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Rozdzia  1

Dwa kierunki na Harvardzie, pomy la am z irytacj , stoj c w d ugiej
kolejce. Zarz dzanie i marketing, a poza tym zarz dzanie zasobami
ludzkimi, obydwa uko czone z wyró nieniem. Sze  lat pieprzonych
studiów w Lidze Bluszczowej, chocia  moi rodzice zawsze uwa ali, e
mi si  nie uda.

I po co to wszystko?
Po choler , powtórzy am w my lach chyba po raz dziesi ty tego

dnia i przesun am si  o krok do przodu, po czym u miechn am si
do m odej dziewczyny za kontuarem.

— Poprosz  mro on  mocc  z dodatkowym syropem waniliowym
— wyrecytowa am to samo zamówienie, które sk ada am codziennie
o wpó  do dziewi tej rano. To ju  oficjalne: by am dziewczyn  od wani-
liowej mokki. — Na odt uszczonym mleku — doda am po chwili, ca -
kowicie niepotrzebnie, bo ciemnoskóra baristka i tak doskonale o tym
wiedzia a.

W ko cu zamawia am tu kaw  ka dego dnia z wyj tkiem weeken-
dów. Od roku. Od czasu, gdy jako absolwentce dwóch kierunków na
Harvardzie zachcia o mi si  przyj  posad  asystentki dyrektora gene-
ralnego, maj c idiotyczn  nadziej , e w ten sposób b d  si  mog a
jako  wybi .

Po ponad roku pracy dla Ryana nadal by am dziewczyn  na posy ki,
która co rano przynosi a mu waniliow  mocc . Nast pnie kserowa a
dokumenty. Potem odbiera a telefony, ustawia a szefowi spotkania,
oddawa a jego rzeczy do pralni i zamawia a kwiaty jego kolejnym
podrywkom. Absolutnie nie tak wyobra a am sobie obowi zki asy-
stentki dyrektora generalnego jednej z najpr niej rozwijaj cych si
w Bostonie firm.

Ale te  mój szef nie by  dok adnie taki, jak spodziewa am si  na
pocz tku. Ryan North by  m ody, niewiele starszy ode mnie, skrajnie
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nieodpowiedzialny i zaj ty niemal e wy cznie kobietami. Jakim cudem
ta firma jeszcze nie upad a po tym, jak niespe na trzy lata wcze niej
przej  j  od przechodz cego na emerytur  ojca, tego nie wiedzia am.
Mia am jednak wra enie, e pomimo w adzy, jak  Ryan de facto mia
w firmie, ona i tak p dzi a do przodu wy cznie si  rozp du.

Prawd  mówi c, nie chcia am by  na pok adzie, kiedy wreszcie si
zatrzyma.

Opu ci am kawiarni  i skierowa am si  w stron  biurowca, w któ-
rym pracowa am.

Do Huntington Avenue mia am tylko dwie przecznice, które zna-
am ju  w a ciwie na pami , jako e t  sam  drog  przebywa am pi

razy w tygodniu. Zr cznie lawiruj c w skim chodnikiem mi dzy spie-
sz cymi si  do pracy lud mi, z tekturowym opakowaniem na kaw  w le-
wej d oni, jak zwykle rozgl da am si  dooko a i ch on am widoki. Lu-
bi am Boston. Sp dzi am w tej okolicy ca e ycie i nawet na studia
posz am mo liwie blisko, eby nie musie  si  wyprowadza  z miasta.
Na szcz cie jeden z najlepszych uniwersytetów w kraju znajdowa
si  prawie za rogiem.

Szeroka, dwupasmowa Huntington Avenue jak zwykle o tej porze
t tni a yciem. Wyrastaj ce w niebo nowoczesne, przeszklone wie owce
pochyla y si  nad kolejkami samochodów czekaj cych na zmian
wiate  na najbli szym skrzy owaniu. Chocia  zaledwie kilkana cie

przecznic na pó noc miasto przegl da o si  w wodach Charles River,
a niewiele dalej na wschód otwiera o na Zatok  Massachusetts, w Back
Bay, dzielnicy, gdzie pracowa am, nie mia o si  wra enia przebywania
tak blisko wody — czy to rzeki, czy oceanu. Widzia am jedynie przera -
liwie niebieskie niebo, przecinane licznymi drapaczami chmur i strzeli-
stymi wie ami ko cio ów.

Moje szpilki stuka y o chodnik, gdy wraz z innymi przechodniami
dosz am do wiate . Zatrzyma am si  na moment, czekaj c na zielone
i oboj tnym wzrokiem wpatruj c si  w mijaj ce nas p dem auta. Jak
zwykle w lipcu w Bostonie by o ciep o, ale nie gor co — tego dnia mog o
by  najwy ej dwadzie cia pi  stopni, odczuwalna temperatura by a
jednak wy sza ze wzgl du na panuj c  wilgo . Nawet moje ciemnobr -
zowe, zazwyczaj proste w osy zaczyna y si  w tak  pogod  idiotycznie
kr ci  i puszy . Poniewa  zw aszcza w pracy stara am si  wygl da
idealnie i profesjonalnie, ci gle mnie to denerwowa o.
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Dotar am w ko cu na miejsce — kilkudziesi ciopi trowy wie o-
wiec by  siedzib  firmy mojego szefa od kilkunastu lat, czyli niemal
odk d zosta  wybudowany — i przez automatyczne drzwi wesz am do
rodka, si gaj c po drodze do torebki, by znale  przepustk . Jak

zwykle pozdrowi am Rhond  — ochroniarza, ciemnoskór  dziewczy-
n  siedz c  na recepcji przy wej ciu — potem za  wybra am na panelu
windy najwy sze pi tro, bo tam w a nie, z najlepszym widokiem na
miasto, urz dowa  mój bezpo redni szef, Ryan North.

Dyrektor generalny North&North Development, tak dla cis o ci.
To drugie „North” zosta o dodane do pierwszego, gdy Ryan prze-

j  obowi zki dyrektora generalnego po ojcu, który pocz tkowo cz -
ciowo, a potem ju  zupe nie wycofa  si  z pracy w firmie, decyduj c

si  przej  na emerytur . Nic dziwnego zreszt  — nie pozna am go
osobi cie, ale od innych pracowników wiedzia am, e w ci gu ostat-
nich miesi cy sze dziesi ciopi cioletni Charles North prze y  dwa
ataki serca, co niemal e wyko czy o psychicznie jego o pi  lat m od-
sz  on . Gdyby nie zrezygnowa  z pracy, mog oby to dla niego sko -
czy  si  du o gorzej.

Jak zwykle o tej porze biuro by o na wpó  puste. Ze wzgl du na
wyk adzin  po o on  na pod odze korytarza prowadz cego do dyrek-
torskich gabinetów nie by o s ycha  stukotu moich szpilek, gdy d -
y am do zajmowanego przeze mnie pomieszczenia na samym ko cu.

Z korytarza wchodzi o si  do mojego gabinetu, gdzie przy wej ciu
mie ci o si  masywne biurko — bo w ko cu stanowi am g ówn  zapo-
r  przeciwko nieproszonym go ciom — a po mojej prawej stronie tak e
wielka szafa zawieraj ca wszystkie niezb dne papierowe kopie doku-
mentów. ciana naprzeciwko wej cia by a wykonana ze szk a i otwie-
ra a si  na wspania  panoram  Bostonu, a pod ni  sta a niewygodna
sofa dla petentów czekaj cych na audiencj , natomiast na cianie po
lewej od mojego biurka znajdowa y si  kolejne drzwi, prowadz ce ju
do gabinetu Ryana. Ca ego szklanego, dodajmy — mia  tylko zawieszone
na cianach aluzje, z których czasami korzysta .

Zwykle wtedy, gdy w pracy odwiedza a go jaka  podrywka.
Co, musia am odda  mu sprawiedliwo , nie zdarza o si  zbyt cz sto.

Chocia  Ryan zdecydowanie za bardzo lubi  kobiece towarzystwo, stara
si  korzysta  z niego raczej po pracy ni  w jej trakcie. Nawet je li siedz c
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za biurkiem, i tak niezbyt przyk ada  si  do wykonywania swoich
obowi zków.

