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Na początku było słowo…
Nocą, gdy spałam, zły człowiek zakradł się podstępnie do mojej 

komnaty i skradł cały mój świat. Niszcząc go bestialsko, posłał mi 
bezduszne spojrzenie swych upiornych, zimnych oczu. Pozbawiona 
wszystkiego, po tak zatrważającym upadku nigdy już nie miałam 
podnieść się z kolan…

Na przekór wszystkiemu, nauczyłam się więc władać słowem 
i obłaskawiałam magię, by posiąść dar tworzenia. I zbudowałam 
sobie inny świat – świat, którego nikt mnie nigdy nie pozbawi, do 
którego nikt nigdy nie będzie miał dostępu...

Hej, hej, przybyszu z daleka! Czy wiesz, jak wielką zyskałam 
moc? Czy nie jesteś choć trochę zdumiony, choć trochę zaniepoko-
jony, nikczemny złodzieju dusz? 

Powinieneś, zaprawdę, powinieneś… 
Ta moc jest przerażająca…
Megan Rivers „Piekielny Talent”
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Prolog  
Opowieść o Pewnej Dziewczynce

W to leniwie słoneczne wrześniowe popołudnie jedynym 
słusznym zajęciem wydawało się wylegiwanie na leżaku z nadzieją 
na skąpanie twarzy w ostatnich promieniach słońca, nim radosna 
złota jesień zmieni się w chłód i pluchę lub… koszenie trawnika. 
Pat – również wychodzący z takiego założenia – jeździł w tę i z po-
wrotem swoją nową czerwoną kosiarką, patrząc z zadowoleniem, 
jaki schludny i równo przystrzyżony staje się przydomowy trawnik. 
Pat zawsze żartował, iż gdyby nie to, że ojciec wymusił na nim pój-
ście na medycynę i zostanie lekarzem, z pewnością byłby ogrodni-
kiem, więc (niemal pedantyczna) dbałość o ten spłachetek trawy 
była w jego przypadku całkowicie zrozumiała. Jednak jego żona 
– Karen – nie uznała za stosowne wylegiwać się na leżaku. Prawdę 
mówiąc, nie miała na to czasu, musiała wszyć w swoją ulubioną 
sukienkę w różyczki nowy zamek; poprzedni dokonał żywota na 
zeszłotygodniowym grillu u znajomych z końca ulicy. Z żyletką 
w ręku siedziała w salonie i precyzyjnymi ruchami wypruwała 
stary, niesprawny zamek. Tak jak jej mąż był niespełnionym ogrod-
nikiem, tak Karen nie miałaby nic przeciwko temu, żeby zamiast 
być tym, kim była z zawodu – nauczycielką angielskiego, zajmować 
się krawiectwem. Od czasu do czasu spoglądała z roztargnieniem 
na ekran telewizora, gdzie właśnie zaczynał się dziennik. 

W którymś momencie do pogrążonej nad sukienką Karen do-
łączyła jej sześcioletnia córeczka – Megan – niosąc pod pachą blok 
rysunkowy i pudełko kredek. Dziewczynka rozsiadła się na blado-
różowym dywanie, następnie – z godnym najznamienitszego ar-
tysty namaszczeniem – rozłożyła blok, wygrzebała z pudełka kilka 
kredek i zaczęła rysować. Matka obdarzyła ją przelotnym uśmie-
chem i ponownie skierowała wzrok na wypruwany zamek. Kiedy 
był odseparowany od reszty sukienki mniej więcej w trzech czwar-
tych, głos spikera przykuł jej uwagę. Karen zamarła gwałtownie 
z żyletką zastygłą w dłoni.
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Jak udało nam się ustalić, młody mężczyzna, który wczorajszego 
wieczora wjechał w tłum przechodniów, zabijając tym samym pięć 
osób, nie znajdował się pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek 
innych środków odurzających. Po wstępnym przesłuchaniu poli-
cjanci skłonni są do postawienia kierowcy zarzutów o spowodowanie 
wypadku z premedytacją. Jednak wciąż nie udało się ustalić, jakimi 
motywami kierował się sprawca, ani, co też mogło…

– Mój Boże! – Karen z przejęciem wpatrywała się w ekran tele-
wizora, jakby mogła go w jakiś sposób zahipnotyzować i odwołać 
tym samym okropności, o jakich mówił dziennikarz. – Jak można 
tak po prostu wjechać w tłum? Jak można tak po prostu kogoś 
zabić? Jak można tak po prostu chcieć kogoś zabić? 

