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Rozdziañ 11.
Gdy siÚ obudziïam, James leĝaï za mnÈ. Obejmowaï mnie i czuïam
jego przytulone do moich pleców gorÈce, ciÚĝkie ciaïo. Zegar przy
ïóĝku wskazywaï 1:30 po poïudniu. Spaïam co najmniej cztery godziny i teraz desperacko potrzebowaïam prysznica. WyĂlizgnÚïam
siÚ spod jego ciÚĝkiego ramienia i poszïam do ïazienki, zamykajÈc
za sobÈ drzwi najciszej, jak potrafiïam. Wydawaïo mi siÚ, ĝe James
i tak sypiaï bardzo maïo, wiÚc nie chciaïam go budziÊ, gdy wydawaï
siÚ spaÊ tak gïÚboko.
WïaĂnie spïukiwaïam odĝywkÚ z wïosów, gdy poczuïam, jak jego
nagie ciaïo przyciska siÚ do mnie od tyïu, i wydaïam cichy okrzyk
zaskoczenia.
— Dzieñ dobry — zamruczaï, siÚgajÈc bokiem do dozownika
z mydïem. Czuïam juĝ jego twardÈ erekcjÚ, przyciskajÈcÈ siÚ do mnie
od tyïu. Namydliï mnie jednÈ rÚkÈ, szczególnÈ uwagÚ poĂwiÚcajÈc
moim piersiom. Wprawdzie juĝ umyïam siÚ wczeĂniej, ale nie protestowaïam. Kto by protestowaï na moim miejscu?
— Oprzyj dïonie o ĂcianÚ — wyszeptaï szorstko do mojego ucha
po kilku minutach, gdy oboje byliĂmy juĝ podnieceni.
Zrobiïam to, a on chwyciï mocno moje biodra i wszedï we mnie,
kryjÈc twarz na moim karku. Zrobiï to gïadko, jednak potem, nie
hamujÈc siÚ, zaczÈï poruszaÊ siÚ we mnie bardzo mocno. Kaĝde jego
pchniÚcie trafiaïo w ten idealny punkt w moim wnÚtrzu i wygiÚïam
plecy w ïuk, na wpóï szlochajÈc. James jednÈ rÚkÈ przytrzymywaï
moje biodra, drugÈ przesunÈï na mojÈ mokrÈ pierĂ i zaczÈï jÈ mocno
ugniataÊ. UszczypnÈï mnie w sutek, skrÚcajÈc go na tyle mocno, ĝe
krzyknÚïam z bólu. W tym samym momencie ugryzï mnie w kark.
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DoĂwiadczyïam orgazmu, rwÈcym siÚ gïosem wykrzykujÈc jego
imiÚ, które nigdy wczeĂniej nie wydawaïo siÚ mieÊ aĝ tylu sylab.
— ZajebiĂcie idealna — jÚknÈï mi do ucha. — Powiedz, ĝe jesteĂ
moja. PotrzebujÚ ciÚ, Bianco. MuszÚ wiedzieÊ, ĝe naleĝysz do mnie.
— Tak — jÚknÚïam, zdÈĝajÈc juĝ w nieunikniony sposób ku kolejnej ekstazie.
— Powiedz to — rozkazaï.
— Jestem twoja, James. NaleĝÚ do ciebie.
— Teraz — poleciï, po czym krzyknÈï, wlewajÈc siÚ we mnie.
Ten okrzyk wystarczyï, bym na nowo zatraciïa siÚ w kolejnych
falach rozkoszy.
Znowu mnie umyï, opierajÈc moje omdlewajÈce ciaïo o siebie.
— Nikt inny nie moĝe tego robiÊ z tobÈ, Bianco. Nawet o tym
nie myĂl. JesteĂ stworzona dla mnie.
Wysuszyï mnie, zaprowadziï do ïóĝka i poïoĝyï.
— PrzyniosÚ dla ciebie strój. ChcÚ ciÚ ubraÊ.
