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Kiedy ludzie pokazują ci,  
kim są, uwierz im.  

– Maya angelou

 



Książkę dedykuję mężczyźnie, 
który jest inspiracją dla moich powieści, 

jednak nigdy ich nie czyta.
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Gdy wracam do mojego apartamentu w hotelu, od 
razu udaję się do łazienki. Pod prysznicem pozwa-
lam, by gorąca woda rozluźniła moje obolałe mięś-
nie. W końcu wróciłem na siłownię po dwóch tygo-
dniach przerwy, chociaż czuję się, jakbym nie był tam 
co najmniej rok. Zakwasy są bardzo dokuczliwe. Tak 
naprawdę moje ciało rewanżuje się nie tylko za tę 
przerwę w treningach. 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nadwyrężyłem 
swoją wytrzymałość. Pół roku temu życie mojej rodzi-
ny zaczęło przypominać istny cyrk, a ja próbowałem 
się od tego odciąć. Ukrywałem się przed reportera-
mi, no i piłem, żeby o wszystkim zapomnieć. Koniec 
końców dziennikarze mnie dopadli. Są nieustępliwi. 
Przebierali się za biegaczy, gdy ja biegałem wokół 
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cmentarza Arlington, a następnie ni stąd, ni zowąd 
zastępowali mi drogę i robili zdjęcia. Zapewne im bar-
dziej mnie wkurzyli, tym więcej dostawali za to kasy. 

Przez ostatnie dwa tygodnie dwukrotnie zmieniałem 
hotele, a mimo to za każdym razem udało im się mnie 
znaleźć w jeden dzień. Ciągną do mnie jak myszy do 
sera, zupełnie jakby wyczuwali moją osobę po zapa-
chu, jeszcze zanim się rozpakuję w nowym miejscu. Lu-
dzie w Waszyngtonie wiedzą, kim jestem, i znają moje-
go ojca. Wystarczy dać w łapę recepcjoniście w hotelu 
i nagle dziennikarze mogą wkraść się do środka, uda-
jąc obsługę hotelową. Jeśli jutro uda mi się dotrzeć na 
lotnisko i nie być śledzonym, może w końcu zaznam 
trochę spokoju w Nowym Jorku. Tam nikogo nie bę-
dzie obchodzić, kim jestem. Wiadomości w mediach 
mają krótki żywot i zazwyczaj znikają w ciągu dwóch 
tygodni. Oby w moim przypadku było podobnie. 

Kończę prysznic i zaczynam się wycierać. Włączam 
płaski telewizor w łazience. Mam nadzieję, że nadro-
bię zaległości w raporcie giełdowym. Jednak to był 
błąd. W lustrze widzę odbicie ekranu wiszącego na 
ścianie za mną, na którym pojawia się zdjęcie mo-
jego ojca. Wyłączam szybko telewizor, bo dłużej nie 
jestem w stanie znieść widoku jego żałosnej, fałszy-
wej twarzy. Nie mam zamiaru słuchać kolejnej prze-
mowy, która zapewne została przygotowana dla nie-
go przez jakiegoś dwudziestodwuletniego studenta 
Harvardu i – o czym jestem przekonany – ma na celu 
uratowanie jego kariery. 
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Okazało się, że mój ojciec, senator Preston Knight, 
niegdyś podpora społeczeństwa i przykładny obywa-
tel, jest zupełnym przeciwieństwem tego obrazu. Gdy 
dorastałem, podziwiałem go za szczerość i ciężką pra-
cę – teraz dał się poznać jako zwykły oszust. Kłamca. 
Jest sztuczny. Stanowi zaprzeczenie wszystkiego, co 
sobą reprezentuje przed publiką. 

Kiedyś byłem zbyt wpatrzony w swego ojca, by wi-
dzieć to, co miałem tuż przed nosem. Usprawiedli-
wiałem wiele jego zachowań – niewracanie do domu, 
nieco zbyt przyjazne nastawienie do swych stażystek, 
to, że czasem jego garnitury pachniały damskimi per-
fumami, gdy rano wkradał się tylnymi drzwiami do 
domu, nadal mając na sobie ubrania z zeszłego wieczo-
ru. Wmawiałem sobie, że czasem chcę mieć ojca dla 
siebie, że chcę żyć w jego świetle, być blisko prawego, 
bogobojnego senatora. W rzeczywistości to on chciał 
mieć wszystkich dla siebie. W szczególności kobiety. 

