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R o z d z i a ł  1

H
eather Wainwright pokręciła słomką w umalowa-
nych malinową szminką, pełnych ustach. Mrożo-
na dietetyczna mocha zamieniła się już w rozwod-

nione espresso.
– Mam się zatrzymać i kupić jeszcze jedną? – spy-

tała Lexie, zezując na nią znad kierownicy BMW acti-
ve Hybrid, a jej krótkie czarne włosy zafalowały lekko.

– nie. Po prostu następnym razem kup większą.
Heather wrzuciła pusty kubek do uchwytu przed 

sobą i odłożyła słomkę. obgryzała paznokieć kciuka, 
czując jakiś niepokój, którego źródła nie potrafiła okre-
ślić. ostatnio zdarzało się to tak często, że powinna 
była się już do tego przyzwyczaić.

Powinna była. oto słowa klucze. Ten niepokój co-
raz bardziej przeszkadzał jej w codziennych zajęciach.
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na niektórych planach filmowych dorobiła się już 
reputacji rozkapryszonej primadonny. Może powinna 
posłuchać rady Lexie i zrobić sobie wakacje. Jej status 
w Hollywood był na tyle silny, że mogłaby pozwolić so-
bie na przerwę, nie obawiając się o losy swojej kariery.

Westchnęła. nawet gdyby chciała odpocząć, nie mo-
gła. nie teraz. Kalendarz na następne półtora roku mia-
ła już niemal całkowicie wypełniony różnymi projek-
tami. zresztą choćby mogła się wykręcić z niektórych 
zobowiązań, nie chciała tego. Wyglądałoby to, jakby się 
poddała, a Heather nigdy się nie poddawała.

– Przynajmniej miałaś kilka dni wolnego. – Lexie 
najwidoczniej odgadła powód westchnienia Heather. 
– Może nie powinnam była cię w to wciągać. Miałabyś 
pełne trzy tygodnie luzu.

– nie, w porządku. – zabrzmiało to trochę żałośniej, 
niżby chciała. owszem, reszta wolnego bardzo by jej się 
przydała, ale nigdy nie przepuszczała okazji, aby wspo-
móc Partnerstwo na rzecz Sztuk Miejskich, a Lexie do-
brze o tym wiedziała. Właśnie dlatego była najlepszą 
asystentką, jaka kiedykolwiek pracowała dla Heather – 
rozumiały się jak mało kto. Po dwóch latach współpra-
cy Lexie stała się bardziej jej przyjaciółką niż pracow-
nicą. – Przepraszam, że tak marudzę. Chcę to zrobić.

Heather wróciła do Los angeles pięć dni temu, po 
zakończeniu sześciotygodniowych zdjęć w Kolorado. 
Ledwo wyszła z lotniska i wsiadła do samochodu – nie 
zdążyła nawet zapiąć pasów – a Lexie już przekazywa-
ła jej dobre i złe wieści. Dobre były takie, że produkcja 
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jej następnego filmu została znacznie opóźniona, dzię-
ki czemu aktorka zyskiwała trzy tygodnie wolnego. To 
oznaczało, że będzie mogła odpocząć, a co więcej, że 
będzie miała czas, by wziąć udział w corocznym Festi-
walu Sztuk 24-godzinnych, czyli imprezie charytatyw-
nej wspierającej działalność Partnerstwa na rzecz Sztuk 
Miejskich. Heather starała się uczestniczyć w niej za 
każdym razem i była niepocieszona, sądząc, że w tym 
roku jej się to nie uda.

zła wiadomość była taka, że konferansjerka festiwa-
lu, aktorka rosie Barrett, miała niedawno wypadek na 
planie filmowym i złamała nogę w trzech miejscach – 
uraz był na tyle poważny, że wymagał operacji. Sponsor 
imprezy, MountFilms, musiał w ostatniej chwili zna-
leźć zastępstwo i wtedy Lexie zaproponowała kandy-
daturę swojej szefowej, nie pytając jej o zdanie.

Heather wystawiła łokieć przez okno i rzuciła gniew-
ne spojrzenie siedzącej za kierownicą asystentce.

– ale przypomnij mi, dlaczego uznałaś, że z chęcią 
zajmę miejsce rosie?

Teraz to Lexie westchnęła.
– Bo uwielbiasz Sztuki Miejskie. no i jesteś wygada-

na. To idealne zadanie dla ciebie. – zerknęła we wstecz-
ne lusterko, unikając przeszywającego spojrzenia He-
ather. – Ciesz się, że nie wrobiłam cię w ten wywiad, 
o który nagabują mnie ludzie od Jenny Markham.

– gdybyś to zrobiła, wyleciałabyś z pracy. – Jenna 
Markham była krzyżówką dziennikarza śledczego z Bar-
barą Walters. Wygrzebywała najmroczniejsze sekrety 
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z najgłębszej przeszłości swojej ofiary, a potem zmu-
szała ją do wypłakiwania się na antenie. Heather uda-
ło się ukryć przed światem większość swoich tajemnic. 
nie zamierzała trąbić o nich podczas jakiegoś obnaża-
jącego wywiadu.

