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1.

Dekker

DRAMA W CZYSTEJ POSTACI.
To jedyna myśl, jaka przebiega mi przez głowę, gdy zajmuję

miejsce przy stole konferencyjnym w Kincade Sports Management.
Brexton rozpiera się na krześle z ramionami skrzyżowanymi na

piersi, prezentując typowy dla niej zblazowany wyraz twarzy. Podry-
guje jedną stopą w miejscu, a drugą położył na kolanie, i przesuwa
palcem po telefonie, zupełnie niezainteresowana.

Chase siedzi prosto, jakby połknęła kij. Ma na sobie nienaganny
strój i w ogóle cała jest nienaganna, a wszystko do siebie pasuje.
Chryste, nawet okładkę skórzanego notesu ma pod kolor. Taki perfek-
cjonizm jest aż chory.

Lennox przygląda się swoim paznokciom. Są zbyt długie i zbyt
czerwone, a ona nie bez powodu wygląda, jakby chciała komuś wy-
drapać nimi oczy.

Miejmy nadzieję, że tym razem nie chodzi o mnie.
Siadam, czekam i przyglądam się im w zamyśleniu.
Wszystkie razem tworzymy uosobienie pogardy, prawda? W tej

chwili wolałabym być wszędzie — nawet na zakupach — niż sie-
dzieć tutaj z nimi. One na bank myślą to samo.

Poleć książkęKup książkę
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Kiedy dostałyśmy telefon i kazano nam się tu stawić, zachwyt
był chyba ostatnią rzeczą, jaką poczułyśmy.

Moje konkurentki.
Moje rywalki.
— Dziewczęta — rozbrzmiewa głos Kenyona Kincade’a, który

wchodzi do pomieszczenia. Odwracamy głowy i tylko dwie z nas
kiwają w odpowiedzi, ale wszystkie mu się przyglądamy.

Odczuwana przeze mnie paranoja, która wcześniej kazała mi
kwestionować powód takiego spotkania, bo to zawsze kończy się
tragedią, teraz zmusza mnie do wzmożonej czujności. Czyżby po-
ruszał się wolniej? Czy coś jest nie tak z jego zdrowiem?

Po kręgosłupie przebiega mi dreszcz strachu, jakiego jeszcze nigdy
nie zaznałam.

— Dziękuję wam za przybycie. — Odchrząkuje i niespiesznie
bierze łyk kawy. Syczy, kiedy gorący płyn parzy mu język. —
Wiem, że rzadko przebywacie w moim biurze jednocześnie, ale tym
razem musicie zrobić tę przyjemność własnemu ojcu.

Brex gryzie się w język, czekając, aż tata przejdzie do rzeczy.
Cierpliwość nigdy nie była jej mocną stroną, a on zauważa jej ner-
wowość i kiwa głową.

— Dlaczego zaprosiłeś nas tu razem, tato? — zadaję pytanie,
które męczy nas wszystkie, jak zwykle przejmując dowodzenie.

— W życiu popełniłem wiele błędów. A już najwięcej, odkąd
zmarła wasza matka, bo zostałem sam i jako trzydziestoletni męż-
czyzna sam musiałem wychować cztery córki, mimo że nie miałem
zbyt wielkiego doświadczenia. Robiłem, co mogłem, ale wniosku-
jąc z tego, jak bardzo nie znosicie przebywać jednocześnie w tym
samym pomieszczeniu, podejrzewam, że moje starania nie były
wystarczające.

— To nieprawda.

Poleć książkęKup książkę
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— W takim razie o co chodzi, Lennox? — dopytuje tata moją
siostrę. — Dlaczego nie potraficie się dogadać?

Myślę o latach walki o jego uwagę. Samotny ojciec, dla którego
niekiedy klienci wydawali się ważniejsi niż my. Nie robił tego specjal-
nie, po prostu taki miał charakter. Pragnęłyśmy jego uwagi. Żyły-
śmy dla niej.

Bycie najstarszą siostrą nadal mnie uwiera. Udawanie matki, gdy
ma się tylko piętnaście lat, rodzi frustrację. Rozkazywanie swojemu
rodzeństwu, co należy zrobić w domu, w którym rządzi estrogen,
wcale nie sprzyja budowaniu długotrwałego pokoju.

Lennox przerzuca przez ramię pukiel włosów i po raz pierwszy
napotyka jego spojrzenie. Jedynego mężczyzny, który potrafi po-
skromić jej nieustanną złośliwość i buntowniczy charakter.

— Świetnie się ze sobą dogadujemy. — Jedna z nas parska gło-
śno i walczę ze sobą, by nie unieść wzroku i nie sprawdzić, kto wy-
dał ten dźwięk… bo nie jestem mamą i nigdy nie chciałam nią być.

