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Jeden

Nikogo tu nie ma – stwierdziła audrey po wyjściu z mo-
jego gabinetu. 

Był poniedziałkowy wieczór, a ogarnięcie wszystkiego po 
tak napiętym popołudniu zajęło mi więcej czasu, niż plano-
wałam. już i tak dopięcie wszystkiego w ciągu tak krótkiego, 
z powodu świąt, tygodnia pracy nie było łatwe. a przez wizy-
tę siostry stracę cały weekend – zazwyczaj ten czas spędziła-
bym za biurkiem. 

od przyjazdu audrey minęły już trzy dni. 
Trzy dni, odkąd zostawiłam Donovanowi wiadomość. 
i od trzech dni nie oddzwonił. 
ale nie zamierzałam o tym myśleć. albo raczej – bardzo sta-

rałam się o tym nie myśleć. Starałam się nie pokazać, jak bar-
dzo mnie to zabolało. 

Dzięki pracy miałam na czym skupić uwagę. a audrey jesz-
cze lepiej odciągała moje myśli od tego tematu. 

– kiedy tu przyjechałaś, niemal dochodziła piąta – powie-
działam, zamykając za sobą drzwi biura. na szczęście miasto 
oferowało wiele atrakcji, więc miała się czym zająć, gdy ja pra-
cowałam. To będzie cud, jeśli uda jej się zaliczyć chociaż część 
zaplanowanych atrakcji przed powrotem do szkoły w niedzielę. 
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Mimo że miała na tej swojej liście wiele ekscytujących rzeczy, 
to udało mi się ją przekonać, by wstąpiła do mojego biura, bym 
mogła ją oprowadzić. 

albo raczej bym mogła się pochwalić. 
Spojrzałam na wiszący na ścianie zegar. 
– To było godzinę temu. Teraz większość ludzi już wróci-

ła do domu. 
– Zawsze kończysz tak późno? – zapytała oskarżycielsko. 
– Zazwyczaj tak. 
Przemilczałam to, że dzisiaj siedziałyśmy w biurze tak dłu-

go, bo ona musiała mi opowiedzieć ze szczegółami o wyciecz-
ce busem, w której brała udział kilka godzin wcześniej. 

Siostra skrzyżowała ręce na piersi i zgromiła mnie spojrzeniem. 
– Pracoholiczka. 
Przewróciłam oczami. 
– Ty też jesteś pracoholiczką. Tylko twoja praca jest bar-

dziej artystyczna, więc można to uznać za hobby. Chodź. – 
wrzuciłam klucze do torebki i założyłam ją na ramię. – opro-
wadzę cię. 

Podążyła za mną do głównego holu. Z przyzwyczajenia spoj-
rzałam w ciemny korytarz prowadzący do gabinetu Donovana. 
Poczułam ukłucie bólu w piersi. Poprowadziłam siostrę w prze-
ciwnym kierunku, do ogromnej otwartej przestrzeni na pię-
trze kadry zarządzającej. normalnie warto by było wspomnieć 
o sięgających od podłogi do sufitu oknach, ale słońce już zaszło 
i ekipa sprzątająca wyłączyła światła, więc szyby były czarne. 

Dalej w korytarzu paliła się lampa, więc zaprowadziłam nas 
w tamtą stronę. 

– Roxie! – krzyknęłam, kiedy natknęłyśmy się na asystent-
kę mojego szefa, zbierającą rzeczy ze swojego biurka. – Pracu-
jesz o tej godzinie? 

– właśnie wychodziłam. Przyłapałaś mnie. – Zerknęła na 
audrey, odłożyła torebkę i wyciągnęła dłoń. Przedstawiła się, 
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zanim ja zdążyłam to zrobić. – Słyszałam o tobie same dobre 
rzeczy. Sabrina jest bardzo dumna ze swojej siostry. 

– Dziękuję. Miło cię poznać – odparła audrey, próbując nie 
okazać zdziwienia obcesową otwartością Roxie. 

