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ROZDZIAŁ PIERWSZY

– Co znaczy: nie podpiszesz?
Rafael di Viscenti spiorunował spojrzeniem kobiete˛
leża˛ca˛ w jego własnym łóżku.
Amanda Bonham, błe˛kitnooka blondynka o pone˛tnych kształtach, uniosła sie˛ z pościeli.
– Intercyza... To obrzydliwe – mrukne˛ła i Rafael
zacisna˛ł usta.
– Zgodziłaś sie˛ na wszystkie warunki. Twój prawnik nie miał żadnych zastrzeżeń. Dlaczego teraz
raptem sie˛ wycofujesz?
– Raf, kochanie, po co nam intercyza? Źle ci ze
mna˛? – Zniżyła głos i uśmiechne˛ła sie˛ uwodzicielsko.
– Zrobie˛ wszystko, żeby co noc było ci dobrze. – Odrzuciła prześcieradło kryja˛ce interesuja˛ce kształty.
– Nawet teraz...
Rafael niecierpliwie machna˛ł re˛ka˛. Wdzie˛ki Amandy nie robiły na nim wrażenia, zda˛żył sie˛ już nimi
nacieszyć: co za dużo, to niezdrowo.
– Nie mam czasu na zabawy. Podpisz dokumenty, jak sie˛ umawialiśmy. – W złości mówił z silnym
włoskim akcentem.
Z błe˛kitnych oczu pie˛knej pani znikna˛ł uwodzicielski
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błysk, w jej spojrzeniu pojawiło sie˛ coś twardego,
nieuste˛pliwego.
– Nie – oznajmiła, podcia˛gaja˛c gwałtownie kołdre˛
pod brode˛. – Jeśli chcesz sie˛ ze mna˛ ożenić, ożeń sie˛
bez podpisywania intercyzy.
Zacisne˛ła usta, a Rafael zakla˛ł pod nosem: soczyście, po włosku, słowami, których nie używa sie˛ w towarzystwie.
Po co mu to zamieszanie?
Wpił spojrzenie w niedoszła˛ panne˛ młoda˛.
– Amanda, cara – zacza˛ł, sila˛c sie˛ na cierpliwość.
– Tłumaczyłem ci już, to rodzaj tymczasowej umowy.
Wiedziałaś przecież, na co sie˛ godzisz. Nie oszukiwałem cie˛. Od pocza˛tku mówiłem jasno, jaki to układ.
Ślub, a po pół roku bezbolesny, szybki rozwód. Nie za
darmo. W zamian za przysługe˛ otrzymałabyś całkiem
pokaźna˛ sume˛. Krótka małżeńska wizyta we Włoszech, przekazanie pienie˛dzy na twoje konto i to
wszystko. Capisce?
– Owszem, capisce! – W głosie Amandy zabrzmiała twarda nuta. – Teraz ty postaraj sie˛ zrozumieć mnie. Podpisze˛ intercyze˛, ale za dwukrotnie
wyższa˛ sume˛.
Rafael zesztywniał. A wie˛c o to chodziło. Po
prostu chciała podbić cene˛ usługi. Powinien był to
przewidzieć. Amanda Bonham nie była zbyt rozgarnie˛ta, ale gdy szło o pienia˛dze, wykazywała niezwykły spryt.
O nie, nikt nie be˛dzie nim manipulował, ani ta
pazerna panienka, ani jego perdittione tatuś. Nikt.
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Twarz Rafaela ste˛żała w kamienna˛ maske˛.
– Trudno – stwierdził krótko.
Ci, co robili z nim interesy, znali ten ton głosu:
oznaczał definitywny koniec targów oraz negocjacji.
Teraz można sie˛ było tylko wycofać albo ugia˛ć wobec warunków Rafaela di Viscenti. Amanda tego
nie wiedziała. Błe˛kitne oczy rozbłysły złym blaskiem.
– Nie masz wyboru – zauważyła jadowicie. – Musisz sie˛ szybko ożenić. Prosze˛ bardzo, ale za podwójna˛
stawke˛.
Rafael wzruszył ramionami.
– Twoja decyzja. Wezwe˛ ci taksówke˛.
