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Rozdzia  1.
SIDNEY

— Naprawd  min  ju  ca y miesi c od naszego ostatniego spotkania?
Przez g ow  przelatuj  mi obrazy martini s czonego przy basenie

i taniec a  do zamkni cia ostatniego lokalu w Santa Barbara. Ulotne
wspomnienia, które szybko przechodz  w lekkie poczucie t sknoty za
domem.

— Pi  tygodni, ci le bior c.
— Brr. Mam wra enie, jakby min y ju  wieki.
— To dlatego, e ty zabawia a  si  ze swoim ostatnim ch opakiem

miesi ca w Seattle.
— To jest bardzo fajny ch opak miesi ca — wybucha miechem,

który mi mówi, e doskonale si  bawi, podczas gdy ja tkwi  tu i ura-
biam sobie r ce po okcie. — No i jak ci jest w tym twoim nowym
gniazdku?

To nowe gniazdko to niewielki domek, który wynaj am sobie na
przedmie ciach Sunnyville. Jest przytulny i tradycyjny i w niczym
niepodobny do mojego eleganckiego apartamentu w San Francisco.

— No có …
— Na pewno nie w twoim stylu — wpada mi w s owo Zoey, a ja je-

stem niemal pewna, e w a nie podziwia panoram  miasta, które
na jaki  czas musia am zostawi .

— Tak, zdecydowanie nie w moim. — Nic tu nie jest z mojej bajki.
Nierówne pod ogi z desek, które skrzypi  przy ka dym kroku. Gor ca
woda, która leci z kranu przez maksymalnie pi  minut, po czym
zmienia si  w strumie  lodowatej cieczy. S siedzi, którzy podgl daj
zza p otu. No i ten pies, który ujada bez przerwy przez ca  noc.

Poleć książkęKup książkę
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— Siedziba wydawnictwa magazynu dla matek w samym sercu
krainy wina i winnic… To dla mnie naprawd  niezrozumia e po -
czenie.

— Przeciwnie, te rzeczy mog  stanowi  wr cz idealne dope nienie
siebie nawzajem. Mo e te wszystkie matki potrzebuj  wina po ca ym
d ugim dniu ze swoimi bachorami. — miej  si , bo dostrzegam sens
w jej pokr tnej logice. — W ka dym razie zostawi a  mnie i wróci a
na swoje dawne tereny owieckie.

— Och, by am zbyt m oda, aby urz dza  tu polowania. Wiesz,
to raczej senna mie cina, z której wszystkie nastolatki chc  si  jak
najszybciej wyrwa .

Krzywi si  z odraz . Jej niech  do wszystkiego, co nie jest metro-
poli  i nie t tni prawdziwym yciem, jest porównywalna tylko z moj .
Ciekawe jest jednak to, e miasteczko, które opu ci am tak dawno
temu, z jednej strony niby si  wcale od tamtego czasu nie zmieni o,
ale z drugiej jest jakby zupe nie inne. Na niebie unosz  si  balony,
z których tury ci mog  podziwia  równe rz dy winoro li porastaj cej
wszystkie okoliczne wzgórza. To naprawd  przepi kny widok, którego
przed laty ani troch  nie docenia am. Main Street jest dzi  znacznie
d u sza, z rz dem butików i sklepików z pami tkami, które tylko czy-
haj  na portfele przyje d aj cych tu coraz liczniej go ci. Kiedy , patrz c
na t  ulic , widzia am tylko mury wi zienia, teraz jednak doceniam
urok tego miejsca. Nie dziwi  si , e mieszka cy miast przyje d aj  tu
na weekend lub wpadaj  na degustacj  wina.

— No tak, có . Tobie uda o si  st d wyrwa , ale wróci a .
— To nie by  mój wybór, pami taj. Mój ojciec zawsze dostaje to,

czego chce.
— A w tym przypadku chce, eby  mu udowodni a, e potrafisz

uratowa  ten magazyn.
— Dok adnie tak — mrucz  cicho, bo to zabrzmia o, jakby

mia a to by  bu ka z mas em. Zadanie w rzeczywisto ci jest znacznie
trudniejsze.

