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PAMIĘTNY WIECZÓR

W klubie rozbrzmiewa utwór Prayer in C robina 
Schulza. To ekskluzywny lokal, wręcz do przesady. 
Ściany są wyłożone matowym szkłem, a ze sklepio-
nego, połyskującego sufitu zwisają kaskady nowo-
czesnych, kryształowych żyrandoli. Wszystko jest 
niebieskie – jasnoniebieskie drinki w kryształowych, 
wysokich kieliszkach, niebieskie migające światło, 
zabarwiona na niebiesko woda w rozmieszczonych 
pod ścianami fontannach.

Na parkiecie podskakują setki rozbawionych go-
ści. Na wyglądających na kosztowne tacach rozno-
szone są wymyślne koktajle.

Wszyscy świętują dwudzieste szóste urodziny go-
spodarza imprezy. aby się tu znaleźć, wielu facetów 
przejechało tysiące kilometrów i przyleciało z odle-
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głych zakątków świata. Dziewczyny natomiast mak-
symalnie zadłużyły swe karty kredytowe, by kupić 
sobie strój na ten wieczór. 

razem z moją przyjaciółką Wynn przeciskamy się 
na tył lokalu, gdzie znajdują się basen i bar.

Możliwe, że jesteśmy tu jedynymi osobami, które 
za zaproszenie na tę imprezę nie musiały sprzedać 
swoich przyszłych pierworodnych. Prawdopodob-
nie także tylko my jesteśmy przesadnie wystrojone 
w kiecki o dwa rozmiary za małe. No ale – jako że 
klub nazywa się Waves*, a jego główną atrakcją jest 
kilkanaście basenów – każdy strój oprócz kusego bi-
kini to przesada.

Sądziłam, że w pomieszczeniu pełnym skąpo 
odzianych dziewcząt mój ubiór uchroni mnie przed 
przystawiającymi się palantami.

akurat.
Już trzy razy ktoś mnie złapał za tyłek, a raz ot-

warcie za pierś.
Wynn wydaje z siebie pisk za każdym razem, kie-

dy ktoś ją dotyka. Podejrzewam, że w skrytości du-
cha cieszy ją taka atencja, mnie jednak zaczyna już 
męczyć to dawanie po łapach.

Nie tak na ogół spędzam sobotnie wieczory. Pop-
corn i ulubiony program telewizyjny – to jest to. 
zdecydowanie preferuję swobodny strój i spotkania 
w bardziej kameralnym gronie.

* Waves – ang. fale
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Tydzień temu rachel, nasza najlepsza przyjaciółka 
(i moja dawna współlokatorka) wyszła za mąż. od tego 
czasu Wynn prowadzi swoistą krucjatę i niemal każ-
dego wieczoru próbuje zapewnić mi jakąś rozrywkę.

Nie mam pojęcia, jak dałam się jej przekonać, aby 
tu dzisiaj przyjść, ale od chwili wyjścia z domu ser-
ce wali mi jak młotem.

Boże, co ja tutaj robię?
– Ginaaaaaa! – Wynn wydaje się sfrustrowana, 

kiedy ściska mi dłoń i ciągnie za sobą.
Stara mi się pomóc znaleźć… jego. Mam ochotę 

wyrwać jej rękę i udać się prosto do wyjścia, bo właś-
ciwie… co ja tutaj robię?

Moją uwagę przyciągają nagie kobiety z niebie-
skim brokatem na sutkach, kołyszące się na kryszta-
łowych żyrandolach. W zasadzie to prawie się z nimi 
bzykają, wijąc się wokół niczym jaszczurki i kręcąc 
idealnymi tyłkami.

Mój strój i makijaż na tle tego wszystkiego wy-
dają się banalne i grzeczne. I po co szykowałam się 
przez kilka godzin?

Serce bije mi szybko. Dlatego, że oN tutaj jest. 
Na parkingu dostrzegłam jego samochód – białego 
rolls-royce’a ghost, od którego wręcz bije pieniędz-
mi. z kolei oblepiające koła błoto świadczy o posta-
wie jego właściciela pod tytułem: „Mam to gdzieś”.

Dawno nie byłam w tak zatłoczonym klubie, no 
ale w sumie powinnam przewidzieć, że szanowny 
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solenizant z dużą fantazją będzie świętował swoje 
dwudzieste szóste urodziny.