A podobno wyznawał chrześcijańskie wartości. Tak, 
jasne. Sześć miesięcy temu dowiedziałem się, że mam 
brata, który w dodatku jest tylko kilka tygodni młod-
szy ode mnie. To owoc miłości przyszłego senatora 
i uzależnionej od narkotyków striptizerki. A co naj-
lepsze – mój przyrodni brat, kolejny szatański po-
miot, jest bokserem, który niedawno został mistrzem 
wagi półciężkiej. Marzyłem o tym, odkąd byłem dzie-
ciakiem, ale cały czas wmawiano mi, że nie byłbym 
wtedy poważanym człowiekiem, że to kariera nie dla 
mnie. Ironia to suka. 
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Czasami żałuję, że ta historia nie kończy się w tym 
miejscu. Gdy wieści o niewierności mojego ojca ujrzały 
światło dzienne, tłum kobiet wprost nie mógł się do-
czekać, by podzielić się swoją historią dotyczącą rela-
cji między nimi a senatorem. To były chore informacje, 
których żadne dziecko nie powinno poznać, jeśli doty-
czą jego ojca, bez względu na wiek. A to jeszcze nie jest 
najgorsze. Kiedy jego romanse dobiegały końca, trak-
tował te kobiety jak śmieci i wykorzystywał swoją wła-
dzę, by im grozić. Żeby przypadkiem czegoś nie powie-
działy. Mój ojciec to kłamca, zdrajca, a w dodatku tyran. 

Wyglądam zupełnie jak on. Szczęściarz ze mnie. 
Otaczam się ręcznikiem w talii i idę do telefonu, 

który właśnie zaczął dzwonić. Odbieram go, chociaż 
niechętnie. 

– Matko – odzywam się poważnym tonem. 
– Jacksonie, gdzie ty jesteś? – Ona nie zrobiła nic 

złego, jednak nie mam wpływu na to, że czuję do niej 
żal. Dlaczego nadal trzyma jego stronę? 

– Nic mi nie jest. Wyjeżdżam na jakiś czas z mia-
sta. – Celowo nie mówię, dokąd się wybieram. Nie 
chcę ryzykować, że mu o tym powie, nawet jeślibym 
jej tego zabronił. 

– Twój ojciec i ja bardzo się o ciebie martwimy. – Na 
wspomnienie wspaniałego ojczulka wszystkie moje 
mięśnie znów się napinają. Ten prysznic był na nic. 

– Może powinien był o nas pomyśleć, zanim posta-
nowił pieprzyć się ze wszystkimi kobietami na obsza-
rze od Waszyngtonu do Kalifornii. 
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– Nie możesz tak mówić, Jacksonie. To nie fair. 
Naprawdę? A ja myślałem, że i tak byłem milszy, 

niż on na to zasługiwał. Cały ten czas hamowałem 
swoje uczucia ze względu na matkę i mój szacunek 
do niej. 

– Muszę kończyć. 
– Kiedy masz zamiar wrócić? 
– Nie wiem – odpowiadam. 
Mama milczy przez chwilę. Zastanawiam się, czy 

w końcu do niej dotarło, że w tej całej sytuacji nie 
chodzi tylko o tatę. To dotyczy też nas. Mama przez 
całe życie martwiła się o jego karierę. Jego reputację. 
Jego sukcesy. Czasami wydaje mi się, że zapomniała 
przez to, kim ona sama tak naprawdę jest.

– Twój ojciec nas potrzebuje, Jacksonie – mówi. – 
Bardziej niż kiedykolwiek. – Milknie na chwilę, po 
czym kontynuuje: – Media muszą zobaczyć, że mu 
wybaczyliśmy, jeśli w ogóle ma mieć szanse na to, że 
świat mu wybaczy. 

– Do widzenia, matko – odpowiadam. Kończę po-
łączenie, nie dając jej czasu na to, by powiedziała coś 
więcej. Rzucam telefon na szafkę nocną. 