– Widzisz? Wiem o tym. i dlatego jej odmówiłam. 
a Sztukom Miejskim przyklasnęłam. Bo ich działa-
nia chcesz wspierać. – Lexie przygryzła dolną wargę. 
– zresztą, chociaż nadal uważam, że powinnaś odpo-
cząć, to jednak przyznaję, że niekoniecznie teraz. Le-
piej, żebyś nie rozpamiętywała wyprowadzki Collina.

Heather uniosła ręce w geście irytacji.
– nie rozpamiętuję jego wyprowadzki! To rozstanie 

wcale mnie nie załamało. nic mi nie jest. ile razy mam 
ci to jeszcze powtarzać?

– nie przeszkadza ci, że sypiał z inną od Bóg wie 
kiedy? i że teraz się do niej wprowadza?

Heather opuściła ręce na kolana i wzruszyła ramio-
nami.

– ech. – nie potrafiła wytłumaczyć tego, co czuła 
do Collina Satchela, z którym raz się kochała, raz roz-
stawała. Choć po jego wyprowadzce Heather została 
sama w swoim ogromnym domu w Bel air, nie czuła 
się bardziej samotna, niż kiedy mieszkali razem. ich 
związek był oparty tylko na seksie i odgrywaniu holly-
woodzkiej superpary w mediach. a zresztą seks wcale 
nie był aż taki świetny…

– Ja też sypiałam z innymi facetami – przyznała się 
Heather. – Co tak patrzysz? zdjęcia się ciągną, więc 
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bywam napalona. – nie żeby któryś z jej kochanków 
dał jej to, czego potrzebowała. nawet seks z Collinem 
zawsze był taki sobie. Więc co niby straciła?

– Cóż, nawet jeśli naprawdę nic ci nie jest, w co 
wątpię, prasa orzeknie inaczej. Chyba że wyjdziesz do 
świata, pokażesz, że masz się świetnie bez niego. Pro-
wadzenie tej imprezy to znakomita okazja.

– Masz rację, masz rację… – Heather potrafiła im-
prowizować na zawołanie, a zagadać mogłaby każdego. 
Więc skąd to wahanie na myśl o prowadzeniu festiwalu?

uznała, że pewnie chodzi o wagę tej imprezy. ze 
wszystkich organizacji, które wspierała, ta naprawdę 
wiele dla niej znaczyła. To właśnie występy na scenie 
pomogły jej przetrwać dzieciństwo, a przecież celem 
Partnerstwa na rzecz Sztuk Miejskich było utrzyma-
nie edukacji artystycznej w podrzędnych szkołach. oba-
wiała się, że nie sprosta temu zadaniu, że bardziej za-
szkodzi, niż pomoże.

Jednak to wydarzenie wymagało konferansjera i po-
myślano właśnie o niej. a wycofanie się w tej chwili na 
pewno zachwiałoby sukcesem przedsięwzięcia.

– Masz rację – powtórzyła. – ale musisz mi napisać 
wszystkie wystąpienia, Lex. a jeśli trzeba będzie zro-
bić coś jeszcze, to ty się tym zajmiesz.

– oczywiście. To moja praca. zresztą jedyna dodatko-
wa impreza to ta dzisiejsza. nieoficjalna, nic wielkiego.

Właśnie jechały na tę „dzisiejszą imprezę”, o której 
wspomniała Lexie – był to wieczorek dla wszystkich lu-
dzi pracujących za kulisami. Będą tam przedstawiciele 
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MountFilms i Sztuk Miejskich, a także szefowie obsługi 
technicznej. Heather musiała tylko wypić parę drinków, 
pośmiać się z kiepskich dowcipów i uśmiechnąć do kil-
ku zdjęć. Potem się ulotni i będzie wolna aż do oficjal-
nego rozpoczęcia następnego wieczoru o dziewiątej.

– o której to się zaczęło? – na desce rozdzielczej 
wyświetlała się godzina 19:27.

– o siódmej. Więc jesteś wystarczająco spóźniona.
Heather nigdy nie zjawiała się nigdzie punktualnie, 

co również przyczyniło się do jej statusu primadonny. 
Wcale nie chciała robić wielkiego wejścia, jak twierdzo-
no w pismach plotkarskich. Po prostu gdy się spóźnia-
ła, nie musiała samotnie czekać. W grupie bezpieczniej. 
Fani nie czuli się tak onieśmieleni i chętniej podchodzi-
li do niej, gdy była otoczona przez innych, a tak działo 
się właśnie wtedy, gdy zjawiała się jako ostatnia.

– Mam z tobą wejść? – spytała Lexie, gdy zbliżały 
się do Drebs, gdzie odbywało się spotkanie.

– nie. – Heather pochyliła się do przodu, próbując 
ocenić, czy uda jej się dostać się do tego wystrzałowe-
go baru, unikając fanów i prasy. Spotkanie miało być 
kameralne, ale wieść o nim musiała się rozejść. W nie-
wielkiej grupce przy drzwiach dostrzegła już kilka apa-
ratów. Może z Lexie u boku łatwiej byłoby się przebić. 
– Tak. – ale czy wtedy nie będzie wyglądała bardziej jak 
primadonna? – nie – zdecydowała ostatecznie.

Lexie zachichotała, najwyraźniej zgadując, jaki pro-
ces myślowy zaszedł w głowie siedzącej obok niej ak-
torki.




