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Rozdział 1

– Czy mógłbyś utrzymać swojego fiuta w spodniach 
chociaż przez jedną noc? 

Pytanie Hudsona miało przyciągnąć moją uwagę i rze-
czywiście tak się stało. Prawdę mówiąc, aż do tej chwili 
słuchałem większości z tego, co mówił. A przynajmniej 
skupiałem się na tych urywkach, które mnie interesowały.

Okej, może jednak nie było tego aż tak dużo. 
– Raczej nie. Po pierwsze, nie planuję spać w spodniach 

od piżamy. Po drugie, jednak zamierzam usnąć tej nocy 
– oznajmiam, parkując przed Muzeum Sztuki Whitney. 
– Chociaż jeszcze nie wiem, o której się położę – dodaję, 
bo wiem, że rozdrażnię tym mojego brata. 

Hudson wzdycha ciężko, zirytowany. 
– A czy mógłbyś trzymać fiuta w spodniach przynaj-

mniej podczas gali? 
Wyjmuję komórkę z uchwytu na telefon, a tryb blue-

tooth wyłącza się automatycznie. Przykładam urządzenie 
do ucha. 
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– Hmm… – Udaję, że się nad tym zastanawiam. Wy-
chodzę z samochodu i zapinam marynarkę od smokingu. 

– Niezła bryka – mówi parkingowy, nie dbając o to, że 
rozmawiam przez telefon. 

Wyciągam z portfela banknot pięćdziesięciodolarowy 
i pokazuję go chłopakowi. 

– Dbaj o nią, a to będzie twój napiwek.
– Tak, panie Pierce. 
Gdyby Hudson tu był, skrzywiłby się, słysząc wypo-

wiedziane nazwisko. Możliwe, że parkingowy kojarzy 
mnie z ostatniej listy „Najbogatszych mężczyzn przed 
trzydziestką”. To pierwszy rok, gdy jestem w rankingu, 
bo kilka miesięcy temu skończyłem dwadzieścia cztery 
lata i w końcu mam dostęp do swojego funduszu powier-
niczego. Jednak po chwili stwierdzam, że wytatuowany 
chłopak z końskim ogonem, który wygląda na Włocha, 
raczej nie jest osobą czytającą „Forbesa”. A to oznacza, 
że najprawdopodobniej zna mnie z internetowych stron 
plotkarskich. Tak naprawdę jest mi obojętne, jaką mam 
reputację. To mój starszy brat zwraca na to uwagę. 

A mówiąc o Piersie…
– Czy mógłbym go trzymać w spodniach aż do końca 

gali? – powtarzam jego wcześniejsze pytanie, ruszając 
w stronę wejścia do muzeum. – Nie wiem. A ile ta uro-
czystość ma potrwać? – Tylko się droczę z Hudsonem. 
Tak łatwo go rozdrażnić. A na poważnie, co mam mu niby 
powiedzieć? Przecież nie będę szukać dziewczyny, która 
zrobi mi na tej imprezie loda.

No chyba że któraś sama będzie się do tego pchać… 
– I nie podrywaj nikogo, gdy już tam będziesz. 
Teraz przesadził. 
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– Czy to płacz dziecka? – pytam. Tak naprawdę nie 
słyszałem żadnego płaczu, ale prawdopodobieństwo, że 
w pobliżu Hudsona znajduje się jakiś dzieciak, jest wy-
sokie. Ostatnio urodziły mu się bliźniaki i dlatego to ja 
muszę być dzisiaj w tym miejscu. 

– Mówię poważnie, Chandler. 
Jak na zawołanie w tle naprawdę rozlega się płacz 

dziecka. 
– Nie powinieneś mu dać smoczka czy coś? – sugeruję. 
Hudson ignoruje moje pytanie. 
– To jest ważne wydarzenie – beszta mnie surowym 

tonem. – Accelecom chce zawrzeć umowę z Werner Me-
dia i koniecznie musimy zrobić na nich dobre wrażenie. 

– Tak, tak, tak – mamroczę pod nosem. Przecież do-
skonale wiem, jak to działa. Mówił mi już o tym siedem-
naście razy tego dnia i chyba kilkaset w ciągu tygodnia. 
Właściwie każda nasza rozmowa, jaką ostatnio odbyli-
śmy, dotyczyła gali charytatywnej Accelecom, co jest dość 
dziwne, nawet jak na mojego brata pracoholika. Głównie 
dlatego, że Media Werner to nie nasza firma. Oczywiście 
należy do zaprzyjaźnionej rodziny, ale tak naprawdę Wer-
nerowie nie są już nam specjalnie bliscy od czasów, gdy 
skończyłem liceum. A więc kogo, do cholery, interesuje, 
czy zrobię dobre wrażenie? 

