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Rozdział 1

Nadzieja − pierzaste stworzenie
Mości się w duszy na grzędzie

Śpiewa piosenkę bez słów
I zawsze śpiewać będzie

–  E m i l y  D i c k i n s o n *

Obecne czasy – Culver, Indiana

Czyli tak właśnie było za jedwabno-kukurydzianą zasłoną.
inni nazywali ją kurtyną, ale ona wolała mówić zasłona. 

Pozwalało to na bardziej romantyczne powiązanie między 
błękitnym niebem i spokojnymi wodami tego zniewalająco 
pięknego miasteczka a tamtym światem pełnym pól ku-
kurydzy, autostrad, miast i oceanów – światem i rodziną, 
które zostawiła.

Aby się tu dostać, musiała przemierzyć samolotem wie-
le burz i stref czasowych, jechać przez wiele mil idealnie 
prostymi drogami przecinającymi na wskroś rozległe po-

* Tłum. Ludmiła Marjańska.
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łacie pól, lasów i kolejnych pól. Mijała biedne, pogrążone 
w chaosie miejscowości, zatrzymywała się na jaskrawych 
stacjach przy autostradach, widywała drapieżne ptaki, któ-
re pikowały, a potem wzbijały się niczym ikar ku słońcu, 
i przez cały ten czas zastanawiała się, jak wygląda miejsce, 
do którego zmierza.

Okazało się zupełnie inne, niż przypuszczała. Było to 
miasteczko o wielu kontrastach, ukrytych opowieściach 
i burzliwej historii, usadowione nad jeziorem, które lśniło 
jak klejnot zagubiony pośrodku pustkowia.

Zaczął się drugi tydzień września. Lato formalnie się 
już skończyło, choć słońce nie przestawało ogrzewać nie-
skazitelnie czystych ulic, a kwiaty rozwijały swoje pąki 
z równym zapałem, z jakim śpiewały ptaki. Turyści, którzy 
w sezonie znacząco zwielokrotniali zwykłą liczbę ludności, 
zniknęli wraz ze Świętem Pracy, pozostawiając to miejsce 
równie spokojne i nieskazitelne jak na fotografii, a przez 
wiele następujących po sobie długich chwil także równie 
nieruchome.

Justine Cantrell stała nad brzegiem jeziora Maxinkuc-
kee, jej bose stopy zapadały się w grubym piasku, a pięk-
ne miodowe loki podskakiwały na niesfornym wietrze. 
Słońce lśniło na wodzie tak jasno, że musiała zmrużyć 
swoje zielone oczy, żeby spojrzeć na przeciwległy brzeg 
oddalony o jakieś trzy kilometry. Wspaniałe, warte wiele 
milionów dolarów rezydencje, które gnieździły się wśród 
zieleni, były stąd ledwie widoczne.

– Zwariowałaś? – zaprotestował jej mąż Matt, kiedy 
powiedziała mu, dokąd się wybiera. – Tylko nie tam.

– A gdzie indziej byś mi sugerował? – odparła cicho.
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– nie wiem, ale aż tak daleko… Justine, nie myślisz 
rozsądnie.

Mogłaby się niemalże uśmiechnąć na te słowa.
– A ty myślisz rozsądnie? – zapytała.
nie odpowiedział, bo oboje wiedzieli, że nie.
Żadne z nich nie myślało już rozsądnie i prawdopo-

dobnie nigdy więcej nie będzie do tego zdolne.
– Minęło tyle lat – stwierdził, tak jakby o tym nie wie-

działa. – nie masz tam już rodziny. nie znasz nikogo, kto 
mógłby ci na początku pomóc.

– A czy nie o to właśnie chodzi? Żeby pojechać gdzieś, 
gdzie nikt mnie nie zna?

Słyszała tę rozmowę tak wyraźnie, jakby rozciągająca się 
przed nią pomarszczona tafla jeziora przyniosła ją do niej 
mimo wielu mil i tchnęła całe zamknięte w słowach znacze-
nie, cały ból i beznadzieję w najgłębsze pokłady jej serca.

Osiemnaście lat wcześniej – Londyn, Wielka Brytania

– Przyjechali! – wykrzyknął Matt, kiedy w korytarzu za-
brzęczał domofon.