Karen zawsze ruszały takie rzeczy jak wypadki i katastrofy. Jak 
każda normalna osoba współczuła ofiarom i potępiała sprawców. 
W tym wypadku jednak całe zajście nie mieściło jej się w głowie. 
Młody chłopak wsiadł do swojego GMC Acadia i wjechał w gro-
madę niewinnych ludzi ot tak, po prostu, dla zabawy. Dlaczego? 
Dlaczego, na miłość boską?! Pewnego dnia obudził się z przepalonym 
bezpiecznikiem w mózgu i stwierdził: Życie to jedno wielkie gówno, 
a świat mnie, kurwa, nienawidzi, więc może by tak przejechać dziś 
paru pieprzonych frajerów? Czy tak właśnie było? – Karen poczuła, 
że od tych rozważań zaczyna ją boleć głowa. 

– Jak można tak po prostu chcieć kogoś zabić? – powtórzyła 
raz jeszcze, nie dowierzając bezmyślnemu okrucieństwu całego 
zajścia. 

Megan, która do tej pory nie zwracała najmniejszej uwagi na 
matkę ani tym bardziej na popołudniowy dziennik (czy jakiekol-
wiek normalne sześcioletnie dziecko ogląda dziennik?), przestała 
z zapamiętaniem szorować kredką po papierze i podniosła głowę, 
odszukując wzrokiem siedzącą na kanapie Karen.

– Czy ty nigdy nie miałaś ochoty nikogo zabić, mamusiu? – 
spytała tonem luźnej pogawędki, przypatrując się matce z niespo-
tykaną u sześcioletniego dziecka chłodną pobłażliwością.

Szczęka Karen opadła równie gwałtownie co ostrze gilotyny 
walące się na szyję skazańca. Prawa ręka – w której wciąż tkwiła 
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żyletka – zacisnęła się automatycznie. Ostrze przecięło opuszki 
trzech palców, ale wydawało się, iż kobieta tego nie zauważyła; 
właściwie nie poczuła bólu, ani nie spostrzegła krwi plamiącej jej 
ulubioną sukienkę. Zamiast tego wpatrywała się w córkę martwym 
wzrokiem porcelanowej lalki, jakby kompletnie nie miała pojęcia, 
kim jest to dziecko, ani tym bardziej, co tu właściwie robi. Megan 
zdawała się nie zauważać (lub faktycznie nie zauważała) skrajnych 
emocji, jakie wzbudziła w matce, i jak gdyby nigdy nic, powróciła 
do rysowania, obdarzając kobietę siedzącą na kanapie tym swoim 
niemożliwie pobłażliwym uśmiechem, od którego jeżyły się włosy 
na całym cele.

Karen – otrząsnąwszy się z tej dziwnej stagnacji – wstała, 
czując, że jej nogi zmieniły się w rozgotowany makaron i podeszła 
do córki; sukienka w różyczki opadła na podłogę niby porzucone 
przez wyrodną matkę niemowlę. Miała ochotę spytać: Co powie-
działaś? – jednak słowa ugrzęzły jej w gardle. Stojąc na drżących 
nogach, przyglądała się plecom córki wzrokiem wampira zerkają-
cego na osinowy kołek. Postąpiła jeszcze dwa kroki naprzód (nie 
mając pojęcia, że jej krwawiąca dłoń brudzi drogi dywan) i zer-
knęła małej Megan przez ramię, by móc dojrzeć, co z takim za-
pamiętaniem kreśli. Spoglądając na to, co rysowała jej – aż to tej 
chwili – najrozkoszniejsza córeczka pod słońcem, Karen omal nie 
padła bez przytomności na podłogę. Rysunek przedstawiał dwie 
wymalowane czarną kredką postaci trzymające się za ręce w ten 
specyficzny sposób, w jak robią to kochankowie. Dziewczynka 
miała niemały talent – choć niechętnie, Karen musiała to przyznać 
– twarze były narysowane z zadziwiającą starannością i wprawą. 
Jednak było w nich coś przerażającego, coś nieludzkiego – ich 
mroczne piękno zdumiewało i zapierało dech w piersi, a ich równie 
pociągająca co demoniczna aparycja przyprawiała o obłęd. 

