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Prolog
Saylor

To musi byÊ ĝart.
Nie potrafiÚ powstrzymaÊ tej myĂli, gdy patrzÚ na kwadratowe zaproszenie w dïoniach i dostrzegam kolejne niesïychane podobieñstwa.
Czcionka Champagne. Jest.
Ornamenty z zawijasami. SÈ.
Kremowy lniany papier. Jest.
Dobór sïów, ich rozmieszczenie na kartce i wszelkie inne zauwaĝalne szczegóïy. Tak, tak, tak.
Jak to moĝliwe, ĝe zaproszenie w moich dïoniach wyglÈda dokïadnie tak samo jak moje wïasne zaproszenie, nad którym spÚdziïam
niezliczone godziny na dobieraniu poszczególnych elementów?
Pocieram palcami kosztowny papier, jakbym chciaïa siÚ upewniÊ,
ĝe jest prawdziwy. Jest, wiÚc jeszcze raz przeglÈdam wszystkie detale.
WyglÈda dokïadnie tak samo jak moje. Ten sam narzeczony —
Mitch Layton. Ta sama godzina rozpoczÚcia ceremonii. To samo
miejsce: tropikalny raj na wyspach Turks i Caicos.
Wszystko jest identyczne oprócz panny mïodej i daty. Bo w tym
zaproszeniu pannÈ mïodÈ jest Sarah Taylor.
A to nie ja.
Moje nazwisko — Saylor Rodgers — widnieje tylko na kopercie,
którÈ rzuciïam na biurko. Dla pewnoĂci sprawdzam jeszcze raz adres.
Tak, ten list zostaï wysïany do mnie. Celowo.
Jestem zaproszona? Serio?
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Sweet Cheeks. Zapach namiÓtnoĈci
To niemoĝliwe, ĝeby facet, którego zostawiïam tydzieñ przed
naszym Ălubem, zaprosiï mnie na swój Ălub — z innÈ kobietÈ —
zaledwie szeĂÊ miesiÚcy po mojej ucieczce.
Ale na kopercie jest moje nazwisko i adres.
Sweet Cheeks CupCakery
Saylor Rodgers
1313 State Street
Santa Barbara. CA 93101
Nie ma mowy o pomyïce, bo to ja i mój adres. Wie, ĝe mnie pod
nim znajdzie.
Ironia. MinÚïo szeĂÊ miesiÚcy, a Mitch ani razu nie próbowaï
siÚ ze mnÈ skontaktowaÊ, ĝeby zapytaÊ o bardziej szczegóïowe wyjaĂnienie przyczyn mojego odejĂcia niĝ „bo ja po prostu nie mogÚ
tego zrobiÊ”.
I tak wyglÈda jego pierwsza próba nawiÈzania kontaktu? Zaproszenie na swój Ălub, prawdopodobnie w celu zademonstrowania mi,
jak ïatwo mnie zastÈpiÊ? ¿ebym poczuïa siÚ gorsza, a on mógï podratowaÊ swoje posiniaczone ego?
Klasyczne zagranie Mitcha Laytona: pasywna agresja w najlepszym wydaniu.
Zalewa mnie krew, ale nie rozumiem, dlaczego jestem wĂciekïa.
To nie ma dla mnie znaczenia. On nie ma dla mnie znaczenia. JeĂli
jednak tak jest, dlaczego na widok tego zaproszenia czujÚ Ăciskanie
w ĝoïÈdku?
Co gorsza, dlaczego kïadÚ na biurku kartkÚ z odpowiedziÈ, wyciÈgam pióro i wybieram filet mignon zamiast halibuta z orzeszkami macadamia na przystawkÚ, skoro nie mam zamiaru iĂÊ na
ten Ălub?
Wcale.
Ani trochÚ.
Dokonywanie wyboru jest po prostu niedorzeczne.