Siedząca w sypialni Justine uśmiechnęła się nie tylko 
dlatego, że Matt jak zawsze bardzo się cieszył na spotkanie 
z bratem – już otwierał drzwi i wołał cztery piętra w dół, 
czy Simon nie potrzebuje pomocy – ale też dlatego, że trzy-
nastomiesięczna Abby zaczęła podskakiwać radośnie na 
łóżku. Można by się spierać o to, co Abby lubi najbardziej 
na świecie: gości – a była z niej prawdziwa Panna Towa-
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rzyska – czy muzykę. i jak się szybko przekonali, reago-
wała pozytywnie na muzykę praktycznie każdego gatunku, 
bo mogli puścić jej właściwie cokolwiek, począwszy od 
Dire Straits przez Billy’ego Holliday’a po Blur, a ona albo 
zaczynała tańczyć na swój nieporadny dziecięcy sposób, 
albo próbowała śpiewać, albo po prostu siadała z Mattem 
i słuchała jak zaczarowana.

Mimo że Justine była już prawie w dziewiątym miesiącu 
ciąży, udało jej się porwać na ręce swoją uroczą córeczkę, 
a ona zaraz pisnęła „Tata!” i wyrzuciła w powietrze swoje 
pulchne ramionka.

Matt stał w drzwiach sypialni, a kiedy wziął Abby na 
jedno ramię, a drugim objął Justine, w jego głęboko osa-
dzonych, jasnoszarych oczach zabłysła miłość.

Miał nieco ponad sto osiemdziesiąt centymetrów wzro-
stu, swobodną postawę i smukłą sylwetkę oraz gęste, ciem-
ne włosy, które kręciły się uparcie wokół jego wysokich 
kości policzkowych i szczupłej szyi. Choć niewątpliwie za-
liczał się do przystojniaków, przynajmniej według Justine, 
to pierwszym, co ją do niego przyciągnęło, kiedy poznali 
się jako studenci, były jego niezwykłe oczy o fioletowych 
plamkach i leniwym błysku zaciekawienia. i jeszcze ten 
jego uśmiech, tak zniewalająco promienny, że na jego wi-
dok musiała dosłownie zamrugać powiekami.

Kochała w nim wszystko i wiedziała, co on kocha w niej: 
miodowe refleksy w jej włosach, ich jedwabistą gładkość, 
mrowie piegów, które przyciemniały jej kremową cerę, 
gardłowy śmiech, który zachęcał go do żartów, i sposób, 
w jaki przyjmowała jego impulsywność. i to, że często 
dorównywała mu spontanicznością.
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niemalże odkąd zostali parą, wszyscy lubili przebywać 
w ich towarzystwie. ich entuzjazm, beztroska i czysta ra-
dość życia były równie zaraźliwe, jak ich szlachetność. 
Kiedy pobrali się w wieku dwudziestu dwóch lat, mieli 
już poczucie, jakby znali się od zawsze.

Dzięki ukończeniu studiów z polityki międzynarodowej 
i języka arabskiego staż Matta w programie informacyj-
nym BBC zamienił się szybko w stałą pracę, podczas gdy 
Justine rozpoczęła swoje życie zawodowe jako asystentka 
w pobliskiej szkole podstawowej, głównie po to, żeby wy-
pełnić sobie czas, jaki pozostał jej do przyjścia na świat 
ich pierwszego dziecka, poczętego mniej więcej w czasie 
ślubu. Jej wykształcenie z wiedzy o teatrze i z zarządza-
nia zawsze mogło przydać się później, na razie liczyło się 
tylko to, żeby zapewnić ich niespodziewanemu małemu 
skarbowi jak najlepszy start w życiu.

Abby niewątpliwie rozkwitała wśród otaczającej ją mi-
łości. Jednak jej szybki rozwój i kolejne dziecko, które 
miało przyjść na świat w ciągu kilku tygodni, oznaczały, 
że ciasne mieszkanie na poddaszu czteropiętrowej ka-
mienicy w południowej części Londynu po prostu nie da 
rady pomieścić ich wszystkich. nie było tam nawet windy, 
mieszkanie nie mogło się też poszczycić drugą sypialnią 
ani wystarczająco dużą przestrzenią, żeby zmieściło się 
cokolwiek ponad to, co już i tak zagracało salon z aneksem 
kuchennym.

