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Rozdzia  1

O Mediolanie wiedzia am tyle, ile przeczyta am w Wikipedii. Kiedy
pewnego marcowego poranka l dowa am na lotnisku w Bergamo,
gdzie  po drodze mi dzy wyj ciem z samolotu a wej ciem do autobusu,
który mia  nas dowie  do najbli szego budynku, uzna am, e mo e
to jednak nieco za ma o.

By o ju  jednak za pó no, eby cokolwiek z tym zrobi , co troch
mnie stresowa o. W torbie, któr  zabra am ze sob  do samolotu,
trzyma am rozmówki w oskie i turystyczn  mapk  Mediolanu przed
podró  wci ni te mi przez matk . I to w a ciwie wszystko, co mia am
przygotowane na ten wyjazd. Studiowa am obydwa podczas pó torej
godziny lotu do  uwa nie, ale i tak czu am si  co najmniej zagubiona.

W ochy powita y mnie czystym niebem, lekkim wiatrem i zielon
traw , co o tej porze roku w Warszawie stanowi o rzadki widok. By o
adnie i ciep o, odruchowo poluzowa am wi c szalik, chwytaj c za r czk

mojego baga u podr cznego i kieruj c si  powoli w stron  autobusu.
Rozgl da am si  uwa nie dooko a, rozmy laj c równocze nie nad tym,
co ja, do diab a, w a ciwie tu robi .

Naprawd  nie wiem, dlaczego si  na to zgodzi am. Widocznie nie
by am jeszcze na tyle doros a, na ile bym chcia a, skoro pozwoli am
pokierowa  swoim yciem, kiedy znalaz am si  na zakr cie. A mo e to
dlatego, e zawsze tak le si  czu am z tym, e nie by am wystarczaj co
mi a dla mojej matki? Tyle razy si  zastanawia am, czy gdybym by a
bardziej podobna do niej, sprawy u o y yby si  inaczej; mo e wtedy nie
zostawi aby mnie w Warszawie z ojcem? Mo e widywa abym j  cz ciej
ni  raz na par  lat?

O Bo e, to by o takie naiwne z mojej strony. Mia am dwadzie cia
cztery lata, wi c dawno powinnam sko czy  z takimi my lami i darowa
sobie nadziej , e kiedy  wreszcie zacznie by  ze mnie dumna. A jednak
l dowa am w a nie w Bergamo, we W oszech, w których nigdy wcze niej
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nie by am i o których nie mia am poj cia, a wszystko tylko dlatego, e
tak chcia a matka. Z pewno ci  nie by am wystarczaj co doros a.

— Obiecaj, e wrócisz — powiedzia  mi ojciec na koniec, gdy egna
si  ze mn  na Ok ciu. — Obiecaj, e nie zostaniesz tam na sta e.

Naprawd  chcia am mu to obieca . Ale jak mog am to zrobi ?
Moje ycie przypomina o obecnie bia  kartk , któr  dopiero mia am
zapisa . Tylko e jeszcze nie mia am poj cia, w jaki sposób.

Matka odezwa a si  niespodziewanie jaki  miesi c przed moim
wyjazdem, chocia  nie rozmawia am z ni  od prawie pó  roku. Tak po
prostu pojawi a si  w drzwiach mieszkania, które dzieli am z tat  w War-
szawie, i o wiadczy a, e ma dla mnie zaj cie. Wcale mnie nie zdziwi o,
e wiedzia a wszystko o moich niepowodzeniach w pracy — wylecia am

stamt d z takim hukiem, e s yszeli to chyba nawet w Nowym Jorku,
sk d podobno przyjecha a. Zaskoczy  mnie jednak fakt, e po raz
pierwszy zdawa a si  tym interesowa .

Przywyk am ju  do tego, e nigdy jej nie by o. Zostawi a mnie
z tat , gdy mia am nieca e dwa latka, potem przyje d a a raz na par  lat,
gdy sobie o nas przypomnia a i akurat mia a chwil  wolnego w swoim
wiecznie zape nionym grafiku. Kiedy posz am do szko y i pozna am
mamy moich kole anek, by am zdumiona, e nie ka da jest taka jak
moja: pi kna, modnie ubrana, z wypiel gnowanymi paznokciami,
pachn cymi w osami i s odkimi u miechami, które ch tnie rozdawa a
za ka dym razem, gdy przyje d a a.

Mamy moich kole anek by y inne: w wi kszo ci siedzia y w domu,
gotowa y, by y zapracowane, ale zawsze znajdowa y czas, by upiec ciasto
na przyj cie urodzinowe swoich córek lub po o y  je do snu. Moja
matka raz na par  lat przyje d a a do domu z torbami od Prady, gdzie
zazwyczaj znajdowa am za ma e na siebie ubrania i zabawki, z których
dawno wyros am. Ale co mog a o tym wiedzie , skoro nie pami ta a
nawet daty moich urodzin?

Za to zawsze mog am si  dowiedzie , gdzie aktualnie przebywa. By o
jej pe no w plotkarskich gazetach i w internecie. Nazwisko ojca bardzo
u atwi o mi start w yciu, bo przynajmniej na ka dym kroku nie porów-
nywano mnie do znanej matki.

Im bardziej dorasta am, tym jej wizyty stawa y si  rzadsze i dosko-
nale wiedzia am, dlaczego tak by o. Matka nie widzia a we mnie siebie;
nie widzia a we mnie osoby, któr  mog aby wprowadzi  w swój wiat,
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ulepi  na swój wizerunek i pochwali  si  przed swoimi s ynnymi znajo-
mymi. Nie by am dobrym typem córki dla kogo  takiego jak ona. Nie
mia am jej urody, wdzi ku ani obycia towarzyskiego. By am typem in-
trowertycznej intelektualistki w okularach i za du ych koszulach, która
najpewniej czu a si  za obiektywem aparatu. By am dok adnie kim
takim, z kim moja matka nie potrafi a znale  wspólnego j zyka.

