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Prolog

Zawahała się, nim przyłożyła pióro do kartki. Blada dłoń
drżała, zawieszona nad formularzem.
Niewątpliwie był to staroświecki sposób załatwiania
spraw – nawet ludzie w jej wieku byli dziś na tyle obyci
z internetem, by zamieszczać drobne ogłoszenia w sieci. Ona natomiast wpadła do redakcji pisma wiedziona
impulsem, po lunchu z przyjaciółmi w Covent Garden.
Znajomi ludzie, znajome terytorium, tradycyjne centrum
londyńskiego przemysłu wydawniczego. Dawniej pracowała o rzut kamieniem stąd i w tutejszych restauracjach
– Rules, Christopher’s, Joe Allen – spędziła wiele szczęśliwych chwil, załatwiając interesy, popijając z przyjaciółmi. To było jej życie. Dobre życie.
Czy był to więc rozsądny postępek? Czy nie pora, by
wreszcie pozwolić odejść przeszłości, zamiast oddawać
się fantazjom o życiu, którego nawet nie znała?
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Podniosła wzrok i zerknęła na kobietę za biurkiem, mając nadzieję, że ujrzy jakiś zachęcający gest czy inną oznakę, że postępuje właściwie. Jednak tamta rozmawiała przez
telefon, więc mobilizował ją jedynie naprzykrzający się
głos w jej głowie.
Ten sam głos, który przez całe tygodnie przypominał
jej, że jeśli kiedykolwiek ma to zrobić, jeśli kiedykolwiek
ma tu przyjść, to teraz, dopóki jeszcze jest w stanie.
Dziś ciążył jej każdy rok z jej siedemdziesięciu dwóch
lat. Zauważyła ostatnio, że społeczeństwo starało się nabić w butelkę miliony ludzi takich jak ona, wmawiając
im, że w starzeniu się jest coś dobrego, coś radosnego.
Widziała przecież reklamy w mieście, w magazynach.
Uśmiechnięta siwowłosa kobieta o pięknych rysach twarzy reklamowała tańsze ubezpieczenie drogowe dla ludzi
po siedemdziesiątce. Mieszkania w podejrzanie korzystnej cenie z lśniących broszurek agencji nieruchomości
były luksusowymi kryjówkami emerytów, dostępnymi
tylko dla osób po pięćdziesiątym piątym roku życia. Fundusze starszych ludzi stanowiły widocznie potęgę ekonomiczną, a określenie „srebrni surferzy”, nadawane tym
z jej pokolenia, którzy byli bardziej obeznani z internetem niż ona, sugerowało sprawność fizyczną, której nie
czuła od lat osiemdziesiątych.
Ona jednak nie widziała w starości nic dobrego. Jej przyjaciele zaczęli odchodzić. Niezbyt wielu, jeszcze nie, ale
to się już zdarzało. Za każdym razem, gdy słyszała kolejną smutną nowinę, przypominało jej to o własnej śmiertelności.
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Ostatnio wiele o tym myślała. Myślała o n i m. Nie była
do końca pewna, jak można mieć wspomnienia z czegoś,
co nigdy się nie zdarzyło. Wszystko, co miała, to marzenia
o życiu, które mogliby razem wieść, gdyby nie ten jeden
wieczór, który zmienił jej życie na zawsze. Ostatnio jednak zajmowało to jej myśli do tego stopnia, że po prostu
musiała się wybrać do Nowego Jorku – jedynego wielkiego miasta Zachodu, w którym nigdy nie była. Jedynego
miasta, które symbolizowało życie, jakiego nie zaznała.
Zebrała się w sobie i zaczęła pisać. Nie pora teraz na
żale czy wątpliwości. W starszym wieku powinno się robić to, na co zawsze miało się ochotę, zamknąć wszystkie
sprawy, zanim zabraknie na to czasu.
