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Mężowi,
którego głos zawsze słychać
w moich książkach

definicje

[ gra ]
1. z abawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad, niekiedy połączona z hazardem (…)
2. s twarzanie pozorów dla ukrycia prawdy;
udawanie
3. p
 ostępowanie, działanie zmierzające
do osiągnięcia nad kimś przewagi
[ puls ]
1. r ytmiczne, wyczuwalne palcami rozszerzanie
i zwężanie naczyń krwionośnych wywołane
akcją serca
2. t rzymać rękę na pulsie: śledzić rozwój jakichś
wydarzeń

(Podręczny słownik języka polskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999)

Prolog

Kilka miesięcy później

Odwracam się. Klęczy, a na jego dłoni leży aksamitne
czarne pudełeczko. Serce zaczyna mi szaleńczo bić… Czy
może raczej p u l s o w a ć?
– Wyjdź za mnie, moja piękna.
…i gra nareszcie dobiega końca.
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Rozdział 1

Cooper

Komórka buczy trzeci raz w ciągu godziny. Zerkam na
wyświetlacz i widzę znów to samo imię. Marszczę czoło,
ale przesuwam palcem po ekranie i tym razem odbieram.
Pomija uprzejmości i od razu przechodzi do rzeczy:
– Zejdź na lunch.
– Mam spotkanie – kłamię.
– Jak zjesz, postawię ci pyszny deser – kusi Tatiana
niskim głosem.
– Dzięki, może następnym razem. – Kolejne kłamstwo.
Nie będzie następnego razu. Żałuję, że wcześniej nie zacząłem się uczyć na błędach ojca. On nie mieszał pracy
z przyjemnością. W brutalny sposób przekonał się, że nie
warto.
– Spławiasz mnie trzeci raz. Wiesz, ilu facetów zabija
się, żeby się ze mną spotkać?
11
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– Wielu, nie wątpię. Słuchaj, właśnie wszedł Miles.
Muszę kończyć.
Mój młodszy brat uśmiecha się i niepewnie macha ręką.
Zatrzymuję go gestem dłoni, nie słucham już trajkotania
Tatiany. Nie spodziewałem się jego wizyty, ale tym razem
cieszę się, że mam wymówkę, by skończyć rozmowę.
Miles kiwa głową i podchodzi do mahoniowego stolika, na którym pysznią się butelki z alkoholem i ozdobne
kryształowe szklanki. Te same, po które tyle razy sięgał na
naszych oczach ojciec. Nalewa sobie złotego płynu i wypija
połowę jednym haustem, oglądając jednocześnie panoramę Los Angeles. Na jego twarzy widzę napięcie. Nie dziwię
się, bo przychodzi tu jedynie, gdy musi o coś poprosić.
Szybko kończę rozmowę z Tatianą, ale w tej samej
chwili przez interkom zgłasza się Helen.
– Stephen Blake na pierwszej linii.
– Jeszcze moment, Miles.
Krótko rozmawiam ze Stephenem, a szklanka mojego
brata jest już pusta. Jego brązowe oczy są znużone i zmęczone, zaciska szczęki. Nie wiem, czego chce tym razem,
ale to coś grubszego.
– Sporo z Benem ryzykujemy przy tym projekcie. Zależy nam, ale nie za czterdzieści procent. Możemy dać dziesięć. Jesteś super menadżerem, więc skuś go procentem
od zysków. – Wiem, co powie, zanim jeszcze słyszę słowa.
– Kolacja w przyszłym tygodniu? Chętnie. Ale nie, nie mów
Miriam, żeby przyprowadziła koleżankę. – Chwila ciszy.
– Dzięki, Stephen, cieszę się. – Rozłączam się i zwracam
do Milesa: – Czemu zawdzięczam wizytę, braciszku? –
Oczywiście się domyślam, ale podejmuję grę.