A jednak w lutym, kilka dni po moich urodzinach — co jednak
by o zwyk ym przypadkiem, poniewa  i tak o nich nie pami ta a — po-
jawi a si  w drzwiach naszego mieszkanka na Pradze, by mi o wiadczy ,
e znalaz a dla mnie prac .

Kiedy razem z reszt  pasa erów wysiad am w ko cu z autobusu pod
hal  przylotów i skierowa am si  ku miejscu, gdzie mog am odebra
mój baga , ze z o ci  przypomina am sobie tamte s owa matki.

— To tylko okres próbny. Je li ci si  nie spodoba, mo esz zrezygno-
wa  po trzech miesi cach — oznajmi a, pokazuj c mi stron  interne-
tow  pewnego znanego domu mody. — Uwierz mi, bez odpowiedniej
protekcji osoba bez do wiadczenia nigdy nie dosta aby tam pracy. Posta-
nowili da  ci szans  tylko dlatego, e za ciebie po wiadczy am.

— A dlaczego po wiadczy a ? — wyrwa o mi si .
— Jak to dlaczego? Bo chc  ci pomóc, kochanie. — Nawet to s owo

w jej ustach brzmia o obco. Wiedzia am, e u ywa a go wobec ka dego,
a wi c tak naprawd  nie mia o znaczenia.

Moja matka, która mia a ju  czterdzie ci trzy lata, wygl da a jak
moja starsza siostra. Z idealnie u o onymi czarnymi w osami, tak po-
dobnymi do moich — tyle e moje wiecznie by y zwi zane w niedba y
ko ski ogon — z perfekcyjnym makija em, w ubraniach, które kosz-
towa y pewnie tyle co po owa mojej garderoby, i z dyskretn , pobrz ku-
j c  jej na nadgarstkach bi uteri . Ach, zapomnia am o perfumach.
To wszystko sprawia o, e matka wygl da a obco.

— Ta praca pomo e ci poszerzy  horyzonty, pozna  nowych ludzi,
wyrobi  sobie nazwisko. Musisz wreszcie wyj  z tej skorupy.

Mówi c to, zrobi a taki ruch, jakby mia a na my li nasze mieszkanie
albo Warszaw  w ogóle, a nie mój charakter. By o mi zreszt  wszystko
jedno. Ta kobieta, która sta a w naszym niewielkim salonie, by a tam
tak bardzo nie na miejscu, e autentycznie chcia am, by ju  wysz a.

A jednak doskonale wiedzia am, o co jej chodzi o. To by a kolejna
próba, by dostosowa  mnie do jej standardów. Ona nigdy nie rozumia a,
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e potrzebowa am akceptacji takiej mnie, jak  by am, a nie takiej, jak
ona chcia a mnie widzie . Dla niej posiadanie córki pracuj cej w pod-
rz dnym zak adzie fotograficznym gdzie  w Warszawie by o po prostu
wstydem. Pewnie st d ta nag a ch  pomocy.

— Nie znam w oskiego — zaprotestowa am.
— Nauczysz si , kochanie! — zawo a a tym tonem, który zna am

doskonale, mimo e tak rzadko go s ysza am: oznacza , e dla matki
nie by o problemu. A skoro ona go nie widzia a, nie przyjmowa a te  do
wiadomo ci, e kto  inny móg by. — Na razie mo esz ze wszystkimi
porozumiewa  si  po angielsku. Znasz angielski, prawda?

— Tak — odpar am ze znudzeniem. — Tylko nie jestem pewna,
czy wystarczaj co dobrze…

— Na pewno! — Znowu przerwa a mi lekcewa cym machni ciem
r ki. — W osi te  nie mówi  po angielsku perfekcyjnie, wi c wasze po-
ziomy prawdopodobnie b d  zbli one. Dzi ki temu b dzie wam atwiej
si  zrozumie . Jestem pewna, e sobie poradzisz, wystarczy odrobina
wiary w siebie.

W domu mody? Wolne arty, mamusiu.
— Nie wiem, czy to dobry pomys … — zacz am dla zasady, ale

wcale si  nie zdziwi am, gdy matka ponownie mi przerwa a:
— To nie jest dobry pomys , kochanie. To doskona y pomys . Prawd

mówi c, a uj , e nie wpad am na niego wcze niej, zanim prze y a
to enuj ce do wiadczenie w twojej poprzedniej pracy. Zmiana klimatu
ci si  przyda, a ta praca to co , co bez wstydu b dziesz mog a wpisa
w CV. Firma ma wietn  renom , a przede wszystkim znam osobi cie
Caterin , jej w a cicielk . Cudowna kobieta, sama zobaczysz. Ich siedziba
mie ci si  przy tej samej ulicy gdzie inne s awne domy mody, na przy-
k ad Dolce & Gabbana.

Matka spojrza a na mnie tak, jakby spodziewa a si , e zapytam,
co to jest Dolce & Gabbana, ale nie da am jej tej satysfakcji. Zamiast
tego z rezygnacj  o wiadczy am, e musz  si  zastanowi .

W wyniku tego zastanawiania si  miesi c pó niej wysiada am z sa-
molotu na lotnisku w Bergamo, czuj c, e moje ycie dryfuje donik d.

No, mo e nie donik d. Ale na pewno na nieznane wody, które przez
to, e nieznane, prawdopodobnie by y te  niebezpieczne.

Odebra am w ko cu baga  i wraz z t umem skierowa am si  ku wyj-
ciu. W ród ludzi czekaj cych na tych, którzy w a nie przybyli, z pew-
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nym zdziwieniem odnalaz am m czyzn  trzymaj cego tabliczk
z wyra nym napisem „SIGNORINA SASHA WOZNIACKI”.

W a ciwie mog am si  tego spodziewa , pomy la am melancholijnie,
podchodz c do m czyzny i witaj c si  z nim aman  angielszczyzn .
To znaczy on tak si  wita , bo moja by a ca kiem niez a. Mia  oko o
czterdziestki i przedstawi  mi si  jako kierowca wys any po mnie z za-
trudniaj cej mnie firmy. Gdy zapyta am, czy witaj  tak ka dego nowego
pracownika, odpar , e tylko tych poleconych przez Francesc  Visconzi.

