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ZAWSZE WIEDZIAŁEM, że była poza moim zasięgiem, ale to ni-
gdy nie przeszkadzało mi w tym, aby jej pragnąć. 

A potem w końcu zdobyłem ją na jedną noc. 
Noc, której nie pamiętam. 
Wygląda na to, że zmarnowałem swoją jedyną szansę. 
Ale oto ponownie zjawiła się w moim życiu i tym razem mam 

nad nią przewagę, więc chcę spróbować jeszcze raz. 
Czy będzie umiała dostrzec mężczyznę ukrytego pod tymi tatu-

ażami?

Poleć książkęKup książkę
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CON 

— CON, możesz się zająć niezapowiedzianym klientem? — zawo-
łała Delilah. Jej głos dobiegał gdzieś z okolic wejścia do studia. 

Odepchnąłem się od biurka i odgarnąłem włosy z twarzy. Były 
w cholerę za długie. Powinienem je skrócić, ale dziewczyna, u której 
strzygłem się przez ostatni rok, tydzień wcześniej praktycznie na-
działa się na mojego kutasa i nie zamierzałem w najbliższym czasie 
dopuszczać jej z nożyczkami w okolice mojej tętnicy szyjnej. Nie 
przypadło jej do gustu moje podejście, że wracam po dokładkę tylko 
wtedy, gdy jest to tego warte. Mogłem pewnie ująć to w bardziej ele-
gancki sposób, ale po co robić dziewczynie daremne nadzieje, skoro 
właściwie zapomniałem jej imienia, jak tylko ściągnęła mi gumkę 
z fiuta? Nie miałem czasu na ściemę, a kiedy mówię, to lubię jasne 
sformułowania. Krótko mówiąc, zdecydowanie zaliczam się do ko-
lesi, którzy walą prosto z mostu. Wygląda na to, że kobiety nie cenią 
sobie akurat tego rodzaju szczerości, przeważnie dlatego, że wyraża 
ona coś innego, niż pragną usłyszeć. Ale to nie mój problem. 

Wstałem i ruszyłem w stronę pomieszczenia socjalnego. Pora rzu-
cić okiem na mojego najnowszego, niezapowiedzianego klienta. 

Poleć książkęKup książkę
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Gdyby okazało się, że mam wytatuować napis YOLO jakiemuś 
debilnemu dzieciakowi, to chyba odstawiłbym sprzęt na półkę i dał-
bym sobie już na ten dzień spokój. Takie myśli sprawiały, że czułem 
się starszy, niżby na to wskazywało moje trzydzieści jeden lat. 

Rozejrzałem się po studiu i moim oczom ukazał się ten nowy 
klient. Gdyby nie to, że już cholernie dawno temu nauczyłem się, 
jak tłumić swoje reakcje, to chyba ugięłyby się pode mną nogi. 

To nie był żaden dzieciak. 
Gdyby okazało się, że nowo przybyła kobieta chce wytatuować 

na swoim ciele YOLO, byłaby to zbrodnia przeciw naturze. Jej wi-
dok sprawił, że poczułem ukłucie gniewu. Może i nie pamiętałem 
naszej wspólnie spędzonej nocy, ale diabelnie dobrze pamiętałem na-
stępny poranek, gdy nakryłem ją podczas próby ucieczki z mojej sy-
pialni. Nasza wymiana zdań wyglądała jak ostrzał z granatnika, tak 
że można uznać za cud, iż obyło się bez rozlewu krwi. I choć mój umysł 
aż buzował od tych wspomnień, to musiałem nakazać swojemu fiu-
towi, żeby się, do kurwy nędzy, uspokoił. 

Pieprzona Vanessa Frost w dalszym ciągu była poza moim zasię-
giem. Zresztą, chrzanić zasięg — była z innego świata. Była dla mnie 
nieosiągalna w liceum, nieosiągalna dwa lata temu i nieosiągalna 
w tym momencie — mogłem być tego równie pewny jak tego, że 
stała właśnie w moim studiu. I byłem gotów iść o zakład, że pierwsza 
by mi to powiedziała. Wciąż nie mogłem pojąć, jakim cudem poszła 
ze mną tamtej nocy do łóżka. Nie, żeby w moim łóżku nie bywały 
wcześniej inne bogate laski — trochę by się ich uzbierało — ale żadna 
nie umywała się do niej. Klasyczna elegancja w stylu Grace Kelly. Joy 
Leahy zmuszała mnie, żebym oglądał z nią film Złodziej w hotelu, 
i właśnie tę aktorkę przypominała mi Vanessa. 