Wesz am do jego gabinetu i wzrokiem ogarn am ca e pomiesz-
czenie. Jak zwykle panowa  w nim idealny porz dek: biurko naprzeciwko
wej cia by o czyste, prawie puste, podobnie szklany stolik do kawy
z lewej strony, wokó  którego sta a skórzana sofa i dwa fotele. Za biur-
kiem znajdowa y si  zamkni ta szczelnie szafa i rega  pe en ksi ek
na temat prowadzenia firmy, których Ryan z pewno ci  nigdy nie
przeczyta . Na cianie nad stolikiem zawieszono du  plazm , na której
mój szef ogl da  cz sto rozgrywki futbolowe, a w niszy w g bi pomiesz-
czenia sta  okr g y stó  z kilkoma krzes ami, tworz c co  w rodzaju
niewielkiej strefy konferencyjnej.

ciana po prawej stronie od biurka, przeszklona, dawa a wspania y
widok na panoram  miasta, w zasadzie taki sam, jaki mia am przed
oczami, gdy siedzia am na swoim miejscu: rz dy kilkupi trowych sta-
rych kamienic przetykanych nowoczesnymi wie owcami, oddzielone
od siebie pasami zieleni, ko cz ce si  otoczon  parkiem, przeci t  u-
kami mostów tafl  wody — Charles River. A  po horyzont za oknem
rozpo ciera o si  rozrastaj ce si  ci gle miasto. Back Bay zaprojekto-
wano bardzo starannie, symetrycznie i geometrycznie, wzoruj c si  na
niegdysiejszym projekcie rozbudowy Pary a, co da o si  zauwa y
z wysoko ci trzydziestego szóstego pi tra. Boston by  kolorowy i pe en
ycia — z niebiesk  wod  pobliskiej rzeki, zieleni  drzew, be em star-

szych budynków i kamienic, a tak e szk em i stal  tych najnowszych.
Na przeszklonym biurku Ryana — serio, oni tu wszyscy mieli bzika

na punkcie szk a, mog am si  przegl da  w po owie biurowych po-
wierzchni — postawi am kubek z kaw  i wysz am, kieruj c si  w stro-
n  mojego w asnego miejsca pracy. Wyci gn am laptopa, a czekaj c,
a  si  w czy, przejrza am papiery na biurku, które zosta y mi z po-
przedniego dnia. Nie by o tam jednak nic ciekawego.

Czasami sama nie pojmowa am, po co przychodz  do pracy tak wcze-
nie, by znale  si  w niemal pustym biurze. Nie mia am masy roboty

do nadgonienia ani stu obowi zków, które musia am wype ni  przed
przyj ciem innych. Po prostu lubi am rozlokowa  si  w ciszy i spokoju,
a Ryan lubi , gdy mocca czeka a na niego, kiedy przychodzi  do pracy.
Poniewa  za  nigdy nie zostawa  d u ej ni  sze  godzin, ja sama nie
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musia am siedzie  po godzinach, by by  w firmie przed nim i wychodzi
po nim. Pod tym wzgl dem to zawsze by o atwe.

Ta praca w ogóle nie stawia a przede mn  adnych wyzwa , nad
czym nieustannie ubolewa am.

— Cze , Indy. — Sekretarka dyrektora finansowego, blondw osa
Diana, zajrza a do mnie specjalnie, bo do biura Ryana nie by o po dro-
dze nikomu. Przecie  znajdowa o si  na samym ko cu korytarza. —
Ryana jeszcze nie ma?

Pos a am jej nieufne spojrzenie, którym zupe nie si  nie przej a.
Diana by a adna, dopiero co uko czy a college i mia a najd u sze nogi,
jakie kiedykolwiek widzia am, które ch tnie pokazywa a, tak jak i dzi-
siaj, gdy mia a na sobie szar  o ówkow  spódnic  przed kolano — dress
code jednak obowi zywa .

— Nie ma — potwierdzi am zdawkowo. — Chcesz, ebym co  mu
przekaza a?

— Nie, nie b d  ci  fatygowa  — odpowiedzia a beztrosko, zawie-
szaj c si  na klamce i machaj c z lekcewa eniem r k . Jej umalowane
na ró owo usta wygi y si  w lekkim u miechu. — Najwy ej potem go
z api .

Bardzo chcia am zapyta , czy dyrektor finansowy mia  do mojego
szefa jak  spraw , ale ostatecznie si  powstrzyma am. W gruncie rzeczy
nie obchodzi o mnie, co Ryan robi z Dian  po pracy. A nawet w jej
trakcie. Gdyby obchodzi o mnie to cho by ciut bardziej, mo e ostrzeg a-
bym Dian , jak zazwyczaj ko cz  si  romanse w pracy, ale poniewa
tak nie by o, skierowa am wzrok z powrotem na monitor i wróci am
do przegl dania wiadomo ci w jakim  portalu informacyjnym.
„ MIER  W RATUSZU”, g osi a jedna z nich czerwonymi literami.

— B dzie za jakie  dziesi  minut — zapowiedzia am tylko, na co
Diana podzi kowa a i si  ulotni a. Nie mog am powstrzyma  ostatniego
spojrzenia na jej kszta tny ty ek.

Zgodnie z moimi s owami Ryan przyszed  nied ugo pó niej. S ysza-
am go ju  z daleka, bo wi kszo  ludzi zd y a si  zej  do biura i po-

zdrawiali go wszyscy po drodze. Mo e i by  nierobem, ale z pewno ci
pracownicy go lubili i naprawd  nie wiedzia am, jak on to robi . To zna-
czy jasne, mia  w sobie mnóstwo uroku. Mimo wszystko jednak widzia-
am w nim przede wszystkim lenia i niebieskiego ptaka, który nigdy

nie zamierza  dorosn .
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— Indy, jak dobrze, e ju  jeste  — wymamrota  na mój widok, na
co odruchowo podnios am g ow  znad ekranu laptopa. Potem unios am
tak e brwi. — Mog aby  poda  mi szklank  wody? Och, ju  nie patrz
tak na mnie. Tobie te  na pewno nie raz zdarzy o si  zabalowa .

— Widzia e  kiedy , ebym przysz a do pracy w okularach przeciw-
s onecznych? — zapyta am bezlito nie. Ryan westchn  cierpi tniczo.

— No dobrze, wi c mo e nigdy ci si  nie zdarzy o. W ko cu jeste
pieprzonym robotem. B d  u siebie. Moja kawa?

— Na biurku, jak zawsze — odpar am, wstaj c z fotela. Ryan
u miechn  si  pi knie, ca ym zestawem swoich nie nobia ych, pro-
stych z bów. Jego rodzice musieli wyda  fortun  na ortodont .

— Dzi ki, jeste  anio em, kochanie.
— To w ko cu anio em czy robotem? — spróbowa am u ci li , ale

tylko si  za mia  i zamkn  w swoim gabinecie, nie szukaj c odpowiedzi.
Z westchnieniem nala am mu wody ze stoj cego w k cie dystrybutora
i skierowa am si  w stron  jego gabinetu.

Ryan North ledwie miesi c wcze niej wi towa  trzydziestk . To ja
musia am mu wtedy po nocy zamawia  taksówk  z klubu nocnego, bo
nie mia  jak wróci  do domu. Wysoki, szczup y, o ciemnoblond, krótko
ostrzy onych w osach i bladoniebieskich oczach stanowi  ksi kowy
przyk ad playboya i amacza serc. Dzi ki wyniesionemu z domu dobremu
wychowaniu traktowa  kobiety z atencj , ale szybko si  nimi nudzi
i skaka  z kwiatka na kwiatek. Nosi  si  zawsze nienagannie, jak tego
dnia, ubrany w stalowy garnitur i granatowy krawat do bia ej koszuli,
wszystko skrojone na miar , wietnie na nim le ce. Przypomina
w tym stroju prawdziwego cz owieka biznesu, a nie playboya, który
odziedziczy  po ojcu firm , nie maj c poj cia, jak si  ni  zajmowa .

Mia  luzacki sposób bycia, pe en wdzi ku, który tak zachwyca  ko-
biety, umiej tno  g adkiego wypowiadania si  i odnalezienia w absolut-
nie ka dej sytuacji, nienagann  postaw  i uwa ne, zwykle lekko rozba-
wione spojrzenie, pod którym cz sto czu am si  nieswojo. Mo e to
dlatego, e Ryan wszystkie kobiety rozbiera  wzrokiem, zapewne namy-
laj c si , czy dobrze wygl da yby w jego ó ku. Podejrzewa am, e

przyzwyczai  si  do tego tak bardzo, e nie potrafi  ju  zrobi  wyj tku
i spojrze  w jakikolwiek inny sposób na jak kolwiek kobiet  w prze-
dziale wiekowym od dwudziestu do czterdziestu pi ciu lat. Albo nawet
pi dziesi ciu, kto wie jakie dok adnie mia  preferencje.
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Mnie jednak Ryan nigdy nie próbowa  uwodzi . To pewnie mia o co
wspólnego z t  jego zasad  o nieromansowaniu w pracy, do której nie-
gdy  zmusi  go ojciec. Albo po prostu by am wyj tkiem i nie podoba am
si  Ryanowi, trudno powiedzie . Ja w ka dym razie zdawa am sobie
spraw , jaki jest przystojny, i nie mog am stwierdzi , e to nie robi o na
mnie wra enia, ale równocze nie doskonale wiedzia am, e z tego nigdy
nic nie mog oby wyj . Bo Ryan by  moim szefem, playboyem i emocjo-
nalnym pi ciolatkiem. Nie lubi am tego typu m czyzn.

