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Praca marzeń

Rankiem weszłam do gabinetu Helen, mając pewność, że
chce mnie zwolnić. Tak naprawdę zwalnianie pracowników
nie należy do jej obowiązków. Zajmuje się tym dział kadr.
Ale ten dział zlikwidowano. Przyszłość „Edge”, magazynu,
który kocham i dla którego piszę od czasu ukończenia studiów, wisi na włosku.
Wystarczyło, że znalazłam się w niedużym pomieszczeniu zawalonym starymi magazynami, naszymi i tymi wydawanymi przez konkurencję, a śniadanie – kawa z dwiema
łyżeczkami cukru i pełnoziarnisty tost z dżemem truskawkowym – zaczęło mi ciążyć w żołądku niczym kamień.
Nie podnosząc głowy znad trzymanej w dłoni teczki, Helen gestem pokazuje, abym zajęła miejsce naprzeciwko niej.
– Usiądź, Rachel.
Wykonuję jej polecenie, a na końcu języka mam tysiąc
słów: mogę być jeszcze lepsza; mogę robić więcej; pozwól
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mi pisać więcej, dwa artykuły tygodniowo, a nie jeden. Nawet: będę pracować za darmo, dopóki nie staniemy na nogi.
Nie stać mnie na pracę za darmo. Muszę mieć na czynsz,
nie spłaciłam jeszcze kredytu studenckiego, no i mam matkę, którą kocham, a która ma problemy zdrowotne, jednak nie jest ubezpieczona. Ale kocham także swoją pracę.
Nie chcę, żeby mnie zwolniono. Od zawsze chciałam zajmować się tym, co robię teraz. W rękach Helen spoczywa
moje przeznaczenie.
Siedzę więc zdjęta strachem i czekam, aż w końcu odłoży tę teczkę i popatrzy na mnie. A kiedy nasze spojrzenia się
krzyżują, zastanawiam się, czy następna historia, którą opowiem, będzie o tym, jak zostaję zwolniona z pracy.
Jestem zakochana w historiach. W tym, w jaki sposób
kształtują nasze życie. Jak potrafią naznaczyć ludzi, którzy
nawet nas nie znają. Jak wielki mają na nas wpływ, nawet jeśli dane wydarzenie nie dotyczy bezpośrednio naszego życia.
Najpierw zakochałam się w słowach, za pomocą których
mama i babcia opowiadały mi o tacie. Kryło się w nich to,
czego nie miałam w prawdziwym życiu – tato. Kolekcjonowałam je i na pamięć uczyłam się tworzonych przez nie historii. Dokąd zabrał moją mamę na pierwszą randkę (do japońskiej restauracji), czy jego śmiech był zaraźliwy (był),
jaki był jego ulubiony napój (Dr Pepper). Dorastałam, kochając historie i wszystkie fakty i detale, które pomagały mi
ukształtować towarzyszące całe życie wspomnienia o ojcu.
Kiedy oświadczyłam, że chcę, aby słowa stały się moim
zawodem, od ciotki dowiedziałam się, że chyba śnię. Mama
jednak przytoczyła mi słowa matki Picassa:
– Matka Picassa powiedziała mu, że gdyby wstąpił do wojska, zostałby generałem. Gdyby wstąpił do klasztoru, zostałby papieżem. Zamiast tego był malarzem i został Picassem.
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Dokładnie to samo ja myślę o tobie. Więc rób koniecznie
to, co kochasz.
– Robiłabym to z większą radością, gdybyś ty także zajmowała się tym, co kochasz – odpowiadałam zawsze, gdy
to mówiła.
– Tym, co kocham, jest opiekowanie się tobą – ripostowała zawsze.
Jest zdolną malarką, ale uważam tak tylko ja i maleńka
galeria, która po kilku miesiącach od otwarcia zbankrutowała. Tak więc moja matka ma zwykłą pracę, a drzemiący
w niej Picasso został odsunięty na dalszy plan.
Bardzo wiele poświęciła, aby zapewnić mi wykształcenie.
