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Rozdzia  2.
Charlotte

Dwa miesi ce pó niej

Moje CV wymaga o przeróbki. Po dwóch godzinach przeczesywania
dost pnych w internecie og osze  o prac  zda am sobie spraw , e
musz  nieco podkoloryzowa .

By  mo e marna tymczasowa robota, któr  dzi  sko czy am,
zwi kszy a moje do wiadczenie administracyjne. Przynajmniej b -
dzie dobrze wygl da  na papierze. Otworzy am w Wordzie moj  e-
nuj c  namiastk  CV i doda am do niego ostatnie do wiadczenie na
stanowisku legal assistant.

Robak i wspólnicy. Niezwykle odpowiednie nazwisko. David Ro-
bak, adwokat, u którego przepracowa am w a nie ca y miesi c, by
prawdziwym pó  cz owiekiem, pó  robakiem. Wpisa am daty oraz ad-
res kancelarii i rozsiad am si , eby pomy le , co mog abym wpisa
jako do wiadczenie zdobyte u tego dupka.

Zastanówmy si . Podrapa am si  po podbródku. Co w tym ty-
godniu zrobi am dla cz owieka robaka? Hm… Wczoraj str ci am
jego d o  z mojego ty ka i zagrozi am, e wnios  skarg  do inspekcji
pracy. Tak, to musia o si  znale  w CV. Wpisa am:

Wielozadaniowość w pracy pod presją.

We wtorek Robak nauczy  mnie, jak cofn  dat  na stemplu, eby
urz d podatkowy my la , e podatek zap acono na czas, i nie nali-
czy  odsetek. Niez a rzecz. To te  musia am doda .

Doskonale radzę sobie w zadaniach z narzuconym terminem
wykonania.

Poleć książkęKup książkę
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W zesz ym tygodniu wys a  mnie do La Perli, ebym odebra a
dwa prezenty — co  adnego dla ony na urodziny i co  sexy dla
„specjalnej znajomej”. By  mo e dobra am sobie co  dla mnie na
rachunek palanta. Jeden Bóg wiedzia , e nie sta  mnie by o na
stringi za trzydzie ci osiem dolarów.

Wykazuję nienaganną etykę pracy i zaangażowanie w projekty
specjalne.

Dopisa am jeszcze kilka bzdur, chwytliwych osi gni , i rozes a-
am CV do kilkunastu kolejnych agencji pracy tymczasowej, a potem
nagrodzi am si  pe niutkim kieliszkiem wina.

Ale  prowadzi am ekscytuj ce ycie! Dwudziestosiedmioletnia
singielka w Nowym Jorku w pi tkowy wieczór siedzi w dresie i ko-
szulce, cho  dopiero dwudziesta. Ale nie chcia o mi si  wychodzi .
Nie mia am ochoty s czy  martini za szesna cie dolców w modnym
barze, gdzie faceci tacy jak Todd pod drogimi garniturami skrywali
tkwi ce w nich wilki. Wesz am zatem na Facebooka, eby przejrze
ycie innych osób — przynajmniej to, którym si  chwalili.

W aktualno ciach zobaczy am pe no typowych pi tkowych postów
— u miechy sponsorowane przez happy hour, zdj cia jedzenia,
a tak e dzieci, które mia a ju  cz  z moich znajomych. Przez jaki
czas scrollowa am bezmy lnie, s cz c wino… A  ujrza am co , na
widok czego moja d o  znieruchomia a. Todd udost pni  czyje
zdj cie. Przedstawia o jego samego stoj cego rami  w rami  z kobiet
— bardzo podobn  do mnie. Mog aby uchodzi  za moj  siostr .
Blond w osy, du e niebieskie oczy, jasna cera, pe ne usta i spojrzenie
pe ne idiotycznego uwielbienia, jakim ja sama kiedy  obdarza am
Todda. Ich stroje sugerowa y, e by  mo e id  na wesele. Podpis pod
zdj ciem g osi  jednak:

Todd Roth i Madeline Elgin og aszaj  zar czyny.
Zar czyny?
Siedemdziesi t siedem dni wcze niej — nie ebym liczy a —

ko ca dobieg y nasze zar czyny. A on ju  o wiadczy  si  komu
innemu? Do ci kiej cholery, to nawet nie by a kobieta, z któr  go
przy apa am.

