


Przełożyła
Monika Pianowska



TYTUŁ ORYGINAŁU: Forever with You

Redakcja: Ilona Turowska
Korekta: Anita Rejch

Zdjęcie na okładce: Tom Barnes & Gennifer Albin
Projekt graficzny okładki: Łukasz Werpachowski

Skład: skladigrafika@gmail.com

© 2014 by Laurelin Paige
All rights reserved, including the right to reproduce  

this book or portions thereof in any form whatsoever.

Copyright © 2016 for Polish edition by Wydawnictwo Kobiece,  
an imprint of ILLUMINATIO Łukasz Kierus

Copyright © for Polish translation by Monika Pianowska

Wszelkie prawa do polskiego przekładu i publikacji zastrzeżone. Powielanie 
i rozpowszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki całości bądź 
fragmentów niniejszego dzieła bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody 
posiadacza tych praw jest zabronione.

Wydanie I
Białystok 2016

ISBN 978-83-65170-19-4

ww w.w yd a w n ic t w o ko b ie c e .p l

Wydawnictwo Kobiece 
E-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl 

Pełna oferta wydawnictwa jest dostępna na stronie  
www.wydawnictwokobiece.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
www.facebook.com/kobiece



5

Rozdział 1

Wzięłam głęboki oddech i spojrzałam na drzwi aparta-
mentu 3-12. Czy chciałam wejść do środka – tego jeszcze nie 
wiedziałam. Właściwie to nie pamiętałam, abym postano-
wiła przyjść aż pod te drzwi. Ale oto jestem, z łomocącym 
sercem i ze spoconymi dłońmi. Stoję i analizuję wszystkie 
za i przeciw podniesieniu ręki i zapukania.

Boże, dlaczego tak się denerwuję?
Może przydałoby mi się jeszcze parę głębszych oddechów. 

Kilkakrotnie wpuściłam i wypuściłam powietrze z płuc, po 
czym rozejrzałam się dookoła. Korytarz był długi i pusty. 
Ściany zdobiły obrazy oprawione w złote ramy. Chociaż sam 
budynek zdawał się zadbany i znajdował się w bogatej czę-
ści miasta, dywan w holu był stary i wytarty. Przed progiem 
kilka mieszkań dalej leżały rozsypane płatki róż. To pewnie 
pozostałości czyjegoś romantycznego gestu. Uroczo.

Po drugiej stronie korytarza otworzyła się winda. Odwró-
ciłam się i ujrzałam parę, która udała się w przeciwnym 
kierunku. Mężczyzna ubrany w elegancki garnitur trzymał 
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rękę nisko na plecach kobiety. Ona miała blond włosy upię-
te w perfekcyjny kok. Mimo że byli ode mnie odwróceni, 
przyjemnie było na nich patrzeć. Na pewno byli zakochani.

Zabawne, że we wszystkim doszukiwałam się romantycz-
ności. Może po prostu miałam taki nastrój.

Z powrotem odwróciłam się do drzwi. Były zwyczajne 
i proste, a jednak wyczuwałam w nich coś złowieszczego. 

Dobra, trzeba było mieć to już za sobą. Poprawiłam torbę 
na ramieniu i zapukałam. Minęła prawie minuta, ale nikt 
nie odpowiedział. Przyłożyłam ucho do drzwi i zaczęłam 
nasłuchiwać. W środku było cicho. Może źle trafiłam. Przyj-
rzałam się swojej dłoni, na której czerwonym długopisem 
nabazgrałam adres, lecz napisy zmyły się od potu. Nieważ-
ne. Wiedziałam, że to było to miejsce.

– Spróbuj dzwonkiem – zaproponował mężczyzna stojący 
na końcu korytarza.

– Dzwonkiem? – zapytałam, ale on już zdążył zniknąć we 
własnym mieszkaniu.

Nie widziałam żadnego dzwonka, ale na wszelki wypadek 
zbadałam dłonią ścianę przy framudze i wtedy – o dziwo! 
– trafiłam na okrągły przycisk. Dziwne, że wcześniej go nie 
dostrzegłam. Uniosłam drżący palec i nacisnęłam. Powietrze 
przeszyło donośne szczeknięcie, a ja prawie wyskoczyłam 
z butów. Zazwyczaj nie bałam się psów, ale ponieważ by-
łam zestresowana, niewiele było trzeba, żeby wytrącić mnie 
z równowagi. Z wewnątrz dobiegały szmery i głos karcący 
głośnego zwierzaka. Chwilę później drzwi się otworzyły. 
W progu stanęła Stacy. Jej przesadnie promienny uśmiech 
przyprawił mnie o zimny dreszcz. Zwykle bowiem nie dało 
jej się określić jako sympatycznej. Była ubrana na luzie, 
miała na sobie wypłowiałą koszulkę i dżinsy – wygląda-
ła zupełnie inaczej, niż kiedy widywałam ją w godzinach 
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pracy w butiku Mirabelle. Stała boso, jej paznokcie u stóp 
były pomalowane bladoróżowym lakierem. Wyglądała na 
zrelaksowaną. Spokojną.

Ja czułam coś kompletnie odwrotnego.
– Przyszłaś – powiedziała, uśmiechając się jeszcze szerzej.
– Na to wygląda.
Nie zaprosiła mnie do środka, więc stałam jak kołek, w za-

kłopotaniu przestępując z nogi na nogę. Czy usłyszała, jak 
trzeszczą mi kolana? Najwyraźniej.

– Och, przepraszam! Wchodź! – Ocknęła się i zrobiła mi 
przejście.

Postąpiłam krok do przodu, rozglądając się po mieszkaniu. 
Było ładne. Nie tak ładne jak apartament Hudsona – a właś-
ciwie Hudsona i mój – ale na pewno ładniejsze niż kawaler-
ka przy Lexington Avenue, w której wcześniej rezydowałam. 
Było tam czysto i chłodno, wręcz sterylnie – z wyjątkiem 
stołu kuchennego znajdującego się po lewej stronie. Blat 
był zasypany stertą papierów, co przypominało mi wierzch 
szafki na dokumenty w biurze Davida jeszcze w Sky Launch.

– Tędy. – Stacy wskazała tapczan w salonie.
Był jak sobowtór sofy z gabinetu Hudsona – brązowy, 

skórzany i z olbrzymimi podłokietnikami. Ten model tak 
mi się spodobał, że zamówiłam podobny, choć tańszy, do 
własnego biura w klubie. Hudson i ja wspólnie ochrzci-
liśmy to łóżko partyjką gorącego seksu. Tapczan Stacy 
z pewnością nie był tańszą opcją, a ponieważ jego właści-
cielka wydawała się pruderyjna, wątpiłam, żeby ochrzciła 
je z kimkolwiek. W każdym razie dziwne, że cała nasza 
trójka okazała się mieć taki sam gust. Jednak dziwniejsze 
było to, że w ogóle tam stałam. Dlaczego tam się znala-
złam? Ukłucie w moich splątanych kiszkach podpowiadało 
mi, że to był zły pomysł. Powinnam była wyjść. Tylko że 
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nie mogłam. Coś mnie tam trzymało, jakaś ogromna siła. 
Jakby moje buty były wykonane z metalu i przyciągała je 
magnetyczna podłoga. Wiedziałam jednak, że to kwestia 
mojej psychiki, bo fizycznie byłabym w stanie stamtąd 
wyjść, gdybym tylko zechciała. Lecz zostałam, na przekór 
zdrowemu rozsądkowi.