Oczywi cie jako swoich facetów. Jako szef i dobry znajomy Ryan by
ca kiem w porz dku. Gdyby tylko nie kaza  mi zamawia  sobie lunchu
do biura i odbiera  swoich rzeczy z pralni.

— Twoja woda, prosz . — Schyli am si , by postawi  szklank  na
biurku, dzi ki czemu mia am bardzo dobry widok na nieco blad
twarz Ryana, w po owie zas oni t  okularami przeciws onecznymi.
Westchn  i przejecha  r k  po krótkich w osach, troch  je mierzwi c.

— Dzi ki, Indy, naprawd  jeste  jedyna w swoim rodzaju.
— Bo przynios am ci wod ? — Ponownie unios am brwi. — Na-

prawd  tylko tyle wystarczy, eby asystentka by a dla ciebie idealna?
— O rany, prosi em ci , eby  tak na mnie nie patrzy a — j kn .

— Masz spojrzenie zupe nie jak moja matka.
Prychn am. Pewnie jego matka te  nie by a do ko ca zadowolona

z zachowania swojego m odszego syna. Niby nie powinno mnie to ob-
chodzi , ale mimo wszystko denerwowa o mnie, e kto  taki by  moim
szefem. I bez adnego wysi ku zdoby  takie stanowisko tylko dlatego,
e jego ojciec za o y  t  firm .

— Widocznie twoja matka jest bardzo m dr  kobiet  — odpowie-
dzia am. Niech tnie pokiwa  g ow .

— Owszem, jest. Chocia  nie wiem, jak dosz a  do takiego wniosku.
— Pewnie, udawaj dalej, e nie wiesz. — Odwróci am si  na pi cie

i skierowa am w stron  drzwi. — Gdyby  czego  potrzebowa , b d
u siebie.

— Indy! — krzykn  za mn , gdy by am ju  przy drzwiach. Zatrzy-
ma am si  z r k  na klamce i odwróci am do niego. — Zamów, prosz ,
kwiaty dla Camilli. Jaki  adny, du y bukiet. Wy lij na ten sam adres
co ostatnio.

Skin am g ow , zaciskaj c mocno szcz ki, eby nie powiedzie  cze-
go , czego mog abym potem a owa . Bez s owa wysz am z gabinetu
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i opad am na krzes o przy swoim biurku. Rodzice byliby ze mnie dumni,
gdyby wiedzieli, jaki zawrotny sukces odnios am.

Sama nie wiem, dlaczego nie chcia am im powiedzie . Wola am
wmawia  im, e robi  co  po ytecznego i naprawd  ambitnego. Mo e
to dlatego, e rodzice generalnie nie przepadali za korporacjami i nie
rozumieli, dlaczego akurat tam chcia am robi  karier . Gdybym cho-
cia  j  robi a, mogliby to jako  prze kn , a tak… Nie mia am odwagi
przyzna  si , jak naprawd  wygl da moja praca. Chocia  na pewno by
mnie zrozumieli, mia am wra enie, e uznaliby, e trac  czas i si
marnuj .

Przed po udniem musia am zaj  si  kolejn  istotn  kwesti  — za-
mówi  Ryanowi lunch. Zd y am tylko od o y  s uchawk , gdy tele-
fon rozdzwoni  si  ponownie. Rozpozna am numer, przez co odruchowo
si  u miechn am.

— Cze , Kim — rzuci am, gdy odebra am. — Co s ycha ? Co tam
u Jessie?

— Cze . A dzi kuj , wszystko dobrze. — Jasny, czysty g os Kim
od razu poprawi  mi humor. Chocia  nigdy nie widzia y my si  na ywo,
bardzo cz sto rozmawia y my przez telefon i traktowa am j  jak przyja-
ció k . Ostatnio opowiada a mi o chorobie córki, od tego wi c zacz am
nasz  kolejn  rozmow . — Pole a a troch  w ó ku i bra a antybiotyki,
bo dosta a zapalenia oskrzeli. Ale teraz ju  wszystko w porz dku.
A co tam u ciebie?

— Ach, nic nowego. — Obejrza am si  na gabinet Ryana, gdzie mój
szef w a nie na wpó  le a  na skórzanej sofie i ogl da  co  na swojej
ogromnej plazmie. — Czemu zawdzi czam twój telefon?

— Vincent prosi , eby przekaza , e wpadnie do Bostonu. Jutro.
— G os Kim w jednej chwili spowa nia . W ko cu od trzech lat by a
asystentk  Vincenta, na pewno nauczy a si  doskonale oddziela  prac
od spraw prywatnych. I zachowywa  powag  wtedy, kiedy tego od niej
wymagano. — Ma ju  zarezerwowany lot. Gdyby  wys a a po niego
kogo  na lotnisko, by abym bardzo wdzi czna.

— Jasne. — Przytrzyma am s uchawk  mi dzy ramieniem a brod
i poszuka am samoprzylepnych karteczek, eby zapisa  potrzebne dane.
— Podasz mi numer lotu i godzin  przylotu? Zajm  si  wszystkim.
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— wietnie, wiedzia am, e mog  na ciebie liczy  — ucieszy a si .
— Vincent by  ostatnio nie w sosie i chyba nie dogadywa  si  najlepiej
z Ryanem, wi c wola abym tego na Ryana nie zrzuca .

— To nie ma adnego znaczenia, bo i tak kaza by wszystko za atwi
mnie — prychn am. Czasami mia am wra enie, e mój szef nie wie
nawet, jak si  zamawia taksówk . — Na jak d ugo przyje d a Vincent?
Na weekend?

Na chwil  w s uchawce zapanowa a cisza. I ju  wiedzia am, e co
jest na rzeczy.

— Chyba na d u ej — odpowiedzia a Kim niepewnie. — Kaza  mi
zarezerwowa  sobie apartament w centrum.

Apartament, nie hotel. To faktycznie móg  by  znak, e Vincent
przyje d a  na d u ej. Nie rozumia am tylko, dlaczego Kim mówi o tym
w ten sposób. Tak jakby sama nie wiedzia a, co o tym my le .

— A co z firm ? — zapyta am. — Vincent przecie  nigdy nie zosta-
wia jej samej.

— Chyba nie powinnam o tym z tob  rozmawia , Indy.
Serio? Rozumia am zawodowy profesjonalizm, ale Vincent by

w ko cu starszym bratem Ryana. Jakkolwiek by si  nie dogadywali,
w istotnych kwestiach nigdy si  nie ok amywali i raczej nie mieli
przed sob  sekretów. Bardzo cz sto Kim opowiada a mi, co si  dzieje
w firmie Vincenta. Jako jego asystentka by a bardzo dumna, e w prze-
ciwie stwie do Ryana starszy z braci Northów nie odziedziczy  biznesu
po rodzicach, tylko doszed  do wszystkiego sam — a naprawd  mia
si  czym pochwali .

— W porz dku, nie chc , eby  mia a przeze mnie jakie  problemy
— odpowiedzia am w ko cu z namys em. — Przeka  Ryanowi, e
Vincent przyje d a na d u ej. Dzi ki za telefon.

Czeka am chwil  na jej pozdrowienie, ale w s uchawce ci gle pano-
wa a cisza, jakby Kim bi a si  z my lami. W ko cu nie wytrzyma a:

— Indy, musisz zatrzyma  dla siebie to, co ci teraz powiem…
— Dobra — przytakn am, nienawidz c si  za ok amywanie jej:

doskonale wiedzia am, e i tak przeka  to Ryanowi. By am z ym
cz owiekiem.

— Kr  plotki, e Vincent chce sprzeda  firm .
Vincent mia by sprzeda  firm ? T  sam , któr  rozkr ca  od zera?

Swoje dziecko? Firm  zajmuj c  si  digital marketingiem, która z ka dym
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rokiem sukcesywnie si  rozrasta a i zgarnia a kolejnych klientów —
mi dzynarodowe spó ki i koncerny? Przecie  kocha  ten biznes!