Nazywa się Tahoe roth. I jest dla mnie tylko przy-
jacielem. To jedyny powód, dla którego się tu zna-
lazłam. Dlatego, że przyjaciele świętują nawzajem 
swoje urodziny. Prawda?

– Słuchaj, podejdziemy do niego, złożymy życze-
nia, a potem się zmyjemy – mówię stanowczo do 
ucha Wynn.

odwraca się i piorunuje mnie wzrokiem.
– Tak szybko? zanim zjawi się emmett? Nie ma 

mowy! – z jeszcze większą zaciętością pociąga mnie 
za rękę. – Pokażesz, co potrafisz, złożysz życzenia 
i powiesz mu, że masz prezent przeznaczony tylko 
dla jego oczu. Następnie zabierzesz go na noc do sie-
bie i raz na zawsze uwolnisz się od niego.

– eee… nie ma takiej opcji.
– Gina! Taki był plan: masz się od niego uwolnić.
Cała się najeżam.
– Wcale nie. Nie można uwolnić się od czegoś, 

co wcale cię nie prześladuje!
razem przeciskamy się przez tłum w stronę jed-

nej z sal z basenem. Po raz kolejny żałuję, że powie-
działam Wynn o tym, iż sama nie wiem, czy mam 
ochotę dać Tahoe w zęby, czy bzykać się z nim przez 
całą noc. od tamtej pory nie daje mi spokoju.

Mam na sobie seksowną bieliznę, którą kupiłam 
dzisiaj, myśląc o jego niebieskich oczach.
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Kiedy w wyobraźni widzę jego dołeczek w policz-
ku, ściska mnie w żołądku.

a teraz zżera mnie niepokój, kiedy się zastana-
wiam, ile muszę wypić tequili, żeby zrobić to, o czym 
fantazjowałam przez cały dzień.

– zaciągnijmy Tahoe do basenu, musimy pozbyć 
się tych ciuchów!

Słowa te wypowiada jedna z dwóch dziewcząt, 
które przeciskają się obok nas i kierują ku tej samej 
sali co my.

– ooooch! Patrz! Tam jest! – oznajmia Wynn.
robię głęboki wdech i dopada mnie znajoma fru-

stracja, której doświadczam za każdym razem, gdy na 
niego patrzę. Ten facet jest tak cholernie irytujący. 
Pewny siebie. Samolubny. egocentryczny. Naprawdę 
nie rozumiem, czemu w ogóle się z nim przyjaźnię.

z tacy przechodzącego obok kelnera zabieram 
ukradkiem kieliszek tequili, wychylam ją jednym 
haustem, po czym odwracam się w stronę, gdzie 
stoi Tahoe. Wygląda jednak na to, że alkohol w ża-
den sposób nie łagodzi tego, w jaki sposób ten fa-
cet na mnie działa.

Stoi w otoczeniu grupki mężczyzn. ale ja dostrze-
gam jedynie Tahoe rotha.

Jego jasne włosy lśnią. oczy są tak niebieskie, że 
aż nienaturalne. Ma męską, surową urodę. Na jego 
twarzy widać całodniowy zarost i ma w sobie coś 
pierwotnego. Jeden z moich ulubionych seriali to 



~ 14 ~

Wikingowie – i nie mogę nie dostrzec jego uderzają-
cego podobieństwa do ragnara. 

I wtedy… widzę ten uśmiech. Jest zaraźliwy i przy-
chodzi mu bez żadnego wysiłku. Nie znam face-
ta, który uśmiechałby się równie często jak on. To 
uśmiech zuchwały i prześmiewczy, w końcu Tahoe 
zawsze sprawia wrażenie, jakby nie istniały dla nie-
go żadne świętości.

Czuję ściskanie w żołądku na widok jego i tych 
oszałamiających ust.

Podchodzą do niego te dwie laski, które miały 
ochotę go rozebrać, a on je obejmuje. ot tak, stoi 
z kobietą przy każdym boku, a ja czuję ukłucie w klat-
ce piersiowej. Ukłucie strachu, takie, jakiego do-
świadcza się, kiedy jest się otoczonym setką niezna-
jomych i wszyscy oni tańczą, rozmawiają i piją… a ty 
wpatrujesz się w mężczyznę, który prześladuje cię 
w snach, i nie masz pojęcia, co z tym zrobić.