Postąpiła absolutnie słusznie, przychodząc tutaj. Wręczyła formularz pracownicy, zapłaciła i upewniwszy się,
że ogłoszenie się ukaże, wzięła torebkę i wyszła z redakcji. Zerknęła na zegarek. Nie było jeszcze nawet wpół
do piątej po południu. Musiała zaplanować sprawy, zatelefonować, a na to wszystko pozostało jej tylko parę
godzin dnia.

Rozdział 1

2012
– Czuję, że dziś wieczorem się oświadczy.
Amy Carrell spojrzała przez kuchnię na swojego przyjaciela, Nathana Jonesa.
– Skąd ta pewność? – spytała, podnosząc trzy talerze
i wprawnie balansując nimi na przedramieniu. – Gdyby
zabrał mnie do Paryża, to mogłabym coś podejrzewać.
Ale wybieramy się na firmowe przyjęcie, i to nawet nie
z jego pracy. To niezbyt romantyczne.
Nathan przewrócił oczami.
– Żartujesz? Kochanie, to Boże Narodzenie, a przyjęcie odbywa się w twierdzy Tower. Wieczorem! Przecież
to kwintesencja romantyzmu.
– Nathan, w Tower kiedyś ścinali ludzi...
– Racja. Przynajmniej Annę Boleyn. Podobno musieli
się zamierzać kilka razy, bo miała bardzo małą szyjkę.
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– Czyli zgadza się. Niezbyt romantycznie. – Uśmiechnąwszy się, Amy przecisnęła się przez kuchenne drzwi
prosto w rozgwar sali jadalnej Forge Bar and Grill, jednej
z najmodniejszych restauracji na Upper Street w Islington, w północnym Londynie. Poruszała się z gracją baletnicy, lawirując między stolikami i zręcznie stawiając talerze
przed gośćmi. Dziś wieczorem nie musiała pamiętać, kto
zamawiał risotto z kabaczkiem, a kto eskalopki – wszyscy
jedli indyka. Było to szóste przyjęcie bożonarodzeniowe
w ciągu tygodnia i nic lepszego ich na razie nie czekało.
– Hejże, skarbie!
Podskoczyła, bo ktoś klepnął ją w tyłek.
– Przynieś nam jeszcze jedną butelkę szampana, co?
– zawołał czerwony na twarzy mężczyzna, łypiąc na nią
pożądliwie. – A na deser twój numer telefonu, hę?
– Przyślę sommeliera, proszę pana – odrzekła, zmuszając się do uśmiechu.
– Ooch, seksowna Amerykanka. – Znów zmierzył ją
spojrzeniem, zauważywszy jej akcent. – Co powiesz na
wspólny kieliszek szampana? Może po pracy, co? – dodał,
ale Amy umknęła już do kuchni.
– Obmacywacz, stolik drugi – oznajmiła Nathanowi.
Jej przyjaciel tylko skinął głową i zerknął przez okienko w kuchennych drzwiach.
– Rumiane poliki, biała koszula?
– Tak. Skończona kanalia.
– Nie martw się. Coś mi się zdaje, że gdy będzie stąd
wychodził, ta koszula będzie mocno czerwona. Czuję, że
nadciąga wypadek z winem.
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– Zapiekanki z warzyw! – zawołał jakiś głos.
Odwrócili się. Do kuchni wtargnęła rozmamłana kobieta. Cheryl, właścicielka Forge, miała złote serce, ale
klęła jak szewc i nie było sensu z nią zadzierać, gdy była
tak naburmuszona jak teraz.
– Trzech dupków przy stoliku szóstym opowiada mi
jakieś pierdoły. Ględzą, że chcą jak najszybciej swoich
zapiekanek albo się wynoszą.
– Przepraszam, zajmę się tym – powiedziała Amy, ruszając w stronę kuchni, ale Nathan złapał ją za przegub
i znacząco postukał w jej zegarek. – Ja zajmę się tymi
jaroszami, a ty lepiej zmykaj.
– Dokąd się wybierasz? – spytała Cheryl, marszcząc
brwi.
– Dziś przyjęcie Daniela, pamiętasz?
– Jezu, Amy. Dopiero co tu przyszłaś.