Ponieważ w gruncie rzeczy jestem nieśmiała wobec obcych,
większość nauczycieli nie zapewniała mi jakiegoś szczególnego wsparcia. Żaden z nich nie wierzył, że nadaję się do
wymagającego hartu ducha dziennikarstwa, tak więc musiała mi wystarczyć motywacja, jaką dawała mi mama i jej
wiara we mnie.
Pracuję dla „Edge” od niemal dwóch lat. Cięcia zaczęły
się dobre trzy miesiące temu, a ja i moi współpracownicy
obawiamy się, że będziemy następni w kolejce. Każdy, łącznie ze mną, daje z siebie sto dziesięć procent. Ale dla przedsięwzięcia ledwie utrzymującego się na powierzchni to za
mało. Jedynym sposobem na uratowanie „Edge” wydaje się
spory przypływ kapitału, na który raczej się nie zanosi, albo
artykuły bardziej elektryzujące od tych, które obecnie pojawiają się na naszych łamach.
Kiedy Helen otwiera usta, obawiam się, że usłyszę słowa:
„Musimy się pożegnać”. Myślę już nad historią, jakimś pomysłem, który wykorzystam w swoim kolejnym felietonie,
czymś ekscytującym, dzięki czemu nasz magazyn się wybije, a ja będę mogła nieco dłużej zachować posadę.
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– Tak się zastanawiałam nad tobą, Rachel – zaczyna. –
Spotykasz się z kimś w tej chwili?
– Eee. Czy się z kimś spotykam? Nie.
– Właśnie to chciałam usłyszeć! – Odsuwa na bok stertę
dokumentów i zdejmuje z półki jeden z magazynów, po czym
kładzie go na biurku między nami. – Bo widzisz, mam dla ciebie propozycję. Możliwe, że musiałabyś nagiąć nieco swoje
zasady moralne. Ale uważam, że ostatecznie przyniosłoby ci
to spore korzyści. – Pokazuje mi stary magazyn, uśmiechając
się z żalem. – To nasz pierwszy numer. Piętnaście lat temu.
– Uwielbiam go! – oświadczam.
– Wiem, zawsze interesowały cię nasze początki. Dlatego cię lubię, Rachel – mówi bez ciepła w głosie. Stwierdza
fakt i tyle. – Wiesz, swego czasu „Edge” był popularny. Przed
laty nie baliśmy się łamać zasad, zapuszczać tam, gdzie inne
magazyny nie miały odwagi. Chyba już tylko ty to kultywujesz. To twoje artykuły są zawsze najczęściej komentowane.
Skupiasz się na trendach i przedstawiasz surową, nieocenzurowaną opinię. Nawet ci, którzy nie zgadzają się z twoim
zdaniem, szanują cię za szczerość. Pewnie dlatego właśnie
siedzisz tu teraz ty, a nie Victoria. – Pokazuje brodą w stronę, gdzie znajduje się boks mojej największej rywalki.
Vicky. Jest ambitna i bardzo się stara. I jakoś zawsze ma
fart i uda jej się osiągnąć więcej niż mnie. Nie chcę mieć
w niej wroga. A mimo to odnoszę wrażenie, że toczy się tutaj konkurs popularności, na który wcale się nie pisałam.
Zawsze wydaje się tak cholernie zadowolona, kiedy Helen
nieszczególnie podoba się to, co napisałam, a bywa, że nie
jestem w stanie napisać ani słowa tylko dlatego, że przejmuję się tym, co może wymyślić Victoria.
– No bo widzisz, myślę, żeby trochę namącić. Jeśli chcemy
się utrzymać na rynku, coraz wyraźniejsza staje się koniecz~ 12 ~

ność chwycenia się czegoś bardziej drastycznego. Czegoś,
co sprawi, że ludzie zauważą „Edge”. Zgadzasz się ze mną?
