Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Barbara Lepionka
Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą iStockphoto.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: editio@editio.pl
WWW: http://editio.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://editio.pl/user/opinie/spons1
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-283-3840-1
Copyright © Helion 2019
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Królowa Dramatów nadciÈga z kolejnÈ powieĂciÈ! Poznaj historiÚ uczucia, które kryje siÚ
tuĝ za rogiem i przychodzi z impetem. NiewinnoĂÊ, pieniÈdze i CO¥, czego nie da siÚ opisaÊ sïowami… Serdecznie polecam nowÈ odsïonÚ K.N. Haner!
Magdalena Szymczyk, czytammwpociagu.blogspot.com

¥wiat modelingu, bïysków fleszy, dïugich wybiegów — poĝerajÈcy niewinnoĂÊ, wciÈgajÈcy w toksyczne plotkarskie Ărodowiska o lepkim zapachu samotnoĂci. I on…
gwaïtownoĂÊ buzujÈca pod skórÈ, troskliwoĂÊ, która w tym ukïadzie nie powinna
mieÊ miejsca. Jej ulegïoĂÊ i chÚÊ walki w Ăwiecie, gdzie pieniÈdz ma silne fundamenty. Krzywda, którÈ zbyt mocno siÚ maskuje, aby móc wziÈÊ oddech. Dominacja,
której nie moĝna okieïznaÊ. PoĝÈdanie, któremu nie sposób nie ulec. Poczuj je na
wïasnej skórze. Daj mu siÚ ponieĂÊ, zatracajÈc siÚ we wciÈgajÈcej lekturze Sponsora
K.N. Haner.
Agata Wróblewska, instagram.com/snieznooka
Sponsor zabierze Was do deszczowego Londynu, gdzie miïoĂÊ uderza w niespodziewanym momencie. Poznajcie historiÚ Nathana i Kaliny, peïnÈ cierpienia, bólu, zazdroĂci i wracajÈcej z podwójnÈ siïÈ przeszïoĂci, która moĝe zniszczyÊ ich uczucie.
Czy bÚdÈ potrafili przetrwaÊ najgorsze?
Emilia ZarÚba, podrugiejstronieokladki6.blogspot.com

Na co moĝecie liczyÊ w Sponsorze? Na chwile peïne uniesieñ, bólu i szczÚĂcia. JeĂli
sÈdziliĂcie, ĝe 50 twarzy Greya wywoïaïo u Was wiele emocji, to koniecznie musicie
siÚgnÈÊ po tÚ ksiÈĝkÚ i to w trybie natychmiastowym!
Katarzyna ¿muda, cos-o-ksiazkach.blogspot.com

Nieprzewidywalny, peïen emocji, napiÚcia i intryg najnowszy romans Królowej
Dramatów! K.N. Haner ponownie obezwïadnia swojÈ pasjÈ do pisania. ZaskakujÈca
fabuïa naïadowana emocjami i intrygami, bohaterów przeĂladujÈ demony przeszïoĂci. Lektura do samego koñca trzyma w napiÚciu, a zakoñczenie sprawia, ĝe czytelnik od razu chce trzymaÊ w dïoni kolejny tom. Nie mogÚ siÚ doczekaÊ, aĝ bÚdziecie mieli okazjÚ przeczytaÊ tÚ pozycjÚ!
Aniela Nowik, zaczytanaanielka.blogspot.com

Delikatny romans, nowe wcielenie autorki, a moĝe wspóïczesny Kopciuszek rodem
z filmu? Nic bardziej mylnego! To, co zgotuje nam K.N. Haner, to bomba z opóěnionym zapïonem, Ăwiat runie jak domek z kart, a Wasze serca przeĝyjÈ ciÚĝkÈ próbÚ.
Agnieszka Rybska, blonderka.pl
Ta ksiÈĝka to prawdziwy rollercoaster. Kaĝda przeczytana strona niesie ze sobÈ
mnóstwo emocji, które na dïugo pozostajÈ w pamiÚci. Niesamowita, poruszajÈca,
seksowna i nieco romantyczna opowieĂÊ.
Justyna Ziemiñska, livingbooksx.blogspot.com
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Takiej K.N. Haner jeszcze nie znacie! Gdy nieĂmiaïoĂÊ zderzy siÚ z namiÚtnoĂciÈ,
powstanie historia, która musi zïamaÊ serca czytelników. Tam, gdzie wszystko wydaje siÚ oczywiste, nic nie jest takie, na jakie wyglÈda.
Katarzyna Bastuba, instagram.com/czytado

Sponsor to znana wszystkim K.N. Haner, ale w nieco innym wydaniu. Mocna,
nietuzinkowa i szalenie wzruszajÈca opowieĂÊ o miïoĂci i o tym, jak wielkie znaczenie w dzisiejszych czasach majÈ pieniÈdze. Serdecznie polecam!
Agnieszka Zabawa, posredniczka-ksiazek.pl

Jedna chwila. Tyle wystarczy, aby straciÊ rodziców. Jeden moment. Tyle potrzeba,
aby uĂwiadomiÊ sobie, ĝe ty i mïodsza siostra zostaïyĂcie sierotami. Jedna sekunda. Tyle czasu zajmuje zorientowanie siÚ, ĝe mÚĝczyzna, którego poznaïyĂcie, moĝe
byÊ zarówno waszym ratunkiem, jak i waszÈ zgubÈ. K.N. Haner powraca z nowÈ historiÈ, w której bÚdziecie kwestionowaÊ wszystko, od decyzji gïównej bohaterki po
moralnoĂÊ gïównego bohatera, ale przede wszystkim takÈ, od której nie bÚdziecie
siÚ mogïy oderwaÊ.
Magdalena Szabelska, booksbymags.blogspot.com

Bestsellerowa K.N. Haner powraca z nowÈ ksiÈĝkÈ! Sponsor to kontrowersyjna i ekscytujÈca historia przystojnego Nathana, którego nawyki niejednÈ osobÚ napeïniÈ
oburzeniem, oraz Kaliny, niewinnej i peïnej szczeroĂci dziewczyny po przejĂciach.
Haner zdecydowanie nie przestaje zaskakiwaÊ!
Weronika Bar, ksiazkowapasja.blogspot.com

Czy czïowiek moĝe siÚ zmieniÊ? Czy pod wpïywem tragedii mogÈ siÚ zmieniÊ jego
wartoĂci? A moĝe wystarczy uczucie…? K.N. Haner kolejny raz porywa nas w Ăwiat
peïen emocji, namiÚtnoĂci i skomplikowanych relacji, a my chcemy wiÚcej i wiÚcej…
Katarzyna Bieñkowska, poligondomowy.pl

Historia Nathana i Kaliny to opowieĂÊ o wielkiej stracie, bólu i uczeniu siÚ, jak
kochaÊ. NamiÚtnoĂÊ, niewinnoĂÊ i odrobina naiwnoĂci tworzÈ tutaj mieszankÚ wybuchowÈ, a emocje rzÈdzÈ siÚ swoimi prawami. JeĂli jest K.N. Haner, to jest
i dramat. Autorka znowu pokazaïa siÚ w szczytowej formie. Serdecznie polecam!
Paulina MyĂków, instagram.com/ksiazkanawsi

Kolejna emocjonujÈca powieĂÊ o tym, ĝe miïoĂÊ nie zawsze jest prosta, jak sobie wyobraĝamy. Historia Kaliny i Nathana wzrusza, zaskakuje, a na koniec miaĝdĝy
serce. Serdecznie polecam!
Agnieszka Stoppelinstag, instagram.com/stoppelowna

