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Zgryğliwe wiadomoĈci

Rozdziañ 2.
Charlotte

Dwa miesiĈce póĮniej
Moje CV wymagaïo przeróbki. Po dwóch godzinach przeczesywania
dostÚpnych w internecie ogïoszeñ o pracÚ zdaïam sobie sprawÚ, ĝe
muszÚ nieco podkoloryzowaÊ.
ByÊ moĝe marna tymczasowa robota, którÈ dziĂ skoñczyïam,
zwiÚkszyïa moje doĂwiadczenie administracyjne. Przynajmniej bÚdzie dobrze wyglÈdaÊ na papierze. Otworzyïam w Wordzie mojÈ ĝenujÈcÈ namiastkÚ CV i dodaïam do niego ostatnie doĂwiadczenie na
stanowisku legal assistant.
Robak i wspólnicy. Niezwykle odpowiednie nazwisko. David Robak, adwokat, u którego przepracowaïam wïaĂnie caïy miesiÈc, byï
prawdziwym póï czïowiekiem, póï robakiem. Wpisaïam daty oraz adres kancelarii i rozsiadïam siÚ, ĝeby pomyĂleÊ, co mogïabym wpisaÊ
jako doĂwiadczenie zdobyte u tego dupka.
Zastanówmy siÚ. Podrapaïam siÚ po podbródku. Co w tym tygodniu zrobiïam dla czïowieka robaka? Hm… Wczoraj strÈciïam
jego dïoñ z mojego tyïka i zagroziïam, ĝe wniosÚ skargÚ do inspekcji
pracy. Tak, to musiaïo siÚ znaleěÊ w CV. Wpisaïam:

Wielozadaniowość w pracy pod presją.
We wtorek Robak nauczyï mnie, jak cofnÈÊ datÚ na stemplu, ĝeby
urzÈd podatkowy myĂlaï, ĝe podatek zapïacono na czas, i nie naliczyï odsetek. Niezïa rzecz. To teĝ musiaïam dodaÊ.

Doskonale radzę sobie w zadaniach z narzuconym terminem
wykonania.
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W zeszïym tygodniu wysïaï mnie do La Perli, ĝebym odebraïa
dwa prezenty — coĂ ïadnego dla ĝony na urodziny i coĂ sexy dla
„specjalnej znajomej”. ByÊ moĝe dobraïam sobie coĂ dla mnie na
rachunek palanta. Jeden Bóg wiedziaï, ĝe nie staÊ mnie byïo na
stringi za trzydzieĂci osiem dolarów.

Wykazuję nienaganną etykę pracy i zaangażowanie w projekty
specjalne.
Dopisaïam jeszcze kilka bzdur, chwytliwych osiÈgniÚÊ, i rozesïaïam CV do kilkunastu kolejnych agencji pracy tymczasowej, a potem
nagrodziïam siÚ peïniutkim kieliszkiem wina.
Aleĝ prowadziïam ekscytujÈce ĝycie! Dwudziestosiedmioletnia
singielka w Nowym Jorku w piÈtkowy wieczór siedzi w dresie i koszulce, choÊ dopiero dwudziesta. Ale nie chciaïo mi siÚ wychodziÊ.
Nie miaïam ochoty sÈczyÊ martini za szesnaĂcie dolców w modnym
barze, gdzie faceci tacy jak Todd pod drogimi garniturami skrywali
tkwiÈce w nich wilki. Weszïam zatem na Facebooka, ĝeby przejrzeÊ
ĝycie innych osób — przynajmniej to, którym siÚ chwalili.
W aktualnoĂciach zobaczyïam peïno typowych piÈtkowych postów
— uĂmiechy sponsorowane przez happy hour, zdjÚcia jedzenia,
a takĝe dzieci, które miaïa juĝ czÚĂÊ z moich znajomych. Przez jakiĂ
czas scrollowaïam bezmyĂlnie, sÈczÈc wino… Aĝ ujrzaïam coĂ, na
widok czego moja dïoñ znieruchomiaïa. Todd udostÚpniï czyjeĂ
zdjÚcie. Przedstawiaïo jego samego stojÈcego ramiÚ w ramiÚ z kobietÈ
— bardzo podobnÈ do mnie. Mogïaby uchodziÊ za mojÈ siostrÚ.