Ściągnęłam łopatki w nadziei, że to doda mi pewności sie-
bie, i usiadłam. Utonęłam w tapczanie głębiej, niż sądziłam, 
kolana sterczały mi wyżej niż uda. Wyglądałam komicznie. 

– Wybacz – powiedziała Stacy. – Sprężyny się popsuły. 
Przysuń się bliżej oparcia, to podskoczysz z powrotem.

Niezręcznie wyczołgałam się z wklęsłości. Byłam ostrożna, 
badałam, czy mam pod pupą stabilny grunt. Całe szczęście, 
że pozostałe sprężyny były nienaruszone. W przeciwień-
stwie do mojej równowagi.

Stacy usiadła w fotelu obok mnie. Duży, szary kot ocierał 
się o jej nogę, prychając na mnie. Znów się rozejrzałam, ale 
pies zniknął bez śladu. Pewnie Stacy zamknęła go w innym 
pokoju. Dziwne, że trzymała dwa zwierzaki w takim ma-
łym mieszkanku. Nie sądziłam, że jest taką miłośniczką 
zwierząt. Nie przypuszczałam też, że nosi dżinsy i T-shirty. 
Powiedziałam sobie, że to pewnie przez to byłam taka zbita 
z tropu i niespokojna. To wszystko.

– Może się czegoś napijesz? Wody? Mrożonej herbaty?
– Nie, dziękuję. – Skrzyżowałam nogi. – Tak się składa, że 

nie mam zbyt wiele czasu, bo jestem umówiona. Miałabyś 
coś przeciwko temu, gdybyśmy przeszły do rzeczy?

Skłamałam. Tak naprawdę nie miałam nic do załatwienia. 
Nawet nie czekał na mnie kierowca. Przyjechałam metrem, 
zamiast prosić Jordana o podwiezienie. W końcu mój szofer 
zawsze ze wszystkiego zdaje relacje Hudsonowi, a ja nie 
chciałam, żeby dowiedział się o mojej wizycie u Stacy.
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– Tak, oczywiście.
Wstała i podeszła do telewizora. Zauważyłam, że był do 

niego podłączony komputer, a kiedy Stacy go uruchomiła, 
na wielkim, płaskim ekranie wyświetlił się ogromny pul-
pit. Ponieważ kot nie miał się już o kogo ocierać, postano-
wił wykorzystać moją nogę. Świetnie. Teraz miałam pełno 
szarych kocich kłaków na moich czarnych spodniach. Jak 
to wytłumaczę Hudsonowi? Miałam nadzieję, że zdążę się 
przebrać, zanim cokolwiek zauważy.

Stacy mówiła do mnie, przeglądając pliki na komputerze.
– Szczerze, nie byłam pewna, czy przyjdziesz. Wcześniej 

wydawałaś się niezbyt zainteresowana. Zaskoczył mnie 
twój SMS.

– Taa, ja też nie byłam pewna, czy przyjdę. Lecz ciekawość 
wzięła górę.

Nie wiem dlaczego, ale nie mogłam przestać myśleć o tym, 
że ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

Kurde, co ja wyprawiam? Czy jest już za późno, żeby 
zmienić zdanie? Nie było za późno, dopóki Stacy nie od-
paliła filmiku. Ale przecież mogłam jeszcze zmienić zda-
nie, prawda? Od początku nie mogłam przestać rozmyślać 
o sekretach o Hudsonie, które skrywała przede mną Stacy. 
Może powinnam była zapytać go o nie, zamiast składać 
wizytę Stacy?

– Przygotowałam sprzęt na wypadek, gdybyś się zjawi-
ła. Wystarczy, że załaduję wideo. Poczekaj chwileczkę, już 
prawie je mam.

Wydawało się, że szukanie pliku w komputerze zajmu-
je Stacy całą wieczność. Każda sekunda była dla mnie 
męczarnią. Myśli o rozmaitych sposobach, w jakie mógł 
mnie zdradzić Hudson, dźgały mnie z tyłu głowy. Próbo-
wałam odepchnąć te obrazy, ale one się mnie uczepiły, 
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szczypały i błagały o moją uwagę. Obgryzłam niemal wszyst-
kie paznokcie.W końcu zadałam pytanie, które mogło ulżyć 
mojemu cierpieniu i rozładować napięcie.

– Może po prostu ty mi opowiesz, co to takiego?
– Och, nie mogę tego zrobić. – Dziewczyna posłała w moją 

stronę kolejny ciepły uśmiech. – Nie uwierzysz, dopóki nie 
zobaczysz. Ale zaufaj mi. To zmieni wszystko, co wiesz na 
temat Hudsona. To kłamca.

Nigdy się tyle nie uśmiechała. Wydawało się, że moja sytu-
acja sprawia jej przyjemność. Jakby czerpała radość z tego, 
że rozpada się mój związek z Hudsonem.

– Nie jest kłamcą, ufam mu.
W końcu to ja go oszukiwałam. Hudson nie robił nic więcej 

poza wystawianiem się na próbę.
– Sama zobaczysz.
Pewność w jej głosie przyprawiła mnie o gęsią skórkę. 

Niemożliwe, żeby miała rację. Znałam Hudsona. Nie miał 
przede mną tajemnic.

– Ach! Znalazłam! – oznajmiła śpiewnie. – Jesteś pewna, 
że nie chcesz się czegoś napić, zanim to włączę? Wody? 
Zimnej herbaty?

Zazgrzytałam zębami, skurcze w moim żołądku wzmagały 
się wraz z każdą upływającą sekundą.

– Powiedziałam już: nie, dziękuję.
– To może popcorn? – Zaśmiała się. – Zawsze lubię chrupać 

popcorn, gdy oglądam telewizję. Popcorn i M&M’s-y.
– Posłuchaj, Stacy. To nie jest dla mnie żadna rozrywka. 

Powiedziałaś, że masz coś, co zmieni mój sposób myślenia 
o Hudsonie. Myślisz, że nie mogę się tego doczekać?

To jakiś absurd. Co ja wyprawiam za plecami Hudsona? 
Powinnam była z nim porozmawiać, zapytać o ten durny 
filmik, zamiast wymykać się z domu, żeby go obejrzeć. 
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Nawet nie wiedziałam, czy mogę zaufać tej kobiecie. Może 
to wszystko była ściema? Wstałam, żeby wyjść.

– Nie powinnam tu być. Muszę spadać – skwitowałam 
i ruszyłam w stronę drzwi.

