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Zajęłam swoje miejsce w położonym jakieś dziesięć minut taksówką od siedziby Banku Anglii 

luksusowym klubie ze striptizem. Lokal znajduje się na północnym krańcu Viagra Triangle  – 

pomiędzy stacjami metra: Bank, St Paul’s i Liverpool Street. Było tłoczno, gwarno i roiło się od 

mężczyzn. Zabawne. Prawie jak u mnie w biurze. 

- Chłopaki, chodźcie, strzelimy sobie jeszcze jedną flaszkę. 

 Pięciu moich kolegów z pracy przepuszczało niezłą kasę – podobnie jak dwóch naszych 

klientów, których zabawialiśmy całą noc. Był koniec 2006, na giełdzie królował kolor zielony, a dla 

chłopaków z londyńskiego City i dla mnie, jedynej dziewczyny z branży, która się z nimi trzymała, to 

był po prostu kolejny wtorkowy wypad w miasto. 

 Hostessa podeszła do naszego stolika i podała zamówionego szampana. Mam wrażenie, że w 

tamtym okresie na okrągło piliśmy szampana. Zawsze najlepszego. 

- Ja dziękuję, za dziesięć minut wychodzę. 

- Zawsze to samo. Daj spokój, wyluzuj się i zostań chociaż raz do końca imprezy. Zobaczysz jak 

się rozkręcimy, kiedy tylko zgasną światła. 

- Gordon, gdybym to zobaczyła, musiałabym donieść twojej mamie. Albo żonie. A przecież nie 

chciałbyś tego, prawda? 

- Psujesz nam zabawę. Wiedziałem, że to zły pomysł, żeby brać dziewczynę na imprezę. Nie 

mówiłem: „żadnej laski w ekipie”? – Gordon spojrzał na kolegów, a potem odwrócił się w moją 

stronę, obdarował jednym ze swych najszczerszych uśmiechów i mrugnął, jak to miał w zwyczaju. 

Strasznie irytujące, ale i tak był moim ulubieńcem. Kiedy w biurze pojawiały się problemy, zawsze 

stawał po mojej stronie. Obrażał mnie, to fakt, rzucał w moim kierunku seksistowskie komentarze, za 

które pewnie mogłabym go pozwać, ale ostatecznie, gdy miałam kłopoty, bronił mnie. O takiego 

przyjaciela niełatwo było w City. 

To właśnie przyjaźń sprawiła, że po raz kolejny wybrałam się z chłopakami. Prawda jest taka, 

że gdyby nie wypady z nimi na miasto, szybko zostałabym sama jak palec. W poprzednim roku 

zapisałam się do firmowego programu szkoleniowego. Brało w nim udział osiemnastu facetów z 

aspiracjami do bycia wielkimi finansistami z City i jedna – oprócz mnie – dziewczyna. Zrezygnowała 

po dwóch miesiącach, co znacznie zdziesiątkowało żeńskie szeregi w grupie. Mnie handel papierami 

szedł lepiej niż chłopakom, potrafiłam wypracować większe niż oni zyski. Ale wieczorami to oni 

rządzili. Jakie szanse ma w towarzystwie kobieta, która chce się wybrać do jazz clubu, gdy jej 

osiemnastu kolegów woli klub z rozbieranymi panienkami? Nic dodać, nic ująć. 

- Na pewno nie chcesz, maleńka, żebyśmy załatwili taniec specjalnie dla ciebie? 

Przysporzyłabyś wiele radości staruszkowi. 

- Uspokój się, Gordon. Nie jesteś żadnym staruszkiem, tylko tak wyglądasz. A teraz bądź 

grzecznym chłopcem i oglądaj przedstawienie. 



 Muzyka rozbrzmiała na nowo, a na scenie pojawiła się kolejna grupa tancerek. Gdybym lubiła 

tego typu rozrywki, powiedziałabym, że te kobiety wręcz kipiały seksem, a do tego naprawdę nieźle 

się poruszały. Moim kolegom się podobały. Nawet Gordon zamknął się na chwilę. Oparłam się 

wygodnie o skórzaną sofę i rozejrzałam dookoła. Zastanawiałam się, co by pomyślała o tym miejscu 

moja babcia. O dziwo, doszłam do wniosku, że mogłoby jej się tu spodobać. Nie mam pojęcia, co te 

dziewczyny robią za kulisami, ale na scenie w pełni się kontrolowały. Były tak dobre, że wszyscy faceci 

siedzieli jak zahipnotyzowani. Fajnie było patrzeć, jak – dla odmiany – choć przez chwilę rządzą nimi 

kobiety. 

Dookoła huczało. Spojrzałam na zegarek – prawie jedenasta. Rano musiałam zdążyć na metro, na 

szóstą. Od siódmej zaczynałam grać na giełdzie. Chciałam, żeby wszystko poszło dobrze. Najwyższy 

czas, żeby iść do domu. 

 - Jeszcze jedna kolejka? – zapytał wstawiony kolega, gotowy, żeby dolać mi do pełna. Nawet 

w tej norze na East Endzie rycerskie zwyczaje były wciąż żywe. 

 - Dzięki, chłopaki, ale naprawdę muszę już iść. Bardzo proszę, nie wstawajcie, jak zwykle. Nie 

teraz. 

 Przecisnęłam się przez labirynt stolików do schodów. Zatrzymałam na ulicy taksówkę. Klub ze 

striptizem był jedynym miejscem w okolicy otwartym do późna. Kierowca z pewnością nie miał 

wątpliwości, skąd wyszłam.  

 - Miły wieczór, kochanieńka? – zagaił.  

Widziałam tylko tył jego głowy, ale byłam pewna, że uśmiecha się pod nosem. 

 - Fascynujący, dziękuję. 

 - Pracuje pani w City? 

 - Skąd pan wie? 

 - Poznałem po ubraniu. No, a poza tym właśnie wyszła pani sama z klubu ze striptizem. Świat 

jest zabawny, nieprawdaż?  

 Właśnie o tym, jak zabawny jest świat, rozmawialiśmy przez całą drogę. Pod koniec kierowca 

zapytał o moją pracę. Chciał wiedzieć, jak naprawdę jest wewnątrz Canary Wharf1.  

 - Nie jest do końca normalnie – w pięciu słowach podsumowałam życie w City. Cieszyłam się, 

że dojeżdżamy już do domu, gdyż nie miałam specjalnej ochoty wdawać się w szczegóły. Zwłaszcza w 

rozmowie z taksówkarzem, po ciężkim dniu, jaki miałam za sobą. Zaczęło się już rano od typowych i 

nieprzyjemnych scen na parkiecie: jeden z menedżerów od zarządzania ryzykiem dostał odgórne 

polecenie, by porozmawiać z nami o pewnych niepokojących sygnałach, jakie pojawiały się na rynku. 