Poleć książkęKup książkę
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— Có , wydaje mi si , e ten konkurs to mo e by  ca kiem niez y
pomys .

— No nie? Kto by pomy la , e tatusiowie to taki gor cy temat?
— Có , seksowny facet to zawsze seksowny facet. A fakt bycia oj-

cem czyni go niekiedy jeszcze bardziej seksownym.
— Eee… No mo e i tak. — Przewracam oczami. — Wiesz, to

twoja uwaga podsun a mi ten pomys . Pami tasz? Mówi a , jaki to
seksowny widok, gdy m czyzna z nagim torsem trzyma na r kach
noworodka.

— Mniam, mniam. Mi nie i s odycz w najczystszej postaci. Tego
nie przebijesz.

— Rany, potrzebna ci pomoc. Specjalisty. — Wybucham mie-
chem.

— Mo e i tak, ale musisz przyzna , e w m czy nie, który potrafi
zaopiekowa  si  dzieckiem, jest co  naprawd  seksownego.

— Skoro tak twierdzisz. — Co  takiego nie jest w kr gu moich
zainteresowa . Zbyt du y baga . To dla mnie zupe nie obce klimaty.

— Co  z tob  jest naprawd  nie tak. Albo masz nierówno pod
sufitem, albo jeszcze po prostu nie spotka a  wystarczaj co gor cego
tatu ka, który pokaza by ci b dy w twoim sposobie my lenia.

— No to w takim razie uznajmy, e co  ze mn  jest nie tak —
mówi  nieco ciszej, bo musz  si  skupi  na drodze. Akurat zbli am
si  do skrzy owania i pos uszna nawigacji skr cam w prawo. —
Przyjm  wszystko, eby tylko ten konkurs okaza  si  sukcesem.

— Z tego, co mówisz, wnioskuj , e s  du e szanse. Na razie
idzie wietnie. Pytanie tylko, czy twoja redaktorka naczelna dalej jest
tak  j dz ?

Rissa Patel. Potrz sam g ow  na sam  my l o niej.
— Trudno j  wyczu .
— No to po prostu j  oczaruj, jak robisz to ze wszystkimi.
— Problem w tym, e potrafi wyczu  fa sz na kilometr. Nie, w jej

przypadku mój urok osobisty si  nie sprawdza.
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— Co si  dziwisz. Przecie  nawet twój tata mówi , e b d  podej-
rzewa , e przyjecha a  tu ich szpiegowa .

— Zabawne, ale mam wra enie, e jest dok adnie odwrotnie. Wy-
daje mi si , e to Rissa uwa nie ledzi moje dzia ania i o wszystkim
donosi mojemu ojcu.

— Ma o prawdopodobne.
— Co? Z moim ojcem? Zapomnia a  chyba, o kim mówimy. On

ma hyzia na punkcie kontroli.
— W takim razie musisz tupn  i da  jasno wszystkim do zrozu-

mienia, e masz na nazwisko Thorton. Poka , e to ty tu rz dzisz.
— W jej miechu wyra nie s ysz  sarkazm. — Wtedy wszyscy stan
na baczno  i b d  chodzi , tak jak w zegarku.

— Ha. Ha. Zabawne. W tym w a nie ca y szkopu . Oni my l , e
na niczym si  nie znam, a jedynym powodem mojego pobytu tutaj jest
widmo zamkni cia ich tytu u.

— No to kiepsko. — W sposobie, w jaki to mówi, jest co , co wywo-
uje jakie  nag e uk ucie w moim sercu. Mo e chodzi o to, e ja nie
musz  si  martwi , sk d wezm  pieni dze i jak prze yj  nast pny
miesi c? Myli si  jednak, bo ja od niedawna mam dok adnie ten sam
problem. Odpycham wi c od siebie t  my l, tak jak robi am to z tymi
krzywymi spojrzeniami pracowników „Modern Family”, które rzu-
caj  mi zawsze, gdy wydaje im si , e nie zwracam na nich uwagi.