Ach, zapomnia am wspomnie  o jednym. Matka absolutnie zabroni a
mi wspomina  komukolwiek, e jestem jej córk . Gdybym mia a nieco
wi cej wra liwo ci lub by a nieco mniej uodporniona na jej ca kowicie
oboj tne wzgl dem mnie zachowanie, pewnie by mnie to zabola o.

Ona jednak mia a fio a na punkcie mojego pochodzenia. Nigdy nie
mog a wybaczy  ojcu, e przeforsowa  swoje zdanie i da  mi nie tylko
swoje polskie nazwisko, ale tak e zwyczajne polskie imi . Z Aleksandry
wkrótce sta am si  Sasz , ale to jej nie wystarczy o. St d napis na tabliczce
kierowcy — Sasha Wozniacki brzmia a du o mniej za ciankowo od zwy-
k ej polskiej Aleksandry Wo niackiej i du o bardziej mi dzynarodowo.

Nie mia am ju  jednak si y si  o to k óci , przyj am wi c te zmiany
w moim nazwisku i da am si  zaprowadzi  do samochodu, który mia
mnie chyba zawie  do hotelu.

Chcia am obejrze  sobie miasto, które podobno by o bardzo adne,
ale pomkn li my autostrad  prosto do Mediolanu, oddalonego od Ber-
gamo o dobrych kilkadziesi t kilometrów. Opar am wobec tego czo o
o szyb , próbuj c znale  w tej sytuacji jakie  jasne strony.

Ostatecznie powinnam by  zadowolona. Zaczyna am prac  w zna-
nym na ca ym wiecie domu mody, w dodatku w Mediolanie, pi knym,
ale i zupe nie obcym mi mie cie, mia am pozna  mnóstwo nowych
ludzi, zdoby  nowe do wiadczenia i w ogóle prze y  najwi ksz  przygod
w yciu. Wi c dlaczego by o mi z tym tak le? Dlaczego nie czu am
podekscytowania, tylko ponure prze wiadczenie, e nie powinno mnie
tu by ?

Mo e mia o to co  wspólnego z faktem, e ta propozycja pracy przy-
sz a od mojej matki, albo z tym, e zaproponowano j  tylko dzi ki
jej por czeniu. Albo po prostu nie chcia am pracowa  za granic ,
tylko wróci  do dobrze mi znanej Polski. Sama nie by am pewna. Tak czy
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Mo e mia o to co  wspólnego z faktem, e ta propozycja pracy przy-
sz a od mojej matki, albo z tym, e zaproponowano j  tylko dzi ki
jej por czeniu. Albo po prostu nie chcia am pracowa  za granic ,
tylko wróci  do dobrze mi znanej Polski. Sama nie by am pewna. Tak czy
inaczej czu am si  tak, jakby w o dku zagnie dzi  mi si  wielki kamie ,
który nie tylko sprawia  mi fizyczny ból, ale te  przyprawia  o md o ci.

Dojazd do Mediolanu zaj  jakie  czterdzie ci minut. Wówczas kra-
jobraz znacz co si  zmieni  i moja uwaga skupi a si  na mijanych uli-
cach, jako e prezentowa y sob  znacznie ciekawszy widok od autostrady.
Sun li my korowodem w skich uliczek, z obydwu stron zastawionymi
niewielkimi samochodzikami, g ównie fiatami. Nad autami górowa y
kilkupi trowe kamieniczki z pootwieranymi okiennicami, ozdobnymi
balkonami i bramami. Na chodnikach sta o mnóstwo skuterów; równie
du o widzia am ich na drogach, gdy wpycha y si  mi dzy samochody na
odleg o  lusterek, co kierowcy kwitowali ostrymi sygna ami klaksonów.

W dodatku, co zauwa y am na którym  z kolei przeje dzie przez
skrzy owanie, piesi wyskakiwali na ulice zupe nie niespodziewanie
i jakby nie przejmuj c si  mo liwo ci  przejechania ich przez mkn ce
szybko samochody. Chyba kierowcy bardzo dbali tutaj o hamulce
swoich aut.

Przejechali my obok niewysokiego przeszklonego budynku b d cego
wspomnian  przez matk  siedzib  Dolce & Gabbany; wtedy wiedzia am
ju , e byli my blisko celu. I faktycznie, chwil  pó niej wyjechali my na
inn , nieco szersz  ulic  i zatrzymali my si  pod kamienic  z niewielkim
szyldem hotelu.

— Jeste my na miejscu — oznajmi  kierowca swoj  aman  angielsz-
czyzn . — Zaraz wynios  walizki.

Wysiad am, powoli rozgl daj c si  dooko a, po czym o ma o nie zo-
sta am rozjechana przez rozp dzon  vesp  jad c  rodkiem chodnika.
Uskoczy am w ostatniej chwili, o ma o nie dostaj c przy tym ataku
serca. Rany boskie, co to by o za nienormalne miasto?!

— Niech si  pani nie przejmuje — doda  kierowca, który najwyra -
niej widzia  ca e zdarzenie. — Przyzwyczai si  pani.

Zaniós  moje walizki do recepcji, w której m oda panienka o ciemnej
karnacji skóry nie rozumia a s owa po angielsku. Na szcz cie kierowca
pos u y  za t umacza.
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— Signor Alessandro kaza  przekaza , e kto  zjawi si  po pani  po
po udniu, by oprowadzi  pani  po firmie — wyja ni  nast pnie. —
Do tego czasu prosz  rozgo ci  si  w pokoju.

Ju  po chwili kierowa am si  do mojej sypialni, po o onej na pierw-
szym pi trze, zastanawiaj c si  równocze nie, kim móg  by  m czyzna,
do którego odnosi  si  kierowca. Moim bezpo rednim prze o onym?
Czy fotograf wys a by po mnie samochód na lotnisko?