— Walczycie ze sobą jak pies z kotem — mówi ojciec.
— I kochamy się jak lwice — odpowiada mu i wszystkie chi-

choczemy. — Po prostu bardzo się od siebie różnimy.
Tata śmieje się głośno, co wszystkie nas zaskakuje.
— A może wręcz przeciwnie: zachowujecie się tak, bo jesteście

do siebie podobne.
Gdy każda z nas dosłownie jeży się na myśl o tym, że miałaby

być jak pozostałe, on unosi ręce, by nas powstrzymać.
— Sanderson nas wykańcza.
Sanderson to nazwa konkurencyjnej agencji.
— Chodzi ci o Finna Sandersona? — pyta Brex. — Co masz

na myśli?
Tata zaciska usta i niespiesznie spogląda każdej z nas w oczy,

po czym ciągnie:

Poleć książkęKup książkę
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— W zeszłym roku odebrał nam dwunastu klientów. Nie jestem
pewien, czy bierze od nich mniej niż my, czy po prostu bardziej się
im podlizuje, ale jest to dla mnie nie do przyjęcia.

Ton mojego ojca świadczy o tym, że jest zmartwiony.
Cholera.
— Mamy kłopoty? — pyta Brexton zatroskanym głosem, po-

chylając się na krześle. — Coś się stało?
Tata patrzy na swoje dłonie, które mocno zaciska na stole, a jego

milczenie ciąży nam wszystkim.
— Tato? Czy coś się stało? — pytam, głos mi drży, a moją głowę

wypełniają najgorsze możliwe scenariusze.
Jest chory? Coś przed nami ukrywa? Był niezniszczalnym filarem

dla tej rodziny. Pogromcą potwora spod łóżka i królem niedźwie-
dzich uścisków kojących nastoletnie złamane serca. Nie potrafię więc
wyobrazić go sobie inaczej niż jako budzącego postrach… ponad-
przeciętnego człowieka. Ale teraz w ogóle siebie nie przypomina.

Gdy podnosi wzrok, jego uśmiech jest wymuszony, oczy ponu-
re, a mnie ponownie oblatuje strach.

— Wszystko w porządku. Po prostu… ta firma, moja reputa-
cja… To jest wszystko, co mogę wam zostawić. — Zaciska usta i kiwa
głową. — A ostatnio wydaje mi się, że to zaniedbałem.

Wymieniamy spojrzenia nad stołem. Fakt, wszystkie cztery za-
ciekle ze sobą walczymy, ale Brexton miała rację — kochamy się jak
lwice i potrafimy walczyć do upadłego, by nawzajem się chronić.
Sądząc po minach moich sióstr, jest to jeden z tych momentów.

— Czy to z powodu twojej ostatniej wizyty u lekarza? — pyta
Lennox, a niepokój wypełnia każdą sylabę, ale wypowiada na głos
to, o czym chyba wszystkie myślimy, jednak żadna nie ma odwagi
ubrać tego w słowa.

— Musimy zająć się Sandersonem — mówi tata krótko.
Zerkam na Lennox i widzę, że jest równie zmartwiona jak ja.

Poleć książkęKup książkę
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— Mam wrażenie, że chyba odmiennie rozumiemy te słowa —
mówi Chase. Jak zawsze udaje obojętną, ale wiem, że wystarczy
jedno wspomnienie o tym, co zrobił jej były chłopak, a zagotuje się
w niej krew.

— Nie martw się, Chase. Wpłacimy za ciebie kaucję — burczy
Brexton.

Wszystkie wybuchamy śmiechem, ale naszą uwagę przykuwa brak
reakcji ze strony ojca, który nieśpiesznie przesuwa spojrzeniem
po każdej z nas. Czuję, że zamierza powiedzieć coś ważnego, jak
wtedy, gdy byłyśmy małe i chciał, byśmy się poczuły jak dorosłe.

Jego błękitne oczy zatrzymują się na moich.
— O co chodzi, Dekker? — pyta, gdy zaciskam usta i rozważam

potencjalne scenariusze.
— Oczywiście, że pyta Dekk — mówi Lennox, a moje siostry potakują

cicho. — Swoją ulubienicę — mamrocze inna. To samo robiły,
kiedy byłyśmy dziećmi.

— Jesteście po prostu zazdrosne — mówię z ogromnym uśmie-
chem, by je rozdrażnić.

— Jesteśmy zazdrosne tylko o twoją kolekcję butów — droczy
się Chase.

— Dziewczęta — ostrzegawczo rzuca tata. — Słucham, Dekker.
Odchrząkuję i zaczynam mówić:
— Oczywiście wiem, że gdy ukradli nam klientów, rękawica

została rzucona. Sanderson ma gdzieś moralność, zawodową uprzej-
mość czy…

— Dla niego liczą się tylko pieniądze i to, jak ktoś szeroko roz-
kłada nogi.

Gdybym w tym momencie piła wodę, po uwadze Chase wszystko
bym wypluła. Ona rzadko okazuje jakiekolwiek emocje, ale tym razem
trudno się z nią nie zgodzić. Minęło tyle czasu, a ona wciąż cierpi.

