechaliĂmy na
innÈ, nieco szerszÈ ulicÚ i zatrzymaliĂmy siÚ pod kamienicÈ z niewielkim
szyldem hotelu.
— JesteĂmy na miejscu — oznajmiï kierowca swojÈ ïamanÈ angielszczyznÈ. — Zaraz wyniosÚ walizki.
Wysiadïam, powoli rozglÈdajÈc siÚ dookoïa, po czym o maïo nie zostaïam rozjechana przez rozpÚdzonÈ vespÚ jadÈcÈ Ărodkiem chodnika.
Uskoczyïam w ostatniej chwili, o maïo nie dostajÈc przy tym ataku
serca. Rany boskie, co to byïo za nienormalne miasto?!
— Niech siÚ pani nie przejmuje — dodaï kierowca, który najwyraěniej widziaï caïe zdarzenie. — Przyzwyczai siÚ pani.
Zaniósï moje walizki do recepcji, w której mïoda panienka o ciemnej
karnacji skóry nie rozumiaïa sïowa po angielsku. Na szczÚĂcie kierowca
posïuĝyï za tïumacza.
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— Signor Alessandro kazaï przekazaÊ, ĝe ktoĂ zjawi siÚ po paniÈ po
poïudniu, by oprowadziÊ paniÈ po firmie — wyjaĂniï nastÚpnie. —
Do tego czasu proszÚ rozgoĂciÊ siÚ w pokoju.
Juĝ po chwili kierowaïam siÚ do mojej sypialni, poïoĝonej na pierwszym piÚtrze, zastanawiajÈc siÚ równoczeĂnie, kim mógï byÊ mÚĝczyzna,
do którego odnosiï siÚ kierowca. Moim bezpoĂrednim przeïoĝonym?
Czy fotograf wysïaïby po mnie samochód na lotnisko?
Pokój, który dostaïam, byï naprawdÚ ïadny. Znajdowaïo siÚ w nim
szerokie podwójne ïóĝko w ramie z ciemnego drewna przykryte szarÈ narzutÈ, a takĝe podwójna szafa o przesuwanych drzwiach, których jedna
czÚĂÊ stanowiïa lustro. Po obydwu stronach ïóĝka staïy stoliki nocne
z lampkami, a naprzeciwko niego szafka z telewizorem o pïaskim ekranie.
OdsunÚïam rolety i wyjrzaïam za okno. Miaïam widok na podwórze, nad którym z czterech stron pochylaïy siÚ balkony kamienic. Na
dole rozwieszono sznury do prania, obecnie puste; pewnie pogoda
nadal nie byïa odpowiednia. Tak wïaĂnie wyobraĝaïam sobie typowe
wïoskie podwórka i chociaĝ nigdy wczeĂniej nie byïam we Wïoszech,
okazaïo siÚ, ĝe niespecjalnie siÚ pomyliïam.
Postawiïam moje walizki pod ĂcianÈ, tuĝ obok drzwi prowadzÈcych do ïazienki, po czym z westchnieniem rzuciïam siÚ na ïóĝko. Boĝe, co ja najlepszego narobiïam?!
Byïam w Mediolanie. We Wïoszech, w których nigdy wczeĂniej nie
byïam, w kraju, którego jÚzyka nie znaïam, podobnie jak zwyczajów,
a wïaĂciwie… niczego. Nic nie wiedziaïam o tym miejscu! O mieĂcie
— tyle, ĝe ĝycie tutaj podobno byïo drogie i ĝe Mediolan uwaĝano za
stolicÚ mody. O jÚzyku — pewnie, potrafiïam podziÚkowaÊ i poprosiÊ,
a takĝe powiedzieÊ „dzieñ dobry”, poza tym w zasadzie nic.
Jako fotografka dostrzegaïam w Mediolanie i pracy w domu mody
okazjÚ. Mimo wszystko jednak miaïam obawy, jak siÚ to wszystko
potoczy. A co, jeĂli nie bÚdÚ ich nawet rozumiaïa, bo nie nauczÚ siÚ jÚzyka?
A co, jeĂli uznajÈ, ĝe nie umiem robiÊ zdjÚÊ? A co, jeĂli mnie nie polubiÈ?
Co, jeĂli sobie nie poradzÚ?
Te pytania, choÊ bardzo próbowaïam sobie wmówiÊ, ĝe wszystko
bÚdzie dobrze, ciÈgle krÈĝyïy mi po gïowie. Cóĝ, nigdy nie miaïam
wysokiej samooceny i zawsze to inni bardziej wierzyli we mnie niĝ ja
sama. Moĝe to miaïo coĂ wspólnego z kompleksem porzucenia przez
matkÚ.