Sie˛gna˛ł po telefon komórkowy leża˛cy na małym
stoliku pod ściana˛. Amanda podniosła sie˛ z łóżka.
– Zaczekaj chwile˛...
Rafael już wystukał numer, jakby jej nie słyszał.
– Skończyliśmy – rzucił krótko. – Ubieraj sie˛.
Re˛ka Amandy zacisne˛ła sie˛ na jego ramieniu.
– Nie możesz sie˛ wycofać. Potrzebujesz mnie.
Odsuna˛ł ja˛ niczym natre˛tna˛ muche˛.
– Mylisz sie˛. – Twardy, nieuste˛pliwy ton. – Joe?
Wezwij taksówke˛. Na teraz.
Spojrzał na dziewczyne˛ stoja˛ca˛ nago na środku
sypialni, po czym wsuna˛ł telefon do kieszeni.
– Weź prysznic, ochłoniesz. Tylko pospiesz sie˛.
Taksówka be˛dzie za dziesie˛ć minut. – Ruszył do
drzwi.
– A co z twoja˛ upragniona˛ żona˛? – sykne˛ła Amanda, ale Rafael nawet sie˛ nie odwrócił.
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– Ożenie˛ sie˛ z pierwsza˛dziewczyna˛, która˛zobacze˛
– rzucił jeszcze i wyszedł.
Magda wcia˛gne˛ła gumowe re˛kawiczki i zabrała sie˛
do sprza˛tania wyłożonej marmurem łazienki. Była
niewyspana, zme˛czona: Benji dwa razy budził sie˛
w nocy, cia˛gle robił jej takie niespodzianki, ale przynajmniej teraz spał, nadrabiaja˛c zarwana˛ noc.
Nachmurzyła sie˛. Nie podoła dłużej tej pracy,
nie utrzyma jej po prostu. Dopóki Benji był młodszy, mogła zabierać go ze soba˛. Leżał sobie w nosidełku, a ona sprza˛tała luksusowe apartamenty, ale
teraz zaczynał chodzić i coraz trudniej było go
spacyfikować. Wkraczał w okres odkrywania świata, a w cudzych mieszkaniach, gdzie każdy przedmiot był cenny i drogi, nie mogła mu na to pozwolić.
Odgarne˛ła wierzchem dłoni kosmyk z czoła i westchne˛ła. Co można robić, kiedy człowiek musi sie˛
opiekować rocznym dzieckiem? Przecież nie może go
zostawiać u opiekunki, bo wtedy nie zarobi na życie.
Gdyby miała w miare˛ porza˛dne mieszkanie, mogłaby
sie˛ zajmować cudzymi dziećmi i pilnować swojego,
ale jaka matka przyprowadzi dziecko do jej wilgotnej,
ciemnej nory? Sama starała sie˛, żeby Benji spe˛dzał
tam jak najmniej czasu. Prowadzała go do parków, do
ogródków dla dzieci, wolała nawet iść z nim do
supermarketu, niż tkwić w swojej klitce.
Uśmiechne˛ła sie˛. Benji... jej promyczek, jej ukochany synek.
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Zrobiłaby dla niego wszystko, absolutnie wszystko.
Nie było rzeczy, przed która˛ cofne˛łaby sie˛, gdy szło
o jego dobro.
Rafael szedł ku schodom prowadza˛cym na niższy
poziom apartamentu. Był wściekły na Amande˛: bezczelnie usiłowała wykorzystać sytuacje˛, i był wściekły
na ojca, że postawił go w takiej sytuacji.
Dlaczego stary di Viscenti nie mógł po prostu
pogodzić sie˛ z tym, że jego syn nie poślubi szukaja˛cej
bogatego me˛ża kuzynki Lucii? Owszem, była atrakcyjna, ale próżna, zła i łasa na pienia˛dze, ale wszystkie
te cechy udawało sie˛ jej ukrywać skutecznie przed
Viscentim, który trwał w przekonaniu, że kuzyneczka
be˛dzie doskonała˛ partia˛ dla jego krna˛brnego syna.
Kiedy okazało sie˛, że nie pomagaja˛ groźby i prośby,
Viscenti uciekł sie˛ do szantażu: sprzeda firme˛, kłada˛c
kres rodzinnej tradycji.