Nagle przychodzi mi na myśl pytanie. 
– Co konkretnie chcesz zyskać na mojej obecności pod-

czas dzisiejszej gali? Fuzja Werner–Accelecom nie ma nic 
wspólnego z Pierce Industries, prawda? 

W słuchawce zalega cisza. 
– To okazja dla ciebie – mówi w końcu. – Będzie tam 

bardzo dużo dziennikarzy, więc jeśli zachowasz się 
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przykładnie, powinni napisać o tobie coś pozytywnego. 
Jakiś artykuł, który nie dotyczy córki burmistrza. 

Ta odpowiedź jest wkurzająca. Wprowadził mnie do ro-
dzinnego biznesu, więc formalnie jestem właścicielem Pier-
ce Industries, podobnie jak on, ale nie znoszę, gdy traktuje 
mnie jak przeciętnego pracownika. Jesteśmy zupełnie inny-
mi ludźmi, nie tylko jeśli chodzi o nastawienie do kariery, 
ale też wygląd fizyczny – ja mam niebieskie oczy, a jego są 
brązowe, ja jestem blondynem, a on brunetem. Jednak mimo 
różnic między nami równie mocno jak on chcę, by nasza 
firma odnosiła sukcesy. Pragnę, by nasze wysiłki się opłaciły, 
i wiem, że on też sobie tego życzy. Hudson jest poniekąd 
niewolnikiem swojej pracy, ale ja również pracuję ciężko. 

Cóż, wystarczająco ciężko. Ale nie jestem teraz w na-
stroju, by się z nim kłócić. Wolę więc zmienić temat. 

– Rany, jak ten dwój dzieciak ryczy. Nie wiedziałem, że 
praktykujesz metodę „na wypłakanie się”. Rozumiem, 
że nie jesteś młodzieniaszkiem, ale czy naprawdę wy-
chowujesz dziecko jak w latach dziewięćdziesiątych? No 
stary, przestań. 

– Chandler – ostrzega Hudson groźnym tonem. Myśli, 
że to mnie wystraszy. 

Spoiler: Hudson mnie nie przeraża. 
– Dobra, rozłączam się – rzucam, wchodząc do muzeum. 
– Czy do ciebie dociera, co mówię? 
– Tak, rozumiem, tato – odpowiadam. 
Spodziewam się, że odwarknie mi, słysząc ten komen-

tarz, ale coś go rozprasza. 
– Ja go wezmę. – Słyszę, jak mówi, ale dźwięk jest przy-

tłumiony, jakby zakrył słuchawkę dłonią. – Chandler, mu-
szę pomóc Alaynie z dziećmi – zwraca się do mnie. 
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– W końcu. Nie chciałbym musieć pozywać cię o znę-
canie się nad nimi – odpowiadam i rozłączam się bez 
pożegnania. Potem wyciszam telefon i wsuwam go do 
kieszeni marynarki. Dzieci Hudsona zajmą go tylko na 
chwilę. Prędzej czy później znowu się do mnie przycze-
pi, mimo że pojawiłem się na tym wydarzeniu zamiast 
niego. I z tego, co mi wiadomo, jestem tu po godzinach. 

Rzecz w tym, że obawy Hudsona nie są bezpodstawne. 
Nie dlatego, że nie potrafię utrzymać fiuta w spodniach, 
ale że przez większość czasu po prostu nie chcę tego 
robić. 

Co mam powiedzieć? Uwielbiam kobiety. 
Na szczęście one mnie zazwyczaj też. Bo dlaczego mia-

łyby mnie nie uwielbiać? Jestem czarujący, młody, przy-
stojny i mądry. Jestem świetny w tym, co robię, nieważne, 
że Hudson mówi wszystkim co innego. Och, i nie zapo-
minajmy o tym, że jestem obrzydliwie bogaty. Uchodzę 
za ucieleśnienie erotycznych fantazji kobiet. 

Jednak najbardziej imponującą kwestią jest moje łóż-
kowe portfolio – to żaden sekret, że zawsze zaspokajam 
kobiety. Przysięgam na nazwisko rodziny Pierce’ów, jesz-
cze żadna nie wyszła z mojej sypialni, nie otrzymawszy 
najpierw co najmniej dwóch orgazmów. Moim celem jest 
zapewnienie każdej trzech, ale jestem świadom tego, że są 
czynniki niezależne ode mnie, które wpływają negatyw-
nie na kobietę. Może być zmęczona. Może myśli o czymś 
innym. Może nie jest dobra, jeśli chodzi o odprężanie się. 
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Jak by nie było, ja to rozumiem. Ale mimo wszystko dwa 
orgazmy muszą być. 

