


Amanda Reynolds mieszka z rodziną w Cotswolds, gdzie 
całkowicie poświęca się pisarstwu. Jej debiutancka po-
wieść Blisko mnie stała się bestsellerem. On cię okłamuje to 
jej druga książka.

Słowa uznania za Blisko mnie:

„Historia Jo wciągnęła mnie od pierwszej strony 
i koniecznie chciałam się dowiedzieć, co jej się przytrafiło. 

Wspaniała czytelnicza uczta”. 

– Kathryn Hughes, autorka The Secret

„Rewelacyjny thriller o sekretach w małżeństwie. 
Jestem zachwycona”. 

– Laura Marshall, autorka Dawnej znajomej

„Porywająca i zwodnicza […] 
Jeśli lubicie Jenny Blackhurst, Liane Moriarty 

lub Clare Mackintosh, to musicie przeczytać tę książkę”. 

– „Take a Break”

„Co gdybyś nie pamiętała całego roku 
ze swojego życia, a twoi najbliżsi by cię okłamywali?”

– „Inside Soap”



„Wspaniały, wielopoziomowy dramat psychologiczny […] 
Dla miłośników suspensu i narracji z perspektywy 

kobiety Blisko mnie to strzał w dziesiątkę”. 

– „New York Journal of Books”

„Porywająca, klaustrofobiczna i głęboko niepokojąca powieść 
Blisko mnie już od pierwszych stron działa jak magnes”. 

– Kate Riordan, autorka The Girl In The Photograph

„Pełna napięcia, frapująca, pełna akcji, WCIĄGAJĄCA”. 

– Will Dean, autor Martwej ciszy

„Trzyma w niepewności, a kiedy już myślisz, 
że wszystko jasne, następuje zwrot akcji.  

Pasjonująca i pełna napięcia”. 

– Michelle Adams, autorka Mojej siostry

„Blisko mnie przypomina wydobywanie wspomnień 
z zakamarków pamięci – wyłaniają się coraz to nowe fakty, 

trzymając czytelnika w niepewności, aż wszystko wyjaśnia się 
w szokującym zakończeniu […] jeszcze długo po skończeniu 

lektury czytelnicy będą wracać myślami do tej historii 
i zastanawiać się, czy mogą ufać własnym wspomnieniom”. 

– Cate Holahan, 
autorka The Widower’s Wife oraz Lies She Told

„Intrygująca, dobrze opowiedziana, spójna historia, 
która trzyma w napięciu do ostatniej strony. 

Schodząc ze schodów, już zawsze będziesz się trzymać poręczy”. 

– „SHOTS Crime & Thriller Ezine”
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Jess
Niedziela, 4 grudnia 2016 r. (rano)

Radosny dzwonek telefonu odbija się echem w moim 
maleńkim, dwupokojowym mieszkaniu, wwierca-

jąc mi się w głowę i uderzając w punkt za oczami. Spod 
przymrużonych powiek patrzę na ekran, żeby spraw-
dzić, czy to mama, bo nie mam ochoty na użeranie się 
z jej dramatami, ale nie rozpoznaję numeru. Oczywi-
ście może dzwonić z innego telefonu, lecz do naszej 
obowiązkowej, comiesięcznej rozmowy zostały jeszcze 
dwa tygodnie, a w niedziele zazwyczaj jakoś sobie radzi. 
Waham się, aż dzwonek milknie, ale kiedy znów się roz-
lega, jednak odbieram.

– Jess? To ty?
Nie rozmawiałam z Willem od ponad roku, a właś-

ciwie od prawie dwóch, jeśli się dobrze zastanowić, 
ale jego głos poznałabym wszędzie. Przez telefon ak-
cent mojego brata jest jeszcze wyraźniejszy. W miejscu, 
gdzie dorastaliśmy, każdy tak samo przeciąga samogłos-
ki, jakby nikomu się nie spieszyło z wypowiadaniem 
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słów, bo czas nie jest tam aż tak cenny jak tutaj, w Lon-
dynie.