– Nie! Zaczekaj! Już odpaliłam.
I znów zwyciężyła ciekawość. Odwróciłam się do telewi-

zora. Ekran był czarny, ale w tle było słychać stłumiony głos. 
Stopniowo stawał się coraz bardziej wyraźny i rozpozna-
walny. Należał do Hudsona.

„Pragnę cię, skarbie. Cokolwiek miałoby się stać. Cokol-
wiek musiałbym zrobić. Cokolwiek musiałbym powiedzieć. 
Muszę cię mieć”.

Obraz wciąż był czarny, lecz rozszyfrowałam wszystkie 
słowa. Poznałam je. Powiedział je do mnie – wcześniej. 
W klubie.

– Czy to jakiś chory żart?
– Cierpliwości. – Stacy zachichotała.
Ekran zaczął się powoli rozjaśniać, a obraz wyostrzać. 

Moim oczom ukazał się Hudson leżący zupełnie nago na 
łóżku. Patrzył w kamerę. Byłam wściekła na Stacy, że widzia-
ła mojego chłopaka w negliżu, ale kolejne słowa Hudsona 
z powrotem przykuły moją uwagę do nagrania.

– Cokolwiek miałbym powiedzieć, skarbie. Muszę cię mieć.
Te słowa wydawały mi się znajome, lecz nie przypomina-

łam sobie takiej sceny. Nie znałam tego łóżka ani pokoju. 
Nie było mnie w nim, gdy film był nagrywany. Potrząsnę-
łam głową – nie, nie, nie. To były moje słowa. Tylko do mnie 
Hudson zwracał się „skarbie”. Do kogo kierował słowa, które 
były zarezerwowane tylko dla mnie?

Kamera zaczęła się poruszać dookoła Hudsona, obraz 
się przybliżał. Wstrzymałam oddech, czekając, aż ujrzę 
postać, do której mówił, chociaż wcale nie potrzebowałam 



potwierdzenia. Tylko że kiedy kamera się zbliżała, obraz 
się rozmazywał. Zmętniał do tego stopnia, że nie było wi-
dać, co się dzieje na wideo ani kto jest na ekranie. To było 
jak patrzenie przez brudną szybę albo soczewki kontakto-
we. Mrugałam w kółko w nadziei, że to pomoże wyostrzyć 
nagranie. Tak desperacko pragnęłam zobaczyć filmik, do-
wiedzieć się, kto brał w nim udział. Chociaż tak naprawdę 
tego nie chciałam, a byłam do tego zmuszona. Podeszłam 
do odbiornika i zdzieliłam go ręką w bok, wciąż próbując 
poprawić jakość obrazu.

– Pojaw się, do cholery! – krzyczałam w ekran. – Pokaż mi, 
co ukrywasz!

Jeszcze kilkakrotnie uderzyłam w telewizor, aż moje 
ręce poczerwieniały z wysiłku, a oddech stał się poszar-
pany. Musiałam to zobaczyć, musiałam wiedzieć. Instynkt 
podpowiadał mi prawdę, ale to wideo znało odpowiedź. To, 
czego potrzebowałam i co miałam ujrzeć, znajdowało się 
na ekranie. Za mgłą skrywało się to, czego najbardziej się 
obawiałam, moje największe lęki, moje najmroczniejsze 
wyobrażenia – coś, co mogło wszystko zburzyć.

Coś, co mogło na dobre rozdzielić mnie i Hudsona.
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Zerwałam się w panice, pot skraplał mi się na brwiach, 
serce waliło jak oszalałe. Wiedziałam, że to tylko sen, ale 
wrażenie, które po sobie pozostawił, było żywe. Głupia ja, 
przecież to się nie działo naprawdę. Z tym że to nie wideo 
ze snu napawało mnie takim przerażeniem – tylko to, co 
mogło się znajdować na prawdziwym nagraniu Stacy. Po-
wiedziała, że to jakiś dowód, że coś było między Hudsonem 
a Celią. Wcześniej wieczorem zepchnęłam na bok te my-
śli, lecz chyba niesłusznie, bo teraz przeciekały do mojej 
podświadomości. Zerknęłam na leżącego obok Hudsona. 
Zazwyczaj przytulaliśmy się nawet podczas snu. Brak jego 
ciepłego dotyku spotęgował poczucie dystansu, które wciąż 
nie dawało mi spokoju po koszmarze. Nie chcąc przeszka-
dzać mojemu ukochanemu, zignorowałam potrzebę wtu-
lenia się w niego. Zamiast tego wygramoliłam się z łóżka, 
chwyciłam szlafrok i podreptałam do łazienki.

Ochlapując twarz zimną wodą, oddychałam głęboko 
i starałam się uspokoić. Nigdy nie miałam koszmarów. 

Rozdział 2
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Nawet po śmierci rodziców moje sny pozostały słodkie 
i spokojne. Mój opanowany przez obsesję umysł wystar-
czająco harował w ciągu dnia, żeby wieczorami pogrążać 
się w rozterkach.

Tyle tylko, że teraz nie miałam żadnej obsesji, tak jak 
w przeszłości. Za to miałam problemy, które wciąż pozosta-
wały nierozwiązane. Owszem, byłam szczęśliwa i zakochana. 
Lecz ostatni upłynął pod znakiem stresu związanego z wy-
jazdem Hudsona do Japonii i naszym związkiem zawieszo-
nym w próżni. Miałam swoje sekrety i nie byłam pewna, czy 
Hudson kiedykolwiek całkowicie mi je wybaczy. A on oszukał 
mnie, doprowadzając za moimi plecami do usunięcia Davida 
ze stanowiska menedżera Sky Launch. I  – co najgorsze – nie 
obronił mnie. Wybrał wiarę w kłamstwa swojej przyjaciółki 
od kołyski, która rozgrywała swoją grę, a ja byłam w niej 
tylko pionkiem.

Wiedziałam, że nasza miłość przezwycięży te błędy. On 
udowodnił, że też mu na tym zależy – gdy tego samego 
wieczoru podczas niespodziewanej wizyty w klubie zasko-
czył mnie deklaracją poświęcenia się dla naszego związku. 
I mimo że wciąż nie wypowiedział tych trzech magicznych 
słów, na które tak czekałam, nie potrzebowałam ich. Czułam 
jego miłość w każdej tkance swojego istnienia. Czułam to, 
kiedy uprawialiśmy seks na parkiecie, pieścił mnie z czułoś-
cią i uwagą, które mówiły same za siebie. Dowiedzieliśmy 
się, że to coś poważnego, że będziemy ze sobą na dobre i na 
złe. Teraz to wydawało się oczywiste i ta wiedza powinna 
nas uwolnić od lęków.

Z tym że jeszcze nie do końca rozwiązaliśmy kwestię 
wzajemnego zaufania, przez co czułam się podenerwowa-
na. I jeszcze to nieszczęsne wideo, które Stacy rzekomo 
posiada. Co ono przedstawiało? Czy na pewno chciałam je 
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zobaczyć? Czy to jakaś sztuczka? Czy może rzeczywiście 
było istotne?