Jej jasnoplatynowe włosy były zaczesane w fantazyjny kok, a jasno-
brązowa garsonka opinała jej krągłości we wszystkich właściwych miej-
scach. Perfekcyjnie wymanicurowaną dłonią muskała zawieszoną na 

Poleć książkęKup książkę
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nadgarstku złotą bransoletkę. Dostrzegłem skrawek różowego, koron-
kowego biustonosza wystającego spod jej różowej, jedwabnej bluzki 
i poczułem, jakby moje dżinsy zrobiły się nagle zbyt ciasne. 

Byłem wkurzony, że tak na nią reaguję. 
Wiecie, jak to jest zdobyć wreszcie coś, czego zawsze pragnęliście, 

ale zupełnie nic z tego nie pamiętać? 
Gryzło mnie to. Ta niewiedza. Jakaś część mnie miała ochotę po-

wiedzieć jej, żeby spadała z mojego lokalu, lecz inna część chciała zacią-
gnąć ją na piętro, zedrzeć z niej ciuchy i przywiązać do mojego łóżka, 
żeby nie mogła odejść, dopóki nie będę na to całkowicie gotowy. 
Czyli możliwe, że nigdy. To właśnie ta myśl — ta słabość — dopro-
wadzała mnie do furii. 

— Nie sądziłem, że cię jeszcze kiedyś u siebie zobaczę. Co mogę 
dla ciebie zrobić, księżniczko? — W moim głosie pobrzmiewała 
drwina. 

W jednej chwili porzuciła nerwową zabawę swoimi bransoletkami, 
a jej błękitne oczy, o kilka odcieni jaśniejsze i bardziej promienne 
niż moje, odnalazły moje spojrzenie. Koniuszek jej różowego języka 
przesunął się szybko po idealnie pełnej, przykrytej błyszczykiem dol-
nej wardze. Jej niespokojna, zaskoczona mina uruchomiła wszystkie 
dzwonki alarmowe w moim umyśle. Byłem przyzwyczajony do wy-
ciszonej, cholernie seksownej pewności siebie, która zawsze mnie 
u niej pociągała. A przynajmniej do chwili, gdy tamtego pamiętnego 
poranka otworzyła usta i powiedziała mi, co tak naprawdę myśli 
na mój temat. 

— Chciałabym zająć ci kilka chwil. 
Uniosłem brew. No, proszę, to było coś nowego. Nigdy by jej nie 

przyszło do głowy, żeby mnie szukać. 
— Doprawdy? 
— Tak, jeśli możesz mi poświęcić pięć minut. 

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ukrsn2
https://helion.pl/rt/ukrsn2


Ukryty pod tatuażami 

7 

Ponownie wróciły do mnie jej słowa z tamtego poranka, które 
mógłbym równie dobrze wytatuować sobie na skórze. Zrobić to po-
nownie? Zwariowałeś? Chyba odjęło mi rozum, że w ogóle zgodziłam się 
na ten jeden raz. To się nie może powtórzyć. I nikt nie może się nigdy do-
wiedzieć. Nikt. 

A teraz prosiła mnie o przysługę? 
— W tym studiu kobieta może liczyć na to, że poświęcę jej czas 

tylko wtedy, gdy robi sobie tatuaż albo gdy znajdzie się w pozycji 
klęczącej lub horyzontalnej. — Wiedziałem, że moja odpowiedź to 
pokaz prostactwa, ale niewątpliwie właśnie tego się po mnie spo-
dziewała. A ja nie lubię innych rozczarowywać. 

Jej policzki zapłonęły rumieńcem, a mnie przemknęło przez 
głowę pytanie, czy nie przypomniała sobie akurat, jak to jest przede 
mną klęczeć. Kurwa. Szkoda, że sam tego nie pamiętałem. Wtedy mógł-
bym wreszcie zamknąć ten pieprzony rozdział swojego życia. 

