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Rozdziaï 1
Dwa kierunki na Harvardzie, pomyĂlaïam z irytacjÈ, stojÈc w dïugiej
kolejce. ZarzÈdzanie i marketing, a poza tym zarzÈdzanie zasobami
ludzkimi, obydwa ukoñczone z wyróĝnieniem. SzeĂÊ lat pieprzonych
studiów w Lidze Bluszczowej, chociaĝ moi rodzice zawsze uwaĝali, ĝe
mi siÚ nie uda.
I po co to wszystko?
Po cholerÚ, powtórzyïam w myĂlach chyba po raz dziesiÈty tego
dnia i przesunÚïam siÚ o krok do przodu, po czym uĂmiechnÚïam siÚ
do mïodej dziewczyny za kontuarem.
— PoproszÚ mroĝonÈ moccÚ z dodatkowym syropem waniliowym
— wyrecytowaïam to samo zamówienie, które skïadaïam codziennie
o wpóï do dziewiÈtej rano. To juĝ oficjalne: byïam dziewczynÈ od waniliowej mokki. — Na odtïuszczonym mleku — dodaïam po chwili, caïkowicie niepotrzebnie, bo ciemnoskóra baristka i tak doskonale o tym
wiedziaïa.
W koñcu zamawiaïam tu kawÚ kaĝdego dnia z wyjÈtkiem weekendów. Od roku. Od czasu, gdy jako absolwentce dwóch kierunków na
Harvardzie zachciaïo mi siÚ przyjÈÊ posadÚ asystentki dyrektora generalnego, majÈc idiotycznÈ nadziejÚ, ĝe w ten sposób bÚdÚ siÚ mogïa
jakoĂ wybiÊ.
Po ponad roku pracy dla Ryana nadal byïam dziewczynÈ na posyïki,
która co rano przynosiïa mu waniliowÈ moccÚ. NastÚpnie kserowaïa
dokumenty. Potem odbieraïa telefony, ustawiaïa szefowi spotkania,
oddawaïa jego rzeczy do pralni i zamawiaïa kwiaty jego kolejnym
podrywkom. Absolutnie nie tak wyobraĝaïam sobie obowiÈzki asystentki dyrektora generalnego jednej z najprÚĝniej rozwijajÈcych siÚ
w Bostonie firm.
Ale teĝ mój szef nie byï dokïadnie taki, jak spodziewaïam siÚ na
poczÈtku. Ryan North byï mïody, niewiele starszy ode mnie, skrajnie
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nieodpowiedzialny i zajÚty niemalĝe wyïÈcznie kobietami. Jakim cudem
ta firma jeszcze nie upadïa po tym, jak niespeïna trzy lata wczeĂniej
przejÈï jÈ od przechodzÈcego na emeryturÚ ojca, tego nie wiedziaïam.
Miaïam jednak wraĝenie, ĝe pomimo wïadzy, jakÈ Ryan de facto miaï
w firmie, ona i tak pÚdziïa do przodu wyïÈcznie siïÈ rozpÚdu.
PrawdÚ mówiÈc, nie chciaïam byÊ na pokïadzie, kiedy wreszcie siÚ
zatrzyma.
OpuĂciïam kawiarniÚ i skierowaïam siÚ w stronÚ biurowca, w którym pracowaïam.
Do Huntington Avenue miaïam tylko dwie przecznice, które znaïam juĝ wïaĂciwie na pamiÚÊ, jako ĝe tÚ samÈ drogÚ przebywaïam piÚÊ
razy w tygodniu. ZrÚcznie lawirujÈc wÈskim chodnikiem miÚdzy spieszÈcymi siÚ do pracy luděmi, z tekturowym opakowaniem na kawÚ w lewej dïoni, jak zwykle rozglÈdaïam siÚ dookoïa i chïonÚïam widoki. Lubiïam Boston. SpÚdziïam w tej okolicy caïe ĝycie i nawet na studia
poszïam moĝliwie blisko, ĝeby nie musieÊ siÚ wyprowadzaÊ z miasta.
Na szczÚĂcie jeden z najlepszych uniwersytetów w kraju znajdowaï
siÚ prawie za rogiem.
Szeroka, dwupasmowa Huntington Avenue jak zwykle o tej porze
tÚtniïa ĝyciem. WyrastajÈce w niebo nowoczesne, przeszklone wieĝowce
pochylaïy siÚ nad kolejkami samochodów czekajÈcych na zmianÚ
Ăwiateï na najbliĝszym skrzyĝowaniu. Chociaĝ zaledwie kilkanaĂcie
przecznic na póïnoc miasto przeglÈdaïo siÚ w wodach Charles River,
a niewiele dalej na wschód otwieraïo na ZatokÚ Massachusetts, w Back
Bay, dzielnicy, gdzie pracowaïam, nie miaïo siÚ wraĝenia przebywania
tak blisko wody — czy to rzeki, czy oceanu. Widziaïam jedynie przeraěliwie niebieskie niebo, przecinane licznymi drapaczami chmur i strzelistymi wieĝami koĂcioïów.
Moje szpilki stukaïy o chodnik, gdy wraz z innymi przechodniami
doszïam do Ăwiateï. Zatrzymaïam siÚ na moment, czekajÈc na zielone
i obojÚtnym wzrokiem wpatrujÈc siÚ w mijajÈce nas pÚdem auta. Jak
zwykle w lipcu w Bostonie byïo ciepïo, ale nie gorÈco — tego dnia mogïo
byÊ najwyĝej dwadzieĂcia piÚÊ stopni, odczuwalna temperatura byïa
jednak wyĝsza ze wzglÚdu na panujÈcÈ wilgoÊ. Nawet moje ciemnobrÈzowe, zazwyczaj proste wïosy zaczynaïy siÚ w takÈ pogodÚ idiotycznie
krÚciÊ i puszyÊ. Poniewaĝ zwïaszcza w pracy staraïam siÚ wyglÈdaÊ
idealnie i profesjonalnie, ciÈgle mnie to denerwowaïo.
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Dotarïam w koñcu na miejsce — kilkudziesiÚciopiÚtrowy wieĝowiec byï siedzibÈ firmy mojego szefa od kilkunastu lat, czyli niemal
odkÈd zostaï wybudowany — i przez automatyczne drzwi weszïam do
Ărodka, siÚgajÈc po drodze do torebki, by znaleěÊ przepustkÚ. Jak
zwykle pozdrowiïam RhondÚ — ochroniarza, ciemnoskórÈ dziewczynÚ siedzÈcÈ na recepcji przy wejĂciu — potem zaĂ wybraïam na panelu
windy najwyĝsze piÚtro, bo tam wïaĂnie, z najlepszym widokiem na
miasto, urzÚdowaï mój bezpoĂredni szef, Ryan North.
Dyrektor generalny North&North Development, tak dla ĂcisïoĂci.
To drugie „North” zostaïo dodane do pierwszego, gdy Ryan przejÈï obowiÈzki dyrektora generalnego po ojcu, który poczÈtkowo czÚĂciowo, a potem juĝ zupeïnie wycofaï siÚ z pracy w firmie, decydujÈc
siÚ przejĂÊ na emeryturÚ. Nic dziwnego zresztÈ — nie poznaïam go
osobiĂcie, ale od innych pracowników wiedziaïam, ĝe w ciÈgu ostatnich miesiÚcy szeĂÊdziesiÚciopiÚcioletni Charles North przeĝyï dwa
ataki serca, co niemalĝe wykoñczyïo psychicznie jego o piÚÊ lat mïodszÈ ĝonÚ. Gdyby nie zrezygnowaï z pracy, mogïoby to dla niego skoñczyÊ siÚ duĝo gorzej.
Jak zwykle o tej porze biuro byïo na wpóï puste. Ze wzglÚdu na
wykïadzinÚ poïoĝonÈ na podïodze korytarza prowadzÈcego do dyrektorskich gabinetów nie byïo sïychaÊ stukotu moich szpilek, gdy dÈĝyïam do zajmowanego przeze mnie pomieszczenia na samym koñcu.
Z korytarza wchodziïo siÚ do mojego gabinetu, gdzie przy wejĂciu
mieĂciïo siÚ masywne biurko — bo w koñcu stanowiïam gïównÈ zaporÚ przeciwko nieproszonym goĂciom — a po mojej prawej stronie takĝe
wielka szafa zawierajÈca wszystkie niezbÚdne papierowe kopie dokumentów. ¥ciana naprzeciwko wejĂcia byïa wykonana ze szkïa i otwieraïa siÚ na wspaniaïÈ panoramÚ Bostonu, a pod niÈ staïa niewygodna
sofa dla petentów czekajÈcych na audiencjÚ, natomiast na Ăcianie po
lewej od mojego biurka znajdowaïy siÚ kolejne drzwi, prowadzÈce juĝ
do gabinetu Ryana. Caïego szklanego, dodajmy — miaï tylko zawieszone
na Ăcianach ĝaluzje, z których czasami korzystaï.
Zwykle wtedy, gdy w pracy odwiedzaïa go jakaĂ podrywka.
Co, musiaïam oddaÊ mu sprawiedliwoĂÊ, nie zdarzaïo siÚ zbyt czÚsto.
Chociaĝ Ryan zdecydowanie za bardzo lubiï kobiece towarzystwo, staraï
siÚ korzystaÊ z niego raczej po pracy niĝ w jej trakcie. Nawet jeĂli siedzÈc
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za biurkiem, i tak niezbyt przykïadaï siÚ do wykonywania swoich
obowiÈzków.
Weszïam do jego gabinetu i wzrokiem ogarnÚïam caïe pomieszczenie. Jak zwykle panowaï w nim idealny porzÈdek: biurko naprzeciwko
wejĂcia byïo czyste, prawie puste, podobnie szklany stolik do kawy
z lewej strony, wokóï którego staïa skórzana sofa i dwa fotele. Za biurkiem znajdowaïy siÚ zamkniÚta szczelnie szafa i regaï peïen ksiÈĝek
na temat prowadzenia firmy, których Ryan z pewnoĂciÈ nigdy nie
przeczytaï. Na Ăcianie nad stolikiem zawieszono duĝÈ plazmÚ, na której
mój szef oglÈdaï czÚsto rozgrywki futbolowe, a w niszy w gïÚbi pomieszczenia staï okrÈgïy stóï z kilkoma krzesïami, tworzÈc coĂ w rodzaju
niewielkiej strefy konferencyjnej.