Do jego obowiązków należało miedzy innymi sprawdzanie transakcji, jakie przeprowadzaliśmy, i 

                                                             
1 Canary Wharf to biurowy kompleks w dzielnicy Tower Hamlets we wschodnim Londynie, gdzie swoje siedziby 

mają największe banki (m.in. Citigroup, Morgan Stanley, Credit Suisse) oraz brytyjski Urząd Nadzoru 

Finansowego. (Wszystkie przypisy pochodzą od red.). 



naprawianie skutków ewentualnych pomyłek. Mając pełniejszą wiedzę, potrafił przewidywać 

nadchodzące trendy szybciej niż ktokolwiek z nas. Ponieważ zajmował się ryzykiem, wszyscy 

zamierzali go zignorować. Traderzy nie cierpią, gdy udziela im się nauk na ten temat. Nienawidzą, gdy 

uwagi wygłasza ktoś z ich własnej firmy. Traderzy z City darzą szacunkiem jedynie ludzi, którzy do ich 

organizacji trafili z konkurencji. Jeżeli będziesz za bardzo się starać, zwolnią cię za nadgorliwość. Jeśli 

będziesz walczyć o awans – będą spoglądać podejrzliwie. Wiem coś o tym. Zaczynałam pracę jako 

asystentka w biurze zarządu, a doszłam do pierwszej linii pracowników, którzy bezpośrednio 

kontaktują się z klientami. Fakt, że przeszłam tę drogę, wytworzył przepaść między mną a moimi 

kolegami. Tę przepaść zwiększała świadomość, że byłam jedyną kobietą w ich drużynie. Chłopaki się 

bali, że mogę znać ich najskrytsze tajemnice. Długo musiałam walczyć o ich zaufanie. Jeśli w 2006 

miałeś jakiekolwiek inne doświadczenia życiowe sprzed pracy w City, na pewno nie działały one na 

twoją korzyść. Wszystko i wszyscy musieli być idealni, lśniący nowością. Jeżeli ktoś na dłuższy czas 

utknął na tym samym stanowisku albo sugerował, że idealna sytuacja na rynku nie może trwać 

wiecznie, od razu był ignorowany, poniżany i spychany na margines. Tego ranka oberwało się 

jednemu z menedżerów od ryzyka. Chciał nas ostrzec, że pewne liczby się nie zgadzają. Próbował 

powiedzieć, że niektóre transakcje zaczęły się robić bardzo niebezpieczne. Nie udało mu się przebić 

przez tłum. Został uciszony i upokorzony. Ktoś kiedyś powiedział, że parkiet giełdowy to połączenie 

państwowej szkoły dla chłopców i gangu ulicznego. Tego dnia wyraźnie dało się to odczuć. Nikt nie 

ustosunkował się do tego, co powiedział menedżer. Chłopaki go po prostu wyśmiali. Wytrzymał jakieś 

dziesięć minut uszczypliwych uwag, po czym wyszedł z sali. Traderzy od razu wrócili na parkiet, jak 

gdyby nigdy nic.  

 Nie sądzę, żebym była w stanie wyjaśnić to mojemu taksówkarzowi, nawet gdyby miał dość 

czasu na wysłuchanie opowieści. Wiem, że kolejne jego pytanie by brzmiało: „To po cholerę chce pani 

w tym wszystkim uczestniczyć?”. „Bo to najbardziej ekscytujące zajęcie na ziemi”, odpowiedziałabym. 

City to zupełnie zwariowany świat, wypełniony szaleńcami. Wejście w ich szeregi graniczy z cudem. 

Przetrwanie szkolenia, zdanie egzaminów, a potem samo wykonywanie zawodu tradera to nie jakiś 

pikuś. Kiedy ci się to uda, a do tego jesteś w stanie ograć chłopaków, czujesz, że to jest to! 

 - Do zobaczenia następnym razem, kochanieńka – rzucił mi jeszcze kierowca zanim odjechał. 

Uśmiechnęłam się, bo wiedziałam, że „następny raz” nastąpi. Wypady z chłopakami do klubu były 

akurat łatwiejszą częścią życia w City. Reszta przyprawiała o stres, który czasem aż odbierał mowę i 

wykańczał tak bardzo, że człowiek słaniał się na nogach. O tym chcę właśnie opowiedzieć.  

 

Rozdział 1 

 Moje życie jako dziewczyny z City rozpoczęło się od wielkiej burzy. Był środek lata i kiedy 

wychodziłam rano z mieszkania, świeciło słońce. Zanim dojechałam metrem do stacji przy London 

Bridge, zaczęło solidnie lać. To było prawdziwe oberwanie chmury, nie wiedziałam co robić. Byłam na 

nogach od szóstej. Miałam ze sobą torbę wypchaną absolutnie wszystkim, co mogło mi się przydać w 

biurze; kupiłam nawet egzemplarz Financial Times’a, chociaż – jak się później okazało – nie udało mi 

się go przeczytać. Jedyną rzeczą, której nie miałam przy sobie, był parasol.  

 - Odsuń się, do cholery! – rzuciła w moim kierunku jakaś elegancko ubrana kobieta w średnim 

wieku, kiedy czaiłam się przy wyjściu ze stacji. Zdałam sobie sprawę, że ci wszyscy przebiegający obok 



ludzie nie przeklinali pod nosem pogody, tylko właśnie mnie. Mieszkałam wówczas w Londynie 

dopiero od tygodnia i nie miałam świadomości, czym groziło stanie na drodze do pracy biznesmenom 

z City. Wybiegłam na ulicę i starałam się schronić przed deszczem przy wejściu do jednego ze 

sklepów, ale rozpychał się tam młody chłopak, który rozdawał darmowe gazety. Nie cieszył się z 

mojego towarzystwa. Wzięłam głęboki oddech. Nie było rady, musiałam przecież dotrzeć do pracy.  

 Tłum klonów ubranych w takie same ciemne prążkowane garnitury zmierzał w kierunku 

londyńskiego City. Dołączyłam do nich. Wszyscy mieli parasole, po których woda ściekała prosto na 

moje ramiona, kiedy staliśmy na przejściu dla pieszych. Zanim światło zmieniło się na zielone, byłam 

przemoczona. Potem, na środku London Bridge, zrobiło się jeszcze gorzej. Deszcz padał prawie 

poziomo. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że w lipcu pogoda jest tak beznadziejna. Próbowałam 

skryć się pod płachtą Financial Times’a, ale zerwał się okropny wiatr, który niemal wyrwał mi gazetę z 

ręki. Wsunęłam ją pod pachę. Uświadomiłam sobie, że farba drukarska mogła pobrudzić mi twarz.  

 Całe szczęście, że moje biuro usytuowane było tuż po drugiej stronie mostu. Z impetem 

rzuciłam się na szklane drzwi biurowca i dopiero wówczas zobaczyłam napis: „Ciągnąć”. Otrząsnęłam 

się i postąpiłam zgodnie z instrukcją. Jakiś mężczyzna prawie wybił mi oko, składając w pośpiechu 

parasol, gdy wciskał się w otwarte przeze mnie drzwi. Wyglądał, jakby mnie w ogóle nie zauważył. 

Pewnie nawet nie pomyślał, żeby mi podziękować.  

 Zbliżając się do stanowiska ochroniarza, starałam się otrzepać z kropli.  

- Zaczynam tutaj staż – powiedziałam do stojącego za blatem mężczyzny. 

- A ja myślałem, że przyszła pani popływać – odparł ochroniarz i zaśmiał się ze swego 

dowcipu. Następnie podał mi księgę gości. Był tuż przed sześćdziesiątką. Na ogromnym, 

kalafiorowatym nosie usianym fioletowymi żyłkami miał zatknięte okulary w grubych brązowych 

oprawkach. Nie mogłam oderwać od niego wzroku.  