– jesteście do siebie podobne – zauważyła węgierka, przyj-
rzawszy nam się. – Ciemna i jasna wersja. 

audrey i ja zaśmiałyśmy się i wymieniłyśmy spojrzenia. nie 
tylko w kwestii wyglądu – ona miała kasztanowe włosy i ja-
snobrązowe oczy – ale też temperamentu. Siostra była gadatli-
wa i romantyczna, ja – poważna i praktyczna. ona lubiła męż-
czyzn, którzy ją ubóstwiają i publicznie okazują emocje. ja 
wolałam takich, którzy jarają się rape play i najwyraźniej mają 
problem ze stalkowaniem. 

Często z tego żartowałyśmy. 
– jesteśmy jak dzień i noc – powiedziałam. 
– jak czekolada i wanilia – potwierdziła audrey. – Całe my. 
– jest weston? – zapytałam i skinęłam głową w stronę ga-

binetu znajdującego się za Roxie. Drzwi wciąż były otwarte, 
a światła się paliły, ale nie widziałam go za biurkiem. 

– nie, ale powinien zaraz wrócić. Możesz poczekać na nie-
go. – Roxie zapięła płaszcz i wzięła torebkę. – Ma dzisiaj hu-
mor. nie przeszkodzi mu. 

Pożegnałyśmy się, a po odejściu Roxie szybko zaprowadzi-
łam audrey do przestronnego narożnego gabinetu westona. 
Zgasiłam za nami światła. 

Efekt był natychmiastowy. 
– Chryste Panie na dmuchanym bananie! – krzyknęła au-

drey. – ale czad! – Podbiegła do najbliższej szklanej ściany 
i wyjrzała na miasto. – To nieskończone morze światełek! idę 
o zakład, że za dnia widać wszystko. 

– nie wszystko, ale sporo. – Stałam za siostrą, obserwując 
ją z uśmiechem. ja kiedyś podobnie zareagowałam na ten wi-
dok. To było porywające doświadczenie, ale nie tylko przez to, 
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że tak wiele mogłam stąd zobaczyć, lecz dlatego, że w końcu 
czułam się, jakbym znajdowała się na szczycie świata.

a potem wszedł Donovan i mój nowy świat zawirował. 
Przypomniał mi, że najpierw to był jego świat. 

nieważne. Teraz był mój. jego tu nie było, ale ja – tak. i ni-
gdzie się nie wybierałam.

audrey nachyliła się w stronę szyby. 
– jeśli to nie jest wszystko, to jesteś zbyt zachłanna. To im-

perium! Dlaczego ten gabinet nie należy do ciebie? 
– niedługo będzie – odezwał się za mną baryton westo-

na. – Bo Sabrina wykonuje niezłą robotę. 
Przewróciłam oczami, gdy on stanął obok mnie. 
– och, daj spokój. 
weston zmarszczył brwi, jakbym go obraziła. 
– Mówię poważnie. Twoje nazwisko jest pierwsze na krót-

kiej liście moich potencjalnych zastępców, w razie gdybym od-
szedł. 

weston lubił słodzić. wszystkie rozsądne kobiety o tym 
wiedziały. Mimo to komplement miło mnie połechtał, cho-
ciaż wolałabym usłyszeć coś innego. 

– Ty nigdy stąd nie odejdziesz – rzuciłam lekceważąco. – 
nie masz nic przeciwko temu, że tu jesteśmy, prawda? Poka-
zywałam siostrze widoki. To jest audrey. 

jaśniejsza i młodsza wersja mnie już przestała skupiać się 
na widoku za oknem i teraz skradała się w naszą stronę, trzy-
mając ręce za plecami. 

– niech zgadnę. Ty jesteś weston. 
weston włożył ręce do kieszeni i dumnie uniósł głowę. 
– a więc opowiadałaś jej o mnie. 
– jesteśmy ze sobą blisko. 
Z obawą obserwowałam, jak audrey okrąża mojego szefa, 

mierząc go wzrokiem. Doskonale wiedziałam, że nie patrzy na 
niego przez pryzmat mojego szefa, co i tak byłoby żenujące. 
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o nie, ona próbowała odgadnąć, co w nim takiego było, że na 
początku roku spędziłam w jego łóżku cały weekend. 

w sumie to było oczywiste – niebieskie oczy, blond wło-
sy, zbudowany jak trener personalny, a nie jak dyrektor ge-
neralny. Zdecydowanie było na co popatrzeć. Do tego był 
czarujący i inteligentny – nic więc dziwnego, że majtki mi 
spadły. 