— Opowiedz mi co  wi cej. — Niby znam to miasto jak w asn
kiesze , ale i tak s ucham wskaza  GPS-u, boj c si , e zgubi  si
w ród nowych budynków. Budynek podstawówki, do której kiedy
chodzi am, zmieni  kolor, a przy nim pojawi  si  nowy plac zabaw.
Kwiaciarnia Daisy’s rozros a si  i zajmuje ca y naro nik kamienicy.
Fragmenty mojej przesz o ci, widziane oczami kogo , kto chcia  si
st d wyrwa , ale nieoczekiwanie dla samego siebie musia  wróci .

— No wi c najlepszym sposobem udowodnienia im, e znasz
si  na rzeczy, jest uczynienie z tego konkursu sukcesu. I patrz c
na to, co uda o ci si  ju  osi gn  w ci gu tych dwóch miesi cy,
wydaje si , e dajesz rad .

Poleć książkęKup książkę
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— Mi o, e we mnie wierzysz.
— No wi c co dalej? Zamkn a  ju  drug  rund  g osowania?
— Tak. — W prawo przy restauracji Lulu’s. W lewo za kinem,

w którym jest tylko jedna sala projekcyjna. — Zacz li my od pi ciuset
kandydatów, ale dzi ki pomocy sta ystów uda o si  ograniczy  t
liczb  do stu. A po drugiej rundzie g osowania mamy ich ju  tylko
dwudziestu. — Nie dodaj , e dzi ki kilku znajomo ciom zdo a am
wywo a  ca kiem sporo szumu wokó  tego konkursu i e wszystko to-
czy si  nawet szybciej, ni  si  tego spodziewa am.

Okazuje si , e bat w postaci konieczno ci powrotu do miasta
mojego dzieci stwa oraz marchewka, któr  przed nosem macha mi
mój ojciec, to naprawd  bardzo motywuj ce po czenie.

— Ach, dwudziestu smakowitych tatu ków.
— Tak, miejmy nadziej , e wszyscy tak w a nie b d  my leli.

Ci tatu kowie mog  uratowa  mi skór .
— I by  twoim biletem do „Haute”.
— Dok adnie.
Mruczy co  w odpowiedzi, a w tle s ysz , jak stuka na klawiaturze

komputera.
— To do kogo teraz jedziesz?
— Grayson Malone. To ju  ostatni.
— Ostatni. Tak to mówisz, jakby  w ostatnim tygodniu wcale nie

lini a si  przy ka dym z poprzednich dziewi tnastu.
— Bo si  nie lini am. Skontaktowa am si  tylko z dziewi cioma,

i to przez Skype’a. Pozosta ych kandydatów wzi a Rissa.
— Czekaj. Ta j dza ci pomaga? S dzi am, e twoja obecno  ra-

czej jej przeszkadza. Dlaczego niby mia aby z tob  wspó pracowa ?
— Bo je li mi si  uda, to ona b dzie mog a zachowa  prac … Nie

dziw si  wi c, e chce pomóc.
— Czyli, t umacz c na nasze, chce mie  ci  na oku i dok adnie

patrze  ci na r ce, pilnuj c, eby  niczego jej nie popsu a.
— Mo e tak. Mo e nie.

Poleć książkęKup książkę
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— No, ale przynajmniej pomaga. Bez wzgl du na powody. Po-
wiedz mi tylko, e to ty jeste  odpowiedzialna za wszystko. Za tych
facetów i masowanie im karków. Nacieranie oliw  ich mi ni. Spraw-
dzenie ich… ech, jak to uj … kwalifikacji i stopnia gor co ci?

Postanawiam pozostawi  to wyobra ni Zoey.
— Wiesz, zasadniczo podzieli y my si  wszystkimi obowi zkami.

Kandydatami i ca  prac . Ona jest odpowiedzialna za wydanie dru-
kowane i witryn  internetow , a ja zajmuj  si  poszukiwaniem re-
klamodawców i ogólnie marketingiem, eby to maksymalnie nag o-
ni . — Mijam budynek stra y po arnej, prze lizguj c si  wzrokiem

po grupce m czyzn myj cych wóz bojowy. Przyznaj , e mój wzrok
zatrzyma  si  na nich nieco d u ej, ni  to by o niezb dne. — Teraz
informujemy ich, e weszli do fina owej dwudziestki, robimy im
nowe zdj cia i prosimy o notki biograficzne na nasz  witryn . Gdy
to wszystko sko czymy, b dziemy mogli przej  do ostatniej rundy
g osowania.

