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Damom z Royal Court 
(to będzie luźne określenie). 

Pozostańcie mądre i seksowne, 
moje drogie. 

 
 

For the girls who need a new fairytale. 
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Słońce radośnie zajrzało przez okno do kuchni. nie-
bo malowało się fioletem, zalewając ciche notting 

Hill różową poświatą, niezwykle intensywną jak na luty. 
Lecz pomimo piękna tego spokojnego poranka w Lon-
dynie, ja mogłam patrzeć tylko na mężczyznę opierają-
cego się o szafkę. Jedwabne czarne spodnie od piżamy 
wisiały nisko na jego biodrach, dzięki czemu widziałam 
wyrzeźbiony sześciopak i głęboko zarysowane mięśnie 
w kształcie litery V, po których lubiłam przesuwać pal-
cami. Jego włosy wciąż były zmierzwione po porannych 
zabawach. nie minęła nawet godzina, odkąd patrzył na 
mnie tymi swoimi przejrzystymi niebieskimi oczami, 
doprowadzając mnie do dwóch zachwycających orga-
zmów, od których palce u stóp same mi się podkurczały. 
Jego ciało było piękne, ale nie mogło się równać z jego 
sercem. Ścisnęło mnie w piersi, gdy pomyślałam o tym, 
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że jest mój. Wydawało mi się niemożliwe, że ten wspa-
niały mężczyzna należał do mnie. 

grzeszne usta Alexandra wygięły się w znaczącym 
uśmiechu, kiedy mu się przyglądałam. Wyciągnął ku-
bek w moją stronę. 

– To dla ciebie, Mała. 
Ostrożnie upiłam łyk i pokiwałam aprobująco głową. 
– W końcu udało mi się zrobić dobrą kawę? – za-

pytał. 
– nie jest zła – potwierdziłam i wzięłam kolejny łyk. 
– Po ostatniej nocy mogę chociaż zapewnić ci za-

strzyk kofeiny, nawet jeśli to oznacza, że sam muszę 
zaparzyć kawę.

– Jeśli zamierzasz się zabawiać ze mną przez pół 
nocy, to muszę się z tobą zgodzić – odparłam nieco 
złośliwie. Próbowałam zignorować ucisk w podbrzuszu, 
który pojawił się na wspomnienie poprzedniej nocy. 
Ostatnio ciągle spóźniałam się przez to do pracy i wcale 
nie musiałam się teraz znowu podniecać. 

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Alexander i ja wy-
pracowaliśmy wygodne rytuały pomimo naszych nie-
kończących się kłótni w kwestii kawy i herbaty. Prze-
trwaliśmy święta i spotkania z naszymi rodzinami, co 
było niemałym wyczynem, biorąc pod uwagę to, że jego 
ojciec wolałby, żebym zniknęła, a małżeństwo moich 
rodziców wisiało na włosku. Mimo to nasz związek był 
silniejszy niż kiedykolwiek. Kłamstwa i sekrety, które 
kiedyś oddzielały nas murem od siebie, teraz zostały 
zastąpione zaufaniem i zrozumieniem. nadszedł czas, 
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by się skupić na zmianach, które przyniesie ten rok. 
nie chodziło o to, że nie chciałam poślubić Alexandra. 
W rzeczywistości nie mogłam się doczekać, aż zostanę 
jego żoną. Chodziło o to, że będę musiała spędzać czas 
z ludźmi, których wolałam unikać, a także zmierzyć się 
z tym, jak bardzo zmieni się moje życie. 

Alexander ujął mój podbródek i ponownie skupiłam 
na nim swoją uwagę. Wróciłam do teraźniejszości.

– Znowu wyglądasz tak, jakbyś nad czymś przesad-
nie rozmyślała.

Zmusiłam się do uśmiechu i pokręciłam głową. 
– Mam teraz dużo zmartwień. 
– niedługo jedno ci odejdzie – powiedział beztro-

skim tonem, jednak ja i tak się zapowietrzyłam. 
Znowu zaczynamy. To był właśnie temat, którego 

wolałam unikać w rozmowach z moim nadopiekuńczym 
kochankiem. 