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Spojrzaïam na zegarek. Byïa dwunasta, czyli do bliĝej nieokreĂlonego
„popoïudnia” miaïam przynajmniej dwie godziny wolnego. Jasne,
mogïam w tym czasie wziÈÊ dïugi prysznic, ale wolaïam zrobiÊ coĂ innego. Wobec tego wyjÚïam z torby niepotrzebne rzeczy, zaïoĝyïam sobie
na szyjÚ aparat — mojÈ ukochanÈ lustrzankÚ, po czym bez namysïu
opuĂciïam apartament, ĝeby udaÊ siÚ na miasto i poszukaÊ dobrych
okazji do robienia zdjÚÊ.
IdÈc juĝ ulicÈ, zaïoĝyïam okulary przeciwsïoneczne i przygotowaïam
aparat — narzÚdzie, przez które zawsze najlepiej patrzyïo mi siÚ na
Ăwiat. Innych metod nie mogïam byÊ pewna, ale wiedziaïam, ĝe obiektyw
zawsze powie mi prawdÚ. Byïo to coĂ staïego w moim ĝyciu, a tych staïych byïo tak niewiele, ĝe kaĝdej trzymaïam siÚ kurczowo.
Wyruszyïam na poszukiwania, obiecujÈc sobie, ĝe nie wrócÚ bez
porzÈdnych zdjÚÊ. Musiaïam jakoĂ odstresowaÊ siÚ po przylocie.
A nic mnie tak nie odstresowywaïo jak robienie zdjÚÊ.
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Rozdziaï 2
Kiedy wróciïam do hotelu, w recepcji czekaï jakiĂ mÚĝczyzna. Zauwaĝyïam go juĝ z daleka, idÈc korytarzem, i mimo ĝe nie byï ubrany jak
pracownik wielkiego domu mody — nosiï zwykïe dĝinsy i T-shirt, na
który narzuciï sportowÈ marynarkÚ — odczuïam irracjonalny niepokój.
Boĝe, spraw, ĝeby to nie byï nikt z pracy, pomodliïam siÚ prÚdko, ale byÊ
moĝe dlatego, ĝe zwracaïam siÚ do Boga jedynie w podbramkowych sytuacjach, tym razem mnie nie wysïuchaï.
Nie chodziïo tylko o to, ĝe nie chciaïam jechaÊ do miejsca, w którym
miaïam pracowaÊ, w dodatku z kimĂ, kto czekaï na mnie, gdy ja szlajaïam siÚ po mieĂcie, zamiast grzecznie siedzieÊ w pokoju. Miaïo to raczej
coĂ wspólnego z wyglÈdem tego faceta. A wyglÈdaï na typowego lansujÈcego siÚ Wïocha, których tego dnia spotkaïam wielu na ulicach Mediolanu. Zauwaĝyïam wrÚcz, ĝe w tym mieĂcie mÚĝczyzn moĝna byïo zasadniczo podzieliÊ na dwie grupy: hipsterów i elegancików. Nie byïam
jeszcze pewna, do której grupy zaliczaï siÚ ten egzemplarz, ale biorÈc
pod uwagÚ jego wiek — z pewnoĂciÈ byï juĝ po trzydziestce — stawiaïabym na tÚ drugÈ.
Poza tym egzemplarz byï wysoki. W szkole zawsze nazywano mnie
tykÈ, bo byïam szczupïa i miaïam ponad metr siedemdziesiÈt wzrostu, a on i tak byï ode mnie sporo wyĝszy, co zauwaĝyïam, kiedy tylko
wstaï z kanapy w recepcji, obrzucajÈc mnie uwaĝnym spojrzeniem.
Wcale nie chciaïam jechaÊ do pracy z przystojnym Wïochem-elegancikiem, który tylko niepotrzebnie by mnie rozpraszaï. A ten faktycznie byï dosyÊ przystojny, oczywiĂcie jeĂli ktoĂ lubi ten typ urody: ciemnowïosy, ciemnooki, z oliwkowÈ skórÈ i kilkudniowym zarostem. Tak
siÚ nieszczÚĂliwie skïadaïo, ĝe zawsze od blondynów wolaïam brunetów.
Cholerny elegancik, pomyĂlaïam jeszcze, po czym podeszïam do
recepcji i na migi poprosiïam o swój klucz, próbujÈc ignorowaÊ faceta.
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Niestety, nie udaïo siÚ, bo bezszelestnie podszedï bliĝej i stanÈï tuĝ
obok mnie, po czym zapytaï:
— Signorina Sasha Wozniacki?
Odwróciïam siÚ do niego, w rÚce kurczowo ĂciskajÈc klucz do pokoju.