¥ciana po prawej stronie od biurka, przeszklona, dawaïa wspaniaïy
widok na panoramÚ miasta, w zasadzie taki sam, jaki miaïam przed
oczami, gdy siedziaïam na swoim miejscu: rzÚdy kilkupiÚtrowych starych kamienic przetykanych nowoczesnymi wieĝowcami, oddzielone
od siebie pasami zieleni, koñczÈce siÚ otoczonÈ parkiem, przeciÚtÈ ïukami mostów taflÈ wody — Charles River. Aĝ po horyzont za oknem
rozpoĂcieraïo siÚ rozrastajÈce siÚ ciÈgle miasto. Back Bay zaprojektowano bardzo starannie, symetrycznie i geometrycznie, wzorujÈc siÚ na
niegdysiejszym projekcie rozbudowy Paryĝa, co daïo siÚ zauwaĝyÊ
z wysokoĂci trzydziestego szóstego piÚtra. Boston byï kolorowy i peïen
ĝycia — z niebieskÈ wodÈ pobliskiej rzeki, zieleniÈ drzew, beĝem starszych budynków i kamienic, a takĝe szkïem i stalÈ tych najnowszych.
Na przeszklonym biurku Ryana — serio, oni tu wszyscy mieli bzika
na punkcie szkïa, mogïam siÚ przeglÈdaÊ w poïowie biurowych powierzchni — postawiïam kubek z kawÈ i wyszïam, kierujÈc siÚ w stronÚ mojego wïasnego miejsca pracy. WyciÈgnÚïam laptopa, a czekajÈc,
aĝ siÚ wïÈczy, przejrzaïam papiery na biurku, które zostaïy mi z poprzedniego dnia. Nie byïo tam jednak nic ciekawego.
Czasami sama nie pojmowaïam, po co przychodzÚ do pracy tak wczeĂnie, by znaleěÊ siÚ w niemal pustym biurze. Nie miaïam masy roboty
do nadgonienia ani stu obowiÈzków, które musiaïam wypeïniÊ przed
przyjĂciem innych. Po prostu lubiïam rozlokowaÊ siÚ w ciszy i spokoju,
a Ryan lubiï, gdy mocca czekaïa na niego, kiedy przychodziï do pracy.
Poniewaĝ zaĂ nigdy nie zostawaï dïuĝej niĝ szeĂÊ godzin, ja sama nie
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musiaïam siedzieÊ po godzinach, by byÊ w firmie przed nim i wychodziÊ
po nim. Pod tym wzglÚdem to zawsze byïo ïatwe.
Ta praca w ogóle nie stawiaïa przede mnÈ ĝadnych wyzwañ, nad
czym nieustannie ubolewaïam.
— CzeĂÊ, Indy. — Sekretarka dyrektora finansowego, blondwïosa
Diana, zajrzaïa do mnie specjalnie, bo do biura Ryana nie byïo po drodze nikomu. Przecieĝ znajdowaïo siÚ na samym koñcu korytarza. —
Ryana jeszcze nie ma?
Posïaïam jej nieufne spojrzenie, którym zupeïnie siÚ nie przejÚïa.
Diana byïa ïadna, dopiero co ukoñczyïa college i miaïa najdïuĝsze nogi,
jakie kiedykolwiek widziaïam, które chÚtnie pokazywaïa, tak jak i dzisiaj, gdy miaïa na sobie szarÈ oïówkowÈ spódnicÚ przed kolano — dress
code jednak obowiÈzywaï.
— Nie ma — potwierdziïam zdawkowo. — Chcesz, ĝebym coĂ mu
przekazaïa?
— Nie, nie bÚdÚ ciÚ fatygowaÊ — odpowiedziaïa beztrosko, zawieszajÈc siÚ na klamce i machajÈc z lekcewaĝeniem rÚkÈ. Jej umalowane
na róĝowo usta wygiÚïy siÚ w lekkim uĂmiechu. — Najwyĝej potem go
zïapiÚ.
Bardzo chciaïam zapytaÊ, czy dyrektor finansowy miaï do mojego
szefa jakÈĂ sprawÚ, ale ostatecznie siÚ powstrzymaïam. W gruncie rzeczy
nie obchodziïo mnie, co Ryan robi z DianÈ po pracy. A nawet w jej
trakcie. Gdyby obchodziïo mnie to choÊby ciut bardziej, moĝe ostrzegïabym DianÚ, jak zazwyczaj koñczÈ siÚ romanse w pracy, ale poniewaĝ
tak nie byïo, skierowaïam wzrok z powrotem na monitor i wróciïam
do przeglÈdania wiadomoĂci w jakimĂ portalu informacyjnym.
„¥MIERm W RATUSZU”, gïosiïa jedna z nich czerwonymi literami.
— BÚdzie za jakieĂ dziesiÚÊ minut — zapowiedziaïam tylko, na co
Diana podziÚkowaïa i siÚ ulotniïa. Nie mogïam powstrzymaÊ ostatniego
spojrzenia na jej ksztaïtny tyïek.
Zgodnie z moimi sïowami Ryan przyszedï niedïugo póěniej. Sïyszaïam go juĝ z daleka, bo wiÚkszoĂÊ ludzi zdÈĝyïa siÚ zejĂÊ do biura i pozdrawiali go wszyscy po drodze. Moĝe i byï nierobem, ale z pewnoĂciÈ
pracownicy go lubili i naprawdÚ nie wiedziaïam, jak on to robiï. To znaczy jasne, miaï w sobie mnóstwo uroku. Mimo wszystko jednak widziaïam w nim przede wszystkim lenia i niebieskiego ptaka, który nigdy
nie zamierzaï dorosnÈÊ.
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— Indy, jak dobrze, ĝe juĝ jesteĂ — wymamrotaï na mój widok, na
co odruchowo podniosïam gïowÚ znad ekranu laptopa. Potem uniosïam
takĝe brwi. — MogïabyĂ podaÊ mi szklankÚ wody? Och, juĝ nie patrz
tak na mnie. Tobie teĝ na pewno nie raz zdarzyïo siÚ zabalowaÊ.
— WidziaïeĂ kiedyĂ, ĝebym przyszïa do pracy w okularach przeciwsïonecznych? — zapytaïam bezlitoĂnie. Ryan westchnÈï cierpiÚtniczo.
— No dobrze, wiÚc moĝe nigdy ci siÚ nie zdarzyïo. W koñcu jesteĂ
pieprzonym robotem. BÚdÚ u siebie. Moja kawa?
— Na biurku, jak zawsze — odparïam, wstajÈc z fotela. Ryan
uĂmiechnÈï siÚ piÚknie, caïym zestawem swoich Ănieĝnobiaïych, prostych zÚbów. Jego rodzice musieli wydaÊ fortunÚ na ortodontÚ.
— DziÚki, jesteĂ anioïem, kochanie.
— To w koñcu anioïem czy robotem? — spróbowaïam uĂciĂliÊ, ale
tylko siÚ zaĂmiaï i zamknÈï w swoim gabinecie, nie szukajÈc odpowiedzi.
Z westchnieniem nalaïam mu wody ze stojÈcego w kÈcie dystrybutora
i skierowaïam siÚ w stronÚ jego gabinetu.
Ryan North ledwie miesiÈc wczeĂniej ĂwiÚtowaï trzydziestkÚ. To ja
musiaïam mu wtedy po nocy zamawiaÊ taksówkÚ z klubu nocnego, bo
nie miaï jak wróciÊ do domu. Wysoki, szczupïy, o ciemnoblond, krótko
ostrzyĝonych wïosach i bladoniebieskich oczach stanowiï ksiÈĝkowy
przykïad playboya i ïamacza serc. DziÚki wyniesionemu z domu dobremu
wychowaniu traktowaï kobiety z atencjÈ, ale szybko siÚ nimi nudziï
i skakaï z kwiatka na kwiatek. Nosiï siÚ zawsze nienagannie, jak tego
dnia, ubrany w stalowy garnitur i granatowy krawat do biaïej koszuli,
wszystko skrojone na miarÚ, Ăwietnie na nim leĝÈce. Przypominaï
w tym stroju prawdziwego czïowieka biznesu, a nie playboya, który
odziedziczyï po ojcu firmÚ, nie majÈc pojÚcia, jak siÚ niÈ zajmowaÊ.
Miaï luzacki sposób bycia, peïen wdziÚku, który tak zachwycaï kobiety, umiejÚtnoĂÊ gïadkiego wypowiadania siÚ i odnalezienia w absolutnie kaĝdej sytuacji, nienagannÈ postawÚ i uwaĝne, zwykle lekko rozbawione spojrzenie, pod którym czÚsto czuïam siÚ nieswojo. Moĝe to
dlatego, ĝe Ryan wszystkie kobiety rozbieraï wzrokiem, zapewne namyĂlajÈc siÚ, czy dobrze wyglÈdaïyby w jego ïóĝku. Podejrzewaïam, ĝe
przyzwyczaiï siÚ do tego tak bardzo, ĝe nie potrafiï juĝ zrobiÊ wyjÈtku
i spojrzeÊ w jakikolwiek inny sposób na jakÈkolwiek kobietÚ w przedziale wiekowym od dwudziestu do czterdziestu piÚciu lat. Albo nawet
piÚÊdziesiÚciu, kto wie jakie dokïadnie miaï preferencje.
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Mnie jednak Ryan nigdy nie próbowaï uwodziÊ. To pewnie miaïo coĂ
wspólnego z tÈ jego zasadÈ o nieromansowaniu w pracy, do której niegdyĂ zmusiï go ojciec. Albo po prostu byïam wyjÈtkiem i nie podobaïam
siÚ Ryanowi, trudno powiedzieÊ. Ja w kaĝdym razie zdawaïam sobie
sprawÚ, jaki jest przystojny, i nie mogïam stwierdziÊ, ĝe to nie robiïo na
mnie wraĝenia, ale równoczeĂnie doskonale wiedziaïam, ĝe z tego nigdy
nic nie mogïoby wyjĂÊ. Bo Ryan byï moim szefem, playboyem i emocjonalnym piÚciolatkiem. Nie lubiïam tego typu mÚĝczyzn.