K.N. Haner po raz kolejny funduje nam od poczÈtku do koñca prawdziwy rollercoaster
uczuciowy. Znienawidzisz jÈ za to czy moĝe pokochasz jeszcze bardziej?
Patrycja Cygan, whothatgirl.blogspot.com
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ROZDZIA 1
Tego dnia Kalina pierwszy raz postanowiïa pojechaÊ na uczelniÚ
swoim nowym rowerem, który byï prezentem urodzinowym od
jej rodziców. Dwa dni temu skoñczyïa dwadzieĂcia jeden lat,
ale wcale nie czuïa siÚ dorosïa. Mimo iĝ byïa studentkÈ, nadal
mieszkaïa w rodzinnym domu. Nie chciaïa siÚ gnieĂÊ w akademiku. Nie pociÈgaïo jej typowo studenckie ĝycie. Wyjechaïa
z domu, jak zawsze, kwadrans po ósmej, by zdÈĝyÊ przedrzeÊ
siÚ przez przedmieĂcia. O tej porze wszystkie drogi dojazdowe do
centrum Londynu byïy bardzo zakorkowane. Mieszkanie w tak
ogromnej metropolii miaïo tyle samo plusów co minusów.
Juĝ po chwili od wyjĂcia z domu dziewczyna wiedziaïa, ĝe
pomysï podróĝy rowerem nie byï najlepszy, ale nie miaïa juĝ
czasu, by zawróciÊ. Poranek byï wyjÈtkowo chïodny. Caïe jej ciaïo
drĝaïo, gdy zimny wiatr smagaï kasztanowo-miedziane wïosy,
a powiewy powietrza docieraïy aĝ pod ubranie.
— Cholera! — dziewczyna zaklÚïa pod nosem i kulÈc siÚ
jeszcze bardziej, próbowaïa ignorowaÊ uczucie nieprzyjemnego
dyskomfortu. Byïo jej okropnie zimno. Wiedziaïa, ĝe zapewne
siÚ przeziÚbi, a mama bÚdzie suszyÊ jej gïowÚ o to, ĝe nie posïuchaïa jej dzisiejszego ranka i nie wziÚïa swetra.
Mama Kaliny byïa najbardziej przewraĝliwionÈ na punkcie
zdrowia kobietÈ na Ăwiecie. Gdy Kalina byïa maïa, byle kaszel
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i katar wystarczyïy, by mama lÈdowaïa z niÈ u lekarza. Póěniej
byïa zmuszona siedzieÊ w domu, by caïkowicie wyzdrowieÊ. Moĝe
wïaĂnie dlatego, ĝe teraz miaïa wiÚcej do powiedzenia, nie sïuchaïa siÚ mamy za kaĝdym razem? W tym jednak momencie,
gdy byïo jej tak okropnie zimno, zaczÚïa siÚ zastanawiaÊ, komu
bardziej robiïa na zïoĂÊ. Sobie czy jej? NaprawdÚ oddaïaby wszystko za kawaïek ciepïego swetra, który okryïby i ogrzaï szczupïe
ramiona. Perspektywa powrotu do domu póěnym wieczorem teĝ
nie byïa obiecujÈca. W Londynie nigdy nie moĝna byïo przewidzieÊ, jaka pogoda bÚdzie nastÚpnego dnia, a tego poranka caïe
niebo pokryte byïo deszczowymi i ponurymi chmurami. Gdyby
nie fakt, ĝe Kalina musiaïa obowiÈzkowo dotrzeÊ na zajÚcia, to
zapewne darowaïaby sobie podróĝ na uczelniÚ. Zganiïa siÚ
w duchu, ĝe nie poĂwiÚciïa wystarczajÈcej iloĂci czasu poprzedniej nocy, by doczytaÊ swoje notatki do koñca. Oczy odmówiïy
jej posïuszeñstwa i o czwartej dwadzieĂcia szeĂÊ sen przyszedï
niespodziewanie. Nie walczyïa, bo wiedziaïa, ĝe nie wygra z ciÚĝkimi powiekami. Nigdy nie byïa waleczna, a tym bardziej w tak
bïahych sprawach.
Jechaïa prosto przed siebie. Zgrabnie wymijaïa stojÈce w korku
auta i mruĝyïa lekko oczy, bo wïaĂnie zaczÚïo mĝyÊ. Parasolki
oczywiĂcie teĝ przy sobie nie miaïa. Juĝ prawie podjÚïa desperackÈ decyzjÚ o powrocie do domu i spóěnieniu siÚ na zajÚcia,
gdy nagle do jej oka, oprócz kropel padajÈcego deszczu, wpadï
jakiĂ robak. Zwykïa muszka albo komar, który caïkowicie jÈ oĂlepiï. Kalina zwolniïa nieco i delikatnie pocieraïa oko, ale nadal
nic nie widziaïa. Usïyszaïa klakson samochodu, wiÚc caïkowicie
siÚ zatrzymaïa. Nie chciaïa przecieĝ spowodowaÊ stïuczki czy —
w najgorszym razie — jakiegoĂ wypadku. Po chwili udaïo jej siÚ
wyciÈgnÈÊ muszkÚ z oka. Rozejrzaïa siÚ i potarïa zmarzniÚte
ramiona, a nastÚpnie ruszyïa i skrÚciïa, by przejechaÊ na drugÈ
stronÚ ulicy. Gestem dïoni zasygnalizowaïa, ĝe wykona kolejny
skrÚt, gdy nagle usïyszaïa kolejny klakson samochodu. Przeraĝona
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zahamowaïa gwaïtownie, ale to nie uchroniïo jej od zderzenia
z wïaĂnie przejeĝdĝajÈcym przed niÈ autem. Kalina uderzyïa
przednim koïem w maskÚ auta, a sama zatrzymaïa siÚ udami
na kierownicy roweru. JÚknÚïa z bólu, który przeszyï jej ciaïo.
Uderzenie byïo tak mocne, ĝe po chwili upadïa wraz z rowerem na jezdniÚ. Oszoïomiona, od razu wstaïa na równe nogi.
Dostrzegïa krew na swoim rÚku i rozejrzaïa siÚ wkoïo. Kilkoro
gapiów zatrzymaïo siÚ, by przyjrzeÊ siÚ jej niezdarstwu. Bentley,
w którego chwilÚ wczeĂniej wjechaïa, staï z wïÈczonym silnikiem.
Pierwsze, o czym pomyĂlaïa, to ĝe jeĂli rower zarysowaï samochód, nigdy nie wypïaci siÚ za poniesionÈ przez wïaĂciciela
szkodÚ.
— Chryste, dziewczyno, nic ci nie jest?! — usïyszaïa mÚski
gïos, który naleĝaï do kierowcy auta. Odwróciïa siÚ i gdyby nie
to, ĝe mÚĝczyzna wïaĂnie do niej podszedï, upadïaby znowu.
ZakrÚciïo jej siÚ w gïowie, ale mÚskie ramiona otuliïy jej ciaïo.
Nie wiedziaïa, czy nadal drĝy z zimna, czy to adrenalina buzuje
w jej ĝyïach.
— Przepraszam, ja nie... — spojrzaïa na dïonie mÚĝczyzny,
który trzymaï jÈ za ramiona, a potem wzrokiem powÚdrowaïa
w górÚ. Granatowa marynarka ïadnie kontrastowaïa z biaïÈ
koszulÈ i opalonÈ skórÈ, którÈ Kalina dostrzegïa tuĝ nad krawÚdziÈ koïnierzyka. Jednodniowy zarost zachÚcaï, by musnÈÊ
dïoniÈ po skórze. Ona zrobiïa to, ale jedynie w myĂlach. NastÚpnie spojrzaïa wyĝej, na usta mÚĝczyzny, które byïy lekko rozchylone i czaiï siÚ na nich grymas niepewnoĂci. Peïne, z wyraěnie
zarysowanÈ górnÈ wargÈ takĝe prosiïy o dotyk. Moĝe nawet
o pocaïunek? Kierunek myĂli Kaliny nie obraï innego toru, gdy
w koñcu dotarïa do oczu. Surowe, mroczne spojrzenie mÚĝczyzny sprawiïo, ĝe znowu zadrĝaïa. Teraz jednak wiedziaïa, z jakiego
powodu. Miaïa problemy z dostrzeĝeniem barwy tÚczówki, ale
podejrzewaïa, ĝe to spojrzenie kryïo w sobie wiele tajemnic. SkÈd
to wiedziaïa? Nie miaïa pojÚcia. Moĝe pomyĂlaïa o tym dlatego,
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ĝe ten facet wysiadï z horrendalnie drogiego auta i miaï na sobie
równieĝ drogi garnitur? Od zawsze uwaĝaïa, ĝe biznesmeni
to bardzo specyficzny typ ludzi, od których wolaïa trzymaÊ siÚ
z daleka.
ZakrÚciïo jej siÚ w gïowie, gdy znowu próbowaïa siÚ poruszyÊ. W tej samej chwili mÚĝczyzna oderwaï jÈ od ziemi i zaniósï
na rÚkach do swojego auta. Nie zdÈĝyïa zaprotestowaÊ, bo nieznajomy zapiÈï jej pas i zamknÈï drzwi po stronie pasaĝera.
Gïowa Kaliny opadïa na skórzany zagïówek, a dziewczyna poczuïa
w koñcu przyjemne ciepïo. Miïy zapach otuliï jej ciaïo, zmysïy
poraziïa lecÈca z gïoĂników muzyka, a ona na chwilÚ zapomniaïa, co siÚ wïaĂnie wydarzyïo. Gdy mÚĝczyzna wsiadï do
samochodu, a ona spojrzaïa w jego stronÚ, jej ciaïo znowu przeszedï ostry ból. ZamknÚïa oczy i jÚknÚïa, nie mogÈc wydobyÊ
z siebie ani sïowa.
— Tylko nie mdlej, dwie ulice dalej jest szpital! — powiedziaï
mÚĝczyzna i nachyliï siÚ w jej kierunku. Poczuïa jego zapach.
W tym momencie nie byïa juĝ pewna, czym spowodowane byïy
jej zawroty gïowy. MÚĝczyzna pachniaï oszaïamiajÈcÈ mieszankÈ
piĝma i cytrusów. — Jak masz na imiÚ? — zapytaï, wpatrujÈc siÚ
w jej szare oczy. Bezwiednie siÚ uĂmiechnÚïa, chociaĝ zapewne
wcale nie powinna.
— Kalina, a pan? — odpowiedziaïa z nadziejÈ, ĝe zaraz usïyszy imiÚ swojego wybawcy. Wybawcy i sprawcy tego zamieszania jednoczeĂnie. Nie zdÈĝyïa jednak nic usïyszeÊ, bo zawroty
gïowy przeniosïy jÈ w otchïañ ciemnoĂci. Kalina straciïa ĂwiadomoĂÊ, ale nie na dïugo. Odzyskaïa jÈ chwilÚ póěniej, juĝ na izbie