Po zakończeniu rozmowy czuję rozżalenie, ale nie 
gniew. Postanawiam spakować walizki, po czym na-
dal nieubrany kładę się na miękkie łóżko i nawet nie 
przykrywam się kołdrą. Jutro ruszę dalej. Na moich 
warunkach. Mam własne plany. Nie będę patrzeć za 
siebie, skupiać się na życiu, które miałem. Kiedyś my-
ślałem, że naprawdę chcę tak żyć. To on przekonał 
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mnie do tego, przez niego uważałem, że tak powin-
no wyglądać moje życie. Ale wiecie co? Pieprzyć go. 

Od wielu tygodni nie spałem tak dobrze, jak tego 
dnia. Gdy samolot ląduje bez opóźnienia, mam na-
wet ochotę odwiedzić dzisiaj nową siłownię. Po dro-
dze telefonuję do dyrektora finansowego i mojej asy-
stentki. Na szczęście w moim życiu nadal jest obecny 
Brady Carlson – nie tylko dyrektor finansowy założo-
nej przeze mnie firmy, lecz także mój najstarszy przy-
jaciel. W ciągu ostatnich kilku tygodni radził sobie ze 
wszystkim, nie tylko z tą niegdyś prosperującą firmą 
inwestycyjną. Dziennikarze otoczyli nasz budynek, 
klienci ciągle wydzwaniają, pytając, czy zła reputa-
cja mojego ojca nie wpłynie negatywnie na ich inte-
resy. Wygląda na to, że gnój ojca na dobre przywarł 
do mojej firmy. W głosie przyjaciela słyszę napięcie. 
Pewnie nie spał od tygodnia. W tym roku jestem mu 
winny sześciocyfrową premię. 

Informuje mnie o tym, kto zrezygnował dzisiaj ze 
współpracy z nami. Brady jest tym zmartwiony bar-
dziej niż ja. Szczerze mówiąc, nie obeszłoby mnie 
nawet to, gdyby nikt już nie chciał korzystać z usług 
naszej firmy, a nawet gdyby ona całkowicie upad-
ła. Staram się zapewnić przyjaciela, że wszystko bę-
dzie dobrze. Jest to jednak trudne, bo sam nie wie-
rzę w swoje słowa. 
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W Nowym Jorku łatwo się wtopić w tłum. Hordy 
pieszych przechodzą obok siebie chodnikiem, a więk-
szość z nich unika kontaktu wzrokowego. Dla mnie 
to idealne rozwiązanie po chaosie, który przeżyłem 
w Waszyngtonie. Teraz mogę iść pieszo wszędzie. Nie 
muszę się chować w samochodzie o przyciemnianych 
szybach, bo właśnie w ten sposób przemieszczałem 
się wcześniej z miejsca na miejsce. 

Otwieram drzwi siłowni. Za biurkiem w recepcji 
dostrzegam napakowanego faceta. Kiedy wchodzę, 
patrzy z wyczekiwaniem w stronę wejścia, po czym 
prycha. Chyba spodziewał się kogoś innego. 

Podchodzę do biurka i czekam, aż podniesie wzrok, 
jednak on udaje, że mnie nie widzi, mimo iż stoję bli-
żej niż pół metra od niego. Obsługa klienta jest tutaj 
kiepska, jak widzę. 

– Czy możesz powiedzieć mi, gdzie znajdę trenera 
Marca? Mam się z nim tu spotkać. 

Mięśniak wskazuje głową w głąb siłowni, nie za-
szczycając mnie nawet spojrzeniem. 

„Witamy w Nowym Jorku” – myślę. 
Marco jest kuzynem mojego trenera z Waszyngto-

nu. Nigdy wcześniej go nie spotkałem, lecz poznał-
bym go wszędzie. On i jego kuzyn Mario są jak dwie 
krople wody, chociaż czarne, gęste, połyskujące wło-
sy Marca lekko przyprószyła siwizna. Jego fryzura jest 
idealnie zaczesana do tyłu, dzięki czemu on sam wy-
gląda jak włoski mafioso. Tylko niektórzy potrafią uzy-
skać taki efekt, nie wkładając żadnego kostiumu. Ten 
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facet nie prezentowałby się dobrze w innej stylizacji. 
Trenujemy przez blisko trzy godziny, a mimo to każ-
dy jego włos jest na swoim miejscu. 