Blond wïosy, duĝe niebieskie oczy, jasna cera, peïne usta i spojrzenie
peïne idiotycznego uwielbienia, jakim ja sama kiedyĂ obdarzaïam
Todda. Ich stroje sugerowaïy, ĝe byÊ moĝe idÈ na wesele. Podpis pod
zdjÚciem gïosiï jednak:
Todd Roth i Madeline Elgin ogïaszajÈ zarÚczyny.
ZarÚczyny?
SiedemdziesiÈt siedem dni wczeĂniej — nie ĝebym liczyïa —
koñca dobiegïy nasze zarÚczyny. A on juĝ oĂwiadczyï siÚ komuĂ
innemu? Do ciÚĝkiej cholery, to nawet nie byïa kobieta, z którÈ go
przyïapaïam.
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To musiaïa byÊ pomyïka. DïoniÈ drĝÈcÈ z gniewu poruszyïam
myszkÈ i kliknÚïam profil Todda. Ale oczywiĂcie to nie byïa pomyïka. DziesiÈtki komentarzy z gratulacjami — na parÚ nawet odpisaï.
Wrzuciï teĝ zdjÚcie ich splecionych dïoni, ĝeby pokazaÊ pierĂcionek.
Mój. PrzeklÚty. PierĂcionek. ZarÚczynowy. Mój eks wykazaï siÚ prawdziwÈ klasÈ i nawet nie wymieniï oprawy po tym, jak rzuciïam nim
w niego, gdy nawet nie zdÈĝyï zapiÈÊ spodni. Nie byïo szans, ĝe wymieniï materac, na którym spaliĂmy przez dwa lata, zanim siÚ wyprowadziïam. ZresztÈ, Madelaine pewnie juĝ siedziaïa za moim dawnym biurkiem w siedzibie sieci sklepów Rothów, wykonujÈc pracÚ,
którÈ ja rzuciïam, ĝeby nie musieÊ codziennie gapiÊ siÚ na zdradzieckÈ gÚbÚ Todda.
Czuïam siÚ… Nie do koñca wiedziaïam jak. Zniesmaczona. Pokonana. Zdoïowana. Wymienialna.
O dziwo, nie odczuwaïam zazdroĂci na myĂl, ĝe czïowiek, którego — jak sÈdziïam — kochaïam, poszedï dalej. Po prostu bolaïo
mnie to, jak ïatwo mnie zastÈpiï. Tylko utwierdziïam siÚ w opinii,
ĝe w tym, co stworzyliĂmy razem, nie byïo nic szczególnego. Gdy z nim
zerwaïam, przysiÈgï, ĝe zdobÚdzie mnie z powrotem — powiedziaï,
ĝe jestem miïoĂciÈ jego ĝycia i nic nie stanie na przeszkodzie, aby mi
udowodniï, ĝe jesteĂmy sobie pisani. Kwiaty i podarunki przestaïy
przychodziÊ po dwóch tygodniach. Telefony zamilkïy po trzech. Wiedziaïam juĝ dlaczego — znalazï miïoĂÊ swojego ĝycia, znowu.
Nie rozpïakaïam siÚ, zaskakujÈc tym nawet samÈ siebie. Po prostu
zrobiïo mi siÚ smutno. NaprawdÚ smutno. Oprócz ĝycia, mieszkania,
pracy i godnoĂci Todd odebraï mi ideaï, w który zawsze wierzyïam
— ideaï prawdziwej miïoĂci.
Oparïam siÚ na krzeĂle i zamknÚïam oczy. WziÚïam kilka gïÚbokich, oczyszczajÈcych oddechów. A potem postanowiïam, ĝe nie
przyjmÚ tych informacji bez sïowa protestu. Co za szajs! Nie miaïam wyboru, musiaïam dziaïaÊ. WiÚc zrobiïam to, co kaĝda porzucona dziewczyna z Brooklynu by zrobiïa na wieĂÊ, ĝe jej byïy narzeczony nie czekaï, aĝ ïóĝko ostygnie, zanim przyprowadzi do domu
innÈ kobietÚ.
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Dokoñczyïam butelkÚ wina.
***

Tak, byïam pijana.