Z drugiej strony, nigdy nie by am pewna niczego, je li chodzi o
o Vincenta. Chyba nie zna am innych tak bardzo niepodobnych do siebie
braci. Vincent by  pracowity, skupiony na firmie i jej rozwoju i ambitny,
to prawda. Ale by  równie  ch odny w obej ciu, nieobnosz cy si  z uczu-
ciami, zdystansowany, powa ny i ma omówny. Nigdy nie widzia am
go u miechni tego i zawsze przechodzi y mnie ciarki, gdy wkracza
do biura. Na szcz cie nie robi  tego cz sto — odk d zacz am pracowa
u Ryana, widzia am go ze trzy razy. O trzy za du o.

— Ale czemu mia by to robi ? — zdziwi am si . — Przecie  ona
wietnie prosperuje. W ubieg ym roku zwi kszyli cie obroty o sto dwa-

dzie cia procent!
— Sk d to wiesz? — Tym razem to Kim by a zdziwiona. Za mia-

am si .
— Uwierz mi, mam swoje ród a.
— Tak czy inaczej nie wiem, to tylko plotki, on sam nic mi nie mówi

— odpar a. — Ale sama pomy l. Je li to prawda, to po co Vincent
mia by przyje d a  do Bostonu? Mam nadziej , e nie o to chodzi, bo
w ko cu jest moim szefem, chc  by  wobec niego lojalna i nawet go
lubi , ale Boston? Pomy la am, e zas ugujecie na ostrze enie. Znam
Vincenta i wiem, e jak si  przy czym  uprze, to zawsze to osi gnie.

Przyjazd do Bostonu i sprzeda  firmy. Ju  wiedzia am, co Kim
mog a mie  na my li.

Je li rzeczywi cie tak by o, nale a o dzia a  bardzo ostro nie.
Zanotowa am od niej dane lotu Vincenta i zako czy am wreszcie

rozmow , dzi kuj c za wszystkie informacje. Zaraz potem ponownie
chwyci am za s uchawk  i zorganizowa am transport dla Vincenta
z lotniska prosto pod adres apartamentu, który poda a mi Kim. Nie wie-
dzia am, czy nie b dzie chcia  od razu jecha  do firmy, ale je li mia am
w ten sposób kupi  Ryanowi cho by pó  godziny spokoju wi cej, by am
gotowa zaryzykowa . Nast pnie z kartk  i niepewnym u miechem na
twarzy skierowa am si  do gabinetu mojego szefa, gdzie na plazmie
przewija y si  kolejne scenki z jakiego  meczu futbolu. Co za krety ski
sport. A Ryan musia  go jeszcze ogl da  w godzinach pracy.

Poniewa  w pierwszej chwili w ogóle nie zwróci  uwagi na to,
e przysz am, chrz kn am i opar am si  o framug  drzwi, a  w ko cu
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raczy  na mnie spojrze . Niech tnie si gn  po pilota do telewizora
i zmniejszy  g o no , ebym mog a go w ogóle us ysze .

— Mój lunch zamówiony? — zapyta  jakby nigdy nic. Skin am
g ow .

— Tak, ale…
— Kwiaty do Camilli wys ane?
— Oczywi cie. Ale…
— Zarezerwuj, prosz , na wieczór stolik w jakiej  adnej, kameralnej

knajpce — wszed  mi znowu w s owo. — Dla dwóch osób. Byleby to nie
by o sushi, Becca ma uczulenie na surow  ryb .

Kolejna przyjació ka Ryana. Czasami zastanawia am si , czy prowa-
dzi kalendarz z oficjaln  tabel , w który dzie  tygodnia spotyka si  z któr
dziewczyn . Znaj c go, inaczej ju  dawno móg by co  pomiesza .

— Jasne — przytakn am, zdecydowana, by wreszcie doko czy
zdanie. — Powiniene …

— My la em te  nad wynaj ciem jakiego  domku na weekend —
przerwa  mi znowu. Mia am coraz wi ksz  ochot  go uderzy . — Mog a-
by  spojrze  na najciekawsze oferty z okolicy? Mo e Peaks Island?

— To ponad dwie godziny drogi st d — przypomnia am mu, na
co wzruszy  ramionami. Ciekawe, któr  przyjació k  zamierza  zabra
na ten romantyczny wypad. — Z tego, co kojarz , promy odp ywaj
od rana, wi c najlepiej by oby sp dzi  noc gdzie  po drodze. Mo e Por-
tland Regency Hotel? Chyba ju  tam kiedy  spa e .

— Jestem pewien, e wybierzesz co  adnego. Dla dwóch osób,
oczywi cie.

— Oczywi cie — mrukn am, a potem wreszcie przesz am do ofen-
sywy. — Problem w tym, e przed chwil  dzwoni a Kim. Jutro przyje -
d a Vincent. Kim twierdzi, e zamierza zosta  tutaj na d u ej, wynaj a
mu nawet apartament zamiast jak zwykle pokoju w hotelu. My lisz,
e w takiej sytuacji weekendowa wycieczka to dobry pomys ?

Ryan zmarszczy  brwi i ju  wiedzia am, e skutecznie pokrzy o-
wa am mu plany. Dobrze, skoro ja si  martwi am, on tym bardziej
powinien.

— Cholera — mrukn , a ja odetchn am z ulg . Okej, Ryan si
przej . To znaczy o, e zaraz pewnie us ysz , e oczywi cie zajmie si
tym, e nie powinnam si  przejmowa … — Skoro Vince wpada, na
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pewno b dzie chcia , eby go zabra  na imprez  albo co . W cholerny
weekend! Ekstra, w takim razie nici z mojego wypadu za miasto.

Skrzywi am si . e te  jeszcze oczekiwa am po Ryanie jakichkolwiek
dojrza ych reakcji.

— Nie zastanawia ci , po co przyje d a? — dr y am, niegotowa, by
porzuci  ten temat. — W dodatku najwyra niej na d u ej? Przecie  to
brzmi…

— Jak? Podejrzanie? — Ryan przerwa  mi z pob a aniem. — Prosz
ci , Indy, nie szukaj problemów tam, gdzie ich nie ma. Przyje d a, to
przyje d a, po co robi  z tego afer . Mo e chce odwiedzi  rodziców?
Dawno chyba u nich nie by .

„Chyba”, bo Ryan sam tak cz sto ich odwiedza , e nie potrafi  na-
wet dojecha  do ich domu bez w czonego GPS-a, pomy la am z o liwie.
Sk d wi c mia  wiedzie , jak cz sto robi  to jego starszy brat?

— Kim twierdzi, e Vincent szykuje si  do sprzedania firmy. —
Wytoczy am dzia a ostateczne. Ryan jednak, ku mojej rosn cej irytacji,
tylko prychn .

— Vince w yciu nie sprzeda firmy, jego asystentka musia a co  po-
myli . Przecie  on kocha t  robot . I w yciu nie wyprowadzi by si
na sta e, uwa a Boston za zapad  dziur , jego zdaniem tylko w Nowym
Jorku robi si  prawdziwy biznes. Co za ograniczony g upek. Napraw-
d  nie masz si  czym niepokoi , Indy, gwarantuj , e twoja posada jest
niezagro ona.

Hurra.
Prawie zacz am skaka  z rado ci.
— A skoro Vince przyje d a — doda  po chwili zamy lonym tonem,

nie doczekawszy si  mojej odpowiedzi — to mo e dowiedz si  od Kim,
którym samolotem przyleci i o której? Podstawimy mu kierowc  na
lotnisko.

— Ju  to za atwi am — odpar am, ponownie i bez trudu wchodz c
w rol  idealnej asystentki. — Transport bezpo rednio do apartamentu.
Co  jeszcze?

— Na pewno b dzie chcia  wyj  gdzie  ze mn  w weekend. — Ryan
skrzywi  si  z niech ci . — Kolacja z Becc  dzisiaj jest aktualna, oczywi-
cie, ale jutro… Sam nie wiem. Które lokale ze striptizem s  teraz modne?

Unios am brew, ale poza tym w aden sposób nie zareagowa am na
jego uwag . Lokale ze striptizem, serio? Tam chcia  zabra  starszego
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brata? Kiedy my la am, e ju  nic w wykonaniu Ryana mnie nie
zdziwi, on przekonywa  mnie, jak bardzo si  myli am.

Chocia  z drugiej strony, mo e po prostu w przeciwie stwie do mnie
zna  Vincenta? Mo e ten gbur w garniturze w a nie takie lokale lubi ?