przyjÚÊ w szpitalu. Bolaïo jÈ dosïownie wszystko. Nie byïa pewna,
czy dolegaïo jej coĂ powaĝnego, ale porzÈdnych siniaków na
nogach i rÚkach raczej mogïa siÚ spodziewaÊ.
Na szczÚĂcie w szpitalu zajÚli siÚ niÈ jak naleĝy i po trzech
godzinach miaïa juĝ pewnoĂÊ: ĝadnego zïamania, ĝadnego
wstrzÈsu mózgu, ĝadnych urazów wewnÚtrznych.
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— Miaïa pani naprawdÚ duĝo szczÚĂcia. Hospitalizacja nie
bÚdzie potrzebna, ale wypiszÚ pani zastrzyki przeciwzakrzepowe
oraz leki, gdyby ból okazaï siÚ bardziej dokuczliwy. Stïuczenia,
zadrapania i siniaki bÚdÈ schodziÊ zapewne doĂÊ dïugo, nawet
do czterech tygodni. Mam zadzwoniÊ do kogoĂ z rodziny? —
zapytaï lekarz, którego Kalina kojarzyïa z chwili, gdy dotarïa do
szpitala. Przez uïamek sekundy widziaïa jego twarz za Ăwiatïem
lekarskiej latarki, którÈ Ăwieciï jej wtedy po oczach. Dziewczyna
nadal byïa w lekkim szoku i trudno byïo jej cokolwiek powiedzieÊ. Leki przeciwbólowe, które dostaïa, mocno jÈ oszoïomiïy
i dodatkowo utrudniaïy sklecenie chociaĝby najprostszego zdania.
— W plecaku miaïam telefon — wydusiïa z siebie.
— Dobrze, zaraz ktoĂ siÚ tym zajmie. Potrzymam tu paniÈ
jeszcze dwie godziny, a gdy nic siÚ nie zmieni, to wypiszemy paniÈ
do domu — lekarz spojrzaï w stronÚ drzwi w tym samym momencie, gdy Kalina dostrzegïa mÚĝczyznÚ, który jÈ przywiózï. —
To pan spowodowaï wypadek? — zapytaï lekarz, a Kalina gwaïtownie podniosïa gïowÚ. Chciaïa powiedzieÊ, ĝe to jej wina, ale nie
mogïa. — Bez gwaïtownych ruchów, proszÚ — lekarz uspokoiï jÈ
i delikatnie poïoĝyï jej gïowÚ na poduszce.
— WïaĂciwie to ja jestem ofiarÈ, a ona sprawcÈ, ale jej rower
nie miaï szans w zderzeniu z moim autem. Wyjechaïa mi tak
nagle, ĝe ledwo zdÈĝyïem zahamowaÊ — odpowiedziaï mÚĝczyzna, a jego wzrok powÚdrowaï na potïuczone kolana Kaliny, które
mimo tego, ĝe byïy zabandaĝowane, wyglÈdaïy na bardzo obolaïe.
Otarta skóra krwawiïa, co byïo widaÊ nawet przez opatrunki.
— Rozumiem, ĝe mam wezwaÊ policjÚ? RobiliĂmy badania
krwi i pacjentka jest trzeěwa. A pan? — lekarz zmierzyï wzrokiem mÚĝczyznÚ, a potem KalinÚ. Tych dwoje jednak patrzyïo
w tym momencie tylko na siebie.
— To nie bÚdzie konieczne, doktorze — stwierdziï mÚĝczyzna i podszedï bliĝej, by uĂcisnÈÊ dïoñ lekarzowi.
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— WyglÈda pan na porzÈdnego czïowieka, wiÚc proszÚ tu
z niÈ posiedzieÊ, a potem odwieěÊ bezpiecznie do domu i odkupiÊ jej ten rower, który zapewne nadaje siÚ na zïom. Mniemam,
ĝe staÊ pana na to... Panie? — ta dziwna uwaga lekarza wprawiïa
KalinÚ w zakïopotanie. Wcale tego nie oczekiwaïa. Przecieĝ
z wïasnej winy znalazïa siÚ w szpitalu.
— Nathan Collins — odpowiedziaï mÚĝczyzna i znowu spojrzaï na KalinÚ.
Dziewczyna nie wiedziaïa, dlaczego to spojrzenie tak jÈ onieĂmieliïo. Nie miaïa w naturze zawstydzaÊ siÚ przy mÚĝczyznach,
ale tylko dlatego, ĝe raczej od nich stroniïa. Szkoda jej byïo czasu
na gïupie miïostki, które wytrÈcaïyby jÈ ze wzglÚdnej emocjonalnej równowagi.
Lekarz poĝegnaï siÚ szybko i zostawiï tÚ dwójkÚ sam na sam.
Kalina nie byïa pewna, czy jej milczenie wywoïane byïo winÈ, jakÈ
ponosiïa, czy tym, ĝe Nathan Collins byï mÚĝczyznÈ, na którego
zwróciïaby uwagÚ w kaĝdych innych okolicznoĂciach. Trudno
byïo przejĂÊ obojÚtnie obok takiego faceta. JeĂli do tej pory nie
wiedziaïa, jaki moĝe byÊ jej „typ”, to wïaĂnie siÚ dowiedziaïa.
Od razu wiedziaïa takĝe, ĝe to nie jej liga. Wystarczyïo spojrzeÊ
na jego drogi garnitur, nie wspominajÈc o aucie, by wiedzieÊ, ĝe
to bogaty biznesmen, prawnik albo ktoĂ tego pokroju. Taki ktoĂ
nie mógïby zainteresowaÊ siÚ zwykïÈ studentkÈ fizjoterapii, która
zapewne zarysowaïa doĂÊ mocno jego drogiego bentleya i nie
staÊ jej byïo, by naprawiÊ szkodÚ. Jedyne, co przyszïo jej w tym
momencie do gïowy, to po prostu ponownie przeprosiÊ. Przerwaïa
wiÚc tÚ niezrÚcznÈ, przynajmniej dla niej, ciszÚ.
— Przepraszam pana. NaprawdÚ pana nie widziaïam —
powiedziaïa. Chwila milczenia w wyczekiwaniu na odpowiedě
wydaïa siÚ byÊ dla niej wiecznoĂciÈ. Czemu siÚ przy nim tak
denerwowaïa? Gdy podniosïa wzrok i napotkaïa spojrzenie mÚĝczyzny, aĝ przestaïa oddychaÊ. To byï wzrok, którego nigdy na
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sobie nie czuïa. Ignorowaïa wszelkie przejawy zainteresowania
ze strony mÚĝczyzn... Aĝ do tej pory.
— Najwaĝniejsze, ĝe nic powaĝnego ci siÚ nie staïo.
— Ale pañski samochód... — wtrÈciïa zawstydzona. „Czemu
on tak na mnie patrzy?” — zastanawiaïa siÚ.
— Samochód to nie problem — odparï i nagle zbliĝyï siÚ do
jej szpitalnego ïóĝka. StanÈï na tyle blisko, ĝe mogïa dobrze mu
siÚ przyjrzeÊ. Dostrzegïa kolor oczu, który w szpitalnym Ăwietle
byï nieco jaĂniejszy, niĝ zapamiÚtaïa z chwili, gdy pierwszy raz go
dostrzegïa. — I nie musisz mówiÊ mi na „pan”, Kalino. Nie jestem
twoim panem — dodaï, wprawiajÈc jÈ tym w zakïopotanie.
— A kim jesteĂ? — to pytanie bezwiednie wyrwaïo siÚ z jej
ust. Momentalnie tego poĝaïowaïa, a gorzki uĂmiech pojawiï siÚ
na twarzy mÚĝczyzny.
— Nathan Collins — delikatnie uĂcisnÈï jej dïoñ w geĂcie
powitania. Kalina, czujÈc ten lekki dotyk, ledwo zauwaĝalnie siÚ
uĂmiechnÚïa. Wywoïaïo to reakcjÚ równieĝ u mÚĝczyzny. — A ty,
Kalino? Kim ty jesteĂ? — dopytaï z nieukrywanÈ ciekawoĂciÈ.
— Kalina Turner — odpowiedziaïa.
— I tylko tyle? — zbita z tropu dziewczyna uniosïa brew.
Nie byïa dobra w relacjach damsko-mÚskich.
— A co mam wiÚcej panu powiedzieÊ?
— Znowu jestem panem? — zaĂmiaï siÚ — Nie wiem, czy
tego chciaïabyĂ... — dodaï, a w jego gïosie pobrzmiewaïa nutka
ostrzeĝenia. Zapewne wszystkie znaki na niebie i ziemi kazaïy
jej trzymaÊ siÚ od tego mÚĝczyzny z daleka, ale ona chociaĝ raz
postanowiïa je zignorowaÊ. Byïa zaintrygowana i widziaïa, ĝe
podobne uczucia wywoïaïa takĝe u tego faceta. Kolejna chwila
milczenia nie spowodowaïa juĝ jednak krÚpacji z jej strony.
Widziaïa, ĝe Nathan myĂlaï o czymĂ, aĝ w koñcu zapytaï. —
Sypiasz z kimĂ? — to pytanie wywoïaïo szok na jej twarzy.
Otworzyïa szeroko oczy i rozchyliïa usta, nie bÚdÈc pewnÈ, czy
dobrze usïyszaïa.
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— Sïucham? — wydukaïa, a mÚĝczyzna uĂmiechnÈï siÚ nieznacznie.
— Czyli nie sypiasz — stwierdziï trafnie. SkÈd wiedziaï, ĝe
tak wïaĂnie byïo? Nie miaïa pojÚcia.
— Ale...
— Nie pomyĂl tylko, ĝe cokolwiek ci teraz proponujÚ. JeĂli
chcesz, moĝemy spotkaÊ siÚ i porozmawiaÊ w lepszych okolicznoĂciach — wtedy wszystko ci wyjaĂniÚ — mówiï dalej.
Kalina najbardziej zaskoczona byïa tym, z jakÈ ïatwoĂciÈ mu
to przyszïo. Analizowaïa raz jeszcze to, co przed chwilÈ usïyszaïa,
i wnioski nadal byïy takie same. Trudno jej byïo nie okazywaÊ
emocji, jakie wywoïaïy w niej sïowa Nathana. — Nie bój siÚ, to
tylko rozmowa. Jedno spotkanie i jeĂli bÚdziesz miaïa jakiekolwiek wÈtpliwoĂci, to wiÚcej siÚ nie zobaczymy — dodaï. Juĝ
drugi raz w ĝyciu ignorowaïa ostrzeĝenie, jakie wysyïaï do niej
zdrowy rozsÈdek. Drugi raz ignorowaïa je przez dokïadnie tego
samego mÚĝczyznÚ. Nie wiedziaïa dlaczego, ale zgodziïa siÚ na
spotkanie... a wïaĂciwie to oszukiwaïa samÈ siebie, ĝe nie wie.
Doskonale wiedziaïa. Po prostu chciaïa go jeszcze raz zobaczyÊ.