Trapiło mnie to na tyle, że czułam się niepewna i niespo-
kojna. I nawiedzało mnie nawet podczas snu. „To nic takie-
go”, powiedziałam sobie. To nie zagrozi naszemu związkowi. 
A jednak niepokój, który mnie ogarnął, przeczył rozsądkowi.

– Co się dzieje?
Pytanie Hudsona wyrwało mnie z zadumy, ale moje tętno 

i tak było podwyższone. Zerknęłam na niego przez ramię, 
stał w progu drzwi do łazienki. Wyglądał tak jak zawsze – 
seksownie i wyniośle. Na widok jego nagiego ciała odebrało 
mi mowę – zresztą było tak za każdym razem. Przygryzłam 
wargę i przeskanowałam go wzrokiem. Cóż, może jednak 
myśl o wskoczeniu na niego nie była aż tak odległa, jak 
sądziłam.

Stanął za moimi plecami, jego szare oczy spotkały się 
z moimi w lustrzanym odbiciu.

– Wszystko w porządku?
Przemknęło mi przez myśl, żeby skłamać, ale już z tym 

skończyłam. Dostałam drugą szansę na życie z tym męż-
czyzną i skoro oboje chcieliśmy, żeby nam się udało, mu-
siałam dojść do wprawy w zwierzaniu się. Musiałam mu 
powiedzieć o nagraniu Stacy.

I oczywiście miałam zamiar to zrobić, lecz potrzebowałam 
paru minut, żeby się pozbierać.

– Po prostu miałam zły sen i teraz nie mogę na nowo 
zasnąć.

Zmartwiony zmarszczył brwi.
– Chcesz o tym pogadać?
Potrząsnęłam głową. Po chwili jednak zmieniłam zdanie.
– Tak, ale później.
– Hm.
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Oplótł mnie ramionami wokół talii i pocałował w czoło.
– Co ty na to, żebym tymczasem przygotował ci gorącą 

kąpiel?
– Brzmi niebiańsko.
Puścił mnie i zabrał się do pracy. Oparłam się o kabinę 

prysznicową, a Hudson pochylił się nad wielką wanną i od-
kręcił kurki. Nie mogłam się powstrzymać przed podziwia-
niem jego naprężonego ciała, przed chęcią polizania jego 
skóry i wgryzieniem się w jego jędrną pupcię. Łypnął na 
mnie.

– Czyżby za tymi brązowymi oczami kłębiły się sprośne 
myśli?

Moje usta ułożyły się w grymas, który – miałam taką na-
dzieję – sprowokuje go.

– Przyłączysz się?
– Do sprośnych myśli czy kąpieli?
Pacnęłam go w jego apetyczny tyłek.
– Kąpieli.
– Dołączę się do obydwu.
Była trzecia w nocy, środek tygodnia. Rano Hudson musiał 

iść do pracy. Poza tym był zmęczony po żmudnej, zagra-
nicznej podróży. A jednak, jak zwykle, nie zawiódł. Zawsze 
był gotowy, zawsze na miejscu. Nawet kiedy odrzuciłam 
jego propozycję wspólnego wylotu do Japonii, zadbał, żeby 
ktoś miał na mnie oko – wysłał siostrę, żeby sprawdziła, 
czy wszystko u mnie w porządku, zobligował portiera do 
przekazywania mi wiadomości. Czy kiedykolwiek jego opie-
kuńczość przestanie mnie zaskakiwać? Nigdy. 

Zdjęłam szlafrok i odwiesiłam go na haczyk, napawa-
jąc się pożądliwym spojrzeniem Hudsona, gdy stałam tuż 
przed nim zupełnie naga. Zanurzyłam koniuszek stopy, 
żeby sprawdzić temperaturę wody. Była idealna – prawie za 
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gorąca, dokładnie taka, jaką lubiłam najbardziej. Weszłam 
do wanny i oparłam się tak, żeby zmieścił się jeszcze Hud-
son. Dotarło do mnie, że nigdy przedtem nie kąpaliśmy się 
razem. Miałam wrażenie, że przeszliśmy już wszystko, pod-
czas gdy tyle jeszcze mieliśmy przed sobą. To była jednak 
pocieszająca myśl – ta świadomość, że dopiero raczkowa-
liśmy i wciąż mogliśmy liczyć na dużo więcej.

Gdy Hudson wślizgnął się do wody, oparłam się o jego 
tors, a on musnął mnie nosem w policzek.

– Miło.
– Temperatura jest doskonała.
Po wpływem ciepła wody moje mięśnie zaczynały się już 

rozluźniać, napięcie spowodowane moim złym snem rów-
nież ulatywało.

– Chciałem cię przytulić – powiedział Hudson łagodnym 
tonem, jakby trudno mu było przyznać, co naprawdę miał 
na myśli. – Tęskniłem za tym.

Boże, ja też za tym tęskniłam. To właśnie jedna z przyczyn, 
dlaczego czułam się tak nieswojo – ciągle dochodziłam do 
siebie po naszej rozłące. Mój umysł wciąż przetwarzał, co 
mogłam stracić – wszystko. 

Niemal straciłam wszystko.
To na pewno dlatego tak bardzo zamartwiałam się tym 

rzekomym dowodem Stacy. Pytania pozostałe bez odpowie-
dzi wcale nie pomagały uśmierzyć mojego lęku. Nadal nie 
wyjaśniliśmy sobie wielu rzeczy. Zatopiliśmy się w ciszy 
na długie, wygodne minuty. Kiedy woda zaczęła stygnąć, 
Hudson sięgnął po butelkę stojącą na wbudowanej półce 
za marmurową wanną. Nabrał na dłoń odrobinę mojego 
wiśniowego płynu do kąpieli – to był mój nowy ulubiony za-
pach – i przeciągłymi, relaksującymi ruchami zaczął wcierać 
go w moje ciało. Gdy skończył z ramionami, popchnął mnie 
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lekko do przodu, żeby móc się zająć plecami. Potem przy-
ciągnął mnie mocno do siebie i zgiął mi nogi, aby uzyskać 
dostęp do wszystkich zakamarków mojego ciała.

Jego palce rozpostarły się na moim brzuchu i zawędrowały 
pod biust. Właśnie piersiom poświęcił sporo cudownego 
czasu, pieszcząc je z odpowiednią siłą, aż stanęły mi sut-
ki. Kąsając moje ucho, jedną ręką zaczął dotykać niższych 
partii mojego ciała. Twardniejący penis, którego czułam na 
plecach, podpowiadał mi wyraźnie, co Hudson zamierza.

Najpierw jednak musieliśmy sobie coś powiedzieć. Nie 
wierzyłam, że cokolwiek mogłoby się okazać na tyle nie-
pokojące, żeby zburzyć naszą wspólną przyszłość, lecz nie-
które sprawy trzeba było obgadać.