ChoÊ moĝe nie beïkotaïam, to jednak zdradzaï mnie fakt, ĝe
siedziaïam w pierzastej sukni Ălubnej, rozpiÚtej na plecach, ĝïopiÈc
wino bezpoĂrednio z butelki. Bardzo nieelegancko odchyliïam gïowÚ
do tyïu, spiïam ostatnie kropelki i z hukiem odstawiïam butelkÚ na
stóï. Laptop aĝ zadrĝaï i wczeĂniej wygaszony ekran na powrót siÚ
rozĂwietliï. Powitaï mnie widok szczÚĂliwej pary.
— Potraktuje ciÚ tak samo jak mnie — pogroziïam palcem ekranowi. — Wiesz dlaczego? Bo zdrajca zawsze bÚdzie zdrajcÈ.
PrzeklÚte piórka na sukni znowu poïaskotaïy mnie w nogÚ, tak
jak wiele razy w ciÈgu ostatniej godziny, ale za kaĝdym razem wydawaïo mi siÚ, ĝe idzie po mnie jakiĂ owad. Pochyliïam siÚ, ĝeby siÚ
pacnÈÊ, i natrafiïam na coĂ dïoniÈ. Zorientowaïam siÚ, co to jest.
Niebieski liĂcik.
Podniosïam rÈbek sukni i odwinÚïam jÈ, ĝeby jeszcze raz przeczytaÊ tekst.
Dla Allison,
„Powiedziaïa: »Wybacz mi, ĝe jestem marzycielkÈ«, a on ujÈï
jej dïoñ i odrzekï: »Wybacz, ĝe nie zjawiïem siÚ wczeĂniej, by
marzyÊ z tobÈ«”. — J. Iron Word
DziÚkujÚ, ĝe speïniasz moje marzenia.
Twój ukochany,
Reed
W duchu westchnÚïam z tÚsknoty. Takie piÚkne. Takie romantyczne. Co wydarzyïo siÚ miÚdzy tymi dwojgiem, ĝe ta wyjÈtkowa suknia trafiïa w rÚce pijanej dziewczyny, a nie zostaïa przekazana córkom? Liczyïam na fuks, ale i tak nie mogïam juĝ dïuĝej znieĂÊ
widoku Todda. Wpisaïam wiÚc w wyszukiwarkÚ na Facebooku: Reed
Eastwood.
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Wyobraěcie sobie moje zdumienie, gdy okazaïo siÚ, ĝe w Nowym
Jorku jest ich dwóch. Pierwszy chyba przekroczyï juĝ szeĂÊdziesiÈtkÚ.
ChoÊ sukienka byïa nieco za seksowna na pannÚ mïodÈ w jego wieku, dla pewnoĂci weszïam na jego profil. Reed Eastwood miaï ĝonÚ
Madge i golden retrievera Clinta. Miaï teĝ trzy córki i ïzy w oczach,
gdy rok wczeĂniej prowadziï jednÈ z nich do oïtarza.
ChoÊ czÚĂÊ mnie naprawdÚ chciaïa przejrzeÊ zdjÚcia z wesela
córki Reeda, ĝeby jeszcze trochÚ siÚ podrÚczyÊ, zajÚïam siÚ kolejnym
Reedem Eastwoodem.
Aĝ otrzeěwiaïam na widok zdjÚcia, które pokazaïo siÚ na ekranie.
Ten Reed Eastwood byï nieziemsko przystojny. Tak przystojny, ĝe
nawet pomyĂlaïam, ĝe to zdjÚcie modela, uĝyte w ramach ĝartu albo dla podrywu. Jednak po klikniÚciu w zdjÚcia zobaczyïam inne
przedstawiajÈce tego samego mÚĝczyznÚ. Kaĝde lepsze od poprzedniego. Nie byïo ich za wiele, ale na ostatnim byï razem z kobietÈ.
Pochodziïo sprzed kilku lat i zostaïo zrobione z okazji zarÚczyn —
Reeda Eastwooda i Allison Baker.
Znalazïam autora niebieskiego liĂciku i jego ukochanÈ.