To byïo silniejsze od niej. Od jej zdrowego rozsÈdku.
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ROZDZIA 2
Nathan jak zwykle nie Ăpieszyï siÚ do pracy. Miaï gdzieĂ to, ĝe
wszyscy w firmie czekali na jego przybycie, by od samego rana
próbowaÊ wejĂÊ mu w tyïek. Miaï doĂÊ lizusów, maĂlanych oczu
staĝystek i rywalizacji. Ostatnio wszystkiego miaï doĂÊ. Choroba
matki burzyïa porzÈdek kaĝdego jego dnia. Znowu zamyĂliï siÚ
na chwilÚ i ta sekunda nieuwagi kosztowaïa go nagïe gwaïtowne
zahamowanie. Zrobiï to odruchowo, widzÈc wjeĝdĝajÈcego mu
prosto pod koïa samochodu rowerzystÚ. ZdÈĝyï jedynie nacisnÈÊ
klakson, jakby to miaïo cokolwiek zmieniÊ.
— Kurwa! — uderzyï dïoniÈ o kierownicÚ i od razu wysiadï.
W pierwszej chwili nie wiedziaï, kogo dokïadnie potrÈciï. Przed
oczami w uïamku sekundy mignÈï mu jedynie rower. Gdy
chïodne powietrze czerwcowego poranka zderzyïo siÚ z ciepïem
ogrzewania jego samochodu, aĝ siÚ skrzywiï. Nienawidziï Londynu i tego, ĝe musiaï tam byÊ aĝ do grudnia. Nienawidziï
powodu, dla którego musiaï tam przebywaÊ. Cóĝ miaï zrobiÊ?
Kochaï matkÚ i staraï siÚ zrobiÊ wszystko, by wyzdrowiaïa. Nie
mógï zostawiÊ jej samej, bo mieli tylko siebie. Jego myĂli ponownie chciaïy odlecieÊ gdzieĂ daleko, ale gdy Nathan wyszedï z auta
i zobaczyï leĝÈcÈ na jezdni dziewczynÚ, naprawdÚ siÚ przeraziï.
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Zbliĝyï siÚ szybko, ale poszkodowana wïaĂnie podnosiïa siÚ z chodnika. Zachwiaïa siÚ na nogach i gdyby nie on, upadïaby z impetem na ziemiÚ.
— Chryste, dziewczyno, nic ci nie jest?! — krzyknÈï i zdÈĝyï
jÈ zïapaÊ. Zauwaĝyï krew i liczne zadrapania na jej ciele, a pod
burzÈ kasztanowo-miedzianych wïosów ujrzaï przepiÚkne szare
oczy.
— Przepraszam, ja nie... — wydukaïa kobiecym, sïodkim
wrÚcz gïosem, a on przez chwilÚ miaï wraĝenie, ĝe dziewczyna
go obserwuje. Spojrzaïa na jego ubranie, a zaraz potem na jego
usta. CoĂ dziwnego staïo siÚ z jego ciaïem, gdy poczuï chïodnÈ
skórÚ jej ramion. Byïa gïadka i miaïa wrÚcz alabastrowy odcieñ.
Ta sekunda, gdy dziewczyna spojrzaïa mu w oczy, wydaïa siÚ byÊ
dla niego wiecznoĂciÈ. Wstrzymaï oddech, widzÈc intensywnoĂÊ
jej spojrzenia. Brudne myĂli zaczÚïy krÈĝyÊ po jego gïowie, a to
wszystko dziaïo siÚ w uïamku chwili. Dziewczynie znowu zakrÚciïo siÚ w gïowie, gdy próbowaïa siÚ poruszyÊ. Nathan wziÈï jÈ na
rÚce, widzÈc, ĝe traci przytomnoĂÊ. Byï wĂciekïy, ale nie miaï
wyjĂcia. Zaniósï jÈ do samochodu i postanowiï zawieěÊ do szpitala. Nie byï aĝ takim dupkiem, by jÈ tam zostawiÊ. Nie miaï
pewnoĂci, co jej dolegaïo i jakiego urazu mogïa doznaÊ w trakcie zderzenia i upadku. Wsiadï szybko i pierwsze, co usïyszaï, to
jÚkniÚcie. Ona cierpiaïa z bólu. Znowu spojrzaï na jej ubranie,
które byïo poszarpane i podarte. Przez materiaï jasnych spodni
zaczÚïa przebijaÊ krew, a dziewczyna znowu zaczÚïa traciÊ przytomnoĂÊ.
— Tylko nie mdlej, dwie ulice dalej jest szpital! — powiedziaï
w desperacji i nachyliï siÚ bliĝej. Chciaï poprawiÊ gïowÚ, która
opadaïa dziewczynie bezwïadnie na bok. Byï bardzo przestraszony, chociaĝ nie okazywaï tego. — Jak masz na imiÚ? — zagadaï, by odwróciÊ uwagÚ od wirujÈcej w jej oczach rzeczywistoĂci.
Wydawaïo mu siÚ, ĝe dziewczyna uĂmiechnÚïa siÚ ledwo zauwaĝalnie, ale nie miaï pewnoĂci.
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— Kalina, a pan? — ledwo wyszeptaïa i zemdlaïa. Nathan
zapiÈï jej pas i podtrzymujÈc jednÈ rÚkÈ jej gïowÚ, ruszyï powoli.
TrÈbiï, by stojÈce w korku auta ustÈpiïy mu miejsca. Na szczÚĂcie do szpitala mieli tylko kawaïek i udaïo im siÚ tam dotrzeÊ
chwilÚ póěniej. MÚĝczyzna wyniósï póïprzytomnÈ dziewczynÚ
z auta i dotarï na izbÚ przyjÚÊ. Od razu zawoïaï stojÈcego w pobliĝu
lekarza, który odpowiednio zajÈï siÚ pacjentkÈ. Nathan jednak
caïy czas staï z boku i uwaĝnie obserwowaï wszystko, co siÚ
dziaïo. Widziaï, jak rozcinali jej poszarpane ubranie. Skóra jej
nóg i rÈk byïa pokaleczona, obrzÚkniÚta i zakrwawiona. Nie
wyglÈdaïo to dobrze. Dziewczyna na chwilÚ odzyskiwaïa przytomnoĂÊ, by zaraz znowu jÈ straciÊ. JÚczaïa bezwiednie, oszoïomiona
bólem. Nathan zaczÈï mieÊ wyrzuty sumienia, chociaĝ wiedziaï,
ĝe to przecieĝ nie byïa jego wina. Nie chciaï jej potrÈciÊ, a tym
bardziej nie chciaï, by znalazïa siÚ w szpitalu. Czekaï dïugo i nie
miaï zamiaru opuĂciÊ placówki do momentu, aĝ upewni siÚ, ĝe
nic powaĝnego nie dolega tej dziewczynie. Czemu aĝ tak przejÈï siÚ jej losem? Tego nie wiedziaï, ale zapewne byïo to spowodowane jego niesïusznym poczuciem winy, co w przypadku
Nathana nie zdarzaïo siÚ prawie nigdy.
Gdy po kilku godzinach przewieziono dziewczynÚ na salÚ,
Nathan odetchnÈï z ulgÈ. Miaï nadziejÚ, ĝe nic powaĝnego jej
nie dolegaïo. Komórka w jego kieszeni wibrowaïa od dobrych
dwóch godzin, ale on to ignorowaï. Byï spóěniony, jednak nikomu
nie musiaï siÚ tïumaczyÊ. Miaï ludzi od tego, by radzili sobie
w takich sytuacjach. Równie dobrze mógïby wïaĂnie siedzieÊ
w samolocie na Bali. Marzyï o chociaĝby krótkich wakacjach, ale
wiedziaï, ĝe to nie byïo w tym momencie moĝliwe. Musiaï byÊ
tam, w Londynie, przy matce. To jedyne, co musiaï. Czuï, ĝe to
jego obowiÈzek.
Gdy stanÈï w progu sali, skupiï na sobie spojrzenia lekarza,
pielÚgniarki i dziewczyny, która leĝaïa na ïóĝku. Miaïa na kolanach bandaĝe, spod których przebijaïa krew. Znowu dopadïo
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go poczucie winy. „A moĝe gdybym zwolniï wczeĂniej, nic by siÚ
nie staïo?” — pomyĂlaï.
— To pan spowodowaï wypadek? — zapytaï lekarz. Jego ton
byï oskarĝycielski, a Nathan nie lubiï, gdy go osÈdzano. Nikt nie
miaï do tego prawa, a wszyscy to robili. Niemiïosiernie go to
wkurwiaïo.
Dziewczyna nagle gwaïtownie siÚ podniosïa, ale zostaïa powalona na poduszki przez ból, jaki najprawdopodobniej znowu
poczuïa. Nathan skrzywiï siÚ, widzÈc grymas na jej sïodkiej twarzy. — Bez gwaïtownych ruchów, proszÚ — uspokoiï jÈ lekarz.
— WïaĂciwie to ja jestem ofiarÈ, a ona sprawcÈ, jednak jej
rower nie miaï szans w zderzeniu z moim autem. Wyjechaïa
mi tak nagle, ĝe ledwo zdÈĝyïem zahamowaÊ — odpowiedziaï,
patrzÈc na biednÈ dziewczynÚ. Nie mógï pojÈÊ poczucia winy,
które ogarniaïo go coraz bardziej. Nigdy nie byï zbyt empatyczny
i wspóïczujÈcy dla kogokolwiek. Jedynie przy matce potrafiï okazaÊ emocje, których przy zwykïych ludziach po prostu siÚ wstydziï. Nikomu niepotrzebny byï widok jego ïez, gdy siedziaï przy
jej ïóĝku po kolejnej chemioterapii. Chciaï zachowaÊ te intymne
chwile tylko dla niej, bo ona znaïa go najlepiej i zasïugiwaïa na to,
by Nathan zachowywaï siÚ przy niej swobodnie.
— Rozumiem, ĝe mam wezwaÊ policjÚ? RobiliĂmy badania
krwi i pacjentka jest trzeěwa. A pan? — usïyszaï pytanie, ale nie
odrywaï wzroku od dziewczyny. Co w niej byïo takiego, ĝe nie
mógï przestaÊ siÚ gapiÊ? Sïodka buzia, peïne usta i duĝe szare
oczy, które takĝe teraz wgapiaïy siÚ w niego. „¥liczna dziewczyna” — pomyĂlaï i od razu wybiï sobie z gïowy pomysï, jaki
zrodziï siÚ w jego umyĂle. „Ona taka nie jest. Nie powinna taka
byÊ” — wmawiaï sobie. Nie chciaï, by taka byïa. A moĝe wïaĂnie
chciaï?
— To nie bÚdzie konieczne, doktorze — stwierdziï Nathan
i podszedï, by gestem dïoni daÊ do zrozumienia lekarzowi, ĝe