OczywiĂcie jako swoich facetów. Jako szef i dobry znajomy Ryan byï
caïkiem w porzÈdku. Gdyby tylko nie kazaï mi zamawiaÊ sobie lunchu
do biura i odbieraÊ swoich rzeczy z pralni.
— Twoja woda, proszÚ. — Schyliïam siÚ, by postawiÊ szklankÚ na
biurku, dziÚki czemu miaïam bardzo dobry widok na nieco bladÈ
twarz Ryana, w poïowie zasïoniÚtÈ okularami przeciwsïonecznymi.
WestchnÈï i przejechaï rÚkÈ po krótkich wïosach, trochÚ je mierzwiÈc.
— DziÚki, Indy, naprawdÚ jesteĂ jedyna w swoim rodzaju.
— Bo przyniosïam ci wodÚ? — Ponownie uniosïam brwi. — NaprawdÚ tylko tyle wystarczy, ĝeby asystentka byïa dla ciebie idealna?
— O rany, prosiïem ciÚ, ĝebyĂ tak na mnie nie patrzyïa — jÚknÈï.
— Masz spojrzenie zupeïnie jak moja matka.
PrychnÚïam. Pewnie jego matka teĝ nie byïa do koñca zadowolona
z zachowania swojego mïodszego syna. Niby nie powinno mnie to obchodziÊ, ale mimo wszystko denerwowaïo mnie, ĝe ktoĂ taki byï moim
szefem. I bez ĝadnego wysiïku zdobyï takie stanowisko tylko dlatego,
ĝe jego ojciec zaïoĝyï tÚ firmÚ.
— Widocznie twoja matka jest bardzo mÈdrÈ kobietÈ — odpowiedziaïam. NiechÚtnie pokiwaï gïowÈ.
— Owszem, jest. Chociaĝ nie wiem, jak doszïaĂ do takiego wniosku.
— Pewnie, udawaj dalej, ĝe nie wiesz. — Odwróciïam siÚ na piÚcie
i skierowaïam w stronÚ drzwi. — GdybyĂ czegoĂ potrzebowaï, bÚdÚ
u siebie.
— Indy! — krzyknÈï za mnÈ, gdy byïam juĝ przy drzwiach. Zatrzymaïam siÚ z rÚkÈ na klamce i odwróciïam do niego. — Zamów, proszÚ,
kwiaty dla Camilli. JakiĂ ïadny, duĝy bukiet. WyĂlij na ten sam adres
co ostatnio.
SkinÚïam gïowÈ, zaciskajÈc mocno szczÚki, ĝeby nie powiedzieÊ czegoĂ, czego mogïabym potem ĝaïowaÊ. Bez sïowa wyszïam z gabinetu
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i opadïam na krzesïo przy swoim biurku. Rodzice byliby ze mnie dumni,
gdyby wiedzieli, jaki zawrotny sukces odniosïam.
Sama nie wiem, dlaczego nie chciaïam im powiedzieÊ. Wolaïam
wmawiaÊ im, ĝe robiÚ coĂ poĝytecznego i naprawdÚ ambitnego. Moĝe
to dlatego, ĝe rodzice generalnie nie przepadali za korporacjami i nie
rozumieli, dlaczego akurat tam chciaïam robiÊ karierÚ. Gdybym chociaĝ jÈ robiïa, mogliby to jakoĂ przeïknÈÊ, a tak… Nie miaïam odwagi
przyznaÊ siÚ, jak naprawdÚ wyglÈda moja praca. Chociaĝ na pewno by
mnie zrozumieli, miaïam wraĝenie, ĝe uznaliby, ĝe tracÚ czas i siÚ
marnujÚ.
Przed poïudniem musiaïam zajÈÊ siÚ kolejnÈ istotnÈ kwestiÈ — zamówiÊ Ryanowi lunch. ZdÈĝyïam tylko odïoĝyÊ sïuchawkÚ, gdy telefon rozdzwoniï siÚ ponownie. Rozpoznaïam numer, przez co odruchowo
siÚ uĂmiechnÚïam.
— CzeĂÊ, Kim — rzuciïam, gdy odebraïam. — Co sïychaÊ? Co tam
u Jessie?
— CzeĂÊ. A dziÚkujÚ, wszystko dobrze. — Jasny, czysty gïos Kim
od razu poprawiï mi humor. Chociaĝ nigdy nie widziaïyĂmy siÚ na ĝywo,
bardzo czÚsto rozmawiaïyĂmy przez telefon i traktowaïam jÈ jak przyjacióïkÚ. Ostatnio opowiadaïa mi o chorobie córki, od tego wiÚc zaczÚïam
naszÈ kolejnÈ rozmowÚ. — Poleĝaïa trochÚ w ïóĝku i braïa antybiotyki,
bo dostaïa zapalenia oskrzeli. Ale teraz juĝ wszystko w porzÈdku.
A co tam u ciebie?
— Ach, nic nowego. — Obejrzaïam siÚ na gabinet Ryana, gdzie mój
szef wïaĂnie na wpóï leĝaï na skórzanej sofie i oglÈdaï coĂ na swojej
ogromnej plazmie. — Czemu zawdziÚczam twój telefon?
— Vincent prosiï, ĝeby przekazaÊ, ĝe wpadnie do Bostonu. Jutro.
— Gïos Kim w jednej chwili spowaĝniaï. W koñcu od trzech lat byïa
asystentkÈ Vincenta, na pewno nauczyïa siÚ doskonale oddzielaÊ pracÚ
od spraw prywatnych. I zachowywaÊ powagÚ wtedy, kiedy tego od niej
wymagano. — Ma juĝ zarezerwowany lot. GdybyĂ wysïaïa po niego
kogoĂ na lotnisko, byïabym bardzo wdziÚczna.
— Jasne. — Przytrzymaïam sïuchawkÚ miÚdzy ramieniem a brodÈ
i poszukaïam samoprzylepnych karteczek, ĝeby zapisaÊ potrzebne dane.
— Podasz mi numer lotu i godzinÚ przylotu? ZajmÚ siÚ wszystkim.
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— ¥wietnie, wiedziaïam, ĝe mogÚ na ciebie liczyÊ — ucieszyïa siÚ.
— Vincent byï ostatnio nie w sosie i chyba nie dogadywaï siÚ najlepiej
z Ryanem, wiÚc wolaïabym tego na Ryana nie zrzucaÊ.
— To nie ma ĝadnego znaczenia, bo i tak kazaïby wszystko zaïatwiÊ
mnie — prychnÚïam. Czasami miaïam wraĝenie, ĝe mój szef nie wie
nawet, jak siÚ zamawia taksówkÚ. — Na jak dïugo przyjeĝdĝa Vincent?
Na weekend?
Na chwilÚ w sïuchawce zapanowaïa cisza. I juĝ wiedziaïam, ĝe coĂ
jest na rzeczy.
— Chyba na dïuĝej — odpowiedziaïa Kim niepewnie. — Kazaï mi
zarezerwowaÊ sobie apartament w centrum.
Apartament, nie hotel. To faktycznie mógï byÊ znak, ĝe Vincent
przyjeĝdĝaï na dïuĝej. Nie rozumiaïam tylko, dlaczego Kim mówi o tym
w ten sposób. Tak jakby sama nie wiedziaïa, co o tym myĂleÊ.
— A co z firmÈ? — zapytaïam. — Vincent przecieĝ nigdy nie zostawia jej samej.
— Chyba nie powinnam o tym z tobÈ rozmawiaÊ, Indy.
Serio? Rozumiaïam zawodowy profesjonalizm, ale Vincent byï
w koñcu starszym bratem Ryana. Jakkolwiek by siÚ nie dogadywali,
w istotnych kwestiach nigdy siÚ nie okïamywali i raczej nie mieli
przed sobÈ sekretów. Bardzo czÚsto Kim opowiadaïa mi, co siÚ dzieje
w firmie Vincenta. Jako jego asystentka byïa bardzo dumna, ĝe w przeciwieñstwie do Ryana starszy z braci Northów nie odziedziczyï biznesu
po rodzicach, tylko doszedï do wszystkiego sam — a naprawdÚ miaï
siÚ czym pochwaliÊ.
— W porzÈdku, nie chcÚ, ĝebyĂ miaïa przeze mnie jakieĂ problemy
— odpowiedziaïam w koñcu z namysïem. — PrzekaĝÚ Ryanowi, ĝe
Vincent przyjeĝdĝa na dïuĝej. DziÚki za telefon.
Czekaïam chwilÚ na jej pozdrowienie, ale w sïuchawce ciÈgle panowaïa cisza, jakby Kim biïa siÚ z myĂlami. W koñcu nie wytrzymaïa:
— Indy, musisz zatrzymaÊ dla siebie to, co ci teraz powiem…
— Dobra — przytaknÚïam, nienawidzÈc siÚ za okïamywanie jej:
doskonale wiedziaïam, ĝe i tak przekaĝÚ to Ryanowi. Byïam zïym
czïowiekiem.
— KrÈĝÈ plotki, ĝe Vincent chce sprzedaÊ firmÚ.
Vincent miaïby sprzedaÊ firmÚ? TÚ samÈ, którÈ rozkrÚcaï od zera?
Swoje dziecko? FirmÚ zajmujÈcÈ siÚ digital marketingiem, która z kaĝdym
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rokiem sukcesywnie siÚ rozrastaïa i zgarniaïa kolejnych klientów —
miÚdzynarodowe spóïki i koncerny? Przecieĝ kochaï ten biznes!