Odwróciłam się, żeby usiąść okrakiem na Hudsonie, mój 
gwałtowny ruch wzburzył wodę, która bryznęła za moimi 
plecami. Splotłam jego dłonie ze swoimi, żeby coś z nimi 
zrobić, i powiedziałam:

– Musimy przepracować pewne kwestie.
– To prawda.
Pochyliłam głowę, żeby spojrzeć mu w oczy.
– Kto będzie zarządzał twoim klubem?
– Ty – odparł z psotnym uśmieszkiem.
Uśmiechnęłam się, ale się nie zgodziłam. Nie wyraziłam 

też sprzeciwu. Rzeczywiście Hudson oznajmił wcześniej, 
że chciałby, abym to właśnie ja objęła stanowisko szefowej 
Sky Launch, lecz byłam przekonana, że to była tylko wy-
mówka, żeby pozbyć się Davida Lindta. Hudson zrealizował 
część swojego planu – za nieco ponad tydzień David miał 
przejąć stery w jednym z lokali w Atlanta City. Wkurzyłam 
się, ale gdy tylko ochłonęłam i popatrzyłam na ten pomysł 
trzeźwym okiem, uznałam, że to było właściwe zagranie ze 
strony Hudsona. Faktycznie spędzanie każdego dnia pracy 
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z moim eks nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Co nie 
oznaczało, że byłam gotowa, aby samodzielnie zarządzać 
klubem. Niechętnie również oddałabym tę funkcję komuś 
innemu.

Jednak decyzja musiała zostać przełożona, ponieważ pe-
nis Hudsona już zbliżał się do mojej muszelki, a to właśnie 
on był w stanie skłonić mnie do uległości i zgodzenia się 
na wszystko. Mając wciąż splecione palce z moimi, zaczął 
uwodzić mnie ustami, pochylał się, by zająć je moim biu-
stem. Westchnęłam z rozkoszy, moje ciało poddawało mu 
się, lecz umysł wciąż analizował.

– A co stanie się z Celią?
– Serio? Chcesz teraz rozmawiać o Celii? – zapytał, odry-

wając usta od moich piersi.
– Nigdy nie mam ochoty o niej rozmawiać, ale muszę 

wiedzieć, czy nie jest dla mnie zagrożeniem – odparłam 
i przełknęłam gulę, która nieoczekiwanie stanęła mi w gar-
dle. – Dla nas.

Nie zdawałam sobie sprawy, że wciąż obawiałam się jej 
wpływu na nasz związek.

– Hej! – Hudson objął dłońmi moje policzki. – Ona nie 
stanowi żadnego zagrożenia. Nie ma ani wiarygodnego po-
twierdzenia swoich teorii, ani nawet nie wnosi oskarżeń. 
Nawet jeśli by to zrobiła, ja pozostanę z tobą. I dobrze o tym 
wiesz.

Niemrawo pokiwałam głową.
– Ale jak mamy w tej sytuacji iść naprzód?
– Zwyczajnie. Będziemy ją ignorować. Nie widzimy jej. Nie 

rozmawiamy z nią. Nie odpowiadamy na jej wiadomości.
– My?
Oczywiście, że nie chciałam jej oglądać – nienawidziłam 

suki. Ale co z Hudsonem?
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– Tak, my. W moim życiu nie ma miejsca dla kogokolwiek, 
kto jest przeciwko nam.

Znowu poczułam napięcie.
– Wiesz, twoja matka także nie jest nam przychylna.
Testowałam własne szczęście. Sophia Pierce – potwór, ja-

kim była zarówno dla mnie, jak i dla swojego syna – przy-
puszczalnie zawsze miała stanowić istotny element w życiu 
Hudsona. Nigdy bym go nie poprosiła, żeby się od niej odciął. 
Chociaż jej nie trawiłam, wiedziałam, że jako rodzina jest 
dla niego bardzo ważna.

– Wiem. – Hudson westchnął. – Na szczęście jeszcze nie 
próbowała nas sabotować. Gdyby to jednak zrobiła, dla mnie 
jest skończona. Tylko ty się liczysz.

– Dziękuję. – Pocałowałam go delikatnie. – Mam nadzieję, 
że mimo wszystko do tego nie dojdzie. Miło by było wierzyć, 
że kiedyś się z nią pojednam.

Minęło raptem kilka dni, od kiedy sama pogodziłam się 
z moim bratem Brianem. Dzięki temu uszło ze mnie na-
pięcie, którego dotychczas nie byłam nawet świadoma. Po-
dobny scenariusz był mało prawdopodobny w przypadku 
Hudsona i Sophii, ale – kurczę – co ja tam wiedziałam? Moje 
myśli powędrowały z powrotem w stronę Celii, bo wciąż nie 
znałam powodów, dla których zagrała ze mną tak nie fair.

– Lecz dlaczego ona to zrobiła, Hudsonie? Dlaczego była 
przeciwko nam?

– Nie nam, tylko mnie – powiedział i zacisnął zęby. – Jest 
na mnie wściekła.

– Nadal? Za to, co zrobiłeś tyle lat temu?
Serce mi się krajało na widok jego udręki. Hudson wcale 

nie był dumny ze swoich dokonań, więc jak można było 
oczekiwać, że będzie spokojnie parł naprzód, skoro one 
wciąż go prześladowały? Ogarnęła mnie złość.
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– Nie dbam o to, że wyrządziłeś jej krzywdę, to zwykła 
suka. To było okropne, wstrętne i straszne, co sama zrobiła. 
Szczególnie że wciąż utrzymuje, że jest twoją przyjaciółką. 
Czy ona dalej cię kocha?

Hudson zniżył wzrok.
– Jeśli myśli, że mnie kocha, to na pewno nie zdobędzie 

moich względów, raniąc ciebie.
– Cóż, definitywnie zachowuje się jak zazdrosna kochanka.
– Bezpodstawnie. – Pogłaskał mnie po policzku. – Celii 

i mnie nigdy nic nie łączyło. Nic. Poza… – Ściszył głos. – 
Poza tym, że sprawiłem, by uwierzyła, że coś do niej czuję 
– Doskonale wie, że to nie było prawdziwe. – Czułam, że 
nadal go to męczy. – I to było wieki temu. Jeśli próbuje cię 
odzyskać, to zdaje się, że już jej się to udało, po tym jak 
przespała się z twoim ojcem i zmusiła cię do przyznania 
się, że to twoje dziecko, a nie Jacka. Dlaczego właściwie mi 
o tym nie powiedziałeś?

– Powinienem był to zrobić – oznajmił pełen żalu.
– Owszem, powinieneś był.
To rozjaśniłoby mi wiele w kwestii jego relacji z Celią i oj-

cem. I to była jedna z tych rzeczy, które stanowiły barierę 
między nami – chociaż to ja miałam przed nim więcej se-
kretów. I tego właśnie żałowałam.

Hudson wyjął swoje dłonie z moich i położył je na moich 
żebrach.