– Jak najbardziej. Jeśli jest coś, co miałoby tchnąć w „Edge”
nowe życie…
– Tak cienko przędziemy, że wszyscy zaczęliśmy się bać;
staliśmy się superostrożni, nie wciskamy guzika w obawie
przed wybuchem. Marniejemy. Musimy poruszać tematy,
które nas przerażają, fascynują… A nikt nie fascynuje tego
miasta bardziej niż nasi kawalerowie z miliardami na koncie. Wiesz, o kim mówię?
– O playboyach?
Kąciki jej ust unoszą się.
– Tych najgorszych.
Kładzie na biurku kolejny magazyn. Patrzę na okładkę,
na której napisano: „Święty czy grzesznik?”.
– Malcom Saint*– szepczę.
– A któżby inny?
Mężczyzna na okładce ma perfekcyjnie wyrzeźbioną
twarz, piękne usta i oczy bardziej zielone niż denko butelki
po piwie. Uśmiech ma figlarny, mówiący, że lubi sprawiać
kłopoty, ale przede wszystkim lubi, jak uchodzi mu to na
sucho. Jednak w jego oczach widać rezerwę i coś lodowatego. O tak, te zielone oczy – istne kryształki zielonego lodu.
– Słyszałam o nim – przyznaję i zaczynam się denerwować. – Jak zresztą każdy, kto mieszka w Chicago.
Bezwzględny, tak o nim mówią.
Pies na baby.
I tak ambitny, że Midas może się przy nim schować. O tak.
Podobno Saint nie spocznie, dopóki cały świat nie stanie się
jego własnością.
*Saint – ang. święty.
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– Victoria uważa, że jesteś zbyt młoda i niedoświadczona na tak ryzykowny projekt, Rachel. Ale jesteś singielką,
a ona nie.
– Helen, wiesz, jak bardzo lubię pisać o trendach, ale
wiesz także, że bardzo chciałabym zajmować się także innymi tematami. Jeśli dasz mi szansę, obiecuję, że cię nie zawiodę. O jakiego rodzaju artykuł chodzi ci w jego przypadku?
– Demaskatorski. – Uśmiecha się szeroko. – Taki, w którym poznamy wszystkie pikantne szczegóły. Generalnie chodzi mi o cztery kwestie. W jaki sposób udaje mu się zachowywać cały czas taki spokój. O co chodzi z jego ojcem. Jaką
rolę w jego życiu odgrywają te wszystkie kobiety. I dlaczego, och, dlaczego ma wyraźne upodobanie do liczby cztery. No dobrze – dla podkreślenia swoich słów uderza dłonią
w biurko – aby się tego dowiedzieć… Będę szczera, Rachel:
musisz spróbować się zbliżyć. Stosować kłamstwa, niewinne kłamstewka. Wślizgnąć się do jego świata. Saint nie jest
mężczyzną, do którego łatwo uzyskać dostęp, dlatego właśnie nikomu nie udało się zdobyć odpowiedzi na choćby jedno z tych pytań, nie mówiąc o wszystkich czterech.
Słucham. Koncentruję się w pełni na jej słowach. Ale zaczynam się wiercić. Kłamstwa, niewinne kłamstewka. Zgoda, zdarza mi się kłamać. Jestem tylko człowiekiem. Bywa,
że zrobię coś, z czego nie jestem dumna, ale wolę się trzymać jasnej strony mocy. Lubię mieć spokojny sen, dziękuję
bardzo. Ale to naprawdę okazja, na którą czekam od ukończenia studiów.
– A jeśli Saint będzie się starał cię uwieść – kontynuuje
Helen – bądź na to gotowa. Możliwe, że też coś będziesz musiała z siebie dać. Potrafisz to zrobić?
– Tak mi się wydaje – odpowiadam, ale wcale nie jestem
tego taka pewna. No i ja… nie jestem pewna, ile trafi mi się
~ 14 ~

tego rodzaju okazji. Nie dane mi będzie pisać o sprawach,
które są dla mnie ważne, jeśli się nie postaram, aby o mnie
usłyszano. Podejmując się zgłębienia tematu, który tak bardzo fascynuje czytelników, w końcu będę miała szansę wypłynąć na szersze wody.