Jakim cudem sześciolatka narysowała COŚ TAKIEGO?! – zasta-
nowiła się. To, co zobaczyła w następnej kolejności, sprawiło, że 
utrzymanie się na nogach stało się nadludzkim wręcz wysiłkiem. 
Obie mroczne istoty kroczyły po morzu czerniejącej krwi, mając 
za plecami gorejący horyzont usiany pogańskimi (i jeśli Karen nie 
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zwodził wzrok, również satanistycznymi) symbolami oraz wy-
myślne sztylety w dłoniach – tych, którymi akurat nie byli spleceni. 
Pobladłej kobiecie przeleciało przez myśl, że tak się pewnie zaczy-
nają wszystkie historie o seryjnych mordercach. Jezu! Boże! Maryjo 
w Niebiosach! Urodziłam żeński odpowiednik Charlesa Mansona, 
czy tak?! – myślała gorączkowo, rzężąc za plecami córki jak nie-
sprawny kombajn. Jej dłonie zaciskały się raz po raz ze wściekłą 
regularnością strzelających pomarańczowym światłem syren alar-
mowych. 

– Słoneczko, powiedz mamusi, co narysowałaś – zaczęła 
ostrożnie Karen. Jej głos brzmiał dziwnie głucho, obco i drżał ża-
łośnie, mimo rozpaczliwych prób zapanowania nad nim. – Kim 
oni są? – Trzęsący się palec Karen wycelował w pokryty plątaniną 
wzorów prostokąt papieru, który za sprawą talentu małej Megan 
zmieniony został w artystyczne dzieło. – Kim są ludzie na twoim 
obrazku, córciu?

– To nie są ludzie, to Książę Ciemności i Władczyni Mroku 
– uprzejmie odparła dziewczynka, patrząc na matkę poważnymi 
oczyma. Następnie sięgnęła po kolejną kredkę i z jeszcze większym 
zapałem zabrała się do udoskonalania rysunku.

– O Jezu – wymamrotała Karen, bezwiednie łapiąc się za pierś. 
Poczuła strach tak potężny, że w swej obezwładniającej sile przy-
pominał niemal spokój.

Nie wiadomo, jak długo stała tak i wpatrywała się jak zaklęta 
w mroczne dzieło córki. Nie zemdlała przy tym chyba tylko cudem, 
a mała Megan zdawała się nie zwracać najmniejszej uwagi na sa-
piącą za plecami rodzicielkę. Pogrążona w swoim artystycznym 
transie poprawiała kontury postaci i pogłębiała kolor horyzontu 
do zatrważającej krwistej czerwieni. Jej lewa rączka śmigała kredką 
po arkuszu papieru z wprawą i precyzją, o jaką niejeden rysownik 
mógłby być zazdrosny. A może opętał ją diabeł?! – przyszło nagle 
Karen do głowy i ta myśl doprowadziła ją na skraj histerii. Stałaby 
tak pewnie do Dnia Sądu Ostatecznego, gdyby nie nagłe trzaśnięcie 
drzwi wejściowych, które wytrąciło ją z tej osobliwej katatonii. 

– Hej, Kar, jest już obiad? – zagaił wesoło Pat, przekraczając próg.
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Przedłużające się milczenie żony zaintrygowało go. Wszedł do 
salonu i z zainteresowaniem przyjrzał się swoim kobietom. Megan 
gryzmoliła radośnie po kartce papieru, a jej dwa ciemnoblond 
kucyki podskakiwały wdzięcznie do rytmu, jaki wyznaczała ręka 
zaopatrzona w kredkę; nie ulegało wątpliwości, iż dziewczynka 
doskonale się bawiła. Karen natomiast wyglądała, jakby właśnie 
przechodziła udar. Stała za plecami córki nieruchoma niczym wo-
skowa figura, spazmatycznie wciągając powietrze. Jej prawa ręka 
kurczowo zaciskała się i rozluźniała jak w transie. Pat, jak to miał 
w zwyczaju, zbagatelizował to, co widzi i postanowił rozładować 
atmosferę. Nie miał pojęcia, że akurat tendencji do błaznowania 
żona nienawidziła w nim bardziej niż czegokolwiek.