Co z nim zrobić.
– Gina! – szturcha mnie Wynn. – Do dzieła. Wiesz, 

że to napalona bestia. Urodziny ma pod koniec paź-
dziernika, co znaczy, że jest Skorpionem, a Skorpion 
to znak pełen seksu. a ty w tej kusej kiecce i ze szkar-
łatnymi ustami jesteś zmysłową, ciemnowłosą, ema-
nującą zmysłowością Marilyn Monroe.

Biorę głęboki wdech, na próżno próbując dodać 
sobie odwagi. odwracam się w stronę, skąd przyszły-
śmy, ale Wynn nie pozwala mi odejść.
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– Nie mogę, Wynn, ja naprawdę wcale nie mam 
na niego ochoty, ja go nawet nie lubię – protestuję.

zła na siebie dostrzegam, że wpatruje się we mnie 
jakiś facet. Jest niewysoki i wygląda na nieszkodli-
wego, posyłam mu więc blady uśmiech, modląc się, 
aby to nie był bliski znajomy Tahoe.

odpowiada mi uśmiechem i rusza w moją stronę. 
Przerywam nasz kontakt wzrokowy, kiedy na końcu 
sali słyszę wołanie:

– roth!
odwracam się w tamtą stronę i widzę, że to krzy-

czy jakaś dziewczyna stojąca pod kaskadami wody. 
I znowu nie potrafię się oprzeć przed rzuceniem 
okiem na Tahoe. Czemu nie umiem go ignorować?

Stoi w towarzystwie Callana Carmichaela i dwóch 
starszych facetów, natomiast jego dwie towarzyszki 
są już w samych strojach kąpielowych. zarówno Ta-
hoe, jak i Carmichael wyglądają niesamowicie po-
ciągająco. Callan ma włosy w kolorze miedzi, atle-
tyczną budowę, no a Tahoe… Tahoe to bestia.

Jest ubrany cały na czarno, a migające światło 
jeszcze bardziej podkreśla jego opaleniznę; włosy 
wydają się jaśniejsze, zarost ciemniejszy. Na ten wi-
dok twardnieją mi brodawki i zaciskam uda.

Tahoe roth jest…
Niesłychanie zmysłowy. Metr dziewięćdziesiąt 

wzrostu, co najmniej dziewięćdziesiąt kilo żywej 
wagi. Na ślubie rachel i Sainta nawet w smokingu 
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wyglądał z lekka nieprzyzwoicie. Sto procent testo-
steronu. Wokół jego oczu widać drobne zmarszczki, 
być może od zbyt częstego uśmiechania się, a może 
od zbyt intensywnego imprezowania. Czarne dżin-
sy wiszą nisko na jego biodrach i nadają nowe zna-
czenie określeniu „chodzący seks”.

Dwie dziewczyny oraz trzecia, która jeszcze przed 
chwilą stała pod fontanną, jęczą, ciągną go za ubra-
nie i próbują nakłonić, aby wszedł z nimi do basenu.

– Hej.
z zaskoczeniem spoglądam w życzliwe, brązowe 

oczy nieznajomego i z roztargnieniem odpowiadam:
– Hej.
W tym momencie słyszę plusk i piski dziewczyn. 

Widok na basen blokuje mi grupa gości, która wy-
daje głośne okrzyki.

Stojący przede mną facet przesuwa się nieco i uda-
je mi się dostrzec basen. a w nim… Tahoe, odgarnia-
jącego włosy z twarzy, z mokrą koszulą przyklejoną 
do umięśnionego torsu. Szybkim ruchem chwyta za 
kostki dziewczyny, które stoją na brzegu, a one z pi-
skiem odskakują do tyłu.

– Wasza trójka się doigra – przekomarza się z nimi. 
Kiedy Tahoe się uśmiecha, widać dołeczek w jego 
policzku. 