Nie wracaï przez kilka minut. Gdy wreszcie pojawiï siÚ w pokoju,
oparïam siÚ na ïokciu, by przyjrzeÊ mu siÚ uwaĝniej. Miaï na sobie
obcisïe rude bryczesy z ciemnobrÈzowymi czapsami siÚgajÈcymi kolan,
a do tego cienkÈ ĂnieĝnobiaïÈ koszulkÚ z dekoltem wyciÚtym w V.
Ten strój podkreĂlaï niemal kaĝdy miÚsieñ na jego ciele, nie pozostawiajÈc niczego wyobraěni. Byï absolutnie seksowny, tak ĝe Ălinka
napïywaïa mi do ust. James zauwaĝyï mój zachwyt i uĂmiechnÈï siÚ
ïobuzersko.
Poïoĝyï obok mnie na ïóĝku stos ubrañ i zaczÈï powoli mnie ubieraÊ, przygotowujÈc do jazdy konnej. Najpierw zajÈï siÚ mojÈ dolnÈ
poïowÈ. WsunÈï mi na pupÚ stringi, pieszczÈc moje nogi i tyïek po
drodze. Bryczesy nakïadaï mi powoli, bo byïy bardzo obcisïe.
— Czy nie sÈ za maïe? — zapytaïam.
— Nie, takie powinny byÊ. Po jakimĂ czasie trochÚ siÚ rozciÈgnÈ
i bÚdÈ na ciebie pasowaïy jak rÚkawiczka do dïoni — mówiÈc, naciÈgnÈï mi spodnie aĝ do talii. Pocaïowaï mnie w brzuch, muskajÈc
miÚkkimi palcami blaknÈce siñce na moim torsie. Robiï to tak czÚsto,
ĝe stawaïo siÚ to pewnego rodzaju rytuaïem.
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NaciÈgnÈï grube, miÚkkie, czarne skarpety na moje stopy, caïujÈc
uprzednio podbicie kaĝdej z nich. NastÚpnie zaïoĝyï mi siÚgajÈce
do kostek brÈzowe buty do jazdy konnej, wyglÈdajÈce tak samo jak
jego wïasne.
— One teĝ rozchodzÈ siÚ po jakimĂ czasie. Skóra zostaïa poddana zmiÚkczaniu, wiÚc nie powinny byÊ zbyt twarde — wyjaĂniï.
NastÚpnie zaïoĝyï mi czapsy z ciemnobrÈzowej skóry. UbierajÈc
mnie, nazywaï wszystkie czÚĂci odzieĝy. Czapsy zahaczone byïy
pod piÚtÈ i zapiÚte na nodze na gruby rzep, dziÚki czemu James mógï
je idealnie dopasowaÊ do moich dïugich, szczupïych ïydek.
— Kupiïem ci teĝ peïne czapsy, ale te sÈ lepsze do nauki.
NastÚpnie zajÈï siÚ górnÈ poïowÈ mojego ciaïa. Naïoĝyï mi sportowy biustonosz, wsuwajÈc go na mnie tak, ĝe nawet nie musiaïam
do tego usiÈĂÊ. Biustonosz zapinaï siÚ z przodu na zamek i James
przez chwilÚ ssaï kaĝdÈ z moich piersi, nim z ĝalem go zapiÈï. Dopiero wtedy mnie posadziï, przeciÈgnÈï mi cienki biaïy T-shirt z dekoltem w ksztaïcie V przez gïowÚ, a nastÚpnie delikatnie przeïoĝyï
po kolei rÚce przez rÚkawy.
— Znowu mamy dopasowane stroje, ty dziwaku — rozeĂmiaïam siÚ.
Odwzajemniï uĂmiech.
— Odkryïem, ĝe to mi siÚ podoba. Nie mogÚ wiÚc obiecaÊ, ĝe to
ostatni raz — postawiï mnie na nogi i rozprostowaï mojÈ koszulkÚ.