– Karen? Halo, Karen, tu Ziemia.
– A tu Piekło – odcięła się. 
Pat nie mógł nie usłyszeć, jak drżący był jej głos. Ochota do 

żartów uleciała z niego jak powietrze z przebitej opony. 
– Kochanie, coś się stało? – zapytał troskliwie.
Karen z głośnym świstem wypuściła powietrze z płuc.
– To. To się stało – oznajmiła, wskazując ręką na córkę.
Pat podążył wzrokiem we wskazanym kierunku i w pierwszej 

chwili nie zrozumiał, co Karen ma na myśli.
– Chodzi ci o to, że sobie rysuje? – spytał z rozbawieniem.
– Sobie rysuje?! Mój Boże, czy chodzi mi o to, że nasza córka 

sobie rysuje?! Lepiej przyjrzyj się, co rysuje! – Karen pchnęła dłonią 
plecy męża, zirytowana jego opieszałością.

Pat nachylił się nad rysunkiem niby zaintrygowany niezwykle 
fascynującym płótnem najznamienitszy mecenas sztuki. Prze-
kręcił głowę w prawo, tak by lepiej widzieć ponad ramieniem córki 
i w milczeniu wpatrywał się w owoc jej pracy. Po około trzydziestu 
sekundach (które dla Karen zdawały się całymi stuleciami) wypro-
stował się, zwracając twarz ku żonie i łagodnie oznajmił: 

– Spokojnie, może gdzieś to zobaczyła i teraz rysuje po prostu 
to, co widziała.

– Niby kiedy i gdzie miała to widzieć?! Oglądając Ulicę Sezam-
kową czy podczas parady Kucyków Pony?! – Na pobladłych policz-
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kach Karen wykwitły rumieńce wściekłości. – Spytałam ją, kim są 
ludzie z tego jej obrazka i wiesz, co mi powiedziała? Że to Książę 
Ciemności i Władczyni Czegoś Tam. Dasz wiarę? Książę Ciem-
ności. Ciemności, na Boga!

– Kar, spokojnie – powtórzył Pat, w duchu żałując, że w ogóle 
wszedł do domu.

– Jestem spokojna! – krzyknęła Karen równie spokojna co czło-
wiek, który właśnie dowiedział się, że stracił oszczędności życia, 
a – jakby tego było mało! – wszystkich członków rodziny ktoś 
powystrzelał mu jak kaczki. – Jestem spokojna pomimo, że nasze 
dziecko to mały Omen. Może powinniśmy zabrać ją do egzorcysty, 
albo do psychiatry? A najlepiej jedno i drugie.

– Karen, na litość boską! – Bijąca od niej histeria była, jak widać, 
zaraźliwa i nerwy Pata również zaczęły wymykać się spod kontroli. 
– Chcesz zamknąć naszą córkę w wariatkowie, bo narysowała 
mroczny obrazek? Może od razu zadzwoń do papieża i powiedz 
mu, że sześcioletnie dziecko weszło w konszachty z diabłem? 

Wyraźna kpina w głosie Pata podziałała na Karen jak czerwona 
płachta na byka. Jej oczy błysnęły ostrzegawczo.

– Idziemy do kuchni – syknęła przez zęby, ujmując prawy ło-
kieć męża w żelazny uścisk. 

Pat przewrócił oczami i dał się wyprowadzić z salonu, jednak 
nie mógł się powstrzymać od rzucenia pod adresem żony kolejnej 
uszczypliwości.

– Nie boisz się zostawiać jej tam samej, skarbie? A co, jeśli przy-
padkiem wezwie prawdziwego Księcia Ciemności lub postanowi 
złożyć kota sąsiadów w ofierze? Co wtedy? Zapisałaś sobie numer 
do jakiegoś okolicznego egzorcysty? – zadrwił, gdy przekraczali 
próg kuchni.

– Och, zamknij się, ty kretynie! – wybuchła Karen. Zawsze wy-
buchała, gdy sytuacja ją przerastała, ale zawsze dopiero wtedy, gdy 
ich córka była wystarczająco daleko, by nie słyszeć wrzasków ma-
musi.

– Jezu, Karen, wyluzuj. Przerażasz mnie. Co się dzieje? Czy to 
naprawdę coś poważnego? – spytał Pat, starając się wyzbyć prze-
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śmiewczego tonu. Nie podobała mu się mina żony, ani to, jak ścią-
gała brwi.