Pokój, który dosta am, by  naprawd  adny. Znajdowa o si  w nim
szerokie podwójne ó ko w ramie z ciemnego drewna przykryte szar  na-
rzut , a tak e podwójna szafa o przesuwanych drzwiach, których jedna
cz  stanowi a lustro. Po obydwu stronach ó ka sta y stoliki nocne
z lampkami, a naprzeciwko niego szafka z telewizorem o p askim ekranie.

Odsun am rolety i wyjrza am za okno. Mia am widok na podwó-
rze, nad którym z czterech stron pochyla y si  balkony kamienic. Na
dole rozwieszono sznury do prania, obecnie puste; pewnie pogoda
nadal nie by a odpowiednia. Tak w a nie wyobra a am sobie typowe
w oskie podwórka i chocia  nigdy wcze niej nie by am we W oszech,
okaza o si , e niespecjalnie si  pomyli am.

Postawi am moje walizki pod cian , tu  obok drzwi prowadz -
cych do azienki, po czym z westchnieniem rzuci am si  na ó ko. Bo-
e, co ja najlepszego narobi am?!

By am w Mediolanie. We W oszech, w których nigdy wcze niej nie
by am, w kraju, którego j zyka nie zna am, podobnie jak zwyczajów,
a w a ciwie… niczego. Nic nie wiedzia am o tym miejscu! O mie cie
— tyle, e ycie tutaj podobno by o drogie i e Mediolan uwa ano za
stolic  mody. O j zyku — pewnie, potrafi am podzi kowa  i poprosi ,
a tak e powiedzie  „dzie  dobry”, poza tym w zasadzie nic.

Jako fotografka dostrzega am w Mediolanie i pracy w domu mody
okazj . Mimo wszystko jednak mia am obawy, jak si  to wszystko
potoczy. A co, je li nie b d  ich nawet rozumia a, bo nie naucz  si  j zyka?
A co, je li uznaj , e nie umiem robi  zdj ? A co, je li mnie nie polubi ?
Co, je li sobie nie poradz ?

Te pytania, cho  bardzo próbowa am sobie wmówi , e wszystko
b dzie dobrze, ci gle kr y y mi po g owie. Có , nigdy nie mia am
wysokiej samooceny i zawsze to inni bardziej wierzyli we mnie ni  ja
sama. Mo e to mia o co  wspólnego z kompleksem porzucenia przez
matk .
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Spojrza am na zegarek. By a dwunasta, czyli do bli ej nieokre lonego
„popo udnia” mia am przynajmniej dwie godziny wolnego. Jasne,
mog am w tym czasie wzi  d ugi prysznic, ale wola am zrobi  co  in-
nego. Wobec tego wyj am z torby niepotrzebne rzeczy, za o y am sobie
na szyj  aparat — moj  ukochan  lustrzank , po czym bez namys u
opu ci am apartament, eby uda  si  na miasto i poszuka  dobrych
okazji do robienia zdj .

Id c ju  ulic , za o y am okulary przeciws oneczne i przygotowa am
aparat — narz dzie, przez które zawsze najlepiej patrzy o mi si  na
wiat. Innych metod nie mog am by  pewna, ale wiedzia am, e obiektyw

zawsze powie mi prawd . By o to co  sta ego w moim yciu, a tych sta-
ych by o tak niewiele, e ka dej trzyma am si  kurczowo.

Wyruszy am na poszukiwania, obiecuj c sobie, e nie wróc  bez
porz dnych zdj . Musia am jako  odstresowa  si  po przylocie.

A nic mnie tak nie odstresowywa o jak robienie zdj .
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Rozdzia  2

Kiedy wróci am do hotelu, w recepcji czeka  jaki  m czyzna. Zauwa y-
am go ju  z daleka, id c korytarzem, i mimo e nie by  ubrany jak

pracownik wielkiego domu mody — nosi  zwyk e d insy i T-shirt, na
który narzuci  sportow  marynark  — odczu am irracjonalny niepokój.
Bo e, spraw, eby to nie by  nikt z pracy, pomodli am si  pr dko, ale by
mo e dlatego, e zwraca am si  do Boga jedynie w podbramkowych sytu-
acjach, tym razem mnie nie wys ucha .

Nie chodzi o tylko o to, e nie chcia am jecha  do miejsca, w którym
mia am pracowa , w dodatku z kim , kto czeka  na mnie, gdy ja szlaja-
am si  po mie cie, zamiast grzecznie siedzie  w pokoju. Mia o to raczej

co  wspólnego z wygl dem tego faceta. A wygl da  na typowego lansuj -
cego si  W ocha, których tego dnia spotka am wielu na ulicach Mediola-
nu. Zauwa y am wr cz, e w tym mie cie m czyzn mo na by o zasadni-
czo podzieli  na dwie grupy: hipsterów i elegancików. Nie by am
jeszcze pewna, do której grupy zalicza  si  ten egzemplarz, ale bior c
pod uwag  jego wiek — z pewno ci  by  ju  po trzydziestce — stawia a-
bym na t  drug .

Poza tym egzemplarz by  wysoki. W szkole zawsze nazywano mnie
tyk , bo by am szczup a i mia am ponad metr siedemdziesi t wzro-
stu, a on i tak by  ode mnie sporo wy szy, co zauwa y am, kiedy tylko
wsta  z kanapy w recepcji, obrzucaj c mnie uwa nym spojrzeniem.
Wcale nie chcia am jecha  do pracy z przystojnym W ochem-elegan-
cikiem, który tylko niepotrzebnie by mnie rozprasza . A ten faktycz-
nie by  dosy  przystojny, oczywi cie je li kto  lubi ten typ urody: ciem-
now osy, ciemnooki, z oliwkow  skór  i kilkudniowym zarostem. Tak
si  nieszcz liwie sk ada o, e zawsze od blondynów wola am brunetów.