A wiÚc jednak.
— Tak — odparïam, nie wiedzieÊ czemu po wïosku. Byïo to kompletnÈ gïupotÈ, bo naturalnÈ kolejÈ rzeczy byïo, ĝe facet zaczÈï mówiÊ
w swoim ojczystym jÚzyku coĂ, czego oczywiĂcie nie zrozumiaïam. Jakim cudem miaïabym zrozumieÊ, skoro po wïosku znaïam trzy podstawowe zwroty? Wobec tego kiedy jego Ăpiewna wypowiedě juĝ umilkïa,
wyrzuciïam z siebie jeden z tych trzech zwrotów: — Przepraszam, nie
mówiÚ po wïosku.
Zawahaï siÚ tylko chwilkÚ, po czym odpowiedziaï nienagannÈ
angielszczyznÈ:
— RzeczywiĂcie, Francesca wspominaïa, ĝe bÚdziesz uczyÊ siÚ jÚzyka
dopiero po przyjeědzie. Mam nadziejÚ, ĝe szybko poznasz podstawy.
— A potem wyciÈgnÈï w moim kierunku rÚkÚ i dodaï lekko: — Jestem
Alessandro, oprowadzÚ ciÚ dzisiaj po firmie.
Niepewnie uĂcisnÚïam jego dïoñ, zastanawiajÈc siÚ równoczeĂnie,
czy ten facet nie ma nazwiska. Nie zapytaïam o to jednak, uznajÈc, ĝe
moĝe to normalne dla Wïochów przedstawiaÊ siÚ samym imieniem.
Czuïam siÚ w jego obecnoĂci nieco niepewnie, zwïaszcza ĝe Alessandro przyglÈdaï mi siÚ uwaĝnie, jakby szukajÈc czegoĂ w mojej twarzy.
Byïam pewna, ĝe czegokolwiek by szukaï, nie znajdzie tego, ale nie
uprzedziïam go, bo po co miaï siÚ tak od razu rozczarowywaÊ. To baczne
orzechowe spojrzenie bardzo mi siÚ jednak nie podobaïo. Alessandro
wyglÈdaï tak, jakby mnie oceniaï. Ale jak mógï mnie oceniaÊ, skoro
w ogóle mnie nie znaï?
— Wydawaïo mi siÚ, ĝe daïem Cesaremu dokïadne wskazówki —
powiedziaï, kiedy nie doczekaï siÚ ode mnie ani sïowa. Tym razem w jego
gïosie pobrzmiewaïo lekkie niezadowolenie. — Kazaïem mu powiedzieÊ
ci, ĝe ktoĂ przyjdzie po ciebie do hotelu, ĝeby oprowadziÊ ciÚ po firmie,
ale chyba tego nie zrobiï, skoro wyszïaĂ na miasto? Czekam prawie
póï godziny.
Póï godziny? W to nie zamierzaïam wierzyÊ. On nie wyglÈdaï na
czïowieka, który czekaïby póï godziny nawet na papieĝa, a co dopiero
na byle jakÈ nowÈ pracownicÚ, nawet jeĂli poleconÈ przez FrancescÚ
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Visconzi. Pewnie siedziaï w recepcji jakieĂ dwie minuty i juĝ to mu
wystarczyïo, by czuÊ siÚ tak, jakby to byïo póï godziny.
Skoro jednak mówiï o kierowcy, a to nie ulegaïo wÈtpliwoĂci, musiaïam wyprostowaÊ sytuacjÚ, ĝeby nie oberwaïo siÚ niewinnemu czïowiekowi. Ostatecznie nawet jeĂli byïam tchórzem, to przecieĝ miaïam
resztki sumienia.
— To moja wina — przyznaïam wiÚc. — Kierowca powiedziaï mi,
ĝe ktoĂ pojawi siÚ po poïudniu, ale nie wiedziaïam dokïadnie o której.
Spodziewaïam siÚ, ĝe to bÚdzie duĝo póěniej, dlatego wyszïam na spacer.
Nie odeszïam daleko.
— To dobrze, bo mogïabyĂ siÚ zgubiÊ i to ja musiaïbym ciÚ potem
szukaÊ. — Grymas na jego twarzy mówiï mi wyraěnie, ĝe wcale nie
miaï na to ochoty. — Choděmy juĝ. A kierowca ma na imiÚ Cesare.
— Wiem. — Wzruszyïam ramionami. O co temu facetowi chodziïo?
Musiaïam przyznaÊ, ĝe nie zrobiï na mnie dobrego wraĝenia.