***

Komórka zaĂwiergotaïa na stoliku nocnym. Chwyciïam jÈ w chwili,
gdy uruchomiïa siÚ poczta gïosowa. Jedenasta trzydzieĂci. Rany, naprawdÚ mnie ĂciÚïo. Próbowaïam przeïknÈÊ ĂlinÚ, ale w ustach miaïam SaharÚ. Potrzebowaïam duĝej szklanki wody, ibuprofenu, odwiedziÊ ïazienkÚ i zaciÈgnÈÊ rolety, ĝeby powstrzymaÊ te paskudne
promienie sïoñca.
Zataszczyïam skacowany tyïek do kuchni i zmusiïam siÚ, ĝeby
wypiÊ wodÚ, choÊ od picia dostawaïam mdïoĂci. Istniaïo niebezpieczeñstwo, ĝe w niedalekiej przyszïoĂci woda i tabletki powÚdrujÈ
w niewïaĂciwym kierunku. Musiaïam siÚ poïoĝyÊ. W drodze do sypialni minÚïam laptop zostawiony na kuchennym stole. BoleĂnie
przypominaï mi mgliste wspomnienia z poprzedniej nocy — dlaczego
sama dopiïam butelkÚ wina.
Todd siÚ zarÚczyï.
14

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziañ 2.
Byïam na niego wĂciekïa za to, ĝe czuïam siÚ fatalnie. A jeszcze
bardziej zïoĂciïam siÚ na siebie, ĝe pozwoliïam mu zepsuÊ jeszcze
jeden dzieñ mojego ĝycia.
Fuj.
Nie wszystko pamiÚtaïam, poza oczywiĂcie zdjÚciem szczÚĂliwej
pary. Nagle ogarnÚïa mnie panika. Boĝe, mam nadziejÚ, ĝe nie zrobiïam czegoĂ gïupiego, czego teraz nie pamiÚtam. Próbowaïam zignorowaÊ tÚ myĂl, nawet dotarïam do sypialni, ale wiedziaïam, ĝe te
niepokojÈce myĂli nie dadzÈ mi odpoczÈÊ. Wróciïam do stoïu, uruchomiïam laptop i od razu otworzyïam wiadomoĂci. OdetchnÚïam
z ulgÈ, nie napisaïam do Todda. Powlokïam siÚ z powrotem do ïóĝka.
Dawno minÚïo poïudnie, gdy wreszcie zaczÚïam znów czuÊ siÚ jak
czïowiek i wziÚïam prysznic. Z mokrymi wïosami owiniÚtymi rÚcznikiem usiadïam na ïóĝku, odïÈczyïam komórkÚ od ïadowarki i zaczÚïam przeglÈdaÊ wiadomoĂci. Dopóki nie zobaczyïam, ĝe mam nowÈ
wiadomoĂÊ na poczcie gïosowej, nie pamiÚtaïam, ĝe wczeĂniej
obudziï mnie dzwonek. Pewnie kolejna agencja pracy tymczasowej
chciaïa zmarnowaÊ mój dzieñ na rozmowach, choÊ nie mieli dla
mnie pracy. NacisnÚïam odtwórz, chwyciïam szczotkÚ, ĝeby rozczesaÊ wïosy, i odsïuchaïam wiadomoĂÊ.
Dzieñ dobry, pani Darling. Mówi Rebecca Shelton z Eastwood
Properties. DzwoniÚ w odpowiedzi na pani proĂbÚ o obejrzenie apartamentu w Millennium Tower. DziĂ o czwartej organizujemy prezentacjÚ. Pan Eastwood bÚdzie na miejscu, gdyby chciaïa pani obejrzeÊ
lokal póěniej, moĝe dziĂ o piÈtej? ProszÚ zadzwoniÊ i potwierdziÊ, jeĂli
odpowiada pani ten termin. Nasz numer to…
Nie usïyszaïam numeru, poniewaĝ komórka wypadïa mi z rÚki
na ïóĝko. O Boĝe. Zupeïnie zapomniaïam, ĝe przestalkowaïam goĂcia od liĂciku. MgliĂcie przypomniaïam sobie fragmenty i urywki poprzedniej nocy. Ta twarz. Ta wspaniaïa twarz. Jak mogïam jÈ zapomnieÊ? Przypomniaïam sobie, jak oglÈdaïam jego zdjÚcia… Potem
biogram… A potem trafiïam na stronÚ Eastwood Properties. Ale
niczego póěniej nie pamiÚtaïam.