Z drugiej strony, nigdy nie byïam pewna niczego, jeĂli chodziïo
o Vincenta. Chyba nie znaïam innych tak bardzo niepodobnych do siebie
braci. Vincent byï pracowity, skupiony na firmie i jej rozwoju i ambitny,
to prawda. Ale byï równieĝ chïodny w obejĂciu, nieobnoszÈcy siÚ z uczuciami, zdystansowany, powaĝny i maïomówny. Nigdy nie widziaïam
go uĂmiechniÚtego i zawsze przechodziïy mnie ciarki, gdy wkraczaï
do biura. Na szczÚĂcie nie robiï tego czÚsto — odkÈd zaczÚïam pracowaÊ
u Ryana, widziaïam go ze trzy razy. O trzy za duĝo.
— Ale czemu miaïby to robiÊ? — zdziwiïam siÚ. — Przecieĝ ona
Ăwietnie prosperuje. W ubiegïym roku zwiÚkszyliĂcie obroty o sto dwadzieĂcia procent!
— SkÈd to wiesz? — Tym razem to Kim byïa zdziwiona. ZaĂmiaïam siÚ.
— Uwierz mi, mam swoje ěródïa.
— Tak czy inaczej nie wiem, to tylko plotki, on sam nic mi nie mówiï
— odparïa. — Ale sama pomyĂl. JeĂli to prawda, to po co Vincent
miaïby przyjeĝdĝaÊ do Bostonu? Mam nadziejÚ, ĝe nie o to chodzi, bo
w koñcu jest moim szefem, chcÚ byÊ wobec niego lojalna i nawet go
lubiÚ, ale Boston? PomyĂlaïam, ĝe zasïugujecie na ostrzeĝenie. Znam
Vincenta i wiem, ĝe jak siÚ przy czymĂ uprze, to zawsze to osiÈgnie.
Przyjazd do Bostonu i sprzedaĝ firmy. Juĝ wiedziaïam, co Kim
mogïa mieÊ na myĂli.
JeĂli rzeczywiĂcie tak byïo, naleĝaïo dziaïaÊ bardzo ostroĝnie.
Zanotowaïam od niej dane lotu Vincenta i zakoñczyïam wreszcie
rozmowÚ, dziÚkujÈc za wszystkie informacje. Zaraz potem ponownie
chwyciïam za sïuchawkÚ i zorganizowaïam transport dla Vincenta
z lotniska prosto pod adres apartamentu, który podaïa mi Kim. Nie wiedziaïam, czy nie bÚdzie chciaï od razu jechaÊ do firmy, ale jeĂli miaïam
w ten sposób kupiÊ Ryanowi choÊby póï godziny spokoju wiÚcej, byïam
gotowa zaryzykowaÊ. NastÚpnie z kartkÈ i niepewnym uĂmiechem na
twarzy skierowaïam siÚ do gabinetu mojego szefa, gdzie na plazmie
przewijaïy siÚ kolejne scenki z jakiegoĂ meczu futbolu. Co za kretyñski
sport. A Ryan musiaï go jeszcze oglÈdaÊ w godzinach pracy.
Poniewaĝ w pierwszej chwili w ogóle nie zwróciï uwagi na to,
ĝe przyszïam, chrzÈknÚïam i oparïam siÚ o framugÚ drzwi, aĝ w koñcu
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raczyï na mnie spojrzeÊ. NiechÚtnie siÚgnÈï po pilota do telewizora
i zmniejszyï gïoĂnoĂÊ, ĝebym mogïa go w ogóle usïyszeÊ.
— Mój lunch zamówiony? — zapytaï jakby nigdy nic. SkinÚïam
gïowÈ.
— Tak, ale…
— Kwiaty do Camilli wysïane?
— OczywiĂcie. Ale…
— Zarezerwuj, proszÚ, na wieczór stolik w jakiejĂ ïadnej, kameralnej
knajpce — wszedï mi znowu w sïowo. — Dla dwóch osób. Byleby to nie
byïo sushi, Becca ma uczulenie na surowÈ rybÚ.
Kolejna przyjacióïka Ryana. Czasami zastanawiaïam siÚ, czy prowadzi kalendarz z oficjalnÈ tabelÈ, w który dzieñ tygodnia spotyka siÚ z którÈ
dziewczynÈ. ZnajÈc go, inaczej juĝ dawno mógïby coĂ pomieszaÊ.
— Jasne — przytaknÚïam, zdecydowana, by wreszcie dokoñczyÊ
zdanie. — PowinieneĂ…
— MyĂlaïem teĝ nad wynajÚciem jakiegoĂ domku na weekend —
przerwaï mi znowu. Miaïam coraz wiÚkszÈ ochotÚ go uderzyÊ. — MogïabyĂ spojrzeÊ na najciekawsze oferty z okolicy? Moĝe Peaks Island?
— To ponad dwie godziny drogi stÈd — przypomniaïam mu, na
co wzruszyï ramionami. Ciekawe, którÈ przyjacióïkÚ zamierzaï zabraÊ
na ten romantyczny wypad. — Z tego, co kojarzÚ, promy odpïywajÈ
od rana, wiÚc najlepiej byïoby spÚdziÊ noc gdzieĂ po drodze. Moĝe Portland Regency Hotel? Chyba juĝ tam kiedyĂ spaïeĂ.
— Jestem pewien, ĝe wybierzesz coĂ ïadnego. Dla dwóch osób,
oczywiĂcie.
— OczywiĂcie — mruknÚïam, a potem wreszcie przeszïam do ofensywy. — Problem w tym, ĝe przed chwilÈ dzwoniïa Kim. Jutro przyjeĝdĝa Vincent. Kim twierdzi, ĝe zamierza zostaÊ tutaj na dïuĝej, wynajÚïa
mu nawet apartament zamiast jak zwykle pokoju w hotelu. MyĂlisz,
ĝe w takiej sytuacji weekendowa wycieczka to dobry pomysï?
Ryan zmarszczyï brwi i juĝ wiedziaïam, ĝe skutecznie pokrzyĝowaïam mu plany. Dobrze, skoro ja siÚ martwiïam, on tym bardziej
powinien.
— Cholera — mruknÈï, a ja odetchnÚïam z ulgÈ. Okej, Ryan siÚ
przejÈï. To znaczyïo, ĝe zaraz pewnie usïyszÚ, ĝe oczywiĂcie zajmie siÚ
tym, ĝe nie powinnam siÚ przejmowaÊ… — Skoro Vince wpada, na
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pewno bÚdzie chciaï, ĝeby go zabraÊ na imprezÚ albo coĂ. W cholerny
weekend! Ekstra, w takim razie nici z mojego wypadu za miasto.
Skrzywiïam siÚ. ¿e teĝ jeszcze oczekiwaïam po Ryanie jakichkolwiek
dojrzaïych reakcji.
— Nie zastanawia ciÚ, po co przyjeĝdĝa? — drÈĝyïam, niegotowa, by
porzuciÊ ten temat. — W dodatku najwyraěniej na dïuĝej? Przecieĝ to
brzmi…
— Jak? Podejrzanie? — Ryan przerwaï mi z pobïaĝaniem. — ProszÚ
ciÚ, Indy, nie szukaj problemów tam, gdzie ich nie ma. Przyjeĝdĝa, to
przyjeĝdĝa, po co robiÊ z tego aferÚ. Moĝe chce odwiedziÊ rodziców?
Dawno chyba u nich nie byï.
„Chyba”, bo Ryan sam tak czÚsto ich odwiedzaï, ĝe nie potrafiï nawet dojechaÊ do ich domu bez wïÈczonego GPS-a, pomyĂlaïam zïoĂliwie.
SkÈd wiÚc miaï wiedzieÊ, jak czÚsto robiï to jego starszy brat?
— Kim twierdzi, ĝe Vincent szykuje siÚ do sprzedania firmy. —
Wytoczyïam dziaïa ostateczne. Ryan jednak, ku mojej rosnÈcej irytacji,
tylko prychnÈï.
— Vince w ĝyciu nie sprzeda firmy, jego asystentka musiaïa coĂ pomyliÊ. Przecieĝ on kocha tÚ robotÚ. I w ĝyciu nie wyprowadziïby siÚ
na staïe, uwaĝa Boston za zapadïÈ dziurÚ, jego zdaniem tylko w Nowym
Jorku robi siÚ prawdziwy biznes. Co za ograniczony gïupek. NaprawdÚ nie masz siÚ czym niepokoiÊ, Indy, gwarantujÚ, ĝe twoja posada jest
niezagroĝona.
Hurra.
Prawie zaczÚïam skakaÊ z radoĂci.
— A skoro Vince przyjeĝdĝa — dodaï po chwili zamyĂlonym tonem,
nie doczekawszy siÚ mojej odpowiedzi — to moĝe dowiedz siÚ od Kim,
którym samolotem przyleci i o której? Podstawimy mu kierowcÚ na
lotnisko.
— Juĝ to zaïatwiïam — odparïam, ponownie i bez trudu wchodzÈc
w rolÚ idealnej asystentki. — Transport bezpoĂrednio do apartamentu.
CoĂ jeszcze?
— Na pewno bÚdzie chciaï wyjĂÊ gdzieĂ ze mnÈ w weekend. — Ryan
skrzywiï siÚ z niechÚciÈ. — Kolacja z BeccÈ dzisiaj jest aktualna, oczywiĂcie, ale jutro… Sam nie wiem. Które lokale ze striptizem sÈ teraz modne?
Uniosïam brew, ale poza tym w ĝaden sposób nie zareagowaïam na
jego uwagÚ. Lokale ze striptizem, serio? Tam chciaï zabraÊ starszego
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brata? Kiedy myĂlaïam, ĝe juĝ nic w wykonaniu Ryana mnie nie
zdziwi, on przekonywaï mnie, jak bardzo siÚ myliïam.
Chociaĝ z drugiej strony, moĝe po prostu w przeciwieñstwie do mnie
znaï Vincenta? Moĝe ten gbur w garniturze wïaĂnie takie lokale lubiï?
— No tak, po co ja ciÚ w ogóle pytam, robocie — zaĂmiaï siÚ po
chwili Ryan, dochodzÈc widocznie do wniosku, ĝe moje milczenie jest
jedynÈ moĝliwÈ do uzyskania odpowiedziÈ na jego pytanie. — Przecieĝ
ty pewnie w ĝyciu nie byïaĂ w klubie ze striptizem. Dobra, niech bÚdzie
Glass Slipper. Najpierw stolik w Ocean Prime, Vince na pewno doceni
dobry stek. Powiedzmy na ósmÈ. A na dziesiÈtÈ loĝa w Glass Slipper.