Rafaelowi brzmiały jeszcze w uszach ostatnie słowa ojca:
– Albo sie˛ ożenisz, albo nie be˛dzie Viscenti AG.
Nie sprzedam firmy tylko w jednym wypadku... – tu
starszy pan sie˛ zawahał – o ile przed swoimi trzydziestymi urodzinami stawisz mi sie˛ tu z żona˛. Wtedy tego
samego dnia przepisze˛ firme˛ na ciebie.
A jakże, stawi sie˛, myślał Rafael mściwie, tylko nie
z ta˛, o której myślał tatuś.
Skoro ma być żona, be˛dzie żona.
Amanda nadawała sie˛ doskonale: cóż za kara dla
ojca za to, że zmusza go do takiego kroku.
Na jej widok di Viscenti pewnie dostałby zawału.
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Rozrywkowa panienka o włosach dłuższych niż noszone przez nia˛ sukienki i absolutna pustka w głowie.
A i jeszcze zdolność do przepuszczania pienie˛dzy
kolejnych kochanków.
Ale Amanda przedobrzyła i teraz Rafael znalazł sie˛
w punkcie wyjścia. Musiał znowu szukać panny młodej, która wprawi ojca w szewska˛ pasje˛ i sprawi, że
Lucia przestanie sie˛ uśmiechać z wyższościa˛ osoby
bliskiej swojego celu.
Rafael zachmurzył sie˛: znalezienie odpowiedniej
kandydatki w przecia˛gu kilku zaledwie tygodni nie
be˛dzie sprawa˛ łatwa˛, nawet dla niego.
Zszedł szybko po schodach i wrósł w ziemie˛: w holu stało nosidełko, a w nosidełku spało dziecko.
Magda skończyła szorować umywalke˛. Sprza˛tanie
łazienek u bogatych ludzi było w pewnym sensie
przyjemne. Człowieka otaczał zewsza˛d luksus, z drugiej strony w bogatych domach tych łazienek było po
kilka, każda sypialnia miała własna˛ i zwykle jeszcze
na parterze znajdowała sie˛ toaleta dla gości, jak ta,
która˛ właśnie kończyła pucować.
Ciekawe, jak to jest mieszkać w takim luksusowym,
dwupoziomowym apartamencie, wielkim jak willa,
z tarasem ogromnym jak ogród i wspaniałym widokiem
na Tamize˛. Ci bogacze i ich kaprysy, pomyślała.
Rzadko ich widywała, właściwie wcale: sprza˛taczka przychodzi, kiedy państwa nie ma w domu.
– A pani co tu robi? – rozległ sie˛ za jej plecami
zagniewany głos.
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Magda drgne˛ła wystraszona i płyn do mycia muszli
klozetowej wylał sie˛ na marmurowa˛ podłoge˛.
Je˛kna˛wszy, szybko zacze˛ła ścierać błe˛kitna˛ plame˛
ga˛bka˛.
– Mówie˛ do ciebie. – Głos stał sie˛ jeszcze bardziej
zagniewany.
Magda odwróciła sie˛, podniosła głowe˛, zamrugała
gwałtownie. W mieszkaniu nie powinno być nikogo,
tak powiedział administrator budynku nadzoruja˛cy
sprza˛tanie, tymczasem w drzwiach stał me˛żczyzna,
który z pewnościa˛ nie korzystał z wind dla służby.
Był najwyraźniej wściekły.
– Bardzo przepraszam, sir – wykrztusiła w końcu,
zdaja˛c sobie sprawe˛, że brzmi to żałośnie i służalczo,
choć to nie jej wina, że ja˛ zastał, gdzie zastać sie˛ nie
spodziewał. – Powiedziano mi, że moge˛ posprza˛tać.
Me˛żczyzna zacisna˛ł usta.
– W holu jest jakieś dziecko – stwierdził.
Magda, choć zbita z tropu i zakłopotana, nie mogła
nie zauważyć, że me˛żczyzna nie był Anglikiem. Miał
smagła˛ cere˛ i mówił z akcentem. Włoch, Hiszpan?
– No? – Me˛żczyzna czekał na wyjaśnienia.
