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NiszczÆcy sekret

Rozdziañ 1.
Scout

Co ja wïaĂnie zrobiïam?
DrĝÈ mi dïonie.
Nie tylko Eastonowi, lecz takĝe sobie.
¥ciskam je, ĝeby otaczajÈcy mnie mÚĝczyěni tego nie zauwaĝyli.
Nie speïniÚ obietnicy zïoĝonej ojcu.
CzujÚ mrowienie na gïowie. Wïosy stajÈ mi dÚba. Serce chyba
zaraz pÚknie. ¿oïÈdek siÚ kotïuje, a w gardle narasta duszÈca gula.
Tyka zegar. Dïonie wciÈĝ w ruchu. MijajÈ minuty, ale mam wraĝenie, ĝe czas zatrzymaï siÚ razem z moim sercem, gdy wypowiedziaïam te sïowa. Easton nie jest w stu procentach gotowy do powrotu do skïadu. I nie bÚdzie gotowy przed wyznaczonym terminem.
Zszokowane twarze. Szeroko otwarte oczy. Cory’ego nie ma przy
stole, bo wstaï gwaïtownie i wyszedï, wybierajÈc w telefonie jakiĂ numer, a ja zostaïam tu z niczym prócz nadziei, ĝe postÈpiïam wïaĂciwie, mimo ĝe kaĝda czÈstka mnie siÚ tym irytuje. Mówi, ĝe popeïniïam bïÈd. ¿e ěle zinterpretowaïam to, co zobaczyïam.
Ale ja wiem, co widziaïam.
ZaczynajÈ siÚ pytania.
Kaĝda kolejna minuta rozbudza coraz wiÚksze wÈtpliwoĂci i podwaĝa mojÈ pewnoĂÊ.
Cholerne niekoñczÈce siÚ pytania.
Z kaĝdÈ chwilÈ wydïuĝa siÚ lista osób, które wïaĂnie zawiodïam.
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MuszÚ opowiadaÊ o Eastonie, podczas gdy jedyne, czego pragnÚ,
to zbliĝyÊ siÚ do niego. ZobaczyÊ go. WyjaĂniÊ mu to. DotknÈÊ go,
ĝeby zïagodziÊ ten dysonans.
MuszÚ wyjaĂniaÊ, dlaczego zawiodïam. Dlaczego zespóï doktora
Daltona zawiódï.
Wskazówki zegara nieubïaganie prÈ naprzód. Sekundy zmieniajÈ siÚ w minuty. Minuty, które chciaïabym cofnÈÊ.
Minuty, których nie jestem w stanie cofnÈÊ.
Cory stoi teraz w gïÚbi pomieszczenia i szepcze o czymĂ z mÚĝczyznÈ obok, a wszyscy pozostali wokóï stoïu patrzÈ na mnie. CzekajÈ.
OceniajÈ. MyĂlÈ.
Nagle drzwi otwierajÈ siÚ z hukiem. Uderzenie o ĂcianÚ odbija
siÚ rykoszetem po pomieszczeniu, ale i tak nie zagïusza ïomotu serca
w mojej klatce piersiowej.
On juĝ wie.
Krzyĝujemy spojrzenia na uïamek sekundy. WidzÚ ból. WĂciekïoĂÊ.
Pytania.
A jeszcze nawet nie wie, ĝe to ja to wszystko spowodowaïam.
— Easton. — Jego imiÚ na moich ustach to peïne szoku bïaganie o przebaczenie. Sumienie krzyczy, ĝe to moja wina, lecz on
natychmiast potrzÈsa gïowÈ.
— Nie. — Nic wiÚcej nie mówi, a ostrzeĝenie w jego gïosie jest
równie wyraěne, jak malujÈcy siÚ na jego twarzy wstrÚt.
Jestem absolutnie zszokowana. Tym, co zaszïo. Tym, ĝe go widzÚ. Tym, ĝe muszÚ zmierzyÊ siÚ z konsekwencjami swojego wyboru.
Zastanawiam siÚ, co do niego powiedzieÊ na oczach tych wszystkich
mÚĝczyzn, ale on odzywa siÚ pierwszy.