– Nie sądziłem, że to była tajemnica, którą muszę ci wy-
jawić.

– Okej, to brzmi fair.
Wzdrygnęłam się, kiedy pieścił palcami skórę w okolicy 

moich bioder. Stawał się coraz bardziej niespokojny, chciał 
więcej, chciał mnie. Czas rozmowy zbliżał się ku końcowi.
Musiałam przejść do sedna.
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– Ale pewne rzeczy między nami się zmieniły. Musimy 
się nauczyć dzielić problemami. Mogłeś mi przynajmniej 
powiedzieć, że masz powody, żeby jej nie ufać. Powody, dla 
których i ja miałabym jej nie zaufać.

– A ty mogłaś uszanować moją prośbę, kiedy mówiłem, 
że nie chcę, abyś się z nią widywała.

– To prawda. – Westchnęłam. – Obydwoje musimy się 
zmienić, Hudson. Wykładać kawę na ławę. Wiemy przecież, 
że jesteśmy ze sobą na dobre i na złe, zgadza się? Musimy 
w to wierzyć bardziej niż w cokolwiek innego. Nie możemy 
się bać ani naszych sekretów, ani przeszłości. Oboje. Szcze-
rość, otwartość, przejrzystość.

– Nagość? – Uniósł brew.
Tak, już traciłam z nim kontakt.
– Jesteś zboczeńcem.
– Jestem – odparł i pochylił się do przodu, żeby zlizać kro-

plę wody z mojego sutka. – Jestem zboczeńcem, jeśli chodzi 
o ciebie.

Uśmiechnęłam się, co wcale nie było łatwe, bo jego język 
wędrujący po mojej piersi doprowadzał mnie do szaleństwa.

– Hudson, przestań! Ja mówię poważnie.
– Wiem – powiedział i cofnął się, opierając się o wannę. – I zga-

dzam się ze wszystkim, co powiedziałaś. Musimy być uczciwi.
– Świetnie – skwitowałam i zatrzymałam go gestem dłoni, 

zanim znów zaczął mnie kusić. – Poczekaj, jeszcze jedno.
– Okej, co takiego?
Stawał się niecierpliwy, lecz starał się tego nie okazywać. 

Prawie zrezygnowałam z kontynuowania naszej rozmowy, 
miałam zamiar przełożyć ją na później, jednak pamięć 
o moim nocnym koszmarze i złe przeczucie kotłujące się 
w mojej klatce piersiowej kazało mi brnąć w nią dalej.

– Co zaszło między tobą a Stacy?
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– Stacy? – Hudson wyglądał na zmieszanego. – Stacy od 
Mirabelle?

– Tak.
– Nic nie zaszło. – Zdawał się oszołomiony moim pyta-

niem. – Co masz na myśli? Czy to, że umawiałem się z nią na 
randki? Zabrałem ją raz na przyjęcie charytatywne jakiś rok 
temu. Ale poza tym do niczego nie doszło. I nie przespałem 
się z nią – dodał, zanim zdążyłam zapytać.

To było pocieszające, ale nie dlatego zaprzątałam sobie 
głowę Stacy.

– Czy jest jakiś powód, dla którego chciałaby się na tobie 
zemścić? Albo żeby stracić do ciebie zaufanie?

Potrząsnął głową.
– Nic takiego nie kojarzę.
– Nie była jedną z twoich dawnych ofiar?
– Ofiar? – Hudson zmrużył oczy. – Czy tak nazywasz osoby, 

z którymi sobie pogrywałem?
Wzdrygnęłam się.
– Może to nie najlepsze określenie.
– Nie, to przypuszczalnie najbardziej odpowiednie okre-

ślenie. Po prostu nie brzmi zbyt przyjemnie.
– Przepraszam.
Hudson spochmurniał.
– Nie przepraszaj mnie. To w końcu moja przeszłość. Mu-

szę z tym żyć. A dlaczego w ogóle pytasz?
Wzięłam głęboki oddech. Jak ustaliliśmy, mieliśmy sobie 

o wszystkim mówić, więc o tym także.
– Gdy ostatnim razem byliśmy u Miry, Stacy powiedziała 

mi, że ma jakieś nagranie. Filmik, który miał być dowodem, 
że między tobą a Celią coś zaszło. Nie miała go przy sobie, 
więc dałam jej swój numer, żeby mogła się ze mną później 
skontaktować.
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– Jak ostatnio byliśmy razem u Miry?
– Tak. Zaczepiła mnie, kiedy szukałeś dla mnie butów. 

Wiesz, o czym ona mogła mówić?
Przypatrywałam się uważnie jego mimice, starając się 

wychwycić coś, co może ukrywał.
– Nie mam pojęcia.
Albo był świetnym aktorem, albo rzeczywiście nie wiedział, 

o co chodzi. Nie widziałam go jeszcze tak zakłopotanego.
– Nie powiedziała ci, co było na tym nagraniu?
– Nie. Tylko tyle, że takie ma i że pokazałoby mi, dlaczego 

mam ci nie ufać. – Przygryzłam wargę. – I dzisiaj wieczorem 
wysłała mi SMS-a. Albo któregoś razu w tym tygodniu, kiedy 
nie miałam sprawnego telefonu, więc wiadomość dostałam 
dopiero dzisiaj.

Spodziewałam się, że zapyta, dlaczego od razu go o tym 
nie poinformowałam, ale tego nie zrobił.

– Co było w tym SMS-ie?
– Że filmu nie da się przesłać telefonem, ale że mogę się 

do niej odezwać, jeśli chcę go zobaczyć.
Hudson się zamyślił.
– A chcesz?
– Nie – odparłam, chociaż tak na serio trochę chciałam. 

– Tak. – Pomyślałam: a może jednak nie? – Nie wiem. A po-
winnam?

– Cóż – zaczął, masując mi ramiona. – Wiesz już, że nie 
warto wierzyć Celii. I że Stacy nie ma na mnie żadnego 
haka, o którym byś nie wiedziała. Znasz moje tajemnice 
i przeszłość lepiej niż ktokolwiek inny. Znasz mnie, Alayno.

– Znam.
– Ale skoro mi nie ufasz…
– Przecież ufam. Jeśli mówisz, że nie mam się czym mar-

twić… – Hudson przewiercał mnie wzrokiem. – To nie mam.
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Zamilkłam. Słowo się rzekło, nie mogłam się już wycofać. 
Musiałam wyrzucić z głowy myśl o tym filmiku i iść dalej. 
To było wbrew wszystkim moim obsesyjnym skłonnościom. 
Czy byłam w stanie tego dokonać? Wierzyłam, że tak. Dla 
Hudsona. Uśmiechnęłam się.