Przesłuchanie zaczęło się sporo po czasie i Amy spóźniła się pół godziny na swoją zmianę. Szefowa nie pozwalała jej o tym zapomnieć przez cały dzień.
– Jutro przyjdę wcześniej.
– To za mało. Potrzebuję jutro kogoś na podwójną
zmianę. Pomyśl o napiwkach i powiedz mi, że się na to
piszesz.
– Owszem – odparła Amy. Wiedziała, że potrzebuje
tych pieniędzy.
– No to wynocha. Już, już. – Cheryl wypędzała ją ruchami
rąk. – Chcesz skorzystać z mieszkania, żeby się przebrać?
Amy uśmiechnęła się z wdzięcznością, gdy szefowa
wsunęła rękę do kieszeni, wydobyła pobrzękujący pęk
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kluczy i jej rzuciła. Dziewczyna chwyciła torebkę i pobiegła schodami na górę.
W mieszkaniu nad lokalem popatrzyła na siebie w lustrze i westchnęła. Jasne włosy miała rozczochrane, policzki płonęły jej od gorąca panującego w kuchni. Obwąchała bluzkę. O Boże! – cuchnęła ziemniakami w gęsim
smalcu. Spojrzała tęsknie na małą kabinę prysznicową,
ale nie było na to czasu. Właściwie to na nic go nie było.
Odsunęła zamek torebki i wyrzuciła jej zawartość na
łóżko. Wypadły dwie pomięte sukienki, splątane z pantoflami na obcasach, szczotką do włosów i przyborami do
makijażu. Pierwsza sukienka była czarna, luźna i sięgała
do kolan. Znalazła ją w lumpeksie. Drugą, w kolorze rdzy
i wyszywaną cekinami, kupiła na letniej wyprzedaży na
okazję właśnie taką, jak obecna. Nie było to arcydzieło
krawiectwa – cekiny pałętały się już na dnie torby niczym małe zgubione pensy – ale niewątpliwie kreacja była
efektowna i przyciągała spojrzenia. Rozważając wybór,
zastanowiła się, jak chce się dziś wieczór zaprezentować.
Seksowna i nieodparta? Czy też wyrafinowana, światowa
kobieta, dobry materiał na żonę?
Tam, w kuchni, wykpiła przypuszczenie Nathana.
Dwa dni wcześniej była absolutnie przekonana, że Daniel Lyons, jej chłopak od nieco ponad roku, prędzej
wyfrunie na księżyc niż uklęknie przed nią na kolanie.
Jednak potem, gdy grzebała w jego szufladzie ze skarpetkami, zobaczyła niebieskawozielone pudełeczko, ukryte
wśród schludnie poukładanych skarpet – pudełeczko od
Tiffany’ego. Było zbyt kuszące, by je zignorować, jednak
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zanim zdążyła zbadać jego zawartość, Dan wrócił do sypialni i musiała zamknąć szufladę.
Od tamtej pory nie miała okazji znaleźć się w sypialni
sama, ale emocje wręcz przyprawiały ją o zawrót głowy.
Starała się odczytać ukryte znaczenie w każdej uwadze,
każdym czułym geście Dana.
„Wystrój się” – powiedział przed dzisiejszym przyjęciem. Wyczuła w nim lekkie napięcie, co w przypadku
kogoś tak opanowanego i pewnego siebie jak Daniel było
czymś naprawdę niezwykłym.
Miała dwadzieścia minut na dotarcie do Tower. Przyłożyła do ciała jedną sukienkę, potem drugą. „Co włożysz
na wieczór, który może zmienić na zawsze twoje życie?”
– pomyślała, patrząc na swoje odbicie w lustrze. Na ułamek sekundy wyobraziła sobie Daniela, jak w mlecznym
blasku księżyca wsuwa na jej serdeczny palec migoczący pierścionek. Zrobią sobie zdjęcie jej komórką, a ona
zamieści je na Facebooku, by pochwalić się wszystkim
znajomym. A kiedyś, w niesprecyzowanym czasie, będą
pokazywać je swoim dzieciom i uśmiechać się nad nim
tęsknie w jesieni życia. To będzie słynne zdjęcie – takie,
które się pamięta i o którym się mówi przez wiele lat,
i na którym chce się wyglądać jak najlepiej.