Owszem, moĝe i byï przystojny, ale poza tym ponury i gburowaty, a takĝe
trochÚ nieuprzejmy. Kïóciïo mi siÚ to ze stereotypowym wizerunkiem
Wïocha, jaki przez dwadzieĂcia cztery lata wbijaïy mi do gïowy Ărodki
masowego przekazu, uznaïam wiÚc, ĝe naiwnoĂciÈ byïoby myĂleÊ, ĝe
wszyscy Wïosi to wiecznie uĂmiechniÚci wesoïkowie, na przywitanie
caïujÈcy kaĝdego bez wyjÈtku w obydwa policzki. Z pewnoĂciÈ i tu
trafiaïy siÚ róĝne charaktery.
Oddaïam klucz do recepcji, zanim w ogóle zdÈĝyïam wejĂÊ do pokoju,
i posïusznie poszïam za Alessandrem.
Pierwszych kilka minut drogi spÚdziliĂmy w milczeniu, przy czym
Alessandro najwyraěniej byï zajÚty swoimi myĂlami, natomiast ja desperackimi próbami nadÈĝenia za nim, bo narzuciï szaleñcze tempo, aĝ
w koñcu nie wytrzymaïam. Bo czy tak miaïo wyglÈdaÊ oprowadzanie
po firmie? Chyba wolaïabym, ĝeby wysïali do mnie jakiegoĂ wiecznie
uĂmiechniÚtego wesoïka.
— Czym siÚ wïaĂciwie zajmujesz? — zapytaïam, stajÈc na Ărodku
chodnika, ĝeby poluzowaÊ szalik, w którym zrobiïo mi siÚ nagle za
gorÈco. To pewnie dlatego, ĝe przez ostatnie kilka minut prawie biegïam.
Alessandro odwróciï siÚ do mnie niecierpliwie, w jego oczach bïysnÚïo jednak lekkie rozbawienie.
— Nie wiesz? — podjÈï, zatrzymujÈc siÚ niechÚtnie. WyglÈdaï
tak, jakby tylko czekaï, aĝ odplÈczÚ z szyi ten cholerny szalik, ĝeby
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znowu rzuciÊ siÚ do ucieczki przede mnÈ, dlatego na wszelki wypadek
ostrzegïam:
— Nie bÚdÚ za tobÈ biec, wiÚc zwolnij! — Zabrzmiaïo to dziwnie stanowczo, aĝ zamilkïam, zdumiona, ĝe tak potrafiÚ. Alessandro jednak
tylko siÚ skrzywiï, jakby wïaĂnie zjadï cytrynÚ. — I nie, nie wiem. Nie
miaïam czasu, ĝeby dowiedzieÊ siÚ czegoĂ o waszej firmie.
Przez chwilÚ przyglÈdaï mi siÚ zagadkowo, po czym powoli kiwnÈï
gïowÈ. A potem, ku mojemu zdziwieniu, równie powoli ruszyï chodnikiem w dalszÈ drogÚ, zostawiajÈc dla mnie miejsce obok siebie.
ZajÚïam je prawie chÚtnie, bo mimo wszystko byïo to lepsze niĝ gonienie za nim i wlepianie wzroku w jego kark.
— Szkoda, bo to znaczy, ĝe bÚdÚ musiaï ci wszystko tïumaczyÊ. —
Przewróciï oczami, zupeïnie jakbym byïa dzieckiem, które zapytaïo
go, jak siÚ wiÈĝe sznurowadïa. Coraz mniej lubiïam tego faceta. —
Sïuchaj uwaĝnie i nie przerywaj, bo nie zamierzam siÚ powtarzaÊ.
— Nie jestem maïym dzieckiem — warknÚïam mimo woli. Obrzuciï mnie taksujÈcym spojrzeniem.
— Tak, widzÚ — mruknÈï, po czym powróciï wzrokiem do chodnika przed sobÈ, a rÚce wïoĝyï do kieszeni spodni. Nie miaïam pojÚcia, o co mogïo mu chodziÊ, wobec tego, ĝeby nie przyglÈdaÊ mu siÚ
idiotycznie, rozejrzaïam siÚ po ulicy. ZnajdowaliĂmy siÚ znowu na Via
Carlo Goldoni, chyba wïaĂnie tej, gdzie znajdowaïa siÚ siedziba domu
mody, dla którego miaïam pracowaÊ. To byïa ta wÈska uliczka z zaparkowanymi po obydwu stronach samochodami. Kiedy zaczÚïam przyglÈdaÊ siÚ dekoracjom na balkonach mijanych kamienic, Alessandro
prychnÈï: — Skup siÚ, to nie wycieczka.
— Mam podzielnoĂÊ uwagi. — Rzuciïam mu protekcjonalne spojrzenie. — A kiedy wreszcie zaczniesz coĂ mówiÊ, z pewnoĂciÈ zauwaĝÚ.