– Więc nie muszę go oglądać.
Wypowiedzenie tego zdania przyszło mi łatwiej, niż się 

tego spodziewałam. I naprawdę miałam to na myśli. Nie po-
trzebowałam dowodów od innych ludzi, żeby się wiedzieć, 
kim był Hudson i co dla mnie znaczył. Od razu poczułam 
się lepiej, gdy zrzuciłam ten balast. Nagranie przestało mi 
już ciążyć, pozostało jednak majaczące podenerwowanie, 
które zapewne potrzebowało odrobiny czasu, żeby całko-
wicie zniknąć.

Hudson zbliżył się do mnie i pocałował mnie w brodę.
– Dziękuję.
– Za co konkretnie?
– Za otwartość wobec mnie – odparł i przechylił głowę. – 

Nie musiałaś mi o tym mówić, a jednak to zrobiłaś.
– Dlatego że mówiłam poważnie o szczerości i otwartości.
– Widzę. Ja też. Jedyną metodą na to, żeby wreszcie ruszyć 

z miejsca, jest powzięcie postanowienia, że jesteśmy sobie 
oddani bez reszty – powiedział i podniósł wzrok, żeby spoj-
rzeć mi w oczy. – Jesteśmy?

To niby tylko jedno słowo, ale waga pytania była ogromna 
– większa nawet niż wtedy, gdy zapytał mnie, czy zostanę 
jego dziewczyną albo czy się do niego wprowadzę. A mimo 
to odparłam z pewnością i bez trudu.

– Ja tak.
– Ja też.
Przytknął swoje usta do moich, ssał lekko moją dolną war-

gę. Po chwili nasze języki połączyły się w erotycznym tańcu 
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gry wstępnej. Oplotłam rękami szyję Hudsona i przysunę-
łam się bliżej. Jego członek twardniał, a moja cipka zacisnęła 
się, pragnąc i potrzebując go bardziej i bardziej.

Nie odrywając się od moich ust, Hudson przesunął rękę 
w stronę mojego biustu. Był ekspertem w obchodzeniu się 
z moim ciałem i zaspokajaniu jego potrzeb, jego dotyk nie 
był nigdy zbyt delikatny, a jednocześnie wystarczająco silny. 
Jęknęłam, gdy pieścił moją pierś i doprowadzał mnie tym do 
szaleństwa. Byłam tak skupiona na tym, co robi, że nawet 
nie zauważyłam, jak jego druga dłoń wędrowała coraz niżej, 
aż jego kciuk spoczął na mojej łechtaczce. Zatrzęsłam się 
pod idealnie wymierzonym naciskiem, jaki na nią wywierał, 
zacisnęłam kolana wokół jego bioder. Już wtedy czułam ros-
nące podniecenie kumulujące się w moim podbrzuszu, które 
lada chwila mogło wybuchnąć. Tak wcześnie, za wcześnie…

Zbliżałam się do szczytu, jednak chciałam opóźnić orgazm 
do czasu,aż się połączymy, dlatego odepchnęłam jego rękę 
pieszczącą mój unerwiony pączek. Hudson zmrużył nieco 
oczy, gdy zacisnęłam dłoń wokół jego naprężonego członka. 
Przesunęłam nią jeszcze raz w górę i w dół, po czym prze-
niosłam ciężar mojego ciała na kolana. Ułożyłam się ponad 
Hudsonem i ześlizgnęłam wzdłuż jego erekcji, jęcząc, gdy 
zaczęła mnie wypełniać. Siedziałam tak chwilę bez ruchu, 
pozwalając mojemu ciału dopasować się do jego rozmiaru, 
moje wewnętrzne ścianki rozszerzały się, robiąc dla niego 
miejsce. Cholera, co to było za uczucie. Właśnie wtedy, tak nie-
ruchomo – wydawał się skrojony dla mnie na miarę, zupełnie 
jakby jego penis został stworzony dla mojej cipki. I wyłącznie 
dla mojej. Same myśli o cielesnych uciechach sprawiły, że 
dostałam ciarek, a boskie doznanie zespolenia z Hudsonem 
wzmagało się coraz bardziej. On z kolei stawał się coraz 
bardziej niecierpliwy. Zaczęłam go ujeżdżać. Początkowo 
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powolutku, potem coraz szybciej. Oparta rękami o ramiona 
Hudsona odpychałam się z siłą, której pożądał – siłą, której 
i ja pożądałam. Nie trzeba było długo czekać, aż zaciśnie 
swoje dłonie na moich pośladkach, żeby spotęgować moje 
ruchy. Po chwili jednak zatrzymał mnie, a sam wykonywał 
biodrami koliste pchnięcia prosto i w górę, wbijając się we 
mnie niespiesznie.

– Czy zawsze musisz przejmować inicjatywę? – zapytałam, 
ledwo łapiąc oddech.

Nie to, żebym miała coś przeciwko. Podobała mi się jego 
dominacja. Hudson uniósł kącik ust.

– Jeśli chcesz, żebyśmy doszli oboje, to tak.
Zaśmiałam się, przez co Hudson drgnął we mnie, a ja znów 

znalazłam się na krawędzi. Kiedy już byłam w stanie mówić, 
zapytałam:

– A komu by się nie udało, gdybym to jednak ja dalej miała 
kontrolę?

– Tobie.
Zacisnął palce na moich biodrach i  – jakby chciał udowod-

nić swoją rację – wszedł jeszcze głębiej we mnie, ocierając 
się o czuły punkt. O ten punkt, który tylko Hudson potrafił 
odnaleźć i który odnajdował za każdym razem.

Orgazm przyszedł nagle, zupełnie mnie zaskoczył. Łapa-
łam powietrze, wpijając paznokcie w skórę Hudsona, dając 
się ponieść fali rozkoszy, która zalewała mój każdy nerw, 
odbierała mi stabilność w kończynach i sprawiała, że wi-
działam jak przez mgłę.

Mimo że zgięłam się na nim wpół, Hudson wcale nie zwal-
niał tempa – posuwistymi ruchami zmierzał w stronę włas-
nego szczytu, dążył do osiągnięcia tego niedefiniowalnego 
celu. I nagle przekroczył linię mety, przyciskając się mocno 
do mojej łechtaczki, gdy się we mnie wylewał, powodując 
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tym samym kolejny wstrząs mojego i tak odrętwiałego już 
ciała.

Podczas gdy się uspokajał, całował moją szyję, następnie 
wzdłuż linii żuchwy, kończąc na ustach, przy których słodko 
zwlekał. Adorował mnie, dopóki nasze serca nie zaczęły bić 
w miarowym tempie.

Wtedy odsunął się ode mnie i spojrzał mi w oczy, mar-
szcząc brwi.

– Alayno – zaczął i ujął w dłonie moją twarz. – Co się 
dzieje, skarbie?

Trochę mi zajęło, zanim zrozumiałam jego pytanie i zo-
rientowałam się, że łzy płyną mi po policzkach. Po chwi-
li stały się czymś więcej niż tylko łzami – zaniosłam się 
szlochem, jakby pękła we mnie jakaś tama. Zawstydzona 
i niezdolna do tego, żeby wytłumaczyć mój nagły wybuch, 
zerwałam się i wypełzłam z wanny.