- Pewnie chce pani iść do działu kadr? Proszę sobie usiąść, zaraz ktoś po panią przyjdzie. 

Usadowiłam się na niezwykle nowoczesnym i równie niewygodnym czarnym skórzanym 

krześle, które stało obok blatu.  

- Zaproponowałbym pani ręcznik, gdybym miał. Ale, niestety, nie mam – powiedział 

ochroniarz. 

- Jakoś sobie poradzę, dziękuję – odparłam. Spróbowałam się uśmiechnąć i przestać gapić na 

jego wielki nochal.  

Nagle uświadomiłam sobie, że bardzo bym chciała, aby ten mężczyzna mnie polubił. Miałam 

dwadzieścia trzy lata, właśnie przyleciałam do Londynu ze Stanów i desperacko potrzebowałam 

przyjaciela. 

„O Boże. Z mojej marynarki leci para”. Gdy próbowałam wygodnie się rozsiąść, dotarło do 

mnie, że zdążyłam wytworzyć własny ekosystem. Spojrzałam na mojego nowego przyjaciela. 

Spróbowałam przyciągnąć jego uwagę. 



- Czy jest tu gdzieś łazienka? Chciałabym się trochę osuszyć, zanim ktoś po mnie przyjdzie – 

zagaiłam. 

W tym momencie pojawiła się pani z kadr. Wstałam i od razu poczułam się okropnie na myśl 

o kałuży, jaką za sobą pozostawiłam na skórzanym krześle.  

- Złapała mnie ulewa – zaczęłam tłumaczyć, jakby ta kobieta sama nie zdążyła się 

zorientować.  

- Czyż lato w Wielkiej Brytanii nie jest piękne? – Usłyszałam w odpowiedzi, kiedy 

przechodziłyśmy przez bramki ochrony. 

Moja nowa towarzyszka miała około trzydziestki. Metr siedemdziesiąt wzrostu – sporo 

wyższa ode mnie. Z włosami upiętymi z tyłu błyszczącą niebieską spinką i w okularach bez oprawek 

wyglądała jak prawdziwa bizneswoman.  

- Pomyślałam, że najpierw załatwimy papierkową robotę – jedna z moich koleżanek pomoże 

nam się z tym uporać – a potem pokażę ci budynek i poznam z dziewczyną, którą będziesz 

zastępować – powiedziała, kiedy czekałyśmy na jedną z kilku wind. 

Kiedy drzwi się otworzyły, od razu wpadło z pół tuzina ludzi i było mi niezręcznie pytać przy 

nich, czy przed wypełnianiem papierków mogę się udać do toalety. Stałyśmy w milczeniu, gdy dźwig 

sunął w górę budynku. Winda stopniowo pustoszała. Widać kadry są tu bardzo poważane, skoro mają 

pokoje na samym szczycie Olimpu. 

- Tędy. A tak w ogóle to jestem Fiona. Zaraz udamy się do Sarah, z którą przygotujemy cię do 

przejęcia obowiązków – powiedziała. 

Otworzyła identyfikatorem kilka kolejnych par drzwi z matowego szkła i udałyśmy się dalej 

długim, beżowym korytarzem. Wreszcie weszłyśmy do niewielkiego pokoju z ogromnym oknem – od 

podłogi aż po sam sufit – przez które rozpościerał się widok na Tamizę. Oczywiście natychmiast 

zauważyłam, że przestało już padać i wyszło słońce. Nie mogłam trafić na gorszą porę dojazdu do 

pracy w pierwszy dzień.  

Sarah, która wstała, gdy tylko weszłyśmy, wyglądała prawie identycznie jak Fiona. W tym 

samym wieku, tego samego wzrostu, podobna fryzura i niemal takie same okulary bez oprawek. Czy 

naprawdę jestem jedyną osobą na świecie, która nosi szkła kontaktowe? Przywitałam się i od razu 

zaczęłam tłumaczyć. „Złapała mnie ulewa”, powiedziałam już drugi raz tego dnia. Sarah rzuciła okiem 

na rozsłoneczniony Londyn za oknem. Marzyłam, żeby znaleźć się z powrotem we własnym łóżku i 

móc rozpocząć ten dzień jeszcze raz.  

- Musimy wypisać parę formularzy, żebyś mogła dostać przepustkę i dostęp do odpowiednich 

systemów. Muszę ci opowiedzieć co nieco o tym budynku i o naszych procedurach awaryjnych. Jak 

będziesz miała jakieś pytania, to śmiało przerywaj – powiedziała Sarah, wracając na swoje miejsce i 

otwierając teczkę.  

- Czy mogę to gdzieś wyrzucić? – zapytałam, wyciągając spod pachy przemoczoną gazetę. To 

było bardzo błyskotliwe pytanie i poczułam się jak Jennifer Grey z Dirty Dancing, gdy wypaliła o tym 

cholernym arbuzie. – Czy mogłabym też skoczyć na chwilę do toalety? – brnęłam, nie zważając na 



konsekwencje. Zdążyłam już dojść do wniosku, że jeżeli Sarah ma mnie za kompletną idiotkę, to i tak 

nie mam nic do stracenia. No i mogłabym przynajmniej starać się trzymać fason, gdyby oznajmiły, że 

chyba popełniły straszny błąd i że mogę wyjść.  

Dzięki wskazówkom Sarah udało mi się trafić przez beżowe labirynty do toalety. Szczerze 

mówiąc, spodziewałam się czegoś lepszego. Zawsze wyobrażałam sobie, że londyńskie City jest 

olśniewające i pełne przepychu: małe szklane miseczki z japońskimi kwiatami, sterty mięciutkich, 

śnieżnobiałych ręczniczków do rąk, może nawet świece zapachowe i kolekcja kremów z Molton 

Brown, do wyboru. Zamiast tego ujrzałam ponuroszare kafelki, przemysłowy dozownik na mydło i 

przerażającą suszarkę do rąk, która wydawała odgłosy niczym startujący boeing 747. Na szczęście w 

tamtej chwili potrzebowałam tylko lustra. Spojrzałam na swoje odbicie i zaczęłam szacować straty. 

Nie było aż tak źle, jak myślałam. Mogło być znacznie gorzej. Włosy nie skręciły mi się jak u pudla, a 

makijaż jakoś przetrwał ulewę. Do tego okazało się, że wbrew moim najgorszym obawom farba 

drukarska z Financial Times’a wcale nie zalała mi całej twarzy. Zrobiłam kilka głębokich oddechów, 

żeby się jakoś opanować. „Weź się w garść, Suzano”, pomyślałam. „Zaczynamy od początku. Wracaj 

do nich i po prostu bądź sobą”. 

Ostatni rzut oka w lustro dodał mi pewności siebie i siły. Ważne, że mój garnitur prezentował 

się nieźle. To był Armani. Sprzedałam swoje volvo, żeby za niego zapłacić tydzień po otrzymaniu 

informacji, że zostałam przyjęta na staż. Byłam przekonana, że wszyscy w Londynie wyglądają jak 

milionerzy, więc postanowiłam, że chociaż będę pracować prawie za darmo, nie mogę od nich 

odstawać. Poprawiając marynarkę, starałam się nie myśleć o tym, że wszystkie osoby, które dotąd 

widziałam w tym budynku, wyglądały – jak by to powiedzieć – zupełnie przeciętnie. 