16
Kup książkę

Poleć książkę

Sponsor

chciaï zostaÊ sam na sam z dziewczynÈ. Upierdliwy starzec miaï
jednak wiele do powiedzenia.
— WyglÈda pan na porzÈdnego czïowieka, wiÚc proszÚ tu
z niÈ posiedzieÊ, a potem odwieěÊ bezpiecznie do domu i odkupiÊ jej ten rower, który zapewne nadaje siÚ na zïom. Mniemam,
ĝe staÊ pana na to... Panie? — dodaï lekarz, a Nathan ledwo
zauwaĝalnie uĂmiechnÈï siÚ, widzÈc zaskoczonÈ minÚ dziewczyny. Na pewno nie oczekiwaïa, by odkupiï jej rower. Mimo
tego uwaga lekarza trafiaïa w samo sedno, bo przecieĝ byïo go
na to staÊ.
— Nathan Collins — przedstawiï siÚ i znowu spojrzaï na
dziewczynÚ. Zauwaĝyï, ĝe to on jest powodem rumieñców na
jej policzkach. Byïa zawstydzona, a moĝe nawet zaĝenowana
zaistniaïÈ sytuacjÈ. Ulegïa i potulna jak baranek. atwa zdobycz
do manipulacji, ale przecieĝ Nathan obiecaï sobie, ĝe z tym skoñczyï. Nie miaï teraz czasu na kolejnÈ dziewczynÚ. OdkÈd przyjechali z matkÈ do Londynu na leczenie, nie spotykaï siÚ z nikim.
Doskonale wiedziaï, ĝe gdyby tylko chciaï, to wszÚdzie znalazïby
chÚtne kobiety. Byï mÚĝczyznÈ, który lubiï seks, ale od dawna
nie czerpaï z niego ĝadnej przyjemnoĂci. A moĝe tego wïaĂnie
byïo mu potrzeba? I nagle na myĂl o chwili zapomnienia, jakÈ
mógï poczuÊ w jej piÚknym ciele, jego kutas zadrgaï lekko. Ta
reakcja bardzo go zaskoczyïa, ale byïa ewidentnym dowodem
na to, ĝe chyba czas przerwaÊ celibat. Znowu na niÈ spojrzaï,
by upewniÊ siÚ, ĝe jest w jego typie. Byïa. Idealnie w jego typie.
Szczupïa, z niewielkimi krÈgïoĂciami tam, gdzie potrzeba. Niewinna i sïodka. Dlaczego on lubiï wïaĂnie takie kobiety, a zazwyczaj wybieraï zupeïnie inny typ? Potrzebowaï tej dziewczyny i juĝ
postanowiï, ĝe postara siÚ, by byïa jego. Chociaĝ na ten jeden
raz. Jakby zrzÈdzenie losu postawiïo jÈ dziĂ na jego drodze do
pracy. Nathan nie wierzyï w przypadki, ale w tych czasach nigdy
nic nie byïo pewne. Nie wiedziaï, czy ona w ogóle nadawaïa siÚ
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do ukïadu, jaki go interesowaï. Nie chciaï jej uraziÊ, a doskonale
wiedziaï, ĝe wïaĂnie tak mogïa odebraÊ propozycjÚ, jakÈ zamierzaï jej zïoĝyÊ.
— Przepraszam pana. NaprawdÚ pana nie widziaïam — odezwaïa siÚ po dïuĝej chwili. Nadal uwaĝnie jÈ obserwowaï. Dziewczyna byïa skrÚpowana, ale takĝe zaciekawiona tym, ĝe Nathan
nadal przebywaï z niÈ w szpitalu. W takich sytuacjach najczÚĂciej dzieje siÚ tak, ĝe osoba, której auto braïo udziaï w wypadku,
po prostu wystawia rachunek i znika, nie interesujÈc siÚ losem
czïowieka, który ucierpiaï w zdarzeniu. Nathan wiedziaï jednak,
ĝe dziewczyny najprawdopodobniej nie byïo staÊ na pokrycie
kosztów uszkodzonego zderzaka, i nie miaï zamiaru poruszaÊ
tego tematu. To ona mogïa finansowo skorzystaÊ na tej znajomoĂci, nie on.
— Najwaĝniejsze, ĝe nic powaĝnego ci siÚ nie staïo — odpowiedziaï uprzejmie.
— Ale pañski samochód... — bÈknÚïa pod nosem, ucinajÈc
w póï zdania.
— Samochód to nie problem — zbliĝyï siÚ do jej ïóĝka, by
zmniejszyÊ dzielÈcy ich dystans. Miaï ochotÚ pogïadziÊ jasnÈ
skórÚ jej dïoni. Dotykaï przecieĝ przez chwilÚ jej skóry i doskonale pamiÚtaï, jaka byïa gïadka. — I nie musisz mówiÊ mi na
„pan”, Kalino. Nie jestem twoim panem — dodaï badawczo,
czekajÈc na reakcjÚ. Dziewczyna bezwiednie rozchyliïa usta
i zapytaïa:
— A kim jesteĂ? — UĂmiechnÈï siÚ, widzÈc, ĝe to pytanie nie
byïo przemyĂlane. Lubiï spontaniczne kobiety. Nigdy nie wiedziaï, czego mógï siÚ po nich spodziewaÊ, a to zabijaïo nudÚ
i monotonnoĂÊ sponsorowanych spotkañ. Nigdy nie zastanawiaï
siÚ nad tym, czemu nie znalazï sobie kogoĂ „normalnego” i na
staïe. Po prostu nie miaï na to czasu.
— Nathan Collins — delikatnie uĂcisnÈï jej ciepïÈ dïoñ.
Dziewczyna w koñcu siÚ rozgrzaïa. Gdy przywiózï jÈ po wypadku,
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byïa zmarzniÚta. Ten niewinny gest — podanie dïoni — wywoïaï zauwaĝalny uĂmiech na jej twarzy. Nathan równieĝ siÚ
uĂmiechnÈï.
— A ty, Kalino? Kim ty jesteĂ? — dopytaï z nieukrywanÈ ciekawoĂciÈ.
— Kalina Turner — odpowiedziaïa.
— I tylko tyle?
Czego niby wiÚcej oczekiwaï? Nie miaï pojÚcia.
— A co mam wiÚcej panu powiedzieÊ?
— Znowu jestem panem? — zaĂmiaï siÚ. — Nie wiem, czy byĂ
tego chciaïa... — dodaï w celu wybadania jej reakcji. Zaskoczyïo
go, ĝe na jej twarzy pojawiïo siÚ ewidentne zdziwienie, ale i zaintrygowanie. „Tak!” — pomyĂlaï. To doskonaïa reakcja. Czekaï
chwilÚ, czy powie cokolwiek wiÚcej, ale dziewczyna wymownie
milczaïa. Jakby czekaïa na ruch z jego strony. Wykonaï go i wprost
zapytaï: — Sypiasz z kimĂ? — Nie miaï zamiaru siliÊ siÚ na
uprzejmoĂci i owijaÊ w baweïnÚ. Nie miaï na to czasu. Kalina
rozchyliïa usta, dajÈc do zrozumienia, ĝe chyba siÚ przesïyszaïa.
— Sïucham? — wydukaïa, a Nathan zaĂmiaï siÚ w gïos.
— Czyli nie sypiasz — stwierdziï. Podejrzewaï nawet, ĝe mogïa
byÊ caïkowicie czysta. Chociaĝ w dzisiejszych czasach czÚsto wïaĂnie takie sïodkie dziewczyny okazywaïy siÚ byÊ najbardziej
doĂwiadczonymi seksualnie kobietami.
— Ale...
— Nie pomyĂl tylko, ĝe cokolwiek ci teraz proponujÚ. JeĂli
chcesz, moĝemy spotkaÊ siÚ i porozmawiaÊ w lepszych okolicznoĂciach, wtedy wszystko ci wyjaĂniÚ — dodaï wprost. Co miaï do
stracenia? Albo go wyĂmieje, albo kaĝe siÚ wynosiÊ, a w najlepszym wypadku po prostu siÚ zgodzi. — Nie bój siÚ, to tylko
rozmowa. Jedno spotkanie i jeĂli bÚdziesz miaïa jakiekolwiek
wÈtpliwoĂci, to wiÚcej siÚ nie zobaczymy — dodaï, by nie pomyĂlaïa, ĝe jest jakimĂ perwersyjnym zboczeñcem. Byï zboczeñcem,
ale nie desperatem. JeĂli dziewczyna miaïa opory lub wÈtpliwoĂci,
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nie naciskaï. Zawsze trafiaïa siÚ kolejna, inna, bardziej odwaĝna
i wyuzdana. Takich nie brakowaïo, a jemu nie brakowaïo pieniÚdzy. Ukïad byï bardzo prosty i klarowny. Co tu duĝo mówiÊ?
PieniÈdze za seks, za spÚdzanie wspólnie kilku godzin w tygodniu. Wspólne zakupy, moĝe nawet wakacje, jakiĂ samochód.
Kaĝda z tych dziewczyn, które znaï do tej pory, robiïa to z innego
powodu. Jedne po prostu byïy zwykïymi ïasymi na pieniÈdze
sukami — tych nienawidziï najbardziej i bardzo szybko koñczyï
takie „zwiÈzki”. Nie osÈdzaï, po prostu wiedziaï, ĝe tak jest, a one
tego nie ukrywaïy. Jedynym plusem takiego zwiÈzku byï seks
bez ograniczeñ. Zgadzaïy siÚ na wszystko, na co mogïa najĂÊ go
ochota. TrójkÈt? ProszÚ bardzo. Seks analny? Owszem. Seks
z udziaïem zabawek erotycznych? Pewnie, ĝe tak. Zero zahamowañ. Czysta perwersja.
Inne potrzebowaïy po prostu pieniÚdzy na studia, opïacenie
mieszkania czy inne podstawowe wydatki. Nigdy nie pytaï, na co
im potrzeba. Umawiaï siÚ, pieprzyï i pïaciï. Czasami dla zachowania pozorów wysyïaï kwiaty albo czekoladki, bo tak naprawdÚ
nie chciaï, by którakolwiek z nich myĂlaïa o sobie w kategoriach
„dziwka”. One nie byïy dziwkami, nigdy tak nie sÈdziï. A moĝe
sam usprawiedliwiaï siÚ w ten sposób, bo po prostu nie dopuszczaï
do siebie myĂli, ĝe korzystaï z usïug zwykïych prostytutek?
— WiÚc jak, Kalino? Jedno spotkanie? — dodaï dla pewnoĂci.
— Dobrze — tym razem to on potrzÈsnÈï gïowÈ, zaskoczony
tym, ĝe dziewczyna siÚ zgodziïa. Zaintrygowaïo go to jeszcze bardziej. Moĝe jednak nie byïa taka niewinna i sïodka, jak mu siÚ
wydawaïo? Moĝe to jedna z typu „cicha woda”? JeĂli tak, to teĝ
dobrze. — Moĝemy siÚ spotkaÊ, jeĂli nie przeszkadza ci to, ĝe
wyglÈdam jak mumia — dodaïa i uĂmiechnÚïa siÚ szeroko.
Nathan równieĝ siÚ uĂmiechnÈï.
— Nie przeszkadza mi to, Kalino. A tobie?
— Chyba teĝ nie, a ten dzieñ przecieĝ nie moĝe byÊ gorszy.
Prawda? — Gdy spojrzaï w jej oczy, zobaczyï w nich niepewnoĂÊ.
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Momentalnie zaczÈï sam wahaÊ siÚ, czy w ogóle powinien to
robiÊ. Miaï prawo proponowaÊ jej coĂ takiego? Byï wrÚcz przekonany, ĝe Kalina siÚ nie zgodzi, ale po prostu musiaï wiedzieÊ.
MieÊ pewnoĂÊ, ĝe ona taka nie jest. Dla wïasnego ĂwiÚtego spokoju, by móc zapomnieÊ i nie analizowaÊ tego „co by byïo gdyby”.
Zapyta, dostanie odpowiedě i zapomni o niej. Byï pewien, ĝe tak
wïaĂnie bÚdzie.
Zapytaï, dostaï odpowiedě, ale zapomnieÊ o niej juĝ nie
potrafiï.
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ROZDZIA 3
Kalina byïa w ogromnym szoku. PrzyĂpieszyïa kroku, by jak najszybciej znaleěÊ siÚ na posesji jej rodzinnego domu. Obejrzaïa
siÚ na czarnego bentleya, z którego wysiadïa chwilÚ wczeĂniej,
po najbardziej zaskakujÈcym i upokarzajÈcym wieczorze w jej
ĝyciu. Prawie potknÚïa siÚ o pierwszy schodek, ale udaïo jej siÚ
utrzymaÊ równowagÚ. Nadal obolaïe po wypadku nogi czasami
dawaïy o sobie znaÊ. Od tego zdarzenia minÚïy zaledwie dwa
tygodnie, ale czas ten dïuĝyï jej siÚ w nieskoñczonoĂÊ. Czekaïa,
aĝ Nathan odezwie siÚ do niej i ustali termin spotkania. Staïo siÚ
to wczoraj, a ona caïa w skowronkach zgodziïa siÚ bez namysïu.
Nie sÈdziïa, ĝe to, co jej zaproponuje, bÚdzie tak odraĝajÈce, ohydne i obrzydliwe. Jak mógï jÈ tak potraktowaÊ? Daïa mu powody, by pomyĂlaï, ĝe byïa takÈ dziewczynÈ? PiekÈce ïzy wypeïniïy jej oczy, gdy próbowaïa w torebce znaleěÊ klucz do drzwi.
Nie oglÈdaïa siÚ juĝ. Czuïa siÚ bardzo upokorzona, a poczucie
wstydu sprawiaïo, ĝe trzÚsïy jej siÚ rÚce.