Próbowaï mnie chyba zabiÊ wzrokiem, ale mu nie wyszïo. Dziwne.
Rozumiaïam oczywiĂcie, czemu jestem wobec niego niemiïa: chociaĝ byï
to argument godny dziesiÚciolatki, byïam gotowa przyznaÊ, ĝe to on
zaczÈï. Ale dlaczego wïaĂciwie zaczÈï? Byï nieprzyjemny dla wszystkich
czy tylko we mnie coĂ mu siÚ nie podobaïo? JeĂli to pierwsze, mogïam
to jeszcze zrozumieÊ, ale jeĂli powodem byïo to drugie, to niby co takiego
mogïo mu siÚ we mnie nie podobaÊ? ¿e byïam PolkÈ? ¿e bez polecenia matki nigdy bym tu nie trafiïa?
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Tak czy inaczej jego zachowanie byïo strasznie irytujÈce i nie mogïam siÚ juĝ doczekaÊ momentu, kiedy siÚ od niego uwolniÚ.
Alessandro kiwnÈï powoli gïowÈ, po czym ponownie odwróciï
wzrok. Szkoda, bo miaï naprawdÚ ïadne orzechowe oczy.
— Na kolejnych targach mody zamierzamy pokazaÊ nowÈ kolekcjÚ, dlatego w najbliĝszym czasie przewidujemy mnóstwo pracy —
wytïumaczyï w koñcu, co oczywiĂcie nic mi nie wyjaĂniïo. Nie pokazaïam tego jednak po sobie. — Caterina chce jak najszybciej stworzyÊ
nowy katalog, wiÚc Teo bÚdzie miaï duĝo do fotografowania. W przyszïym tygodniu przyjeĝdĝajÈ z Londynu nasze modelki, w tym Adele,
twarz naszej firmy. Do tego czasu szycie powinno juĝ byÊ zakoñczone.
— Teo to…
— Teodoro Capelli, fotograf, z którym bÚdziesz pracowaÊ — wyjaĂniï Alessandro, przerywajÈc mi w póï zdania. OczywiĂcie niczego innego
siÚ po nim nie spodziewaïam, chociaĝ znaïam go jakieĂ póï godziny.
A moĝe wïaĂnie dlatego. — Francesca naprawdÚ ci tego nie powiedziaïa?
— Trzymaïa siÚ ogólników. — Zmarszczyïam brwi, kolejny raz
zastanawiajÈc siÚ, kim byï ten facet, skoro zarówno o mojej matce, jak
i o wïaĂcicielce firmy wypowiadaï siÚ po imieniu. — Caterina di Volpe to
wïaĂcicielka, tak?
— Nie, oficjalnie nie. — DotarliĂmy do wysokiego na kilka piÚter
przeszklonego budynku z nazwÈ domu mody DI VOLPE wypisanÈ
nad wejĂciem srebrnymi literami. Alessandro pchnÈï drzwi, po czym
gestem pokazaï mi, ĝebym pierwsza weszïa do Ărodka. Niepewnie zrobiïam krok do przodu i juĝ po chwili znalazïam siÚ w ogromnym, przestronnym holu, na Ărodku którego staïa recepcja, a wokóï biegaïo mnóstwo ludzi. Zupeïnie jak w ulu. — Oficjalnie wïaĂcicielem firmy jest
syn Cateriny, a ona jest jedynie gïównÈ projektantkÈ.
— Nie rozumiem — przyznaïam niechÚtnie. — Francesca mówiïa
mi, ĝe to Caterina jest wïaĂcicielkÈ.
— Od kilkudziesiÚciu lat jest podporÈ firmy i w praktyce niÈ rzÈdzi, ale
zarzÈd bardzo niechÚtnie widziaï na czele kobietÚ — wyjaĂniï Alessandro
bez mrugniÚcia okiem, idÈc powoli w stronÚ recepcji, za którÈ siedziaïa
mïoda, bardzo szczupïa brunetka z ciemnym makijaĝem wokóï oczu. —
Dlatego oficjalnie prezesem Di Volpe byï najpierw pierwszy mÈĝ Cateriny — to jego ojciec jÈ zaïoĝyï — potem jej drugi mÈĝ, a potem syn.
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Ale rzeczywiĂcie, w praktyce to ona jest osobÈ decyzyjnÈ. — StanÚliĂmy
w koñcu pod recepcjÈ, gdzie Alessandro uĂmiechnÈï siÚ przyjaěnie do
brunetki i dodaï zupeïnie innym, bardziej beztroskim tonem: — Bianco,
poznaj SashÚ, bÚdzie od dzisiaj pracowaÊ z Teo.