— Sid, rozmawiasz ze mn . Nie truj mi tu o technicznych szcze-
gó ach. Mnie interesuj  tylko ich zdj cia. W a nie, jak to wygl da
w praktyce? Potrzebujesz mo e kogo , kto b dzie pomaga  im utrzy-
ma  erekcj ?

— Nikomu nie b dziesz w tym pomaga . A zreszt , wi kszo
z nich to onaci faceci.

— Cholera. No dobra, arty na bok. Jest w ród nich kto  z praw-
dziwym potencja em?

Wzruszam ramionami.
— Czy s  przystojni? Oczywi cie. Ale aden nie zrobi  na mnie

wra enia „ a ”. A tego w sumie szukam. No wiesz, taki Mister Ame-
ryka, który okr ci sobie wokó  palca ka d  kobiet  i który ma w sobie
co  intryguj cego, tajemniczego. No i jeszcze jak  ami c  serce
histori , która sprawi, e ka da dziewczyna b dzie chcia a go wzi
w ramiona i pocieszy .

— Chcesz, eby mia  wszystko to, czego szukamy w m czy nie?
No to powodzenia.

Poleć książkęKup książkę
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— Chodzi mi o to… — zacinam si  na chwil , próbuj c znale
odpowiednie s owa. — Chc  znale  takiego faceta, na widok któ-
rego stajesz jak wryta i nie mo esz oderwa  od niego oczu.

— Znam ci . Jeste  tak cholernie wybredna, e raczej trudno ci
b dzie znale  kogo  takiego.

Ignoruj  jej uwag  i mówi  dalej:
— Tak, dok adnie o to mi chodzi. Je eli uda mi si  znale  fa-

ceta, na widok którego stan  jak wryta i z którym w dodatku b dzie
wi za  si  dobra historia — wdowiec, obro ca praw dzieci, co , co
poruszy czu  strun  kobiecego serca — wtedy b d  wiedzia a, e
to odpowiednia twarz dla mojego konkursu.

— Zreasumujmy. Chcesz znale  faceta, któremu adna ko-
bieta nie jest w stanie si  oprze , którego ka da chcia aby usidli ,
wzi  w opieku cze ramiona i zaci gn  do ó ka?

— Jeste  elokwentna jak zawsze — mówi , miej c si .
— Mo e po prostu ka  im zdj  koszul . To niew tpliwie przy-

ci gnie uwag . Wiesz, gor ce cia o, na widok którego laski a  ci-
skaj  uda — lub wyobra aj  sobie, e mi dzy nimi tkwi jego pi kna
bu ka — jest lepsze ni  jaka  ckliwa historyjka — dodaje.

— Tak, tak — miej  si . — Ale pami taj, e to jest magazyn
g ównie dla mam.

— Mamy te  lubi  seks. Bo jak inaczej by zosta y mamami?
— No dobrze, a wi c szukam gor cego ciacha. Faceta, na widok

którego uda zaciskaj  si  same i który z amie ka de serce. Co
jeszcze?

— Pe en pakiet.
— Pe en pakiet — powtarzam mocno sarkastycznym tonem. —

Mówisz to tak, jakby to by a naj atwiejsza rzecz do znalezienia pod
s o cem.

— Zawsze jest jeszcze ten Grayson, do którego w a nie jedziesz.
Mam ochot  doda  „ta, jasne”. Pami tam go przecie  z czasów li-

ceum. Nie zna am go zbyt dobrze. Cichy i spokojny. Taki jakby zrezy-
gnowany. Z zadatkami na naukowca. Chuderlawy. A mo e pomyli am
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go z którym  z dwóch jego braci? Próbuj  dopasowa  imiona do twarzy,
ale szybko si  poddaj .