— Boĝe! — jÚknÚïa, nie mogÈc znaleěÊ niczego w kobiecym
torebkowym baïaganie. Byïa na granicy rozpïakania siÚ, ale próbowaïa nad tym zapanowaÊ. Nie mogïa daÊ poznaÊ po sobie, ĝe
coĂ byïo nie tak. Jej mïodsza siostra — Sabrina, zaraz na pewno
zauwaĝyïaby jej zapïakane oczy, ale na szczÚĂcie o tej porze
prawdopodobnie juĝ spaïa. Gdy Kalinie udaïo siÚ znaleěÊ klucz
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i wsunÈÊ go do zamka, poczuïa na swoim ramieniu czyjÈĂ dïoñ.
Odwróciïa siÚ gwaïtownie, przeraĝona i roztrzÚsiona.
— Hej, Li! Co siÚ tak zakradasz do wïasnego domu? — to
na szczÚĂcie nie byï Nathan ani inny popapraniec. To Ed —
sÈsiad Kaliny z naprzeciwka. Dziewczyna nie byïa pewna tego,
co ich ïÈczyïo, ale byïo to coĂ na ksztaït przyjaěni. Znali siÚ od
dzieciñstwa, wychowali siÚ na jednej ulicy. Ed byï wysokim,
szczupïym chïopakiem o niebieskich oczach i kanciastej szczÚce.
Kalina lubiïa jego poczucie humoru i luzacki sposób bycia. Czasami wychodzili razem do kina albo do klubu, ale Kalina nie przepadaïa za takimi miejscami. Wolaïa spÚdzaÊ czas w domu, a Ed
bardzo czÚsto sïuĝyï jej za doĂwiadczalnego królika, gdy uczyïa
siÚ nowego masaĝu albo akupunktury. Lubiï to i nigdy nie protestowaï.
— Hej, Ed... WystraszyïeĂ mnie — powiedziaïa z ulgÈ i uĂmiechnÚïa siÚ lekko. Wiedziaïa, ĝe Ed na pewno ma jakiĂ plan na
wieczór i zaraz bÚdzie chciaï jÈ gdzieĂ wyciÈgnÈÊ. Nie stroniï od
imprez i za kaĝdym razem próbowaï zrobiÊ z Kaliny imprezowicza
takiego samego jak on. Prawie nigdy mu siÚ to nie udawaïo.
— Musisz mieÊ coĂ na sumieniu, skoro siÚ mnie wystraszyïaĂ — chwyciï za klamkÚ i otworzyï jej drzwi, po czym oboje
weszli razem do Ărodka. W domu rodzice jeszcze nie spali, ale
nigdy nie mieli nic przeciwko, by Ed wpadaï do nich o kaĝdej
porze dnia i nocy. Lubili go i przyjaěnili siÚ z jego rodzicami.
Kalina miaïa wraĝenie, ĝe od dzieciñstwa próbowali ich ze sobÈ
zeswataÊ, ale oni zawsze siÚ opierali. Ed nie stroniï od dziewczyn, a Kalina stroniïa od facetów. To róĝniïo ich najbardziej.
— Mam wiele na sumieniu — droczyïa siÚ z nim. Gdy poczuïa
zapach domowego ciasta, od razu siÚ rozluěniïa. To byï jej dom
i nic jej tam nie groziïo.
Zaprosiïa goĂcia do kuchni, a sama poszïa szybko do swojego
pokoju, by przebraÊ siÚ w coĂ wygodniejszego niĝ sukienka. Zganiïa siÚ w duchu za to, ĝe tak siÚ wystroiïa. Mogïa tym przecieĝ
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sprowokowaÊ Nathana, a nie taki miaïa zamiar. OdkÈd zaproponowaï jej ten dziwny ukïad, postawiïa na nim krzyĝyk. „Czemu
taki mÚĝczyzna potrzebuje czegoĂ takiego? Przecieĝ mógïby mieÊ
normalnÈ kobietÚ, zdrowy zwiÈzek” — zastanawiaïa siÚ. W dodatku doskonale pamiÚtaïa jego wzrok, gdy spoliczkowaïa go
i kazaïa odwieěÊ siÚ do domu. Nathan wyglÈdaï na zaszokowanego i smutnego. Moĝe nie powinna go uderzyÊ, ale nie potrafiïa opanowaÊ emocji. Teraz przysiadïa na swoim ïóĝku, by siÚ
uspokoiÊ. Odruchowo sprawdziïa telefon, czy przypadkiem nikt
do niej nie dzwoniï ani nie pisaï. Nie chciaïa, by dzwoniï Nathan,
nie chciaïa, by pisaï. Do wczoraj czekaïa na jego wiadomoĂÊ,
a teraz wïaĂnie to byïo ostatniÈ rzeczÈ, której pragnÚïa. Co ona
sobie w ogóle myĂlaïa? Przecieĝ juĝ w szpitalu, w dniu wypadku,
Nathan daï jej do zrozumienia, ĝe jego propozycja nie bÚdzie
„normalna”. Czego siÚ spodziewaïa? Randek? Spacerów? Kina?
Pocaïunków? Zapewne tak, bo byïa przecieĝ niepoprawnÈ
romantyczkÈ. Czekaïa na tego jedynego, który pojawi siÚ w jej
ĝyciu nagle i zawróci jej w gïowie. Byïa naiwna... Chciaïa wierzyÊ, ĝe kiedyĂ tak wïaĂnie bÚdzie. Nie chciaïa powierzaÊ swojego
serca pierwszemu lepszemu mÚĝczyěnie. Miaïa wiele do zaoferowania, ale takĝe spore oczekiwania. Miaïa do tego prawo. Byïa
dobrÈ dziewczynÈ i zasïugiwaïa na szczÚĂcie, ale ĝycie bywaïo
totalnie niesprawiedliwe.
Teraz siedziaïa w kuchni z Edem i we dwoje popijali herbatÚ.
Jej rodzice zasnÚli w salonie przed telewizorem, wiÚc nie chciaïa
ich budziÊ. Sama musiaïa niedïugo kïaĂÊ siÚ spaÊ, bo nastÚpnego dnia rano jechaïa na egzamin poprawkowy na uczelniÚ.
Przez wypadek nie zaliczyïa go w pierwszym terminie, ale wykïadowca bardzo lubiï KalinÚ i bez problemu wyznaczyï jej drugi
termin. Dziewczyna miaïa nadziejÚ zerknÈÊ przed snem do notatek, by utrwaliÊ najtrudniejsze zagadnienia. Dlatego po herbacie
grzecznie wyprosiïa Eda i wróciïa do swojego pokoju. Z sÈsiadem
umówili siÚ na kolejny wieczór. Planowali pojechaÊ do centrum
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handlowego na krÚgle. Ta rozrywka byïa jednÈ z jej ulubionych.
Oprócz krÚgli lubiïa teĝ oglÈdaÊ mecze piïki noĝnej, kochaïa
pïywaÊ, a jej uzaleĝnieniem byïy cukierki krówki. CiÈgnÈcy siÚ
karmel byï w stanie poprawiÊ jej humor w kaĝdej sytuacji. Dlatego
wïaĂnie teraz, leĝÈc w ïóĝku, wyciÈgnÚïa paczuszkÚ krówek
z szafki nocnej i zjadïa dwie, czytajÈc ostatni raz notatki. CiÚĝkie
powieki jednak znowu wygraïy. Kalina, póïprzytomna, odïoĝyïa
pogniecione kartki i zasnÚïa, nawet siÚ nie przykrywajÈc.
***
„Mamo, zdałam!”.
To pierwsze, co zrobiïa Kalina, gdy wyszïa z ostatniego egzaminu
tego semestru. Wysïaïa wiadomoĂÊ i chciaïa zïapaÊ pierwszy
autobus, by wróciÊ do domu. WïaĂnie zaczÚïa wakacje i byïo
co ĂwiÚtowaÊ. Wybiegïa z uczelni, nie zwaĝajÈc na swoje nadal
obolaïe nogi, i popÚdziïa przed siebie ze ïzami radoĂci w oczach.
Ogromnie stresowaï jÈ ten egzamin i mimo tego ĝe byïa pewna
swojej wiedzy, to w takich sytuacjach potrafiïa zapomnieÊ jÚzyka
w gÚbie. Tym razem jednak poszïo bez problemów. Kalina miaïa
zamiar to uczciÊ. KrÚgle z Edem, a potem impreza. Raz na póï
roku mogïa przecieĝ tak zaszaleÊ. Kto jej mógï tego zabroniÊ?
Byïa przecieĝ normalnÈ dziewczynÈ, która raz na jakiĂ czas miaïa
ochotÚ potañczyÊ i wypiÊ drinka. Wsiadïa wiÚc do autobusu
i zajmujÈc miejsce na samym koñcu pod oknem, wpatrywaïa siÚ
w swojÈ komórkÚ w oczekiwaniu na telefon z gratulacjami od
mamy. Telefon jednak milczaï. Zdziwiïo to KalinÚ, ale najwidoczniej rodzice byli na zakupach albo na spacerze z SabrinÈ. Mogli
przecieĝ nie usïyszeÊ děwiÚku dzwonka.
Dziewczyna caïÈ drogÚ uĂmiechaïa siÚ szeroko, wprost nie
mogïa siÚ doczekaÊ, aĝ wróci i zobaczy zadowolone miny rodziców. Byli przecieĝ dumni, ĝe ich córka poszïa na studia i chciaïa
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pomagaÊ ludziom we wracaniu do sprawnoĂci fizycznej po róĝnego rodzaju wypadkach i urazach.
Kalina wysiadïa z autobusu i od razu poczuïa dziwny zapach.
Rozejrzaïa siÚ i usïyszaïa ryk syren policyjnych oraz karetek pogotowia i straĝy poĝarnej. To byïa naprawdÚ rzadkoĂÊ w tej okolicy.
Dziewczyna nie miaïa pojÚcia, ĝe gdy wyjdzie zza rogu, wszystkie
te odgïosy uderzÈ w niÈ ze zdwojonÈ siïÈ. StanÚïa jak wryta, widzÈc kïÚby dymu i ogieñ buchajÈcy z okien jej rodzinnego domu.
MyĂlaïa, ĝe Ăni. UpuĂciïa na chodnik telefon, a plecak zsunÈï siÚ
z jej ramienia. Nie wierzyïa, ĝe to dziaïo siÚ naprawdÚ. Podbiegïa
bliĝej, ale ktoĂ jÈ zatrzymaï. Usïyszaïa krzyki policjantów i ratowników i nagle nastÈpiï wybuch. Wszyscy gapie padli na ziemiÚ,
chroniÈc gïowy rÚkoma. Kalina szamotaïa siÚ w ramionach straĝaka, który próbowaï jÈ powstrzymaÊ.
— Nie! Nie! Nie! — krzyczaïa z caïych siï. Nie widziaïa przed
domem rodziców. Nie widziaïa przed domem swojej siostry. Straĝak odprowadziï jÈ w bezpieczne miejsce. Nie pytaï o nic, bo
domyĂliï siÚ, ĝe to jedyna mieszkanka pïonÈcego domu, która
ocalaïa. Ocalaïa, bo nie byïo jej w Ărodku, gdy w kuchni wybuchïa gazowa kuchenka. ZginÚli wszyscy, którzy byli w domu.
Kalina byïa w tak wielkim szoku, ĝe nie potrafiïa powiedzieÊ, jak
siÚ nazywa. Dla niej Ăwiat wïaĂnie siÚ skoñczyï. Straciïa wszystko
i wszystkich, których kochaïa najbardziej.
Gdy siedziaïa w radiowozie, dostrzegïa Eda, który wïaĂnie wracaï do domu. Wysiadï z auta, zostawiajÈc je na Ărodku ulicy,
i podbiegï do policjantów. ZaczÈï krzyczeÊ tak samo jak Kalina.
Rozejrzaï siÚ w panice i dostrzegï dziewczynÚ siedzÈcÈ w radiowozie. Ruszyï w jej stronÚ, a ona wysiadïa. Wpadli sobie w ramiona
i oboje zanieĂli siÚ pïaczem. Kalinie zrobiïo siÚ sïabo, ale Ed podtrzymaï jÈ i pomógï wsiÈĂÊ z powrotem do samochodu. Zbiegïa
siÚ chyba caïa okolica. Ludzie zrobili sobie widowisko z tragedii,
jaka spotkaïa Turnerów. Gdy ostatkiem siï Kalina rozejrzaïa siÚ
wkoïo, nagle dostrzegïa swojÈ maïÈ siostrÚ. SabrinÚ trzymaï na
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rÚkach ojciec Eda, który staï na ganku swojego domu i patrzyï
Ălepo na pïonÈcy dom swoich przyjacióï. Malutka siostra Kaliny
przeĝyïa, bo od rana byïa u sÈsiadów i bawiïa siÚ z siostrÈ Eda.
Sabrina i Nadia byïy w tym samym wieku.
— Nie... Zostañ tutaj — Ed powstrzymaï KalinÚ przed tym,
by wysiadïa z auta. Byïa zbyt sïaba, by tam iĂÊ. — Poradzimy
sobie, Li. Ja i rodzice na pewno wam pomoĝemy — dodaï Ed,
powstrzymujÈc ïzy. Kalina nie wierzyïa w jego sïowa, choÊ bardzo chciaïa. Jak mogli jej pomóc? Nie potrzebowaïa pomocy.
Potrzebowaïa swojej rodziny, rodziców, których tak bardzo
kochaïa. WychodzÈc rano na egzamin, nawet siÚ nie poĝegnaïa,
bo nie chciaïa nikogo obudziÊ. Nic juĝ nie miaïa. Straciïa nadziejÚ.

