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Rozdział 1

Sześć ślubów w pięć dni. A niech to!
Jaclyn Wilde mogła myśleć w  tej chwili jedynie o  matce, 

współwłaścicielce Premier, firmy organizującej eleganckie przyję-
cia w Atlancie i okolicach, jedynej, do której należało się zwrócić, 
chcąc olśnić gości. Podejrzewała, że matka musiała ostatnio prze-
sadzić ze wzmocnionym szampanem, skoro przyjęła tyle zleceń 
na tak krótki termin. Nie byłoby jeszcze najgorzej, gdyby nie to, 
że akurat zbiegły się same śluby i wesela. Zwykłe przyjęcie to ła-
twizna w porównaniu ze ślubem i weselem, które wyzwalają emo-
cje i to nie tylko panny młodej, lecz również jej matki, teściowej, 
druhen, z pierwszą włącznie, rodziców dziewczynki sypiącej płat-
ki i chłopca od obrączek, a także niezaproszonych kuzynek. Do te-
go trzeba wybrać suknię ślubną, ustalić datę, zdecydować się na 
czcionkę tych cholernych zaproszeń…

– Jaclyn Wilde! – zawołała urzędniczka, odrywając ją od coraz 
bardziej gorączkowych rozmyślań.

Jej głos zabrzmiał stanowczo zbyt radośnie. Czyżby nie zdawa-
ła sobie sprawy, że nie wypada się cieszyć, kiedy ktoś przychodzi 
zapłacić mandat za naruszenie przepisów ruchu drogowego? Mo-
że nie należało się upierać przy grobowym tonie, ale demonstro-
wać zadowolenie, że komuś zabiorą pieniądze, to gruba przesada, 
uznała Jaclyn.

Stłumiła irytację spowodowaną w  większym stopniu myślą 
o  urwaniu głowy w  nadchodzącym tygodniu niż mandatem. Wła-
śnie z powodu nawału zajęć zapomniała o uregulowaniu mandatu. 
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Musiała więc wziąć wolny dzień i jeszcze powiększyć w ten sposób 
stres wywołany zaległościami w pracy albo liczyć się z tym, że zo-
stanie na nią wystawiony nakaz aresztowania. Tylko tego brakowało!

Gdyby miasto Hopewell, w którym mieszkała i dostała mandat, 
uruchomiło przyjmowanie płatności drogą elektroniczną, mog- 
łaby załatwić sprawę na odległość. Niestety, było inaczej. Wstała 
więc, bez słowa rozstała się z  wyznaczoną kwotą i  szybkim kro-
kiem ruszyła do wyjścia. 

Zerknęła na zegarek. Zostało jej akurat tyle czasu, by zdążyć na 
umówione spotkanie. Carrie Edwards, wyjątkowo uciążliwa klient-
ka, sprawiała, że zorganizowanie sześciu ślubów w  ciągu pięciu 
dni wydawało się misją nie do spełnienia. Co gorsza, ślub Carrie 
nie mieścił się w  tej szóstce, miał się odbyć dopiero za miesiąc. 
Mimo to mieznośna panna Edwards bezlitośnie trwoniła cenny 
czas pracowników Premier, raz po raz demonstrując fochy i nie-
ustannie zmieniając decyzje. Jedna z  druhen zdążyła powiedzieć 
przyszłej pannie młodej, żeby się odpieprzyła, co Jaclyn usłysza-
ła po raz pierwszy, od kiedy urządzała ceremonie. Zwykle człon-
kowie orszaku ślubnego zaciskali zęby, byle tylko dotrwać do uro-
czystości, i   wszystkie kaprysy uchodziły płazem pannie młodej. 
Nawet jeśli ktoś rezygnował, szukał pretekstu i grzecznie przepra-
szał. Druhna Carrie nie bawiła się w dyplomację, po prostu wy-
garnęła od serca, nie przebierając w słowach.

Kiedy wybuchła awantura, Jaclyn usunęła się na stronę i pew-
na, że nikt nie widzi, triumfalnie zacisnęła pięść, szeroko się 
uśmiechając. Szybko jednak skryła się znowu za maską profesjo-
nalnej uprzejmości i wróciła na pole walki, żeby zapobiec wyry-
waniu włosów i rozorywaniu twarzy paznokciami. Chętnie zoba-
czyłaby Carrie z podbitym okiem, ale biznes ma swoje prawa.

Gdyby nie była tak pochłonięta myślami, może zdobyłaby 
się na szybszą reakcję. Kiedy drzwi nagle się otworzyły, wpadła 
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prosto na wysokiego, ciemnowłosego mężczyznę w  rozpiętym 
ciemnym garniturze, który właśnie zamierzał wejść do środka.

– Uff! – stęknęła.
Aktówka, wybita spod jej pachy siłą uderzenia, wirując, wylą-

dowała na szarych płytkach posadzki. Jaclyn poczuła, że ośmiocen-
trymetrowe obcasy jej eleganckich pantofli tracą kontakt z podło-
żem. W panice chwyciła mężczyznę za ramię, a drugą rękę zdołała 
zacisnąć na jego koszuli. Pod odchyloną marynarką zalśniła skóra 
i zorientowała się, że to kabura pistoletu. Uznała, że ma do czynie-
nia z policjantem, zwłaszcza że znajdowała się w ratuszu.

Mężczyzna dzielnie przyjął na siebie impet uderzenia i błys- 
kawicznie objął Jaclyn wolnym ramieniem, aby nie upadła. Przez 
moment znajdowała się w uścisku, przygnieciona do muskularne-
go, bezdyskusyjnie męskiego ciała.

Puścił ją, gdy tylko odzyskała równowagę, ale się nie odsunął. 
W każdym razie nie natychmiast.

– Ooooch! – odetchnęła dość niepewnie.
Gdyby wyłożyła się jak długa na podłodze ratusza, pasowało-

by to jak ulał do tego wyjątkowo nieudanego dnia, ale przecież nie 
mogła sobie pozwolić na żaden wypadek, choćby złamanie nogi. 
Nawet skręcenie nie wchodziło w rachubę ze względu na napięte 
firmowe terminy.

– Czy wszystko w porządku, szanowna pani?
Pytając ją, mężczyzna pochylił głowę, i jego oddech, roztacza-

jący woń miętowej gumy do żucia, owionął jej skroń. Przyjem-
ny baryton był lekko schrypnięty. Zaraz, zaraz. Czy on powiedział 
„szanowna pani”?

Czyżby wyglądała aż tak beznadziejnie? Zdołała stłumić iry-
tację. Plakietka, którą nosił, jakoś tłumaczyła „szanowną panią”. 
Nie trzeba zapominać, że znajdują się na Południu. Jaclyn poję-
ła, że ten zwrot nie ma nic wspólnego z jej wyglądem. Wpadła na 
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urzędnika państwowego zobowiązanego do regulaminowej uprzej-
mości. Raz jeszcze głęboko odetchnęła i wtedy uświadomiła sobie, 
że wciąż trzyma tego człowieka i za ramię, i za koszulę. Rozprosto-
wała więc palce i cofnęła się o krok, aby stworzyć między nimi pe-
wien dystans.

– Wszystko w  porządku – powiedziała. – Dziękuję, że mnie 
pan podtrzymał. Zamyśliłam się.

Mała część mózgu, która była zarezerwowana dla hormonów 
i irracjonalnych decyzji, przesłała jej głośny sygnał. Jaclyn poczu-
ła nagle falę gorąca i podniecenia. Do licha, facet był przystojny. 
To wrażenie opierało się bardziej na promieniującej od niego si-
le i aurze kompetencji niż na regularności rysów. Są ładni chłop-
cy i mężczyźni. Przed nią stał mężczyzna mający to nieuchwytne 
i trudne do nazwania coś, w czym zawierają się jednocześnie seks- 
apil, dojrzałość i siła. Całość zbijała z nóg.

Policjant przesłał jej swobodny, naturalny uśmiech. 
– Nie popisał się projektant tego przejścia, zważywszy na to, 

jakie tutaj jest natężenie ruchu.
– Niech pan nie wspomina przy mnie o natężeniu ruchu – po-

wiedziała Jaclyn cicho, ale bardzo dobitnie.
Zerknął ze zrozumieniem w  kierunku, z  którego nadeszła, 

i uśmiechnął się nieco szerzej.
Ze względu na charakter pracy spotykała wielu mężczyzn, lecz, 

niestety, większość z nich właśnie się żeniła. Naturalnie nie wszy-
scy, jednak mężczyzna musiał mieć w sobie naprawdę coś szcze-
gólnego, żeby zwróciła na niego uwagę. Szczerze mówiąc, dawno 
już nie zdarzyło jej się spojrzeć na mężczyznę z niekłamanym po-
dziwem. Teraz też nie miała na to czasu. Musiała ruszać w drogę, 
żeby się nie spóźnić.