ZapamiÚtaïaĂ?
SkinÚïam gïowÈ, zaciskajÈc mocno zÚby, by nie powiedzieÊ, ĝe nie
jestem kretynkÈ i potrafiÚ spamiÚtaÊ dwie nazwy knajp bez zapisywania
kaĝdej najmniejszej informacji w planerze, jak to robi Diana. Ryan
uĂmiechnÈï siÚ z zadowoleniem.
— No to ekstra, mamy wszystko zaïatwione. JeĂli Vince coĂ knuje,
na pewno wyciÈgnÚ to z niego po pokazie, sama zobaczysz. Tak ĝe nie
musisz siÚ juĝ niczym martwiÊ, bo widzÚ, ĝe caïy czas chodzi ci to po
gïowie. Zadowolona?
PrychnÚïam, odwracajÈc siÚ na piÚcie.
— To twoja firma, nie moja — rzuciïam na odchodnym. — To tobie
powinno zaleĝeÊ na jej utrzymaniu, nie mnie!
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Rozdziaï 2
Kashmir, kameralna kolacja dla dwojga w czwartek. Z tego, co pamiÚtaïam, Becca lubiïa hinduskÈ kuchniÚ.
Ocean Prime, steki dla dwóch osób na ósmÈ w piÈtek. A potem
Glass Slipper — czyli Szklany Pantofelek — na dziesiÈtÈ.
Cholerne rezerwacje. To wïaĂnie robiïam na co dzieñ.
Na szczÚĂcie nie tylko to.
Od czasu do czasu Ryan musiaï jednak trochÚ popracowaÊ. Albo
chociaĝ udawaÊ, ĝe pracuje. ChoÊ wïaĂciwie wszystko robili za Ryana
jego podwïadni, zdarzaïo siÚ, ĝe musiaï umawiaÊ siÚ z nimi na spotkania,
podczas których omawiali strategiÚ rozwoju firmy lub nowe inwestycje;
poza tym podpis dyrektora generalnego musiaï znaleěÊ siÚ na kaĝdym
kontrakcie. Poniewaĝ zaĂ on nie miaï czasu (akurat) ani ochoty (juĝ
prÚdzej) ich czytaÊ, to ja zajmowaïam siÚ ogarnianiem tych kontraktów
za niego.
Zazwyczaj robiïam to raz w tygodniu, w piÈtki, chyba ĝe dostaïam
na biurko coĂ bardzo pilnego. Z niecierpliwoĂciÈ czekaïam na te piÈtki.
JeĂli najbardziej pasjonujÈcym zajÚciem w pracy staje siÚ czytanie znormatyzowanych umów, to chyba oznacza, ĝe coĂ jest z tÈ pracÈ nie tak.
Z mojÈ zdecydowanie coĂ byïo nie tak, ale juĝ siÚ do tego przyzwyczaiïam.
Kiedy w piÈtek dotarïam do biura, zajÚïam siÚ standardowo czytaniem kontraktów, a nastÚpnie streszczaniem ich dla potrzeb Ryana na
ĝóïtych samoprzylepnych karteczkach. „Umowa z podwykonawcÈ — budowa kompleksu mieszkalnego Sky View”, napisaïam na jednej z nich,
a potem wziÚïam siÚ za kolejnÈ. „Wykup dziaïek pod przestrzeñ biurowÈ,
centrum”. Dopiero przy ostatniej siÚ zastanowiïam. „SugerujÚ spotkanie
z Murphym, ĝeby to dokïadniej omówiÊ”, napisaïam w koñcu. Zawahaïam siÚ i chciaïam jeszcze coĂ dodaÊ, ale w tej samej chwili drzwi biura
otworzyïy siÚ i stanÈï w nich Ryan.
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Zgodnie z moimi przewidywaniami wyglÈdaï kiepsko. Tym razem
jednak nie miaï okularów przeciwsïonecznych, co uznaïam za spory
postÚp.
— Jak to dobrze, ĝe dzisiaj piÈtek — wymamrotaï zamiast powitania.
— MogïabyĂ przysïoniÊ okna? Strasznie mocno sïoñce Ăwieci.
ZerknÚïam za okno, za którym lipcowe sïoñce przeglÈdaïo siÚ wesoïo
w przeszklonych Ăcianach sÈsiednich wieĝowców. Zmarszczyïam brew,
ale bez sïowa siÚgnÚïam po pilota i opuĂciïam nieco ĝaluzje. Ryan westchnÈï cierpiÚtniczo.
— DziÚki, jesteĂ wielka.
— NaprawdÚ niewiele trzeba, ĝeby kobieta w twoich oczach staïa
siÚ wielka — powiedziaïam cierpko. — Zamierzasz przyjĂÊ kiedyĂ do
pracy trzeěwy i nie na kacu?
— GdybyĂ tylko nie zachowywaïa siÚ jak moja matka — wymamrotaï znowu, odwracajÈc siÚ ode mnie i wchodzÈc do swojego gabinetu.
WestchnÚïam.
— Ryan, mam umowy do podpisu. MogÚ…
— Za póï godziny! — odkrzyknÈï, po czym trzasnÈï drzwiami. Z satysfakcjÈ zauwaĝyïam, ĝe musiaïo siÚ to odbiÊ echem w jego obolaïej
gïowie.
Ze zïoĂciÈ przylepiïam ostatniÈ karteczkÚ i wpatrzyïam siÚ w monitor
laptopa, ĝeby nie zaczÈÊ krzyczeÊ. Dlaczego ze wszystkich szefów na
Ăwiecie to mnie musiaï siÚ trafiÊ taki beztroski, nieodpowiedzialny, bezmyĂlny, niedojrzaïy, gïupi…
Moja prywatna komórka zadzwoniïa, zanim zdÈĝyïam dokoñczyÊ
tÚ wielce nieĝyczliwÈ myĂl. UĂmiechnÚïam siÚ odruchowo i nastrój nieco
mi siÚ poprawiï, gdy zobaczyïam na wyĂwietlaczu numer Logana.
— CzeĂÊ, Indy — przywitaï siÚ ze mnÈ wesoïo. — DzwoniÚ, ĝeby siÚ
przypomnieÊ. PamiÚtasz o dzisiejszej kolacji?
— Jak mogïabym zapomnieÊ. — ZaĂmiaïam siÚ. — Przypominacie siÚ codziennie od poczÈtku tygodnia. W poniedziaïek dzwoniïa
mama, we wtorek Nick, w ĂrodÚ mama, w czwartek tata, dzisiaj ty…
— Moĝe to dlatego, ĝe ostatnio ciÈgle wymawiasz siÚ pracÈ, siostra
— prychnÈï lekcewaĝÈco, zupeïnie nie przejmujÈc siÚ moimi sïowami.
— Dlatego ĝeby siÚ upewniÊ, ĝe dotrzesz na miejsce, wpadnÚ po ciebie
po pracy. O której koñczysz?
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— Po pierwsze, nie wpuszczÈ ciÚ na górÚ — zaprotestowaïam natychmiast. — Po drugie, jestem dorosïa i sama trafiÚ do rodziców, serio.
— Daj spokój, nie masz nawet samochodu. ZawiozÚ ciÚ. A na policyjnÈ blachÚ wejdÚ absolutnie wszÚdzie, uwierz mi.
Znowu siÚ zaĂmiaïam, a zajÚta rozmowÈ z bratem prawie nie zauwaĝyïam, jak obok mnie przemknÚïa Diana i skierowaïa siÚ prosto do gabinetu Ryana. W ostatniej chwili zasïoniïam dïoniÈ gïoĂnik w telefonie.
— A ty dokÈd?! — zawoïaïam za niÈ. Diana obejrzaïa siÚ na mnie
niechÚtnie.
— Do Ryana, nie widaÊ? Mam do niego sprawÚ. SïuĝbowÈ.
Zanim zdÈĝyïam zaprotestowaÊ, zniknÚïa w gabinecie mojego szefa,
cicho zamykajÈc za sobÈ drzwi. Przez moment trwaïam w bezruchu,
ciekawa, czy Ryan jÈ wyrzuci, ale potem, ku mojemu zdziwieniu, ĝaluzje
w jego gabinecie opadïy, odcinajÈc mnie od nich obojga.
Sïuĝbowa sprawa, jasne…
— Indy?! JesteĂ tam?! — darï siÚ tymczasem Logan do sïuchawki.
NiechÚtnie wróciïam do przerwanej rozmowy telefonicznej.
— Tak, przepraszam ciÚ, musiaïam coĂ… zaïatwiÊ. Dobra, chcesz, to
wpadaj, koñczÚ o piÈtej. Tylko bïagam, nie narób mi wstydu, dobrze?
— No wiesz, siostra? — zdziwiï siÚ obïudnie. — Czy ja kiedykolwiek
narobiïem ci wstydu?
Kiedy wreszcie skoñczyïam z nim rozmawiaÊ, odïoĝyïam komórkÚ
i z irytacjÈ wpatrzyïam siÚ w zasïoniÚty przede mnÈ gabinet Ryana.
Miaïam swoje podejrzenia, co dzieje siÚ w Ărodku, i z niewiadomych
mi wzglÚdów strasznie mnie to denerwowaïo. Moĝe dlatego, ĝe romanse
w pracy zawsze uwaĝaïam za coĂ idiotycznego, a Ryan zawsze twierdziï,
ĝe podziela moje zdanie, zwïaszcza po tym, jak ustaliï to z ojcem, który
byï im bardzo przeciwny. I dla kogo Ryan je zmieniï, dla Diany?
CzekajÈc, aĝ zwolni siÚ miejsce w gabinecie mojego szefa, dopisaïam
jeszcze kilka zdañ do samoprzylepnych karteczek i umówiïam spotkanie
z Murphym na lunch w poniedziaïek. Potem zerknÚïam na komórkÚ
i przypomniaïam sobie rozmowÚ z bratem.