Zanim wyjdę na zbyt szlachetnego, pozwólcie, że wy-
jaśnię – te orgazmy są dla mnie. Nie ma nic lepszego niż 
poczucie, jak cipka zaciska się wokół mojego fiuta, bo to 
sprawia, że dochodzę jeszcze szybciej – myślę, że takie 
doznania są najlepszą definicją nieba. 

Prawdę mówiąc, jestem taki hojny, bo wierzę w tran-
sakcję wymienną. To, co dajesz światu, wraca potem do 
ciebie. Im szczęśliwsza kobieta, tym chętniej zadowoli 
także mnie. Jestem facetem, który woli numerki na jedną 
noc – i zawsze powiadamiam o tym na samym począt-
ku – więc mam powodzenie. Jestem polecany innym. To 
„model biznesowy” przynoszący sukcesy. 

Czasami te sukcesy są za duże, bo gdy wchodzę do mu-
zeum, od razu zauważam, jak patrzą na mnie te wszyst-
kie kobiety. 

Wystarczy jeden rzut oka na pomieszczenie i już wiem, 
że dzisiejszej nocy nie przysporzę bratu problemów. Na 
sali znajduje się typ kobiet, który mi się nie podoba. To 
żony bogatych mężczyzn, ich trofea, znudzone życiem. To 
kuguarzyce, co tydzień kręcące się wokół innego faceta. 
Bogate damy, które nieustannie noszą bieliznę wyszczu-
plającą ze spandeksu, a w ich ciała zostało wstrzyknięte 
tyle botoksu, że żadna część się nawet nie trzęsie – a gdy 
jakaś kobieta leży pode mną, zdecydowanie wszystko 
powinno podskakiwać i drżeć. 

Poza nimi na sali są jeszcze kobiety, z którymi już by-
łem, a ja nie lubię wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. 

No cóż, niech więc ta wycieczka będzie prosta, ła-
twa i przyjemna, bo tak właśnie lubię. Rozglądam się 



11

ponownie, ale tym razem szukam okazji, by „zrobić do-
bre wrażenie”, jak powiedział Hudson. Układam w głowie 
plan. Muszę poprzymilać się do szefów z tego samego 
ośrodka rekreacyjnego dla zamożnych co mój ojciec. Po-
tem przywitam się z Warrenem Wernerem, którego właś-
nie zauważyłem przy stole z fondue, a następnie złożę 
ofertę w licytacji odbywającej się w pokoju obok, bo chcę, 
żeby obecność Pierce’ów została dziś odnotowana. 

Ale najpierw potrzebuję drinka. 
Obok mnie przechodzi kelnerka z tacą kawioru. 
– Przepraszam. Czy jest tu gdzieś bar? – pytam. 
Kobieta przekrzywia głowę, uśmiechając się do mnie 

flirciarsko, gdy mierzy mnie wzrokiem od góry do dołu. 
Hmm, ona mogłaby być opcją na dzisiejszy wieczór…

Ale ta dziewczyna pracuje, więc musiałbym kręcić się 
tutaj do końca imprezy, czekając, aż wyjdzie, żebym mógł 
spuścić trochę pary. Wiem jednak, że przyjęcie okaże się 
wyjątkowo nudne. 

Tym bardziej że kobieta odpowiada: 
– Kelnerzy rozdają szampana. Jest też poncz z alkoho-

lem. Najpewniej już został podany. 
– Szlag. Mogłem wziąć ze sobą piersiówkę. – Chociaż 

gdybym ją ze sobą zabrał, byłaby wypełniona szkocką 
single malt, a to alkohol, którego nigdy bym z niczym 
nie zmieszał, a już na pewno nie z ponczem owocowym. 
Puszczam oko do kelnerki i mówię: – Ale dzięki za pomoc. 

Widzę, że dziewczyna nie miałaby nic przeciwko dal-
szej pogawędce, więc ulatniam się, zanim przyszedłby 
jej do głowy jakiś pomysł. Po niedługiej rozmowie z ludź-
mi, z którymi kiedyś robiłem interesy, wpadam prosto 
na Warrena. 
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– Chandler! Nie spodziewałem się zobaczyć cię tu dzi-
siaj. Gdzie jest Hudson? – pyta. Ten człowiek jest dla mnie 
prawie jak ojciec, a przynajmniej był nim, gdy dorasta-
łem, bo widywałem go równie rzadko co własnego ojca. 
Innymi słowy, muszę z nim porozmawiać, ale będzie to 
cholernie nudne doświadczenie. 