– Jak długo masz zamiar tutaj zostać? Mario pytał, 
czy mógłbym zapisać cię na jakiejś lokalne zawody. – 
Marco zatrzymuje mnie, gdy wychodzę z szatni. Woda 
kapie mi z włosów, bo nadal są mokre po prysznicu. 

Śmieję się sam do siebie, chociaż Marco nie widzi 
w tym nic zabawnego. Jego kuzyn od lat próbował 
namówić mnie na prawdziwe walki na ringu. W cią-
gu ośmiu lat nie było ani jednego dnia, w którym po 
treningu nie zapytałby: „Chcesz, bym zapisał cię na 
walkę? Wiesz, że już jesteś gotowy”.

Trenuję od dziecka. Trenerzy zawsze mi powtarzali, 
że jestem wystarczająco dobry, by zacząć walczyć w za-
wodach, jednak ja nigdy nie brałem takiej możliwości 
pod uwagę. Zawsze oczekiwano ode mnie, że będę ro-
bić coś stosownego, by zarobić na życie. „Mimo wszyst-
ko jesteś z rodziny Knightów” – powtarzał ojciec. 

– Jeszcze nie wiem, jak długo tu zostanę – odpowia-
dam. Po raz pierwszy, odkąd byłem dzieckiem i zaczą-
łem marzyć, pozwalam sobie na poważnie zastanowić 
się nad prawdziwym pojedynkiem. Nie planowałem 
rozpoczynać profesjonalnych walk, ale właśnie na tym 
polega piękno posiadania własnych planów na życie. 
Nie muszę się starać sprostać czyimś oczekiwaniom. 
Moje plany mogą się zmieniać… bo są tylko moje. – 
Wiesz co – dodaję po chwili – pomyślę o tym, Marco. 
– I po raz pierwszy czuję, że mówię serio. 
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Marco kiwa głową. 
– Zahacz jeszcze o recepcję i weź mój plan na cały 

tydzień. Tak na wszelki wypadek. 
Zakładam torbę na ramię i żegnam się z gościem, 

z którym miałem sparing, po czym udaję się do wyj-
ścia. Spodziewam się znaleźć tam przyjemniaczka, 
którego spotkałem rano, jednak za biurkiem są lepsze 
widoki. W recepcji siedzi piękna kobieta, całkowicie 
skupiona na tym, co robi. W przeciwieństwie do dup-
ka, który rano totalnie i celowo mnie olał, ona chyba 
naprawdę nie ma pojęcia, że stoję przed nią. Uśmie-
cham się, gdy widzę, jak szkicuje coś zaciekle na pa-
pierze, a ręce ma całe ubrudzone grafitem ołówka. 
Na jej twarzy dostrzegam lekki uśmiech, sugerujący, 
że dziewczyna znajduje się myślami w innym miej-
scu. Lepszym. Takim, który zapewne jest jej azylem. 
Nie potrafię oderwać od niej wzroku, gdy przygląda 
się szkicowi. Patrzy na niego z szerokim uśmiechem. 
To, co widnieje na kartce, podoba jej się prawie tak 
samo, jak mnie spodobał się jej widok. 

Górna część długich, falowanych blond włosów 
dziewczyny jest niedbale związana w węzeł na czub-
ku głowy, podczas gdy reszta układa się miękko wokół 
porcelanowej twarzy. Jej oczy są jasne, niebieskozielo-
ne. Mam ochotę się pochylić i przyjrzeć się im lepiej, 
by zdecydować, jaki to tak naprawdę kolor. Ma gładką 
skórę i nie widzę na niej śladu makijażu. Większość 
równie ładnych kobiet sądzi, że makijaż je upiększa, 
lecz przy takiej twarzy jest wręcz odwrotnie. Ciemne, 



gęste rzęsy okalają oczy w kształcie migdałów. Usta 
są pełne i mają różowy odcień. Dziewczyna zagryza 
dolną wargę, koncentrując się na rysunku. Jest pięk-
na. Jaka szkoda, że muszę jej przerwać. 