– Dziękuję jeszcze raz. I przepraszam, omal pana nie spłasz-
czyłam tym uderzeniem.
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Na pożegnanie skinęła głową przyjaźnie, lecz bez przesady, po 
czym rozejrzała się za upuszczoną aktówką. Zobaczyła ją aż pod 
ścianą, zanim jednak zdążyła tam podejść, mężczyzna w  zapla-
mionych dżinsach i  brudnej bawełnianej koszulce, opinającej się 
na imponującym piwnym brzuchu, schylił się z wysiłkiem i pod-
niósł zgubę.

– Proszę, szanowna pani – powiedział, wyciągając ku niej 
pulchną dłoń i  przesłał jej zdumiewająco słodki uśmiech, jak na 
kogoś z tak grubymi rysami.

– Dziękuję.
Jaclyn położyła rękę na klamce i obdarzyła tego potężnego typa 

znacznie cieplejszym uśmiechem niż policjanta. Niczym nie ry-
zykowała, okazując mu uprzejmość, bo nie pociągał jej ani trochę. 
Zmierzając przez hol ku wyjściu, zastanawiała się na tym, jak bar-
dzo pokrętne jest takie rozumowanie z logicznego punktu widze-
nia, a zarazem jak niezbite staje się ono, jeśli polegać na kobiecym 
instynkcie. Zresztą nie miała czasu dla przystojnego policjanta ani 
na damsko-męskie gry.

Odchodząc, była prawie pewna, że policjant patrzy za nią, lecz 
nie zaryzykowała spojrzenia przez ramię. Szybko dotarła na par-
king i pilotem otworzyła stalowoszarego jaguara. Cisnęła teczkę na 
siedzenie pasażera i usiadła za kierownicą. Machinalnie zabloko-
wała drzwi, jak zawsze na wszelki wypadek, a  przekręcając klu-
czyk w stacyjce, wolną ręką zapięła pas.

Nie chciała dostać kolejnego mandatu, więc z uwagą patrzyła 
na szybkościomierz. Nie byłoby jej łatwo przekroczyć dozwoloną 
prędkość w  drodze na spotkanie z  Carrie Edwards, wiele wysił-
ku kosztowało ją bowiem samo utrzymanie właściwego kierunku. 
Przez cały czas odpierała pokusę, by zadzwonić do matki, poskar-
żyć się na mdłości i  dreszcze, prawdopodobnie będące zwiastu-
nem różyczki, i  poprosić o  zastępstwo. Nieważne, że Madelyn 
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właśnie czyniła ostatnie przygotowania do odbywającego się na-
zajutrz ślubu i czekała ją próba generalna. To przecież ona przyjęła 
zlecenie od Carrie, więc powinna mieć swój udział w przyjemno-
ści uzgadniania z nią szczegółów.

Jaclyn westchnęła. Nie mogła tego zrobić matce. Nie spieszy-
ło jej się jednak na spotkanie z Carrie, wyjątkowo nieprzyjemnej 
i dokuczliwej w porównaniu z  innymi kobietami, w których ślub 
wyzwalał najgorsze instynkty. Owszem, zdarzały się przemiłe 
klientki, z którymi cudownie się pracowało od początku do koń-
ca, ale czasem Jaclyn chętnie doradziłaby przyszłej pannie młodej 
ślub w sądzie albo w całonocnej kaplicy w Las Vegas. Naturalnie, 
nie była tak nierozsądna, aby powiedzieć to głośno. Koniec koń-
ców, z organizacji ślubów czerpała dochody.

Dzisiejsze spotkanie z Carrie miało się odbyć w siedzibie Pre-
mier w Buckhead, nazajutrz natomiast czekały ją konsultacje z re-
stauratorką zapewniającą potrawy na stół weselny, cukierniczką 
i florystą w domu weselnym w Hopewell. Rzecz jasna, pierwsze za-
mówienia zostały złożone przed kilkoma miesiącami, należało jed-
nak podjąć jeszcze kilka decyzji, a z tymi Carrie zwlekała. Właści-
wie to oblubienica powinna odwiedzić kontrahentów, ale Carrie 
uparła się, że będzie inaczej. Miała silne poczucie własnej ważności,  
a to znaczyło, że ludzie przychodzą do niej, nie zaś ona do nich.

Ponieważ wesele było organizowane z rozmachem – pan mło-
dy był synem senatora stanowego – wszyscy zaakceptowali wyma-
gania Carrie, która zażądała między innymi, aby Jaclyn była obec-
na podczas konsultacji. Do zgłaszania żądań i  upierania się była 
pierwsza. Nazajutrz zapowiadał się więc sądny dzień, jako że nie-
zależnie od ceregieli z Carrie odbywał się również pierwszy z serii 
sześciu ślubów. Mimo że zajmowała się nim Madelyn, nie ulega-
ło wątpliwości, że w ostatniej chwili ujawnią się różne niespodzie-
wane przeszkody, do których pokonania potrzebna będzie pomoc. 
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Może trzeba będzie pilnie zatelefonować do firmy wynajmującej 
samochody, bo limuzyna jest w niewłaściwym kolorze. A może na-
tychmiast znaleźć zastępczy smoking dla pana młodego, którego 
obrzygała dziewczynka sypiąca płatki? W dniu ślubu należało być 
przygotowanym na każdą okoliczność.

Jaclyn weszła do firmy pięć minut przed zaplanowanym spo-
tkaniem. Oczywiście w  jej gabinecie czekała już Carrie. Diedra, 
asystentka Jaclyn, która siedziała w  przyległym pomieszczeniu 
przy biurku zasłanym książkami, próbkami materiałów i zdjęcia-
mi, bez słowa wskazała głową drzwi, robiąc przy tym ostentacyjnie 
współczującą minę.

Jaclyn nacisnęła klamkę. Ledwie stanęła w  progu, Carrie od-
wróciła się ku niej z  wyrazem niezadowolenia na ślicznej twa-
rzy. Wyglądem mogła zachwycić każdego. Miała znakomitą figu-
rę z krągłościami we właściwych miejscach, złociste włosy, gładką 
cerę i  przejrzyste zielone oczy. Jednak jej charakter zostałby na-
zwany w najlepszym razie nieznośnym, a zapewne wrednym.

– Co za kawę mi tu dali? Chyba stać cię na jakąś lepszą mar-
kę? Ta jest gorzka. Muszę też powiedzieć, że twoja sekretarka…

– Diedra nie jest moją sekretarką, tylko asystentką – przerwała 
jej Jaclyn, zamknęła za sobą drzwi i weszła do pokoju.

Krytykę kawy puściła mimo uszu. Bardzo lubiła ten gatunek. 
Zresztą nikt Carrie siłą nie poił. Wybrała kawę, chociaż do dyspo-
zycji klientów trzymano w firmie herbatę o różnych smakach oraz 
zimne napoje.

– Tak czy owak była niegrzeczna – oznajmiła Carrie, która nie 
lubiła, by jej przerywano.

Nie lubiła też, gdy ktoś stawał jej na drodze. Wciąż żywiła do 
Jaclyn pretensje o to, że nie zapewniła jej udziału Michaela Bub- 
le’a w weselu. Jaclyn jednak mocno stąpała po ziemi i nawet nie 
zadała sobie trudu, aby spróbować.
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– W jaki sposób, moja droga? – spytała kojącym tonem, cho-
ciaż omal nie udławiła się słowami „moja droga”.

Czasem taki poufały zwrot pacyfikował najbardziej kapryś- 
nych klientów, aczkolwiek na innych nie podziałałoby nic oprócz 
mocnego środka uspokajającego. Carrie potrzebowałaby dawki dla 
wściekłego nosorożca.

– Usiłowała wymusić na mnie, żebym do twojego przyjścia 
została w poczekalni, zamiast od razu mnie tu wpuścić.

– To dlatego, że nie lubię, kiedy inni ludzie podczas mojej nie-
obecności korzystają z gabinetu – odparła spokojnie Jaclyn. – Na 
pewno to rozumiesz.

– Nie żartuj. Co to dla ciebie za różnica?
– Przechowuję tutaj poufne dane. Właściwie powinnam zamy-

kać drzwi na klucz.
Naturalnie, Jaclyn nie trzymała tu dokumentów związanych 

z bezpieczeństwem, na przykład numerów kart kredytowych, ale nie-
którzy klienci chętnie poznaliby szczegóły dotyczące cudzych ślu-
bów. Nieraz chcieli dowiedzieć się, co ten czy ów planuje lub ile za-
płacił. W sprawach ślubów toczyły się wojny na śmierć i życie.

Carrie zmierzyła ją chłodnym spojrzeniem, ale najwidoczniej 
uznała, że niczego w tej sprawie nie osiągnie, bo przeszła do na-
stępnej skargi.

– Zmieniłam zdanie co do sukni druhen – oznajmiła. – Ten 
odcień jest zbyt pospolity. Są szare jak pluton w West Point. Mo-
im zdaniem, lepiej wyglądałoby, gdyby druhna najbliżej mnie była 
w czerni, następna miała suknię o ton jaśniejszą i tak dalej. To był-
by naprawdę dramatyczny efekt, nie sądzisz? Aha, i zamiast różo-
wych wstążek wolałabym kolor morski, lecz nie z przewagą zielo-
nego, tylko raczej niebieskiego. Zajmiesz się tym, prawda?