Uśmiecham się najlepiej, jak potrafię. 
– Alayna urodziła wcześniej. Wziął sobie trochę wol-

nego – oznajmiam, zaznaczając palcami w powietrzu 
cudzysłów przy słowie „wolne”, bo obaj dobrze wiemy, 
że mój brat pracuje nawet podczas snu. 

– Och, tak. Teraz sobie to przypomniałem. – Prosi, że-
bym przekazał im od niego najszczersze gratulacje, a na-
stępnie obowiązkowo zaczyna wypytywać mnie o resztę 
mojej rodziny, więc odpowiadam posłusznie. 

Small talk tego rodzaju jest najgorszy. Umieram w środ-
ku, gdy wypowiadam wszystkie te miłe słowa. Udaje mi 
się przetrwać, bo podczas rozmowy myślę o tym, że gdy 
już będę wolny, udam się do Sky Launch na prawdziwego 
drinka lub pojadę do innego klubu nocnego, gdzie seks 
jest praktycznie pozycją w menu. 

W końcu, gdy już Warren szczegółowo opowiedział mi 
o swoich planach na zbliżającą się emeryturę, uprzejmie 
pytam o jego córkę Celię. To koleżanka Hudsona z dzie-
ciństwa, najprawdopodobniej też kochanka, matka jego 
nienarodzonego dziecka i na koniec przyjaciółka. Nigdy 
nie rozumiałem ich skomplikowanych relacji. 

Mina Warrena nadal wygląda na przyjazną, jednak jego 
wzrok się wyostrza i widzę, że wolałby ze mną o tym 
nie rozmawiać. Kiedy byłem zbyt młody, by zostać wta-
jemniczonym w przyczynę konfliktu między naszymi 
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rodzinami, czułem, że najważniejszym powodem jest 
niepoślubienie przez Hudsona córki Warrena.

– Wszystko u niej w porządku – mówi krótko. – Obecnie 
jest w mieście. Właściwie miała się tu dzisiaj pojawić, ale 
dopadł ją koszmarny ból głowy i musiała odmówić. – Albo 
bała się, że wpadnie na Hudsona, myślę. – Wiesz, że jest 
teraz po ślubie, a jej mąż… 

Nagle przerywa mu młody mężczyzna, który klepie go 
po ramieniu i mówi: 

– Przepraszam, że przeszkadzam, ale pan Fasbender 
pana szuka. 

Fasbender. Rozpoznaję to nazwisko. Jest właścicielem 
Accelecom i najprawdopodobniej człowiekiem, z którym 
powinienem się dzisiaj koniecznie spotkać. Hudson by 
tego chciał. 

I właśnie dlatego nie mam zamiaru się wysilać. Już 
i tak za bardzo dzisiaj wszystkim nadskakiwałem. Jeśli 
Hudson oczekiwał czegoś więcej, mógł być bardziej pre-
cyzyjny, gdy prosił mnie o przysługę. Poza tym on musi 
nauczyć się radzić sobie z rozczarowaniem, a nikt mu nie 
da lepszej lekcji niż ja.

Obok mnie przechodzi kelner z tacą, więc biorę dla 
siebie kieliszek szampana i udaję się do pomieszczenia, 
gdzie odbywają się aukcje. Przeglądam rzeczy wystawio-
ne do licytacji. Mijam szybko najpopularniejsze obrazy 
– łódź mieszkalna, winnica we Francji, prywatna wyspa 
w pobliżu Malty – i staję przed najbardziej ordynarnym 
dziełem sztuki, jakie w życiu widziałem. Otacza je os-
tentacyjna złota rama, szeroka na dwanaście centyme-
trów. Kwadratowe płótno, którego jeden bok ma długość 
około siedemdziesięciu pięciu centymetrów, jest pokryte 
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fallicznymi pociągnięciami pędzla w kolorze czerwonym. 
Ten obraz to abstrakcja. Jest odważny i pretensjonalny. 
Patrzenie na niego wzbudza we mnie gniew.

Jest idealny. 
Z kieszeni marynarki wyciągam długopis i wpisuję się 

pod obrazem na karcie aukcyjnej. Potrajam ofertę po-
przedniej osoby. Uśmiecham się pod nosem, po czym 
dopisuję nazwisko Hudsona i jego numer służbowy, a na-
stępnie wkładam długopis z powrotem do kieszeni. 