— No tak, po co ja ci  w ogóle pytam, robocie — za mia  si  po
chwili Ryan, dochodz c widocznie do wniosku, e moje milczenie jest
jedyn  mo liw  do uzyskania odpowiedzi  na jego pytanie. — Przecie
ty pewnie w yciu nie by a  w klubie ze striptizem. Dobra, niech b dzie
Glass Slipper. Najpierw stolik w Ocean Prime, Vince na pewno doceni
dobry stek. Powiedzmy na ósm . A na dziesi t  lo a w Glass Slipper.
Zapami ta a ?

Skin am g ow , zaciskaj c mocno z by, by nie powiedzie , e nie
jestem kretynk  i potrafi  spami ta  dwie nazwy knajp bez zapisywania
ka dej najmniejszej informacji w planerze, jak to robi Diana. Ryan
u miechn  si  z zadowoleniem.

— No to ekstra, mamy wszystko za atwione. Je li Vince co  knuje,
na pewno wyci gn  to z niego po pokazie, sama zobaczysz. Tak e nie
musisz si  ju  niczym martwi , bo widz , e ca y czas chodzi ci to po
g owie. Zadowolona?

Prychn am, odwracaj c si  na pi cie.
— To twoja firma, nie moja — rzuci am na odchodnym. — To tobie

powinno zale e  na jej utrzymaniu, nie mnie!�

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/pogodz
http://helion.pl/rt/pogodz


16

Rozdzia  2

Kashmir, kameralna kolacja dla dwojga w czwartek. Z tego, co pami ta-
am, Becca lubi a hindusk  kuchni .

Ocean Prime, steki dla dwóch osób na ósm  w pi tek. A potem
Glass Slipper — czyli Szklany Pantofelek — na dziesi t .

Cholerne rezerwacje. To w a nie robi am na co dzie .
Na szcz cie nie tylko to.
Od czasu do czasu Ryan musia  jednak troch  popracowa . Albo

chocia  udawa , e pracuje. Cho  w a ciwie wszystko robili za Ryana
jego podw adni, zdarza o si , e musia  umawia  si  z nimi na spotkania,
podczas których omawiali strategi  rozwoju firmy lub nowe inwestycje;
poza tym podpis dyrektora generalnego musia  znale  si  na ka dym
kontrakcie. Poniewa  za  on nie mia  czasu (akurat) ani ochoty (ju
pr dzej) ich czyta , to ja zajmowa am si  ogarnianiem tych kontraktów
za niego.

Zazwyczaj robi am to raz w tygodniu, w pi tki, chyba e dosta am
na biurko co  bardzo pilnego. Z niecierpliwo ci  czeka am na te pi tki.
Je li najbardziej pasjonuj cym zaj ciem w pracy staje si  czytanie znor-
matyzowanych umów, to chyba oznacza, e co  jest z t  prac  nie tak.

Z moj  zdecydowanie co  by o nie tak, ale ju  si  do tego przyzwy-
czai am.

Kiedy w pi tek dotar am do biura, zaj am si  standardowo czyta-
niem kontraktów, a nast pnie streszczaniem ich dla potrzeb Ryana na
ó tych samoprzylepnych karteczkach. „Umowa z podwykonawc  — bu-

dowa kompleksu mieszkalnego Sky View”, napisa am na jednej z nich,
a potem wzi am si  za kolejn . „Wykup dzia ek pod przestrze  biurow ,
centrum”. Dopiero przy ostatniej si  zastanowi am. „Sugeruj  spotkanie
z Murphym, eby to dok adniej omówi ”, napisa am w ko cu. Zawaha-
am si  i chcia am jeszcze co  doda , ale w tej samej chwili drzwi biura

otworzy y si  i stan  w nich Ryan.
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Zgodnie z moimi przewidywaniami wygl da  kiepsko. Tym razem
jednak nie mia  okularów przeciws onecznych, co uzna am za spory
post p.

— Jak to dobrze, e dzisiaj pi tek — wymamrota  zamiast powitania.
— Mog aby  przys oni  okna? Strasznie mocno s o ce wieci.

Zerkn am za okno, za którym lipcowe s o ce przegl da o si  weso o
w przeszklonych cianach s siednich wie owców. Zmarszczy am brew,
ale bez s owa si gn am po pilota i opu ci am nieco aluzje. Ryan wes-
tchn  cierpi tniczo.

— Dzi ki, jeste  wielka.
— Naprawd  niewiele trzeba, eby kobieta w twoich oczach sta a

si  wielka — powiedzia am cierpko. — Zamierzasz przyj  kiedy  do
pracy trze wy i nie na kacu?

— Gdyby  tylko nie zachowywa a si  jak moja matka — wymamro-
ta  znowu, odwracaj c si  ode mnie i wchodz c do swojego gabinetu.
Westchn am.

— Ryan, mam umowy do podpisu. Mog …
— Za pó  godziny! — odkrzykn , po czym trzasn  drzwiami. Z sa-

tysfakcj  zauwa y am, e musia o si  to odbi  echem w jego obola ej
g owie.

Ze z o ci  przylepi am ostatni  karteczk  i wpatrzy am si  w monitor
laptopa, eby nie zacz  krzycze . Dlaczego ze wszystkich szefów na
wiecie to mnie musia  si  trafi  taki beztroski, nieodpowiedzialny, bez-

my lny, niedojrza y, g upi…
Moja prywatna komórka zadzwoni a, zanim zd y am doko czy

t  wielce nie yczliw  my l. U miechn am si  odruchowo i nastrój nieco
mi si  poprawi , gdy zobaczy am na wy wietlaczu numer Logana.

— Cze , Indy — przywita  si  ze mn  weso o. — Dzwoni , eby si
przypomnie . Pami tasz o dzisiejszej kolacji?

— Jak mog abym zapomnie . — Za mia am si . — Przypomina-
cie si  codziennie od pocz tku tygodnia. W poniedzia ek dzwoni a
mama, we wtorek Nick, w rod  mama, w czwartek tata, dzisiaj ty…

— Mo e to dlatego, e ostatnio ci gle wymawiasz si  prac , siostra
— prychn  lekcewa co, zupe nie nie przejmuj c si  moimi s owami.
— Dlatego eby si  upewni , e dotrzesz na miejsce, wpadn  po ciebie
po pracy. O której ko czysz?
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— Po pierwsze, nie wpuszcz  ci  na gór  — zaprotestowa am na-
tychmiast. — Po drugie, jestem doros a i sama trafi  do rodziców, serio.

— Daj spokój, nie masz nawet samochodu. Zawioz  ci . A na poli-
cyjn  blach  wejd  absolutnie wsz dzie, uwierz mi.

Znowu si  za mia am, a zaj ta rozmow  z bratem prawie nie zauwa-
y am, jak obok mnie przemkn a Diana i skierowa a si  prosto do gabi-

netu Ryana. W ostatniej chwili zas oni am d oni  g o nik w telefonie.
— A ty dok d?! — zawo a am za ni . Diana obejrza a si  na mnie

niech tnie.
— Do Ryana, nie wida ? Mam do niego spraw . S u bow .
Zanim zd y am zaprotestowa , znikn a w gabinecie mojego szefa,

cicho zamykaj c za sob  drzwi. Przez moment trwa am w bezruchu,
ciekawa, czy Ryan j  wyrzuci, ale potem, ku mojemu zdziwieniu, aluzje
w jego gabinecie opad y, odcinaj c mnie od nich obojga.

S u bowa sprawa, jasne…
— Indy?! Jeste  tam?! — dar  si  tymczasem Logan do s uchawki.

Niech tnie wróci am do przerwanej rozmowy telefonicznej.
— Tak, przepraszam ci , musia am co … za atwi . Dobra, chcesz, to

wpadaj, ko cz  o pi tej. Tylko b agam, nie narób mi wstydu, dobrze?
— No wiesz, siostra? — zdziwi  si  ob udnie. — Czy ja kiedykolwiek

narobi em ci wstydu?
Kiedy wreszcie sko czy am z nim rozmawia , od o y am komórk

i z irytacj  wpatrzy am si  w zas oni ty przede mn  gabinet Ryana.
Mia am swoje podejrzenia, co dzieje si  w rodku, i z niewiadomych
mi wzgl dów strasznie mnie to denerwowa o. Mo e dlatego, e romanse
w pracy zawsze uwa a am za co  idiotycznego, a Ryan zawsze twierdzi ,
e podziela moje zdanie, zw aszcza po tym, jak ustali  to z ojcem, który

by  im bardzo przeciwny. I dla kogo Ryan je zmieni , dla Diany?
Czekaj c, a  zwolni si  miejsce w gabinecie mojego szefa, dopisa am

jeszcze kilka zda  do samoprzylepnych karteczek i umówi am spotkanie
z Murphym na lunch w poniedzia ek. Potem zerkn am na komórk
i przypomnia am sobie rozmow  z bratem.