Na scenie. Show
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Mój brat ignoruje pytanie i postanawia poruszyć swoją
sprawę mimochodem.
– Miriam nadal chce cię wyswatać?
Nalewam sobie drinka z kryształowej karafki i unoszę
ją, bez słów proponując Milesowi dolewkę, którą chętnie
przyjmuje.
– Przysięga, że tata kazał jej dopilnować, żebym się
dobrze ożenił. – Upijam trochę. – I daję głowę, że w przyszłym tygodniu na kolacji będzie kobieta do wzięcia, chociaż właśnie poprosiłem Stephena, żeby jej nie było. –
Wymieniamy szczery uśmiech, tak rzadki między nami.
Stephen był najlepszym przyjacielem ojca. Jest też jednym
z najbardziej obleganych agentów w Hollywood.
– Może Miriam wie, co robi. Starzejesz się. Pora się
ustatkować i przestać się zajmować pieprzeniem połowy
Hollywood.
– Mam dwadzieścia dziewięć lat! To jest starzenie się?
– Według hollywoodzkich standardów tak. Poza tym
ostatnio prawie stąd nie wychodzisz. – Rozgląda się po
moim gabinecie. – Zamieniasz się w t a t ę.
Mówi tak, jakby to było coś złego. Chociaż dorastaliśmy
w tym samym domu, dla mnie porównanie do ojca jest
komplementem, a mój brat traktuje to jak oszczerstwo.
Zmieniam temat na taki, który przybliży nas do prawdziwego celu wizyty.
– Jak tam sprawy w Mile High? – pytam ostrożnie,
bo wiem, że to drażliwa kwestia. Rok po śmierci ojca podzieliliśmy z Milesem naszą legendarną rodzinną firmę
producencką. Ja postanowiłem iść w ślady taty, który
sprawił, że z Montgomery Productions chcieli pracować
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najlepiej opłacani aktorzy i wszyscy reżyserzy. Za to Miles
uznał, że czas na zmianę. Rzucił się w ryzykowny świat
reality show i nagrał pierwszy program, Nagość. Do dziś
nie może pojąć, dlaczego show o striptizerkach z wielkimi sztucznymi piersiami zaliczył klapę. Nie zaakceptował
porażki i przez następne pięć lat próbował udowodnić, że
jest królem w branży. W tym czasie niemal wyczerpał swój
fundusz powierniczy, obserwował, jak dwa jego „pewniaki”
ponoszą spektakularną klęskę, i został publicznie porzucony przez dwudziestoletnią gwiazdeczkę, której właśnie
kupił porsche.
Już i tak napięte stosunki między nami pogarszał fakt,
że Montgomery Productions powodziło się z każdym rokiem lepiej. Mój sukces tylko wzmagał niechęć, którą brat
zawsze do mnie żywił.
– Świetnie – zapewnia. – Naprawdę rewelka! Właśnie
zaczęliśmy nagrania do programu, który zmiecie wszystko.
Szykuje się hit.
Słyszałem te słowa zbyt wiele razy, żeby uwierzyć, ale
w głębi serca wciąż mam nadzieję, że pewnego dnia mu
się uda.
– Wspaniale. O czym tym razem?
– Mieszanka Ryzykantów z Kawalerem do wzięcia.
– Miles się rozpromienia. – Puls. Nawet tytuł jest marketingowym sztosem. – On naprawdę uwielbia swoją pracę.
Kolejne porażki nie osłabiają jego determinacji. Dlatego
ciężko mi przychodzi odmawianie mu, chociaż doskonale
wiem, że kolejne pożyczki, o które prosi, nie są dobrym
posunięciem biznesowym. – Dwadzieścia laleczek w bikini
na bezludnej wyspie. I przystojny kawaler, który przy-
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padkiem jest również wschodzącą gwiazdą rocka. A do
tego masa konkurencji prowadzących do wymarzonych
randek. Walki w błocie i takie tam. Jedna z uczestniczek
jest wtyczką i robi, co jej każę, niekoniecznie, żeby wygrać.
Reklamodawcy oszaleją.
Muszę się bardzo starać, żeby na mojej twarzy nie odmalowały się prawdziwe uczucia. Kiedyś było tak, że jak
szesnastolatka zaszła w ciążę, to miała kłopoty. Teraz ma
własne reality show.
– Ciekawe. Kiedy zaczynacie?
– Pierwsze kilka odcinków mam już na taśmie. Odpadło dwanaście dziewczyn i zostało osiem. Ostatnie cztery
odcinki nadamy na żywo z Karaibów.
– Nie widziałem żadnych zajawek. Kiedy planujesz
premierę? – Mam nadzieję, dla dobra Milesa, że za co
najmniej pół roku.
– Za trzy tygodnie.
– Trzy tygodnie? – Naprawdę się staram, ale wyraźnie słychać niepokój w moim głosie. Nowy program, zero
reklamy, a przy tym premiery w każdej innej stacji? To
przepis na pewną klapę.
– No tak. – Miles traci rezon ledwie na ułamek sekundy, ale i tak to dostrzegam. – Słuchaj, Coop. Potrzebuję
pomocy. Wynegocjowałem świetną umowę na dziesięć dni
reklam w godzinach największej oglądalności, ale zaczyna
mi się kończyć kasa.
– Kiedy zaczęła się kończyć? – pytam krótko, bo wiem,
że zawsze przedstawia sytuację w jaśniejszych barwach.
– W zasadzie już się skończyła. Potrzebuję milion dwieście.