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Chwyciïam laptop, przejrzaïam historiÚ wyszukiwania i otworzyïam ostatniÈ odwiedzanÈ stronÚ.
Eastwood Properties jest jednÈ z najwiÚkszych na Ăwiecie niezaleĝnych spóïek w branĝy nieruchomoĂci. Znajdujemy najbardziej prestiĝowe i ekskluzywne nieruchomoĂci odpowiednim nabywcom, gwarantujÈc caïkowitÈ prywatnoĂÊ obu stron. Niezaleĝnie od
tego, czy szukajÈ Pañstwo luksusowego apartamentu w Nowym
Jorku z widokiem na park, posiadïoĂci przy plaĝy w Hampton, czy
uroczego zameczku w górach, a moĝe nawet prywatnej wyspy,
Eastwood Properties speïni Pañstwa marzenia.
Na stronie istniaïa opcja wyszukania nieruchomoĂci, wiÚc wpisaïam w okienko nazwÚ budynku wspomnianego przez kobietÚ nagranÈ na pocztÚ: Millennium Tower. Zapewne mieli tam lokal na
sprzedaĝ. Za jedyne 12 milionów dolarów mogïam mieÊ apartament
przy Columbus Avenue z oszaïamiajÈcym widokiem na Central Park.
Pozwólcie, ĝe wypiszÚ czek.
Obejrzaïam — ĂliniÈc siÚ — filmik i ponad dwadzieĂcia zdjÚÊ
apartamentu, a potem kliknÚïam, ĝeby siÚ umówiÊ na oglÈdanie nieruchomoĂci. Otworzyï siÚ formularz, na górze którego widniaïo: Dla
zachowania poufnoĂci i bezpieczeñstwa sprzedajÈcych wszyscy
potencjalni nabywcy muszÈ wypeïniÊ formularz zgïoszeniowy do obejrzenia nieruchomoĂci. Skontaktujemy siÚ wyïÈcznie z nabywcami
speïniajÈcymi nasze restrykcyjne kryteria kwalifikacji wstÚpnej.
ParsknÚïam. Masz Ăwietne kryteria kwalifikacji, Eastwood. Nie
byïam pewna, czy znajdÚ na koncie wystarczajÈcÈ kwotÚ na pociÈg
do centrum, ĝeby dotrzeÊ do tej bajeranckiej miejscówki, a co dopiero kupiÊ apartament. Bóg jeden wiedziaï, co napisaïam, ĝe mnie
zakwalifikowali.
ZamknÚïam przeglÈdarkÚ i juĝ miaïam zamknÈÊ laptop i wróciÊ
do ïóĝka, gdy postanowiïam jeszcze raz rzuciÊ okiem na Pana Romantycznego na Facebooku.
Boĝe, byï nieziemski.
Co, gdyby…
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Nie powinnam.
Nic dobrego nigdy nie wynikïo z pomysïów powstaïych po pijaku.
Nie mogïam.
Ale…
Ta twarz…
Ten liĂcik.
Taki romantyczny. Taki piÚkny.
Co wiÚcej… Nigdy nie byïam w apartamencie za 12 milionów.
NaprawdÚ nie powinnam.
Ale znowu… Ostatnie dwa lata spÚdziïam, robiÈc to, co powinnam.
No i dokÈd mnie to zaprowadziïo?
Tu. Dokïadnie tu, do marnego mieszkania, gdzie wïaĂnie siedziaïam — skacowana i bezrobotna. Moĝe nadszedï czas, ĝebym dla
odmiany zrobiïa coĂ, czego zrobiÊ nie powinnam. WziÚïam telefon
i przez chwilÚ zawiesiïam palec nad przyciskiem Oddzwoñ.
ChrzaniÊ to.
Nikt siÚ nie dowie. Moĝe bÚdzie fajnie — wystrojÚ siÚ i bÚdÚ odgrywaïa bogatÈ mieszkankÚ Upper West Side, a jednoczeĂnie zaspokojÚ ciekawoĂÊ. Co w tym zïego?
Nic nie przychodziïo mi do gïowy. Ale wiecie, co mówiÈ o ciekawoĂci…
NacisnÚïam Oddzwoñ.
— Dzieñ dobry. Tu Charlotte Darling. DzwoniÚ, ĝeby potwierdziÊ spotkanie z Reedem Eastwoodem…
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