Brunetka obdarzyïa mnie olĂniewajÈcym uĂmiechem biaïych zÚbów,
po czym wyciÈgnÚïa w mojÈ stronÚ dïoñ z wypielÚgnowanymi paznokciami.
— Witaj w Di Volpe, Sasho — powiedziaïa po angielsku z mocnym wïoskim akcentem, gdy uĂcisnÚïam jej dïoñ. — Jestem pewna, ĝe
bÚdzie ci siÚ tu dobrze pracowaÊ. — A potem z poufaïym uĂmiechem
zwróciïa siÚ do mojego towarzysza: — Chcesz, ĝebym oprowadziïa
SashÚ po firmie, Alessandro? Marco szuka ciÚ od rana.
— Nie, ja zajmÚ siÚ SashÈ — odparï Alessandro zdecydowanie,
stanowczym tonem zwiÚkszajÈc miÚdzy nimi dystans. PrzyglÈdaïam
siÚ temu z zaciekawieniem. — A ty, jeĂli spotkasz Marca, powiedz
mu, proszÚ, ĝe mam dzisiaj dzieñ wolny, wiÚc czegokolwiek ode mnie
chce, to musi poczekaÊ do jutra.
— Jasne. — Bianca kiwnÚïa gïowÈ, po czym zwróciïa siÚ znowu do
mnie z jawnym zainteresowaniem: — JesteĂ AngielkÈ, Sasho?
— Nie, PolkÈ — sprostowaïam bez namysïu. — Sasha to zdrobnienie od Aleksandry.
— Alessandra! — Bianca wypowiedziaïa to w swoim ojczystym jÚzyku, po czym z uĂmiechem spojrzaïa na towarzyszÈcego mi Wïocha.
— WiedziaïeĂ, ĝe macie takie podobne imiona, Alessandro?
— Nie — uciÈï Alessandro, cofajÈc siÚ o krok od recepcji. Tym
samym daï mi do zrozumienia, ĝe czas iĂÊ dalej. — Chodě, Sasho,
przedstawiÚ ciÚ Teo.
Rzuciïam w kierunku Bianki, ĝe byïo miïo jÈ poznaÊ, po czym posïusznie daïam siÚ zaprowadziÊ do mieszczÈcego siÚ na pierwszym
piÚtrze atelier. Po drodze Alessandro objaĂniaï mi beznamiÚtnie, jakie
dziaïy mijamy, a ja staraïam siÚ uĂmiechaÊ do kaĝdej napotkanej osoby. W koñcu nie wytrzymaïam i zadaïam mu pytanie, które nurtowaïo
mnie, odkÈd odeszliĂmy spod recepcji:
— Skoro masz dzisiaj wolne, to dlaczego mnie oprowadzasz?
— WïaĂnie dlatego — mruknÈï, rzucajÈc mi niechÚtne spojrzenie.
— Caterina daïa mi wolne, abym ze wszystkim ciÚ zapoznaï. Uparïa
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siÚ, ĝe powinniĂmy zrobiÊ wszystko, ĝeby córka Franceski Visconzi
dobrze siÚ u nas poczuïa.
— Wiesz, ĝe jestem córkÈ Franceski? — zdziwiïam siÚ. W koñcu
matka nie chciaïa siÚ tym chwaliÊ, prawda?
Alessandro obojÚtnie wzruszyï ramionami.
— OczywiĂcie, powiedziaïa o tym Caterinie, chociaĝ nie chciaïa,
ĝeby to siÚ rozniosïo.
— Naturalnie — prychnÚïam, na co Alessandro spojrzaï na mnie
uwaĝnie.
— Co masz przez to na myĂli?
Na szczÚĂcie nie musiaïam odpowiadaÊ na jego pytanie, bo w tej
samej chwili rozdzwoniïa siÚ jego komórka. Alessandro przeprosiï
mnie kolejnym mrukniÚciem i zaczÈï jej szukaÊ w kieszeniach marynarki,
by w koñcu odebraÊ sïowami po wïosku, które jeszcze byïam w stanie
zrozumieÊ:
— Witaj, Adele, co u ciebie sïychaÊ?
Odszedï, pokazawszy mi wczeĂniej na migi, ĝebym nie ruszaïa siÚ
z miejsca, wiÚc z ulgÈ oparïam siÚ o ĂcianÚ obok drzwi prowadzÈcych
do dziaïu odpowiedzialnego za szycie kreacji domu mody Di Volpe.
