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Prolog

Hudsonie Piersie, 

ty i ta twoja ciężarna żona Alayna zachowujecie się, jakbyście 

byli tacy ważni i potężni. Macie swoje idealne dziecko i ideal-

ny dom. 

Nie zawsze byłeś idealny. Twoja przeszłość jest pełna błędów. 

Czy żona zna wszystkie twoje sekrety? 

Czy gdyby je znała, to dalej trzymałaby twoją stronę? 

Myślisz, że możesz ją ochronić, bo jest w ciąży? To urocze. 

Miłych snów wam życzę. 

Dawny przyjaciel 
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Jeśli w przeszłości cierpiało się na zaburzenia psychicz-

ne, nie można stwierdzić, czy twoje myśli i czyny są sza-

lone, czy nie. 

Kiedy byłam po drugiej stronie, zupełnie „normal-

na” – cokolwiek to znaczy – patrząc wstecz, widziałam 

swoje irracjonalne zachowanie. Ale nie wtedy, gdy aktu-

alnie ogarniało mnie szaleństwo. Nie gdy byłam Alayną 

z trwającą tygodniami obsesją na punkcie najdrobniej-

szych rzeczy. Wydawało mi się, że przeżywał to ktoś zna-

jomy, ale nie ja. 

Ale to byłam ja. Każda Alayna była częścią mnie. 

Patrzyłam na siebie w lustrze, na lekkie worki pod 

oczami – symbol macierzyństwa. Kiedy się uśmiecha-

łam, zaczynały mi się robić zmarszczki, ale poza tym 

moja twarz wciąż wyglądała na młodą i zadbaną dzię-

ki najlepszym produktom do pielęgnacji. Włosy miałam 

Rozdział 1

AlAynA
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poplątane po śnie, ale ostatnio byłam u fryzjera, obciął mi 

je i wymodelował. Moje źrenice nie wyglądały na rozsze-

rzone. Nie drżałam. Z zewnątrz wyglądałam na zdrową, 

jakbym się kontrolowała, na normalną. Zmęczoną i pad-

niętą, może, ale to nic dziwnego. 

Wyglądałam dokładnie tak jak Alayna Reese Withers 

Pierce. 

Problem w tym, że obie Alayny miały tę samą twarz. 

– Tutaj jesteś. – Usłyszałam zachrypnięty od snu głos 

Hudsona. Napotkałam jego spojrzenie w lustrze, gdy sta-

nął za mną i pocałował mnie w czubek głowy. – Ciężka 

noc? 

Pokręciłam głową. 

– Jedno z bliźniąt obudziło się o piątej, wypiło butel-

kę i znowu zasnęło. 

Sięgnęłam po krem pod oczy, by się czymś zająć. Za-

stanawiałam się, jak długo patrzyłam na siebie w odbi-

ciu, zanim Hudson przyszedł. 

Na szczęście Hudson chyba nie był na tyle rozbudzo-

ny, by zauważyć, że od jakiegoś czasu stałam w łazien-

ce i rozmyślałam, czy wszystko ze mną w porządku, czy 

moje chaotyczne myśli są normalne, czy są objawem cho-

roby. Poczłapał do toalety i zamknął za sobą drzwi, ale 

krzyknął jeszcze: 

– Które z nich karmiłaś? 

– To, które spało w piżamie w żółte i zielone żabki. – 

Czy byłam złą matką, bo nie potrafiłam odróżnić, którego 

bliźniaka nakarmiłam w nocy po ciemku? Przynajmniej 

Hudson tak nie uważał. 
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Hudson ubierał je wczoraj wieczorem. Lubił przygo-

towywać dzieci do spania. Dzięki temu czuł się zaan-

gażowany w rodzicielstwo, mimo że całe dnie spędzał 

w biurze. A ja cieszyłam się wtedy przerwą. Nigdy nie 

rozumiałam, jakim luksusem jest siedzenie ze szklanką 

mrożonej herbaty, dopóki nie pojawiły się dzieci. 

– To była Brett – powiedział, wracając z toalety. Pod-

szedł do zlewu, by umyć dłonie. – Powinienem był się do-

myślić. 

Wklepałam krem pod oczy, patrząc na męża. 

– Chcesz powiedzieć, że nasza dziewczynka ma nie-

zły apetyt?

– Chcę powiedzieć, że nasza dziewczynka zrobi wszyst-

ko, by spędzić więcej czasu z mamusią. 

Byliśmy ze sobą siedem lat, a on wciąż potrafił mnie 

rozczulić. Odwzajemniłam jego uśmiech, bo nie mogłam 

się powstrzymać. 