Jaclyn przygryzła wargę. Nieszczęsne druhny zdążyły zapłacić 
za swoje ohydne kreacje, a Carrie oczywiście nie wybrała taniego 
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materiału. Kolor nawet nie był zły, co innego krój. Nie udało się 
przekonać panny Edwards o rezygnacji z falban i kokard, bo nawet 
udzielając jej dobrych rad, można było mieć pewność, że nie zo-
staną przyjęte. Nie ulegało wątpliwości, że kiedy druhny dowiedzą 
się o zmianie, a przede wszystkim o tym, że będą musiały zapła-
cić za następną suknię, i  to z dodatkiem za pośpiech, prawdopo-
dobnie wszystkie zrezygnują. Ta, która pierwsza powiedziała Car-
rie do słuchu, niewątpliwie była najbystrzejsza.

– Moja droga – powiedziała Jaclyn, starając się, aby zabrzmia-
ło to łagodnie. – Naprawdę jest za późno na takie zmiany. Sądzę, 
że będziesz bardzo zadowolona z widoku druhen, zwłaszcza gdy 
zobaczysz je z kwiatami, które dla nich wybrałaś.

– Myślę również o zmianie kwiatów – odrzekła Carrie, a błysk 
w jej oczach świadczył o tym, że cieszy ją rola trudnej klientki. – 
Wczoraj wieczorem oglądałam zdjęcia i doszłam do wniosku, że 
wyglądają tak, jakby ktoś zwymiotował pepto bismolem. Za to 
w czasopiśmie były bardzo piękne wiązanki. Jeśli zmienię kwiaty, 
to muszę również zmienić wygląd druhen.

– To będzie duży wydatek dla twoich przyjaciółek.
– Nie będą miały nic przeciwko temu. To mój wyjątkowy 

dzień, więc zrobią wszystko, czego sobie zażyczę. 
W jej głosie pobrzmiewało niewypowiedziane: „bo jeśli nie…”.
– Jeśli nalegasz, możesz zatelefonoać do krawcowej i…
– Nie mam czasu. Chcę, żebyś ty to zrobiła. 
Otworzyła swoją drogą, lecz za dużą torebkę, wyjęła z  niej 

próbki materiałów i rzuciła je na biurko. Pobieżne spojrzenie prze-
konało Jaclyn, że ma przed sobą elegancki jedwab. Oznaczało to, że 
druhny będą musiały wydać po kilkaset dolarów, a może nawet po-
nad tysiąc.

– Poza tym zadzwoniłam dzisiaj rano, żeby omówić zmiany, 
ale krawcowa była okropna, zupełnie nie dało się z nią porozumieć.
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Załatwianie spraw z krawcową nie należało formalnie do obo-
wiązków agencji Premier. Oczywiście Jaclyn dobrze znała Gret- 
chen – obracały się w tych samych kręgach i często pracowały przy 
tych samych ślubach. Gretchen nie zachowywała się okropnie ani 
niedorzecznie, natomiast panna Edwards miała umiejętność budze-
nia najgorszych instynktów u wszystkich spotykanych ludzi.

– Zobaczę, co uda mi się załatwić, ale niczego nie obiecuję. 
Kończy nam się czas i niedługo dojdzie do tego, że będziesz mu-
siała kupić druhnom gotowe suknie.

– Nie ma mowy.
– Być może więc nie pozostanie ci nic innego, jak wrócić do 

pierwotnego pomysłu. Jeśli zaś chodzi o  kwiaty, to florysta po-
święcił dużo czasu na to, żeby wszystkie aspekty ślubu i przyję-
cia weselnego były zharmonizowane i oryginalne, tak jak sobie te-
go życzyłaś – podkreśliła Jaclyn. – Jeśli wybierzesz inne bukieciki 
druhen, będzie to pociągało za sobą zmianę wiązanki panny mło-
dej, kwiatów do butonierek i do ozdoby stołów.

Bishop Delaney był geniuszem, charakteryzował go jednak ni-
ski poziom odporności na głupotę, a  gdyby nagle zrezygnował, 
trudno byłoby znaleźć zastępstwo.

– Jeśli nalegasz na wprowadzenie zmian – odezwała się znowu 
Jaclyn – bądź przygotowana na to, że zapłacisz sporo więcej, niż 
przewiduje wstępny kosztorys.

– Dlaczego? Jeśli nie korzystam z  tamtych kwiatów, to za co 
mam płacić?

– Za to, że projektant poświęcił sporo czasu na dotychczasowy 
projekt, a nie może się narażać na straty tylko z tego powodu, że 
tobie się odwidziało. Na pewno złożył zamówienie na kwiaty i nie 
wiadomo, czy będzie mógł je zmienić.

Nazajutrz Bishop miał pokazać rysunki i  zdjęcia, nie był to 
więc odpowiedni moment, żeby zaczynać od nowa. Jaclyn wolałaby 
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znajdować się jak najdalej od Bishopa i  Carrie, gdyby doszło do 
starcia. Odnosiła wrażenie, że udzielała lekcji dobrego wychowa-
nia upartemu dziecku, ale błysk, wciąż obecny w  oczach Carrie, 
świadczył o tym, że dobrze wiedziała, co robi. 

Nieumiarkowane żądania brały się zapewne stąd, że zbyt czę-
sto godzono się na nie bez protestów. Prawdopodobnie wiele osób 
w końcu się poddało i wolało ponieść stratę, niż utrzymywać kon-
takty z  kapryśną osobą. To zaś znaczyło, że doświadczenie na-
uczyło ją stroić jeszcze większe fochy niż zwykle, jeśli tylko ktoś 
próbował przywołać ją do porządku. Rzucając innym kłody pod 
nogi, osiągała swój cel. Teraz więc skrzywiła się i machnęła ręką, 
po czym powiedziała nadąsanym tonem:

– Porozmawiamy o tym z florystą jutro. Jestem przekonana, że 
on zachowa się racjonalnie. W tej chwili zależy mi najbardziej na 
rozwiązaniu problemu sukni druhen.

Jaclyn głęboko odetchnęła. Nie zamierzała pozwolić, żeby ta 
rozwydrzona pannica miała ostatnie słowo.

– Może wobec tego spotkamy się jutro z krawcową i zastano-
wimy się wspólnie, jakie są możliwości – zaproponowała.

Liczyła na to, że z pomocą Gretchen uda się wytłumaczyć Car-
rie, że jest za późno na zamówienie materiałów i  szycie nowych 
sukni. Naturalnie, trudno było liczyć na racjonalne podejście pan-
ny Edwards, której, zdaniem Jaclyn, nie zdarzył się dotąd prze-
błysk rozsądku. Chciała jednak oszczędzić Gretchen następnego 
telefonu od Carrie, więc dodała:

– Zadzwonię do niej po południu i umówię spotkanie.
– Przecież to twoja praca.
W przeszłości Jaclyn miała do czynienia z trudnymi klientkami, 

ale Carrie biła je wszystkie na głowę. Jedną z zalet pracy na własny 
rachunek jest to, że można zdecydować, kiedy miarka się przebrała. 
Jaclyn powoli wstała, położyła dłonie na blacie biurka i oświadczyła:
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– Wykonania pracy zawsze można się zrzec. Nie pozwolę ni-
komu, żeby maltretował mnie i moją asystentkę. Czy to jasne?

– Maltretował?! Nigdy nikogo nie maltretowałam. Po prostu 
chcę mieć piękny ślub i nie rozumiem, dlaczego…

– To będzie katastrofa, a nie piękny ślub, jeśli nie przestaniesz 
nieustannie zmieniać zdania – przerwała bezceremonialnie Jaclyn. 
– Mówię to, bo moja praca polega przede wszystkim na tym, żeby 
dopilnować pomyślnego przebiegu uroczystości, a to oznacza rów-
nież udzielenie ostrzeżenia, kiedy ktoś temu zagraża. Nie twierdzę 
stanowczo, że florysta nie może przygotować nowego projektu, mi-
mo że jest na to za późno. Zwracam ci jednak uwagę, że może to 
znacznie podnieść koszty. Zanim cokolwiek postanowisz w  spra-
wie kwiatów, powinnaś najpierw dowiedzieć się od Gretchen, czy 
jest w stanie przygotować ci nowe suknie dla druhen. Bez względu 
na to, jaki kolor wybierzesz, powinnaś też porozmawiać z druhna-
mi, bo może któraś z nich woli jednak zrezygnować, niż płacić za 
kolejną suknię, której więcej nie włoży. Naturalnie, jeśli jesteś go-
towa ponieść koszty nowych sukni, żadna druhna na pewno nie…

– Nie bądź śmieszna – wpadła jej w  słowo Carrie. – Panna 
młoda nie płaci za suknie druhen.

– W pewnych sytuacjach to robi, a zmiana koncepcji w ostat-
niej chwili to właśnie taka sytuacja.

Jaclyn liczyła na to, że jeśli zacznie być stanowcza, Carrie prze-
stanie kaprysić albo zrezygnuje z  usług agencji Premier. Wtedy 
ona, Jaclyn, odetchnie z ulgą, a jej była klientka uweźmie się na in-
ną organizatorkę ślubów, która pozwoli się zauroczyć czekiem na 
dużą sumę.