Jak to dobrze, ĝe jego telefon zadzwoniï, na przyszïoĂÊ powinnam byÊ
ostroĝniejsza! Wcale nie chciaïam, ĝeby jakiĂ obcy facet, w dodatku
najwyraěniej znajÈcy matkÚ albo CaterinÚ, która z tego co, wiedziaïam,
byïa jej przyjacióïkÈ, dowiedziaï siÚ czegoĂ o moim ĝyciu prywatnym.
I o kompleksie porzucenia, jaki odczuwaïam juĝ wczeĂniej, zanim
matka wprost przyznaïa siÚ, ĝe nie chciaïa, by wszyscy wiedzieli, ĝe
jestem jej córkÈ.
Wstydziïa siÚ mnie, to jasne, Alessandro jednak wcale nie musiaï
o tym wiedzieÊ.
ZamknÚïam oczy, dajÈc sobie chwilÚ na pozbieranie siÚ, ale w tym
samym momencie dostaïam cios w ramiÚ od otwierajÈcych siÚ gwaïtownie drzwi. Odskoczyïam, chwytajÈc siÚ za rÚkÚ, po czym spojrzaïam
na osobÚ, która wïaĂnie pojawiïa siÚ na korytarzu.
Byï to wysoki szatyn mniej wiÚcej koïo trzydziestki. Miaï na sobie
ciemne garniturowe spodnie i obcisïy czarny podkoszulek, tym samym
dobrze siÚ wpisujÈc w mojÈ obserwacjÚ na temat Wïochów-elegancików.
agodne rysy twarzy i ïadnie wykrojone usta, wykrzywione w lekkim
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uĂmiechu, sprawiaïy, ĝe wyglÈdaï caïkiem sympatycznie. Na mój widok
zrobiï peïnÈ niepokoju, przepraszajÈcÈ minÚ.
— Scuzi! — Tyle zrozumiaïam z potoku wïoskich sïów, które mnie
nastÚpnie zalaïy. Gwaïtownie zamachaïam rÚkami, przerywajÈc w poïowie jego wypowiedě, po czym po raz kolejny posïuĝyïam siÚ znanym
mi juĝ zwrotem:
— Przepraszam, nie mówiÚ po wïosku.
MÚĝczyzna pokiwaï gïowÈ, po czym — dziÚki Ci, Boĝe! — przeszedï
na angielski.
— Przepraszam. Nic ci siÚ nie staïo? — Dziw nad dziwy, mowa Anglików, powszechnie uwaĝanych za flegmatyków, uspokoiïa teĝ nieco
ĝywioïowÈ wypowiedě tego mÚĝczyzny. UĂmiechnÚïam siÚ mimowolnie.
— Byïem pewien, ĝe mówisz po wïosku, bo wyglÈdasz na rodowitÈ
WïoszkÚ.
ZaĂmiaïam siÚ.
— Nie, jestem PolkÈ — wytïumaczyïam po raz kolejny tego dnia,
po czym bez namysïu wyciÈgnÚïam w jego kierunku dïoñ. — I nic mi
nie jest, przeĝyjÚ. Mam na imiÚ Sasha, bÚdÚ pracowaÊ dla Teo.
— Vittore. — MÚĝczyzna bïysnÈï biaïymi zÚbami w uĂmiechu,
mocno ĂciskajÈc mojÈ dïoñ. — PracujÚ w dziale krawieckim. — GïowÈ wskazaï na drzwi, zza których wïaĂnie wyszedï. — Dla Teo, powiadasz? No cóĝ, gdybyĂ potrzebowaïa kiedyĂ pomocy, nie wahaj siÚ
prosiÊ. Teo to znany na caïÈ firmÚ choleryk, opowiadamy sobie nawet
o nim biurowe dowcipy.
— Serio? — Mina trochÚ mi zrzedïa, co Vittore musiaï zauwaĝyÊ,
bo dodaï natychmiast:
— Ale na pewno bÚdzie uprzejmy dla takiej ïadnej dziewczyny jak
ty, Sasho, wiÚc siÚ nie przejmuj. — Próbowaï mnie pocieszyÊ, ale niespecjalnie mu siÚ udaïo, zwaĝywszy, ĝe nigdy nie uwaĝaïam siÚ za ïadnÈ
dziewczynÚ. A skoro nie mówiï tego szczerze, lecz tylko po to, ĝeby
mnie pocieszyÊ, to skÈd mogïam wiedzieÊ, jak potraktuje mnie Teo?
Kolejny juĝ raz ogarnÈï mnie lekki niepokój. I kolejny raz zaczÚïam
siÚ zastanawiaÊ, czy przyjazd do Wïoch byï w ogóle dobrym pomysïem.
Moĝe jednak powinnam byïa sobie poradziÊ ze swoim ĝyciem w Polsce?