– Pieprzyć to – szepnęła. Szybko włożyła sukienkę z cekinami i nachyliła się do lustra, by upiąć włosy. Sukienka była bardzo krótka. Zastanawiała się, czy do północy
w ogóle zostaną jeszcze na niej jakieś cekiny, ale lepiej
wyglądać seksownie niż jak czyjaś matka. Z tą myślą odrzuciła luźną suknię z powrotem na łóżko.
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Wsunęła stopy w pantofle i wybiegła z pubu. Usłyszała
jeszcze za sobą pełen uznania gwizd Nathana. Na ulicy
prawie od razu złapała czarną taksówkę.
– Twierdza Tower – mruknęła do taksówkarza, zatrzasnąwszy drzwi samochodu. – I proszę nie jechać przez City
Road, tam o tej porze zawsze panuje istne szaleństwo.
Tak naprawdę nie miała pojęcia, czy City Road rzeczywiście jest zakorkowana, nie wiedziała nawet, czy taksówkarz mógłby pojechać tamtą trasą. Zawsze jednak
starała się dać do zrozumienia, że zna Londyn od podszewki. W innym wypadku kierowca, słysząc jej amerykański akcent, od razu pomyślałby „Turystka!” i dodałby
zero do opłaty – zero, na które stanowczo nie mogła sobie
pozwolić. Zapadła się w fotel i obserwowała, jak czerwone cyfry cykają na taksometrze. Powstrzymywała chęć,
by otworzyć torebkę i wyszukać w niej porozrzucane na
podszewce dwadzieścia pensów. W końcu ledwie mogła
sobie pozwolić na podróż taksówką.
Przez chwilę zastanawiała się, co mogłoby oznaczać
przeczucie Nathana. W jaki sposób metamorfoza w panią
Amy Lyons zmieniłaby jej życie na zawsze. Bo taka była
prawda: to by wszystko zmieniło. Koniec z podwójnymi
zmianami w Forge, by jakoś uzbierać na czynsz za malutką kawalerkę w Finsbury Park. Koniec z castingami, modłami, by ktoś wreszcie zatrudnił ją w zespole rewiowym.
Koniec z wleczeniem się z randki na randkę z nadzieją, że
nie zrobi z siebie zupełnej idiotki. Koniec z grzebaniem
w szufladach ze skarpetkami, żeby się upewnić, że ktoś
naprawdę ją kocha.
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– Rany, podświetlili Tower jak choinkę – stwierdził taksówkarz, odsuwając szybę. Skręcili właśnie w Lower Thames Street. Przed nimi widniał sznur lśniących aut i wysypujący się na ulicę mężczyźni w czarnych krawatach.
– Wyjątkowy wieczór, słońce?
– Mam taką nadzieję – odparła z uśmiechem. Nachyliła się i wręczyła mu jedyny dwudziestofuntowy banknot
z portmonetki.
Wysiadła z taksówki i powędrowała brukowaną ulicą
w stronę bramy. „Nieźle” – pomyślała, zatrzymując się
i spoglądając na starodawny budynek, umiejętnie oświetlony reflektorami i rysujący się na czarnym jak smoła
niebie. Jej rodzina i przyjaciele byli zaskoczeni, gdy oznajmiła im, że przeprowadza się z Nowego Jorku do Londynu, by podjąć pracę w Blink, grupie teatralnej, która
dwa lata temu przeniosła się z Broadwayu na West End.