- Załatwiłaś wszystko? – zapytała Sarah, uśmiechając się, kiedy weszłam z powrotem do jej 

gabinetu.  

W tym czasie zdążyła wypełnić za mnie większość formularzy. Podała mi je do podpisania. 

Żeby tylko nie było zalane, żeby tylko działało, myślałam wyciągając pióro z torebki. Pisało doskonale. 

Przez chwilę było gorąco, ale teraz odzyskiwałam grunt pod nogami. Kiedy Sarah zaczęła ze 

szczegółami opowiadać o procedurach na wypadek pożaru oraz tego, jak dostać się do budynku w 

dzień wolny od pracy, dużo przytakiwałam i starałam się sprawiać wrażenie zafascynowanej. Miałam 

nadzieję, że ona i Fiona nie uważają już, że popełniły błąd, wybierając mnie do tej pracy. Musiałam się 

tylko dowiedzieć, na czym dokładnie ona polega. 

 

Do dziś zastanawiam się, co mnie tak przyciągało do City – może jakiś psycholog mógłby mi to 

powiedzieć. Wiosną 2004, kiedy złożyłam podanie o staż, wiedziałam, że robię to, żeby dowieść 

swego. Miałam właśnie skończyć studia muzyczne na Colgate University – jednym z prestiżowych 

uniwersytetów Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Z jakiegoś powodu wszyscy dookoła 

bez przerwy mówili mi, czego nie mogę robić. Po obronie dyplomu doradcy zawodowi praktycznie 

dokonywali segregacji profesji pod względem płci. Chłopcom proponowano lukratywne, ważne 

posady, a dziewczynom miłe, mniej ambitne i wszechstronne zajęcia, które łatwo będzie porzucić, 

kiedy już postanowią urodzić dzieci, takie jak np. nauczycielka, terapeutka czy muzykolog. Pamiętam, 

że trafiłam w sieci na artykuł, którego autor przestrzegał kobiety przed pracą w orkiestrze, bo to 

rzekomo zbyt wyczerpujące fizycznie, a na dodatek wymaga pracy wieczorami, co ogranicza życie 



towarzyskie. Czytaj: uniemożliwia znalezienie męża. Myślałam, że artykuł pochodzi z epoki Jane 

Austin, ale okazało się, że został napisany współcześnie. Natychmiast uciekłam z tej strony 

internetowej i pogrążyłam w dalszym poszukiwaniu pracy. 

Na studiach przyjaźniłam się z pewnym chłopakiem. Miał na imię Michael, był wysoki, 

seksowny i grał w hokeja na trawie. Pochodził z niewiarygodnie bogatej rodziny, jego ojciec prowadził 

bank, w związku z czym doradca zawodowy zachęcał go do studiów ekonomicznych. W przyszłości 

mógł zostać „grubą rybą finansjery”. Wszyscy oglądaliśmy Wall Street i Spekulanta, więc doskonale 

potrafiliśmy sobie wyobrazić, co oznacza „gruba ryba”. Ja dodatkowo byłam świeżo po lekturze 

Pokera kłamców2 i Ogniska próżności3, więc powinnam była się zorientować, że to wszystko nie jest 

takie proste. Tymczasem te obrazy i książki pobudziły tylko moją motywację. Historie, które 

opisywały, były dla mnie bardzo ekscytujące. Całe połacie londyńskiego City zdawały się czekać, by 

ktoś je podbił. „Jestem zbyt słaba, żeby grać na instrumencie muzycznym? Biedna sierotka, która nie 

może iść do pracy wieczorem? To ja im pokażę!”. Postanowiłam udowodnić wszystkim, że się mylą i 

że mam dość sił, by zawojować świat finansów. 

- Chciałabym się ubiegać o ten sam staż, na który wybiera się Michael – powiedziałam 

doradcy zawodowemu, kiedy doczekałam się wreszcie swojej konsultacji.  

To była ciekawie zapowiadająca się roczna posada w banku inwestycyjnym w Londynie. Całe 

życie marzyłam, żeby tam mieszkać. Czytałam wszystkie książki i oglądałam wszystkie filmy, których 

akcja toczyła się w stolicy Wielkiej Brytanii. Oglądałam więcej brytyjskich programów telewizyjnych 

niż ktokolwiek z moich znajomych, a moja kolekcja płyt doświadczyła już dawno „angielskiej inwazji” 

– półki miałam pełne krążków Depeche Mode, Stinga i Beatlesów. Ten staż był jakby stworzony dla 

mnie. Wypełniłam formularz zgłoszeniowy, a potem jeszcze przez tydzień myślałam nad listem 

motywacyjnym. Następnie odbyłam półgodzinną rozmowę kwalifikacyjną, po której już tylko mogłam 

trzymać kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Wreszcie doczekałam się telefonu z informacją, że to 

właśnie ja zostałam wybrana na stanowisko, na które wspólnie z Michaelem aplikowaliśmy. On 

przyjął to dość dobrze. Zawsze miał przecież możliwość pracy w firmie ojca na Wall Street – ja takiej 

opcji nie miałam. Po decyzji aż wychodziłam z siebie, tak byłam podekscytowana. Cieszyłam się, że 

będę mogła mieszkać i pracować w Londynie. A do tego w procesie rekrutacji okazałam się lepsza od 

chłopaka, co też mnie mile połechtało. Gdybym tylko wtedy wiedziała, na jaką wyboistą drogę się 

zdecydowałam. 

 

W sierpniu 2004 byłam już na miejscu, a Sarah opowiadała mi o wszystkim, co powinnam 

wiedzieć na temat firmy. Byliśmy częścią olbrzymiego międzynarodowego banku inwestycyjnego. 

Mieliśmy brokerów i traderów we wszystkich zakątkach świata. W samym Londynie firma posiadała 

tuzin nieruchomości. Najlepsi pracownicy dostawali milionowe premie, a moim zadaniem miało być 

przetwarzanie szczegółowych danych, gdy dokonają transakcji. Wreszcie opowieść Sarah nabierała 

pikanterii. To było znacznie ciekawsze niż rozmieszczenie punktów zbiórki w razie pożaru. Byłam 

                                                             
2
 “Liar’s Poker”, wydana w 1990 książka Michaela Lewisa, opisująca życie sprzedawcy papierów wartościowych 

na Wall Street w późnych latach 80. 

3
 “The Bonfire of the Vanities”, wydana w 1987 słynna powieść Toma Wolfe’a o życiu Wall Street w latach 80. 



zaskoczona, że pozwalają stażystom być tak blisko samego centrum wydarzeń. Ale może właśnie o to 

chodzi w City. Może to zasada, że gdy już do niego trafiasz, od razu każą ci włączyć szybszy bieg. 

Trzeba przyznać, że zdecydowanie nie ma tu pasa ruchu dla powolnych kierowców.  

Sarah zakończyła wreszcie swoją przemowę i zaprowadziła mnie z powrotem do windy. 

Miałam teraz iść do ochrony, żeby zrobili mi zdjęcie do przepustki. I wtedy musiałam się zmierzyć z 

rzeczywistością. Nie powiem, żebym się spodziewała departamentu stylizacji na miarę Hollywood, ale 

sądziłam, że jeżeli firma faktycznie zatrudniała tych wszystkich wielkich panów świata, to dysponuje 

czymś więcej niż automat do zdjęć obsługiwany przez ochroniarza (w dodatku jeszcze starszego niż 

mój przyjaciel z recepcji o kalafiorowatym nosie). Stałam na tle białej tablicy i starałam się nie 

mrugnąć. Mrugnęłam. 