— To też.

Poleć książkęKup książkę
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— To ty jesteś idiotką, która umawiała się z konkurencją — mówi
Lennox i przewraca oczami, a wszyscy wybuchamy śmiechem.

Szturcham Chase, mając nadzieję, że uwaga Lennox nieco załago-
dzi jej gniew, i cieszę się, gdy widzę grający na jej ustach uśmiech.

— Co o tym myślisz? — pyta mnie ojciec, starając się sprowa-
dzić nas na właściwy tor rozmowy.

— Skoro on nie ma zasad i jest kutafonem…
— Bystrym kutafonem — dodaje ojciec.
— Właśnie. To dlaczego my nie możemy działać w ten sam spo-

sób? Bardzo bym chciała odzyskać klientów, których nam ukradł,
ale musimy spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy. — Uderzam
długopisem w notes. — Może powinnyśmy pracować razem i zdobyć
kogoś sławnego.

— Mimo że bardzo bym tego chciał — tata kręci głową i chichocze
cicho — nie jestem do końca pewien, czy wasza czwórka pracująca
razem to mądre posunięcie. Pamiętasz, gdy ostatnim razem tego
próbowaliśmy?

Brexton wierci się z zakłopotaniem, bo tata patrzy na ścianę po
swojej prawej, gdzie w płycie gipsowej załatano dziurę powstałą
w wyniku jej napadu gniewu. Od tamtego czasu wszystkie mamy zakaz
używania przycisków do papieru.

— Myślę, że powinniśmy stopniowo odbierać mu klientów
— proponuję.

Lennox parska, ale ten dźwięk podsumowuje, co myśli o tej pro-
pozycji: to niemożliwe, absurdalne, choć na wskroś genialne.

Na dodatek łatwo się to mówi — że w ramach zemsty zamie-
rzam ukraść najlepszych sportowców na świecie naszej obecnej konku-
rencji — ale wprowadzenie tego w życie to zupełnie inna para kaloszy.

Jednak powolny uśmiech rozciągający się na twarzy mojego taty
dowodzi, że pomyślał o tym samym.

Poleć książkęKup książkę
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— Zgoda. Odpłacenie się pięknym za nadobne to jedyna moż-
liwość… zwłaszcza w przypadku tego faceta.

— Co masz na myśli? — pyta Brex.
— Myślę, że powinniśmy uderzyć z czterech stron. Każda z was

będzie musiała przekonać jednego sportowca do przejścia na naszą
stronę — mówi.

— A co to nam da? Poza tym, że będziemy mieć więcej klientów
— odzywa się Lennox, chociaż dla mnie odpowiedź jest oczywista.

— Patrząc na was, ludzie nie są w stanie wam się oprzeć. Widzą
byłą królową piękności — patrzy na Lennox — mistrzynię olimpijską
— na Brexton — dziewczynę, która ukończyła studia MBA z najlep-
szym wynikiem — na Chase — i prawniczkę — jego oczy spotykają
moje. — Ale zapominają o najważniejszym. O tym, że moje cztery
dziewczęta są równie uparte, obeznane, bezlitosne i zdetermino-
wane, jak był ich staruszek.

— Był? — natychmiast podłapuję to słowo.
— Jest. — Macha ręką w moim kierunku, nie patrząc mi w oczy.

— Przejęzyczyłem się.
— Tato…
— Jak dotąd wszystkie z powodzeniem zdobywałyście nowych

klientów, jednak zawsze odbywało się to w cieniu mojego nazwiska.
To zawsze była moja firma. Uważam, że nadszedł czas, by Kincade
Sports Management zaczęło należeć do was.

Zapada cisza. Każda z nas zaczyna się zastanawiać, z czego wy-
nika ten nagły pośpiech. Nie podobają mi się odpowiedzi, jakie mi
się nasuwają.

— Czyli już wszystko sobie obmyśliłeś? — pyta Chase.
Z oczu taty znika smutek, kąciki jego ust drgają.
— Oczywiście, że tak — mówi. — Zwyciężamy dzięki pracy ze-

społowej. Czy ja kiedykolwiek działałem bez dobrze obmyślanego
planu?

Poleć książkęKup książkę
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Nie.
— Czego od nas potrzebujesz?
Odkąd mój spięty, uzależniony od pracy tata wszedł do tego

pomieszczenia, po raz pierwszy widzę na jego twarzy szczery uśmiech.
— Ty będziesz pierwsza, Dekk. — Patrzy na moje siostry, które

ponownie mruczą pod nosami „ulubienica”. — Do was przejdę
w następnej kolejności, ale twoje zadanie — wskazuje palcem w moim
kierunku — może nam wszystko ułatwić, biorąc pod uwagę jego
ostatnie wybryki.

Ostatnie wybryki?
To słowa, których żaden szanujący się agent nie chciałby usłyszeć.
Cholera.
To się nie może dobrze skończyć.
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