No i proszę. Dla efektu przy wychodzeniu zapozuję do 
kilku zdjęć, ale poza tym moja praca tu została wykonana. 
I nawet nie wpakowałem się w kłopoty. Niech to będzie 
prezent ode mnie z okazji narodzin bliźniaków, Hudsonie.

Wypijam zbyt słodkiego szampana i obracam się, by 
poszukać miejsca, w którym mógłbym odstawić kieliszek, 
po czym ruszam przez muzeum do wyjścia. 

I wtedy ją zauważam. 
Gdy na nią patrzę, powietrze dosłownie uchodzi mi 

z płuc. Przysięgam, że na jej sylwetkę pada struga światła. 
Co za banał, prawda? Nawet podnoszę wzrok, by przyj-
rzeć się sufitowi i sprawdzić, czy jest tam jakaś lampa, 
która rzucałaby na nią ten blask. Jednak niczego nie znaj-
duję, mimo że ona naprawdę aż promienieje. 

Przywieram do podłogi i ignoruję ludzi, którzy mijają 
mnie po drodze do pokoju aukcyjnego. Spijam piękno 
stojące po drugiej stronie pomieszczenia. Przyglądam 
się zgrabnym nogom, seksownie zaokrąglonym biodrom 
i pełnym ustom. Dziewczyna ma na sobie koronkową 
sukienkę tubę – moja siostra prowadzi butik, więc znam 
się na rzeczy – o prostym kroju, ale eleganckim wzo-
rze, dzięki któremu wygląda lepiej niż niejedna starsza 
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kobieta na sali, bo większość z nich założyła dzisiaj ob-
cisłe, połyskujące suknie do ziemi. Ta dziewczyna jest 
wysoka, ale nie przesadnie. Na jej stopach dostrzegam 
buty na niedużej szpilce, dzięki czemu jej wzrost jest 
idealny do całowania. Nie musiałbym się pochylać, żeby 
nasze usta się spotkały. To też wystarczająca wysokość 
do tego, bym patrzył jej prosto w oczy, zaciskając dłoń 
delikatnie na jej szyi. 

Jezu, czy ja właśnie fantazjowałem o podduszeniu ko-
biety? Co jest, kurwa, ze mną nie tak? Przyznaję się do 
tego, że jestem zboczony, ale nigdy nie miałem takich 
sprośnych myśli. Nigdy nie chciałem być z kimś aż tak 
niegrzeczny jak z nią. Ona jest po prostu… fascynująca. 

I nie tylko ja to dostrzegam. Kobieta jest otoczona ban-
dą facetów, którzy nie są zbyt dobrzy w ukrywaniu swo-
jego zainteresowania – wszyscy chcą zobaczyć, co ma 
pod tą sukienką. I nie dziwię im się. Ona jest ponętna. 
Hipnotyzująca. 

Nawet nie należy do typu dziewczyn, które mi się podo-
bają. Jest zbyt szczupła, a jej włosy są brązowe. Wolę blon-
dynki. Ponadto jest za młoda – nie może mieć więcej niż 
dwadzieścia pięć lat. A mimo to wydaje się wyjątkowa. 
Coś wyróżnia ją z tłumu. Może to jej gesty i zachowanie, 
gdy cierpliwie toleruje potencjalnych adoratorów. Lub coś 
w jej posturze – wytwornej, a jednocześnie zdystansowa-
nej. Albo chodzi o jej ogólny wygląd, który mnie przyciąga. 
Nie mogę oderwać od niej wzroku, zupełnie jakbym był 
lwem i patrzył na ofiarę. 

Powinienem już iść. Wiem o tym. To nie ja zabiegam 
o cudze względy. Wolę, gdy kobiety same do mnie ciągną 
– jak już mówiłem, to model, który zawsze się sprawdza. 
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A mimo to nadal stoję w miejscu, wpatrzony w tę in-
trygującą istotę o ruchach pełnych gracji i delikatnych 
rysach twarzy. 

Nagle zauważam, że kółeczko adoratorów wokół niej 
robi się luźniejsze, i od razu postanawiam ruszyć w jej 
kierunku, przyciągany jak przez magnes. Nie zauważyła 
mnie jeszcze, więc wykorzystuję to. Okrążam ją, zachodzę 
od tyłu. Dzięki temu mogę sprawdzić jej dłoń, zobaczyć, 
czy ma na palcu obrączkę. Jeśli kobieta jest zaobrączkowa-
na, oznacza to dla mnie koniec zabawy. Nie biorę udziału 
w niewierności, nigdy się tak nie zachowałem. Kiedyś by-
łem tego bliski. A właściwie podczas całej sytuacji czułem, 
jakby to była zdrada. Okropne uczucie. Nigdy więcej tego 
nie powtórzę. 