— Fakt. — To najlepsze, co jestem w stanie teraz powiedzie .
Znów stuka co  na klawiaturze.
— Kurcz , co to za zdj cie? — mówi, a ja domy lam si , e we-

sz a na stron  konkursow . — Jak to mo liwe, e dosta  si  do
pierwszej dwudziestki? To zdj cie zosta o zrobione z takiej odleg o-
ci, e ledwie go wida . A w dodatku ma na sobie kombinezon lot-

nika. Wszyscy pozostali pozowali z go ymi torsami. Co jest? W ka-
sku, który zas ania mu ca  twarz? Gdzie tu jest mi cho? Gdzie
jego mi nie?

— No widzisz. Có . A kombinezon lotnika? Rzeczywi cie, pilot
mig owca ratunkowego to raczej nie jest symbol seksu. Ale mo e

w tym rzecz. Ten jego strój sprawia, e wszystko staje si  kwesti
wyobra ni, a jak wida , niektóre kobiety to kr ci.

— No wiesz, dla niektórych s owo pilot to jest symbol seksu.
Mam tylko nadziej , e nie przeszkadza ci fakt, i  jest ojcem.

— Nie jestem taka okropna — broni  si , skr caj c we wzorcow
ameryka sk  uliczk . Szpaler drzew, starannie przystrzy one trawniki,
dzieci ce rowerki porzucone na podje dzie. To osiedle powsta o chy-
ba jeszcze przed moim wyjazdem z miasta, ale nigdy si  tu nie za-
puszcza am.

— Ha! — rzuca przesadnie g o no. — Dotychczas by o tak, e
na sam  wzmiank  o dzieciach ty ucieka a , a  si  za tob  kurzy o.

— Nie przesadzaj. Masz szcz cie, e ci  kocham, bo nikomu
innemu nie pozwoli abym mówi  sobie takich g upot.

— O tak, kochasz mnie — potwierdza i milknie. Cierpliwie cze-
kam, a  powie mi to, co chce mi powiedzie . — S uchaj… Wiem,
e znalaz a  si  tam z mojego powodu. Wiem, e spó ni a  si  na wa ny

wywiad, bo przyjecha a  zaj  si  mn , zamiast zadba  o w asne
interesy. Dzi kuj .

— Nie musisz nic mówi , Zo. O ile tylko mi obiecasz, e ju  nigdy
nie spotkasz si  z tym palantem.
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— To akurat masz za atwione. Dosta am nauczk  i wyci gn am
wnioski. Id  dalej.

— Dajesz rad ? — pytam, wiedz c, e siniaki znacznie szybciej
schodz  z cia a ni  z pami ci.

— Tak. Wszystko w porz dku.
— Kocham ci  — mówi .
— Ja kocham ci  bardziej.
— Okej, s uchaj, ja ju  jestem prawie na miejscu.
— Miejmy nadziej , e ma to je ne sais quoi, którego tak szukasz.
— W tpi . Trudno mnie zadowoli .
— Dok adnie. Tak jak mówi am, wybredna suka z ciebie.
Podje d am do kraw nika i parkuj , po czym ci ko wzdycham.
— Masz racj . Zachowuj  si  jak wredna suka. Mam wra enie,

e odk d przyj am to wyzwanie ojca, bez przerwy dzia am na naj-
wy szych obrotach. T skni  za tob . T skni  za domem. Za moim
ó kiem…

— O tak, twoje ó ko naprawd  jest fantastyczne.
— Dzia am tu troch  po omacku. Pracuj  z lud mi, którzy sami

nie wiedz , czy powinni mi pomaga , czy mnie nienawidzi , a jedyne,
czego jestem pewna, to to, e tym razem nie mog  zawie  taty.
Dzi ki temu konkursowi uda o nam si  zrobi  nieco zamieszania wo-
kó  magazynu, ale to jeszcze za ma o… No wi c tak, sama rozumiesz,
jestem wyko czona i przez to robi  si  j dzowata — oznajmiam i wy-
bucham miechem, gdy dociera do mnie, e to wszystko rzeczywi cie
brzmi tak, jakbym gwiazdorzy a.

— W takim razie trzymam kciuki za to, aby Grayson okaza  si
strza em w dziesi tk .