– Myślisz, że sobie poradzisz? Czy… – Zerka na drzwi.
Nie. Victoria nie może dostać tego tematu. Absolutnie
nie mam ochoty przełknąć tak gorzkiej pigułki.
– Zrobię to. Jestem głodna. Chcę to napisać – zapewniam ją.
– Zawsze możemy zaczekać i znaleźć ci inną dobrą historię, Rachel – mówi, grając teraz adwokata diabła.
– Biorę to. Saint to teraz mój temat.
– Saint to temat Chicago. I ulubieniec tego miasta. Trzeba z nim postępować bardzo ostrożnie.
– Chcę opowiedzieć jego historię – zapewniam ją.
– I to właśnie chciałam usłyszeć. – Śmieje się. – Rachel,
jesteś prześliczna. Jak laleczka. Jesteś zabawna i ciężko pracujesz, dając z siebie wszystko, ale w gruncie rzeczy jesteś jeszcze bardzo niewinna. Pracujesz tutaj od dwóch lat, a w branży dziennikarskiej działałaś już w trakcie studiów. Ale nadal
jesteś młodą dziewczyną bawiącą się w świecie dorosłych.
Jesteś zbyt młoda, aby wiedzieć, że w gdy chodzi o bogaczy
istnieją pewne niepisane zasady.
– Wiem, że jeśli chodzi o bogaczy, to zazwyczaj zaspokajamy ich potrzeby.
– Pamiętaj jedynie, że Saint mógłby zniszczyć nasz magazyn. Niczego nie może się domyślić. Zanim coś zaświta
mu w głowie, swoją twarz zobaczy we wszystkich kioskach.
– Nie przyłapie mnie – bąkam.
– W porządku, Rachel, ale chcę intymnych szczegółów.
Chcę poznać je wszystkie. Chcę się poczuć, jakbym siedzia~ 15 ~

ła w jego kieszeni i spędziła z nim cały dzień. Jak to jest być
nim? Ty opowiesz o tym całemu miastu. – Uśmiecha się radośnie i porusza myszką, wybudzając komputer. – Już się
nie mogę doczekać. No to zmykaj, Rachel. Dowiedz się, o co
w tym wszystkim chodzi, i to opisz.
A niech to, Livingston. Masz swój temat!
Jestem tak oszołomiona i rozradowana, że kiedy idę ku
drzwiom, aż się trzęsę, żeby przystąpić jak najszybciej do pracy.
– Rachel! – woła Helen, kiedy otwieram szklane drzwi.
Kiwa głową. – Wierzę w ciebie.
Stoję w bezruchu, z nabożną czcią myśląc, że w końcu
zdobyłam jej zaufanie. Nie sądziłam, że towarzyszyć będzie
temu tak wielki strach przed porażką.
– Dzięki za tę szansę, Helen – szepczę.
– Och, jeszcze jedno. Prasa generalnie nie ma dostępu
do Sainta. Zdarzają się jednak wyjątki i już wiem, z czego
możesz skorzystać. Zerknij na jego nowy portal społecznościowy, Interface. Zacznij od tej strony. On może i nie lubi
prasy, ale jest biznesmenem i wie, kiedy kontakt z dziennikarzami mu się opłaci.
Kiwam głową z odrobiną pewności siebie i całym mnóstwem wątpliwości, a kiedy tylko zamykam za sobą drzwi,
robię nerwowy wydech.
Okej, Livingston. Skup się i do roboty.
Mam tyle informacji na temat Sainta, że mejlem wysyłam sobie kilkadziesiąt linków; wieczorem, kiedy będę już
w domu, nastąpi ciąg dalszy zbierania materiałów. Telefonuję
do jego biura i proszę o umówienie mnie na wywiad. Sekretarka zapewnia, że się do mnie odezwą. Krzyżuję palce i mówię:
– Dziękuję, jestem dostępna praktycznie przez cały czas.
Mojej przełożonej bardzo zależy na artykule na temat najnowszego przedsięwzięcia pana Sainta.