– gdzie są wszyscy? – zawołał Simon, przechodząc 
przez drzwi wejściowe.

Matt ze śmiechem złożył pocałunek na czole Justine, 
a Abby zaniósł do salonu, gdzie jej ciocia gina zaczyna-
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ła wypakowywać swojego szesnastomiesięcznego syna 
Wesleya z nosidełka na plecach taty.

– Znaleźliśmy wam idealny dom – oświadczył Simon 
bez zbędnych wstępów. – Tak, wiem, że teraz, kiedy naro-
dziny tuż-tuż, nie macie ochoty nic oglądać, ale ta oferta 
nie zostanie zbyt długo na rynku. – Zrzucił z pleców no-
sidełko i uśmiechnął się do Justine, która właśnie weszła 
do pokoju. – Znacie to miejsce. Masz gdzieś te papiery? 
– zapytał ginę.

– Czekaj chwilę – odpowiedziała, stawiając Wesleya na 
podłodze, i patrzyła przez moment, jak chłopiec kieruje 
się prosto do domku z zabawkami Abby. – Są w kopercie 
na wierzchu w mojej torebce. – następnie zwróciła się 
do Justine: – Jak się czujesz? Wyglądasz, jakby dziecko 
miało wyskoczyć w każdej chwili.

– Proszę cię – odpowiedziała błagalnie Justine, masu-
jąc swój potężny, napęczniały brzuch.

– Jest też mój aniołek – uśmiechnęła się gina, biorąc 
Abby od Matta.

– Ma, ma – zamruczała Abby w odpowiedzi i krzyknęła 
z zachwytu, kiedy ciocia podrzuciła ją w powietrze.

– Ale z ciebie śliczna dziewczynka – powiedziała gina 
łagodnie, głaszcząc ją po delikatnych blond lokach.

Abby odsunęła się, żeby spojrzeć na ciocię, pokazała jej 
wszystkie swoje nowe, białe ząbki w czarującym uśmiechu 
i szybko zamachała piąstkami w powietrzu.

– To co to za dom? – zapytał Matt, biorąc od Simona 
dokumenty z agencji nieruchomości.

Simon wyszczerzył zęby w uśmiechu. W przeciwień-
stwie do brata miał niemal tak jasne włosy i niebieskie 
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oczy jak jego żona, choć rysami twarzy i wzrostem przy-
pominał Matta, podobnie zresztą jak swoim zapałem do 
życia. – Ty mi powiedz – odpowiedział bratu.

Matt spojrzał na informacje o nieruchomości i zmar-
szczył brwi zdezorientowany, a potem uniósł je w zasko-
czeniu.

– Poważnie? – zwrócił się do brata.
– Jak najbardziej – potwierdził Simon.
gina roześmiała się z podekscytowania.
Zaciekawiona Justine wzięła papiery od Matta i doznała 

szoku, kiedy rozpoznała wystawiony na sprzedaż dom.
– Żartujecie sobie – powiedziała do giny.
– Przysięgam na Boga, z ręką na sercu, że to nie żart 

– zapewniła ją gina. – Tak, wiem, że nie myśleliście o wy-
prowadzce z Londynu, ale tam za te same pieniądze do-
staniecie o wiele więcej, a Matt może od biedy dojeżdżać. 
Poza tym, bylibyście naszymi sąsiadami. A to już powinno 
przesądzić sprawę.

Zdecydowanie była to dodatkowa zaleta.
Justine przeniosła wzrok na Matta, któremu było naj-

wyraźniej równie trudno to pojąć jak jej.
– Sami mówiliście, kiedy w zeszłym miesiącu przeszli-

śmy się dookoła niego – ciągnęła dalej gina – że to jest 
dom waszych marzeń, a na pewno będzie, jak już skończą 
go remontować. no, to teraz jest właściwie gotowy i mogę 
was zapewnić, że się w nim zakochacie. Jest jakby żyw-
cem wzięty z Wielkich projektów, tylko bardziej przytulny, 
bardziej do życia. Tak jak to sobie wymarzyliście.