„Nie narobiÚ ci wstydu”, jasne. Jakby nie zdarzyïo mu siÚ wejĂÊ do
mojej poprzedniej pracy, gdy jeszcze dorabiaïam w trakcie studiów,
machnÈÊ policyjnÈ odznakÈ i daÊ do zrozumienia, ĝe ma do mnie sprawÚ.
Wszyscy wtedy spodziewali siÚ, ĝe wyprowadzi mnie w kajdankach.
Ale teĝ to byïo caïkiem w stylu mojego brata.
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Kiedy drzwi gabinetu Ryana wreszcie siÚ otworzyïy, uwaĝnie przyjrzaïam siÚ wychodzÈcej na zewnÈtrz Dianie. WïaĂciwie nie wiedziaïam,
czego siÚ spodziewaÊ — rozmazanej szminki? niedopiÚtej koszuli? —
ale nie znalazïam niczego. Diana pod moim spojrzeniem zarumieniïa
siÚ lekko, ale nic nie powiedziaïa, tylko podniosïa gïowÚ wyĝej i wymaszerowaïa z biura.
ZacisnÚïam mocno zÚby i pozbieraïam wszystkie dokumenty z biurka,
ĝeby zanieĂÊ je mojemu szefowi. Nie zamierzaïam dawaÊ mu nawet
minuty, ĝeby siÚ pozbieraï. Niby dlaczego miaïabym to robiÊ?
Ryan siedziaï wygodnie rozparty na kanapie naprzeciwko plazmy,
która jednak byïa wyïÈczona. Czytaï coĂ — wyglÈdaïo na jednÈ z tych
kretyñskich mÚskich gazet, dziÚki którym faceci wydajÈ siÚ sobie jeszcze
bardziej mÚscy. Na mój widok odïoĝyï jÈ na bok i uĂmiechnÈï siÚ leniwie.
— No dobra, to co dla mnie masz, Indy? Siadaj.
Poklepaï dïoniÈ miejsce obok siebie na kanapie, usiadïam wiÚc
sztywno, a umowy rzuciïam mu na stolik kawowy. Ryan westchnÈï na
ten widok.
— Ach, wiÚc to ten dzieñ w tygodniu.
JeĂli ja uwielbiaïam piÈtki, bo wreszcie mogïam zajÈÊ siÚ prawdziwÈ
pracÈ, to Ryan dokïadnie z tego samego powodu ich nienawidziï. Wolaï
dni, w które mógï spokojnie oglÈdaÊ telewizjÚ, umawiaÊ siÚ na biznesowe lunche i swobodnie dyskutowaÊ z dyrektorami poszczególnych
dziaïów, co wedïug niego miaïo byÊ „trzymaniem rÚki na pulsie”.
Dziwiïam siÚ, ĝe nikt nie doniósï jeszcze jego ojcu, jak niewiele Ryan
robi w rodzinnej firmie.
— Wiesz co, Indy… — Ryan z niechÚciÈ podniósï pierwsze pismo
i obejrzaï je z obydwu stron. — PowinniĂmy jakoĂ zmieniÊ tÚ procedurÚ.
Kto powiedziaï, ĝe mój podpis na wszystkich kontraktach jest w ogóle
niezbÚdny? Czy nie moglibyĂmy…
— Twój ojciec tak zdecydowaï, kiedy jeszcze tu rzÈdziï — weszïam
mu natychmiast w sïowo. — Chciaï mieÊ wglÈd we wszystkie dokumenty
i kontrolÚ nad zawieranymi umowami. NaprawdÚ nie moĝesz siÚ zmusiÊ,
ĝeby robiÊ dla tej firmy przynajmniej tyle?
— Przecieĝ ja i tak siÚ na tym nie znam. — ZaĂmiaï siÚ. — JeĂli ktoĂ
decyduje, czy sÈ w porzÈdku, to tylko ty.
— No wiÚc masz szczÚĂcie, ĝe twoja asystentka siÚ na tym zna —
uciÚïam dyskusjÚ i podsunÚïam mu umowy. — Ty moĝesz przynajmniej
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spÚdziÊ póï godziny, ĝeby mnie wysïuchaÊ i je podpisaÊ. Nie zostaniesz
od tego pracoholikiem, gwarantujÚ.
Wolaïabym daÊ siÚ pociÈÊ, niĝ oddaÊ komuĂ jedynÈ prawdziwÈ pracÚ,
jakÈ wykonywaïam w tej firmie.
— Dobrze juĝ, dobrze, daj te papiery i referuj — mruknÈï, pokonany,
na co uĂmiechnÚïam siÚ lekko.
Tym razem wygraïam, ale zdawaïam sobie sprawÚ, ĝe ten temat
wróci jeszcze jak bumerang. Pozostawaïo mi chyba tylko mieÊ nadziejÚ,
ĝe do tego czasu znajdÚ pracÚ gdzie indziej. Na razie nic jeszcze nie
robiïam w kierunku zmiany posady; czÚĂciowo dlatego, ĝe ciÈgle ĝywiïam
gïupiÈ nadziejÚ na zmianÚ nastawienia Ryana, a czÚĂciowo dlatego,
ĝe… po prostu nie chciaïam go zostawiÊ samego. Cóĝ mogïam na to
poradziÊ, ĝe zdÈĝyïam przywiÈzaÊ siÚ do tego bïazna i ěle mi byïo na
myĂl, ĝe miaïabym go porzuciÊ?
Zreferowaïam mu pokrótce treĂÊ poszczególnych kontraktów, a Ryan
zaczÈï je podpisywaÊ bez wiÚkszego entuzjazmu, jednak zgodnie i w miarÚ
sprawnie. Kiedy juĝ uporaliĂmy siÚ z wszystkimi poza tym od Murphy’ego, bo musiaïam jeszcze powiedzieÊ Ryanowi o zaplanowanym lunchu, poskïadaïam je w zgrabny stosik i podniosïam siÚ, ĝeby je odnieĂÊ
do siebie. Ryan jednak zatrzymaï mnie, kïadÈc mi dïoñ na ramieniu,
mimowolnie wiÚc usiadïam z powrotem obok niego.
— ChciaïaĂ pogadaÊ o czymĂ poza umowami? — W odpowiedzi
posïaïam mu jedynie pytajÈce spojrzenie. — No przecieĝ widzÚ, ĝe coĂ
ciÚ gryzie. Mówisz mniej niĝ zwykle i bardziej niĝ zwykle skupiasz siÚ
na pracy. Moĝe i jesteĂ robotem, ale nawet po tobie widaÊ, kiedy zachowujesz siÚ jeszcze bardziej nieludzko niĝ na co dzieñ.
Przewróciïam oczami. Strasznie mnie denerwowaïo, ĝe Ryan nazywa
mnie „robotem” tylko dlatego, ĝe gdy znajdowaliĂmy siÚ w jednym
pomieszczeniu, to ja byïam jedynÈ w nim osobÈ, która kiedykolwiek
myĂlaïa o pracy.
— To nie moja sprawa — odparïam sucho, zbierajÈc siÚ do wyjĂcia.
Ryan jednak znowu mnie przytrzymaï, tym razem kïadÈc mi dïoñ na
kolanie, od czego zesztywniaïam.
— No powiedz, o co chodzi.
— Po prostu… MyĂlaïam, ĝe nie uznajesz biurowych romansów —
prychnÚïam, bo skoro sam chciaï, to nie zamierzaïam ukrywaÊ przed
nim, co myĂlÚ na ten temat. — Moim zdaniem to bardzo nieprofesjonalne.
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— Twoim zdaniem, co? — mruknÈï. — A moĝe ty po prostu jesteĂ
zazdrosna? I teĝ byĂ chciaïa mieÊ ze mnÈ taki biurowy romans?
Pochyliïam siÚ trochÚ w jego stronÚ.
— Chyba w twoich snach — wyszeptaïam mu prosto do ucha. ZaĂmiaï siÚ gïoĂno.
— Teraz juĝ na pewno! — przyznaï z rozbawieniem, a ja ani przez
sekundÚ w to nie uwierzyïam. — Sïuchaj, Diana to nie… RozmawialiĂmy o interesach.
— Taa, jasne. — UĂmiechnÚïam siÚ przelotnie, cofajÈc siÚ nieco, ĝeby
móc na niego spojrzeÊ. — Przy zasïoniÚtych ĝaluzjach.
— To byïo poufne spotkanie, okej?
Podniosïam do góry rÚce w geĂcie poddania.
— Nie musisz mi siÚ tïumaczyÊ, Ryan. Ja tylko wyraziïam swoje
zdanie…
— …oparte na caïkiem bïÚdnych przesïankach — dokoñczyï zdecydowanie. — Takich samych, jakie ktoĂ mógïby teraz wyraziÊ o nas, skoro
teĝ siedzimy w moim gabinecie z zasïoniÚtymi ĝaluzjami, prawda?
Uwierz mi, ĝe gdybym miaï dla kogokolwiek ïamaÊ mojÈ zasadÚ biurowych romansów, to na pewno nie dla Diany. PrÚdzej dla…
— Jackie z dziaïu kadr? — podsunÚïam natychmiast, przypominajÈc
sobie, jak kiedyĂ na widok jej dïugich nóg i wÈskiej talii mruknÈï:
„¿yleta”, gdy myĂlaï, ĝe nie sïyszÚ. Ryan znowu siÚ zaĂmiaï.
— Tak, dla Jackie z dziaïu HC. Albo dla Lindy z finansów. — RudowïosÈ, wysokÈ LindÚ pamiÚtaïam z ostatniego przyjÚcia ĂwiÈtecznego.
— Albo dla ciebie.
Na tÚ ostatniÈ uwagÚ zareagowaïam peïnym niedowierzania westchnieniem. Ryan byï niepoprawnym flirciarzem i zawsze robiï wszystko,
ĝeby kobiety w jego towarzystwie czuïy siÚ docenione. Owszem, dla niego
zapewnienie, ĝe przespaïby siÚ ze mnÈ, gdyby nie ïÈczÈca nas sïuĝbowa
relacja, byïo ogromnym komplementem. Ryan czasami byï szowinistycznÈ ĂwiniÈ.