Cholerny elegancik, pomy la am jeszcze, po czym podesz am do
recepcji i na migi poprosi am o swój klucz, próbuj c ignorowa  faceta.
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Niestety, nie uda o si , bo bezszelestnie podszed  bli ej i stan  tu
obok mnie, po czym zapyta :

— Signorina Sasha Wozniacki?
Odwróci am si  do niego, w r ce kurczowo ciskaj c klucz do pokoju.

A wi c jednak.
— Tak — odpar am, nie wiedzie  czemu po w osku. By o to kom-

pletn  g upot , bo naturaln  kolej  rzeczy by o, e facet zacz  mówi
w swoim ojczystym j zyku co , czego oczywi cie nie zrozumia am. Ja-
kim cudem mia abym zrozumie , skoro po w osku zna am trzy podsta-
wowe zwroty? Wobec tego kiedy jego piewna wypowied  ju  umilk a,
wyrzuci am z siebie jeden z tych trzech zwrotów: — Przepraszam, nie
mówi  po w osku.

Zawaha  si  tylko chwilk , po czym odpowiedzia  nienagann
angielszczyzn :

— Rzeczywi cie, Francesca wspomina a, e b dziesz uczy  si  j zyka
dopiero po przyje dzie. Mam nadziej , e szybko poznasz podstawy.
— A potem wyci gn  w moim kierunku r k  i doda  lekko: — Jestem
Alessandro, oprowadz  ci  dzisiaj po firmie.

Niepewnie u cisn am jego d o , zastanawiaj c si  równocze nie,
czy ten facet nie ma nazwiska. Nie zapyta am o to jednak, uznaj c, e
mo e to normalne dla W ochów przedstawia  si  samym imieniem.

Czu am si  w jego obecno ci nieco niepewnie, zw aszcza e Alessan-
dro przygl da  mi si  uwa nie, jakby szukaj c czego  w mojej twarzy.
By am pewna, e czegokolwiek by szuka , nie znajdzie tego, ale nie
uprzedzi am go, bo po co mia  si  tak od razu rozczarowywa . To baczne
orzechowe spojrzenie bardzo mi si  jednak nie podoba o. Alessandro
wygl da  tak, jakby mnie ocenia . Ale jak móg  mnie ocenia , skoro
w ogóle mnie nie zna ?

— Wydawa o mi si , e da em Cesaremu dok adne wskazówki —
powiedzia , kiedy nie doczeka  si  ode mnie ani s owa. Tym razem w jego
g osie pobrzmiewa o lekkie niezadowolenie. — Kaza em mu powiedzie
ci, e kto  przyjdzie po ciebie do hotelu, eby oprowadzi  ci  po firmie,
ale chyba tego nie zrobi , skoro wysz a  na miasto? Czekam prawie
pó  godziny.

Pó  godziny? W to nie zamierza am wierzy . On nie wygl da  na
cz owieka, który czeka by pó  godziny nawet na papie a, a co dopiero
na byle jak  now  pracownic , nawet je li polecon  przez Francesc
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Visconzi. Pewnie siedzia  w recepcji jakie  dwie minuty i ju  to mu
wystarczy o, by czu  si  tak, jakby to by o pó  godziny.

Skoro jednak mówi  o kierowcy, a to nie ulega o w tpliwo ci, musia-
am wyprostowa  sytuacj , eby nie oberwa o si  niewinnemu cz owie-

kowi. Ostatecznie nawet je li by am tchórzem, to przecie  mia am
resztki sumienia.

— To moja wina — przyzna am wi c. — Kierowca powiedzia  mi,
e kto  pojawi si  po po udniu, ale nie wiedzia am dok adnie o której.

Spodziewa am si , e to b dzie du o pó niej, dlatego wysz am na spacer.
Nie odesz am daleko.

— To dobrze, bo mog aby  si  zgubi  i to ja musia bym ci  potem
szuka . — Grymas na jego twarzy mówi  mi wyra nie, e wcale nie
mia  na to ochoty. — Chod my ju . A kierowca ma na imi  Cesare.

— Wiem. — Wzruszy am ramionami. O co temu facetowi chodzi o?
Musia am przyzna , e nie zrobi  na mnie dobrego wra enia.

Owszem, mo e i by  przystojny, ale poza tym ponury i gburowaty, a tak e
troch  nieuprzejmy. K óci o mi si  to ze stereotypowym wizerunkiem
W ocha, jaki przez dwadzie cia cztery lata wbija y mi do g owy rodki
masowego przekazu, uzna am wi c, e naiwno ci  by oby my le , e
wszyscy W osi to wiecznie u miechni ci weso kowie, na przywitanie
ca uj cy ka dego bez wyj tku w obydwa policzki. Z pewno ci  i tu
trafia y si  ró ne charaktery.

Odda am klucz do recepcji, zanim w ogóle zd y am wej  do pokoju,
i pos usznie posz am za Alessandrem.

Pierwszych kilka minut drogi sp dzili my w milczeniu, przy czym
Alessandro najwyra niej by  zaj ty swoimi my lami, natomiast ja despe-
rackimi próbami nad enia za nim, bo narzuci  szale cze tempo, a
w ko cu nie wytrzyma am. Bo czy tak mia o wygl da  oprowadzanie
po firmie? Chyba wola abym, eby wys ali do mnie jakiego  wiecznie
u miechni tego weso ka.

— Czym si  w a ciwie zajmujesz? — zapyta am, staj c na rodku
chodnika, eby poluzowa  szalik, w którym zrobi o mi si  nagle za
gor co. To pewnie dlatego, e przez ostatnie kilka minut prawie bieg am.

Alessandro odwróci  si  do mnie niecierpliwie, w jego oczach b y-
sn o jednak lekkie rozbawienie.