— Wiesz, ĝe potrafiÚ siÚ sama ubraÊ?
UĂmiechnÈï siÚ zadowolony.
— JeĂli nie przeszkadza ci mój ekscentryzm, to wolaïbym to robiÊ sam.
Wzruszyïam ramionami. Nikt wczeĂniej siÚ tak ze mnÈ nie cackaï i ku mojemu zaskoczeniu znajdowaïam w tym przyjemnoĂÊ.
— To sprawia, ĝe czujÚ siÚ wyjÈtkowa. Odkryïam, ĝe to lubiÚ.
Tak jak wszystko, co ze mnÈ robisz.
UjÈï mojÈ twarz w dïonie, patrzÈc na mnie z czuïoĂciÈ. Musiaïam
zmusiÊ siÚ, by wytrzymaÊ to intensywne spojrzenie.
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— JesteĂ wyjÈtkowa. JesteĂ dla mnie najbardziej wyjÈtkowÈ osobÈ
na caïym Ăwiecie. Nie wiem, co mam zrobiÊ, byĂ to zobaczyïa i poczuïa.
Nie wiedziaïam, co powiedzieÊ. James potrafiï mówiÊ rzeczy,
które mnie zupeïnie rozbrajaïy i na które zupeïnie nie byïam przygotowana.
Nagle gïoĂne burczenie w moim brzuchu przerwaïo tÚ romantycznÈ chwilÚ.
James pocaïowaï mnie w czoïo i wziÈï mnie za rÚkÚ.
— Choděmy ciÚ nakarmiÊ, biedactwo. ZaniedbujÚ ciÚ.
Szybko poprowadziï mnie do kuchni, gdzie atrakcyjna ciemnowïosa
kobieta przygotowywaïa jakiĂ bosko pachnÈcy posiïek. UĂmiechnÚïa
siÚ serdecznie do Jamesa, jednak ze mnÈ powitaïa siÚ chïodniej,
choÊ profesjonalnie.
— Przygotowaïam chili z kurczaka z trzema rodzajami fasoli,
duszone na wolnym ogniu, sir — powiedziaïa. — Mogïabym teĝ przygotowaÊ kanapki, czy teĝ co pan sobie zaĝyczy, na lunch.
— Weěmiemy kanapki i Ăwieĝe warzywa z ogrodu. Lunch zjemy
w jadalni, a chili podaj nam na obiad, Saro — powiedziaï James,
nie pytajÈc mnie o zdanie, po czym zaprowadziï mnie do olĂniewajÈcej, ogromnej jadalni.
— Moĝe skoro jesteĂmy tylko we dwoje, to zjemy w mniejszej
jadalni? — zaproponowaïam.
— Ten pokój zapewni nam wiÚcej prywatnoĂci — powiedziaï,
wzruszajÈc ramionami.
PrzyciÈgnÈï mnie do siebie i posadziï sobie na kolanach, po czym
pocaïowaï mnie. To byï dïugi, czuïy pocaïunek, który i tak mnie
podnieciï.
Poczuïam jego dïonie w swoich wïosach i chwilÚ trwaïo, nim
uĂwiadomiïam sobie, ĝe je zaplata. NiechÚtnie odsunÚïam siÚ od
niego. PrzesunÈï usta na mojÈ szyjÚ, nie przestajÈc zaplataÊ moich
wïosów. Gdy skoñczyï, posmarowaï mi ramiona kremem przeciwsïonecznym, przez caïy czas trzymajÈc mnie na kolanach. Moja
uwaga byïa do tego stopnia skupiona na nim, ĝe nawet nie zauwaĝyïam wczeĂniej maïej buteleczki na stole.