„Nie narobi  ci wstydu”, jasne. Jakby nie zdarzy o mu si  wej  do
mojej poprzedniej pracy, gdy jeszcze dorabia am w trakcie studiów,
machn  policyjn  odznak  i da  do zrozumienia, e ma do mnie spraw .
Wszyscy wtedy spodziewali si , e wyprowadzi mnie w kajdankach.

Ale te  to by o ca kiem w stylu mojego brata.
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Kiedy drzwi gabinetu Ryana wreszcie si  otworzy y, uwa nie przyj-
rza am si  wychodz cej na zewn trz Dianie. W a ciwie nie wiedzia am,
czego si  spodziewa  — rozmazanej szminki? niedopi tej koszuli? —
ale nie znalaz am niczego. Diana pod moim spojrzeniem zarumieni a
si  lekko, ale nic nie powiedzia a, tylko podnios a g ow  wy ej i wyma-
szerowa a z biura.

Zacisn am mocno z by i pozbiera am wszystkie dokumenty z biurka,
eby zanie  je mojemu szefowi. Nie zamierza am dawa  mu nawet

minuty, eby si  pozbiera . Niby dlaczego mia abym to robi ?
Ryan siedzia  wygodnie rozparty na kanapie naprzeciwko plazmy,

która jednak by a wy czona. Czyta  co  — wygl da o na jedn  z tych
krety skich m skich gazet, dzi ki którym faceci wydaj  si  sobie jeszcze
bardziej m scy. Na mój widok od o y  j  na bok i u miechn  si  leniwie.

— No dobra, to co dla mnie masz, Indy? Siadaj.
Poklepa  d oni  miejsce obok siebie na kanapie, usiad am wi c

sztywno, a umowy rzuci am mu na stolik kawowy. Ryan westchn  na
ten widok.

— Ach, wi c to ten dzie  w tygodniu.
Je li ja uwielbia am pi tki, bo wreszcie mog am zaj  si  prawdziw

prac , to Ryan dok adnie z tego samego powodu ich nienawidzi . Wola
dni, w które móg  spokojnie ogl da  telewizj , umawia  si  na bizne-
sowe lunche i swobodnie dyskutowa  z dyrektorami poszczególnych
dzia ów, co wed ug niego mia o by  „trzymaniem r ki na pulsie”.
Dziwi am si , e nikt nie doniós  jeszcze jego ojcu, jak niewiele Ryan
robi w rodzinnej firmie.

— Wiesz co, Indy… — Ryan z niech ci  podniós  pierwsze pismo
i obejrza  je z obydwu stron. — Powinni my jako  zmieni  t  procedur .
Kto powiedzia , e mój podpis na wszystkich kontraktach jest w ogóle
niezb dny? Czy nie mogliby my…

— Twój ojciec tak zdecydowa , kiedy jeszcze tu rz dzi  — wesz am
mu natychmiast w s owo. — Chcia  mie  wgl d we wszystkie dokumenty
i kontrol  nad zawieranymi umowami. Naprawd  nie mo esz si  zmusi ,
eby robi  dla tej firmy przynajmniej tyle?

— Przecie  ja i tak si  na tym nie znam. — Za mia  si . — Je li kto
decyduje, czy s  w porz dku, to tylko ty.

— No wi c masz szcz cie, e twoja asystentka si  na tym zna —
uci am dyskusj  i podsun am mu umowy. — Ty mo esz przynajmniej
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sp dzi  pó  godziny, eby mnie wys ucha  i je podpisa . Nie zostaniesz
od tego pracoholikiem, gwarantuj .

Wola abym da  si  poci , ni  odda  komu  jedyn  prawdziw  prac ,
jak  wykonywa am w tej firmie.

— Dobrze ju , dobrze, daj te papiery i referuj — mrukn , pokonany,
na co u miechn am si  lekko.

Tym razem wygra am, ale zdawa am sobie spraw , e ten temat
wróci jeszcze jak bumerang. Pozostawa o mi chyba tylko mie  nadziej ,
e do tego czasu znajd  prac  gdzie indziej. Na razie nic jeszcze nie

robi am w kierunku zmiany posady; cz ciowo dlatego, e ci gle ywi am
g upi  nadziej  na zmian  nastawienia Ryana, a cz ciowo dlatego,
e… po prostu nie chcia am go zostawi  samego. Có  mog am na to

poradzi , e zd y am przywi za  si  do tego b azna i le mi by o na
my l, e mia abym go porzuci ?

Zreferowa am mu pokrótce tre  poszczególnych kontraktów, a Ryan
zacz  je podpisywa  bez wi kszego entuzjazmu, jednak zgodnie i w miar
sprawnie. Kiedy ju  uporali my si  z wszystkimi poza tym od Mur-
phy’ego, bo musia am jeszcze powiedzie  Ryanowi o zaplanowanym lun-
chu, posk ada am je w zgrabny stosik i podnios am si , eby je odnie
do siebie. Ryan jednak zatrzyma  mnie, k ad c mi d o  na ramieniu,
mimowolnie wi c usiad am z powrotem obok niego.

— Chcia a  pogada  o czym  poza umowami? — W odpowiedzi
pos a am mu jedynie pytaj ce spojrzenie. — No przecie  widz , e co
ci  gryzie. Mówisz mniej ni  zwykle i bardziej ni  zwykle skupiasz si
na pracy. Mo e i jeste  robotem, ale nawet po tobie wida , kiedy zacho-
wujesz si  jeszcze bardziej nieludzko ni  na co dzie .

Przewróci am oczami. Strasznie mnie denerwowa o, e Ryan nazywa
mnie „robotem” tylko dlatego, e gdy znajdowali my si  w jednym
pomieszczeniu, to ja by am jedyn  w nim osob , która kiedykolwiek
my la a o pracy.

— To nie moja sprawa — odpar am sucho, zbieraj c si  do wyj cia.
Ryan jednak znowu mnie przytrzyma , tym razem k ad c mi d o  na
kolanie, od czego zesztywnia am.

— No powiedz, o co chodzi.
— Po prostu… My la am, e nie uznajesz biurowych romansów —

prychn am, bo skoro sam chcia , to nie zamierza am ukrywa  przed
nim, co my l  na ten temat. — Moim zdaniem to bardzo nieprofesjonalne.
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— Twoim zdaniem, co? — mrukn . — A mo e ty po prostu jeste
zazdrosna? I te  by  chcia a mie  ze mn  taki biurowy romans?

Pochyli am si  troch  w jego stron .
— Chyba w twoich snach — wyszepta am mu prosto do ucha. Za-

mia  si  g o no.
— Teraz ju  na pewno! — przyzna  z rozbawieniem, a ja ani przez

sekund  w to nie uwierzy am. — S uchaj, Diana to nie… Rozmawiali-
my o interesach.

— Taa, jasne. — U miechn am si  przelotnie, cofaj c si  nieco, eby
móc na niego spojrze . — Przy zas oni tych aluzjach.

— To by o poufne spotkanie, okej?
Podnios am do góry r ce w ge cie poddania.
— Nie musisz mi si  t umaczy , Ryan. Ja tylko wyrazi am swoje

zdanie…
— …oparte na ca kiem b dnych przes ankach — doko czy  zdecy-

dowanie. — Takich samych, jakie kto  móg by teraz wyrazi  o nas, skoro
te  siedzimy w moim gabinecie z zas oni tymi aluzjami, prawda?
Uwierz mi, e gdybym mia  dla kogokolwiek ama  moj  zasad  biuro-
wych romansów, to na pewno nie dla Diany. Pr dzej dla…

— Jackie z dzia u kadr? — podsun am natychmiast, przypominaj c
sobie, jak kiedy  na widok jej d ugich nóg i w skiej talii mrukn :
„ yleta”, gdy my la , e nie s ysz . Ryan znowu si  za mia .

— Tak, dla Jackie z dzia u HC. Albo dla Lindy z finansów. — Rudo-
w os , wysok  Lind  pami ta am z ostatniego przyj cia wi tecznego.
— Albo dla ciebie.

Na t  ostatni  uwag  zareagowa am pe nym niedowierzania wes-
tchnieniem. Ryan by  niepoprawnym flirciarzem i zawsze robi  wszystko,
eby kobiety w jego towarzystwie czu y si  docenione. Owszem, dla niego

zapewnienie, e przespa by si  ze mn , gdyby nie cz ca nas s u bowa
relacja, by o ogromnym komplementem. Ryan czasami by  szowini-
styczn  wini .