Ostatecznie nie staïo siÚ nic takiego, co przekreĂlaïoby mojÈ karierÚ albo
choÊby jÈ przesadnie utrudniaïo. Moĝe trzeba byïo nie wyjeĝdĝaÊ?
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I po raz kolejny zawieĂÊ matkÚ? Niby powinna siÚ juĝ przyzwyczaiÊ,
ale jednak…
PoradzÚ sobie, spróbowaïam przekonaÊ samÈ siebie w myĂlach.
Nie z takimi problemami juĝ sobie radziïam.
— Och, dam sobie radÚ z Teo — rzuciïam beztrosko zgodnie ze
swoimi myĂlami, machajÈc dïoniÈ i robiÈc dobrÈ minÚ do zïej gry. Musiaïam byÊ caïkiem niezïÈ aktorkÈ, bo mój nowy znajomy chyba daï siÚ
przekonaÊ. — Ale sïyszaïam, ĝe macie teraz duĝo roboty przed targami,
to prawda?
— Gïównie przed zdjÚciami. — Vittore pokiwaï gïowÈ. — Ale na
pewno ze wszystkim zdÈĝymy. Powiedz mi, Sasho, skoro jeszcze nie poznaïaĂ Teo, to znaczy, ĝe dopiero przyszïaĂ? WiÚc co robisz tutaj sama?
— Alessandro oprowadza mnie po firmie, ale odebraï telefon i odszedï na chwilÚ — wyjaĂniïam, oglÈdajÈc siÚ za siebie, nigdzie w pobliĝu
nie widziaïam jednak mojego towarzysza. Kiedy z powrotem spojrzaïam
na Vittorego, ten wyglÈdaï na lekko zdziwionego.
— Alessandro? — powtórzyï po chwili, nieco unoszÈc brwi. Ja swoje
z kolei zmarszczyïam.
— Tak, a co?
Vittore spojrzaï na coĂ ponad moim ramieniem — Alessandro wracaï.
Nawet mnie nie zdziwiïo, ĝe znowu poruszaï siÚ bezszelestnie; gdyby nie
reakcja mojego nowego znajomego, w ogóle bym go nie zauwaĝyïa.
Jakim cudem, do cholery, potrafiï poruszaÊ siÚ jak pantera?
Odwróciïam siÚ do niego i na chwilÚ przestaïam oddychaÊ. Tak, to
porównanie do pantery byïo jak najbardziej sïuszne. Do wyjÈtkowo niebezpiecznej, ale i cholernie atrakcyjnej, peïnej wdziÚku pantery.
— Witaj, Alessandro! — Vittore podaï mojemu towarzyszowi dïoñ,
nie odpowiadajÈc na moje pytanie. — Sïyszaïem, ĝe oprowadzasz SashÚ
po firmie.
— Tak, na proĂbÚ Cateriny — wyjaĂniï Alessandro spokojnie, po
czym przeniósï orzechowe spojrzenie na mnie. — Moĝemy iĂÊ?
— To nie ja nas zatrzymywaïam. — Zmruĝyïam oczy i uĂmiechnÚïam siÚ, spoglÈdajÈc na Vittorego. — Miïo byïo ciÚ poznaÊ.
— Ciebie teĝ. I pamiÚtaj, co ci powiedziaïem o Teo. Mówiïem powaĝnie! — zawoïaï Vittore, oddalajÈc siÚ w swojÈ stronÚ. Po chwili gïowa
z kÚdzierzawymi brÈzowymi wïosami wraz z resztÈ ciaïa zniknÚïa
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za zakrÚtem, a ja zostaïam znowu sam na sam z Alessandrem. Po chwili,
nie patrzÈc na niego, ruszyïam w dalszÈ drogÚ korytarzem.
Mimo woli zastanowiïam siÚ, z kim rozmawiaï przez telefon. Nie wyglÈdaï na zachwyconego przebiegiem tej rozmowy. PamiÚtaïam, ĝe kiedy
odebraï, powiedziaï „Adele”; pamiÚtaïam teĝ, ĝe wedïug jego sïów tak
miaïa na imiÚ najwaĝniejsza modelka Di Volpe. Przypadek? Pewnie
nie powinno mnie to obchodziÊ.
— O co chodziïo Vittoremu? — zapytaï Alessandro, doïÈczajÈc
do mnie. — Co takiego mówiï ci o Teo?
Wahaïam siÚ tylko chwilkÚ. Obiecaïam sobie przecieĝ, ĝe sama poradzÚ sobie z problemami i nikomu nie bÚdÚ siÚ ĝaliÊ. Wobec tego odparïam w koñcu spokojnie:
— Nic. Nic takiego.
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