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W końcu opuszczam redakcję i jadę do domu. Mieszkam
w Fulton River District, niedaleko fabryki czekolady Blommer. Budzi mnie zapach czekolady. Mój budynek ma cztery
piętra i można uznać, że to jeszcze śródmieście.
Czasem trudno uwierzyć, że żyję tak, jak zawsze marzyłam, a przynajmniej częściowo; marzyłam o aktówce, telefonie komórkowym, szpilkach i garsonce. Pragnęłam być na
tyle samowystarczalna, aby kupić mojej mamie samochód
jej marzeń i mieszkanie, z którego nikt jej nie eksmituje dlatego, że nie płaci czynszu. Nadal tego pragnę.
Na nieszczęście pracuję w trudnej branży. Już na studiach
byłam wolnym strzelcem bez stałego dochodu. Jest się uzależnionym od swojej muzy, a ona nie zawsze sypie pomysłami jak z rękawa. A potem odpowiedziałam na ogłoszenie
zamieszczone w „Chicago Tribune”. „Edge” szukało felietonistów zajmujących się modą, seksem i randkami, innowacjami, poradami dotyczącymi dekoracji wnętrz, a nawet
ciekawymi nowinkami na temat zwierząt. Redakcja mieściła się na dwóch piętrach w starym budynku w śródmieściu
i zupełnie nie przypominała korporacyjnych biur.
Górne piętro zajmują pracujący przy swoich biurkach
dziennikarze. Podłogi są z drewna, gabinety redaktorów mają
kolorowe ściany i mnóstwo satynowych poduszek, i na okrągło dzwonią w nich telefony i słychać gwar rozmów. Zamiast
chodzić do pracy w eleganckich garsonkach, piszę w za dużym, modnym T-shircie i skarpetkach, które na palcach mają
napis „Wierzę”. To szalony magazyn, równie szalony jak niektóre z naszych artykułów i felietonów – i uwielbiam go.
Ale przez rosnącą popularność blogów nasz nakład z każdym miesiącem robi się coraz mniejszy. „Edge” potrzebuje
czegoś nowego i awangardowego, a ja pełna jestem determinacji, aby udowodnić swojej przełożonej, że to zapewnię.
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– Gina! – wołam do mojej współlokatorki, kiedy wchodzę do naszego mieszkania z dwiema sypialniami.
– Tu jesteśmy! – odkrzykuje.
Jest w swojej sypialni razem z Wynn. To moje najlepsze
przyjaciółki. Wynn ma rude włosy, piegi, różową cerę i jest
słodka, zupełne przeciwieństwo ciemnej, zmysłowej Giny.
Jesteśmy jak pudełko lodów w trzech smakach. Gina i ja
jesteśmy wysokie, natomiast Wynn to elf. Gina i ja próbujemy korzystać z logiki; Wynn zawsze kieruje się uczuciami. Ja robię karierę, Wynn lubi się wszystkimi opiekować,
a Gina to seksbomba, do której jeszcze nie dotarło, że może
wykorzystywać mężczyzn jako swoje osobiste dilda (gdyby
chciała). Nie chce. Naprawdę.
Rzucam torbę w progu. Widzę, że zamówiły mnóstwo
chińszczyzny, więc się do nich przyłączam.
Oglądają jakiś stary odcinek Seksu w wielkim mieście.
Przez chwilę jemy w milczeniu i oglądamy film, ale
w ogóle nie zwracam uwagi na to, co się dzieje na ekranie.
Jestem zbyt podekscytowana. W końcu wyrzucam z siebie:
– Dostałam temat.
– Co takiego? – Obie przestają jeść.
Kiwam głową.
– Mam pierwszy duży temat. Artykuł na trzy, cztery, a co
tam, nawet i na pięć stron. Zależy od tego, ile uda mi się
zdobyć informacji.
– Rachel! – wołają obie i rzucają się w moją stronę.
– Tylko bez przytulania! Cholera! Wysypałyście ryż!
Piszczą i cofają się, a Wynn idzie po bezprzewodowy odkurzacz.