Poleć książkęKup książkę
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To musia a by  pomy ka. D oni  dr c  z gniewu poruszy am
myszk  i klikn am profil Todda. Ale oczywi cie to nie by a pomy -
ka. Dziesi tki komentarzy z gratulacjami — na par  nawet odpisa .
Wrzuci  te  zdj cie ich splecionych d oni, eby pokaza  pier cionek.
Mój. Przekl ty. Pier cionek. Zar czynowy. Mój eks wykaza  si  praw-
dziw  klas  i nawet nie wymieni  oprawy po tym, jak rzuci am nim
w niego, gdy nawet nie zd y  zapi  spodni. Nie by o szans, e wy-
mieni  materac, na którym spali my przez dwa lata, zanim si  wy-
prowadzi am. Zreszt , Madelaine pewnie ju  siedzia a za moim daw-
nym biurkiem w siedzibie sieci sklepów Rothów, wykonuj c prac ,
któr  ja rzuci am, eby nie musie  codziennie gapi  si  na zdra-
dzieck  g b  Todda.

Czu am si … Nie do ko ca wiedzia am jak. Zniesmaczona. Po-
konana. Zdo owana. Wymienialna.

O dziwo, nie odczuwa am zazdro ci na my l, e cz owiek, któ-
rego — jak s dzi am — kocha am, poszed  dalej. Po prostu bola o
mnie to, jak atwo mnie zast pi . Tylko utwierdzi am si  w opinii,
e w tym, co stworzyli my razem, nie by o nic szczególnego. Gdy z nim

zerwa am, przysi g , e zdob dzie mnie z powrotem — powiedzia ,
e jestem mi o ci  jego ycia i nic nie stanie na przeszkodzie, aby mi

udowodni , e jeste my sobie pisani. Kwiaty i podarunki przesta y
przychodzi  po dwóch tygodniach. Telefony zamilk y po trzech. Wie-
dzia am ju  dlaczego — znalaz  mi o  swojego ycia, znowu.

Nie rozp aka am si , zaskakuj c tym nawet sam  siebie. Po prostu
zrobi o mi si  smutno. Naprawd  smutno. Oprócz ycia, mieszkania,
pracy i godno ci Todd odebra  mi idea , w który zawsze wierzy am
— idea  prawdziwej mi o ci.

Opar am si  na krze le i zamkn am oczy. Wzi am kilka g bo-
kich, oczyszczaj cych oddechów. A potem postanowi am, e nie
przyjm  tych informacji bez s owa protestu. Co za szajs! Nie mia-
am wyboru, musia am dzia a . Wi c zrobi am to, co ka da porzu-

cona dziewczyna z Brooklynu by zrobi a na wie , e jej by y narze-
czony nie czeka , a  ó ko ostygnie, zanim przyprowadzi do domu
inn  kobiet .

Poleć książkęKup książkę
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Doko czy am butelk  wina.

***

Tak, by am pijana.
Cho  mo e nie be kota am, to jednak zdradza  mnie fakt, e

siedzia am w pierzastej sukni lubnej, rozpi tej na plecach, opi c
wino bezpo rednio z butelki. Bardzo nieelegancko odchyli am g ow
do ty u, spi am ostatnie kropelki i z hukiem odstawi am butelk  na
stó . Laptop a  zadr a  i wcze niej wygaszony ekran na powrót si
roz wietli . Powita  mnie widok szcz liwej pary.

— Potraktuje ci  tak samo jak mnie — pogrozi am palcem ekra-
nowi. — Wiesz dlaczego? Bo zdrajca zawsze b dzie zdrajc .

Przekl te piórka na sukni znowu po askota y mnie w nog , tak
jak wiele razy w ci gu ostatniej godziny, ale za ka dym razem wy-
dawa o mi si , e idzie po mnie jaki  owad. Pochyli am si , eby si
pacn , i natrafi am na co  d oni . Zorientowa am si , co to jest.
Niebieski li cik.

Podnios am r bek sukni i odwin am j , eby jeszcze raz prze-
czyta  tekst.

Dla Allison,

„Powiedzia a: »Wybacz mi, e jestem marzycielk «, a on uj
jej d o  i odrzek : »Wybacz, e nie zjawi em si  wcze niej, by
marzy  z tob «”. — J. Iron Word

Dzi kuj , e spe niasz moje marzenia.

Twój ukochany,
Reed

W duchu westchn am z t sknoty. Takie pi kne. Takie roman-
tyczne. Co wydarzy o si  mi dzy tymi dwojgiem, e ta wyj tkowa suk-
nia trafi a w r ce pijanej dziewczyny, a nie zosta a przekazana cór-
kom? Liczy am na fuks, ale i tak nie mog am ju  d u ej znie
widoku Todda. Wpisa am wi c w wyszukiwark  na Facebooku: Reed
Eastwood.