Jednak było to całe pięć lat temu i stanowiło dla mnie 
lekcję, z której wyciągnąłem wnioski. Dziś nie mam tego 
problemu. Seksowna brunetka, która przyciągnęła mnie 
tu aż z drugiego końca sali, nie nosi obrączki. Zakładam 
też, że nikogo nie ma. Gdyby było inaczej, to żaden po-
rządny mężczyzna nie zostawiłby swojej dziewczyny 
w towarzystwie tych wszystkich drapieżników. Ja również 
się do nich zaliczam. 

Dociera do mnie, że nigdy nie myślałem o sobie jak 
o drapieżniku. To chyba znak, że powinienem wynosić 
się stąd w cholerę. 

Jednak nie mogę tego zrobić. I nie umiem wyjaśnić 
dlaczego. Moje pragnienia są pierwotne, dzikie i zupełnie 
nie potrafię ich kontrolować, tak samo jak oddychania. 

Poza tym, że dziewczyna nie posiada obrączki, nie ma 
również drinka. Gdy obok mnie przechodzi kelner, odsta-
wiam na tacę pusty kieliszek i biorę dwa kolejne, pełne. 
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Kiedy ofiara obraca się swobodnie w moją stronę, je-
stem już gotowy. 

Wyciągam kieliszek w jej kierunku. 
– Szampana? – proponuję. 
Jej szare oczy rozbłyskują, gdy spotykają się z moimi. 

Mój fiut od razu drga z podniecania. Poznałbym to spoj-
rzenie wszędzie – podoba jej się to, co widzi. I dzięki Bogu, 
bo gdy teraz jestem bliżej, wiem już, że muszę ją mieć. 
Muszę ją posiąść. Zrobić z każdym centymetrem jej ciała 
wszystkie niewymownie zboczone rzeczy.

Przystopuj trochę, facet. Weź się w garść, upominam się. 
Prawie mi się to udaje, jednak ona w tym momencie 

mruży oczy i uśmiecha się kącikiem ust. To jej usta spra-
wiły, że poległem. 

– Skąd mam wiedzieć, że niczego tam nie wsypałeś? – 
pyta. Jezu, kurwa, Chryste, ona ma brytyjski akcent. Od 
razu robię się twardy. 

No, dobra, tylko trochę twardy. Nie mam dwunastu lat. 
Już potrafię się kontrolować. 

– Cóż – zaczynam przeciągle. – Mam dwa drinki. Wy-
bierz jeden dla siebie, a ja będę musiał wypić ten drugi. 

Waha się, a z jej ciała emanuje podejrzliwość. To jakieś 
szaleństwo – zachowuję się jak jakiś szczeniak. 

A może jednak nie. Nie przy niej, nie teraz, gdy jej brak 
zaufania tylko zwiększa moje zainteresowanie jej osobą. 
Dziesięciokrotnie. 

– A może wypijesz trochę z każdego kieliszka? A wtedy 
wybiorę jeden dla siebie – oznajmia. 

Niezależnie od tego, który kieliszek wybierze, jej usta 
dotkną miejsca, do którego ja przyłożę wcześniej swoje 
wargi. To takie seksowne. 
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Dobra, może jednak zachowuję się jak dwunastolatek. 
Patrząc jej w oczy, biorę łyk z pierwszego kieliszka, 

a następnie z drugiego. 
– A teraz wybieraj. 
– Wezmę ten – odpowiada, przejmując kieliszek, z któ-

rego upiłem więcej. – Dziękuję. – Jej sceptycyzm nieco 
słabnie, ale nadal jest czujna. I dobrze, powinna być. 

Strasznie mnie to podnieca. I zaskakuje. 
Stukamy się kieliszkami.
– Cały wieczór otaczają cię jacyś ludzie. 
– No i? – pyta. Jest na tyle uprzejma, że nie wzdycha 

z rozdrażnieniem, ale i tak słyszę niecierpliwą nutę w jej 
głosie. 

Powinienem zostawić ją w spokoju. 
Ale nie mogę. 
– Nie podobało mi się to. 
Przekrzywia głowę, a jej twarz jednocześnie wyraża 

zainteresowanie i zdziwienie. 
– Sądzę, że nie ma w tej sytuacji znaczenia, co ci się 

podoba, a co nie. 
– To prawda – odpowiadam i obdarzam ją swoim po-

pisowym uśmiechem, który sprawia, że kobietom majtki 
spadają jak na zawołanie. – Ale rzecz w tym, że tobie też 
się to chyba nie podobało. 