Spodziewałem się, że Vanessa wypali idź do diabła i ruszy do 
drzwi, ale zamiast zrobić w tył zwrot i opuścić lokal, zrobiła coś zaska-
kującego. 

— W takim razie niech będzie tatuaż. 
Uniosłem brwi aż po sam wierzchołek czoła. 
— Serio? Jaki? — W moim głosie pobrzmiewało wyraźne niedo-

wierzanie. 
Zawahała się przez moment, po czym odparła: 
— Kwiat lilii. — Uniosła dłoń, aby pokazać palcami wielkość ry-

sunku. — Dokładnie tutaj. — Wskazała na swoją kość biodrową. 
— To nie ściema? 
— To nie ściema. — Słysząc jej brzmiącą niczym echo odpowiedź, 

poczułem, jak na usta ciśnie mi się uśmiech, ale zdołałem go stłumić. 
Przyszła tutaj, bo czegoś ode mnie chciała i to na tyle mocno, że była 
gotowa zgodzić się, abym ją częściowo rozebrał i potraktował swoją 
maszynką do tatuażu. 

Poleć książkęKup książkę
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Ciekawe. 
— W takim razie pozwól za mną, kotku. — Zaprowadziłem ją na 

tył studia, do swojego pokoju, i zamknąłem za nami drzwi. 
Chciała usiąść, ale ją powstrzymałem. Pragnąłem przetestować 

siłę jej determinacji w dążeniu do tego, co ją do mnie sprowadziło.  
— Najpierw zrzuć tę spódnicę. 
Uniosła gwałtownie głowę. Taak, wiedziałem, że to da ci do myśle-

nia, księżniczko.  
— Mówisz poważnie? — zapytała. 
— Oczekujesz, że zrobię ci tatuaż przez ciuchy? Nawet ja nie je-

stem aż taki dobry. 
Spojrzała na mnie lodowato tymi swoimi przenikliwie błękit-

nymi oczami.  
— W porządku. Ale musisz wysłuchać tego, co mam ci do powie-

dzenia. 
— Umowa stoi. Wyskakuj z tej spódnicy, to cię wysłucham. — 

Nie była to gwarancja, że uda jej się dostać to, po co przyszła, ale 
mogłem jej chociaż wysłuchać, jeśli miało ją to zachęcić do zrzuce-
nia fatałaszków. Jezu, byłem żałosny. Targować się, żeby zobaczyć ją 
nago? Większości kobiet wystarczało, że powiedziałem rozbierz się, 
a ich ciuchy lądowały zaraz na podłodze, a chwilę później trafiały na 
nią również ich właścicielki, na kolanach. Nie jestem próżny, ale na-
wet ja zdaję sobie sprawę z tego, że metr dziewięćdziesiąt wzrostu, 
masa tatuaży oraz muskulatura jak u zawodowego rozrabiaki robią 
wrażenie na kobietach. 

Odwróciłem się od niej z wysiłkiem, żeby pozbierać swój sprzęt. 
Rozległo się delikatne warczenie jej suwaka, a ja poczułem, jak reszta 
krwi, jaka została w mojej głowie, odpływa na dół. Przez umysł prze-
mknął mi urywany kalejdoskop obrazów z Vanessą w roli głównej 
— była w nich naga i opierała się o moje łóżko, a jej tyłek był cały 

Poleć książkęKup książkę
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czerwony, bo nie byłem w stanie powstrzymać się od wymierzania 
jej klapsów. Nie wiedziałem tylko, czy to wspomnienia, czy fantazja. 

Kurwa mać. Przecież nie byłem w stanie zrobić jej tego tatuażu 
z erekcją wielkości sekwoi. 

Zerknąłem przez ramię, nie mogąc opanować ciekawości, ile ciała 
odsłoniła, ale wąski fragment odkrytej skóry pomiędzy spódnicą a ma-
rynarką był daleki od obrazu nagości, jaki podsuwała mi wyobraźnia. 

A słowa, które nagle wypowiedziała, podziałały na moje libido 
niczym kubeł zimnej wody. 

