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Mojemu bratu... Ta jest dla ciebie. 
Nie było dnia, żebym nie czuła dumy, 

że mogę nazywać cię moim starszym bratem. 
Dziękuję, że dzieliłeś się ze mną swoją pasją 

do bejsbolu, gdy byliśmy dziećmi... 
To dzięki temu, że przez lata obserwowałam 

twoją grę, zakochałam się w tym sporcie.
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Zatrzymuję się przed Biblioteką swoim nowym szarym 
metalicznym porsche. Znacząco podniosłem standard od 
ostatniej wizyty w mieście, kiedy jeździłem wynajętym 
autem. Cóż mogę powiedzieć, miałem trochę wolnego 
czasu po spotkaniu z nowym trenerem i sprawdzeniu 
Turner Field.

Wrzucam kluczyki do portfela i przeciskam się przez 
tłum, kiwając na wykidajła.

– Witamy w domu, Knox – mówi, pochylając się, żeby 
przybić mi żółwika. – Cieszę się, że w tym sezonie jesteś 
we właściwej drużynie.

Kilka dziewczyn stojących w kolejce odwraca się w na-
szą stronę. Podoba mi się obcisły kombinezon w zestawie 
z jasnoczerwonymi szpilkami, które widzę za aksamit-
nym sznurem, ale będzie jeszcze mnóstwo czasu, żeby 
poobracać się wśród miejscowych. najpierw przyjaciele. 
gdzieś w głębi duszy mam nadzieję, że spotkam Shelby. 
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Knox
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Jest tak daleka od bycia moją fanką… w zasadzie to nie 
lubi tego, że gram w bejsbol.

na samą myśl o niej oczami wyobraźni widzę naszą 
późnonocną eskapadę na boisko małej ligi. Długie brą-
zowe włosy, idealne sutki i tyłeczek, na którego widok 
dorosły mężczyzna mógłby zapłakać. A niech to. Szkoda, 
że nie zapisałem jej numeru telefonu, ale niestety powie-
działa mi jasno i wyraźnie, że nasza mała noworoczna 
przygoda była jednorazowa.

Właściwie to dwurazowa, jeśli liczyć tamte wygibasy 
na kanapie.

no, niech będą cztery, bo jeszcze pod prysznicem 
i na podłodze sypialni.

Wyrzucam z głowy Shelby, rozpychając się w drodze 
do baru.

– Co trzeba zrobić, żeby dostać drinka w tej przeklętej 
knajpie? – pytam, uderzając dłonią o blat.

Cash odwraca się i podnosi rękę, żeby mi ją podać, 
po czym ściskamy się mocno nad kontuarem.

– Stary, miło cię widzieć. Czego się napijesz?
– Szkockiej. Czystej.
– Już się robi. – Stawia przede mną szklankę i nalewa 

mi sporą porcję dwunastoletniego macallana, a potem 
prowadzi mnie prosto do sekcji dla ViP-ów.

Ciemne, wykończone dębem wnętrze sprawia, że 
w pomieszczeniu czuć klimat biblioteki, którą klub był 
w poprzednim życiu. Jackson, nasz architekt, przepro-
wadził renowację tego miejsca i właśnie jego śliczna 
chłopięca twarz to pierwsze, co widzę, wyjrzawszy za 
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róg na szczycie schodów. Tego wieczora stawili się wszy-
scy – Parker, Ryder i jego dziewczyna Cassie, a także 
Savannah, której udało się okiełznać Casha. DJ puścił 
Home Sweet Home Mötley Cruë. Kiedy rozglądam się 
po sali pełnej starych przyjaciół i znajomych, nie potrafię 
opanować nostalgii.

Tak bardzo skupiałem się na interesach, że prawie 
zapomniałem, co jeszcze oznacza powrót do Atlanty. 
Czuję, że to była właściwa decyzja.

– Zapomniałeś już, jak wygląda południowa gościn-
ność?

Ryder podchodzi się ze mną przywitać. Choć od daw-
na już nie walczy, nadal wygląda jak wojownik. Pojawia 
się kelnerka z moëtem i tacą pełną kieliszków, a my od 
razu otwieramy butelkę.

– Wznieśmy toast za oficjalne i permanentne zjed-
noczenie Seksownych Drani z Atlanty – mówi Cassie 
i wszyscy podnosimy kieliszki.

Wygląda na to, że moja paczka kawalerów trochę 
się rozeszła w szwach. najpierw Ryder i Cassie, teraz 
Cash i Savannah. Coś jest nie tak z tą nową knajpą.Tyl-
ko Parker pozostał bezwstydnym kobieciarzem, a jego 
uwielbienie do podrywu przypieczętowały lata służby 
w siłach specjalnych marynarki. Mieszka w nowym 
Jorku, ale w ten weekend przyjechał w interesach, nie-
stety w poniedziałek już go nie będzie. Wygląda na to, 
że zostaliśmy jedynie ja i Jackson.

Ale hej, to oznacza też więcej dziewczyn dla każdego 
z nas. Kątem oka widzę soczystą blondynkę z noga-
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mi aż po uszy i krótkim topem, który odsłania akurat 
tyle, ile trzeba. Przejście do innej drużyny jest do bani, 
jednak humor poprawia mi fakt, że wracam do mo-
ich starych znajomych z college’u. na korzyść działa 
też to, że dziewczyny tutaj są nadal tak seksowne, jak 
pamiętam.