Nikt z jej bliskich nigdy nie wyjechał ze Stanów Zjednoczonych – nawet na wakacje. Po co zwiedzać Alpy, skoro ma się u siebie przepiękne, śnieżyste szczyty? Po co zawracać sobie głowę doliną Loary, skoro można odwiedzić
Napa za cenę krajowego przelotu? Szczególnie jej tato był
przekonany, że jeśli coś się nie zdarzyło w nowojorskich
Five Boroughs, to nie zdarzyło się wcale. Jednak Amy
zawsze była zafascynowana Anglią, Londynem – historią
tego miasta, jego kulturą, majestatem, faktem, że królowie i królowe oraz generałowie i damy w krynolinach
spacerowali właśnie w tym miejscu. Dlatego choć odczuwała obawy, opuszczając Nowy Jork, obecnie wątpiła, czy
kiedykolwiek zechce wrócić do ojczyzny.

16

Tasmi na p erry

Podała zaproszenie i pospieszyła do środka – mimo
płaszcza wiatr przenikał cienką sukienkę. Nie chciała, by
zwiał z niej kolejne cekiny.
– Ministerstwo, panienko? – spytał starszy pan
w ciemnym uniformie.
– Słucham?
– Ministerstwo, wybiera się pani na kolację Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
– Ach, tak, tak, właśnie tam – wyjąkała, czując nagłe
skrępowanie. Czyżby jej wygląd przeczył, że udaje się na
przyjęcie ministerstwa? Naciągnęła tkaninę sukienki,
by bardziej przykryła uda. Znów zerknęła na mężczyznę
i przekonała się, że po prostu próbuje jej pomóc, upewnić
się, że nie zabłądziła. Gestem wskazał na prawo.
Przyjęcie odbywało się w pawilonie za fosą. To miejsce
robiło wrażenie. Z tyłu strzelały w górę szarobiałe mury
Tower oświetlone fioletowym reflektorem. Zgromadziły
się tam już setki ludzi. Rozglądała się wokół, bezbronna
i zagubiona. Napisała esemesa do Daniela i poszła spojrzeć na wielkie tablice z planem tego miejsca.
– Patrzcie państwo. – Usłyszała czyjś głos i poczuła
dłoń sunącą po jej talii.
Odwróciła się i zobaczyła Daniela. Do twarzy mu
było w jednorzędowym garniturze, wyróżniał się niczym
gwiazdor filmowy na tle zwyczajnego tłumu.
– Podoba ci się? – spytała. Nagle poczuła się szczęśliwa
i skora do zabawy. Dorastając, nigdy nie była szczególnie
zadowolona ze swego wyglądu. Włosy miały tendencję
do kręcenia się, zwłaszcza w parne nowojorskie lato,
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a lekka wada zgryzu sprawiała, że w dobry dzień czuła
się jak Liv Tyler, lecz przeważnie zadręczała się, że wygląda trochę głupkowato.
Gdy się jednak stało obok Daniela Lyonsa, miało się
nieodparte wrażenie przynależności do śmietanki.
Nachylił się do jej ucha.
– Mam ochotę przerzucić cię przez ramię i zanieść do
domu, do łóżka, tyle że moi rodzice nie byliby zachwyceni, gdybym zaginął w akcji.
– Rodzice? – wyjąkała, odsuwając się nieco od niego.
Spojrzał na nią swymi jaskrawoniebieskimi oczami.
– Aż do dziś nie wiedziałem, że przyjdą. I najwyraźniej będą siedzieć przy naszym stoliku, ale nie martw
się, mogę poprzestawiać wizytówki, jeśli dotrzemy tam
w porę.
– Może spróbuj usadzić nas po przeciwnych stronach
pawilonu.
Między jego brwiami pojawiła się mała zmarszczka.
– Daj spokój, nie są aż tacy źli.
Teraz ona mogła się czuć dotknięta, bo pamiętała
pewne szczególnie nieprzyjemne popołudnie przy grze
w polo w środku lata, kiedy po raz pierwszy spotkała
Vivienne i Stephena Lyonsów. Wciąż nie była pewna, co
dotknęło ją bardziej – czy to, że została przedstawiona
przez Daniela jako „przyjaciółka”, czy fakt, że państwo
Lyonsowie uznali ją za tak mało ważną, że przez resztę
dnia zamienili z nią nie więcej niż dwa słowa.
– Jak ci minął dzień?
– Dobrze. Miałam casting.