Zakłada ramiona na piersi i wypycha swoje cudne bio-
dro, opierając ciężar ciała na jednej nodze. 

– Skoro nie podobało mi się przebywanie z grupą męż-
czyzn, którzy chcieli mnie poderwać, postanowiłeś po-
dejść i sam mnie wyrwać? 

– Ujęłaś to tak, że wychodzę na dupka – stwierdzam. 
– Ty to powiedziałeś, nie ja. 
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Wygląda na naprawdę zrażoną, a ja od razu czuję się, 
jakbym stracił grunt pod nogami. To nie jest gra, w którą 
bawię się często. Bo zazwyczaj to ja jestem celem. Na 
świecie żyje za dużo chętnych kobiet, żeby marnować 
czas na jedną zniechęconą. 

Uśmiechnij się i pożegnaj, Chandler. 
Upijam łyk swojego drinka. Słodycz alkoholu jest ła-

twiejsza do zniesienia, gdy wyobrażam sobie, jak spijam 
ją z ust tej kobiety. I gdy już mam ten obraz w głowie, nie 
potrafię odpuścić. 

– A może ci to wynagrodzę? – pytam, całkowicie impro-
wizując. – Kiedy będziesz gotowa do wyjścia, odprowadzę 
cię do drzwi, żeby nikt się do ciebie nie przyczepił. A gdy 
już będziemy na zewnątrz, możesz mnie spławić. 

Znowu patrzy na mnie tak jak wcześniej – z odrobiną 
zaskoczenia i fascynacji – jednak tym razem widzę, że 
jest też nieco rozbawiona. 

– Jesteś naprawdę zarozumiały, jeśli sądzisz, że potrze-
buję twojej pomocy, żeby stąd wyjść. 

Na myśl przychodzi mi okropnie zboczony komentarz 
– że zamiast skądś wychodzić, wolałbym gdzieś wejść. 
W nią, na przykład. Jednak nie mówię tego na głos. Muszę 
się zachowywać. 

– Wcale tego nie sugerowałem. Ja tylko oferuję pomoc 
z korzyścią dla obu stron.

– A jaką ty byś miał z tego korzyść? 
– Byłbym facetem, który wyszedłby stąd z najpiękniej-

szą kobietą na sali – oznajmiam. Tak! W końcu mój mózg 
działa właściwie. 

Patrzy na mnie z niedowierzaniem, ale jej lodowate 
nastawienie znika.
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– Wy, Amerykańcy, jesteście tacy czarujący. – Upija łyk 
swojego drinka. Gdy oblizuje wargę, czuję, że się rozpły-
wam. 

Mimo wszystko udaje mi się pozostać „czarującym”. 
– Och – wzdycham, łapiąc się za serce, jakby mnie właś-

nie zabolało. – Porównałaś mnie ze wszystkimi „Amery-
kańcami”. To naprawdę cios poniżej pasa. 

Kobieta śmieje się. To tak uroczy dźwięk, że chciałbym 
mieć go na wyłączność, żeby nikt inny nie mógł go słuchać. 

– Możliwe, że to było trochę okrutniejsze, niż powinno 
– mówi, a potem nagle zmienia temat. – Pozwól, że o coś 
zapytam. Czy interesuje cię tylko to, by ludzie zauważyli 
cię ze mną? Czy może coś więcej? 

Nie, zdecydowanie nie tylko o to mi chodzi. Chciałbym 
ją przelecieć. Mógłbym zaciągnąć ją w jakiś ciemny zaułek 
i zanurzyć w niej swojego fiuta. Chciałbym patrzeć, jak 
mnie ujeżdża, jak jej drobne ciało podskakuje, gdy wsuwa 
w siebie i wysuwa mnie w całości. 

Teraz jestem już tak twardy, że to boli.
Nie odpowiadam. I to jest dla niej wystarczająca od-

powiedź. 
Cholera, muszę się stąd wydostać. 
Kątem oka dostrzegam tłum, który wcześniej ją ota-

czał, i wykorzystuję to jako wymówkę. 
– Twoja świta powróciła. Zostawię was samych. 
Chcę się obrócić i odejść, jednak nie mogę zmusić stóp 

do żadnego ruchu. Bez zastanowienia pochylam się w jej 
kierunku. Znajduję się tak blisko, że jestem w stanie wy-
czuć jej naturalny zapach pod kwiatowymi perfumami. 