— Chcę, żebyś podarował Fundacji L.R. Bennett część działki, 
do której posiadasz prawo własności za pośrednictwem trustu two-
ich rodziców. 

Zmiąłem w dłoni nasączone alkoholem gaziki, żeby nie pospadały 
mi na podłogę. A więc to ją tu ściągnęło. Powinienem był się domy-
ślić. Weźcie fundację Billa Gatesa, pomniejszcie ją o kilka miliardów, 
a otrzymacie Fundację L.R. Bennett. Sama śmietanka nowoorleań-
skich naprawiaczy świata. A założycielami i osobami kierującymi 
działalnością fundacji byli krewni matki Vanessy. 

Poczułem, jak gniew kiełkujący we mnie stopniowo od chwili, 
gdy dziewczyna przekroczyła próg mojego studia, rozpala się gwał-
townym płomieniem. 

— Przyszłaś, żeby prosić mnie o forsę. — Musiałem usłyszeć to 
od niej jeszcze raz. 

Vanessa potrząsnęła głową, nie burząc ani jednego kosmyka wło-
sów ze swojej perfekcyjnej fryzury. Ta perfekcja działała na mnie jak 
płachta na byka. 

— Nie, nie o forsę. O grunt. Trust twoich rodziców jest właścicie-
lem pewnej nieruchomości położonej w sąsiedztwie kilku działek nale-
żących do fundacji. Jednak w naszych dokumentach notarialnych do-
szło do pewnej pomyłki i pojawił się w nich zapis, że w posiadaniu 
fundacji znajduje się również część twojej działki. Do tej pory nie 

Poleć książkęKup książkę
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stanowiło to problemu, ponieważ wszystkie znajdujące się tam bu-
dynki stoją puste. Ale, jak może słyszałeś, obecnie fundacja rozpo-
czyna w tym rejonie realizację projektu budowlanego — ma tam po-
wstać nasza centrala oraz inkubator dla firm non-profit. Architekt 
sporządził plany, zakładając, że fundacja dysponuje całą tą nierucho-
mością, a nie jedynie jej częścią. — W trakcie tych wyjaśnień Vanessa 
wpatrywała się w swoje zaplecione dłonie. 

— Skoro to problem prawny, to zatrudnij prawnika. 
Vanessa podniosła na mnie wzrok.  
— Nie mam czasu na załatwianie należytych formalności. To by 

zajęło całe miesiące, a ja mam już umówiony termin rozbiórki. 
— W takim razie zaproponuj jakąś cenę, żeby odkupić ode mnie 

tę ziemię. 
Przygryzła wargę.  
— Prawie wyczerpałam swój budżet. Przekroczę go również wtedy, 

jeśli będę musiała zlecić architektowi przerobienie planu. — W każ-
dym jej słowie dało się słyszeć frustrację. — Uwierz mi, że nie przy-
szłabym tutaj prosić cię o pomoc, gdybym znalazła jakieś inne roz-
wiązanie. 

Przynajmniej jest szczera, pomyślałem.  
— A twoim zdaniem niby dlaczego miałbym ci pomóc? 
Zesztywniała, jak gdyby zbierała się w sobie, żeby wygłosić prze-

ćwiczoną mowę. Co wydawało się całkiem prawdopodobne. 
— Ponieważ mimo tego, jaką cieszysz się reputacją, sądzę, że tak 

naprawdę zależy ci na dobru naszej społeczności, a nasz projekt bu-
dowlany wspomoże rozwój Nowego Orleanu. Zapomnij na mo-
ment o centrali, rzecz w tym, że część budynku, która ma się znaleźć 
na twojej działce, jest przeznaczona na siedzibę nowo tworzonych 
organizacji non-profit. Robimy to, żeby zmienić świat. W tej chwili 
jesteś właścicielem zapuszczonego budynku, którego renowacja lub 
zburzenie będą cię sporo kosztowały, ale trafia ci się szansa, żeby go 

Poleć książkęKup książkę
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nam podarować, odpisać to sobie od podatku, pozbyć się bólu głowy, 
a dodatkowo będziesz miał świadomość, że wspomogłeś swoją spo-
łeczność. 

Zazgrzytałem zębami, czując, jak przestaję panować nad ner-
wami.  