– Tak, to ja.
– Jesteś sama? – pyta Will.
– Skąd masz mój nowy numer? – odpowiadam, ig-

norując jego pytanie.
– Z książki adresowej mamy – rzuca i, przerywając 

moją tyradę o tym, jak to nie mogę niczego powierzyć 
jej w sekrecie, dodaje: – Jess, posłuchaj. Mam złe wie-
ści. Przykro mi, ale wczoraj w nocy mama odeszła.

– Chcesz powiedzieć, że nie żyje?
– Tak – mówi rzeczowym tonem. – Upadła na ulicy 

przed pubem.
Wstaję i zrobiwszy trzy kroki w kierunku okna, pa-

trzę na ulicę dwa piętra niżej. Niezmiennie taki sam 
natłok ludzi i pojazdów, nawet w niedzielny poranek.

– Jess, jesteś tam?
Chybotliwe krzesło jadalniane uderza w ścianę za 

mną, gdy na nim siadam. Kołyszę się w przód i w tył, 
wciskając jakiś klawisz na klawiaturze laptopa. Ekran 
się rozjaśnia, ale mam zamglony wzrok.

– Tak, jestem.
– Dobrze się czujesz?
– Nie wiem, a ty?
– Tak, ale musisz tu przyjechać. Jak najszybciej.
Wyprostowuję się, dopiero teraz zdając sobie spra-

wę, że osunęłam się na krześle.
– Nie mogę, Will. Wiesz, że nie mogę.
– Ktoś musi wszystko załatwić – oznajmia spokoj-

nym tonem, jakby to już zostało ustalone. – Obiecuję, 
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że on nie będzie ci bruździł, jeśli właśnie tego się boisz. 
Nie pozwolę mu.

– Nie o to chodzi – odpowiadam, jakby można było 
tak łatwo rozproszyć i jego, i mój niepokój. – Mam umó-
wione spotkania, klientów… Mówiłam ci, że znalazłam 
nową pracę? Nie mogę zrobić sobie wolnego tak bez 
uprzedzenia. To ważne. Jestem wykwalifikowaną tera-
peutką i mam superwizorkę. Widuję się z nią co dwa 
tygodnie. Staram się o akredytację. Nie mogę tak po 
prostu… – W słuchawce zalega cisza. – Mama napraw-
dę nie żyje?

– Wiem, że to trudne, ale tak, nie żyje.
– Kiedy pogrzeb?
– Jeszcze nie wiadomo, za tydzień albo jakoś tak. Ale 

musisz przyjechać natychmiast. Jest mnóstwo do zro-
bienia w domu, no i te formularze do wypełnienia… 
Wiesz, że jestem w tym beznadziejny.

– Przyjadę na pogrzeb, oczywiście, ale…
Will nie słucha, trajkocząc o swoich stałych klien-

tach, którzy nie będą czekać na wykonanie już przyję-
tych przez niego zleceń. Musi kosić trawniki i przycinać 
drzewa. Tak, nawet w zimie. Jego wymówki nie różnią 
się od moich, choć mieszka tak blisko mamy, a mnie 
dzieli od nich sto mil. Przypomina mi, że ma dziecko, 
roczne, ząbkujące, a Becky pracuje teraz na pełny etat.

– Potrzebuję cię tutaj, Jess. Proszę, wróć do domu.
Oboje wiemy, że mu nie odmówię, choć próbuję zna-

leźć jakieś inne wyjście.
– A Mick i Tony? Oni nie mogą pomóc?
– Nie ma ich.



– Jeszcze siedzą? – pytam, tak jakby naszych starszych 
braci bliźniaków mogło „nie być” z innego powodu.

– A skąd, wybrali się w rejs dokoła świata. Jasne, że 
siedzą. – Will wzdycha. – Będą starać się o przepust-
kę okolicznościową na pogrzeb, ale w najlepszym ra-
zie dostaną kilka godzin. I ostrzegam, że dom to istny 
chlew. Matka położyła na nim krzyżyk, odkąd się wy-
prowadziłem.