— Dzi ki.
— Powodzenia. I niech twoje uda b d  obola e od zaciskania.
Ko cz  rozmow  i patrz  na ekran nawigacji. Tak, numer domu,

przed którym si  zatrzyma am, pokrywa si  z danymi wpisanymi
do systemu. Budynek stoi nieco dalej od drogi. Ob o ony jest kamie-
niem w ró nych odcieniach br zu, a weranda zajmuje ca y front,
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przechodz c w du y ganek po lewej. Z boku domu wida  podjazd
dla rowerów. Trawa cieszy oczy intensywn  zieleni , na grz dkach
kwitn  kwiaty. Na podje dzie, tu  obok s upa z koszem do koszy-
kówki, stoi pikap.

Raz jeszcze przygl dam si  temu sielskiemu obrazkowi ameryka -
skiego przedmie cia i zastanawiam si , co czeka mnie po drugiej
stronie tych drzwi. Jakim cz owiekiem oka e si  ten ca y Grayson?
Jaka jest jego ona? Jego syn? Czy b dzie mnie pami ta ?

Id  w stron  domu, z otwartych okien którego dobiega d wi czny
miech i brz k naczy . Z jakiego  powodu waham si  przez chwil ,

ale zbieram si  w sobie i pukam.
— Tato! — S ysz  zza drzwi. D wi k naczy  odk adanych do

zlewu. Wyczuwalne wibracje zbli aj cych si  kroków.
Drzwi otwieraj  si  na pe n  szeroko .
Moja pierwsza my l: „Co u diab a?”. Oczy szerzej otwieraj  mi si

ze zdumienia na widok metalowego durszlaka na g owie tego kogo ,
kto raczy  mi otworzy . Nie widz  twarzy — tylko zarys dolnej szcz ki,
szczecina na brodzie i kopu a srebrnego metalu z dziurami.

Moja druga my l: „O jasna cholera”. Ma na sobie zwyk y bia y
T-shirt, mo e nieco zbyt obcis y, ale za to doskonale podkre laj cy
bicepsy, które s  w sam raz — ani za du e, ani za ma e — oraz
wszystko to, co poni ej linii szyi. Szerokie ramiona. Smuk e biodra.

Prosz … Tak, pi knie prosz , niech ten m czyzna z cedzakiem
na g owie oka e si  Graysonem Malone’em, poniewa … Tak, ponie-
wa  na jego widok stan am jak wryta. Tego w a nie szukam. To w a-
nie jego szukam.

Facet tak doskona y, e nie wiem, gdzie si  podzia  ze wstydu,
bo oczy same wychodz  mi z orbit.

Niech wi c si  stanie i niech zacisn  si  uda.
A przecie  jeszcze nie widzia am jego twarzy.
Czy nie prosz  losu o zbyt wiele? Czy mam prawo oczekiwa , e

uda o mi si  trafi  na chodz c  doskona o ?
Zbyt wiele? Zapewne.
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— Mog  w czym  pani pomóc? — odzywa si  g bokim, nieco
chropawym g osem, który wywo uje ciarki na skórze i sprawia, e chc
sta  tam i czeka , aby odezwa  si  jeszcze. I jeszcze.

To naprawd  pierwszy finalista konkursu, z którym sama per-
spektywa rozmowy przyprawia mnie o dreszcze. Dlaczego w dodatku
oblewa mnie fala gor ca? Tego nie wiem, a jedno, czego jestem pew-
na, to to, e stoi przede mn  m czyzna, którego szuka am. Miejmy
tylko nadziej , e jest tym samym mi ym ch opakiem, którego pa-
mi tam jak przez mg , i e b dzie zadowolony, gdy us yszy, e do-
sta  si  do fina u… i e jako zwyci zca zgodzi si  pozowa  do plakatu
„Gor cy Tatu ”, na którym ju  go widz  oczami mojej wyobra ni.

— E… Tak. — Z trudem odrywam wzrok od jego klatki piersiowej
i przenosz  go wy ej, na durszlak. Jego dolna warga — jedyna, któ-
r  widz  — wykrzywia si  w grymasie cudownego u miechu.

— Tato! — Z g bi domu dobiega krzyk, po którym nast puje wer-
bel ma ych stóp biegn cych w nasz  stron . D wi k, który ustaje
gwa townie. — O rety, tato. Nie rób mi wstydu. — miech. —
Zdejmij to. —Zza tu owia m czyzny z durszlakiem na g owie wy a-
niaj  si  dwie drobne r czki.