– naprawdę będę tęsknić za moją pracą. Oni mnie 
tam potrzebują – przypomniałam. innym mogło się 
wydawać, że to wcale nie jest wymarzona praca, ale 
mnie zależało na posadzie w Peters & Clarkwell. Po-
mimo tego, że byłam nowa w tej firmie, miałam okazję 
pracować nad kilkoma kampaniami społecznymi i eko-
logicznymi, które przyciągnęły uwagę na całym świecie. 
najlepszą częścią w pisaniu komunikatów prasowych 
i tworzeniu kampanii w mediach społecznościowych 
było to, że mogłam zmienić świat. nigdy bym się na tym 
nie wzbogaciła, ale to i tak nie miało dla mnie znacze-
nia ze względu na fundusz powierniczy, który miałam. 
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Jednakże dołączenie do rodziny królewskiej wiązało się 
z przejęciem nowych obowiązków, które uniemożliwia-
ły mi kontynuowanie pracy. Wciąż nie mogłam się z tym 
pogodzić. 

niebieskie oczy Alexandra zapłonęły, a on sam uniósł 
brew zaciekawiony. 

– Potrzebuję cię, a ty nie musisz pracować. 
– Ale chcę. Bycie niezależną bogatą osobą nie daje 

przyzwolenia na to, by całe dnie spędzać na zakupach 
i chodzeniu do spa. 

– Ty nie będziesz taka jak twoja matka – zapewnił 
mnie Alexander, subtelnie unikając tematu. Oczywiście 
wiedział, o co mi chodziło. A przynajmniej tak sądziłam, 
dopóki nie dodał: – i wierz mi, niedługo będziesz mieć 
wystarczająco obowiązków poza zakupami i kąpielami 
w błocie. 

Odłożyłam kubek kawy i spojrzałam na niego. Zaha-
czyłam palcem o gumkę jego spodni. 

– na przykład jakie? 
Otoczył mnie ramieniem w talii i energicznie przy-

ciągnął do siebie. Jego penis stwardniał między nami 
i to mi przypomniało, czego ode mnie oczekiwał. Jed-
nak pomimo pożądania, które płynęło w moich żyłach, 
nie miałam zamiaru odpuścić tego tematu. 

– Czy możemy zacząć od spędzenia całego dnia 
w łóżku? 

– Chociaż w tej chwili bardzo podoba mi się pomysł, 
że cały dzień chodziłabyś nago, miałem na myśli inne 
obowiązki. Zostanie moją żoną wiąże się z pewnymi 
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oczekiwaniami, Mała. – Jego ton złagodniał, mimo że 
on sam wciąż stanowczo otaczał mnie ramionami. 

– Och. – Oczywiście, że będą inne obowiązki. Wie-
działam o tym. A przynajmniej tak mi się wydawało. 
Wiele miesięcy temu oznajmiłam szefowi, że w lutym 
odejdę z pracy, więc dlaczego nie potrafiłam przetrawić 
tego, co się właśnie działo? Pewnie dlatego, że oznacza-
ło to odwrócenie się plecami do wszystkiego, co osiąg-
nęłam na uniwersytecie, no i musiałam wypłynąć na 
wzburzone wody królewskiej rodziny. Dla większości 
z nich wciąż byłam tylko zwykłą Amerykanką, która nie 
miała prawa poślubiać dziedzica tronu. Moja edukacja, 
moje wychowanie – nic nie miało dla nich znaczenia, 
przez co zrezygnowanie z kariery bolało mnie jeszcze 
bardziej. 

Alexander przesunął ustami po mojej szczęce. 
– To nie jest wyrok śmierci. 
– Te słowa znaczyłyby dla mnie więcej, gdybyś nie 

zachowywał się tak, jakby właśnie to oznaczały – wy-
paliłam. nie mogłam pohamować mojej własnej de-
fensywności. 

– Claro, wciąż będziesz pracować na rzecz organiza-
cji charytatywnych, a po ślubie będziesz miała dostęp 
do wszystkich moich kontaktów i zasobów. Będziesz się 
spotykać z przedstawicielami krajów, by wprowadzać 
prawdziwe zmiany, zamiast zajmować się tylko kam-
paniami online. 

Odniosłam wrażenie, że mówił o tych możliwoś-
ciach, jakby były bardziej chwalebne i ważniejsze niż 
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w rzeczywistości. Problem w tym, że widziałam róż-
nicę między aktywizmem a polityką. Alexander rów-
nież to rozumiał. Jednak niezależnie od tego, jak się 
czułam, wiedziałam też, że wybranie jego oznaczało 
rezygnację z mojego poprzedniego życia, ale już pod-
jęłam decyzję. Po prostu potrzebowałam więcej czasu, 
by się przyzwyczaić do tego pomysłu. Oczywiście nic, 
co dotyczyło Alexandra, nie było stopniowe. Wszyst-
ko między nami stało się tak szybko – poznałam go 
na przyjęciu po ukończeniu studiów, trafiłam do jego 
łóżka, a potem niespodziewanie się w nim zakocha-
łam. nasz związek przeszedł wyboistą drogę, ale gdy 
wróciliśmy do siebie jesienią, wszystko poszło gładko. 
A teraz ślub odbędzie się za dwa miesiące. Od tygodni 
kręciło mi się w głowie, bo próbowałam nadążyć za 
własnym życiem. 

