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Dylan

Zauważyłem ją, gdy tylko wyszła na zewnątrz. Nie było 
jej w domu, gdy pojawiliśmy się z Aaronem na miejscu, 
niemal pół godziny wcześniej. Powitali nas Susan i Ray-
mond Kincaid, rodzice Donovana, po czym zaprowadzili 
nas na tyły domu, do ogrodu, gdzie czekała reszta go-
ści. Przesunąłem wzrokiem po zebranych, szukając jej 
twarzy. Rozpoznałem wielu z nich – w większości pra-
cowników Reach, ale też kilka osób z zamierzchłej prze-
szłości, z  czasów, gdy Donovan był jeszcze zaręczony 
z moją pasierbicą. Tyle znajomych twarzy, ale nie było 
wśród nich jej. 

A tylko ją chciałem zobaczyć. 
Kolejne pół godziny spędziłem, udając, że interesują 

mnie niezobowiązujące rozmowy z innymi gośćmi, i po-
pijając zbyt słodkiego szampana. Rozmowy toczyły się 
na standardowe tematy: pogoda, giełda, ostatnie hity 
Broadwayu, projektant kiecki ślubnej panny młodej. 
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Ten ostatni temat wzbudził moje zainteresowanie. 
Co prawda nie obchodziła mnie moda ślubna, ale za to 
każda informacja na temat Sabriny była na wagę zło-
ta. Ostatecznie przy okazji ktoś mógł wspomnieć o jej 
siostrze, jej jedynej żyjącej rodzinie. Chyba powinna się 
pojawić? 

Może powinienem zapytać Westona… Nie, to zbyt 
oczywiste. W końcu ostatnim razem, gdy byłem w Sta-
nach, jedliśmy razem kolację i jechaliśmy taksówką. Ale 
z drugiej strony czy nie byłoby naturalne zapytać o tę cu-
downą dziewczynę… jakże ona miała na imię?

Rozmyślałem nad tym, jak najlepiej sformułować py-
tanie, gdy Westona zaczepiła jego dawna asystentka. 

– Nie rozmawiaj ze mną. Nawet na mnie nie patrz bez 
tego małego w ramionach – zganiła byłego szefa Roxie, 
mówiąc ze swoim ciężkim węgierskim akcentem. – Led-
wo go poznałam, a ty już go zabrałeś.

Weston się roześmiał.
– Spokojnie, jest gdzieś w pobliżu. Elizabeth pokazu-

je go… – Nie usłyszałem dalszej części jego wypowiedzi, 
bo w tym momencie pojawiła się ona – kobieta, na którą 
czekałem. Różowe policzki, błyszczące usta, włosy sple-
cione luźno na karku, oczy błyszczące z ekscytacji. Cały 
świat zniknął. Była tylko ona. Audrey Lind. Najpiękniej-
sza kobieta na świecie. Wyszła z domu, trzymając w dło-
ni rąbek sukni, by jej nie przydeptać. Jej strój miał kolor 
czerwonego wina, pasujący do jej szminki. Leżał na niej 
jak namalowany i  podkreślał jej kształty. Na pewno 
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sporo czasu poświęciła na przygotowania. Wyglądała 
jak rubin na tle zwykłych, polnych kamieni. Nie dało się 
jej nie zauważyć. 

Nie odrywałem od niej wzroku. Podążyła w kierun-
ku zespołu. Szepnęła coś na ucho gitarzyście, a ten dał 
sygnał wokaliście. Zespół umilkł, a Audrey podeszła do 
mikrofonu. 

– Witam wszystkich i proszę o chwilę uwagi. – Odcze-
kała, aż goście przestaną rozmawiać. 

– To siostra Sabriny, Aubrey – poinformował Roxie 
Weston. 

– Audrey  – poprawiłem go, nie spuszczając z  niej 
wzroku.

– No tak, Audrey. Nie tak powiedziałem? Słodkie 
dziewczę.

Słodkie? Owszem. Dziewczę? O nie, to była prawdzi-
wa kobieta!

Audrey odezwała się ponownie:
– Dostałam info od szofera, że Sabrina i  Donovan 

będą za jakieś dziesięć minut. Chciałam was wszystkich 
poinformować, czego możecie się spodziewać.

– A jest jakiś plan na wypadek, jeśli ona powie „nie”? – 
wykrzyknął męski głos z tłumu. Rozpoznałem go. Był 
to jeden z  moich partnerów biznesowych, Nate Sin-
clair. Skurczyłem się wewnętrznie z zażenowania. Od-
szukałem Nate’a wzrokiem. Stojąca obok niego wysoka 
brunetka zatkała mu usta dłonią. Była to zapewne jego 
dziewczyna, Trish. Jeszcze nie miałem okazji jej poznać. 
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– Przepraszam za niego! – odezwała się głośno. – Wy-
daje mu się, że jest zabawny!

– Tak, proszę go zignorować – dodała od siebie Au-
drey. – Sabrina na pewno powie „tak”, ale nie zapeszajmy.