Wróciłam do działu kadr z moją koszmarną przepustką w kieszeni. Fiona już na mnie czekała.  

- Pokażę ci stołówkę dla pracowników – powiedziała, gdy byłyśmy w drodze na parter. 

Restauracja robiła wrażenie, a Fiona okazała się pełną entuzjazmu przewodniczką. Bardzo się ożywiła, 

kiedy weszłyśmy do części, w której serwowane były posiłki. 

- Jedzenie tutaj jest całkiem niezłe, trzeba sobie naładować kartę, ale są spore dopłaty – 

zaczęła tłumaczyć. – Śniadania podaje się już od szóstej, w porze lunchu zawsze są dwa albo trzy 

dania główne do wyboru. No i jest otwarte do dziewiątej wieczorem. Możesz zjeść posiłek tutaj albo 

zabrać do pokoju na górę. Tam są widelce i noże. A tam odkłada się tacki… 

Przytakiwałam, uśmiechałam się i starałam się wyglądać tak, jakbym chłonęła tę wiedzę 

niczym gąbka. Zastanawiałam się, czy każdemu nowemu tłumaczą, gdzie znajdują się sztućce. Czy 

naprawdę nie było ważniejszych spraw do omówienia? Jeżeli tak wyglądał instruktaż w sprawie tacy 

obiadowej, to jak długo będą mi tłumaczyć logowanie do wewnętrznej sieci? 

Fiona zamówiła nam po kawie, żebym mogła zobaczyć, jak działa system z kartami. Zamieniła 

przy okazji parę zdań z kasjerką, a potem poprowadziła mnie do stolika obok sztucznego kwiatka, 

gdzie sobie usiadłyśmy i gdzie zostałam szczegółowo poinstruowana o wszystkich okolicznych barach 

i kawiarniach. Dalej rozmowa zeszła na życie prywatne. Powiedziałam Fionie, że wynajmuję 

mieszkanie z obcymi współlokatorkami niedaleko South Kensington, a ona odwdzięczyła się 

informacją, że dojeżdża do pracy ze stacji Golders Green linią metra Northern Line. Co chwilę 

przerywała rozmowę, żeby zamienić słówko z kimś, kto akurat przechodził obok naszego stolika. Całe 

to miejsce sprawiało wrażenie, jakby było zapełnione uroczymi i zupełnie przeciętnymi ludźmi, którzy 

w dodatku mieli mnóstwo czasu na wszystko. Pomyślałam, że to bardzo miło, ale gdzie toczy się 

akcja, na którą czekałam? Gdzie ci młodzi, atrakcyjni faceci w idealnie skrojonych garniturach? I 

dlaczego wydaje mi się, że przesadziłam z Armanim? 

Ocknęłam się, kiedy Fiona pomachała na pożegnanie jakiemuś znajomemu i oświadczyła, że 

najwyższa pora, bym poznała kolegów z pracy. Nagle strasznie się spięłam. „Nie denerwuj się”, 

powtarzałam sobie w duchu. I niespodziewanie się wyluzowałam. Byłam gotowa na prawdziwą 

przygodę. Chciałam wejść w sam środek tego londyńskiego kotła i uścisnąć dłoń największym 

finansowym szychom świata. Od rana czułam się tak, jakby mi ktoś wyciągnął spod nóg dywan i 

jakbym znalazła się w niewłaściwym miejscu, więc teraz postanowiłam, że będę się wreszcie czuć jak 

ryba w wodzie. A co! 



 

Drzwi od windy otworzyły się na siódmym piętrze. Poszłyśmy w lewo. Fiona ustąpiła mi 

miejsca, żebym mogła wypróbować własną przepustkę i otworzyć podwójne drzwi, za którymi 

rozpościerała się olbrzymia otwarta przestrzeń biurowa z widokiem na Tamizę. Wyobrażałam sobie, 

że zaraz zobaczę kogoś pokroju Gordona Gekko z Wall Street, jak wydziera się na jednego z 

podwładnych, który akurat stracił dziesięć milionów funtów przez jeden nieprzemyślany telefon. Ale 

nie było Gordona Gekko. Powitała mnie głucha cisza.  

Czułam się, jakbym zwiedzała starożytną świątynię. Kiedy przechodziłyśmy obok pierwszego 

większego skupiska biurek, Fiona nawet przyłożyła palec do ust, żebym przypadkiem nie ważyła się 

odezwać. Czy ktoś tu umarł? Czy w banku przydarzyła się jakaś straszna tragedia i wszyscy są w 

szoku? Próbowałam wczuć się w sytuację. W przestronnym pomieszczeniu było ze sto osób, a ja 

kompletnie nie mogłam pojąć, dlaczego nikt z nikim nie rozmawiał. Prześliznęłyśmy się – dosłownie – 

przez całe piętro, aż dotarłyśmy do kilku ustawionych obok siebie biurek, które były jakby ogrodzone 

ścianą kserokopiarek. Naprzeciwko nich siedziała Chinka, mniej więcej w moim wieku. Ścisnęłam w 

rękach marynarkę od Armaniego. Poczułam się jak Bridget Jones przebrana za króliczka Playboya na 

przyjęciu. Ogarnęło mnie przerażenie, że nic nie wygląda tu tak, jak sobie wyobrażałam. 

- Cześć, jestem Marina. Jestem tu na stażu od roku – powiedziała. A ja mogłabym przysiąc, że 

zauważyłam triumfalny uśmiech na jej twarzy.  

- Marina okazała się strzałem w dziesiątkę – powiedziała z dumą Fiona. – Przez cały rok nie 

popełniła ani jednego błędu. Dostawała świetne oceny i wystawimy jej doskonałe referencje. 

- Zostajesz w firmie? – zapytałam. Znowu ujrzałam w jej oczach ten sam wyraz co przed 

chwilą. 

- Wracam do szkoły, chcę skończyć MBA – odpowiedziała dość tajemniczo Marina. 

Fiona poszła po krzesło dla mnie, a ja stałam i patrzyłam na ludzi przy biurkach. To wszystko 

w niczym nie przypominało gorączkowej pracy w banku, jaką znałam z filmów. Nikt nie wstawał zza 

biurka i nie wykrzykiwał na cały pokój i nikt nie prowadził nerwowej rozmowy przez telefon, że nie 

wspomnę o rozmowach między pracownikami. Nie mogłam wprost uwierzyć, że taka liczba osób 

zgromadzonych w jednym pomieszczeniu może wydawać z siebie tak niewiele odgłosów. Było słychać 

tylko klikanie w klawiaturę. Poza tym cisza. Jak na pierwszej lekcji w podstawówce. Kiedy 

wychodziłyśmy z windy, Fiona pokazała mi, gdzie jest damska toaleta. Teraz miałam wrażenie, że 

gdybym chciała z niej skorzystać, musiałabym podnieść rękę i poprosić panią o pozwolenie.  

- Marina przez następne dwa dni pokaże ci, na czym będzie polegała twoja praca, i przygotuje 

cię do przejęcia obowiązków – powiedziała Fiona, kiedy wróciła, pchając dla mnie krzesło na kółkach. 