Poleć książkęKup książkę
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Wyobra cie sobie moje zdumienie, gdy okaza o si , e w Nowym
Jorku jest ich dwóch. Pierwszy chyba przekroczy  ju  sze dziesi tk .
Cho  sukienka by a nieco za seksowna na pann  m od  w jego wie-
ku, dla pewno ci wesz am na jego profil. Reed Eastwood mia  on
Madge i golden retrievera Clinta. Mia  te  trzy córki i zy w oczach,
gdy rok wcze niej prowadzi  jedn  z nich do o tarza.

Cho  cz  mnie naprawd  chcia a przejrze  zdj cia z wesela
córki Reeda, eby jeszcze troch  si  podr czy , zaj am si  kolejnym
Reedem Eastwoodem.

A  otrze wia am na widok zdj cia, które pokaza o si  na ekranie.
Ten Reed Eastwood by  nieziemsko przystojny. Tak przystojny, e
nawet pomy la am, e to zdj cie modela, u yte w ramach artu al-
bo dla podrywu. Jednak po klikni ciu w zdj cia zobaczy am inne
przedstawiaj ce tego samego m czyzn . Ka de lepsze od poprzed-
niego. Nie by o ich za wiele, ale na ostatnim by  razem z kobiet .
Pochodzi o sprzed kilku lat i zosta o zrobione z okazji zar czyn —
Reeda Eastwooda i Allison Baker.

Znalaz am autora niebieskiego li ciku i jego ukochan .

***

Komórka za wiergota a na stoliku nocnym. Chwyci am j  w chwili,
gdy uruchomi a si  poczta g osowa. Jedenasta trzydzie ci. Rany, na-
prawd  mnie ci o. Próbowa am prze kn  lin , ale w ustach mia-
am Sahar . Potrzebowa am du ej szklanki wody, ibuprofenu, od-
wiedzi  azienk  i zaci gn  rolety, eby powstrzyma  te paskudne
promienie s o ca.

Zataszczy am skacowany ty ek do kuchni i zmusi am si , eby
wypi  wod , cho  od picia dostawa am md o ci. Istnia o niebezpie-
cze stwo, e w niedalekiej przysz o ci woda i tabletki pow druj
w niew a ciwym kierunku. Musia am si  po o y . W drodze do sy-
pialni min am laptop zostawiony na kuchennym stole. Bole nie
przypomina  mi mgliste wspomnienia z poprzedniej nocy — dlaczego
sama dopi am butelk  wina.

Todd si  zar czy .

Poleć książkęKup książkę
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By am na niego w ciek a za to, e czu am si  fatalnie. A jeszcze
bardziej z o ci am si  na siebie, e pozwoli am mu zepsu  jeszcze
jeden dzie  mojego ycia.

Fuj.
Nie wszystko pami ta am, poza oczywi cie zdj ciem szcz liwej

pary. Nagle ogarn a mnie panika. Bo e, mam nadziej , e nie zro-
bi am czego  g upiego, czego teraz nie pami tam. Próbowa am zi-
gnorowa  t  my l, nawet dotar am do sypialni, ale wiedzia am, e te
niepokoj ce my li nie dadz  mi odpocz . Wróci am do sto u, uru-
chomi am laptop i od razu otworzy am wiadomo ci. Odetchn am
z ulg , nie napisa am do Todda. Powlok am si  z powrotem do ó ka.

Dawno min o po udnie, gdy wreszcie zacz am znów czu  si  jak
cz owiek i wzi am prysznic. Z mokrymi w osami owini tymi r czni-
kiem usiad am na ó ku, od czy am komórk  od adowarki i zacz -
am przegl da  wiadomo ci. Dopóki nie zobaczy am, e mam now
wiadomo  na poczcie g osowej, nie pami ta am, e wcze niej
obudzi  mnie dzwonek. Pewnie kolejna agencja pracy tymczasowej
chcia a zmarnowa  mój dzie  na rozmowach, cho  nie mieli dla
mnie pracy. Nacisn am odtwórz, chwyci am szczotk , eby roz-
czesa  w osy, i ods ucha am wiadomo .