– Znam swoje przyjaciółki. Żadna z  nich nie okazałaby się 
małostkowa – oznajmiła Carrie.

Odrzuciła głowę do tyłu, potrząsając długimi blond włosami, 
po czym sięgnęła do torebki i wyjęła z niej wstępnie uzgodniony 



jadłospis weselny. Gdyby tylko mogła się zdecydować w sprawie 
kebabu. Wołowina czy jagnięcina? Jak twarde może być to mięso?

– Aha, jeszcze coś mi się przypomniało…
Jaclyn starała się zachować kamienną twarz, ale w  miarę jak 

trwał słowotok Carrie wymieniającej, co jest do przyjęcia, a co nie, 
coraz bardziej się wyłączała i w końcu podjęła nieodwołalną decy-
zję: musi zakończyć ten koszmarny dzień dobrym, wysokoprocen-
towym drinkiem.
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Rozdział 2

Detektyw Eric Wilder siedział przy barze U Sadie. Lubił ten lokal 
jak żaden inny, było tu bowiem blisko z ratusza i z komendy poli-
cji, a  to oznaczało wygodę. Podobnie sądzili inni policjanci, sie-
dzący w skąpo oświetlonym pomieszczeniu. 

Od pewnego czasu knajpa miała stałą klientelę, a  policjanci 
przywykli do kościstego barmana, typowego mieszkańca Południa. 
Oczywiście nie nazywał się Sadie, tylko Will Aster. Nie sposób 
było dociec, co chciał osiągnąć przez nadanie lokalowi żeńskie-
go imienia, dominowały tu bowiem mundury, broń i  testosteron. 
Rzecz jasna, przychodziły również policjantki, czasem któryś z fa-
cetów przyprowadził żonę lub dziewczynę, wpadali też zabłąkani 
cywile, ale bar U Sadie należał niepodzielnie do gliniarzy.

Jeśli nawet Willowi marzył się kiedyś elegantszy lokal, to daw-
no porzucił te plany. Podawano tu głównie piwo i burbona, a choć 
jadłospis nie był imponujący, to jadło się do syta. Można było za-
mówić dużą porcję panierowanych paluszków drobiowych z fryt-
kami, lecz nie sałatkę. Orzeszki ziemne, proszę bardzo, jednak nie 
prażoną kukurydzę. Zdarzało się też, że Willa nachodziła ochota 
na „wieczór pod skrzydłami” i wtedy podawał wyłącznie skrzydeł- 
ka na ciepło. 

Ericowi nie przeszkadzało skąpe menu. Nie przychodził do ba-
ru jeść, tylko się odprężyć. Panował tu nastrój piwnicy: przyćmio-
ne światło, ciemne, ceglane ściany, chropowate płytki na podłodze 
i rząd niedużych czarnych stolików pod ścianą, oddzielony od dłu-
giego kontuaru dwumetrowym przejściem, dającym kelnerkom 
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możliwość manewrowania. W kącie stała szafa grająca – ustępstwo 
właściciela na rzecz rozrywki. Parkietu do tańca nie było, ale jeśli 
gościom zebrało się na pląsy, przysuwali stoliki do kontuaru i po-
ruszali się na wygospodarowanej przestrzeni. W barze zazwyczaj 
panował gwar, często rozlegały się śmiechy i  padały niewybred-
ne dowcipy, które pomagały policjantom odreagować ciężki dzień. 
Ilekroć Eric przekraczał próg lokalu, odnosił wrażenie, że wielki 
ciężar zsuwa mu się z barków. Zanim zdążył podejść do kontuaru, 
Will nalewał budweisera i czekał, aby podsunąć Ericowi szklankę 
z pienistą koroną. To się nazywa wzorowa obsługa!

Eric spędził dzień w  sądzie i  przed powrotem do domu bez-
względnie musiał napić się piwa. Nic nie budziło u niego tak silnej 
frustracji jak prawnicy i cały system sądowniczy, nawet jeśli zapa-
dał właściwy wyrok. Niesprawiedliwy zdarzał się wtedy, gdy orzeł 
palestry z wylizanymi włosami uzyskiwał uniewinnienie dla han-
dlarza narkotyków, ponieważ nad „i” zabrakło kropki. Takie sytu-
acje cholernie irytowały Erica i nie tracił nadziei, że jakiś naćpany 
typ włamie się temu adwokacinie do domu, szukając łatwych do 
sprzedania przedmiotów, które można szybko wymienić na dział-
kę. Tego dnia sprawy były stosunkowo błahe i sprawiedliwość bra-
ła górę, ale Eric, zamiast pracować nad aktualnym dochodzeniem, 
musiał tkwić kilka godzin na sali sądowej, zanim wreszcie złożył 
pięciominutowe zeznanie. Oczywiście należało to do jego obo-
wiązków, lecz za nimi nie przepadał.

Siedział w barze już kwadrans, czyli wystarczająco długo, aby 
przyjemność nicnierobienia zaczęła działać rozluźniająco na mięś- 
nie, gdy otworzyły się drzwi wejściowe. Do środka wpadła fala cie-
płego, wilgotnego powietrza oraz hałas z  ulicy. Obecni w  lokalu 
policjanci machinalnie zerknęli, żeby sprawdzić, kto przyszedł. To 
był u  nich odruch, nieświadoma reakcja na potencjalne zagroże-
nie. Czy przybysz jest przyjacielem, czy wrogiem, gliniarzem czy 
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cywilem? Eric natychmiast rozpoznał nowego gościa. Widok przy-
jemnie go rozgrzał. To była ta sama kobieta, z którą przed połu-
dniem zderzył się w ratuszu, ubrana w elegancki czarny kostium, 
co świadczyło o tym, że ma za sobą równie długi dzień jak on.

Spodobała mu się nie mniej niż poprzednio. Każdy szczegół jej 
wyglądu, od kostiumu po gładki kok z czarnych włosów związa-
ny z tyłu głowy, świadczył o  klasie. Była zgrabna i miała kształt-
ne łydki. Zebrani w barze mężczyźni zaczęli mierzyć ją wzrokiem. 
Bywające tu policjantki zwykle maskowały swoją kobiecość nie-
dbałym ubraniem nie tylko po to, aby wtopić się w  tutejsze oto-
czenie, lecz również dlatego, żeby wyegzekwować poważne trak-
towanie od zakłócających porządek, z  którymi przeważnie miały 
do czynienia. W tej kobiecie nie było ani niczego niedbałego, ani 
krzykliwego, co czyniło ją wyjątkowo atrakcyjną, jako że w barze 
Willa rzadko trafiała się okazja, by powiedzieć o czymś lub o kimś, 
że jest „z klasą”.

Przystanąwszy na moment przy wejściu, omiotła wzrokiem 
wnętrze, jakby kogoś szukała, po czym ruszyła zdecydowanie ku 
dwóm wolnym stolikom w  głębi, przy toaletach. Miała wysokie 
obcasy i choć nie przebiegłaby w  nich nawet dwóch metrów, to 
chodzić bez wątpienia umiała. Eric nie mógł oderwać spojrzenia 
od kołyszącego ruchu jej bioder, podobnie jak od jej pośladków, 
gdy oddalała się po nieforunnym zderzeniu w ratuszu. No cóż, ta-
ki widok wart jest uwagi konesera.

Wybrała stolik i usiadła na krześle, odwrócona do niego pro-
filem, a  tyłem do większej części kontuaru. Eric wysnuł z  tego 
wniosek, że albo kobieta nie ma instynktu przetrwania, który na-
kazuje nie spuszczać wzroku z wejścia, albo chce uniknąć kontak-
tu wzrokowego z gośćmi. Kiedy zajęła miejsce, kilka razy poruszy-
ła głową i  ramionami, aby zmniejszyć napięcie mięśni, zupełnie 
jakby przyszła tutaj w tym samym celu co stali bywalcy.
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Siedząc przy końcu kontuaru, Eric bez trudu mógł przyglądać 
się kobiecie, nie odwracając głowy. Nie zwracała uwagi na niko-
go, zresztą specjalnie tak usiadła, aby tego nie robić. Najprawdo-
podobniej na kogoś czekała. Nie mógł zrozumieć, dlaczego tak go 
intryguje, z kim może się spotykać elegancka kobieta w barze gli-
niarzy. Czyżby jej facet był policjantem? A może umówiła się tu 
z nim dla wygody, a potem pójdą razem na kolację?

Zerknął na zegarek, ponieważ spotkania odbywają się zwykle 
o  pełnej godzinie albo  w jej połowie. Było jedenaście po ósmej. 
Jeśli ktoś miał się zjawić, to była duża szansa, że nie stanie się to 
szybciej niż za dwadzieścia minut. Eric stał się czujny jak zawsze, 
gdy zauważał coś odbiegającego od normy. Większość kobiet, za-
miast siedzieć samotnie w tego typu lokalu, wolałaby poczekać na 
przyjście znajomego w samochodzie. Może ta nie czułaby się tam 
pewnie albo bezpiecznie. A może chcieli z facetem uniknąć ścią-
gania na siebie niepożądanej uwagi? W każdym razie to, że kobie-
ta weszła samotnie do baru na dwadzieścia minut przed domnie-
manym spotkaniem, nie pasowało do jego wyobrażenia o typowym 
zachowaniu.