— Nie wiesz? — podj , zatrzymuj c si  niech tnie. Wygl da
tak, jakby tylko czeka , a  odpl cz  z szyi ten cholerny szalik, eby
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znowu rzuci  si  do ucieczki przede mn , dlatego na wszelki wypadek
ostrzeg am:

— Nie b d  za tob  biec, wi c zwolnij! — Zabrzmia o to dziwnie sta-
nowczo, a  zamilk am, zdumiona, e tak potrafi . Alessandro jednak
tylko si  skrzywi , jakby w a nie zjad  cytryn . — I nie, nie wiem. Nie
mia am czasu, eby dowiedzie  si  czego  o waszej firmie.

Przez chwil  przygl da  mi si  zagadkowo, po czym powoli kiwn
g ow . A potem, ku mojemu zdziwieniu, równie powoli ruszy  chod-
nikiem w dalsz  drog , zostawiaj c dla mnie miejsce obok siebie.
Zaj am je prawie ch tnie, bo mimo wszystko by o to lepsze ni  go-
nienie za nim i wlepianie wzroku w jego kark.

— Szkoda, bo to znaczy, e b d  musia  ci wszystko t umaczy . —
Przewróci  oczami, zupe nie jakbym by a dzieckiem, które zapyta o
go, jak si  wi e sznurowad a. Coraz mniej lubi am tego faceta. —
S uchaj uwa nie i nie przerywaj, bo nie zamierzam si  powtarza .

— Nie jestem ma ym dzieckiem — warkn am mimo woli. Ob-
rzuci  mnie taksuj cym spojrzeniem.

— Tak, widz  — mrukn , po czym powróci  wzrokiem do chod-
nika przed sob , a r ce w o y  do kieszeni spodni. Nie mia am poj -
cia, o co mog o mu chodzi , wobec tego, eby nie przygl da  mu si
idiotycznie, rozejrza am si  po ulicy. Znajdowali my si  znowu na Via
Carlo Goldoni, chyba w a nie tej, gdzie znajdowa a si  siedziba domu
mody, dla którego mia am pracowa . To by a ta w ska uliczka z zapar-
kowanymi po obydwu stronach samochodami. Kiedy zacz am przy-
gl da  si  dekoracjom na balkonach mijanych kamienic, Alessandro
prychn : — Skup si , to nie wycieczka.

— Mam podzielno  uwagi. — Rzuci am mu protekcjonalne spoj-
rzenie. — A kiedy wreszcie zaczniesz co  mówi , z pewno ci  zauwa .

Próbowa  mnie chyba zabi  wzrokiem, ale mu nie wysz o. Dziwne.
Rozumia am oczywi cie, czemu jestem wobec niego niemi a: chocia  by
to argument godny dziesi ciolatki, by am gotowa przyzna , e to on
zacz . Ale dlaczego w a ciwie zacz ? By  nieprzyjemny dla wszystkich
czy tylko we mnie co  mu si  nie podoba o? Je li to pierwsze, mog am
to jeszcze zrozumie , ale je li powodem by o to drugie, to niby co takiego
mog o mu si  we mnie nie podoba ? e by am Polk ? e bez polece-
nia matki nigdy bym tu nie trafi a?
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Tak czy inaczej jego zachowanie by o strasznie irytuj ce i nie mo-
g am si  ju  doczeka  momentu, kiedy si  od niego uwolni .

Alessandro kiwn  powoli g ow , po czym ponownie odwróci
wzrok. Szkoda, bo mia  naprawd  adne orzechowe oczy.

— Na kolejnych targach mody zamierzamy pokaza  now  kolek-
cj , dlatego w najbli szym czasie przewidujemy mnóstwo pracy —
wyt umaczy  w ko cu, co oczywi cie nic mi nie wyja ni o. Nie poka-
za am tego jednak po sobie. — Caterina chce jak najszybciej stworzy
nowy katalog, wi c Teo b dzie mia  du o do fotografowania. W przy-
sz ym tygodniu przyje d aj  z Londynu nasze modelki, w tym Adele,
twarz naszej firmy. Do tego czasu szycie powinno ju  by  zako czone.

— Teo to…
— Teodoro Capelli, fotograf, z którym b dziesz pracowa  — wyja-

ni  Alessandro, przerywaj c mi w pó  zdania. Oczywi cie niczego innego
si  po nim nie spodziewa am, chocia  zna am go jakie  pó  godziny.
A mo e w a nie dlatego. — Francesca naprawd  ci tego nie powiedzia a?

— Trzyma a si  ogólników. — Zmarszczy am brwi, kolejny raz
zastanawiaj c si , kim by  ten facet, skoro zarówno o mojej matce, jak
i o w a cicielce firmy wypowiada  si  po imieniu. — Caterina di Volpe to
w a cicielka, tak?

— Nie, oficjalnie nie. — Dotarli my do wysokiego na kilka pi ter
przeszklonego budynku z nazw  domu mody DI VOLPE wypisan
nad wej ciem srebrnymi literami. Alessandro pchn  drzwi, po czym
gestem pokaza  mi, ebym pierwsza wesz a do rodka. Niepewnie zrobi-
am krok do przodu i ju  po chwili znalaz am si  w ogromnym, prze-

stronnym holu, na rodku którego sta a recepcja, a wokó  biega o mnó-
stwo ludzi. Zupe nie jak w ulu. — Oficjalnie w a cicielem firmy jest
syn Cateriny, a ona jest jedynie g ówn  projektantk .

— Nie rozumiem — przyzna am niech tnie. — Francesca mówi a
mi, e to Caterina jest w a cicielk .

— Od kilkudziesi ciu lat jest podpor  firmy i w praktyce ni  rz dzi, ale
zarz d bardzo niech tnie widzia  na czele kobiet  — wyja ni  Alessandro
bez mrugni cia okiem, id c powoli w stron  recepcji, za któr  siedzia a
m oda, bardzo szczup a brunetka z ciemnym makija em wokó  oczu. —
Dlatego oficjalnie prezesem Di Volpe by  najpierw pierwszy m  Ca-
teriny — to jego ojciec j  za o y  — potem jej drugi m , a potem syn.
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Ale rzeczywi cie, w praktyce to ona jest osob  decyzyjn . — Stan li my
w ko cu pod recepcj , gdzie Alessandro u miechn  si  przyja nie do
brunetki i doda  zupe nie innym, bardziej beztroskim tonem: — Bianco,
poznaj Sash , b dzie od dzisiaj pracowa  z Teo.