Ale przy tym peïnÈ uroku, wiÚc i tak nie potrafiïam siÚ na niego
gniewaÊ.
Otworzyïam juĝ usta, ĝeby coĂ odpowiedzieÊ, ale w tej samej chwili
usïyszaïam gdzieĂ za sobÈ:
— Nie przeszkadzam wam przypadkiem?
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StrzÈsnÚïam z kolana dïoñ Ryana i poderwaïam siÚ z sofy, jakbym
robiïa na niej coĂ zdroĝnego, chociaĝ przecieĝ nic takiego siÚ nie dziaïo.
Poczuïam wypeïzajÈcy na policzki rumieniec, który mniej miaï jednak
wspólnego z sytuacjÈ, w jakiej zastano Ryana i mnie, a wiÚcej z osobÈ,
która wypowiedziaïa te sïowa.
Poznaïam go od razu, chociaĝ widziaïam go raptem parÚ razy i zamieniïam z nim ïÈcznie moĝe ze dwa sïowa (pozdrowienia z mojej strony,
które on skwitowaï niedbaïymi mrukniÚciami). Gdyby postawiÊ Vincenta
i Ryana obok siebie, nikt chyba nie powiedziaïby, ĝe sÈ braÊmi —
Vincent miaï ciemne, niemalĝe czarne wïosy i równie ciemne oczy, ukryte
za prostokÈtnymi szkïami okularów w czarnych oprawkach, byï wysoki,
postawny i nieco sztywny, zawsze idealnie uczesany i równie idealnie
ubrany. JeĂliby zedrzeÊ mu koïnierzyk koszuli, pewnie miaïby pod
spodem drugi. Gdy przyglÈdaïam siÚ, jak idzie w naszym kierunku,
bez cienia uĂmiechu na twarzy o ostrych, niezbyt regularnych rysach,
przez które w przeciwieñstwie do Ryana nie moĝna by go pewnie nazwaÊ
klasycznie przystojnym, przez gïowÚ przemknÚïa mi myĂl, ĝe przez
„sztywny” miaïam raczej na myĂli zachowanie Vincenta. Jego pïynnym
ruchom nie mogïam bowiem niczego zarzuciÊ, przypominaïy mi ruchy
pantery czajÈcej siÚ do skoku.
Ale moĝe to dlatego, ĝe w przeciwieñstwie do Ryana widziaïam
w Vincencie zagroĝenie, jeszcze zanim Kim do mnie zadzwoniïa. Moĝe
z kolei dlatego, ĝe zawsze byï taki maïomówny i opanowany, przez co
nie mogïam go rozgryěÊ.
— Vince! — wykrzyknÈï Ryan, podrywajÈc siÚ z sofy, by powitaÊ
brata. WyminÈï mnie, jakbym byïa kukïÈ, i objÈï mocno Vincenta. — Co
ty tutaj robisz?!
— Kim podobno uprzedziïa twojÈ asystentkÚ, ĝe przyjeĝdĝam —
brzmiaïa szorstka odpowiedě. Potem Vincent posïaï mi chïodne spojrzenie. — Moĝe byïa zajÚta… czym innym.
Wobec tak jawnego oskarĝenia mnie o niekompetencjÚ odzyskaïam
czucie w nogach i podeszïam bliĝej, podnoszÈc równoczeĂnie wyĝej gïowÚ.
Niewaĝne, ile milionów miaï na koncie ten facet, nie pozwolÚ siÚ bezkarnie obraĝaÊ.
— OczywiĂcie, ĝe uprzedziïa — potwierdziïam, nie zamierzajÈc siÚ
z nim witaÊ, skoro on nie uznaï za stosowne tego zrobiÊ. — A ja poin-
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formowaïam Ryana i zamówiïam transport z lotniska. Samolot miaï
wylÈdowaÊ o piÈtej trzydzieĂci.
— Hmm, zastanawiajÈce. — Vincent uniósï drwiÈco brew i juĝ wiedziaïam, ĝe zrobiï to specjalnie. Przypuszczaïam, ĝe nie chciaï, ĝebyĂmy wiedzieli, o której przyjedzie do firmy, dlatego celowo szerzyï
dezinformacjÚ. — Moĝe pomyliïyĂcie coĂ z Kim przez róĝnicÚ czasu?
— MiÚdzy Bostonem a Nowym Jorkiem? — udaïam zdziwienie.
— Jak ostatnio sprawdzaïam, to ĝadnej nie byïo.
Ryan klasnÈï w rÚce i jak zwykle rozïadowaï atmosferÚ, a przynajmniej spróbowaï to zrobiÊ. Z Vincentem po jednej stronie i ze mnÈ po
drugiej to nie mogïo byÊ ïatwe.
— Niewaĝne, niewaĝne, pomyïki przecieĝ siÚ zdarzajÈ, to niczyja
wina! Vince, poznaïeĂ wczeĂniej mojÈ asystentkÚ? — zapytaï swobodnie,
jakby nie zauwaĝajÈc napiÚcia miÚdzy nami. — To naprawdÚ nieoceniona pomoc.
— WïaĂnie widziaïem — odparï kwaĂno, na co miaïam ochotÚ odpowiedzieÊ jakÈĂ ostrÈ uwagÈ, ale zmilczaïam, czujÈc kolejny rumieniec.
Cholera, przecieĝ nie robiliĂmy z Ryanem nic zïego! — Tak, poznaliĂmy
siÚ przy którejĂ mojej poprzedniej wizycie. Panna… Jones?
ZacisnÚïam szczÚki, bo kÈĂliwa uwaga byïa coraz bliĝej, na koñcu
jÚzyka. Serio, Vincent? Skoro miaïam na imiÚ Indiana, to z pewnoĂciÈ
musiaïam nazywaÊ siÚ Jones, tak?
Jego twarz nie zdradzaïa absolutnie ĝadnych uczuÊ, nie potrafiïam
wiÚc nawet oceniÊ, czy powiedziaï to specjalnie, czy raczej faktycznie
byïa to pomyïka spowodowana tym, co mogïo siÚ kojarzyÊ z moim imieniem. Nic jednak nie mogïam poradziÊ na to, ĝe posÈdzaïam go od razu
o jak najgorsze intencje.
— Rany, Vince, pamiÚÊ ci jednak mocno szwankuje — zaĂmiaï siÚ
tymczasem Ryan, najwyraěniej nie podejrzewajÈc brata o celowÈ zïoĂliwoĂÊ. Kochany, dobroduszny Ryan. — Nie, moja asystentka nazywa siÚ
Fisher. Indiana Fisher.
— Indiana Fisher. Jakĝe mogïem zapomnieÊ — odparï Vincent, posyïajÈc mi kolejne spojrzenie, w którym przysiÚgïabym, ĝe czaiïo siÚ rozbawienie. Czyĝby brat Ryana jednak miaï jakieĂ szczÈtkowe poczucie
humoru? Kompletnie go o to nie posÈdzaïam. — ObiecujÚ, ĝe teraz juĝ
bÚdÚ pamiÚtaï. W takim razie poznajmy siÚ oficjalnie, jestem Vincent
North.
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Och, jakbym nie wiedziaïa. PrzeïknÚïam jednak kolejnÈ uwagÚ i podaïam mu dïoñ, zauwaĝajÈc mimo woli, ĝe uĂcisk ma bardzo silny i zdecydowany, a skórÚ ciepïÈ i szorstkÈ.
— Indy, zostaw nas teraz samych — poprosiï nastÚpnie Ryan, dokïadnie tak, jak siÚ spodziewaïam. — Moĝesz zajÈÊ siÚ tymi umowami.
Jakbym potrzebowaïa podpowiedzi, czym powinnam siÚ zajÈÊ. Jakbym to nie ja sama w dziewiÚÊdziesiÚciu procentach przypadków organizowaïa sobie pracÚ, bo Ryan nie miaï o niej zielonego pojÚcia. Nie no,
skÈdĝe.
WyminÚïam ich i zgarnÚïam ze stolika papiery.
— Rezerwacja jest potwierdzona — odezwaïam siÚ, mijajÈc ich
w drodze do drzwi. — Ósma, Ocean Prime, potem Glass Slipper. Bawcie
siÚ dobrze, chïopcy.
ZatrzasnÚïam za sobÈ drzwi, nie oglÈdajÈc siÚ ani razu, chociaĝ czuïam na sobie ich spojrzenia.
Przeszïam siÚ po biurze i wyjÈtkowo osobiĂcie oddaïam poszczególne umowy, zamiast przekazaÊ je kurierom; wszystko po to, ĝeby byÊ
jak najdalej od biura Ryana. Kiedy tam wróciïam, ĝaluzje byïy odsïoniÚte, a w Ărodku pusto. Poszli sobie, obydwaj. Hurra.
Ryan zadzwoniï tylko raz, koïo dwunastej.
— WyszliĂmy z Vincentem na lunch, gdyby ktoĂ o mnie pytaï
— oĂwiadczyï. Przewróciïam oczami.
— Tak, pytaïo o ciebie jakieĂ piÚtnaĂcie osób. Spaliïo siÚ jedno
osiedle, policja podejrzewa podpalenie, wiÚc musisz zïoĝyÊ zeznania.
— Ha, ha, bardzo Ămieszne. — Obydwoje doskonale wiedzieliĂmy,
ĝe kiedy ktoĂ pytaï o Ryana, w wiÚkszoĂci przypadków to ja zaïatwiaïam
jego sprawy. — Jakby co, oprowadzam brata po firmie.
— Bo nigdy wczeĂniej tu nie byï? — dopowiedziaïam sceptycznie.
PrychnÈï.
— Nie, po prostu chciaï zobaczyÊ, co siÚ tu pozmieniaïo od czasu jego
poprzedniej wizyty. Po lunchu odwiedzimy dziaï finansowy i HC. Jakby
ktoĂ pytaï, moĝe dzwoniÊ do mnie na komórkÚ.
— Czy chodzi o ten dziaï HC, który mieĂci siÚ na stronie internetowej Boston VIP Ladies Escorts?