— Przepraszam. — Adonis odwraca si  do syna i w ko cu zdej-
muje z g owy kuchenne ustrojstwo. — Ale jestem twoim ojcem, Luke
— mówi, na laduj c g os Dartha Vadera.

Ch opiec wybucha miechem, a ja czuj  si  jak intruz, gdy m -
czyzna wyci ga d o  i mierzwi fryzur  syna, którego tak e wci  jesz-
cze nie widz .

Odchrz kuj . Durszlakowy Adonis odwraca g ow  w taki sposób,
jakby zapomnia  o mojej obecno ci. A mnie a  cofa, gdy spogl dam
w jego twarz. Jasne oczy. Br zowe w osy w nie adzie od nietypowego
nakrycia g owy. No i ten u miech… Szeroki i niesamowicie kusz cy.

Tak. Ten facet zdecydowanie ma w sobie to „co ”.
Jednak gdy nasze spojrzenia si  krzy uj  i w jego oczach dostrze-

gam b ysk rozpoznania, ten cudowny u miech zaczyna powoli scho-
dzi  mu z twarzy. Kawa ek po kawa ku.

Cholera.
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— A co ty tutaj robisz?
Ton jego g osu mówi mi wszystko. Pami ta mnie.
— Cze , Grayson. Jestem Sidney Thorton.
— Wiem, jak si  nazywasz.
Na u amek sekundy zza Graysona wychyla si  jego syn. To wyka-

pana, miniaturowa kopia du ego Graysona — oliwkowa cera, br zowe
oczy, nieco przekrzywiony u miech.

Nie podoba mi si  sposób, w jaki ojciec wpycha go z powrotem za
siebie — wygl da to tak, jak gdyby chcia  go przede mn  ochroni .

— To ju  kupa lat, prawda? — udawanym entuzjazmem próbuj
odzyska  szybko znikaj c  odwag .

— Czy co  si  sta o? — Jego mina wskazuje na dezorientacj  po-
mieszan  z niepokojem. — Jaki  to powód sk oni  ci  do zej cia ze
swojego zamku na wysokiej skale, ksi niczko?

— O czym ty mówisz?
Wspomnienia z m odo ci pojawiaj  si  i równie szybko znikaj .

Licealne uk ady i uk adziki. Zmora ka dego nastolatka. Podzia  na tych,
którzy ciesz  si  popularno ci , i ca  reszt , która chce do czy  do
tej pierwszej grupy. Dzieciaki, które trzymaj  ze sob , i ta druga grupa,
która nigdy nie zostaje dopuszczona do tajemnic pierwszej. Grayson…
Grayson pracowa  w restauracji Lulu’s. By  mi y i uprzejmy, ale po
pracy musia  posprz ta  chlew, który bez w tpienia po sobie zosta-
wiali my. S ysza , jak planujemy nasz  nast pn  imprez  lub wspólny
wypad. Na który on nigdy nie zosta  zaproszony. Przyjaciele… Wtedy
my la am, e s  ca ym moim wiatem, ale po wyje dzie nigdy z nimi
nawet nie rozmawia am.

To o tym mówi?
— S uchaj, to przecie  by o tak dawno temu. Powinni my…
— Czego chcesz? — rzuca ostro, zatrzymuj c mój potok s ów

gestem d oni. Potrzebuj  sekundy, aby si  przestawi  i jako  za-
reagowa .

— Przyjecha am, eby ci pogratulowa  dostania si  do fina owej
dwudziestki.
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— Fina owej dwudziestki? Dwudziestki czego?
— Dwudziestki finalistów. W konkursie magazynu „Modern Family”.
Jego miech jest d ugi i perlisty. Gorzej, e potrz sa g ow  z nie-

dowierzaniem. Mi dzy cia em Graysona a ram  drzwi zrobi a si  luka,
przez któr  patrzy na mnie zaciekawiony ch opiec.

— Nie mam poj cia, o czym mówisz. Ja nie bior  udzia u w ad-
nych konkursach.

