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Prolog

Kilka miesięcy temu…

Andrew

Napisali to czarno na białym, jasno i wyraźnie, bez 

upiększeń.

Choć wypaczono fakty, a „New york Times” i tym 

razem nie zamieścił mojego zdjęcia, moja firma – 

Henderson i Hart – porządnie oberwała. Wiedziałem, 

co wkrótce nastąpi.

Widywałem to w tym mieście już nie raz.

Najpierw zaczną dzwonić moi priorytetowi klien-

ci, którzy kiedyś zarzekali się, że nigdy nie odejdą, 

ale teraz „nagle” znaleźli nowego prawnika. Potem 

pracownicy będą składać wypowiedzenia, bo skom-

promitowana firma w CV mogłaby stać się prze-

szkodą w karierze. Wreszcie zaczną wydzwaniać 
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inwestorzy, udając współczucie, choć publicznie 

potępili mnie w mediach i czym prędzej wycofali 

wszelkie fundusze.

W rezultacie zostanę kolejnym nadętym prawni-

kiem, który zrujnował sobie karierę, zanim na dobre 

się zaczęła.

– Jak długo to śledzenie emmy będzie panu ucho-

dziło na sucho? – spytał wynajęty przeze mnie pry-

watny detektyw.

– To moja córka, do cholery. Nie śledzę jej.

– Pięćset stóp. – zapalił papierosa. – Nie wolno 

panu podchodzić bliżej.

– Dobrze ją traktują?

Westchnął i podał mi plik zdjęć.

– Prywatne przedszkole, lekcje stepowania i week-

endy w parku, jak pan widzi. Ma się dobrze.

– Nadal płacze w nocy?

– Czasami.

– Nadal prosi, aby mogła mnie zobaczyć? Czy 

ona…?

Urwałem, gdy błękitne oczy siedzącej na huśtawce 

emmy napotkały mój wzrok. z piskiem zeskoczyła 

z siodełka i biegiem ruszyła ku mnie.

– Tatuuuś! Tatuuuś! – zawołała, ale nie zdążyła się 

zbliżyć, bo błyskawicznie ją złapano i wsadzono do 

samochodu, skąd dobiegł mnie jej płacz.

Kurwa…
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Usiadłem gwałtownie w łóżku, zdając sobie spra-

wę, że nie jestem w Central Parku w Nowym Jorku, 

lecz w Durham w Karolinie Północnej i właśnie obu-

dziłem się z kolejnego koszmaru.

rzuciłem okiem na zegar na ścianie: było tuż po 

pierwszej. Wiszący powyżej kalendarz wskazywał, 

że mieszkam tu zdecydowanie za długo.

Wszystko, czego dowiedziałem się sześć lat temu, 

sprowadzając się tutaj – rozważając różne za i przeciw, 

sprawdzając wszystkie wiodące firmy i rozszyfrowując 

charakter kobiet z Date-Match – teraz wydawało się 

nieistotne: mieszkanie, które kupiłem, było kiepską na-

miastką tego, które opisano w ogłoszeniu, tylko jedna 

firma okazała się warta mojego czasu, a liczba kobiet, 

które warto bzyknąć, kurczyła się z każdym dniem.

zaledwie kilka godzin temu byłem na randce z ko-

bietą, która twierdziła, że jest nauczycielką w zerów-

ce, uwielbia kolor czerwony i książki historyczne. 

W rzeczywistości była dwa razy starszą ode mnie 

daltonistką, która chciała tylko „przypomnieć sobie, 

jak to jest mieć w sobie kutasa”.

Poirytowany wyskoczyłem z łóżka, a idąc kory-

tarzem, poprawiałem ramki wiszące na ścianach. 

Starałem się im za bardzo nie przyglądać.

Czułem, że dziś wieczorem nie wystarczy mi kilka 

zwykłych shotów i byłem coraz bardziej wściekły, że 

od wieków nikogo nie zerżnąłem.



12    •    w h i t n e y  g .

Nalałem sobie dwa kieliszki bourbona i wychy-

liłem je jeden po drugim. zanim zdążyłem nalać 

kolejny, mój telefon zawibrował. e-mail.

Alyssa.

Temat: Za mało pary

Drogi Thoreau,

z pewnością właśnie pieprzysz którąś ze swoich 

zdobyczy, a za chwilę rzucisz jej swą niesławną 

kwestię: „Jedna kolacja. Jedna noc. Zero powtó-

rek”, ale coś przyszło mi do głowy i MUSIAŁAM do 

ciebie napisać…

Skoro twierdzisz, że tak bardzo lubisz seks, to dla-

czego upierasz się przy tej jednej nocy? Dlaczego 

nie znajdziesz sobie seksprzyjaciółki? Taki układ 

uchroniłby cię od zbyt częstej posuchy. (Zdaje 

się, że dzisiaj mija trzydziesty dzień operacji „Bez 

cipki”?).

Zaczynam się zastanawiać, czy ta zasada „jednej 

nocy” nie bierze się z przekonania, że na drugą nie 

starczyłoby ci już pary…

Fiut drugiej kategorii to nie koniec świata.

– Alyssa

Pokręciłem głową i napisałem odpowiedź.
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Temat: Re: Za mało pary

Droga Alysso,

niestety aktualnie nie pieprzę żadnej ze swoich 

zdobyczy, gdyż piszę odpowiedź na twój przeza-

bawny e-mail.

Faktycznie, właśnie mija trzydziesty dzień tak trafnie 

nazwanej przez ciebie operacji „Bez cipki”, ale po-

nieważ doszłaś podczas naszej ostatniej rozmowy 

przez telefon, operacja nie okazała się kompletną 

porażką…

Owszem, lubię seks – mój fiut jest nienasycony – 

ale powtarzałem ci setki razy, że nie interesują mnie 

związki. Żadne.