Póï roku póěniej...
Sabrina znowu miaïa napad niepohamowanej zïoĂci. Poïoĝyïa
siÚ na podïodze w hipermarkecie i pïaczem próbowaïa wymusiÊ na siostrze, by kupiïa jej lalkÚ. Czterolatka nie potrafiïa zrozumieÊ, ĝe Kaliny nie byïo na to staÊ. Swoje ostatnie pieniÈdze
musiaïa wydaÊ na jedzenie i nowe buty dla maïej do przedszkola.
Kalina kucnÚïa obok rozpïakanej i rozkrzyczanej dziewczynki
i próbowaïa jÈ uspokoiÊ. Ta rzucaïa siÚ, kopaïa, pïakaïa, a gdy
Kalina chwyciïa jÈ za ramiona, nagle zostaïa opluta. ZamknÚïa
oczy i zbieraïa w sobie resztki siï, by takĝe siÚ nie rozpïakaÊ.
To byïa bezsilnoĂÊ. Kalina od póï roku byïa z tym wszystkim
kompletnie sama. Nic nie byïo w stanie zastÈpiÊ jej rodziców,
a pomieszkiwanie u ciotki i sÈsiadów nie dawaïo poczucia stabilnoĂci. Sabrina byïa rozpieszczona i nieposïuszna, a Kalina nie
potrafiïa sobie z niÈ poradziÊ. W dodatku wczoraj dowiedziaïa siÚ,
ĝe znowu bÚdÈ musiaïy siÚ przeprowadziÊ. Kalina nie miaïa
planu, gdzie tym razem zamieszkajÈ. Nie miaïa pieniÚdzy ani
perspektywy na lepsze ĝycie. Nie miaïa teĝ na tyle odwagi, by prosiÊ kogoĂ o cokolwiek. JeĂli sam jej ktoĂ czegoĂ nie zaproponowaï,
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siedziaïa cicho. Od Ămierci rodziców straciïa caïÈ pewnoĂÊ siebie
i radoĂÊ z ĝycia. Pïakaïa nocami, a w dzieñ udawaïa przed siostrÈ,
ĝe dobrze siÚ trzyma. Byïo jej cholernie ciÚĝko. Miaïa wraĝenie,
ĝe z dnia na dzieñ byïo coraz gorzej.
Gdy atak zïoĂci Sabriny nie przechodziï, Kalinie puĂciïy nerwy.
PrzyciÈgnÚïa do siebie swojÈ malutkÈ siostrzyczkÚ i mimo sprzeciwu dziecka objÚïa je i sama zaczÚïa pïakaÊ. Wtedy maïa momentalnie siÚ uspokoiïa. Niepohamowany szloch targnÈï ciaïem
Kaliny, a jÚk, jaki wydobyï siÚ z jej gardïa, skupiï na niej uwagÚ
wielu osób w alejce z zabawkami. Kalina tak naprawdÚ chciaïa,
by w ogóle juĝ jej nie byïo. Chciaïa zniknÈÊ, by wiÚcej nie cierpieÊ. Fizyczny ból ma siÚ nijak do bólu emocjonalnego. Ten ból
wyniszczaï KalinÚ kaĝdego dnia. Nie miaïa juĝ siïy i chÚci na
cokolwiek. Chyba po prostu siÚ poddaïa.
— Mama. Mama... — Sabrina szeptaïa do ucha Kaliny. Ona
teĝ chciaïa do mamy. Chciaïa wróciÊ do domu i zobaczyÊ ten
szczery i kochajÈcy uĂmiech. PragnÚïa raz jeszcze zobaczyÊ, jak
ojciec czule caïowaï mamÚ za kaĝdym razem, gdy rano wychodziï do pracy. Bïagaïa o jeden jedyny raz, który przecieĝ nigdy
nie miaï szans nastÈpiÊ. WestchnÚïa, ïapiÈc gïÚboki oddech.
OdsunÚïa siÚ nieco, by poprawiÊ wïosy siostrze, gdy nagle poczuïa
ten zapach. Znajomy, choÊ w tym momencie trudno byïo jej go
zidentyfikowaÊ. Dopiero gdy zadarïa gïowÚ, a nad sobÈ zobaczyïa
mÚskÈ sylwetkÚ, uĂwiadomiïa sobie, skÈd go znaïa.
— Kalina?
— Nathan?
Zapytali praktycznie w tym samym momencie. MÚĝczyzna
podaï dïoñ Kalinie i pomógï jej wstaÊ z kolan. Oboje zaskoczeni
swoim widokiem w pierwszej chwili nic nie mówili. To Nathan
pierwszy siÚ uĂmiechnÈï, ale Kalina tego uĂmiechu nie odwzajemniïa. Otarïa mokre od ïez oczy i momentalnie siÚ zmieszaïa.
Przypomniaïo jej siÚ, jak wyglÈdaïo ich ostatnie i tak naprawdÚ
jedyne „oficjalne” spotkanie. Chciaïa odejĂÊ bez sïowa, ale Nathan
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przykucnÈï, by przywitaÊ siÚ z SabrinÈ. Maïa rezolutna dziewczynka spojrzaïa na niego krzywo, ale wyciÈgnÚïa rÚkÚ, by uĂcisnÈÊ dïoñ mÚĝczyzny.
— Powiesz mi, jak masz na imiÚ? — zapytaï. Maïa zadarïa gïowÚ, by spojrzeÊ na siostrÚ, a potem znowu zerknÚïa na Nathana.
— Ja jestem Nathan — dodaï, by oĂmieliÊ dziewczynkÚ.
Kalina z niedowierzaniem przypatrywaïa siÚ, jak jej maïa siostra przedstawiïa siÚ i bez skrÚpowania opowiadaïa o tym, ĝe
chciaïa dostaÊ nowÈ lalkÚ Barbie. Próbowaïa skoñczyÊ tÚ rozmowÚ, ale trudno byïo wygraÊ z tÈ maïÈ szantaĝystkÈ. Nathan
zaczÈï siÚ ĂmiaÊ, gdy po chwili Sabrina przyniosïa mu z póïki
lalkÚ, którÈ chciaïa. Kalina za to pïonÚïa ze wstydu. Nie byïo jej
wstyd przed Nathanem. Byïo jej wstyd, ĝe nie staÊ jej na prezent
dla siostry.
— Sabrina, idziemy! — chciaïa wziÈÊ maïÈ na rÚce, ale ta
znowu zaczÚïa protestowaÊ. Kalina traciïa cierpliwoĂÊ i ponownie
byïa na granicy wybuchu. Ten wybuch miaï byÊ jednak wybuchem zïoĂci, a nie pïaczu. To chyba kolejny etap jej emocjonalnej ĝaïoby.
— Nie! Ja chcÚ lalkÚ! — krzyczaïa Sabrina i znowu zaczÚïa
pïakaÊ. Nathan wstaï z kolan, spojrzaï na KalinÚ i zanim zdÈĝyïa
cokolwiek odpowiedzieÊ, wtrÈciï:
— MogÚ jej kupiÊ tÚ lalkÚ. To ĝaden problem — Kalina zmierzyïa go wĂciekïym spojrzeniem i nie potrafiïa ugryěÊ siÚ w jÚzyk.
SzarpnÚïa siostrÚ za rÚkÚ, by siÚ uspokoiïa, i odpowiedziaïa.
— A co miaïabym ci za to zrobiÊ?! — Zaskoczony odpowiedziÈ mÚĝczyzna wyprostowaï siÚ i odwzajemniï wkurzone spojrzenie. Zapewne nie powinna mówiÊ o tym w publicznym miejscu, ale nie byïo jej winÈ, ĝe czasami szybciej mówiïa niĝ myĂlaïa.
Nathan zrobiï krok w jej stronÚ, by po sekundzie trzymaÊ w dïoni
jej nadgarstek.
— Posïuchaj mnie, dziewczynko! — warknÈï, wprawiajÈc jÈ
w osïupienie — Nie ĝyczÚ sobie, byĂ odzywaïa siÚ do mnie w ten
30
Kup książkę

