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Rozdział 1

L I P I E C 

Otworzyłam drzwi i wyszłam na dach, wdzięczna za pa-

nującą wokół pustkę, ale nie za gorące, wilgotne nocne po-

wietrze. Ucieczka. To było to. Bardzo tego potrzebowałam. 

Podeszłam do balustrady i spojrzałam na ulicę w dole, 

ale moja uwaga wciąż skupiała się na scenie, która dopie-

ro co się rozegrała na moich oczach. Niezręczna, okrop-

nie zawstydzająca scena. Jęknęłam na głos. Wciąż widzia-

łam w myślach minę Hudsona, kiedy przycisnęłam go do 

ściany w korytarzu i pocałowałam. Wciąż słyszałam nie-

chęć w jego głosie, gdy mnie odepchnął i powiedział: „Nie 

chcesz tego, co mam do zaoferowania, Normo. Wierz mi”. 

Tylko że ja naprawdę tego chciałam. Albo jedynie 

tak mi się wydawało. Po serii rozczarowań mężczyzna-

mi, z którymi się spotykałam, a którzy nie potrafili mnie 
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zaspokoić w sypialni, dotarło do mnie, że pragnę kochan-

ka pewnego siebie i potężnego, jak Hudson Pierce. Męż-

czyznę, który by mnie kontrolował i miał nade mną wła-

dzę w każdy możliwy sposób. Myślałam, że tylko taki 

facet zniesie to, że jestem mądrą, odnoszącą sukcesy ko-

bietą, i nie przytłoczy go to. Od wielu lat jestem jego pra-

wą ręką jako jego główna dyrektorka finansowa, więc czy 

nie pasowałabym do niego też w innych aspektach? Mo-

glibyśmy stworzyć potężną parę. Ten potencjał był jedno-

cześnie przerażający i podniecający. 

Najwyraźniej on uważał inaczej. 

Przejrzałam w głowie moje wady, jakby to były punk-

ty w prezentacji w Power Poincie. 

Za stara (trzydziestoczterolatka, zaledwie o krok od 

trzydziestki piątki). 

Zbyt poważna (jak inaczej kobieta miałaby dojść tam, 

gdzie teraz jestem, w świecie biznesu?).

Zbyt niezależna (nie byłam zależna od nikogo, chociaż 

wolałam prawdziwego faceta zamiast siedemnastocenty-

metrowego chłopaka na baterie).

Zbyt… nieblond (a właśnie taki kolor włosów miały 

najczęściej kobiety Hudsona).

Znowu jęknęłam. Głupia, głupia, głupia. Co ja sobie, do 

cholery, myślałam? Najwyraźniej wcale nie myślałam. Na-

wet nie mogłam zrzucić winy za moje zachowanie na al-

kohol – mimo że na imprezie go nie brakowało, przez cały 

wieczór piłam tylko wodę. Mieliśmy świętować. Pierce In-

dustries właśnie zamknęło najbardziej dochodowy rok 

od lat, a ja w znacznym stopniu przyczyniłam się do tego 
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sukcesu. Byłam głupia, bo myślałam, że lepiej będzie to 

świętować poprzez ogłoszenie szefowi, że coś do niego 

czuję, niż wzniesienie toastu ze współpracownikami. 

Boże, poniedziałek będzie straszny. Jak mam spojrzeć 

Hudsonowi w twarz, nie czerwieniąc się jak burak? 

Drzwi za mną trzasnęły nagle. Zaskoczona odwróci-

łam się w tamtym kierunku i odetchnęłam, gdy zobaczy-

łam mojego asystenta Boyda. Podszedł do barierki, a ja 

przyjrzałam mu się od stóp do głów i niemal westchnę-

łam. Byłam prawie pewna, że kochałam się w Hudsonie, 

ale jednocześnie na pewno pożądałam Boyda Barretta. 

Jego idealnie skrojony garnitur podkreślał wąskie biodra 

i umięśnione ramiona. Włosy opadały mu na oczy, jakby 

miał gdzieś to, jak się prezentuje, jednak uzyskanie takie-

go „niedbałego” wyglądu wymagało precyzji, musiał spę-

dzić nad fryzurą trochę czasu… Tak, zdecydowanie był 

dziełem sztuki. 