Dziewczyny chichoczą kokieteryjnie, on zaś wycho-
dzi z wody, łapie je po kolei i wrzuca do basenu. To-
warzyszy temu całe mnóstwo zachwyconych pisków.
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Następnie daje nura w ślad za nimi. Jedna z dziew-
czyn podpływa i opryskuje mu wodą twarz, on zaś 
nie pozostaje jej dłużny. a kiedy przestaje to robić, 
dziewczyny chlapią się nawzajem. Tahoe gestem po-
kazuje kelnerowi, aby przyniósł mu drinka, po czym 
pozbywa się koszuli, odrzucając ją na bok. opie-
ra się wygodnie o brzeg basenu i wygląda tak, jak-
by się zastanawiał, czy z niego wyjść, czy pozostać 
tam na dłużej.

ostatecznie jednak wychodzi, owija się w pasie 
ręcznikiem i ściąga dżinsy. W tym momencie nasze 
spojrzenia się krzyżują. Po jego torsie spływają kro-
ple wody. I jest taki opalony. Wszystko ma złociste: 
sześciopak na brzuchu, klatkę piersiową, umięśnio-
ne ramiona, nawet wystające spod ręcznika łydki.

Patrzy na mnie, po czym przenosi spojrzenie na 
stojącego obok mnie mężczyznę. I unosi pytają-
co brew. rusza w moją stronę, emanując gorącem. 
Uśmiecha się lekko i w jego oczach dostrzegam roz-
bawienie.

Co ja mam teraz zrobić? Uściskać go? o Boże.
Złóż mu po prostu życzenia!
– Chodź tutaj – rzuca niskim głosem.
– Słucham?
– Powiedziałem, abyś tu przyszła.
– Nie – odpowiadam, marszcząc brwi.
Tahoe uśmiecha się i przechyla lekko głowę.
– W takim razie przyjdą po ciebie.
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– Co takiego? – pytam. Tak się denerwuję, że przez 
moje ciało przebiega dreszcz.

Pokazuje na dwóch zbliżających się w moją stro-
nę facetów w kąpielówkach.

robi krok naprzód, obejmuje mnie w talii 
i oświadcza:

– Już ją mam.
Przerzuca mnie sobie przez ramię niczym worek, 

podchodzi do brzegu basenu, po czym ogląda się 
przez ramię i posyła mi szeroki uśmiech.

Nie. on nie zrobi tego, co myślę, że zamierza 
zrobić.

– Nie. Waż. Się – rzucam ostrzegawczo, trzyma-
jąc się mocno jego mokrego torsu.

Sekundę później wrzuca mnie do wody. Nie mam 
nawet czasu wstrzymać oddechu. W jednej chwili 
jestem sucha, a w drugiej wpadam do wody z głoś-
nym pluskiem.

Wynurzam się na powierzchnię, prycham, a on 
stoi na brzegu i uśmiecha się do mnie z lekką drwiną.

Następnie rzuca ręcznik i daje nura do basenu. 
Idealnego nura. Kiedy spod wody wynurza się jego 
głowa, chlapię go. Jestem taka wściekła, że nie po-
trafię jasno myśleć.

– To była moja ulubiona sukienka, ty…
zanurza pod wodę połowę twarzy, tak że widać 

mu tylko oczy i nos. 
zżera mnie frustracja.
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Mam ochotę złapać go za te mokre włosy i po-
całować.

Mam ochotę przyciągnąć go do siebie pod wodą 
i pocałować.

Mam ochotę zabrać go do domu i pocałować.
Mam ochotę na to, aby zabrał mnie do domu 

i pocałował.
a potem mam ochotę zapomnieć o tym, że go po-

całowałam i że w ogóle miałam na to ochotę.
– roth! – woła jedna z dziewcząt, która stoi na 

prowadzących do basenu schodkach. a kiedy Ta-
hoe zerka w jej stronę, ostentacyjnie pozbywa się 
góry od bikini.

– Bardzo ładne, mała – mówi Tahoe z uśmiechem, 
obdarzając jej piersi przeciągłym spojrzeniem.

zdegustowana, zaczynam płynąć ku krawędzi ba-
senu.

on i tak dociera do niego jako pierwszy.
Unosi brwi, kiedy nasze dłonie zaciskają się na kra-

wędzi. Po raz kolejny nasze spojrzenia się krzyżują.
z jego twarzy trudno cokolwiek wyczytać.
– W porządku, no więc udało ci się mnie zmoczyć 

– mówię w końcu, dając sobie spokój z gniewem. – 
Wiem, w jaki sposób możesz mi to wynagrodzić.

Tahoe podciąga się na rękach i wychodzi z base-
nu. robię to samo, a on podaje mi ręcznik.