– Hej – mówię w końcu. Czuję się winny, że przyglą-
dałem się jej tak dokładnie. Dziewczyna powoli unosi 
głowę i patrzy mi w twarz. Przez chwilę mam wraże-
nie, jakby nic nie widziała, chociaż wzrok skierowa-
ła wprost na mnie. Wybudza się z zamyślenia i nasze 
oczy się spotykają. Rozchyla usta i spada z krzesła, 
zaskoczona moim widokiem.
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Wiem, co oznacza spóźnienie się do pracy. Caden 
dostanie szału, chociaż to nie miałoby nic wspólne-
go z tym, że musiałby siedzieć za biurkiem za mnie 
przez dodatkową godzinę. Chyba jest chory na umy-
śle, bo wydaje mu się, że jedynym powodem, dla któ-
rego miałabym się spóźnić do pracy pięćdziesiąt minut 
w piątek rano, jest fakt, że z kimś spałam. Nieważ-
ne z kim. Z kelnerem z jakiejś knajpy, z facetem, któ-
ry był tak uprzejmy i otworzył dla mnie drzwi w ka-
wiarni, a być może nawet z kasjerem w banku, gdzie 
poprzedniego dnia wpłacałam pieniądze i zajęło mi 
to więcej czasu niż zazwyczaj.

Nie pamiętam, kiedy dokładnie zaczęły się jego na-
pady zazdrości i apodyktyczność. Może zawsze taki 
był, tylko ja byłam zbyt zdesperowana, by to dostrzec. 
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Gdy już przejrzałam na oczy, takie oskarżenia sta-
ły się naszą rutyną. Nie pomaga też fakt, że jestem 
właścicielką siłowni – miejsca wypełnionego facetami 
z nadmiarem testosteronu. I że to tutaj Caden spędza 
większość dni, trenując do nadchodzącej walki pod-
czas zawodów MMA Open. 

Ralley’s Gyms zostało założone przez mojego ojca 
i jego wspólnika Joego Ralleya, który jest również 
wujkiem Cadena. Tata i Joe byli najlepszymi przyja-
ciółmi od dzieciństwa. Obaj lubili sporty walki. Oj-
ciec został bokserem, a Joe profesjonalnym trenerem. 
Piętnaście lat temu tata, znany wszystkim pod bok-
serskim pseudonimem „Święty”, odszedł ze świata 
sportu z tytułem mistrza wagi średniej. Wykorzystu-
jąc jego sławę i talent Joego do trenowania, postano-
wili otworzyć siłownię poświęconą treningowi mie-
szanych sztuk walki. W tamtych czasach ten sport 
dopiero stawał się popularny w naszym kraju i nie 
było wielu miejsc, gdzie można by trenować MMA. 
Siłownia wystartowała w chwili, gdy zainteresowanie 
tym sportem rosło. Po jej otwarciu szybko powsta-
ły dwie kolejne, potem cztery, a następnie było ich 
już osiemnaście. I to wszystko w zaledwie trzy lata. 
Dzisiaj nazwisko Ralley jest liderem na rynku, a licz-
ba siłowni na wschodnim wybrzeżu wynosi sześć-
dziesiąt dwa. 

Niechętnie zaglądam przez szklane frontowe drzwi 
siłowni. Czuję ulgę, gdy go tam nie dostrzegam. Nie 
siedzi, nie gotuje się ze złości, nie czeka, by zamie-
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nić się w inkwizycję. Niestety te przeklęte dzwonki 
umieszczone nad drzwiami odzywają się, mimo że 
bardzo starałam się wejść do środka najciszej, jak się 
dało. Cholera, muszę się ich pozbyć. 

– Gdzie byłaś? – wypytuje Caden, zanim w ogóle 
zdążyłam się rozebrać. 

– Zaspałam. Przepraszam, że musiałeś mnie kryć – 
mówię i silę się na niepewny uśmiech. Wzruszam ra-
mionami, próbując sprawiać wrażenie wyluzowanej, 
po czym chwytam pocztę leżącą na biurku w recepcji. 

– To dlaczego nie odbierałaś telefonu? Dzwoniłem 
do ciebie. Musiałaś być niezwykle zajęta, skoro nie 
odbierałaś. – W jego głosie słychać gniew i sarkazm, 
gdy sugeruje, jak bardzo coś mogło pochłonąć dziś 
rano moją uwagę. 

Wyjmuję telefon z torebki i zauważam na wyświet-
laczu jedenaście nieodebranych połączeń. Wszystkie 
od Cadena. Patrzę na godziny połączeń i widzę, że bar-
dzo szybko robił się niecierpliwy. Na początku dzwo-
nił co pięć minut… pod koniec co minutę. 