Odczułam lekką panikę. Jak mogłam nauczyć się w dwa dni pracy, którą miałam wykonywać przez 

cały rok? Już nawet nie pamiętałam, gdzie w stołówce leżą noże i widelce. Miałam wrażenie, że z 

niczym więcej sobie nie poradzę.  

- Zostawiam was same. W razie czego wiecie, gdzie mnie szukać – dodała na koniec Fiona i 

odeszła w stronę rozsuwanych drzwi.  



„Nie! Nie wiem, gdzie cię szukać w razie czego!”, miałam ochotę krzyczeć. Ale kiedy tylko 

szklane przesuwne drzwi zatrzasnęły się za jej plecami, zostałam sama. Teraz musiałam się jakoś 

skupić na pracy. 

Jak się okazało, Marina spokojnie mogła mnie przeszkolić w dwie godziny, może nawet 

dałaby radę w dwadzieścia minut: „Tutaj na ekranie pojawiają się takie liczby, a te trzeba wstawić tu. 

Tamte trzeba zsumować, a wynik będzie taki sam jak ta suma tutaj”. I to by było na tyle. 

- A co, jeżeli te dwie sumy są różne? – zapytałam po pierwszej prezentacji. 

Marina popatrzyła na mnie pustym wzrokiem.  

- Nie rozumiem, o co ci chodzi. 

- No co, jeśli te liczby nie są takie same? Co się wtedy robi? 

Zapadła niezręczna cisza. Czułam, że wprawiłam ją w spore zakłopotanie.  

- Ale one zawsze są takie same – odparła beznamiętnie Marina, rzuciła mi pełne zdziwienia 

spojrzenie, a potem wzruszyła tylko ramionami. 

- A co mam robić, jak skończę z tym? – zapytałam, żeby jakoś poprawić atmosferę po 

poprzednim pytaniu.  

- Dostajesz nowe dane – usłyszałam. – Cały czas przychodzą nowe. 

- Czy powinnam o nich kogoś informować? Albo może przekazywać komuś do sprawdzenia? 

- Ja nigdy tego nie robiłam.  

Siedziałyśmy przez jakiś czas w milczeniu – dla mnie to była prawdziwa męka, ale wszystkim 

dookoła chyba to odpowiadało. Przy biurku naprzeciwko Mariny nie siedział nikt, ale dwie osoby po 

jej prawej stronie były bardzo pochłonięte pracą. Jedną z nich był przeciętnie wyglądający facet po 

trzydziestce, ubrany w granatową koszulę rozpiętą pod szyją.  

Kiedy w przerwie pomiędzy wklepywaniem cyferek do programu niechcący napotkał mój 

wzrok, uraczył mnie szybkim uśmiechem. Na tym skończyło się jego zainteresowanie nową osobą. 

Miesiąc wcześniej, kiedy dostałam potwierdzenie przyjęcia na staż, moja mama zrobiła mi dość 

krępujący wykład o stosowaniu prochów w wielkim mieście. Patrząc na ludzi w biurze, miałam 

wrażenie, że jedyne prochy, jakie mogą zażywać, to valium. Zastanawiałam się, jak poradziłby sobie z 

tą sytuacją Michael. Był jednym z najgłośniejszych, najbardziej ruchliwych i agresywnych facetów, 

jakich w życiu spotkałam. Mogę się założyć, że nie wytrzymałby tu dziesięciu minut. 

Dokładnie o trzynastej Marina zaproponowała, żebyśmy wybrały się razem na lunch. Byłam 

podekscytowana. Postanowiłam, że najpierw powalę ją błyskotliwością, bez pudła trafiając do 

pojemnika z widelcami, a potem wykorzystam chwilę prywatności i wypytam ją o wszystko. 

- Czy tam na górze zawsze jest tak cicho? – zaczęłam, kiedy tylko kupiłyśmy jedzenie i 

znalazłyśmy sobie stolik. 

Miałam wrażenie, że odpowiedziała delikatnym uśmiechem.  



- Wiesz, to nie jest najbardziej ekscytująca praca na świecie – zaczęła po chwili wahania. – Na 

pewno mogłoby być gorzej, ale nie spodziewaj się szaleństw. 

- To znaczy, że mamy tylko wklepywać cyferki do komputera przez cały dzień? 

- Aha. Ktoś to musi robić. Bardziej pewnie opłaca im się zlecić to stażyście niż jakiemuś 

pracownikowi, który zarabia krocie. Dobrze jest mieć taki staż w CV, ale to tylko etap przejściowy. Ja 

dzięki temu dostałam się na jeden z najbardziej obleganych kierunków na MBA. Ty też będziesz 

mogła to jakoś wykorzystać. Zresztą zobaczysz, jak ten rok szybko ci zleci. 

Szczerze mówiąc, wcale nie podobało mi się to, co usłyszałam. Marina zmieniła temat. 

Zaczęła opowiadać o wakacjach, które planowała jeszcze przed powrotem do szkoły. Wybierała się z 

chłopakiem na wycieczkę rowerową po Tajlandii, Wietnamie i Kambodży. Trochę się rozmarzyłam, 

słuchając o jej planach, i z tego wszystkiego zapomniałam zapytać ją o kolegów z pracy. Zdałam sobie 

z tego sprawę dopiero gdy wracałyśmy do biura. Zatłoczona winda nie była najlepszym miejscem na 

plotki. Na siódmym piętrze ruszyłam do przodu, żeby móc otworzyć drzwi swym identyfikatorem – 

świadomość, że mogłam to zrobić, chyba jednak nie była dla mnie bez znaczenia. Może Marina miała 

rację, może to wcale nie miała być najbardziej ekscytująca praca na świecie, ale przynajmniej mogłam 

wejść do środka. 

Nagle zauważyłam coś, na nie zwróciłam uwagi, gdy wcześniej weszłam tu z Fioną. Coś, co 

przepędziło mi z głowy myśli o nieuchronnej zgubie, jaka mogła mnie czekać w tym miejscu – był to 

niesamowity widok za oknem. Nasze pokoje znajdowały się na niższym piętrze niż dział kadr, ale okna 

były zwrócone w nieco innym kierunku, dzięki czemu widać było dalsze części miasta. Pomiędzy 

dwoma budynkami dało się dostrzec zakole Tamizy oraz przepiękną panoramę z Tower Bridge w roli 

głównej. Widok rozpościerał się też na sporą część South Bank. Westchnęłam głęboko z podziwem i 

zachwytem. Moje wszystkie obawy natychmiast rozpłynęły się jak mgła. Do jednej z przystani 

wpływał właśnie statek turystyczny, a inny – komunikacji miejskiej – właśnie wypływał z niej w stronę 

Canary Wharf. Pomyślałam sobie, że chyba nie najlepiej zaczęłam tę całą przygodę: burza była istnym 

koszmarem, biuro okazało się spokojniejszym miejscem, niż to sobie wyobrażałam… „Ale jestem tu, w 

samym sercu City of London! Tu, gdzie od wieków ludzie dorabiają się życiowej fortuny! Teraz moja 

kolej. Wszystko będzie dobrze”. 

Po południu Marina jeszcze raz opowiedziała mi o moich podstawowych obowiązkach. 

Powtórzyła dokładnie to, o czym mówiła rano.  

- Chcesz spróbować? – spytała. 

