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1

Wanda 

ZArAbiAłAm piętnAście tySięcy pluS bonuSy. Moje kole-
żanki w korpo mogły marzyć o takich pensjach. Mama mi 
nagrała tę robotę. Było pięknie i cudownie, wystarczyło 
przymknąć oko na pewne sprawy. Na przykład nie zwra-
cać uwagi na faceta wykrwawiającego się na płytkach w ko-
rytarzu rezydencji pana Eduarda. Nie zadawać durnych py-
tań. Czy pogotowie zostało wezwane? Nie. I nie zostanie. 
Nie pytać, co ten nieszczęśnik zrobił, bo bezpieczniej nie 
wiedzieć. Najlepiej zapomnieć, że się go w ogóle widziało, 
i w ciszy doszorować kafelki wybielaczem. 

Pieniądze regularnie wpływały na konto, a ja nie mog-
łam narzekać. Było mnie stać, żeby zapewnić podupadają-
cej na zdrowiu matce opiekę pielęgniarską.

Tak więc trochę się wkurzyłam, kiedy Roberto wezwał 
mnie do swojego gabinetu i z obojętnym wyrazem twa-
rzy oznajmił, że wraca na Sycylię. To oznaczało, że z dnia 
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na dzień zostałam bez pracy. Miałam na szczęście trochę 
oszczędności i Roberto zostawił mi sporą odprawę za trzy-
manie języka za zębami. Mawiają, że milczenie jest złotem, 
i mają rację. Moje milczenie jest warte góry złota. Gdybym 
zaczęła sypać, cała rodzina Vedettich skończyłaby w pace. 

Oszczędności nieubłaganie się kurczyły i musiałam coś 
wymyślić. Filip zaproponował mi pracę na recepcji w szko-
le, zaznaczył jednak, że pensja będzie: „normalna”. Do do-
brego człowiek szybko się przyzwyczaja i było mi trudno 
tyrać przez osiem godzin dziennie za ułamek tego, co do-
stawałam wcześniej.

– Gapi się! – wyszeptała Pola konspiracyjnie, w efekcie 
czego wszystkie druhny przy naszym stoliku zaczęły się 
poprawiać na krzesłach. Mój kark płonął. Zaryzykowałam 
rzut oka przez ramię i zderzyłam się z kamiennym zielo-
nym spojrzeniem. Roberto siedział z drugiej strony namio-
tu weselnego, daleko od stołu państwa młodych, i sztyleto-
wał mnie wzrokiem. Natychmiast się odwróciłam.

– Dlaczego tak daleko go posadzili? – narzekała Anka, 
koleżanka Poli i Julki z pracy.

Dziewczyny wzruszyły ramionami. Ja wiedziałam. Alek-
sander, brat pana młodego, przyprowadził na ślub Lucy, 
byłą agentkę, która dosłownie rozbiła kartel narkotykowy 
Roberta i wykurzyła go z miasta. Chyba się nie lubili. 

Na stołach postawiono mnóstwo białych róż w otocze-
niu zielonych igieł i liści. Nerwowo przejechałam palcami 
po białym satynowym obrusie, starając się ignorować cię-
żar spoczywającego na mnie spojrzenia. Woń kwiatów mie-
szała się z charakterystycznym zapachem piankowej pod-
łogi, na której stały stoły.
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– Czas na toast! – Aleksander wstał i wzniósł kieliszek. – 
Proszę o wyrozumiałość dla mojego brata. On nie jest nie-
zadowolony. On ma taki wyraz twarzy.

Aleksander nie byłby sobą, gdyby przegapił okazję, żeby 
dogryźć Filipowi. Przez namiot przetoczył się nieśmia-
ły pomruk śmiechu. Filip przerażał ludzi i nikt, oprócz 
brata i jego żony, nie ośmielał się z niego żartować. No, 
może kuzyn Roberto, w sumie on wydawał się jeszcze  
groźniejszy.

Po długiej nafaszerowanej niewybrednymi docinkami 
przemowie podano obiad. 

Mój żołądek był związany w supeł od dwóch dni. Rober-
to dziwnie na mnie patrzył. Julia twierdziła, że w makijażu 
z eyelinerem przypominałam jego wielką miłość, Lanę Del 
Rey. Ja w ogóle nie czułam się do niej podobna. Mam inny 
kolor włosów, oczu…

Oczywiście magnetyczne spojrzenie, którym obdarzał 
mnie Włoch, sprawiało, że krew wrzała mi w żyłach. Jed-
nak umówmy się, miał mnie pod nosem przez prawie rok 
i nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi. Teraz niech się 
wypcha. Nie byłam już tą głupią dziewczynką, która padała 
do stóp każdemu mężczyźnie, który na nią spojrzał.

Kiedy skończyły się toasty, Aleksander, który zabrał mi-
krofon wodzirejowi, zagonił wszystkich na parkiet. 

Goście stanęli dookoła, tworząc koło. Julia w sukni, któ-
ra przypominała trochę grecką kolumnę z wybrzuszeniem, 
wyszła na środek. Słyszałam, że ćwiczyli układ od kilku dni.

Orkiestra zaczęła grać jakiś rockowy kawałek, który 
moim zdaniem w ogóle nie pasował na pierwszy taniec. 
Ale co ja tam wiem.
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– Ostrzegałam, żeby nie pozwalała Filipowi wybierać 
muzyki – jęknęła obok mnie ruda przyjaciółka Julki. – Mó-
wiłam, żeby wzięli piosenkę Beyoncé.

Nie chciałam obgadywać koleżanki, więc wzruszyłam 
ramionami. Cóż, układ jakiś był, ale kapela grała w zbyt ży-
wiołowym tempie i młodzi nie nadążali za melodią. Prawdę 
mówiąc, pierwszy raz widziałam Filipa takiego bezradnego. 
To było nawet zabawne, ale nikt nie odważył się zaśmiać. 

– Brawo! – krzyknęłam, kiedy tylko skończyli, i zaczęłam 
głośno klaskać. W ślad za mną podążyły inne dziewczyny, 
a potem cała reszta. Lucy uśmiechnęła się do mnie ciepło.

– A teraz dajcie coś, do czego da się tańczyć! – zarządził 
Aleksander, machając na orkiestrę. Wyróżniał się z tłumu 
w stylowej czarnej koszuli z drobnym nadrukiem.

Z wysokich kolumn poleciała piosenka Wake Me Up Be-
fore You Go-Go. Młodszy brat Filipa natychmiast chwycił 
Lucy w ramiona i zaczął nią szaleńczo obracać. Widziałam, 
że dziewczyna straciła całkowicie panowanie nad własnym 
ciałem. Filip potwierdził moją teorię o kompletnym braku 
poczucia rytmu. Gapiłam się na ten show z rozchylonymi 
wargami. Mafiosi podrygujący do rytmu piosenki Wham! 
wyglądali komicznie. Ja pewnie nie prezentowałam się le-
piej, przestępując sztywno z nogi na nogę obok koleżanek 
Julii. Kapela się zlitowała i na następną piosenkę wybrała 
powolnego przytulańca Beneath Your Beautiful.

Już miałam schodzić z parkietu, kiedy poczułam na łok-
ciu ciepłą dłoń.

– Roberto – wydyszałam, spotkawszy się z jego elektry-
zującym spojrzeniem.

– Zatańczymy. 