– Nie należę do amatorek przygód na jedną noc, 
dlatego daję ci szansę, jaką przed tobą miało tyl-
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ko kilku facetów. Jedna noc w moim towarzystwie. 
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Patrzy na mnie krzywo, wycierając ręcznikiem tors.
– To jakiś żart?
– Słucham?
Prostuje się, owija ręcznik wokół bioder, a kąciki 

jego ust unoszą się kpiąco.
– Ilu?
– Ilu co? Ilu facetów?
– Tak.
– Ja… no cóż, dwóch, no i jeszcze mój eks, Paul. 

ale to nie była przygoda na jedną noc; byliśmy ze 
sobą dwa lata.

– Tak czy inaczej, nie dałabyś rady otrząsnąć się 
po nocy spędzonej ze mną.

Mrugam z niedowierzaniem.
– Wow, ale z ciebie zarozumialec.
– Hej. – Ujmuje mnie pod brodę i zmusza, abym 

spojrzała w te jego niebieskie oczy. – Na ślubie Sain-
ta byłaś taka bezbronna, a ja trzymałem cię w ramio-
nach i bardzo mi się to podobało, jednak miałaś ra-
cję z tym, że mi się oparłaś. To ty miałaś rację, nie ja.

Marszczę brwi.
– Uważasz, że nie jestem w stanie sobie z tobą 

poradzić?
Jego oczy lekko ciemnieją.
Cała w nerwach, zastanawiam się, czy przypad-

kiem błędnie go nie oceniłam.
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ale kiedy tak stoimy, wszystko się oddala, aż jedy-
ne, co widzę, to te niebieskie oczy. zniknęło z nich 
rozbawienie, a w jego miejsce pojawiło się coś mrocz-
nego i czujnego. 

– Dzięki za to, że przyszłaś, regina – mówi w końcu.
Jego słowa przeszywają moją pierś niczym strzała.
– odrzucasz mój urodzinowy prezent…?
Tahoe odwraca wzrok i zaciska usta. odciąga mnie 

na bok i w jego oczach dostrzegam błysk żalu. 
– Nie mam ci nic dobrego do zaoferowania, regi-

na. – Nachyla się ku mnie, a kiedy wyczuwam przy 
uchu jego uśmiech, moje kolana robią się miękkie. 
– Widok ciebie mokrej był dla mnie wystarczają-
cym prezentem.

robi krok do tyłu, a następnie kiwa palcem na 
swoje wielbicielki, pokazując gestem, aby udały się 
za nim ku kręconym schodom.

zaciskam zęby i patrzę na niego z bolesnym ści-
skiem w żołądku. Jestem na siebie wściekła za to, 
że znalazłam się w takim położeniu, wściekła za to, 
że nie rozprawiłam się z nim, kiedy miałam oka-
zję. Wściekam się za to, że jestem mokra i że Tahoe 
zniszczył mi sukienkę oraz wieczór.

Macha do mnie Wynn, do której zdążył dołączyć 
emmett. W jej oczach widać niepokój.

Posyłam jej wymuszony uśmiech.
Tahoe ma rację – dobrze, że go odrzuciłam; le-

piej trzymać się od niego z daleka. a dodatkowo ko-
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nieczność spotykania się z nim później ze względu 
na Sainta i rachel sprawiłaby, że seks okazałby się 
błędem, z którego skutkami musielibyśmy mierzyć 
się już zawsze.

Mam ochotę upić się i o nim zapomnieć – o tym, 
jak bardzo umięśniony ma tors i jak pachniał, cały 
mokry i ciepły.

Jestem już gotowa na powrót do domu, ale Wynn 
i emmett siedzą wtuleni w siebie i dociera do mnie, 
że nadal mam ochotę na seks, przygodę na jedną 
noc, która byłaby przypomnieniem o tym, że jestem 
kobietą z krwi i kości.

Kiedy odwracam się, aby wyjść z sali, wpadam na 
faceta, który wcześniej tego wieczoru tak intensyw-
nie mi się przyglądał.

– Hej, wszystko w porządku? – pyta z troską w głosie.
– och, w jak najlepszym. Masz ochotę na drinka?
– zdecydowanie – odpowiada.
Pytam, jak ma na imię, a po kilku drinkach za-

bieram go – Trenta – do domu.
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Leżymy w moim łóżku. Gorące usta na mojej szyi, 
dłonie prześlizgujące się po ciele. Nadal mam na 
sobie wilgotną bieliznę. Przekręcam głowę na bok 
i moje myśli biegną ku ślubowi rachel i Sainta…