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Prolog
Jeszcze dziwniejsze jest to, ĝe zaznaczam X w polu „z osobÈ towarzyszÈcÈ”, skoro nie mam aktualnie w ĝyciu ĝadnej „osoby towarzyszÈcej”.
PatrzÚ na kartÚ z odpowiedziÈ, na której wpisaïam swoje imiÚ
i nazwisko, myĂlÚ o wszystkim, nad czym gïowiïam siÚ przez ostatnie
szeĂÊ miesiÚcy, i wiem, jak brzmi odpowiedě. Bo poprawia mi to
samopoczucie. ¥wiadomoĂÊ, ĝe Mitch nie ma juĝ na mnie wpïywu.
Chciaï wytrÈciÊ mnie tym zaproszeniem z równowagi i owszem,
przez minutÚ to wïaĂnie poczuïam: wĂciekïoĂÊ i ból. Chyba kaĝdy
by siÚ tak poczuï na wieĂÊ, ĝe byïy narzeczony tak szybko znalazï
sobie innÈ. Koniec koñców jednak nie udaïo mu siÚ wzbudziÊ we
mnie nic prócz zadowolenia, ĝe to nie ja go poĂlubiÚ. UznajÚ, ĝe to
po prostu typowy Mitch. Egoistyczny, arogancki i dziecinny.
PieprzyÊ go.
Wpycham wiÚc kartÚ z odpowiedziÈ do maïej, zaadresowanej
koperty zwrotnej ze znaczkiem.
MajÈc przez caïy czas przed oczami wyraz twarzy Mitcha, gdy
jÈ otworzy i przeczyta moje nazwisko.
PrzeciÈgam jÚzykiem po kleju na kopercie.
WyobraĝajÈc sobie jego zaskoczenie, gdy zobaczy, ĝe przyjdÚ
z sympatiÈ. Nie tylko ty znalazïeĂ kogoĂ, kto ciÚ uszczÚĂliwia, Mitch.
Zamykam kopertÚ i przyciskam, ĝeby klej chwyciï. Ciekawe, jak
zareaguje Sarah Pocieszycielka, gdy Mitch przekaĝe jej mojÈ kartÚ
i powie, ĝeby dopisaïa dwie osoby do listy goĂci. Czy uĂmiechnie siÚ
szyderczo? ZacznÈ siÚ kïóciÊ? Moĝe bÚdÈ z tego kpiÊ, a gdy ochïonÈ,
zacznÈ siÚ zastanawiaÊ, czy naprawdÚ zamierzam przyjĂÊ?
Co wzbudzi w nich niepokój, ĝe moĝe jednak przyjdÚ.
Chociaĝ jestem jedynÈ osobÈ, która zna odpowiedě na tÚ
ostatniÈ wÈtpliwoĂÊ, trzymanie w dïoniach zaklejonej koperty
przynosi mi swego rodzaju terapeutycznÈ ulgÚ. Bo wiem, ĝe jego
plan obróciï siÚ przeciwko niemu.
Boĝe, jestem ĝaïosna.
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Sweet Cheeks. Zapach namiÓtnoĈci
Przewracam oczami i rzucam zaklejonÈ kopertÚ na biurko z postanowieniem, ĝe wiÚcej o niej nie pomyĂlÚ. Nie powinnam w ogóle
jej wypeïniaÊ, bo w ogóle mnie to nie obchodzi. Ani trochÚ. Ani on,
ani to, jak wyglÈda przyszïa pani Layton, ani jego dziecinna potrzeba
wypowiedzenia ostatniego sïowa na temat naszego zwiÈzku poprzez
wysïanie mi zaproszenia.
Tak naprawdÚ odejĂcie od niego byïo najlepszÈ decyzjÈ w moim
ĝyciu.
Jestem teraz szczÚĂliwsza.
Bez wÈtpienia.
Zdecydowanie szczÚĂliwsza.
Tak mi siÚ przynajmniej wydaje.
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