Był też dobrym asystentem. Pracował dla mnie od roku 

i udowodnił, że jest najlepszym pracownikiem, jakiego 

miałam. Nie tylko dlatego, że cieszył oczy. 

Jezu, naprawdę musiałam kogoś przelecieć. Spędza-

łam za dużo czasu z moim szefem i podwładnym. Jesz-

cze chwila, a zacznę kogoś molestować. 

Nigdy nie próbowałam poderwać Boyda. Był moją pra-

wą ręką, chociaż miał tylko dwadzieścia sześć lat. Ten 

szczegół często przyćmiewał jego zdolności i kompeten-

cje. Przypomniałam sobie o tym, gdy przyglądałam się 

jego gładkiej niczym pupcia niemowlęcia twarzy – na któ-

rej zazwyczaj nosił nerdowskie okulary w grubej oprawce 
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– i młodemu, wysportowanemu ciału. Pewnie pod tymi 

wszystkimi ubraniami krył się solidny sześciopak… Za-

łożę się, że byłby w stanie pieprzyć mnie godzinami. 

Nagle zrobiło mi się gorąco, więc odwróciłam się, by 

spojrzeć na miasto pode mną, zanim moje myśli staną 

się zbyt zboczone. 

– Odnalazłeś fortecę samotności. – Miałam nadzie-

ję, że mój głos nie zdradził brudnych fantazji. – Chyba 

że szukałeś mnie? – dodałam, zdawszy sobie sprawę, że 

mógł potrzebować podpisu lub dyrektywy. Mimo że był 

piątkowy wieczór, nie zdziwiłabym się, gdyby Boyd wciąż 

pracował. Był takim samym pracoholikiem jak ja. 

Uniósł nogę i oparł ją o najniższy szczebel barierki. 

– Właściwie to tak. Zauważyłem, że wymknęłaś się 

z przyjęcia i chciałem się upewnić, czy wszystko w po-

rządku. 

Ugh. Jak miałam na to odpowiedzieć? Czułam się jak 

gówno, ale było okej. Jak zawsze. Właśnie taka jestem – 

silna i wytrwała. Nawet gdy publicznie się mnie upoka-

rza. Nawet gdy jestem zmuszona przyznać, że nigdy nie 

prześpię się z facetem, w którym się zakochałam. 

Chociaż w życiu nie powiedziałabym o tym swojemu 

pracownikowi. Uśmiechnęłam się mimo napięcia, by roz-

wiać jego zmartwienia. 

– Wszystko w porządku. 

– To kłamstwo. Wcale nie jest w porządku. 

Nietypowa odpowiedź Boyda zbiła mnie z pantałyku. 

Odwróciłam głowę w jego stronę i uniosłam brew, otwie-

rając usta zdziwiona jego bezpośredniością. 
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Jednak on przemówił pierwszy tonem z nutą wład-

czości. 

– Zapytam tylko raz, Normo, i tym razem oczekuję 

szczerej odpowiedzi… Co się stało? 

Głębia tego rozkazu, to, jak jego niebieskie oczy się 

we mnie wbijały, ten mroczny, zmysłowy sposób, w jaki 

wypowiadał moje imię (chociaż nigdy tego nie robił, a ja 

nienawidziłam swojego imienia) – to wszystko było jak 

benzyna podsycająca ogień, który wzniecił we mnie ten 

chłopak. 

Nie – ten mężczyzna. 

Żar przebiegł po moim kręgosłupie i skupił się w moim 

wnętrzu, budząc zmysły, podniecając mnie, doprowa-

dzając moje kolana do drżenia. A Normie Anders rzad-

ko drżały kolana. Nigdy nie dostrzegłam tej strony Boyda 

i nie znałam też siebie od tej strony, ale, cholera, spodo-

bało mi się to. 

Wciąż czekał na moją odpowiedź, patrząc na mnie 

cierpliwie i jednocześnie żądając odpowiedzi. W tej chwi-

li powinnam była zastanawiać się, jakie słowa ukoiłyby 

tę dziwną otaczającą nas energię, jednak mogłam myśleć 

tylko o tym, jak hipnotyzujące są jego oczy. Nurtowało 

mnie, czy założył soczewki kontaktowe, czy jego okulary 

do pracy były tylko na pokaz. 