– Przepraszam, wybaczcie, niesmaczny żart – zrejte-
rował Nate.

– Sytuacja faktycznie jest niecodzienna – zauważy-
ła Roxie krytycznie. – Wesele niespodzianka może być 
w porządku dla gości, ale dla panny młodej?

Zgadzałem się z nią. Według mnie wesela to wiele ha-
łasu o nic. Ot, świetny chwyt marketingowy, równie do-
bry jak walentynki. W końcu byłem w tym specjalistą. 

Dziś jednak mój sceptycyzm nie przyćmiewał rado-
ści. Nie kiedy Audrey była tak blisko. 

– Jak tylko się pojawią… – kontynuowała – …Sabrina 
uda się do przebieralni, by się przygotować. Uwierzcie 
mi, nie potrwa to długo – maksymalnie trzydzieści mi-
nut. Zostaniecie powiadomieni, kiedy zająć miejsca sie-
dzące. Do tego czasu jedzcie, pijcie i tańczcie! Czy to nie 
cudowny dzień?

Po tych słowach nastąpił aplauz, po czym zespół za-
czął ponownie grać, a goście podjęli przerwane rozmo-
wy. Audrey ruszyła w kierunku domu, wymieniając po 
drodze uprzejmości ze znajomymi. Nieopodal kelner 
z hukiem odkorkował szampana. Audrey podskoczyła, 
po czym się roześmiała, chwytając się za serce. 

Boże, ależ ona była piękna! Nie mogłem oderwać od 
niej wzroku. Przyćmiewała urodą słońce. 
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– …Dylan, może wspólny toast?
– Co? – Nie dosłyszałem początku wypowiedzi Wes-

tona. 
Klepnął mnie w plecy.
– Powiedziałem, że może powinniśmy wznieść toast 

z Donovanem i Sabriną, kiedy się pojawią.
Jedyne, na co miałem ochotę, to znaleźć się sam na 

sam z Audrey. Nie liczyłem jednak na to, a zresztą znik-
nęła gdzieś w tłumie, więc skierowałem uwagę na przy-
jaciela.

– Jasne. Tylko znajdę Aarona i powiem mu, gdzie je-
stem. 

Odnalazłem syna tam, gdzie go ostatnio widziałem – 
skulonego z komórką i słuchawkami w uszach w cieniu 
domu. Był nieśmiałym trzynasto… a nie, czternastolat-
kiem – ostatnio miał urodziny. Nie spodziewałem się, 
że będzie miał ochotę socjalizować się z gośćmi. Towa-
rzyszył mi wyłącznie dlatego, że potem planowaliśmy 
pojechać do Hartford. Chciałem zabrać go do muzeum 
Marka Twaina i  do Centrum Harriet Beecher Stowe. 
Miałem zamiar go nieco ukulturalnić, czy tego chciał, 
czy nie. 

Oczywiście musiałem też obiecać, że zabiorę go 
w weekend na turniej gier komputerowych, ale cóż – by-
łem gotów na kompromis. 

Pochyliłem się nad nim. Wyciągnął słuchawkę z jed-
nego ucha.

– Ślub się zaczyna?
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– Nie, masz jeszcze jakieś pół godziny.
Uniósł triumfalnie pięść. Już miał włożyć słuchaw-

kę z powrotem do ucha, ale powstrzymałem go gestem.
– Możliwe, że zniknę na jakiś czas. Zobaczę, czy Do-

novan nie potrzebuje pomocy w  przygotowaniach. 
Przyjdę po ciebie, jak wszystko będzie gotowe.

– Tak, tak – odparł niecierpliwym tonem, wpatrując 
się w ekran telefonu.

Cóż. A więc nie musiałem się o niego martwić. 
Wyprostowałem się w momencie, gdy zza domu do-

biegł kolejny wybuch aplauzu. Domyśliłem się, że miał 
związek z pojawieniem się Donovana i Sabriny. Ruszy-
łem do domu, by spotkać się z Westonem. 

Dom Kincaidów był na tyle duży, że zasługiwał na 
miano posiadłości. Bywałem już u nich, ale nie znałem 
rozkładu pomieszczeń, więc zacząłem błądzić po koryta-
rzach, nasłuchując i wypatrując salonu.

Nie ukrywam, że wypatrywałem też Audrey. Musiała 
być gdzieś blisko. 

Dotarłem do frontowego holu i zamarłem. Czyżbym 
piętro wyżej usłyszał jej śmiech? Spojrzałem w  górę 
w nadziei, że ją zobaczę. 

– Tu jesteś! – zawołał Nate. Podskoczyłem. Nate się 
uśmiechnął. – Wybacz, nie chciałem cię wystraszyć. Do-
rwałem Donovana. Weston wyskoczył na chwilę do sa-
mochodu po… – W tym momencie Weston wkroczył do 
domu, niosąc pudełko z macallanem. – …szkocką – do-
kończył Nate. – Jesteśmy w komplecie.