Magda wreszcie wstała. Nie be˛dzie przecież rozmawiać z tym człowiekiem na kolanach.
– Mój synek.
– Tyle sie˛ domyśliłem – sarkna˛ł. – Chciałbym
wiedzieć, co on tu robi?
– Bardzo przepraszam – powtórzyła z jeszcze wie˛ksza˛ pokora˛, próbuja˛c złagodzić irytacje˛ me˛żczyzny,
i nachyliła sie˛, żeby podnieść wiaderko ze środkami
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czystości. – Pójde˛ już, sir. Bardzo mi przykro, że mnie
pan tu zastał.
Podeszła do drzwi i me˛żczyzna odsuna˛ł sie˛, ale i tak
musiała sie˛ prawie o niego otrzeć. Był pachna˛cy i doskonale ubrany, a ona spocona po kilku godzinach
pracy. Czuła sie˛ fatalnie, brudna, upokorzona.
Pochyliła sie˛ nad Benjim. Na szcze˛ście synek spał
spokojnie.
– Zaczekaj.
Zabrzmiało to jak rozkaz i Magda instynktownie sie˛
wyprostowała, odwróciła z nosidełkiem w jednej re˛ce,
wiadrem w drugiej.
Me˛żczyzna przewiercał ja˛ wzrokiem. Poczuła sie˛
jak królik pochwycony przez reflektory. Albo raczej
jak antylopa, która dojrzała lamparta.
Rafael przygla˛dał sie˛ dziewczynie: szczupła, zaniedbana, mysie włosy, pozbawione wyrazu rysy. W dodatku biła od niej przykra woń potu zmieszana z intensywnym zapachem środków czystości.
Spojrzał na jej dłonie w żółtych gumowych re˛kawiczkach, zmarszczył czoło, przeniósł ponownie wzrok na
wystraszona˛ twarz.
– Nie musisz uciekać jak spłoszony królik – powiedział już łagodniej, ale wyraz jego twarzy nie zmienił
sie˛ na jote˛.
Dziewczyna rzeczywiście gotowa była czmychna˛ć
w każdej sekundzie. Zrobił krok w jej strone˛.
– Me˛żatka? – zagadna˛ł i znowu w jego głosie
zabrzmiała ostra nuta, chyba dlatego, że w głowie
zrodziła sie˛ szalona myśl.
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Dziewczyna spojrzała na niego tak, jakby zadał
pytanie w obcym je˛zyku.
– Tak czy nie? – Udzielenie odpowiedzi na jego
proste pytanie zdawało sie˛ przekraczać jej możliwości
intelektualne.
W końcu pokre˛ciła głowa˛ z tym samym pustym,
bezrozumnym wyrazem twarzy.
A wie˛c nie jest me˛żatka˛. Tak też od razu pomyślał,
mimo że przyszła z dzieckiem.
Nie potrafił określać wieku dzieci, ale to tutaj
wygla˛dało na spore, zbyt duże na nosidełko, prawde˛
powiedziawszy.
Tak, dziecko to element, którego dota˛d nie brał pod
uwage˛. Bardzo dobry element. Nawet jeśli matka zdaje
sie˛ kompletnie nieodpowiedzialna.
– Masz jakiegoś przyjaciela? Chłopaka?
Zrobiła wielkie oczy i jeszcze głupsza˛ mine˛. Ponownie pokre˛ciła głowa˛.
Zmarszczył czoło. Czemu jest taka spłoszona?
– Mam dla ciebie propozycje˛ – powiedział cierpko,
cia˛gle jeszcze nie moga˛c sie˛ pogodzić z sytuacja˛,
w której postawił go ojciec.
Pchna˛ł drzwi do kuchni.
– Wejdź – polecił struchlałej dziewczynie.
Z jej gardła wydobył sie˛ ni to pisk, ni to je˛k i już
wyraźnie ruszyła ku wyjściu.
– Musze˛ już iść. Bardzo przepraszam – wykrztusiła.
W tej samej chwili rozległy sie˛ kroki i u szczytu
schodów stane˛ła Amanda w butach na bardzo wysokich obcasach i w bardzo krótkiej spódniczce.