— Masz tupet, żeby tu przyjść i prosić mnie o coś takiego. I nie cho-
dzi mi o to, że mógłbym z łatwością sprzedać ten grunt dewelope-
rowi za sześciocyfrową sumę. 

Vanessa uciekła spojrzeniem w dół i przez chwilę wpatrywała się 
w podłogę.  

— To wcale nie jest dla mnie łatwe, Con. — Podniosła wzrok na 
moją twarz. — Potrzebuję tego albo cały mój projekt trafi szlag. 

— A niby dlaczego miałoby mnie to przekonać, żeby ci pomóc? 
Poderwała się z krzesła i wyprostowała.  
— To nie ma sensu. Sama nie wiem, co mi się ubzdurało, żeby tu 

przyjść. 
Oparłem się o ścianę.  
— W takim razie dlaczego się na to zdecydowałaś? 
Vanessa zasunęła zamek błyskawiczny i wygładziła sobie garsonkę. 

Ponownie stanowiła uosobienie szyku i ponownie była cholernie 
daleko poza moim zasięgiem. 

— To moja jedyna szansa, aby dowieść, że umiem sobie radzić 
z zarządzaniem fundacją. Więc jestem gotowa zrobić wszystko, żeby 
ten projekt zakończył się sukcesem. Nawet zdać się na twoją łaskę. 

Przeszła na drugą stronę małego pomieszczenia i położyła rękę 
na klamce. Jakaś perwersyjna część mnie pragnęła ją zatrzymać, do-
póki nie obieca, że jeszcze się zobaczymy. Podobał mi się ten układ 
— to ona potrzebowała teraz czegoś ode mnie, więc miałem prze-
wagę. Był to niespodziewany podarunek od losu, którego nie zamie-
rzałem odrzucać. 

— Wszystko? — zapytałem. 
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Znieruchomiała i z wolna odwróciła się w moją stronę. Na jej twa-
rzy malowała się czujna mina. 

Co? Czyżby się spodziewała, że w zamian za spełnienie jej prośby 
zażądam, aby padła na kolana i zrobiła mi laskę? Obraz tej sceny prze-
mknął mi w jednej chwili przed oczami, gdy zastanawiałem się, czy 
byłaby do tego zdolna. Nie. Nie zamierzałem wymagać od niej, żeby 
się puszczała dla czegoś takiego, nawet gdyby była do tego skłonna. 
I, do cholery, lepiej, żeby się na to nie pisała. Była na to za dobra — 
podobnie jak ja, co było zaskakujące. 

— Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się ubrudzić sobie ręce przy pro-
jekcie tej twojej kochanej fundacji? Czy może tylko siedzisz w swojej 
wieży z kości słoniowej, wypisujesz czeki i pozwalasz, żeby inni za-
suwali przy robocie, której rezultaty przypisujesz sobie? 

Jej ramiona wyraźnie zesztywniały.  
— Zajmuję się o wiele większą ilością spraw niż tylko siedzeniem 

w wieży z kości słoniowej i wypisywaniem czeków. 
— Udowodnij to. 
— Jak? 
Złapałem leżącą na ladzie wizytówkę, nabazgrałem na niej adres, 

po czym podałem ją Vanessie. 
— Bądź tam jutro o trzeciej. — Zerknąłem na jej bluzkę i garsonkę. 

— I załóż coś, czego nie będziesz się bała upaprać. 
Dziewczyna ujęła kartonik za krawędzie, jak gdyby bała się trzy-

mać coś, czego dotykałem. 
— Sądzisz, że dasz radę to zrobić, księżniczko? 
Nie odpowiedziała, tylko odwróciła się na pięcie i jednym pchnię-

ciem otworzyła drzwi na oścież, jakby nie mogła się doczekać, aby 
ode mnie uciec. 

Przez głowę przemknęło mi pytanie, czy zjawi się następnego 
dnia pod wskazanym adresem. Instynkt podpowiadał mi, że przybę-
dzie. Ale pozostawało tylko zaczekać i się przekonać.

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ukrsn2
https://helion.pl/rt/ukrsn2


http://program-partnerski.helion.pl



	UKRSN2_all