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Dopiero gdy Sara weszïa do jadalni z duĝÈ tacÈ zastawionÈ jedzeniem, posadziï mnie na krzeĂle. Na tacy znajdowaïy siÚ razowe
buïki z indykiem i jakimĂ biaïym serkiem, którego nie potrafiïam
nazwaÊ, oraz mnóstwo warzyw. Byïy przepyszne i czuÊ byïo, ĝe sÈ
Ăwieĝo zebrane z ogrodu. Kaĝda kanapka posmarowana byïa pikantnym hummusem. Oprócz tego Sara przyniosïa hummus w miseczce, by sïuĝyï jako dip do warzyw.
Jadïam ïapczywie; miaïam zbyt dïugÈ przerwÚ od poprzedniego
posiïku.
— Jak tak dalej pójdzie, to schudnÚ w twoim towarzystwie. Normalnie staram siÚ zdrowo odĝywiaÊ, jednak ty oczywiĂcie przenosisz zdrowe odĝywianie na kolejny poziom. Nic nie robisz na póï
gwizdka.
Spojrzaï na mnie krytycznie.
— Nie musisz siÚ odchudzaÊ.
Wzruszyïam ramionami i wróciïam do jedzenia. „atwo to powiedzieÊ komuĂ, kto nie ma na ciele nawet grama zbÚdnego tïuszczu”
— pomyĂlaïam.
James skoñczyï jeĂÊ przede mnÈ.
— Nie masz nic przeciwko, ĝebym wykonaï kilka telefonów? —
zapytaï uprzejmie.
PotrzÈsnÚïam gïowÈ na znak, ĝe mi to nie przeszkadza. Wiedziaïam, ĝe byï bardzo zajÚty, a zrobiï sobie wolne od pracy, ĝeby
byÊ tu ze mnÈ.
Skoñczyïam jeĂÊ i czekaïam moĝe z piÚÊ minut, podczas których
James prowadziï kolejne rozmowy telefoniczne, jednoczeĂnie pracujÈc
na laptopie.
— Czy mogÚ iĂÊ obejrzeÊ konie w czasie, gdy pracujesz?
SkinÈï gïowÈ w roztargnieniu.
— Nie musisz siÚ spieszyÊ — powiedziaïam, wychodzÈc. Miaïam
ogólne pojÚcie, gdzie sÈ stajnie, wiÚc ruszyïam w tym kierunku. Co
prawda prawie pobïÈdziïam, usiïujÈc wyjĂÊ z domu przypominajÈcego païac, jednak wreszcie udaïo mi siÚ znaleěÊ drzwi wyjĂciowe,
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znajdujÈce siÚ w pomieszczeniu przylegajÈcym do kuchni. Musiaïam
obejĂÊ dom dookoïa, by tam trafiÊ. Gdy juĝ wydostaïam siÚ na zewnÈtrz, trafienie do stajni nie byïo aĝ tak trudne, zwïaszcza ĝe
mieĂciïy siÚ w budynkach tak ogromnych, ĝe niemoĝliwoĂciÈ byïo je
przegapiÊ.
Weszïam do Ărodka zacienionej stajni, zaglÈdajÈc do kaĝdego
boksu. Wiele z nich byïo pustych. Zatrzymaïam siÚ przy pierwszym, w którym staï piÚkny kasztan. Koñ podszedï do mnie, gdy cicho zacmokaïam, i pozwoliï mi siÚ pogïaskaÊ, wÚszÈc w poszukiwaniu przysmaków. Nie pomyĂlaïam, by cokolwiek ze sobÈ zabraÊ,
i nie wiedziaïam, gdzie mogïabym je znaleěÊ.
— JeĂli dasz jej jabïko, to ciÚ polubi — usïyszaïam za sobÈ niski,
nieznajomy gïos z cieniem obcego akcentu. PomyĂlaïam, ĝe mógïby
byÊ francuski, ale nie byïam pewna. Obróciïam siÚ zaskoczona, chociaĝ wïaĂciwie nie powinnam siÚ dziwiÊ: wiadomo, ĝe w stajniach
musieli pracowaÊ ludzie. Widok, jaki ujrzaïam, byï jednak niezwykïy.