— To by  konkurs na seksownego tatu ka. — Dlaczego, mówi c te
s owa, oblewam si  czerwieni , skoro w rozmowach z innymi przy-
chodzi o mi to bez trudu? Mo e dlatego, e adnego innego wcze niej
nie zna am.

— Seksownego tatu ka? — pyta i znów potrz sa g ow , jak gdy-
bym zwariowa a. — Rozczaruj  ci , ale nie mam zamiaru bra
udzia u w adnej paradzie.

— Tu nie chodzi o adn  parad . To konkurs. Przewidziane s
nagrody.

— Niczego od ciebie nie potrzebuj . adnej nagrody. Ani adnego
wsparcia i pomocy. Niczego. — Ju  zaczyna si  ode mnie odwraca ,
ale nagle zmienia zdanie i znów spogl da prosto na mnie ze zmarsz-
czonymi brwiami. Widz , e jest równie zdezorientowany i zmieszany
jak ja, cho  z zupe nie innych powodów.

— Chodzi o Mercy-Life?
— Mercy-Life? Medyczny transport lotniczy? Tak?
— Mówi a , e jeste  z gazety, tak? Chcia a  zagada  mnie ja-

kim  fa szywym konkursem, eby wyci gn  ze mnie informacje?
Znale  brudy, których nie ma, i wypichci  z tego jaki  bzdurny i nie-
prawdziwy artyku ? Co, macie sezon ogórkowy, tak? — rzuca i wi-
druje mnie wzrokiem. Mi sie  w jego szcz ce pulsuje miarowo.

O czym on do cholery mówi?
— Pracuj  dla „Modern Family”. To magazyn o tematyce rodzin-

nej. Nie wiem, o czym mówisz. Po prostu jeste  finalist  i…
— Naprawd  niez a próba. Owszem, uda o ci si  sk oni  mnie do

otworzenia drzwi, ale nic wi cej ze mnie nie wyci niesz. Nie uwierz
w ani jedno twoje s owo.
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— Ale ja mówi  ca kowicie serio. — Dlaczego udaje zawstydzonego?
Przecie  sam si  zg osi  do tego konkursu?

— Ja te . Powtarzam wi c: nie jestem zainteresowany.
Zamierza zatrzasn  mi drzwi przed nosem, ale ja w ostatniej

chwili wyci gam r k , aby go powstrzyma .
— Daj mi minut .
— Nie mam czasu. — Patrzy mi prosto w oczy. Ostro i z pogard .

— Mi ej drogi powrotnej do twojej wie y na szczycie.
Drzwi zatrzaskuj  si  z g o nym hukiem.
S ysz  najpierw pisk zadowolenia ch opca, a po chwili jego pro b ,

aby tatu  postawi  go z powrotem na ziemi. D wi ki normalnego
ycia. D wi ki mi o ci. D wi ki, które mnie wcale nie interesuj …

a jednak z jakiego  powodu wci  tam stoj , zastanawiaj c si , dlaczego
po prostu nie obróci  si  na pi cie i nie wróci  do samochodu.

Thortonowie nie boj  si  adnych wyzwa . Nigdy nie trac  g owy.
I nigdy te  nie daj  si  zby . Zawsze dopinaj  swojego.

Jak to mo liwe, e uda o mu si  wytr ci  mnie z równowagi
i sp awi ? Dlaczego stoj  przed zamkni tymi drzwiami, nie uzyskaw-
szy tego, po co tu przysz am?

To przez ten cholerny cisk ud. Oto powód. Zoey rzuci a na mnie
przekle stwo. Uda zacisn y mi si  na jego widok i mózg przesta
dzia a .

Jedno jest pewne — ten facet to strza  w dziesi tk . Ma wszystko
to, co powinien mie . Jak to uj a Zoey? „Pe ny pakiet.” Tak, Grayson
Malone to brakuj cy element ca ej uk adanki.

Jest tylko jeden problem — jak nak oni  go do wspó pracy po
tym, jak ewidentnie zmieni  zdanie i nie chce wi cej bra  udzia u
w tym konkursie?

Musz  znale  jaki  sposób, bo ten m czyzna jest mi bardzo
potrzebny.

Tego jestem pewna.
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