– Przepraszam. Zasypiając wczoraj, nie pomyślałam 
o włączeniu dźwięku w telefonie. Byłam na zajęciach, 
a potem od razu położyłam się do łóżka. 

– Coś za często dzisiaj przepraszasz, nie sądzisz? 
Ściszam głos, bo nie chcę, by doszło między nami 

do sceny. Po raz kolejny. 
– Proszę, nie rób tego teraz, Caden. Poszłam na za-

jęcia, a później prosto do domu. Nie słyszałam na-
wet budzika w telefonie, tak samo jak tego, że dzwo-
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niłeś. Mówiłam ci, że zapomniałam włączyć dźwięk 
w komórce. Nie rób z igły wideł – tłumaczę, po czym 
milknę, zastanawiając się nad kolejnymi słowami. – 
I musisz przestać się zachowywać tak, jakbyśmy na-
dal byli razem, Caden. – Nie chcę go ranić, ale on po-
trzebuje czegoś więcej niż subtelne przypomnienie 
o tym, że już nie jesteśmy parą i nie ma prawa mnie 
tak sprawdzać. Wiem, że denerwuje się nadchodzą-
cą walką, więc traktowałam go do tej pory łagodnie. 
Najwyraźniej to nie jest odpowiednia taktyka. 

Nagle Pete, sparingpartner Cadena, gwiżdże z od-
dali, przyciągając tym jego uwagę. Caden wygląda na 
rozdartego. Nie wie, czy powinien wrócić na trening, 
czy dalej mnie przesłuchiwać. Na szczęście zniecierp-
liwiony Pete krzyczy w jego stronę i to pomaga mu 
podjąć decyzję. Dzięki temu mam spokój. Przynaj-
mniej na razie. 

Caden wygląda na wkurzonego. Odchodząc od biur-
ka, celuje we mnie palcem i ostrzega: 

– To jeszcze nie koniec tej rozmowy. 
Dla mnie to definitywny koniec. 

Mimo spóźnienia nadrabiam całą swoją pracę wczes-
nym popołudniem. Może i Caden nie jest dla mnie od-
powiednim facetem, ale w ciągu ostatnich dziewięciu 
miesięcy wiele zrobił, aby usprawnić zarządzanie si-
łownią. Gdy mój ojciec zmarł na zawał serca, nie by-
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łam w stanie normalnie funkcjonować, a już na pew-
no nie mogłam zarządzać sześćdziesięcioma dwoma 
niezależnymi siłowniami. Wujek Cadena to świetny 
gość, ale utrzymywanie biznesu stanowiło zajęcie taty. 
Dla Joego księgowość była równoznaczna z wrzuca-
niem paragonów do pudełka na buty. I to wcale nie 
jest przenośnia. 

Gdy przeżywałam śmierć jedynego rodzica, jakiego 
znałam, miałam szczęście, że był przy mnie Caden. 
Skomputeryzował księgowość, opracował system wy-
nagrodzeń, a nawet zadbał o grafik trenerów online, 
dzięki czemu klienci sami mogli umawiać się z nimi 
na spotkania. Zrobił to wszystko, podczas gdy ja by-
łam nie do życia po niespodziewanej śmierci ojca. 
Naprawdę nie wiem, co bym bez niego zrobiła. Ża-
łuję tylko, że nasza relacja nie pozostała bardziej pro-
fesjonalna. Ten romans po prostu wynikł sam z sie-
bie. Caden nie krył się z tym, że chciał ze mną być, 
a ja… Cóż, nie odmówiłam. Byłam zdruzgotana po 
śmierci człowieka, który uchodził za centrum moje-
go wszechświata, i desperacko pragnęłam wypełnić 
po nim pustkę. Myślałam wtedy, że Caden był odpo-
wiedzią na mój ból. Rany, jak ja się myliłam. 

Caden zniknął na kilka godzin, by spotkać się ze 
swoim agentem i sponsorem. Poza tym telefony dla 
odmiany milczą, więc mam godzinę dla siebie i mogę 
się skupić na szkicowaniu. Przynajmniej do czasu. 
Jestem totalnie pochłonięta rysowaniem, gdy nag-
le słyszę głęboki, zachrypnięty głos. 