Machinalnie zaczął rejestrować jej wygląd. Wzrost metr sie-
demdziesiąt, waga około sześćdziesięciu kilo, włosy czarne, oczy 
niebieskie. Zapamiętał ich przejrzysty błękit z poprzedniego spo-
tkania. Do tego jasna karnacja. Krótko mówiąc, klasyczny przypa-
dek jednego z irlandzkich typów urody. Kobieta była smukła, ubra-
na jak milionerka, a  Ericowi znów przyszło na myśl określenie  
„z klasą”.

Obrączki nie miała, podobnie jak pierścionków, nosiła za to 
nieduży złoty zegarek, a z uszu zwisały jej złote kółeczka. Gdyby 
podszedł bliżej, pewnie mógłby się przekonać, czy na serdecznym 
palcu widać bledsze miejsce lub wgłębienie po obrączce, lecz z tej 
odległości nie potrafił tego stwierdzić.
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Kelnerka podeszła do stolika, położyła na blacie serwetkę 
i znieruchomiała z długopisem w dłoni, czekając na zamówienie. 
Słów kobiety Eric nie usłyszał, ale zaraz potem Will dostał od kel-
nerki zapisaną serwetkę.

– Margarita z lodem – powiedziała.
U Sadie rzadko podawano wymyślne drinki, jednak margari-

ta z lodem mieściła się, zdaniem Erica, w kategorii pośredniej. Nie 
należała do typowo damskich specjalności, których mężczyzna nie 
wziąłby do ust, lecz nie był to również burbon z colą. Kiedy kobie-
ta otrzymała drinka, skosztowała go, przez chwilę upajała się sma-
kiem i wyraźnie się odprężyła, przybierając swobodniejszą pozę.

Sączyła margaritę, zapewne rozmyślnie powoli, by starczyła na 
czas oczekiwania. Eric obserwował na zegarku zbliżanie się ósmej 
trzydzieści. W końcu długa wskazówka dotarła do dolnej kropki, 
minęła ją, ale nikt się nie zjawił. Kobieta nie sprawdziła, która go-
dzina, zatem upływ czasu jej nie niepokoił. Nie spoglądała też ku 
wejściu, gdy otwierały się drzwi. Hm. Najwidoczniej jego domysł, 
że z kimś się umówiła, był błędny. Może po prostu przyszła jed-
nak wyłącznie po to, żeby odtajać nad drinkiem, tak samo jak nie-
mal wszyscy goście baru.

Zastanawiał się, czy nie podejść do jej stolika i  nie zagadać. 
Zżerała go ciekawość, nauczył się jednak ostrożności w nawiązy-
waniu kontaktów z kobietami. W wieku trzydziestu pięciu lat pa-
nował nad pożądaniem, miał też za sobą rozwód, to zaś sprawiało, 
że unikanie pośpiechu wydawało mu się rozsądną taktyką.

Zresztą kobieta wyglądała na luksusową, a  on nie był w  na-
stroju na luksusowe komplikacje. Kobiety powodowały mnóstwo 
zamętu, takie już miały przewrotne charaktery. Lubił płeć prze-
ciwną z wielu powodów, ale jednocześnie cenił sobie prostotę sa-
motnego bytowania. Tymczasem mężczyzna nawet nie musiał się 
ożenić, aby utracić przywileje kawalerskiego stanu. Wystarczyło, 
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że wejdzie we względnie stały związek i  zacznie planować swój 
czas tak, aby się dostosować do partnerki. A  już niech Bóg bro-
ni, żeby wspólnie zamieszkać, bo to naprawdę mogło się skończyć 
małżeństwem. Eric wiedział swoje, zdążył bowiem wypróbować 
różne kombinacje: zaobrączkowani, razem mieszkający bez ob-
rączek, spotykający się regularnie, widujący się od czasu do cza-
su… Wszystko to sprowadzało się do jednego, czyli do wzajem-
nego komplikowania sobie życia. On zaś chciał żyć tak, jak lubi. 
Dopuszczał myśl o ponownym ożenku w dalekiej przyszłości, ale 
zupełnie mu się do tego nie spieszyło. Przed podjęciem takiego 
kroku był zdecydowany dobrze się upewnić, że pasują do siebie 
z wybranką lepiej niż on z pierwszą żoną. Uważał, że powinno być 
prawo zabraniające zawierania małżeństw przynajmniej do dwu-
dziestego piątego roku życia.

Należało też wziąć pod uwagę jeszcze jedną ewentualność, któ-
ra nakazywała szczególną ostrożność. Ta kobieta z  klasą mogła 
być fanką gliniarzy. Spotykało się takie, które były zakręcone na 
punkcie seksu z policjantem. To miało coś wspólnego z mundurem 
i  pistoletem – czasem tym w  kaburze, czasem tym w  rozporku, 
a  czasem obydwoma. Niektórym policjantom, zwłaszcza świeżo 
upieczonym, takie zwiększone zainteresowanie uderzało do gło-
wy, co mogło zaszkodzić zarówno karierze zawodowej, jak i mał-
żeństwu. Eric tego unikał, nawet kiedy nosił mundur. Odkąd zo-
stał detektywem, interesowały go inne awanse, nie zamierzał więc 
pozwolić, by jakaś kobieta, nawet z klasą, pozbawiła go trzeźwego 
osądu sytuacji i zdrowego rozsądku.

Pokusa zwyciężyła jednak kogo innego. Zatrzeszczało krzesło 
i Eric zobaczył, że do stolika kobiety zbliża się posterunkowy Blake  
Gillespie. Powściągnął mimowolny grymas. Nie jego sprawa. Je-
śli Gillespie chce spróbować szczęścia, a kobieta okaże się fanką, 
to lepiej, że trafiło właśnie na niego. Gillespie był kawalerem. Nie 
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oznaczało to zresztą, że Ericowi podobało się, że kto inny pod-
szedł do kobiety, którą on zauważył pierwszy, nawet jeśli sam nie 
zamierzał spróbować. Trudno, mężczyźni to takie dranie, które nie 
tolerują naruszenia własnego terytorium. Jeśli się komuś nie podo-
ba, niech pisze o tym do gazet i dzwoni do telewizji. Zobaczy wte-
dy, czy kogoś choć odrobinę to obejdzie.

Patrzył więc, jak Gillespie startuje do niej z  uśmiechem na 
ustach, cały niczym żywe zaproszenie. Kobieta z klasą podniosła 
głowę, nie zmieniając ani na jotę wyrazu twarzy, po czym spokoj-
nie pokręciła głową i powiedziała stanowczo:

– Nie, dziękuję.
Odwróciła się, jakby sprawa została załatwiona. Zatem to nie 

amatorka policjantów, uznał Eric. Gillespie był młody, miał mun-
dur, a do tego ciężko pracował nad swoją muskulaturą i nie wyglą-
dał odrażająco. Gdyby szukała kandydata do łóżka, posterunkowy 
siedziałby w tej chwili obok niej, a nie wracał do swojego stolika. 
Przynajmniej jednak nie zirytował się tym, że dostał kosza, czym 
zarobił u Erica kilka punktów.

Kobieta na nikogo nie czekała i nie szukała podrywu. Do licha, 
może po prostu chciała się napić. To mógł pojąć. Ze rozumieniem 
kobiet było gorzej, ale potrzebę wypicia drinka akceptował. Skupił 
uwagę na piwie i przez kilka minut wpatrywał się w szklankę. Po-
winien ją dopić i iść do domu. Na pewno nie należało tracić więcej 
czasu na roztrząsanie życia duchowego kobiety, nawet jeśli miała 
takie nogi i niesamowite pośladki. Jednak…

– Raz kozie śmierć – mruknął pod nosem.
Pokusa okazała się zbyt silna. Zsunął się ze stołka, wziął 

szklankę z piwem i skierował się ku luksusowej komplikacji.

Jaclyn kątem oka dostrzegła kolejnego zbliżającego się mężczyz- 
nę. Miała nadzieję, że idzie do toalety usytuowanej tuż za jej 
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stolikiem. Nadzieja okazała się płonna, bowiem facet trzymał 
szklankę, więc toaleta jako cel wydawała się mało prawdopodobna. 
Dlaczego kobieta nie może spokojnie iść po pracy na drinka, żeby 
mężczyźni – a w każdym razie mężczyźni pewnej kategorii – nie 
uznali natychmiast, że czeka, aby ktoś ją poderwał? Ten pierwszy 
przynajmniej miał dość przyzwoitości, aby zabrać się bez gadania, 
kiedy powiedziała mu „nie”, Może drugi zachowa się podobnie. 
Celowo nie patrzyła w jego stronę, licząc na to, że zrozumie suges- 
tię i pójdzie swoją drogą.