– nieźle – oceniła. – wow. naprawdę nieźle – dodała, kie-
dy spojrzała na niego od tyłu. – Dobra robota, siostrzyczko. 

weston wytrzeszczył oczy. 
– och, a więc rzeczywiście jej o mnie opowiadałaś. – Prze-

niósł uwagę na moją siostrę. – Może Sabrina nie miała okazji 
ci powiedzieć, że jestem teraz z kimś innym. Zaręczyłem się. 

– To były zaręczyny na niby – poprawiła go audrey. 
weston obrócił głowę i spiorunował mnie wzrokiem. 
– a więc powiedziałaś jej dosłownie wszystko. wow. 
– audrey!  – Spiekłam raka.  – ona nikomu nie powie. 

obiecuję. – Przeniosłam karcące spojrzenie na siostrę. – To 
miał być sekret. 

Zaręczyny westona z Elizabeth Dyson i ich zbliżające się 
wesele były tylko układem, który pozwoli jej dobrać się do 
pieniędzy z funduszu powierniczego, a Reach inc., nasza fir-
ma, zyska dostęp do firmy marketingowej we Francji, której 
ona jest właścicielką. Po ślubie, gdy Elizabeth dostanie swoje 
pieniądze, sprzeda nam firmę, a ona i weston się rozwiodą. 

a przynajmniej tak przedstawiał się plan. 
i rzekomo dlatego Donovan był teraz we Francji – by uła-

twić nam fuzję. Tylko ja i weston wiedzieliśmy, że tak napraw-
dę to była tylko wymówka, by przede mną uciec. 

niewielu ludzi wiedziało o tym fikcyjnym małżeństwie – 
tylko Elizabeth, pięciu facetów będących właścicielami Reach 
i ja, a teraz również moja siostra. 

weston zachichotał. 



14

– w porządku. no, chyba że w tajemnicy jesteś szpiegiem 
Dysona, co? 

audrey uniosła brew. 
– nie jestem. 
– w takim razie nie ma problemu. Poza tym to już nie są 

udawane zaręczyny. a przynajmniej to nie jest udawany związek. 
Siostra uniosła brwi i spojrzała na mnie oskarżycielskim 

wzrokiem. 
– Tego jeszcze nie słyszałam. 
– weston i Elizabeth naprawdę się polubili. no i proszę, te-

raz zadowolona? – nie dałam jej czasu na odpowiedź. – To nie 
miało ze mną nic wspólnego, więc cię nie wtajemniczyłam – 
dodałam bez cienia skruchy. 

Poza tym rozmawianie z kimś, kto szczęśliwie znalazł mi-
łość, gdy moje serce cierpiało, nie było niczym przyjemnym. 

audrey klasnęła w dłonie. 
– oczywiście, że jestem zadowolona. Uwielbiam dobrze 

dobrane pary! opowiedz nam coś jeszcze, westonie. 
– Elizabeth wyjechała dzisiaj do swojej babci na Święto 

Dziękczynienia – powiedział do mnie pomimo zainteresowa-
nia audrey. – Zamierzam dołączyć do niej w środę wieczorem 
i wtedy odstawimy całą tę szopkę, ale ja jestem w stanie my-
śleć tylko: „Poznam jej babcię”. To najważniejsza osoba w życiu 
Elizabeth. nie powinno to mieć znaczenia, bo cały ten zwią-
zek jest tymczasowy. ale może nie jest. Może to coś więcej. 

Gdy weston po raz ostatni rozmawiał ze mną o  swoim 
związku z Elizabeth, akurat się ze sobą przespali. i wtedy nie 
wspominał, że „może być coś więcej”. 

– Czyli między wami wszystko w porządku? 
westchnął i przeczesał ręką włosy. 
– Szczerze mówiąc, nie wiem, jak jest między nami. To 

skomplikowane. Przez większość czasu mam jej ochotę skrę-
cić kark i wydaje mi się, że ona też mnie nie za bardzo lubi, ale 