Ale przy tym pe n  uroku, wi c i tak nie potrafi am si  na niego
gniewa .

Otworzy am ju  usta, eby co  odpowiedzie , ale w tej samej chwili
us ysza am gdzie  za sob :

— Nie przeszkadzam wam przypadkiem?
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Strz sn am z kolana d o  Ryana i poderwa am si  z sofy, jakbym
robi a na niej co  zdro nego, chocia  przecie  nic takiego si  nie dzia o.
Poczu am wype zaj cy na policzki rumieniec, który mniej mia  jednak
wspólnego z sytuacj , w jakiej zastano Ryana i mnie, a wi cej z osob ,
która wypowiedzia a te s owa.

Pozna am go od razu, chocia  widzia am go raptem par  razy i za-
mieni am z nim cznie mo e ze dwa s owa (pozdrowienia z mojej strony,
które on skwitowa  niedba ymi mrukni ciami). Gdyby postawi  Vincenta
i Ryana obok siebie, nikt chyba nie powiedzia by, e s  bra mi —
Vincent mia  ciemne, niemal e czarne w osy i równie ciemne oczy, ukryte
za prostok tnymi szk ami okularów w czarnych oprawkach, by  wysoki,
postawny i nieco sztywny, zawsze idealnie uczesany i równie idealnie
ubrany. Je liby zedrze  mu ko nierzyk koszuli, pewnie mia by pod
spodem drugi. Gdy przygl da am si , jak idzie w naszym kierunku,
bez cienia u miechu na twarzy o ostrych, niezbyt regularnych rysach,
przez które w przeciwie stwie do Ryana nie mo na by go pewnie nazwa
klasycznie przystojnym, przez g ow  przemkn a mi my l, e przez
„sztywny” mia am raczej na my li zachowanie Vincenta. Jego p ynnym
ruchom nie mog am bowiem niczego zarzuci , przypomina y mi ruchy
pantery czaj cej si  do skoku.

Ale mo e to dlatego, e w przeciwie stwie do Ryana widzia am
w Vincencie zagro enie, jeszcze zanim Kim do mnie zadzwoni a. Mo e
z kolei dlatego, e zawsze by  taki ma omówny i opanowany, przez co
nie mog am go rozgry .

— Vince! — wykrzykn  Ryan, podrywaj c si  z sofy, by powita
brata. Wymin  mnie, jakbym by a kuk , i obj  mocno Vincenta. — Co
ty tutaj robisz?!

— Kim podobno uprzedzi a twoj  asystentk , e przyje d am —
brzmia a szorstka odpowied . Potem Vincent pos a  mi ch odne spojrze-
nie. — Mo e by a zaj ta… czym innym.

Wobec tak jawnego oskar enia mnie o niekompetencj  odzyska am
czucie w nogach i podesz am bli ej, podnosz c równocze nie wy ej g ow .
Niewa ne, ile milionów mia  na koncie ten facet, nie pozwol  si  bez-
karnie obra a .

— Oczywi cie, e uprzedzi a — potwierdzi am, nie zamierzaj c si
z nim wita , skoro on nie uzna  za stosowne tego zrobi . — A ja poin-
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formowa am Ryana i zamówi am transport z lotniska. Samolot mia
wyl dowa  o pi tej trzydzie ci.

— Hmm, zastanawiaj ce. — Vincent uniós  drwi co brew i ju  wie-
dzia am, e zrobi  to specjalnie. Przypuszcza am, e nie chcia , eby-
my wiedzieli, o której przyjedzie do firmy, dlatego celowo szerzy

dezinformacj . — Mo e pomyli y cie co  z Kim przez ró nic  czasu?
— Mi dzy Bostonem a Nowym Jorkiem? — uda am zdziwienie.

— Jak ostatnio sprawdza am, to adnej nie by o.
Ryan klasn  w r ce i jak zwykle roz adowa  atmosfer , a przynajm-

niej spróbowa  to zrobi . Z Vincentem po jednej stronie i ze mn  po
drugiej to nie mog o by  atwe.

— Niewa ne, niewa ne, pomy ki przecie  si  zdarzaj , to niczyja
wina! Vince, pozna e  wcze niej moj  asystentk ? — zapyta  swobodnie,
jakby nie zauwa aj c napi cia mi dzy nami. — To naprawd  nieoce-
niona pomoc.

— W a nie widzia em — odpar  kwa no, na co mia am ochot  odpo-
wiedzie  jak  ostr  uwag , ale zmilcza am, czuj c kolejny rumieniec.
Cholera, przecie  nie robili my z Ryanem nic z ego! — Tak, poznali my
si  przy której  mojej poprzedniej wizycie. Panna… Jones?

Zacisn am szcz ki, bo k liwa uwaga by a coraz bli ej, na ko cu
j zyka. Serio, Vincent? Skoro mia am na imi  Indiana, to z pewno ci
musia am nazywa  si  Jones, tak?

Jego twarz nie zdradza a absolutnie adnych uczu , nie potrafi am
wi c nawet oceni , czy powiedzia  to specjalnie, czy raczej faktycznie
by a to pomy ka spowodowana tym, co mog o si  kojarzy  z moim imie-
niem. Nic jednak nie mog am poradzi  na to, e pos dza am go od razu
o jak najgorsze intencje.

— Rany, Vince, pami  ci jednak mocno szwankuje — za mia  si
tymczasem Ryan, najwyra niej nie podejrzewaj c brata o celow  z o li-
wo . Kochany, dobroduszny Ryan. — Nie, moja asystentka nazywa si
Fisher. Indiana Fisher.

— Indiana Fisher. Jak e mog em zapomnie  — odpar  Vincent, po-
sy aj c mi kolejne spojrzenie, w którym przysi g abym, e czai o si  roz-
bawienie. Czy by brat Ryana jednak mia  jakie  szcz tkowe poczucie
humoru? Kompletnie go o to nie pos dza am. — Obiecuj , e teraz ju
b d  pami ta . W takim razie poznajmy si  oficjalnie, jestem Vincent
North.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/pogodz
http://helion.pl/rt/pogodz


24

Och, jakbym nie wiedzia a. Prze kn am jednak kolejn  uwag  i po-
da am mu d o , zauwa aj c mimo woli, e u cisk ma bardzo silny i zde-
cydowany, a skór  ciep  i szorstk .

— Indy, zostaw nas teraz samych — poprosi  nast pnie Ryan, do-
k adnie tak, jak si  spodziewa am. — Mo esz zaj  si  tymi umowami.

Jakbym potrzebowa a podpowiedzi, czym powinnam si  zaj . Jak-
bym to nie ja sama w dziewi dziesi ciu procentach przypadków organi-
zowa a sobie prac , bo Ryan nie mia  o niej zielonego poj cia. Nie no,
sk d e.

Wymin am ich i zgarn am ze stolika papiery.
— Rezerwacja jest potwierdzona — odezwa am si , mijaj c ich

w drodze do drzwi. — Ósma, Ocean Prime, potem Glass Slipper. Bawcie
si  dobrze, ch opcy.

Zatrzasn am za sob  drzwi, nie ogl daj c si  ani razu, chocia  czu-
am na sobie ich spojrzenia.

Przesz am si  po biurze i wyj tkowo osobi cie odda am poszcze-
gólne umowy, zamiast przekaza  je kurierom; wszystko po to, eby by
jak najdalej od biura Ryana. Kiedy tam wróci am, aluzje by y ods o-
ni te, a w rodku pusto. Poszli sobie, obydwaj. Hurra.

Ryan zadzwoni  tylko raz, ko o dwunastej.
— Wyszli my z Vincentem na lunch, gdyby kto  o mnie pyta

— o wiadczy . Przewróci am oczami.
— Tak, pyta o o ciebie jakie  pi tna cie osób. Spali o si  jedno

osiedle, policja podejrzewa podpalenie, wi c musisz z o y  zeznania.
— Ha, ha, bardzo mieszne. — Obydwoje doskonale wiedzieli my,

e kiedy kto  pyta  o Ryana, w wi kszo ci przypadków to ja za atwia am
jego sprawy. — Jakby co, oprowadzam brata po firmie.

— Bo nigdy wcze niej tu nie by ? — dopowiedzia am sceptycznie.
Prychn .

— Nie, po prostu chcia  zobaczy , co si  tu pozmienia o od czasu jego
poprzedniej wizyty. Po lunchu odwiedzimy dzia  finansowy i HC. Jakby
kto  pyta , mo e dzwoni  do mnie na komórk .

— Czy chodzi o ten dzia  HC, który mie ci si  na stronie interne-
towej Boston VIP Ladies Escorts?