— Przeniesienie? Pieprzone przeniesienie? — Jego gïos rezonuje w niewielkiej przestrzeni i przykuwa uwagÚ zgromadzonych
przy stole. Stoi przed nimi w stroju do rozgrzewki z wyrazem niedowierzania na twarzy. — PoĂwiÚciïem caïÈ karierÚ temu zespoïowi. Odrzucaïem lepsze kontrakty i oferty przejĂcia do innych klubów, a ty tak mi odpïacasz za mojÈ lojalnoĂÊ? — Wybucha pustym
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Ămiechem. — Wiesz co, Cory? Pierdol siÚ. Idě do diabïa razem z tym,
co próbujesz tu osiÈgnÈÊ.
— Ja tylko próbujÚ prowadziÊ klub, panie Wylder — wyjaĂnia
Cory spokojnym i niezachwianym tonem, ale z nutkÈ protekcjonalnoĂci, która dziaïa mi na nerwy.
— ProwadziÊ… czy zdradziÊ? — Easton podchodzi bliĝej, wyprostowany, groěny. Stuka palcami w biurko dla podkreĂlenia swoich dalszych sïów: — MyĂlisz, ĝe tak traktowani zawodnicy zdobÚdÈ
dla ciebie mistrzostwo, ĝebyĂ mógï odebraÊ swój bonusik? To pomyĂl jeszcze raz.
— Powodzenia w przyszïym klubie. — Cory kiwa gïowÈ na poĝegnanie.
Easton kipi ze zïoĂci. Co zrozumiaïe. Jego wĂciekïoĂÊ jest tak olbrzymia, ĝe nie mieĂci siÚ w pokoju.
Czekam z krwiÈ na rÚkach i poczuciem winy w sercu.
— JesteĂ bezdusznym skurwielem, wiesz o tym? — rzuca szyderczo Easton, zaciskajÈc piÚĂci.
— W takim razie na pewno cieszysz siÚ, ĝe juĝ nie musisz dla
mnie pracowaÊ. ¿egnam, panie Wylder.
Nikt w pomieszczeniu nie Ămie siÚ poruszyÊ, gdy ci dwaj patrzÈ na
siebie gniewnie, zimna arogancja kontra z trudem powĂciÈgana furia.
Mija kilka napiÚtych sekund, w trakcie których zastanawiam siÚ,
czy Easton wyïaduje tÚ furiÚ na Corym. UznajÚ, ĝe tak zrobi, ale on
powoli potrzÈsa gïowÈ, spoglÈda w oczy kaĝdemu z uczestników zebrania poza mnÈ, po czym odwraca siÚ i wychodzi.
A moje serce razem z nim.
Moje stopy desperacko pragnÈ podÈĝyÊ w jego Ălady. Chciaïabym
wstaÊ, pobiec za nim i wyjaĂniÊ, ale nie mogÚ. MuszÚ zachowywaÊ
siÚ jak profesjonalistka reprezentujÈca zespóï fizjoterapeutów, a nie
kobieta powodowana obawÈ, ĝe wïaĂnie spieprzyïa sprawÚ z mÚĝczyznÈ, którego kocha.
Kocha?
Kocha.
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Jasny gwint. Ja go naprawdÚ kocham.
— Przepraszam za tÚ przerwÚ, proszÚ kontynuowaÊ. — Sïowa
Cory’ego odciÈgajÈ mojÈ uwagÚ od tego odkrycia i kaĝÈ skupiÊ siÚ na
bieĝÈcym zadaniu. W ich oczach nie speïniïam wymogów kontraktu,
a tym samym nie udaïo mi siÚ speïniÊ ostatniego ĝyczenia ojca.
Cory mówi dalej, ale nie sïyszÚ go juĝ.
Mam przed oczami bolesne spojrzenie Eastona.
SïyszÚ jego gïos.
CoĂ ty zrobiïa, Scout?
Chcesz odpowiedzi, Easton?
PoĂwiÚciïam siÚ dla ciebie.
Tak wïaĂnie zrobiïam.
MogÚ mieÊ tylko nadziejÚ, ĝe on teĝ tak na to patrzy.
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