– Świat jest jednak mały.
Zirytowało ją to zagajenie, ponieważ spodziewała się czego 

innego. Podniosła wzrok, wciąż zachowując wyniosłą minę, ale 
kiedy poznała stojącego przed nią mężczyznę, nagle straciła re-
zon. Nie plątał jej się język, lecz w tej chwili znalazła się niebez-
piecznie blisko tego stanu. Za wszelką cenę starała się wymyślić, 
co by tu powiedzieć, jednak gdy w końcu udało jej się wydusić 
z siebie parę słów, nie przypominało to zamierzonej stanowczej 
odprawy.

– Tylko niech pan znowu nie zaczyna z  „szanowną panią” – 
odparła, mrużąc oczy.

Policjant uśmiechnął się w  ten sam sposób, który zwrócił jej 
uwagę przed południem, dyskretnie, lecz figlarnie, i nagle poczu-
ła, że jej niechęć topnieje. Było w tym człowieku coś autentycz-
nego, bezpośredniość, która nie kojarzyła się natychmiast z pod-
rywaniem. Wydawał jej się całkiem w  porządku. Lepszy opis 
w  tej chwili nie przychodził jej do głowy. Mężczyzna nie był 
przystojny, a  mimo to jej hormony zadziałały intensywnie. Nie 
należała do kobiet, które mają zwyczaj zachwycać się mężczyz- 
nami, nie była chichotką ani zbytnią flirciarą – zbytnią! – jednak 
potrafiła docenić ciało i twarz mężczyzny, jeśli naprawdę były te-
go warte.
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U tego, który stał przy jej stoliku, uwagę zwracało i  jedno, 
i drugie.

Mimo woli przesłała mu wątły uśmiech i wyjaśniła:
– To tak jest. Kiedy mam zły dzień, a rówieśnik nazywa mnie 

„szanowną panią”, zaczynam czuć się staro. Naturalnie, pan jest 
dobrze wychowany i nie powinnam mieć o to pretensji.

– Mam nadzieję, że odkąd wyszła pani z ratusza, dzień okazał 
się lepszy – powiedział Eric.

– Niekoniecznie.
Musiała odchylić głowę, żeby spojrzeć mu w  oczy. Półmrok 

w  barze i  cień rzucany przez jego postać nie pozwalały Jaclyn 
obejrzeć jego rysów tak dokładnie, jak by chciała, ale zapamięta-
ła je. Mężczyzna niewątpliwie był rosły, bo ona na wysokich ob-
casach miała ponad metr siedemdziesiąt pięć, a jednak brakowało 
jej do niego jeszcze jakichś dziesięciu centymetrów. Zdradliwa pa-
mięć ożywiła wrażenie, jakie wywołało u niej przelotne zetknię-
cie z muskularnym męskim ciałem. Jej hormony nie miały pojęcia, 
że był to przypadek, wiedziały tylko, że podoba im się jej kontakt 
z tym człowiekiem.

 Nawet jeśli w  przeszłości Jaclyn odczuła równie gwałtow-
ne pożądanie, to nie pamiętała kiedy. Siła była wielka, tyle że 
jednocześnie popychała ją ku temu mężczyźnie i odpychała od 
niego. Ogarnęło ją dziwne podniecenie, chciała się przekonać, 
dokąd zaprowadziłaby ją entuzjastyczna odpowiedź, lecz coś 
podszeptywało jej, by uciekać, gdzie pieprz rośnie. Gdy próbo-
wała sobie uświadomić, czego oczekuje od związku z mężczyz- 
ną, przychodziły jej na myśl wsparcie i uzupełnianie się, dopa-
sowanie i  poczucie swobody oraz naturalnie wzajemny pociąg 
fizyczny. Nie byłoby jednak dobrze, gdyby zagłuszał głos roz-
sądku.

– Szkoda.
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Ta uwaga tak trafnie włączyła się w tok jej myśli, że Jaclyn po-
trzebowała dłuższej chwili, aby wrócić do wątku rozmowy.

– Przynajmniej jednak po południu na nikogo nie wpadłam.
– To należy pani zapisać na plus. Po kolejnym takim wypadku 

mógłbym być zmuszony do wystawienia pani mandatu za stwarza-
nie zagrożenia w ruchu pieszym.

Uśmiechnęła się. Nie znaczyło to oczywiście, że przestała bić 
się z myślami. Nie znała tego człowieka. Owszem, fizycznie ucie-
leśniał jej marzenia, czego oczywiście nie zamierzała mu zdradzić, 
ale przecież nawet nie mieli o czym rozmawiać. Zaraz zaczną wy-
mieniać uwagi o pogodzie albo o znakach zodiaku. Stanowczo nie 
chciała stosować metody „krok naprzód, krok do tyłu”, jednak by-
ło w tym mężczyźnie coś takiego… Nie, nie była gotowa pozwolić 
mu odejść. Jeszcze nie.

– Proszę usiąść – zaprosiła, wskazując wolne krzesło przy 
swoim stoliku.

Uczynił to i z głośnym stukiem postawił na blacie szklankę piwa, 
jakby chciał w ten sposób oznajmić, że bierze to miejsce w posiada-
nie. Jego twarz wreszcie znalazła się w plamie światła. Miała przy-
jemny kształt, nos był w zasadzie prosty, brwi czarne – tak samo jak 
włosy – i ułożone niemal w jednej linii, oczy o bardzo przenikliwym 
spojrzeniu. Ich odcień mimo lepszego oświetlenia trudno było usta-
lić, ale Jaclyn wydawały się orzechowe. Mężczyzna sprawiał wraże-
nie bardzo pewnego siebie. Musiał być przyzwyczajony do stawia-
nia na swoim, co mogło zniechęcać, aczkolwiek musiała przyznać, 
że nie odbiera tej cechy jako arogancji. Nagle przemknęło jej przez 
myśl, że jego dobre maniery maskują coś bardzo niebezpiecznego, co 
ujawniało się w skupionym, penetrującym spojrzeniu.

– Czeka pani na kogoś? – spytał na wszelki wypadek, choć już 
zajął miejsce.

– Nie.
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– To dobrze. – Rozsiadł się wygodnie i wyciągnął do niej rękę. 
– Jestem Eric Wilder*.

Rozbawiona tym zbiegiem okoliczności uśmiechnęła się, za-
nim jeszcze odwzajemniła uścisk. Ciepłe palce otoczyły jej dłoń, 
a  ona broniła się ze wszystkich sił przed niesamowitym dozna-
niem, które wyzwolił w niej fizyczny kontakt.

– Wilder? – powtórzyła. 
– To tylko nazwisko, nie ma nic wspólnego z moją osobowo-

ścią ani stylem życia.
– Miło mi pana poznać, Ericu Wilder – powiedziała. – Ja je-

stem Jaclyn Wilde**. To zresztą tylko nazwisko, nie ma nic wspól-
nego z moją osobowością ani stylem życia.

Obrócił dłoń i ten nieznaczny ruch zmienił zwykły uścisk dło-
ni w coś znacznie bardziej intymnego. Jaclyn z trudem się pohamo-
wała przed oblizaniem warg. Eric roześmiał się, a w kącikach oczu 
pojawiły mu się drobne zmarszczki. Gdy odchylił głowę, okazało 
się, że ma pięknie opaloną szyję.

– Naprawdę? – spytał.
– Naprawdę.
– To znaczy, że świat rzeczywiście jest mały. 
Puścił jej dłoń, a chociaż bardzo żałowała, że przestają do niej 

płynąć jego ciepło i siła, to przecież nie mogła bez końca trzymać 
go za rękę. Tymczasem Eric ujął jej lewą dłoń i podniósł ją, wyraź-
nie sprawdzając, czy nosi ślad obrączki. Jaclyn zrobiła zdziwioną 
minę i odpłaciła mu pięknym za nadobne, unosząc jego lewą rękę. 
Naturalnie, brak obrączki o niczym nie świadczył, lecz zwiększał 
prawdopodobieństwo, że to ktoś bez pary.

Eric oparł się wygodniej i przełknął łyk piwa.

* Wilder (ang.) – dzikszy (wszystkie przypisy pochodzą od red.).
** Wilde (ang.) – dziki.
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– Co się stało, Jaclyn Wilde, że miała pani nieudane popołu-
dnie?

Westchnęła i biorąc z niego przykład, sięgnęła po swoją mar-
garitę. On jednak prawdopodobnie popijał dla przyjemności, na-
tomiast u niej sama myśl o Carrie Edwards budziła tęsknotę za na-
stępnym drinkiem.

– Organizuję śluby i  właśnie odbyłam długie i  bardzo nie-
przyjemne spotkanie z najgorszą klientką, jaka mi się trafiła w cią-
gu całej kariery. Ona potrafi zmienić najłagodniejszą istotę w fu-
riata nie do okiełznania.

– Nie wygląda pani na furiata nie do okiełznania.
– Nie, ale dzisiaj niewiele mi do tego brakowało. Przez tę po-

tworzycę poczułam, że nie mogę iść do domu, póki się nie napiję, 
chociaż nie mam w zwyczaju tak się wspomagać.

Nie chciała, żeby posądził ją o  częste zaglądanie do kieliszka 
choć w zasadzie było to bez znaczenia. Porozmawia z nim trochę, 
dopiją drinki i na tym się skończy.