Poleć książkę

Sponsor

sposób! Jestem miïy i kulturalny, ale do czasu! — Jego dïoñ na
jej rÚku zaciskaïa siÚ coraz mocniej, oddech przyĂpieszyï i nie
wiedzieÊ czemu, nie mogïa przestaÊ patrzeÊ mu w oczy. —
A teraz uspokój swojÈ córkÚ i chodě za mnÈ do kasy, a ja zapïacÚ
za tÚ pieprzonÈ plastikowÈ lalÚ, a potem odwdziÚczysz mi siÚ
kawÈ i chwilÈ rozmowy. ZrozumiaïaĂ?! — dodaï, ale Kalina juĝ
prawie nie oddychaïa. Nawet nie zaprotestowaïa, tylko razem
ruszyli prosto do kasy. Nathan zapïaciï za wszystkie zakupy, które
miaïa w koszyku, i udobruchaï maïÈ SabrinÚ lalkÈ Barbie. SzczÚĂliwa dziewczynka rzuciïa mu siÚ na szyjÚ i wyznaïa mu bezgranicznÈ miïoĂÊ.
— PodziÚkuj panu — Kalina upomniaïa siostrÚ, gdy ta rozrywaïa pudeïko z nowÈ zabawkÈ.
— DziÚkujÚ panu! — odpowiedziaïa sïodko, wywoïujÈc
uĂmiech na twarzy Nathana. Kalina jednak nadal siÚ nie uĂmiechaïa. Byïo jej niezrÚcznie, bo nie miaïa z czego zwróciÊ za te
wszystkie zakupy. Nie byïa pewna, czego bÚdzie w zamian od niej
oczekiwaï.
— Nie ma za co. Masz ochotÚ na jakieĂ dobre ciastko? —
zaproponowaï dziewczynce, widzÈc, ĝe Kalina nie chciaïa nigdzie
z nim iĂÊ.
— Sabrina, nie powinnaĂ...
— Tak, mam! Na ciastko i lody! — przerwaïa starszej siostrze
i juĝ ciÈgnÚïa Nathana za rÚkÚ w kierunku pobliskiej kawiarni.
Kalina nie ruszyïa siÚ z miejsca, wiÚc Nathan zatrzymaï siÚ i spojrzaï na niÈ.
— To tylko ciastko — wzruszyï ramionami. Kalina, gdyby
mogïa, chciaïaby zapomnieÊ o tym, co jej kiedyĂ zaproponowaï.
To jednak nie byïo moĝliwe, a „tylko ciastko” brzmiaïo w jego
ustach obrzydliwie i z podtekstem. Dziewczyna nie miaïa jednak wyboru, bo jej maïa siostra juĝ znalazïa dla nich miejsce
przy zwalniajÈcym siÚ wïaĂnie stoliku.
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— Kalina, chodě! — krzyknÚïa radoĂnie, wspinajÈc siÚ na brÈzowe drewniane krzesïo zaraz obok witrynowego okna. Usiadïa
i pomachaïa nóĝkami, siÚgajÈc po cukiernicÚ na Ărodku stolika.
Wsadziïa palec do cukru, wyjÚïa i oblizaïa go, jakby to byï najlepszy ïakoÊ na Ăwiecie.
— Niczego w zamian nie bÚdÚ oczekiwaï. ObiecujÚ — dodaï
Nathan, by jÈ przekonaÊ. Dlaczego znowu chciaïa mu uwierzyÊ?
Nie widziaïa go póï roku, a miaïa wraĝenie, jakby to byïo wczoraj.
Nie znaïa tego czïowieka, ale wiedziaïa o nim zbyt wiele. Poznaïa
jego sekret, który byï dla niej nie do przyjÚcia. Rozejrzaïa siÚ
wkoïo, jakby szukajÈc jego towarzyszki. Moĝliwe, ĝe byï tam
zupeïnie sam?
— Nie czekasz na nikogo? — zapytaïa niepewnie. On znowu
siÚ uĂmiechnÈï i wykorzystujÈc okazjÚ, objÈï jÈ delikatnie ramieniem.
— Moĝe czekaïem wïaĂnie na ciebie? — mrugnÈï, ĝeby
nie odebraïa tego zbyt serio, a Kalina, nie wiedzieÊ czemu,
uĂmiechnÚïa siÚ lekko. KiwnÚïa jedynie, ĝeby weszli do kawiarni,
a Nathan przepuĂciï jÈ w drzwiach. ZajÚli miejsca obok Sabriny, która juĝ wertowaïa menu, mimo tego ĝe ledwo potrafiïa
czytaÊ. Po obrazkach deserów wiedziaïa jednak, co wybraÊ. Zdecydowaïa siÚ na najwiÚkszy deser, a do tego kawaïek sernika i gorÈcÈ czekoladÚ. Kalina nie protestowaïa. Marzyïa, by jej siostra
miaïa chociaĝ kilka chwil szczÚĂliwego dzieciñstwa.
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