– Alayno, porozmawiaj ze mną.
Stał za mną, owijając mnie ręcznikiem, podczas gdy z nie-

go kapało na podłogę. Potrząsnęłam głową i pobiegłam do 
sypialni. Hudson poszedł za mną. Dogonił mnie, złapał za 
ramiona i odwrócił twarzą w swoją stronę.

– Mów do mnie. Co się dzieje?
Przeżywałam udrękę. To nie był nowy ból, towarzyszył mi 

już przez większą część tygodnia. Po prostu nie dałam im 
ujścia – ani przed Hudsonem, ani przed sobą.

– Ty. Mnie. Naprawdę. Skrzywdziłeś – wychlipałam.
Słowa były poszarpane i z trudem udało mi się je z siebie 

wydusić pomiędzy szlochami.
– Teraz?
– Nie. – Przełknęłam ślinę, próbując uspokoić się na tyle, 

żeby normalnie mówić. – Skrzywdziłeś mnie. Wtedy z Celią. 
Gdy jej uwierzyłeś. A nie mnie.
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Ten ból był wciąż żywy. Mimo że Hudson starał mi się 
to wynagrodzić i byliśmy razem, poczucie bycia zdra-
dzoną wciąż wbijało się we mnie pazurami. Próbowałam 
o wszystkim zapomnieć i iść do przodu, zanim powsta-
nie blizna, jednak rana niespodziewanie otworzyła się na 
nowo.

– Och, Alayno! – powiedział i przycisnął mnie mocno do 
siebie. – Powiedz mi. Powiedz mi o wszystkim, co cię trapi.

– To boli. To tak bardzo boli. – Wzięłam oddech. – Nawet 
mimo tego, że tutaj jesteś. Teraz. Że jesteśmy razem. Po-
wstała jakaś dziura. – Moje zdania były krótkie, łamał mi 
się głos. – Bardzo głęboka dziura.

Jego ciało napięło się wokół mojego. Mogłam poczuć, w ja-
kim stopniu dzielił ze mną żal.

– Przykro mi. Tak mi przykro. Gdybym tylko mógł cofnąć 
czas, gdybym mógł zmienić swoją reakcję… Na pewno wy-
brałbym inaczej.

– Wiem. Naprawdę to wiem. Ale przedtem nie wybrałeś 
inaczej. A nie możesz cofnąć się w czasie.

Mój głos stawał się silniejszy w miarę, jak mój wewnętrz-
ny ból wypływał na powierzchnię. Jakbym wymiotowała. 
Kiedy już zaczęłam, nie było drogi odwrotu. Odsunęłam się 
nieco od Hudsona – wciąż byłam w jego ramionach, ale już 
niezanurzona w niego.

– Już nigdy tego nie cofniesz.
– To prawda. Nie mogę – przyznał i odgarnął mi z ramion 

moje mokre włosy.
– A to zmienia postać rzeczy. Zmienia mnie.
Na moment znieruchomiał, jego twarz wykrzywiła się 

w zgryzocie.
– W jaki sposób?
– Przez to jestem bezbronna. Odsłonięta na ciosy.
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Nagle uświadomiłam sobie, że Hudson nie ma na sobie 
zupełnie nic. Czyli pasowało. Bo chociaż sama byłam owi-
nięta ręcznikiem, nigdy nie czułam się przed nim bardziej 
naga niż wtedy.

– I teraz wiesz. Możesz mnie zranić. – Dławiłam się na-
pływającymi bezustannie łzami. – Możesz mnie bardzo 
skrzywdzić.

– Alayno! – Hudson znów mocno mnie objął, jego głos 
był przepełniony emocjami. – Mój skarbie. Już nigdy więcej 
nie chcę ci wyrządzić krzywdy. Czy będziesz w stanie mi... 
wybaczyć?

Kiwnęłam głową niezdolna do wydania z siebie żadnego 
dźwięku. Tak, byłam w stanie mu wybaczyć. Właściwie już 
wcześniej to zrobiłam. To jednak nie zmieniło faktu, jak bar-
dzo dalej cierpiałam. I tego, jak wiele jeszcze czasu musiało 
upłynąć, aby moje rany się zagoiły.

Płakałam, a Hudson kołysał mnie w swoich ramionach, 
co chwila całując mnie w czoło i przepraszając. Po jakimś 
czasie wziął mnie na ręce i zaniósł do łóżka. Ułożył się obok 
mnie i mocno przytulił.

Gdy w końcu przestałam szlochać, oparłam się o zagłówek 
łóżka z czkawką.

– Ojej, nie wiem, skąd to się wzięło.
Hudson usiadł obok mnie i otarł mi łzy.
– Musiałaś to z siebie wyrzucić. Rozumiem.
– Serio?
– Tak – odparł i niepewnie objął mnie ramieniem. – Nie 

przeszkadza ci, że tu jestem?
– Absolutnie nie! Proszę, nie odchodź! – Uczepiłam się go 

z obawy, że sobie pójdzie.
– Tak długo, jak tego chcesz, będę przy tobie.
– To dobrze.
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Uspokoiłam się i pozwoliłam, aby moje tętno wróciło do 
normy.

– A to wszystko? – Wykonałam kolisty ruch ręką. – To było 
po prostu…

– Uzdrawiające?
– Tak. Jak oczyszczenie. Ostatni krok przed czymś nowym. 

Mam wrażenie, że coś tym samym domknęłam.
Czułam się oczyszczona – wewnętrznie i z zewnątrz. 

Uśmiechając się, wodziłam palcem po ustach Hudsona.
– Podziwiam twój optymizm, ale dawny ból ma to do 

siebie, że zawsze znajdzie sposób, aby od czasu do czasu 
o sobie przypomnieć, nawet gdy w życiu wszystko pięknie 
się układa. – Hudson złapał mój palec. – Jestem pewny, że 
jeszcze nie raz będziemy się tak czuć.

Wzięłam głęboki wdech. Nie mogłam znieść myśli, że go 
zraniłam. Przez samą tę świadomość cierpiałam jeszcze 
bardziej niż przez zdradę Hudsona.

– Nie zaprzątaj tym sobie głowy – powiedział Hudson 
łagodnie. – Mamy przed sobą dużo czasu, żeby nadrobić 
dawne bolesne błędy.

W tamtej chwili byłam gotowa, aby poświęcić całe swoje 
życie na zrehabilitowanie się. Czy naprawdę myślałam o nas 
w takich kategoriach? Na zawsze? Cóż, na pewno na długo.

Na samą myśl o takiej możliwości moje usta ułożyły się 
w pogodny grymas.

– To dla nas chyba nowy początek, prawda?
Hudson pochylił się nade mną i musnął mnie nosem w nos.
– Nie. To coś więcej niż początek. To kolejny etap.
– Podoba mi się.
Pocałował mnie – słodko i namiętnie – jakby składał obiet-

nicę. Jakby na świecie nie było do roboty nic innego poza 
obdarzaniem mnie miłością.
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