Brunetka obdarzy a mnie ol niewaj cym u miechem bia ych z bów,
po czym wyci gn a w moj  stron  d o  z wypiel gnowanymi pa-
znokciami.

— Witaj w Di Volpe, Sasho — powiedzia a po angielsku z moc-
nym w oskim akcentem, gdy u cisn am jej d o . — Jestem pewna, e
b dzie ci si  tu dobrze pracowa . — A potem z poufa ym u miechem
zwróci a si  do mojego towarzysza: — Chcesz, ebym oprowadzi a
Sash  po firmie, Alessandro? Marco szuka ci  od rana.

— Nie, ja zajm  si  Sash  — odpar  Alessandro zdecydowanie,
stanowczym tonem zwi kszaj c mi dzy nimi dystans. Przygl da am
si  temu z zaciekawieniem. — A ty, je li spotkasz Marca, powiedz
mu, prosz , e mam dzisiaj dzie  wolny, wi c czegokolwiek ode mnie
chce, to musi poczeka  do jutra.

— Jasne. — Bianca kiwn a g ow , po czym zwróci a si  znowu do
mnie z jawnym zainteresowaniem: — Jeste  Angielk , Sasho?

— Nie, Polk  — sprostowa am bez namys u. — Sasha to zdrob-
nienie od Aleksandry.

— Alessandra! — Bianca wypowiedzia a to w swoim ojczystym j -
zyku, po czym z u miechem spojrza a na towarzysz cego mi W ocha.
— Wiedzia e , e macie takie podobne imiona, Alessandro?

— Nie — uci  Alessandro, cofaj c si  o krok od recepcji. Tym
samym da  mi do zrozumienia, e czas i  dalej. — Chod , Sasho,
przedstawi  ci  Teo.

Rzuci am w kierunku Bianki, e by o mi o j  pozna , po czym po-
s usznie da am si  zaprowadzi  do mieszcz cego si  na pierwszym
pi trze atelier. Po drodze Alessandro obja nia  mi beznami tnie, jakie
dzia y mijamy, a ja stara am si  u miecha  do ka dej napotkanej oso-
by. W ko cu nie wytrzyma am i zada am mu pytanie, które nurtowa o
mnie, odk d odeszli my spod recepcji:

— Skoro masz dzisiaj wolne, to dlaczego mnie oprowadzasz?
— W a nie dlatego — mrukn , rzucaj c mi niech tne spojrzenie.

— Caterina da a mi wolne, abym ze wszystkim ci  zapozna . Upar a
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si , e powinni my zrobi  wszystko, eby córka Franceski Visconzi
dobrze si  u nas poczu a.

— Wiesz, e jestem córk  Franceski? — zdziwi am si . W ko cu
matka nie chcia a si  tym chwali , prawda?

Alessandro oboj tnie wzruszy  ramionami.
— Oczywi cie, powiedzia a o tym Caterinie, chocia  nie chcia a,

eby to si  roznios o.
— Naturalnie — prychn am, na co Alessandro spojrza  na mnie

uwa nie.
— Co masz przez to na my li?
Na szcz cie nie musia am odpowiada  na jego pytanie, bo w tej

samej chwili rozdzwoni a si  jego komórka. Alessandro przeprosi
mnie kolejnym mrukni ciem i zacz  jej szuka  w kieszeniach marynarki,
by w ko cu odebra  s owami po w osku, które jeszcze by am w stanie
zrozumie :

— Witaj, Adele, co u ciebie s ycha ?
Odszed , pokazawszy mi wcze niej na migi, ebym nie rusza a si

z miejsca, wi c z ulg  opar am si  o cian  obok drzwi prowadz cych
do dzia u odpowiedzialnego za szycie kreacji domu mody Di Volpe.
Jak to dobrze, e jego telefon zadzwoni , na przysz o  powinnam by
ostro niejsza! Wcale nie chcia am, eby jaki  obcy facet, w dodatku
najwyra niej znaj cy matk  albo Caterin , która z tego co, wiedzia am,
by a jej przyjació k , dowiedzia  si  czego  o moim yciu prywatnym.
I o kompleksie porzucenia, jaki odczuwa am ju  wcze niej, zanim
matka wprost przyzna a si , e nie chcia a, by wszyscy wiedzieli, e
jestem jej córk .

Wstydzi a si  mnie, to jasne, Alessandro jednak wcale nie musia
o tym wiedzie .

Zamkn am oczy, daj c sobie chwil  na pozbieranie si , ale w tym
samym momencie dosta am cios w rami  od otwieraj cych si  gwa tow-
nie drzwi. Odskoczy am, chwytaj c si  za r k , po czym spojrza am
na osob , która w a nie pojawi a si  na korytarzu.

By  to wysoki szatyn mniej wi cej ko o trzydziestki. Mia  na sobie
ciemne garniturowe spodnie i obcis y czarny podkoszulek, tym samym
dobrze si  wpisuj c w moj  obserwacj  na temat W ochów-elegancików.

agodne rysy twarzy i adnie wykrojone usta, wykrzywione w lekkim
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u miechu, sprawia y, e wygl da  ca kiem sympatycznie. Na mój widok
zrobi  pe n  niepokoju, przepraszaj c  min .

— Scuzi! — Tyle zrozumia am z potoku w oskich s ów, które mnie
nast pnie zala y. Gwa townie zamacha am r kami, przerywaj c w po o-
wie jego wypowied , po czym po raz kolejny pos u y am si  znanym
mi ju  zwrotem:

— Przepraszam, nie mówi  po w osku.
M czyzna pokiwa  g ow , po czym — dzi ki Ci, Bo e! — przeszed

na angielski.
— Przepraszam. Nic ci si  nie sta o? — Dziw nad dziwy, mowa An-

glików, powszechnie uwa anych za flegmatyków, uspokoi a te  nieco
ywio ow  wypowied  tego m czyzny. U miechn am si  mimowolnie.