– Wolałabym zostać z tobą w łóżku, niż siedzieć na 
spotkaniach z politykami – przyznałam z westchnie-
niem. Skoro musiałam zrezygnować ze swojej kariery, 
przynajmniej mogłam spędzić życie z Alexandrem, i to 
trochę łagodziło mój ból. niezależnie od tego, jak wiele 
się zmieniło, on był stałą częścią mojego życia. Moim 
centrum. Moją skałą. Poradzę sobie z chaosem, o ile 
będę przy nim. 

Przesunął ręce z moich bioder na tyłek. 
– Moglibyśmy zostać dzisiaj w łóżku. 
– nie ma mowy, X. – Szturchnęłam go żartobliwie. – 

Obiecałam Tori, że pójdziemy na lunch, i przysięgałam, 
że się nie spóźnię. 
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– Powiedz, że musisz się zająć naglącymi sprawa-
mi narodowymi. – Zakołysał biodrami, by pokazać mi, 
o jakich ważnych rzeczach mówiliśmy. 

Powstrzymałam się od jęku, ale na chwilę przesta-
łam się koncentrować, i to wystarczyło Alexandrowi, 
by podciągnąć moją spódnicę do bioder. Warknął gar-
dłowo, gdy dotknął koronkowych pasów od pończoch 
i pasujących majtek. Przesunął palcem po materiale, 
odsłaniając moją kobiecość, a mnie zalało pożądanie. 

– nie mogę cię wypuścić bez odpowiedniego pożeg-
nania – wymamrotał aksamitnym głosem. 

– Rano pożegnałeś mnie już dwa razy. – Ale wie-
działam, że kłócenie się o to nie miało sensu. Moje ciało 
zareagowało głodem na jego delikatne muśnięcia i otar-
łam się biodrami o jego rękę. 

– O Boże, kocham cię – powiedział, gdy zdjęłam mu 
spodnie i chciwie zacisnęłam palce wokół jego członka. 

Praca zdecydowanie mogła poczekać. 

COMMAND ME 

 57 

It felt like an eternity had passed since Alexander had lifted me 
to my feet in front of Brimstone. Time had slowed under his 
protection, but in the silent car, it sped back up as cameras 
clicked outside the tinted windows. My eyes found the 
ground, and I became heavily invested in a snag on the mat at 
my feet until a confident arm slung over my shoulder and 
pulled me close, encouraging me to bury my face in his 
shoulder. I inhaled the indescribable scent of him: cloves and 
soap and bourbon. It sank into me until the world around us 
faded away and I relaxed in his embrace. 

Without a word, he claimed me. 

6 
We rode silently through the crowds back to my flat as I tried 
to keep it together. I wouldn’t cry in front of Alexander. I 
wouldn’t show him my weaknesses now that I'd glimpsed his 
brutal strength, because I didn't want him to see me as 
vulnerable. Peering up at him, I felt his power rolling over me. 
He was powerful and commanding—he was unlike any man 
I’d ever met and I didn’t want him to see how much that 
scared—and excited—me.  

“Clara.” My name rolled off his lips with ease and I 
savored how it sounded. “Are you okay?” 

I nodded, a lump stuck in my throat. Did he sense the 
shift in our connection? The thread that had drawn me to him 
had been invisible—inexplicable—when we’d met. I’d felt it 
when I saw him again in Brimstone. But now that tenuous, 
elusive connection was gone, replaced by a firm, unyielding 
bond of trust. He had stood by me. I had to give him credit 
for that even though he’d gotten me into this mess in the first 
place. Was he thinking the same thing? Did he feel it, too? 

 
 

Pół godziny później zdecydowanie byłam spóźniona do 
pracy. Może to dobrze, że zbliżał się mój ostatni dzień. 
Jeśli dalej bym się spóźniała, to w końcu by mnie wyrzu-
cili. Zatrzasnęłam za sobą czerwone drzwi naszego domu 
i założyłam torebkę na ramię, a potem pomachałam ręką 
w stronę rolls-royce’a zaparkowanego przy chodniku. 