– Moja oferta jest nadal aktualna, jeśli chcesz – mówię 
cicho. – Znajdź mnie później. Będę czekać. 



21

Cholera. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Jeśli ta ko-
bieta ma chociaż odrobinę zdrowego rozsądku, powie mi, 
żebym się nie fatygował. To moja ostatnia nadzieja. 

Jednak gdy się prostuję i patrzę jej w oczy, dostrzegam, 
że ona jest chyba tak samo zafiksowana na moim punk-
cie, jak ja na jej. 

– Genevieve – mówi, wyciągając rękę w moim kierunku. 
Ledwo udaje mi się ukryć szok, który wstrząsa moim 

ciałem, gdy nasze dłonie się spotykają. 
– Chandler. Chandler Pierce. 
Unosi brwi i to znak, że o mnie słyszała. Po raz pierw-

szy zaczynam martwić się swoją reputacją. Zazwyczaj 
z dumą mówię, kim jestem. Moje nazwisko jest jak mar-
ka. Potrafi mi zapewnić wszystko, czego tylko zapragnę. 
Dzięki niemu udaje mi się uniknąć płacenia mandatów 
za przekroczenie prędkości, a także mam na zawołanie 
prawie każdą kobietę. 

Jednak nigdy nie obchodziło mnie, kim dana kobieta 
tak naprawdę jest. Teraz to co innego. Tym razem chcę, 
żeby ta ładna kobieta była tą, którą poznam. Chcę Ge-
nevieve. 

Jej mina jest nieczytelna. Nie jestem w stanie powie-
dzieć, czy właśnie przypieczętowałem umowę, czy stra-
ciłem swoją jedyną szansę. 

– Miło było poznać, panie Pierce – mówi, po czym obra-
ca się, by powitać mężczyznę, który właśnie pojawił się 
u jej boku, również trzymając dwa kieliszki szampana. 

Mimo że nadal ma w ręku drinka, którego dostała ode mnie, 
widać, że mnie odprawiła. Nazwała mnie „panem Pierce’em”. 
Powiedziała to w taki chłodny i wyrachowany sposób. Zupeł-
nie nie była pod wrażeniem, słysząc moje nazwisko. 
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Załapałem aluzję, więc postanawiam odejść. Powinie-
nem szybko wyjść z tej imprezy, jednak nie mogę się do 
tego zmusić. Powiedziałem jej, że tu będę. Może nie chcę 
zniknąć, bo naprawdę jestem miłym facetem, który nie 
znosi łamać danego słowa. 

A może po prostu nie mogę znieść, że dam jej odejść. 
Postanawiam wmieszać się w tłum. Część kobiet, które 

kiedyś pieprzyłem, wiesza mi się na ramieniu i przedsta-
wia swoim koleżankom, które przyklejają się do mojej 
drugiej strony. To jest moja publika. Mógłbym mieć każdą 
z nich na zawołanie. Albo i obie naraz. 

Gdy kobiety się do mnie mizdrzą, ja skupiam się na 
Genevieve. Patrzę, jak przeprasza swoich adoratorów, 
najpewniej mówiąc, że musi gdzieś iść. Potem zbliża się 
do innej grupy mężczyzn. Obserwuję, jak klepie jednego 
z nich w ramię. Facet jest tak stary, że mógłby być jej oj-
cem. Unosi palec, sugerując jej tym niemiłym gestem, że 
ma zaczekać. Gotuję się ze złości, gdy to widzę. To bardzo 
niegrzeczne zachowanie, a poza tym już to przerabiałem 
na własnej skórze. Nie podobało mi się, jak patrzyli na 
nią tamci faceci, i nie podoba mi się to, jak traktuje ją ten 
mężczyzna i kim może dla niej być. Nie powinno mnie 
to obchodzić. Dopiero co ją poznałem, a moje zaintereso-
wanie jest czysto cielesne. Mimo to obchodzi mnie ona. 
I to bardzo. 

Dlatego też gdy zbliża się do mnie kilka minut później, 
wiem już, co powinienem powiedzieć, a czego nie mogę 
robić. 

Genevieve patrzy mi prosto w oczy, ignorując otacza-
jące mnie kobiety. 



– Czy twoja oferta jest nadal aktualna, Chandlerze? Bo 
ja już mogę się zbierać. 

Nie waham się ani sekundy. 
– Jak najbardziej – odpowiadam, otrząsając się z ko-

biet jak ze znoszonej kurtki. Biorę Genevieve pod ramię. 
– Chodźmy. 

Mówiłem, że zrobię coś, czego nie powinienem. Sorry, 
Hudson. 
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