— No popatrz, nie wiedziaïem, ĝe znasz takie strony, kochanie! —
Od ciebie, pomyĂlaïam zïoĂliwie. — Nie, to moĝe wieczorem. Na razie
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jesteĂmy w firmie. WrócÚ, ĝeby zobaczyÊ, czy nie urwaïaĂ siÚ wczeĂniej,
wiÚc lepiej niczego nie planuj.
— WychodzÚ dzisiaj o piÈtej i nic nie zmusi mnie do zostania tu dïuĝej
— odpowiedziaïam stanowczo.
— CzyĝbyĂ miaïa randkÚ? A zapytaïaĂ mnie o zgodÚ?
— To nie twoja sprawa, co robiÚ po godzinach. — Kiedy tylko to powiedziaïam, zrozumiaïam, ĝe daïam siÚ wciÈgnÈÊ w puïapkÚ. Policzyïam w myĂlach do piÚciu, ĝeby siÚ uspokoiÊ. Ostatnio wystarczyïo naprawdÚ niewiele, by Ryan wyprowadziï mnie z równowagi. — RozïÈczam
siÚ teraz.
Nie czekajÈc na jego odpowiedě, wcisnÚïam czerwony przycisk w telefonie i odïoĝyïam go powoli, spokojnie. Inaczej mógïby siÚ przypadkiem
roztrzaskaÊ o biurko.
Kiedy potem w myĂlach przeanalizowaïam sobie tÚ ostatniÈ wymianÚ
zdañ, doszïam do wniosku, ĝe nasz stosunek szef – pracownica byï jednak trochÚ dziwny. Ryan mnie prowokowaï, jakby usiïujÈc wyprowadziÊ
mnie z równowagi, i najwyraěniej sprawiaïo mu to przyjemnoĂÊ. Ja
z kolei nie okazywaïam mu ani odrobiny szacunku, bo teĝ w ogóle na to
nie zasïugiwaï. Równieĝ dlatego, ĝe zdarzaïo mu siÚ dzwoniÊ do mnie
w weekend, bo nie potrafiï wybraÊ krawatu na randkÚ, albo w nocy, kiedy
zapomniaï numeru do korporacji taksówkarskiej, który wïasnorÚcznie
wbiïam mu w komórkÚ. Ryan czasami byï po prostu jak maïe dziecko.
Albo raczej byï tak bardzo bezmyĂlny.
¿aden z nich, ani Ryan, ani Vincent, nie pokazaï siÚ aĝ do piÈtej,
z czego podĂwiadomie bardzo siÚ cieszyïam. Mimo wszystko podejrzewaïam, ĝe unikanie Vincenta nie bÚdzie takie proste — byïam niemalĝe
pewna, ĝe coĂ knuje i ĝe namówienie Ryana, by w ogóle siÚ tym zainteresowaï, speïznie na niczym. A poniewaĝ zazwyczaj to ja ratowaïam Ryana
z kïopotów…
Och, przeczuwaïam naprawdÚ spore problemy.
Równo o piÈtej zebraïam swoje rzeczy i skierowaïam siÚ ku windzie,
nie czekajÈc na pojawienie siÚ Logana. Mogïo oczywiĂcie zdarzyÊ siÚ
tak, ĝe miniemy siÚ po drodze, znajÈc jednak jego punktualnoĂÊ —
a raczej jej brak — szacowaïam, ĝe powinniĂmy spotkaÊ siÚ raczej gdzieĂ
na dole. Przeszïam przez caïe piÚtro, pozdrawiajÈc po drodze tych, którzy
zostawali po godzinach, i ĝyczÈc im miïego weekendu. Chociaĝ prawie
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z nikim w firmie nie utrzymywaïam bliĝszych kontaktów, znaïam siÚ
ze wszystkimi.
DziÚki pracy w North&North Development do perfekcji opanowaïam umiejÚtnoĂÊ small talku; praktykowaïam jÈ przy kaĝdej moĝliwej
okazji, nawet jadÈc windÈ z caïkowicie obcymi mi luděmi. DziÚki temu
wiÚkszoĂÊ pracowników kojarzyïa mnie i lubiïa, gdyĝ zawsze chÚtnie
sïuchaïam o ich planach na weekend, chorobach dzieci czy wspomnieniach z wakacji. Dyskutowaïam o ksiÈĝkach, które czytali, i filmach,
które widzieli, nawet jeĂli sama miaïam o nich niewielkie pojÚcie. Zazwyczaj po prostu wiedziaïam, co powiedzieÊ.
No i bardzo pomagaïa mi teĝ Ăwietna pamiÚÊ. Nazwanie po imieniu
osoby, z którÈ rozmawia siÚ drugi raz w ĝyciu, robi naprawdÚ dobre
wraĝenie.
Po drodze na parter wymieniïam kilka uwag z MelissÈ z dziaïu handlowego — gïównie rozmawiaïyĂmy o pogodzie i planach wakacyjnych
(Melissa wybieraïa siÚ do West Palm Beach) — a potem poĝegnaïam
siÚ i wyszïam na zewnÈtrz, dÈĝÈc ku bramkom, przez które bez przepustki nie moĝna byïo przedostaÊ siÚ ani do Ărodka, ani na zewnÈtrz.
Juĝ z daleka zauwaĝyïam opartego o ladÚ recepcji Logana, który najwyraěniej w najlepsze flirtowaï z RhondÈ. PokrÚciïam z niedowierzaniem
gïowÈ i pomachaïam mu; miaï chyba trzecie oko gdzieĂ na czole, bo
skinÈï na mnie i natychmiast wróciï do przerwanej rozmowy, nie odrywajÈc wzroku od Rhondy.
Zawsze mnie zaskakiwaïo, ĝe mój brat jest atrakcyjny dla kobiet.
Dla mnie pozostawaï trollem, ale obiektywnie rzecz biorÈc, pewnie mógï
siÚ podobaÊ. Bardzo duĝo Êwiczyï i byï naprawdÚ dobrze zbudowany,
poza tym wysoki, jak wszyscy faceci w rodzinie Fisherów. DziÚki ciemnoblond wïosom i niebieskim oczom miaïby moĝe urodÚ typowego
surfera z Kalifornii, gdyby nie fakt, ĝe ciÚĝka praca w róĝnych dziwnych
godzinach sprawiïa, ĝe wiecznie wyglÈdaï na zmÚczonego albo przepitego. A po wielu godzinach spÚdzonych w pracy rzadko chciaïo mu siÚ
goliÊ, wiÚc czÚsto chodziï z kilkudniowym zarostem na twarzy. ZaskakujÈce, jak duĝo dziewczyn siÚ na to ïapaïo; chyba kojarzyï im siÚ z Brudnym Harrym albo Harrym Hole’em (tym granym przez Michaela Fassbendera) czy innym policjantem po przejĂciach.
— CzeĂÊ, Indy. — Powitaï mnie szerokim uĂmiechem, gdy tylko
przeszïam przez bramki, i przyciÈgnÈï do siebie mocno. — PamiÚtasz,
ĝe miaïem zaĂwieciÊ odznakÈ?
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— Jasne, akurat bym ci pozwoliïa — wymamrotaïam. — ZresztÈ
chyba byïeĂ zajÚty, nie? CzeĂÊ, Rhondo. Koñczysz niedïugo?
— DwanaĂcie godzin zmiany, zïotko — wyszczerzyïa siÚ Rhonda,
caïy czas nie spuszczajÈc jednak wzroku z obejmujÈcego mnie Logana.
— Za chwilÚ spadam do domu i nikt mnie nie zatrzyma! Chyba ĝe
ty chciaïbyĂ to zrobiÊ, Logan.
Logan rozeĂmiaï siÚ i ze smutkiem pokrÚciï gïowÈ.
— Niestety, jestem juĝ umówiony z mojÈ upierdliwÈ siostrÈ. — To
mówiÈc, cmoknÈï mnie w czubek gïowy. — I resztÈ wspaniaïej rodzinki.
Moĝe innym razem, co?
Po tych sïowach puĂciï do Rhondy oko, a zanim zdÈĝyïa odpowiedzieÊ, poĝegnaïam siÚ pospiesznie i odciÈgnÚïam go w stronÚ wyjĂcia,
ĂmiejÈc siÚ w gïos.
— Nie bÚdziesz podrywaï moich koleĝanek z pracy — oĂwiadczyïam,
prowadzÈc go na zewnÈtrz, gdzie nadal praĝyïo sïoñce. Byïa to przyjemna
odmiana po biurowej klimatyzacji. Chwyciïam Logana za ramiÚ i pociÈgnÚïam w stronÚ parkingu.
MinÚliĂmy kilku waĝniaków w garniturach, wracajÈcych jeszcze
do biura, z którego sama wïaĂnie uciekaïam, nie zwróciïam jednak na
nich wiÚkszej uwagi. Mój dzieñ, a nawet tydzieñ pracy juĝ siÚ skoñczyï
i nie zamierzaïam ani razu oglÈdaÊ siÚ na pozostawiony za plecami
wieĝowiec.
Kiedy byïam w dobrym humorze, nazywaïam to oddzielaniem ĝycia
prywatnego od sïuĝbowego. Kiedy byïam w zïym — ucieczkÈ i próbÈ
zapomnienia o peïnionej przeze mnie w firmie Ryana funkcji.
— Niby dlaczego nie?! Przecieĝ jestem taki grzeczny! — zawoïaï
tymczasem Logan z oburzeniem, by po chwili obrzuciÊ mnie uwaĝnym
spojrzeniem. — Musimy jechaÊ jak najszybciej, powinnaĂ siÚ jeszcze
przebraÊ. JeĂli tata zobaczy ciÚ w tym korporacyjnym wdzianku, dostanie zawaïu.
Och, to byïo wiÚcej niĝ pewne. W koñcu moi rodzice nadal uwaĝali,
ĝe korporacja wyciĂnie ze mnie wszystkie soki i wyrzuci wypalonÈ,
ledwie ĝywÈ i w depresji, gdy przestanÚ byÊ potrzebna.
Czasami sama siÚ tego baïam.
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