Odepchnęła swoje krzesło od komputera, a ja do niego podjechałam na moim. Położyłam 

prawą rękę na myszce. Przeszło mi nagle przez myśl, że może to był jakiś test. Może to wszystko było 

dużo bardziej skomplikowane, niż wynikało z opowieści Mariny? Może okaże się, że do wypełniania 

tabelek trzeba wykazać się biegłą znajomością wyższej matematyki? Tak jednak nie było. Marina nie 

kłamała, nie było żadnego haczyka. Praca była banalna. Słupek liczb tu, słupek tam i tyle. Suma u dołu 

strony zgadzała się z sumą u góry ekranu. 

- Chyba załapałaś – powiedziała Marina po jakichś dziesięciu minutach. – Spróbujmy jeszcze 

raz. 



Drugiego dnia pod koniec pracy poszłyśmy z Mariną na szybką kawę. Zaproponowałam jej, 

żebyśmy skoczyły na drinka, ale odpowiedziała, że nie da rady. Zabrzmiało to tak, jakby chciała 

powiedzieć, że nie da rady wyjść z biura o takiej porze, by móc jeszcze gdzieś iść. Powinnam była 

zwrócić na to uwagę. Pamiętam, jak tamtego dnia wylogowałam się z komputera, na którym już 

niedługo miałam samodzielnie pracować, i poszłam do domu. Po drodze do metra w City mijałam 

setki wypełnionych po brzegi barów. Strasznie chciałam zobaczyć, jak jest w środku. Przecisnęłam się 

korytarzami stacji do Central Line i pojechałam na zachód. Wynajmowałam małe mieszkanie z trzema 

innymi dziewczynami. Wszystkie były z Francji. Znały się od dawna i pracowały w laboratorium w 

Imperial College w South Kensington. Myślę, że nawet gdybym znała francuski, to i tak bym nie 

rozumiała połowy z tego, o czym rozmawiały.  

Trzeciego dnia przyjechałam do pracy bezsensownie wcześnie. To był pierwszy dzień, kiedy 

miałam zostać sama. Teoretycznie powinnam być w banku od dziewiątej do osiemnastej, ale nie 

wiedzieć czemu wsiadłam do metra o siódmej trzydzieści. Podróż zajmowała około czterdziestu 

pięciu minut. Kupiłam kolejnego Financial Times’a, bo pomyślałam, że to na pewno robi wrażenie. 

Wstąpiłam jeszcze do Starbucksa na King William Street po kawę, żeby się jakoś obudzić po tym, gdy 

nieomal zasnęłam nad gazetą. Do biura dotarłam tuż przed ósmą trzydzieści. Przeszłam przez bramki 

ochrony i udałam się w stronę wind. Mój wielkonosy przyjaciel pomachał mi radośnie na powitanie. 

Jechałam na górę uśmiechnięta od ucha do ucha, ale mina mi zrzedła, kiedy zobaczyłam, że 

całe piętro jest kompletnie opustoszałe. Podeszłam do biurka. Może było jakieś święto państwowe, o 

którym nie wiedziałam? Zastanawiałam się przez chwilę, czy przypadkiem zaraz wszyscy nie wyskoczą 

spod stołów, krzycząc: „Niespodzianka!”, i obrzucając mnie serpentynami, ale było to tak mało 

prawdopodobne, że po prostu usiadłam przy swoim komputerze i postanowiłam poczekać. Zgniotłam 

trochę Financial Times’a, żeby wyglądał, jakbym go przeczytała od deski do deski, i położyłam go na 

pustej tacce na dokumenty. Cały czas mi się wydawało, że w City to nie bez znaczenia. A poza tym 

przecież wydałam na gazetę prawie funta. 

Gdzie się wszyscy podziali? Odpowiedź poznałam dokładnie za dziesięć dziewiąta. Szklane 

drzwi się otworzyły i odniosłam wrażenie, że cała obsługa biura zjawiła się w pracy jednocześnie. 

Później się dowiedziałam, że sporo ludzi wspólnie dojeżdżało pociągami do London Bridge i że ja 

byłam chyba jedyną osobą, która nie mieszkała na przedmieściach. A może oni wszyscy siedzieli w 

tych pociągach, plotkując, żartując, śmiejąc się, i dlatego potem w biurze wytrzymywali tak długo, nie 

zamieniając ze sobą słowa? Pokój zapełnił się w ciągu piętnastu minut, ale kiedy zamykało się oczy, 

kompletnie nie dawało się tego odczuć. Przez resztę dnia wpisywałam liczby i sprawdzałam sumy w 

milczeniu. Uśmiechałam się do nowych kolegów z pracy, ale prawie z nikim nie rozmawiałam. 

Zaledwie kilka powitań i wymiana uwag o pogodzie. Angielskie powiedzenie mówi o ciszy tak 

głębokiej, że słychać, jak szpilka upada na ziemię4. Coś w tym jest. Kiedy pod koniec pierwszego 

tygodnia pracy wrzuciłam do kosza na śmieci agrafkę, gość z rozpiętą pod szyją koszulą, który siedział 

po mojej prawej, poderwał się, jakby usłyszał strzał z pistoletu. Pierwszy raz widziałam, żeby się 

poruszył. Miałam wrażenie, że to była najciekawsza rzecz, jaka przytrafiła mu się w biurze. 

 

                                                             
4
 So quiet you could hear a pin drop, odpowiednik polskiego cisza, jak makiem zasiał. 



Codziennie przychodziłam do banku i zaczynałam pracę pośród absolutnej ciszy. 

Wklepywałam moje cyferki do komputera, dodawałam słupki i sprawdzałam, a jakże, czy obie sumy 

się zgadzają. Potem robiłam to jeszcze raz. I jeszcze raz. I kolejny. Dane dostawałam w formie 

załączników do mejli, ale czasem ktoś podrzucał mi je w wersji papierowej na biurko – to była 

prawdziwa przygoda! Kiedy pierwszy raz posłaniec zjawił się z dokumentami, powiedziałam: 

„Dziękuję”. Wszystkie oczy natychmiast zwróciły się w moją stronę, a chłopak odwrócił się na pięcie 

zupełnie zaskoczony. Później już tylko kiwałam głową. Tam nawet uśmiech wydawał się zbyt 

ryzykownym posunięciem. Zbyt daleko idącą poufałością. Kiedy już wszystkie moje cyferki były na 

swoich miejscach, naciskałam „wyślij” i tabelka znikała. Udawała się w sobie tylko znanym kierunku. 

Nie miałam bladego pojęcia, czy komukolwiek było to potrzebne i czy w ogóle ktoś ją oglądał. Czasem 

zdawało mi się, że to jedno wielkie oszustwo – fikcyjne stanowisko dla terminującego, żeby go zająć 

przez rok i tym samym spełnić jakiś wymyślony przez rząd wymóg prowadzenia staży. A może dzięki 

mojej obecności ktoś miał dostać ulgę podatkową? Potem wpadłam w prawdziwą obsesję – cały czas 

się zastanawiałam, co by się stało, gdyby pewnego dnia moje sumy faktycznie się nie zgadzały. 