– Świetnie! Czyli postanowione, muszę przyjechać?
– Nie, nie musisz, ale będę ci bardzo wdzięczny, je-

śli przyjedziesz.
– No dobrze.
– Świetnie. Napisz mi w esemesie, którym pociągiem 

przyjedziesz, to odbiorę cię ze stacji. – Po krótkiej chwi-
li pyta: – Co ty na to? Wiem, że nie widzieliśmy się od 
jakiegoś czasu i powrót będzie trudny, ale nie dopusz-
czę go do ciebie. Wiesz, że nie.

– Tak, jasne – odpowiadam. – Zobaczymy się jutro.
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Jess
Poniedziałek, 5 grudnia 2016 r. (pora lunchu)

Już trzeci raz sprawdzam telefon, kiedy w oddali po-
jawia się pociąg i fala pasażerów na zatłoczonym pe-

ronie rusza naprzód. Przyłączam się z nadzieją, że Will 
odczytał moją wiadomość, choć nie raczył mi odpowie-
dzieć. Napisałam do niego naprędce, siedząc na tylnym 
siedzeniu w taksówce. Potem zadzwoniłam do pracy.

Liczyłam, że nagram się na automatycznej sekretarce, 
ale mój szef odebrał, a jego początkowa irytacja szybko 
zmieniła się w kondolencje i zapewnienie, że mogę wziąć 
tyle wolnego, ile potrzebuję. Chciałam wyprowadzić go 
z błędu, powiedzieć, że nic mi nie jest, że to bardziej kło-
pot niż żałoba, ale nawet w mojej wyobraźni brzmiało to 
nie na miejscu, a poza tym nie chciałam, żeby zmienił zda-
nie co do urlopu. Zważywszy na charakter moich wieści, 
założenie, że jestem w kiepskim stanie, było chyba uza-
sadnione, ale mama nie należała do typowych mam, a ja 
nie widziałam jej od dziesięciu lat. W moich uczuciach 
trudno się rozeznać, a co dopiero je podzielać.
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Wciągam torbę na stopień i dalej, w kierunku pół-
ki bagażowej, napinając kolana i ignorując wzbierające 
w żołądku mdłości, gdy pociąg rusza. Nie zarezerwo-
wałam miejsca, a jest mnóstwo ludzi, ale nie przeszka-
dza mi, że muszę stać. Właściwie tak jest nawet lepiej, 
bo przez pęknięte okno przedostaje się chłodny powiew 
świeżego powietrza, a w razie potrzeby mam obok to-
aletę. Powinnam była zarezerwować bilet wczoraj wie-
czorem, ale wolałam otworzyć butelkę wina i wypić kie-
liszek czy dwa za pamięć mamy.

Po pierwszej godzinie podróży w pociągu się przerze-
dza. Padam na siedzenie obok mojej torby. Nie żeby ten 
obszarpany tobół był coś wart, mam w nim tylko kilka 
ubrań na zmianę i mój najlepszy kostium, na szczęś-
cie ciemny, więc nada się na pogrzeb. Owinęłam żakie-
tem czarne szpilki, te same, które kupiłam przed proce-
sem, kiedy wydawało mi się, że w obliczu przysięgłych 
powinnam wyglądać bardziej elegancko. W końcu, za 
radą Jamesa, włożyłam buty na płaskim obcasie. Ostat-
nio miałam je na sobie, idąc na rozmowę o pracę, choć 
okazało się, że zbyt się wystroiłam, bo reszta kandy-
datek przyszła w dżinsach i dresach. Dzięki temu jed-
nak dostałam tę pracę. Nie miałam czasu przymierzyć 
wybranego na pogrzeb stroju, ale przecież nie przyty-
łam, raczej schudłam. Może kiedy wrócę, postaram się 
trochę bardziej o siebie dbać, więcej jeść, a mniej pić. 
Chociaż dobrze wiem, że moje plany, aby kupować wię-
cej świeżych warzyw, to takie obiecanki cacanki. Ni-
gdy nie gotowałam od zera; nawet nie wiedziałabym, 
od czego zacząć.