Kiwam głową do Parkera.
– Jak tam w nowym Jorku?
Wzrusza ramionami.
– Po staremu. Ale teraz muszę imprezować dwa razy 

więcej, skoro zostałem sam.
Kiedy ostatni raz się widzieliśmy, zaczęliśmy impre-

zować w Meatpacking District i skończyliśmy, oglądając 
wschód słońca nad Atlantą po długiej podróży z dwiema 
długonogimi duńskimi modelkami, które siedziały na 
tylnej kanapie maserati Parkera. głowa mnie boli na 
samą myśl o kacu, który dopadł nas następnego dnia. 
Ale żyje się tylko raz. Trudno, niech boli.

– Tak, cóż, skoro Knox wrócił do miasta, będziemy 
musieli mu znaleźć jakąś dziewczynę na stałe – mówi 
Cassie, marszcząc brwi i rozglądając się dokoła.

– Właśnie, znamy przecież mnóstwo lasek, które 
wciąż są wolne. – Savannah wyciąga telefon i zaczyna 
w nim przeglądać kontakty.

Cash wybucha śmiechem.
– nie kłopoczcie się, drogie panie. najlepsze oko-

liczne klejnoty same się rzucą na naszego kolegę. niech 
sobie trochę poużywa, zanim spróbujecie przypiąć mu 
smycz.
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Fanki. Muszę przyznać, że rutyna zaczyna mnie nu-
żyć, ale łatwo daję się omotać ładnej dziewczynie. Jak 
już mówiłem – żyje się tylko raz.

– Hej, ostatnia laska, z którą się przespałem, nie 
miała pojęcia, kim jestem – zauważam, nie mogąc się 
powstrzymać od komentarza.

Ryder wybucha śmiechem.
– Tak ci powiedziała?
Przewracam oczami.
– Skądś ty ją wytrzasnął? Słyszałem, że w zakonach 

siedzą całkiem gorące laski. – Cash szczerzy do mnie zęby, 
a w jego oczach widzę dawne iskierki. nigdy by nie zdra-
dził Savannah, ale przysięgam, że przez to jeszcze bardziej 
naciska na mnie, żebym sobie kogoś przygruchał.

– Właściwie to poznałem ją tutaj, w tych pięknych 
murach.

– nieźle. Właśnie takie przeznaczenie planowaliśmy 
dla Biblioteki – stwierdza Cash z entuzjazmem.

– Mówisz, jakbyś zapomniał, że sami się tutaj spiknę-
liśmy – wtrąca Savannah, unosząc brew, po czym Cassie 
przybija jej piątkę.

– Hej, nie zmieniaj tematu – przerywa nam Ryder. 
– Musisz nas wtajemniczyć, stary. Kiedy to było? To 
ktoś ze szkoły?

– W sylwestra. i nie, nigdy wcześniej jej nie widzia-
łem. Później zresztą też nie.

Może to i nie pierwszy raz, kiedy to całe odliczanie do 
nowego roku i litry alkoholu skończyły się tym, że jakaś 
dziewczyna wyjękiwała moje imię, ale wtedy było inaczej. 
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Po pierwsze, tym razem byłem wystarczająco trzeźwy, 
żeby dokładnie zapamiętać jej wijące się pode mną ciało 
na tamtym boisku. Tyle razy wracałem myślami do tej 
nocy, do jej rąk wędrujących po moim torsie, do jej cięż-
kiego oddechu, gdy wsuwała palce do mokrych majtek...

– To dlatego wtedy zniknąłeś, ty napaleńcu! – Cash 
trąca mnie w ramię.

Savannah śmieje się i dolewa szampana do ich kie-
liszków.

– Chciałbyś spotkać ją jeszcze raz?
Tak, zdecydowanie tak. gdybym tylko wiedział, jak 

ją znaleźć.
– gdybym tylko mógł – przyznaję. – Ale to była jed-

norazowa przygoda. nie podała mi swojego numeru, 
kiedy ją o to poprosiłem.

– Ooo, takie są najlepsze.
Cassie wymierza mu kuksańca w ramię i kradnie mu 

drinka.
– Tajemnicza kobieta, nieźle. Jak wyglądała? Może 

się tutaj pojawia.
Otwieram usta, żeby ją opisać: długie brązowe włosy, 

wielkie i seksowne oczy w tym samym kolorze, biodra 
kołyszące się przy każdym kroku, chropawy głos przy 
orgazmie – no dobra, może nie dodałbym tej ostatniej 
informacji. Ale gdy już mam się odezwać, ktoś trąca 
mnie z tyłu kolanem.

Cudem udaje mi się nie wylać szkockiej. Już prawie 
się odwracam, żeby zrugać niezdarę, gdy widzę, że Jack-
son, dotychczas dziwnie milczący, sztywnieje.



– O, cześć – mówi, patrząc na kogoś stojącego za 
moimi plecami.

Wzrok wszystkich podąża w tamtą stronę, a gdy 
wreszcie i ja się oglądam, widzę znajomą twarz.

– To tak witasz swoją kochaną siostrzyczkę?
i oto właśnie – tak blisko, że mógłbym jej dotknąć 

i że owiewa mnie znajomy zapach jej kwiatowych per-
fum, stoi nie taka już tajemnicza dziewczyna, z którą 
spędziłem sylwestra. uśmiecha się z przekąsem, patrząc 
prosto na Jacksona.

Siostrzyczkę? Młodsza siostra Jacksona to tajemnicza 
dziewczyna z sylwestra?

Ja pierdolę.
To chyba jakiś żart.