— No popatrz, nie wiedzia em, e znasz takie strony, kochanie! —
Od ciebie, pomy la am z o liwie. — Nie, to mo e wieczorem. Na razie
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jeste my w firmie. Wróc , eby zobaczy , czy nie urwa a  si  wcze niej,
wi c lepiej niczego nie planuj.

— Wychodz  dzisiaj o pi tej i nic nie zmusi mnie do zostania tu d u ej
— odpowiedzia am stanowczo.

— Czy by  mia a randk ? A zapyta a  mnie o zgod ?
— To nie twoja sprawa, co robi  po godzinach. — Kiedy tylko to po-

wiedzia am, zrozumia am, e da am si  wci gn  w pu apk . Policzy-
am w my lach do pi ciu, eby si  uspokoi . Ostatnio wystarczy o na-

prawd  niewiele, by Ryan wyprowadzi  mnie z równowagi. — Roz czam
si  teraz.

Nie czekaj c na jego odpowied , wcisn am czerwony przycisk w tele-
fonie i od o y am go powoli, spokojnie. Inaczej móg by si  przypadkiem
roztrzaska  o biurko.

Kiedy potem w my lach przeanalizowa am sobie t  ostatni  wymian
zda , dosz am do wniosku, e nasz stosunek szef – pracownica by  jed-
nak troch  dziwny. Ryan mnie prowokowa , jakby usi uj c wyprowadzi
mnie z równowagi, i najwyra niej sprawia o mu to przyjemno . Ja
z kolei nie okazywa am mu ani odrobiny szacunku, bo te  w ogóle na to
nie zas ugiwa . Równie  dlatego, e zdarza o mu si  dzwoni  do mnie
w weekend, bo nie potrafi  wybra  krawatu na randk , albo w nocy, kiedy
zapomnia  numeru do korporacji taksówkarskiej, który w asnor cznie
wbi am mu w komórk . Ryan czasami by  po prostu jak ma e dziecko.

Albo raczej by  tak bardzo bezmy lny.
aden z nich, ani Ryan, ani Vincent, nie pokaza  si  a  do pi tej,

z czego pod wiadomie bardzo si  cieszy am. Mimo wszystko podejrze-
wa am, e unikanie Vincenta nie b dzie takie proste — by am niemal e
pewna, e co  knuje i e namówienie Ryana, by w ogóle si  tym zaintere-
sowa , spe znie na niczym. A poniewa  zazwyczaj to ja ratowa am Ryana
z k opotów…

Och, przeczuwa am naprawd  spore problemy.
Równo o pi tej zebra am swoje rzeczy i skierowa am si  ku windzie,

nie czekaj c na pojawienie si  Logana. Mog o oczywi cie zdarzy  si
tak, e miniemy si  po drodze, znaj c jednak jego punktualno  —
a raczej jej brak — szacowa am, e powinni my spotka  si  raczej gdzie
na dole. Przesz am przez ca e pi tro, pozdrawiaj c po drodze tych, którzy
zostawali po godzinach, i ycz c im mi ego weekendu. Chocia  prawie
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z nikim w firmie nie utrzymywa am bli szych kontaktów, zna am si
ze wszystkimi.

Dzi ki pracy w North&North Development do perfekcji opanowa-
am umiej tno  small talku; praktykowa am j  przy ka dej mo liwej

okazji, nawet jad c wind  z ca kowicie obcymi mi lud mi. Dzi ki temu
wi kszo  pracowników kojarzy a mnie i lubi a, gdy  zawsze ch tnie
s ucha am o ich planach na weekend, chorobach dzieci czy wspomnie-
niach z wakacji. Dyskutowa am o ksi kach, które czytali, i filmach,
które widzieli, nawet je li sama mia am o nich niewielkie poj cie. Za-
zwyczaj po prostu wiedzia am, co powiedzie .

No i bardzo pomaga a mi te  wietna pami . Nazwanie po imieniu
osoby, z któr  rozmawia si  drugi raz w yciu, robi naprawd  dobre
wra enie.

Po drodze na parter wymieni am kilka uwag z Meliss  z dzia u han-
dlowego — g ównie rozmawia y my o pogodzie i planach wakacyjnych
(Melissa wybiera a si  do West Palm Beach) — a potem po egna am
si  i wysz am na zewn trz, d c ku bramkom, przez które bez prze-
pustki nie mo na by o przedosta  si  ani do rodka, ani na zewn trz.
Ju  z daleka zauwa y am opartego o lad  recepcji Logana, który najwy-
ra niej w najlepsze flirtowa  z Rhond . Pokr ci am z niedowierzaniem
g ow  i pomacha am mu; mia  chyba trzecie oko gdzie  na czole, bo
skin  na mnie i natychmiast wróci  do przerwanej rozmowy, nie odry-
waj c wzroku od Rhondy.

Zawsze mnie zaskakiwa o, e mój brat jest atrakcyjny dla kobiet.
Dla mnie pozostawa  trollem, ale obiektywnie rzecz bior c, pewnie móg
si  podoba . Bardzo du o wiczy  i by  naprawd  dobrze zbudowany,
poza tym wysoki, jak wszyscy faceci w rodzinie Fisherów. Dzi ki ciem-
noblond w osom i niebieskim oczom mia by mo e urod  typowego
surfera z Kalifornii, gdyby nie fakt, e ci ka praca w ró nych dziwnych
godzinach sprawi a, e wiecznie wygl da  na zm czonego albo przepi-
tego. A po wielu godzinach sp dzonych w pracy rzadko chcia o mu si
goli , wi c cz sto chodzi  z kilkudniowym zarostem na twarzy. Zaska-
kuj ce, jak du o dziewczyn si  na to apa o; chyba kojarzy  im si  z Brud-
nym Harrym albo Harrym Hole’em (tym granym przez Michaela Fass-
bendera) czy innym policjantem po przej ciach.

— Cze , Indy. — Powita  mnie szerokim u miechem, gdy tylko
przesz am przez bramki, i przyci gn  do siebie mocno. — Pami tasz,
e mia em za wieci  odznak ?
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— Jasne, akurat bym ci pozwoli a — wymamrota am. — Zreszt
chyba by e  zaj ty, nie? Cze , Rhondo. Ko czysz nied ugo?

— Dwana cie godzin zmiany, z otko — wyszczerzy a si  Rhonda,
ca y czas nie spuszczaj c jednak wzroku z obejmuj cego mnie Logana.
— Za chwil  spadam do domu i nikt mnie nie zatrzyma! Chyba e
ty chcia by  to zrobi , Logan.

Logan roze mia  si  i ze smutkiem pokr ci  g ow .
— Niestety, jestem ju  umówiony z moj  upierdliw  siostr . — To

mówi c, cmokn  mnie w czubek g owy. — I reszt  wspania ej rodzinki.
Mo e innym razem, co?

Po tych s owach pu ci  do Rhondy oko, a zanim zd y a odpowie-
dzie , po egna am si  pospiesznie i odci gn am go w stron  wyj cia,
miej c si  w g os.

— Nie b dziesz podrywa  moich kole anek z pracy — o wiadczy am,
prowadz c go na zewn trz, gdzie nadal pra y o s o ce. By a to przyjemna
odmiana po biurowej klimatyzacji. Chwyci am Logana za rami  i poci -
gn am w stron  parkingu.

Min li my kilku wa niaków w garniturach, wracaj cych jeszcze
do biura, z którego sama w a nie ucieka am, nie zwróci am jednak na
nich wi kszej uwagi. Mój dzie , a nawet tydzie  pracy ju  si  sko czy
i nie zamierza am ani razu ogl da  si  na pozostawiony za plecami
wie owiec.

Kiedy by am w dobrym humorze, nazywa am to oddzielaniem ycia
prywatnego od s u bowego. Kiedy by am w z ym — ucieczk  i prób
zapomnienia o pe nionej przeze mnie w firmie Ryana funkcji.

— Niby dlaczego nie?! Przecie  jestem taki grzeczny! — zawo a
tymczasem Logan z oburzeniem, by po chwili obrzuci  mnie uwa nym
spojrzeniem. — Musimy jecha  jak najszybciej, powinna  si  jeszcze
przebra . Je li tata zobaczy ci  w tym korporacyjnym wdzianku, dosta-
nie zawa u.

Och, to by o wi cej ni  pewne. W ko cu moi rodzice nadal uwa ali,
e korporacja wyci nie ze mnie wszystkie soki i wyrzuci wypalon ,

ledwie yw  i w depresji, gdy przestan  by  potrzebna.
Czasami sama si  tego ba am.
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