— By em pewien, e mówisz po w osku, bo wygl dasz na rodowit
W oszk .

Za mia am si .
— Nie, jestem Polk  — wyt umaczy am po raz kolejny tego dnia,

po czym bez namys u wyci gn am w jego kierunku d o . — I nic mi
nie jest, prze yj . Mam na imi  Sasha, b d  pracowa  dla Teo.

— Vittore. — M czyzna b ysn  bia ymi z bami w u miechu,
mocno ciskaj c moj  d o . — Pracuj  w dziale krawieckim. — G o-
w  wskaza  na drzwi, zza których w a nie wyszed . — Dla Teo, po-
wiadasz? No có , gdyby  potrzebowa a kiedy  pomocy, nie wahaj si
prosi . Teo to znany na ca  firm  choleryk, opowiadamy sobie nawet
o nim biurowe dowcipy.

— Serio? — Mina troch  mi zrzed a, co Vittore musia  zauwa y ,
bo doda  natychmiast:

— Ale na pewno b dzie uprzejmy dla takiej adnej dziewczyny jak
ty, Sasho, wi c si  nie przejmuj. — Próbowa  mnie pocieszy , ale niespe-
cjalnie mu si  uda o, zwa ywszy, e nigdy nie uwa a am si  za adn
dziewczyn . A skoro nie mówi  tego szczerze, lecz tylko po to, eby
mnie pocieszy , to sk d mog am wiedzie , jak potraktuje mnie Teo?

Kolejny ju  raz ogarn  mnie lekki niepokój. I kolejny raz zacz am
si  zastanawia , czy przyjazd do W och by  w ogóle dobrym pomys em.
Mo e jednak powinnam by a sobie poradzi  ze swoim yciem w Polsce?
Ostatecznie nie sta o si  nic takiego, co przekre la oby moj  karier  albo
cho by j  przesadnie utrudnia o. Mo e trzeba by o nie wyje d a ?
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I po raz kolejny zawie  matk ? Niby powinna si  ju  przyzwyczai ,
ale jednak…

Poradz  sobie, spróbowa am przekona  sam  siebie w my lach.
Nie z takimi problemami ju  sobie radzi am.

— Och, dam sobie rad  z Teo — rzuci am beztrosko zgodnie ze
swoimi my lami, machaj c d oni  i robi c dobr  min  do z ej gry. Mu-
sia am by  ca kiem niez  aktork , bo mój nowy znajomy chyba da  si
przekona . — Ale s ysza am, e macie teraz du o roboty przed targami,
to prawda?

— G ównie przed zdj ciami. — Vittore pokiwa  g ow . — Ale na
pewno ze wszystkim zd ymy. Powiedz mi, Sasho, skoro jeszcze nie po-
zna a  Teo, to znaczy, e dopiero przysz a ? Wi c co robisz tutaj sama?

— Alessandro oprowadza mnie po firmie, ale odebra  telefon i od-
szed  na chwil  — wyja ni am, ogl daj c si  za siebie, nigdzie w pobli u
nie widzia am jednak mojego towarzysza. Kiedy z powrotem spojrza am
na Vittorego, ten wygl da  na lekko zdziwionego.

— Alessandro? — powtórzy  po chwili, nieco unosz c brwi. Ja swoje
z kolei zmarszczy am.

— Tak, a co?
Vittore spojrza  na co  ponad moim ramieniem — Alessandro wraca .

Nawet mnie nie zdziwi o, e znowu porusza  si  bezszelestnie; gdyby nie
reakcja mojego nowego znajomego, w ogóle bym go nie zauwa y a.
Jakim cudem, do cholery, potrafi  porusza  si  jak pantera?

Odwróci am si  do niego i na chwil  przesta am oddycha . Tak, to
porównanie do pantery by o jak najbardziej s uszne. Do wyj tkowo nie-
bezpiecznej, ale i cholernie atrakcyjnej, pe nej wdzi ku pantery.

— Witaj, Alessandro! — Vittore poda  mojemu towarzyszowi d o ,
nie odpowiadaj c na moje pytanie. — S ysza em, e oprowadzasz Sash
po firmie.

— Tak, na pro b  Cateriny — wyja ni  Alessandro spokojnie, po
czym przeniós  orzechowe spojrzenie na mnie. — Mo emy i ?

— To nie ja nas zatrzymywa am. — Zmru y am oczy i u miechn -
am si , spogl daj c na Vittorego. — Mi o by o ci  pozna .

— Ciebie te . I pami taj, co ci powiedzia em o Teo. Mówi em po-
wa nie! — zawo a  Vittore, oddalaj c si  w swoj  stron . Po chwili g owa
z k dzierzawymi br zowymi w osami wraz z reszt  cia a znikn a
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za zakr tem, a ja zosta am znowu sam na sam z Alessandrem. Po chwili,
nie patrz c na niego, ruszy am w dalsz  drog  korytarzem.

Mimo woli zastanowi am si , z kim rozmawia  przez telefon. Nie wy-
gl da  na zachwyconego przebiegiem tej rozmowy. Pami ta am, e kiedy
odebra , powiedzia  „Adele”; pami ta am te , e wed ug jego s ów tak
mia a na imi  najwa niejsza modelka Di Volpe. Przypadek? Pewnie
nie powinno mnie to obchodzi .

— O co chodzi o Vittoremu? — zapyta  Alessandro, do czaj c
do mnie. — Co takiego mówi  ci o Teo?

Waha am si  tylko chwilk . Obieca am sobie przecie , e sama pora-
dz  sobie z problemami i nikomu nie b d  si  ali . Wobec tego odpar-
am w ko cu spokojnie:

— Nic. Nic takiego.
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