Więc gdy się odezwałam, nie myślałam… Po prostu za-

reagowałam instynktownie. 

– Próbowałam kogoś poderwać – wyjąkałam, jakby 

moje ciało zupełnie podporządkowało się Boydowi. – To 

było głupie. I nieodwzajemnione.
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Boydowi drgnęła powieka, pewnie wkurzył się tym, że 

zadał sobie tyle trudu, by uzyskać wyznanie, a usłyszał 

tylko: „Jakiś chłopak mnie zranił”. Nawet ja wiedziałam, 

że to słaba wymówka. Chociaż ten problem nie wyda-

wał mi się nic nieznaczący. Bolało mnie to, co się stało. 

A w szczególności nie podobało mi się to, jaka się czu-

łam przez to słaba, choć chciałam tylko potwierdzić swo-

je uczucia. 

– To nie był podryw, który przyszedł mi z łatwością. 

Myślałam o tym od dawna i sądziłam, że to będzie natu-

ralny krok w rozwoju naszej relacji. 

Może to z powodu lekko przechylonej głowy Boyda lub 

jego wydętych warg, ale chciałam powiedzieć mu więcej. 

A może po prostu potrzebowałam wyrzucić z siebie emo-

cje, które w sobie dusiłam?

– Nie mam pojęcia, jak mógł mnie nie zauważyć. Je-

stem tu każdego dnia, tuż pod jego nosem. A mimo to na-

wet na mnie nie spojrzy, chyba że ma do mnie jakiś inte-

res. Wyobrażasz sobie, jakie to uczucie? Chwali mnie za 

moją pracę, ale nigdy nie zauważa we mnie atrakcyjnej 

osoby płci przeciwnej. Jak można pracować ramię w ra-

mię od lat i nie zauważyć nawet jednego mojego flirciar-

skiego spojrzenia? 

Odrzuciłam głowę w tył, wkurzona na siebie za ten 

wybuch emocji. W tej chwili marzyłam o tym, by mój asy-

stent zignorował to, co powiedziałam, i sobie poszedł. Nie 

chciałam, żeby zaczął mnie pocieszać. 

Jednak on wcale tego nie próbował. Zamiast tego bez 

wahania odpowiedział na moje hipotetyczne pytanie: 
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– Tak, wiem, jak to jest. 

Oddech ugrzązł mi w gardle, bo zrozumiałam, o kim 

mówił. Tylko z jedną osobą pracował ramię w ramię, 

a wcześniej nie pracował wcale, bo jeszcze studiował. 

Po raz drugi tego wieczoru kolana się pode mną ugię-

ły. Poczułam w żołądku motyle, których chciałam się po-

zbyć, ale nie mogłam. 

Ostrożnie, powoli odwróciłam głowę w stronę Boy-

da. Nie znajdowałam na to odpowiedzi. Nic mi nie przy-

chodziło do głowy, gdy patrzyłam na jego silną szczękę 

i krzywiznę podbródka. Boyd coś do mnie czuł? Nie za-

stanawiałam się nad tym wcześniej. Jasne, lubiłam so-

bie wyobrażać, jak wygląda nago, ale to były tylko pozba-

wione uczuć fantazje. Byłam od niego osiem lat starsza. 

I byłam jego szefową. Romans między pracownikami nie 

należał do mądrych decyzji, tym bardziej że firma sta-

nowczo zakazywała bliższych relacji osoby zarządzają-

cej z podwładnym. 

Och. Chwila. 

Hudson mógł przecież rozpatrywać „naszą” sprawę 

w tych samych kategoriach. 

A ja poczułam się zraniona z powodu jego odrzucenia. 

Ten powód wystarczył, bym wysłuchała Boyda. 

Ale ponadto chciałam go wysłuchać ze względu na to, 

jak się czułam po jego wyznaniu: niepewna, zdenerwo-

wana i podniecona. 

Jednak to był zły pomysł. Cudownie boski zły pomysł. 

Boyd przerwał moją wewnętrzną debatę. 

– Za dużo myślisz. 