Mężczyźni nie odbierali Jaclyn pewności siebie. Dobrze wie-
działa, co sobą prezentuje, i tylko to się dla niej liczyło. Jednak przy 
Ericu Wilderze poczuła się trochę niepewnie. Jego obecność wpra-
wiała ją w dziwny stan, jakby jej skóra stała się za ciasna i wyjątko-
wo wrażliwa. Pojęła, że nie może dłużej na niego bezkarnie patrzeć, 
więc z udawaną nonszalancją potoczyła wzrokiem po barze.

– Organizatorka ślubów. Wydaje mi się, że to ciekawy zawód.
– Formalnie jestem organizatorką różnych imprez i  spotkań 

towarzyskich, jednak większość zleceń dotyczy ślubów i  wesel. 
Muszę przyznać, że nieraz jest naprawdę ciekawie – wyjaśniła 
Jaclyn.

Znów spojrzała prosto na niego, co skończyło się nerwową re-
akcją, bo Eric nie odwrócił wzroku. Oczy rzeczywiście były orze-
chowe i spoglądały na nią w skupieniu.
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– Z moich doświadczeń wynika, że ślub jest bardzo złym spo-
sobem na rozpoczęcie małżeństwa – powiedział.

– Na czym opiera pan tę opinię? – spytała rozbawiona, ale nie 
bez pewnego zaniepokojenia, bo przecież jej rozmówca mógł mieć 
rację.

– Pamiętam własny ślub – odparł bez ogródek – jako koszmar. 
Przez te dwa dni chyba jako jedyna osoba nie płakałem, a nie mó-
wimy tu o łzach szczęścia.

Rozmowa, która nieoczekiwanie zaczęła sprawiać Jaclyn przy-
jemność, nagle straciła urok.

– Pan jest żonaty?
– Już nie. Rozwiodłem się przed sześcioma laty. – Uniósł 

szklankę. – A pani?
– Też jestem rozwiedziona.
Oboje byli rozwiedzeni i najwyraźniej wolni. Ta ostatnia kwe-

stia nie miała oczywiście znaczenia podczas zwykłej rozmowy, ale 
warto było na wszelki wypadek to wiedzieć.

– Była pani organizatorką ślubów już wtedy, kiedy sama brała 
ślub?

– Tak. Właśnie rozkręcałyśmy z mamą firmę.
– Czy kobieta, która urządza uroczystości innym, sama też 

idzie na całość? A może tymczasem zdążyła się pani znużyć cere-
moniami?

– Odpowiem w odwrotnej kolejności: nie i tak. – Po chwili do-
dała: – Moje małżeństwo wytrzymało niewiele dłużej, niż trwała 
ceremonia. Mimo to nie znużyłam się tym, co robię. Kiedy uro-
czystość przebiega pomyślnie i  weselnicy mają dobrą zabawę,  
pamięta się o  tym długo… Powiem panu też, że nie płakałam na 
własnym weselu – dodała przekornie.

– Wcale tak nie sądziłem.
Umoczyła wargi w margaricie, a Eric dał znać kelnerce.
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– Zamówię pani jeszcze jednego drinka.
Jaclyn pokręciła głową, a widząc zbliżającą się kobietę, znaczą-

co położyła dłoń na krawędzi szklanki.
– Tylko jeden – powiedziała, zwracając się do Erica: – Prowa-

dzę samochód.
– Nie przyszła pani tutaj zatracić się w  oparach tequili i  li-

monki? 
– Nigdy nie zatracam się w żadnych oparach – odparła.
– W czym wobec tego pani się zatraca?
Czuła na sobie to penetrujące spojrzenie, które niemal parzyło.
– W  pracy – odrzekła szczerze, chociaż głos w  jej wnętrzu, 

który długo był uśpiony, podpowiadał jej, że mogłaby zatracić się 
w znajomości z Erikiem Wilderem. – A pan?

– Również w pracy.
– Lepszy pracoholik niż alkoholik – stwierdziła Jaclyn, myśląc 

o walce swojego ojca z nałogiem. 
Nie przypadkiem w  jej domu rodzinnym nie było alkoholu. 

Nie miała pociągu do alkoholu, ale dobrze pamiętała słabość Ja- 
cky’ego Wilde’a i  swoje obawy, czy nie odziedziczyła po nim 
skłonności do obsesji albo, co gorsza, do picia bez umiaru. Kocha-
ła ojca, ale niewiele mu się w życiu udało. Poza tym dość już po-
wiedziała o sobie. Teraz chciała się dowiedzieć czegoś o Ericu. 

– Jak długo pracuje pan w policji?
– Trzynaście lat. Bezpośrednio po szkole średniej wstąpiłem 

do wojska, podczas służby ukończyłem studia i gdy tylko służba 
dobiegła końca, zdałem egzamin na urzędnika cywilnego.

– Pańska praca jest chyba ciekawsza niż moja. W każdym ra-
zie ludzie, z  którymi mam do czynienia, zwykle mówią sobie 
„stop”, zanim popełnią zbrodnię.

– Zwykle?
Uniósł brwi.
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– Chyba nie chce pan o tym słuchać.
Ponieważ jednak chciał, opowiedziała mu o  tym, jak cała sala 

udekorowana na wesele została do szczętu spalona, a potem o panu 
młodym wahającym się, czy się nie wycofać, i jego teściowej, któ-
ra wtedy wyciągnęła z torebki nóż i zapowiedziała, że jeśli zrezy-
gnuje, to ona obetnie mu męskość, bo za dużo pieniędzy wyłożyła 
na ślub. I jeszcze parę innych zakulisowych historii. Eric śmiał się 
swym niskim głosem, zawsze we właściwych miejscach, i wyda-
wał się szczerze rozbawiony, co zachęciło ją do następnych wspo-
mnień. On z kolei opowiedział jej kilka historii z wojny. Słuchała 
ich świadoma, że Eric celowo utrzymuje lekki ton i pomija ponu-
re szczegóły.

Rozmawiało się z  nim znakomicie. Chociaż chemia cały czas 
robiła swoje, Jaclyn zdołała nieco się na nią uodpornić. Ani razu 
nie zapadło niezręczne milczenie, które zdarza się między nowo 
poznanymi osobami. Cieszyło ją, że ktoś z  zainteresowaniem jej 
słucha, przez cały czas czuła też przyjemny dreszczyk emocji. Nie 
miała żadnego szczególnego powodu, żeby zajrzeć tego wieczoru 
akurat do tego baru. Po prostu przejeżdżała tędy, zobaczyła wol-
ne miejsce na parkingu i postanowiła wstąpić. Myśl o wyłączeniu 
się na chwilę i wypiciu drinka stanowiła pokusę nie do pokonania. 
Była zresztą zadowolona, że ani nie próbowała się opierać, ani nie 
wybrała żadnego wyżej notowanego lokalu.

Gdyby najpierw się zastanowiła, pewnie przyszłoby jej do gło-
wy, że w  lokalu usytuowanym w pobliżu komendy zastanie wie-
lu policjantów. Nie sądziła, by zaprowadziła ją w to miejsce pod-
świadoma nadzieja na spotkanie właśnie tego mężczyzny. Miała 
tak morderczy dzień, że prawdę mówiąc, całkiem wyrzuciła go 
z pamięci. Jeśli jednak mimo wszystko był to figiel podświadomo-
ści, Jaclyn mogła jej tylko przyklasnąć. Znakomicie wyszło, że tu-
taj zajrzała i spotkała go znowu.
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Dokończyła margaritę, lecz nie chciało jej się wychodzić. Za-
mówiła więc bezkofeinową kawę, korzystając z  tego, że kelnerka 
zabiera pustą szklankę. Eric wciąż siedział nad swoim pierwszym 
piwem i najwyraźniej nie zamierzał zamówić drugiego. Spodoba-
ło jej się, że, podobnie jak ona, ma wszystko pod kontrolą. Na ogół 
nie zdarzało jej się tak szybko nabierać zaufania do mężczyzny, 
ale swobodna atmosfera udzieliła się im obojgu. Kiedy Eric skoń-
czył historyjki wojenne, opowiedziała mu jeszcze o swojej firmie, 
o matce będącej zarazem partnerką w interesach, wreszcie wspo-
mniała o napiętym harmonogramie na najbliższe dni.

Obrócił w dłoniach prawie pustą szklankę i spytał:
– Czy to znaczy, że mam zaczekać do przyszłego tygodnia, za-

nim zadzwonię?
Orzechowe oczy przyglądały jej się tak przenikliwie, że Jaclyn 

pomyślała, że może nadeszła pora zakończenia abstynencji seksu-
alnej. Eric Wilder wydawał się znakomitym kandydatem do urze-
czywistnienia tego pomysłu. Usłyszała, że mówi:

– Niekoniecznie. – W tym momencie wrócił jej zdrowy rozsą-
dek, więc dodała z westchnieniem: – Prawdę mówiąc, następny ty-
dzień byłby lepszy. Sześć ślubów w pięć dni zapełnia mi czas cał-
kowicie, nawet jeśli robimy to razem z matką.