– Co ta za temat? – pyta.
– Malcolm Saint.
– Malcolm Saint?
~ 18 ~

– No ale co konkretnie? – chce wiedzieć Wynn.
– To… taka trochę tajna akcja. – Widać, że umierają z ciekawości. – Mam go poznać.
– Jak?!
– Próbuję umówić się z nim na wywiad dotyczący Interface.
– Aha.
– Ale będę także zbierać w tajemnicy informacje na jego
temat. Będę go… rozbierać – dodaję prowokacyjnie.
– RACHEL! – Gina uderza mnie w ramię, wiedząc, że ogólnie jestem dość purytańska.
Wynn kręci głową.
– Ten facet to ciacho!
– Co o nim wiecie? – pyta Gina.
Wyjmuję laptopa.
– Weszłam dzisiaj na jego wszystkie strony społecznościowe, no i okazuje się, że na Instagramie obserwują go ponad cztery miliony osób.
Przeskakujemy na inne strony i sprawdzamy jego wpisy na Twitterze.
To, co czytam, nie robi na mnie wrażenia.
– Jego asystentka nie umówiła mnie na spotkanie, a jedynie wpisała na listę. Ciekawe, czy za pomocą mediów społecznościowych będę mieć więcej szczęścia.
– Poszukajmy ci jakiegoś seksownego zdjęcia profilowego, na wypadek, gdyby Saint miał je zobaczyć.
– Nie ma mowy – protestuję.
– Daj spokój, Rachel, musisz wyglądać tak ponętnie, jak
tylko się da. To może być. – Pokazuje na zdjęcie w jednym
z moich dawnych albumów, na którym mam na sobie spódnicę i koszulę w stylu grzecznej sekretarki, ale trzy górne guziki na piersiach wyglądają, jakby lada chwila miały odpaść.
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– Nie znoszę tej koszuli.
– Bo prezentuje twoje wdzięki. Dalej, zróbmy to.
Zmieniam szybko zdjęcie profilowe, a potem wysyłam
wiadomość.
Panie Saint, tu Rachel Livingston z „Edge”. Byłoby wspaniale, gdyby zgodził się Pan na wywiad dotyczący Pańskiej
nowej, wschodzącej gwiazdy, Interface. Prośbę tę przedłożyłam także w Pańskim biurze. Mogę się dostosować
w kwestii daty i godziny…

Dodaję swoje dane, po czym klikam „wyślij”.
– No dobra, trzymajcie kciuki – mruczę i czuję, że w moim
brzuchu harcują motyle.
Później, kiedy Wynn idzie do domu, a Gina kładzie
się spać, siadam na łóżku z laptopem na kolanach i paczką żelków.
– Interesujące informacje – mówię do znalezionego w internecie zdjęcia mężczyzny. Czytam aż do północy. Całkiem
sporo udaje mi się wygrzebać.
Malcolm Kyle Preston Logan Saint. Dwadzieścia siedem
lat. W Chicago z nazwiskiem jego rodziny wiąże się tak stara
fortuna, że jego narodziny obwieściły nagłówki gazet. Gdy
miał pięć lat, trafił do szpitala z zapaleniem opon mózgowych, a świat drżał z obawy, czy wyzdrowieje.
Rok później miał już czarny pas w karate, a podczas weekendów latał z jednego stanu do drugiego jednym z samolotów ojca razem matką, bywalczynią salonów. W wieku lat
trzynastu całował się już z większością dziewcząt w szkole.
Jako piętnastolatek był największym światowym graczem
i osobą, której kłamstwa przychodzą bez żadnego trudu.
Trzy lata później stał się już doskonałym przykładem zim~ 20 ~

nego drania, do tego obrzydliwie bogatego. W wieku dwudziestu lat stracił matkę, ale był zbyt zajęty jazdą na nartach
w szwajcarskich Alpach, żeby zdążyć na pogrzeb.