Ostatniej części twojego e-maila nie zamierzam 

nawet komentować, bo na „brak pary” żadna z mo-

ich koleżanek się nie skarżyła, a mój fiut na pewno 

nie należy do drugiej kategorii.

Zgadzam się jednak z tym, co napisałaś w zakoń-

czeniu: fiut drugiej kategorii to nie koniec świata.

W przeciwieństwie do niewyruchanej cipki.

– Thoreau

Telefon zadzwonił natychmiast.

– Serio? – wyrzuciła z siebie Alyssa, kiedy odebra-

łem. – Czy ja dobrze zrozumiałam twoją wiadomość?

– Nagle zapomniałaś sztuki czytania?
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– Jesteś przezabawny! – roześmiała się. – A co 

z twoją dzisiejszą podrywką?

– Kolejna pieprzona kłamczucha…

– Ałć! Biedny Thoreau. A miałam taką nadzieję, że 

trzydziesty dzień okaże się szczęśliwy.

Przewróciłem oczami i zrobiłem kolejnego drinka.

– Czy śledzenie mojego życia seksualnego stało 

się twoim nowym hobby?

– oczywiście, że nie. – W telefonie rozległ się jej 

lekki śmiech, a w tle słychać było szelest papieru. – 

Ale chciałam cię o coś spytać: skąd jesteś?

– Co masz na myśli?

– Dokładnie to, o co zapytałam – odparła. – Nie 

możesz być z Południa. Nie masz ani cienia akcentu.

zawahałem się.

– Jestem z Nowego Jorku.

– z Nowego Jorku? – Jej ton podniósł się o oktawę. 

– Więc dlaczego przeniosłeś się do Durham?

– z powodów osobistych.

– Nie wyobrażam sobie, abym kiedykolwiek chcia-

ła wyjechać z Nowego Jorku. Wydaje się idealnym 

miejscem do życia. Jest coś niesamowitego w jego 

światłach i mieszkańcach. Wszyscy na pewno mają 

wielkie marzenia i…

Przestałem jej słuchać i wychyliłem kolejnego 

shota. Jej poetyckie wizje na temat tego żałosnego 

miejsca musiały się skończyć. I to zaraz.
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– No i czy kancelarie adwokackie w Nowym Jorku 

nie są bardziej kuszące niż tutejsze? – Wciąż gadała. 

– Na przykład jedna z moich ulubionych…

– Co to za balet, do którego się przygotowujesz? 

– przerwałem jej.

– Jezioro łabędzie. – Porzucała każdy temat, gdy tylko 

wspomniałem cokolwiek o balecie. – Dlaczego pytasz?

– Tak się zastanawiam. Kiedy przesłuchanie?

– za kilka miesięcy. robię, co mogę, aby jakoś pogo-

dzić wszystkie zajęcia… – odchrząknęła. – To znaczy 

próbuję pogodzić ten nawał spraw z ćwiczeniami.

– Poproś szefa o kilka wolnych dni w tygodniu 

i odpracuj je w weekendy.

– To się nie uda.

– oczywiście, że się uda – powiedziałem stanow-

czo. – Jeden z prawników w mojej kancelarii pracuje 

od soboty do środy, aby móc zajmować się muzyką. 

Jeśli firma, w której pracujesz, jest coś warta, to pój-

dą ci na rękę.

– Tak, hmm, będę musiała o tym pomyśleć…

Cisza.

– W jakiej firmie pracujesz? – spytałem.

– Nie mogę ci powiedzieć.

– Nazwisko jednego ze wspólników?

– Tego też nie mogę zdradzić.

– Ale możesz mi zdradzić, jak głęboko mam w cie-

bie wejść dziś wieczorem?
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Gwałtownie wciągnęła powietrze, wydając ten 

seksowny dźwięk, który za każdym razem dopro-

wadzał mnie do szaleństwa.

– Jak długo jeszcze, twoim zdaniem, będę godził 

się na tę telefoniczną znajomość, Alysso?

– Tak długo, jak zechcę. – W jej głosie pojawiło się 

teraz więcej pewności siebie.

– Myślisz, że przez kolejny miesiąc będę gadał 

z tobą przez telefon, nie mogąc się z tobą pieprzyć? 

Ani nawet cię zobaczyć?

– Myślę, że będziesz gadał ze mną przez kilka kolej-

nych miesięcy, nie mogąc się ze mną pieprzyć. Prawdę 

mówiąc, myślę, że będziesz gadał ze mną przez kilka 

kolejnych lat, nie pieprząc się ze mną, bo jestem 

twoją przyjaciółką, a przyjaciele…

– Jeśli nie zrobimy tego w ciągu najbliższego mie-

siąca bądź dwóch, to przestaniemy być przyjaciółmi.

– Chcesz się założyć?

– Nie muszę. – rozłączyłem się i sięgnąłem po 

laptopa, aby dać Date-Match jeszcze jedną szansę. 

Gdy tylko kliknąłem w zdjęcie najładniejszej kobiety 

na stronie, dostałem powiadomienie, że przyszedł 

e-mail od Alyssy.
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Temat: Zaufaj mi

Za kilka miesięcy nadal będziemy przyjaciółmi, 

a fakt, że nie możesz zobaczyć mojej twarzy, wyda 

ci się bez znaczenia.

Przekonasz się.

– Alyssa

Temat: Re: Zaufaj mi

Za kilka miesięcy będziemy się pieprzyć, a fakt, że 

nie mogę zobaczyć twojej twarzy, wyda mi się bez 

znaczenia tylko dlatego, że będę cię posuwał od 

tyłu, opartą o stół.

Przekonasz się.

– Thoreau