– Ale jeść pani musi – powiedział z ledwo słyszalną chrypką.
Takim głosem mógłby namówić ją właściwie do wszystkiego. 

A niech tam, albo jest dobry, albo niebezpieczny, albo jedno i dru-
gie naraz.

– Na to wygląda.
Najrozsądniej byłoby wydostać się z otaczającego go pola na-

syconego testosteronem i  wtedy trzeźwo pomyśleć, uznała Jac-
lyn. Zresztą naprawdę zrobiło się późno, powinna wrócić do domu 
i położyć się spać. Po chwili wahania otworzyła torebkę i wycią-
gnęła z niej złote etui na bileciki.
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– Moja wizytówka – powiedziała niepotrzebnie, kładąc przed 
nim kremowy kartonik. Widniał na nim złoty napis „Premier”, 
wraz z  imieniem i  nazwiskiem oraz numerami kontaktowymi. – 
Znajdzie pan tu i numer do biura, i komórkę.

Podniósł wizytówkę do światła, by dokładniej ją obejrzeć.
– Nie „Wilde Weddings*”? – spytał.
– To nie jest wizerunek, jaki usiłujemy stworzyć – odpowie-

działa z uśmiechem Jaclyn.
Przyjrzał się bilecikowi.
– Z klasą – ocenił i przeniósł wzrok na Jaclyn – podobnie jak 

pani.
Zanim zdążyła odpowiedzieć, sięgnął do wewnętrznej kiesze-

ni marynarki i wyciągnął swoją wizytówkę. Była czarno-biała, wy-
konana prostą czcionką, urzędowa. Mówiła o  jej posiadaczu nie 
mniej niż wizytówka Premier o Jaclyn. Eric odwrócił bilet i napi-
sał na odwrocie ciąg cyfr.

– Mój numer komórki. Proszę dzwonić, kiedy pani chce.
Schowała wizytówkę do torebki i pożegnała się.
– Odezwę się – obiecała.
Ani trochę nie wątpiła w to zapewnienie. Idąc do wyjścia, czu-

ła na sobie jego wzrok, tak samo jak przed południem. Tym razem 
jednak odwróciła się i  uśmiechnęła. Oczywiście miała rację, Pa-
trzył na nią, i to tak, że kolana się pod nia ugięły.

Niech to szlag trafi!

* Wilde Weddings (ang.) – Dzikie Wesela.
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Rozdział 3

W środku tygodnia o późnej porze ulice były prawie puste, więc 
jazda do domu nie wymagała od Jaclyn zbyt wiele koncentra-
cji. Może gdyby musiała manewrować między samochodami lub 
uważać na nieostrożnych przechodniów, mogłaby skupić myśli na 
przyziemnych sprawach. Jednak o tej godzinie nikt nie przejawiał 
skłonności samobójczych i niespodziewanie nie wyskakiwał przed 
maskę. Oczywiście, Jaclyn nie chciała nikogo potrącić, ale gdyby 
prowadzenie samochodu było trudniejsze, przynajmniej oderwało-
by ją od rozważań o pewnym policjancie.

Bez względu na to, jak usilnie starała się zepchnąć myśli o Eri-
cu Wilderze na dalszy plan, pozostawały one w  centrum jej uwa-
gi. Wrażenie zrobiły na niej głos, oczy i  – musiała być przed so-
bą szczera – ciało. Podobało jej się, że jest wysoki i barczysty. Taki 
mężczyzna wyróżnia się w tłumie, przyciągnąłby jej wzrok i w są-
dzie, i w barze… wszędzie. Rzecz w tym, że nie potrzebowała dodat-
kowych komplikacji w życiu, a już na pewno nie tych, które wiążą 
się ze związkiem – seksualnym, romantycznym czy przyjacielskim. 
Nie powinna rozmyślać ani o mężczyznach w ogóle, ani o żadnym 
w szczególności. Trzeba było raczej przypomnieć sobie plan pracy 
na następny dzień, bo przecież wkraczały z Madelyn w szaleńczy 
okres, a co gorsza, nazajutrz czekało ją spotkanie z Carrie Edwards 
i jej nieszczęsnymi, zmaltretowanymi kontrahentami. Pomyślała, że 
po tym ślubie wszystkich tych ludzi serdecznie przeprosi.

Gdyby nie obecna sytuacja, Jaclyn nie miałaby nic prze-
ciwko temu, by w  jej życiu znalazło się miejsce dla mężczyzny. 
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Miała dosyć samotności i w dalekosiężnych planach zdecydowanie 
uwzględniała męża i rodzinę. Kiedyś znajdzie człowieka, którego 
z wzajemnością pokocha, postarają się o dziecko albo dwoje dzie-
ci, a potem razem się zestarzeją. Pierwsze małżeństwo się nie uda-
ło, nie oznaczało to jednak, że definitywnie przekreśliła mężczyzn, 
po prostu była ostrożniejsza niż wcześniej. Może nawet za ostroż-
na. Któregoś dnia…

Tyle że „któregoś” nie znaczyło „dzisiejszego”, a ona miała rę-
ce pełne roboty. Ktoś taki jak Eric Wilder pochłania mnóstwo cza-
su. Instynktownie to wiedziała, choć spędziła w jego towarzystwie 
najwyżej godzinę. Chociaż nie domagałby się od kobiety niepo-
dzielnej uwagi, to jego silną osobowość trudno byłoby ignorować. 
Tego wieczoru odgrywał uroczego faceta, ale spod warstwy ogła-
dy przebijała siła. Z reguły potulni i łagodni faceci nie zostają po-
licjantami, a ci są nieustannie pod telefonem nawet w wolne dni, 
do tego pracują długo i o rozmaitych porach. Wchodząc w zwią-
zek z  policjantem, kobieta musi zaakceptować to, że nie pracuje 
on ośmiu godzin. Eric jako partner wzniósłby do jej życia zamie-
szanie i zaburzyłby dotychczasowy porządek. Chociaż nie miałaby 
nic przeciwko burzy zmysłów. Cholera! 

Zirytowana biegiem własnych myśli, które konsekwentnie 
wracały do Erica, Jaclyn wydobyła z  torebki telefon komórkowy 
i przycisnęła klawisz łączący ją z mamą. 

– Madelyn Wilde.
Matka odpowiedziała jak zwykle bardzo zdecydowanie. Mia-

ła bardziej dźwięczny głos niż Jaclyn, ubarwiony chrypką, i  mó-
wiła z  południowym akcentem. Ten typ akcentu zamieniał dwu-
sylabowe słowo w czterosylabowe, wydawał się spowalniać mowę 
i  kojarzył się z  rozleniwionym wdziękiem. To wyobrażenie nie 
potwierdzało osobowości Madelyn. Owszem, miała wiele uro-
ku, ale cechowały ją też upór i stanowczość. Była opoką dla córki 
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w  trudnych dniach rozpadu jej małżeństwa, chociaż nie należało 
wykluczać, że traktowała to jak spłatę długu. Jaclyn bowiem musia-
ła pocieszać Madelyn w okresie, gdy przeżywała rozwód z Jackym. 

– Jak poszła próba? – spytała Jaclyn.
Czasem, gdy miały mało zleceń, pracowały wspólnie nad jed-

ną imprezą. Natomiast kiedy w kalendarzu robiło się ciasno, dzie-
liły terminy między siebie. W tym tygodniu „ciasno” było oględ-
nym określeniem.

– Tak jak można się było spodziewać – odparła z  rozbawie-
niem Madelyn. – Pan młody się spóźnił, panna młoda dosta-
ła ataku histerii, bo uznała, że zostanie sama przy ołtarzu, mimo 
że wcale jeszcze przy ołtarzu nie byli, a  jedna z druhen przyszła 
z  podbitym okiem. Tłumaczyła to zderzeniem z  drzwiami, lecz 
nikt jej nie uwierzył. Doszły mnie słuchy, że uczestniczyła w przy-
jęciu dla przyszłej mamy, przewróciła czarę z ponczem i niechcący 
uderzyła się łyżką w oko.

Jaclyn przez chwilę próbowała to sobie wyobrazić.
– Skoro nie zadzwoniłaś do mnie w ciągu dnia – powiedzia-

ła – to przypuszczam, że pan młody się znalazł i ślub odbędzie się 
zgodnie z planem.

– Tak. Poza tym Peach zadzwoniła do swojej przyjaciółki, która 
potrafi robić cuda z makijażem, i umówiła tę nieszczęsną druhnę na 
jutro wieczorem. Nikt się nie zorientuje, że biedaczka ma sińca.

Peach była przyjaciółką i asystentką Madelyn, razem potrafiły 
dokonać rzeczy niemożliwych. Właśnie dzięki temu firma Premier 
nie tylko utrzymywała się na rynku, lecz rozkwitała. Madelyn  
i Peach znały niemal wszystkich mieszkańców rejonu Buckhead, 
którzy cokolwiek tam znaczyli, a w Buckhead właściwie każdy coś 
znaczył. Premier wyróżniała się tym, że potrafiła opanować każdą 
sytuację, a Jaclyn była pod tym względem nieodrodną córką swo-
jej matki.