MÚĝczyzna, który siÚ do mnie odezwaï, byï wysoki i uĂmiechniÚty. Jego czarne wïosy byïy ostrzyĝone tuĝ przy skórze. Byï miaĝdĝÈco przystojny, miaï wydatny, lecz ksztaïtny nos i uĂmiechniÚte
oczy. Jego wyraěnie zaznaczona szczÚka pokryta byïa Ăwieĝym zarostem, co dodawaïo mu uroku. DomyĂlaïam siÚ, ĝe mógï byÊ tuĝ po
trzydziestce. Ubrany byï podobnie do mnie i jego obcisïy strój podkreĂlaï wyraěnÈ muskulaturÚ. Miaï równe zÚby i piÚkny uĂmiech.
Spojrzaïam w jego jasnobrÈzowe oczy i uĂmiechnÚïam siÚ uprzejmie.
Widziaïam, ĝe przyglÈda mi siÚ równie uwaĝnie, jak ja jemu.
Na chwilÚ przestaïam oddychaÊ, widzÈc w jego dïoni szpicrutÚ.
OczywiĂcie przeznaczona byïa dla konia, jednak ten mÚĝczyzna wyglÈdaï na kogoĂ, kto potrafiïby zdominowaÊ kobietÚ, a moja Ăwieĝo
obudzona seksualnoĂÊ od razu popchnÚïa moje myĂli w stronÚ rozwaĝañ, co teĝ mógïby zrobiÊ z takÈ szpicrutÈ.
WyciÈgnÈï do mnie dïoñ i przysunÈï siÚ bliĝej, by poklepaÊ klacz
po szyi. UĂcisnÚïam jego rÚkÚ, a on przytrzymaï jÈ chwilÚ w swojej
dïoni. Pospiesznie wyrwaïam rÚkÚ.
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— To Nanny. To dobra klacz — powiedziaï, po czym podszedï
do zawieszonej w pobliĝu drzwi do boksu torby, wyjÈï z niej jabïko
i podaï mi je. — JeĂli szukasz konia, który bÚdzie ciÚ uwielbiaï, to nie
musisz juĝ szukaÊ dalej. Jest bardzo ïagodna. Ty jednak nie wyglÈdasz na kobietÚ, która ceniïaby ïagodnoĂÊ. Przy okazji, jestem Pete.
TrenujÚ konie dla pana Cavendisha. Tak naprawdÚ robiÚ dla szefa
wszystko, co zwiÈzane z koñmi.
UĂmiechnÚïam siÚ do niego, jednoczeĂnie próbujÈc podaÊ Nanny
jabïko. Odskoczyïam do tyïu z okrzykiem, gdy spróbowaïa je zjeĂÊ
razem z mojÈ dïoniÈ i palcami.
Pete rozeĂmiaï siÚ i stanÈï tuĝ za mnÈ.
— Nie w ten sposób, ma chère — powiedziaï i uïoĝyï jabïko
w mojej dïoni tak, by palce nie wystawaïy na zewnÈtrz. — Nigdy nie
dawaj koniowi palca, bo oczywiĂcie spróbuje go ugryěÊ. — Razem
ze mnÈ podaï klaczy jabïko i tym razem zjadïa je, nie dotykajÈc mnie
zÚbami.
Gdy tylko to siÚ staïo, pospiesznie odsunÚïam siÚ od Pete’a.
— Jestem Bianca — powiedziaïam dziwnie zdyszana.
MrugnÈï do mnie.
— Wiem, kim jesteĂ. KobietÈ szefa. Chodě ze mnÈ. PokaĝÚ ci coĂ
specjalnego — odwróciï siÚ i odszedï, po prostu oczekujÈc, ĝe pójdÚ
za nim.
„Wie, ĝe jestem z Jamesem, wiÚc powinnam byÊ bezpieczna.
Chyba…” — zastanowiïam siÚ. Zawahaïam siÚ przez moment, po
czym poszïam za nim.
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