Pytałam o to pierwszego dnia pracy, ale wtedy nie uzyskałam odpowiedzi. Na początku drugiego 

tygodnia problem urósł w mojej głowie do tak absurdalnych rozmiarów, że naprawdę nie wiem, czy 

dałabym sobie radę, gdyby pewnego dnia okazało się, że liczby rzeczywiście się różnią. Czy któryś ze 

słupków wyświetliłby się na czerwono? A może włączyłby się alarm? Nie wiem, dlaczego przyszło mi 

do głowy takie porównanie, ale pomyślałam, że to mogłoby być jak w samolocie, kiedy w kabinie 

spada ciśnienie. Gdybym się pomyliła, z sufitu wypadłyby maski tlenowe, Fiona przybiegłaby z kadr, 

krzycząc: „Głowy między kolana!”, a cała firma zaczęłaby tonąć jak „Titanic”. Ale by się działo! 

Pod koniec mojego drugiego tygodnia pracy dokonałam strasznego odkrycia. Okazało się, że 

potrafię przez cały czas wpisywać dane do komputera, nie zamieniając z nikim słowa. Na moim biurku 

stał telefon, ale równie dobrze mogła to być atrapa. Nikt nigdy nie dzwonił ani ja nie miałam powodu, 

żeby do kogokolwiek telefonować. Biurko naprzeciwko mnie było nieużywane. Po lewej stały 

kserokopiarki, a po prawej siedziało dwóch facetów, którzy byli zbyt zajęci stukaniem w klawiaturę, 

żeby podrapać się w nos. Zastanawiałam się, czy w ogóle zauważyli, że Marina odeszła, a na jej 

miejscu pojawiłam się ja. Czytałam kiedyś o pewnym Japończyku, który umarł przy własnym biurku w 

pracy i przez cztery dni nikt się nie zorientował! Jego koledzy potem tłumaczyli, że zawsze był bardzo 

cichy i jego śmierć jakoś im umknęła. Ciekawe, po ilu dniach ktoś by zadzwonił do moich rodziców, 

gdybym umarła. Mogłoby to trwać dłużej niż w Japonii.  

W jednym miałam szczęście – siedziałam blisko kserokopiarek. Na początku myślałam, że to 

będzie katastrofa, bo maszyny buchały we mnie ciepłym powietrzem, a dźwięki, jakie wydawały, 

doprowadzały mnie do szału. Poza tym siedziałam tak blisko nich, że gdy coś się działo, zwracano się 

do mnie z pytaniami typu: „Toner się kończy?”, „Brak papieru?”, „Jak zmienić rozmiar dokumentu?”. 

To przecież logiczne, że osoba, która siedzi najbliżej sprzętu, instrukcję obsługi ma w małym palcu. Na 

początku byłam chyba średnio uprzejma: „Nie mam pojęcia, co to jest toner! Nie mówiąc o tym, że 

nie wiem, gdzie bym go miała wetknąć! I nie wiem, jaki rozmiar papieru jest większy – A4 czy A5. A 

przede wszystkim wcale nie chcę, żeby mój piękny, nowy garnitur zmienił wzór na atramentowe 

ciapki! Masz pojęcie, ile mnie kosztował?”. 

Po mniej więcej tygodniu zmieniłam podejście do kserokopiarek i mojego trudnego wobec 

nich położenia. Zdałam sobie sprawę, że rozmowa o zaklinowanym papierze w urządzeniu jest jednak 

lepsza niż żadna. Postanowiłam nie przejmować się tym, że traktowano mnie jak pierwszą lepszą 



sekretarkę, chociaż miałam dyplom jednej z najlepszych uczelni w Stanach. Zaczęłam się cieszyć, gdy 

ktoś dostrzegał, że jestem żywą istotą, którą można o coś spytać. I tak po tygodniu modlenia się, żeby 

tylko jakaś kartka nie zaklinowała się w maszynie, zaczęłam delektować się chwilami, kiedy tak się 

działo.  

W naszym ogromnym pomieszczeniu pracował jeden chłopak, który mniej więcej (właściwie 

raczej mniej niż więcej) pasował do moich wyobrażeń o facetach z City. Miał bardzo ładne włosy, był 

mocno opalony i wyglądał na zamożnego. Nosił elegancki garnitur w prążki i koszulę, która 

prawdopodobnie kosztowała więcej niż dwadzieścia funtów. Kiedy za pierwszym razem zmierzał w 

stronę kserokopiarek, byłam gotowa zrobić wszystko, byle tylko zatrzymał się przy nich na dłużej. 

Gdybym wiedziała, co to jest ten cholerny toner i gdzie stoi zapasowy, roztrzaskałabym go 

kopniakiem, żeby tylko mieć temat do rozmowy Tymczasem chłopak skopiował dokumenty 

bezproblemowo. Nic się nie zaklinowało. Obrócił się i odszedł na drugi koniec open space’u. Jedynym 

śladem, jaki po nim pozostał, była delikatna mgiełka perfum od Hugo Bossa. 

 

- Jak ci idzie?  

Siedziałam w pubie kilka przecznic od Tate Modern5. W City of London na stażu były jeszcze 

cztery osoby ze Stanów, które znałam. Spotkaliśmy się po raz pierwszy, odkąd zaczęliśmy naszą 

londyńską biurową przygodę. Chyba każdy z nas przeszedł już szok.  

- Jest OK – powiedział Robert. Był to niezwykle wrażliwy chłopak po Wharton Business 

School. Tego wieczoru jego wzrok utkwiony był w pustkę. – Praca nie jest może przełomem, ale ma 

potencjał. Od czegoś przecież trzeba zacząć, prawda? 

- A robisz coś, jak by to powiedzieć, przydatnego? – zapytała Danielle, także po uczelni 

ekonomicznej, która odbywała staż w banku inwestycyjnym w Canary Wharf. 

- Co masz na myśli, mówiąc: „przydatnego”? – zapytałam. 

- No wiesz, coś takiego, że czujesz, że to ma jakiś sens i czemuś służy. Coś takiego, czego nie 

mogłoby robić pięcioletnie dziecko albo małpa. 

- Jeśli tak to ująć, nie. – Musiałam odpowiedzieć szczerze. Zamierzałam cały wieczór kłamać i 

wychwalać moją pracę pod niebiosa, ale duch we mnie upadł. Kiedy przyszła moja pora na wyznanie, 

nie miałam siły udawać. – Cały dzień wklepuję cyfry w tabelki. Potem muszę podliczyć dwa słupki, 

zapisać i wysłać. To wszystko. I tak w kółko. 

- No a jacy są ludzie w biurze? U mnie jest niesamowicie cicho. Czy ktoś z tobą rozmawia? – 

Wyglądało na to, że Robert wylądował w jakimś równoległym wszechświecie, w miejscu, które 

wydawało się lustrzanym odbiciem mojego banku.  

Przez następną godzinę wymienialiśmy się przerażającymi historiami o tym, że traktują nas w 

pracy jak powietrze i nie zauważają, jak pożera nas nuda.  
                                                             
5
 Tate Modern to państwowe muzeum sztuki nowoczesnej, zlokalizowane w dzielnicy Southwark na 

południowym brzegu Tamizy, niedaleko Canary Wharf. 



- Myślałam, że praca w City będzie ekscytująca. Wiesz, jak w Spekulancie albo w Wall Street – 

powiedziałam mu, kiedy już się rozchodziliśmy do domów. W końcu zapisałam się na roczny staż do 

banku, ale nie byłam już pewna, czy wytrzymam do końca miesiąca. 

 