– Powinnaś wrócić do łóżka. Prześpij się jeszcze, zanim 

obudzą się na dobre. 

Mogłabym zamknąć oczy jeszcze na dwie lub trzy 

godziny, zanim nasza czterolatka Mina się obudzi. Ale 

z bliźniakami nigdy nic nie wiadomo.

Poza tym moje myśli galopowały. Nie dałabym rady 

teraz zasnąć. 

– Kiedyś w końcu się wyśpię. – Wróciłam wzrokiem 

do odbicia, żeby Hudson nie zauważył niepokoju w mo-

ich oczach. 

Niestety znał mnie aż za dobrze. Nie musiał patrzeć 

na moją twarz, by wiedzieć, jak się czuję.
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– Wciąż myślisz o wczorajszych wieściach, co? 

Odetchnęłam ciężko. Oczywiście, że o tym myślałam. 

Pytanie: dlaczego on o tym nie myślał? 

Odpowiedzią mogło być to, że moje szaleństwo po-

wracało. 

Więc nie pytałam. Pozwoliłam, by moje prychnięcie 

stanowiło odpowiedź. Niezależnie od tego, czy byłam sza-

lona, czy nie, wciąż miałam prawo być niezadowolona. 

Kątem oka zauważyłam, że Hudson oparł się o szafkę. 

Bokserki wisiały nisko na jego umięśnionych biodrach. 

– Alayno – powiedział ostrzegawczym, typowym dla 

niego tonem. – Musisz ze mną porozmawiać.

Prychnęłam i upuściłam słoiczek z kremem na szafkę, 

a następnie odwróciłam się w stronę męża. 

– Ona będzie członkiem naszej rodziny, Hudsonie. Nie 

rozumiesz, dlaczego mnie to martwi? 

– To nie jest bliska rodzina. A poza tym ona była dla 

mnie rodziną przez całe życie. – Mówił do mnie cierpli-

wym tonem. Tym spokojnym, równomiernym, wyważo-

nym. Tym, przez który zaczynałam mówić głośniej, który 

rozniecał we mnie gniew. 

– Twoja matka przyjaźniła się z jej matką. To nie to 

samo, co twój brat żeniący się z jej pasierbicą. Teraz bę-

dziemy ze sobą oficjalnie powiązani. Będziemy musieli  

spędzać z nią Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie, 

wakacje i przyjęcia w stylu baby shower. – Zadrżałam 

na myśl, że Celia Werner miałaby zbliżyć się do moich 

dzieci. 

Poprawka: Celia Fasbender. 
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– Przecież nie zostanie sam na sam z naszymi dzieć-

mi – odparł spokojnie Hudson. – Myślę, że zdziwisz się, 

jak rzadko będziemy się z nią widywać. Ona w końcu 

mieszka w Anglii. Prędzej czy później tam wróci. – Ode-

pchnął się od szafki i podszedł do prysznica. Odkręcił 

wodę i włożył rękę pod strumień, by sprawdzić tempera-

turę. – Z tego, co pamiętam, to ty kazałaś mi się nie przej-

mować, kiedy zaczęli się ze sobą spotykać. 

To prawda. Kiedy Chandler zaczął się spotykać z Ge-

nevieve, Hudson szybko zrozumiał, że jej ojciec ożenił się 

z naszym arcywrogiem, i próbował zakończyć ten zwią-

zek. Zakazał bratu się z nią spotykać. To ja zobaczyłam, 

jak bardzo Chandlerowi zależy na tej dziewczynie, i prze-

konałam Hudsona, że nie mamy prawa wtrącać się w jego 

życie. 

Ale nie spodziewałam się, że Chandler się jej oświad-

czy. 

– To miał być tylko przelotny romans! – powiedziałam, 

znów rozdrażniona. – Chandler miał się nią znudzić, gdy 

do niego dotrze, że to nie jest sytuacja wyjęta z Romea i Ju-

lii. To nie miał być związek na zawsze! 

– A teraz wszystko się zmieniło. – Hudson zwrócił się 

w moją stronę i zrzucił bokserki na podłogę. – Ona się 

zmieniła. Nie mamy się czym martwić. – Wszedł pod 

prysznic i poczułam, że w ten sposób kończy rozmowę, 

chociaż zapewne nie zrobił tego celowo. 

– Ale przecież nie wiesz, czy ona się zmieniła – krzyk-

nęłam za nim. – Tylko zgadujesz. Nie zrobiła nic, by po-

kazać ci, że się zmieniła. 