Dzie  dobry, pani Darling. Mówi Rebecca Shelton z Eastwood
Properties. Dzwoni  w odpowiedzi na pani pro b  o obejrzenie apar-
tamentu w Millennium Tower. Dzi  o czwartej organizujemy prezen-
tacj . Pan Eastwood b dzie na miejscu, gdyby chcia a pani obejrze
lokal pó niej, mo e dzi  o pi tej? Prosz  zadzwoni  i potwierdzi , je li
odpowiada pani ten termin. Nasz numer to…

Nie us ysza am numeru, poniewa  komórka wypad a mi z r ki
na ó ko. O Bo e. Zupe nie zapomnia am, e przestalkowa am go-
cia od li ciku. Mgli cie przypomnia am sobie fragmenty i urywki po-

przedniej nocy. Ta twarz. Ta wspania a twarz. Jak mog am j  za-
pomnie ? Przypomnia am sobie, jak ogl da am jego zdj cia… Potem
biogram… A potem trafi am na stron  Eastwood Properties. Ale
niczego pó niej nie pami ta am.

Poleć książkęKup książkę
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Chwyci am laptop, przejrza am histori  wyszukiwania i otwo-
rzy am ostatni  odwiedzan  stron .

Eastwood Properties jest jedn  z najwi kszych na wiecie nie-
zale nych spó ek w bran y nieruchomo ci. Znajdujemy najbar-
dziej presti owe i ekskluzywne nieruchomo ci odpowiednim nabyw-
com, gwarantuj c ca kowit  prywatno  obu stron. Niezale nie od
tego, czy szukaj  Pa stwo luksusowego apartamentu w Nowym
Jorku z widokiem na park, posiad o ci przy pla y w Hampton, czy
uroczego zameczku w górach, a mo e nawet prywatnej wyspy,
Eastwood Properties spe ni Pa stwa marzenia.

Na stronie istnia a opcja wyszukania nieruchomo ci, wi c wpi-
sa am w okienko nazw  budynku wspomnianego przez kobiet  na-
gran  na poczt : Millennium Tower. Zapewne mieli tam lokal na
sprzeda . Za jedyne 12 milionów dolarów mog am mie  apartament
przy Columbus Avenue z osza amiaj cym widokiem na Central Park.
Pozwólcie, e wypisz  czek.

Obejrza am — lini c si  — filmik i ponad dwadzie cia zdj
apartamentu, a potem klikn am, eby si  umówi  na ogl danie nie-
ruchomo ci. Otworzy  si  formularz, na górze którego widnia o: Dla
zachowania poufno ci i bezpiecze stwa sprzedaj cych wszyscy
potencjalni nabywcy musz  wype ni  formularz zg oszeniowy do obej-
rzenia nieruchomo ci. Skontaktujemy si  wy cznie z nabywcami
spe niaj cymi nasze restrykcyjne kryteria kwalifikacji wst pnej.

Parskn am. Masz wietne kryteria kwalifikacji, Eastwood. Nie
by am pewna, czy znajd  na koncie wystarczaj c  kwot  na poci g
do centrum, eby dotrze  do tej bajeranckiej miejscówki, a co do-
piero kupi  apartament. Bóg jeden wiedzia , co napisa am, e mnie
zakwalifikowali.

Zamkn am przegl dark  i ju  mia am zamkn  laptop i wróci
do ó ka, gdy postanowi am jeszcze raz rzuci  okiem na Pana Ro-
mantycznego na Facebooku.

Bo e, by  nieziemski.
Co, gdyby…

Poleć książkęKup książkę
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Nie powinnam.
Nic dobrego nigdy nie wynik o z pomys ów powsta ych po pijaku.
Nie mog am.
Ale…
Ta twarz…
Ten li cik.
Taki romantyczny. Taki pi kny.
Co wi cej… Nigdy nie by am w apartamencie za 12 milionów.
Naprawd  nie powinnam.
Ale znowu… Ostatnie dwa lata sp dzi am, robi c to, co powinnam.

No i dok d mnie to zaprowadzi o?
Tu. Dok adnie tu, do marnego mieszkania, gdzie w a nie sie-

dzia am — skacowana i bezrobotna. Mo e nadszed  czas, ebym dla
odmiany zrobi a co , czego zrobi  nie powinnam. Wzi am telefon
i przez chwil  zawiesi am palec nad przyciskiem Oddzwo .

Chrzani  to.
Nikt si  nie dowie. Mo e b dzie fajnie — wystroj  si  i b d  od-

grywa a bogat  mieszkank  Upper West Side, a jednocze nie zaspo-
koj  ciekawo . Co w tym z ego?

Nic nie przychodzi o mi do g owy. Ale wiecie, co mówi  o cie-
kawo ci…

Nacisn am Oddzwo .
— Dzie  dobry. Tu Charlotte Darling. Dzwoni , eby potwier-

dzi  spotkanie z Reedem Eastwoodem…

Poleć książkęKup książkę
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