Kiedy miał dwadzieścia jeden lat, on i jego dwóch najlepszych przyjaciół, Callan Carmichael i Tahoe Roth, uznawani byli za najbardziej znanych beneficjentów funduszy
powierniczych naszego pokolenia.
Jest właścicielem czterech bugatti o numerach rejestracyjnych BUG 1, BUG 2, BUG 3 i BUG 4. Ma domy rozsiane
po całym świecie. Luksusowe auta. Kilkanaście złotych zegarków, włączając w to wieczny kalendarz z różowego złota, kupiony na aukcji za dwa miliony trzysta tysięcy dolarów. Można powiedzieć, że to kolekcjoner. Spółek, zabawek,
no i kobiet.
Malcolm jest jedynakiem, a po odziedziczeniu milionów
matki i wykazaniu się w kolejnych latach nieprawdopodobną
smykałką do interesów, stał się nie tylko miliarderem, lecz też
niepodważalnym symbolem władzy. Nie politycznej, ale tej
starej, dobrej władzy, która idzie w parze z pieniędzmi. Sainta
nie łączy się z podejrzanymi działaniami chicagowskiej machiny politycznej, ale jeśli chce, potrafi pociągnąć za odpowiednie sznurki. Wiedzą o tym wszyscy politycy – dlatego
też w ich interesie leży, aby ten playboy był po ich stronie.
Saint nie zapewnia wsparcia byle komu. Nie robi tego
w przypadku kogoś, kogo nie zamierza przyjąć pod swoje
skrzydła, tak więc w sposób pośredni osoba, która otrzymuje wsparcie Sainta, nie może trafić pod skrzydła kogoś innego. Korzystając z pokaźnego spadku, Saint w bardzo młodym
wieku stał się inwestorem wysokiego ryzyka, pompującym
kapitał w projekty technologiczne wielu swoich kolegów ze
studiów na uczelniach Ivy League, z których wielu odniosło
ogromny sukces, sprawiając, że Saint stał się o kilkaset mi~ 21 ~

lionów bogatszy od własnego ojca. Obecnie zarządza swoimi inwestycjami w siedzibie spółki M4. Spółka ta, której nazwa pochodzi od pierwszej litery jego imienia i ulubionej
liczby, powstała na początku jego biznesowej kariery, kiedy
wiele z jego inwestycji trafiło na giełdę.

Okładka najnowszego „Enquirera”

Malcolm Saint: sekrety naszego ulubionego niegrzecznego chłopca
Z iloma spał kobietami?
Dlaczego małżeństwo go nie interesuje?
Jak stał się najseksowniejszym kawalerem Ameryki?
I więcej!
Twitter:

@MalcolmSaint żałuję, że w ogóle cię poznałam! #zdychajwpiekle
JUŻ, KURWA, NIE ŻYJESZ! @MalcolmSaint pieprzyłeś się
z moją dziewczyną już, kurwa, NIE ŻYJESZ
Ktoś ma ochotę na drinka? @MalcolmSaint stawia
w Blue Bar!
Facebook:

Hej, Mal, pamiętasz mnie? Tydzień temu dałam ci swój
numer. Zadzwoń albo napisz!
Saint – pijemy w weekend, będę z żoną w mieście.
(Co nie znaczy, że ją przyprowadzę. Już wystarczająco
pieje nad tobą z zachwytu). Daj znać gdzie.
Świetnie wyszedłeś na tych zdjęciach na jachcie, Saint.
Masz miejsce na jeszcze kilka osób? Moje koleżanki
i ja chętnie znowu z tobą poimprezujemy! J
XOXO
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Wow!
– Niezły z ciebie ananas, co? – szepczę, około północy
zamykając laptop.
Założę się, że połowa z tego, co się znajduje w necie, jest
przesadzona albo mija się z prawdą, dlatego też potrzebuję
bardziej wiarygodnych informacji – takich z pierwszej ręki.
Gallery Books
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Z szerokim uśmiechem
zerkam na zegarek. Za późno już na
to, abym zadzwoniła do mamy i pochwaliła się, że w końcu
mam swój wielki temat.
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