– Poważnego? Kurwa, tak. – Jeśli z ust Karen padało słowo 
„kurwa”, było wiadomo, iż jest na skraju matczynej przepaści emo-
cjonalnej.

Brwi Pata powędrowały niemal na czubek głowy. W równym 
stopniu obawiał się co był ciekawy rewelacji, jakie za chwilę padną 
z ust kobiety, z którą osiem lat wcześniej wziął ślub.

– Słucham – rzucił krótko.
– Wiesz, co nasza córka dziś do mnie powiedziała? – Karen 

dźgała palcem powietrze przed oczami męża. Ten bezwiednie po-
stąpił krok w tył, opierając się plecami o zlew. – Spytała, czy nigdy 
nie miałam ochoty nikogo zabić! Zabić! Czy ty to rozumiesz?! 

Pat musiał się powstrzymać, żeby nie ryknąć śmiechem. 
Chryste, czy był aż tak złym ojcem i skrajnie niepoważnym fa-
cetem, który wszystko bagatelizuje, czy po prostu ożenił się z hi-
steryczką? 

– Kochanie – zaczął ostrożnie. – Sama wiesz, jakie są dzieci. Za-
dają najróżniejsze pytania, często nie rozumiejąc do końca sensu 
własnych słow. Nie powinnaś się z tego powodu niepotrzebnie za-
martwiać.

– O nie, Pat, nie widziałeś jej miny i nie słyszałeś, w jaki sposób 
to powiedziała. To było – zamilkła na moment, szukając odpo-
wiedniego słowa – przerażające. Miała w głosie coś takiego, jakby 
myśl o popełnieniu morderstwa ją bawiła – zakończyła, wbijając 
wzrok w podłogę.

– Nonsens. Jeśli myślisz, że… Jezus! Karen, co ci się stało 
w rękę?! 

Karen spojrzała na prawą dłoń, którą znaczyły ślady zakrzepłej 
krwi i, wzruszając ramionami, wycedziła przez zęby:

– Ukąsił mnie ten cholerny obrazek, zadowolony?
– Ale… – niewypowiedziane pytanie zamarło na ustach Pata.
– Mamy teraz poważniejszy problem niż skaleczona dłoń, Pat.
Pat otworzył usta i zaraz je zamknął. Przestąpił z nogi na nogę, 

uważnie wpatrując się w Karen. Mina żony oraz narastająca iry-
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tacja w jej głosie dobitnie uświadomiły mu, iż troska o poharataną 
rękę jest jej równie niezbędna co przysłowiowe kadzidło umar-
łemu, a furia czająca się w jej oczach skutecznie powstrzymała go 
przed zadaniem kolejnego pytania, które najpewniej rozsierdziłoby 
ją jeszcze bardziej. Westchnąwszy głośno, przywołał na twarz swój 
najbardziej rozbrajający uśmiech i czułym głosem powiedział:

– Myślę, że wyolbrzymiasz całe zajście, skarbie.
Usta Karen zacisnęły się, aż została z nich tylko pozioma biała 

kreska. Wpatrywała się w męża nieufnie jak surykatka w kobrę. 
Wreszcie, po ciągnącym się w nieskończoność milczeniu, opadła 
na krzesło i przenosząc wzrok na kuchenny zegar, stwierdziła nie-
chętnie:

– Tak, chyba masz rację. Jestem ostatnio trochę podenerwo-
wana. 

Pat ukucnął naprzeciw żony, ujmując jej dłonie w swoje.
– To najzupełniej zrozumiałe, kochanie – stwierdził. – Dwa 

miesiące temu pochowałaś matkę, każdy na twoim miejscu byłby 
podenerwowany. 

Karen przymknęła powieki i z głośnym westchnieniem wypu-
ściła powietrze. Można było odnieść wrażenie, iż wraz z powie-
trzem uchodzi z niej cała złość.

– Przyniosę wodę utlenioną, trzeba przemyć ci dłoń, a potem 
sprawdzimy, co porabia nasz mały Picasso – zarządził Pat. Karen 
skinęła głową, posyłając mu blady uśmiech pełen wdzięczności. 
Podniósłszy się z kucek, cmoknął ją w czoło i pomaszerował do 
łazienki po apteczkę.

Kiedy do przesady ostrożny i delikatny Pat skończył banda-
żować dłoń żony, oznajmił jej to całusem złożonym na nieporadnie 
skleconej kokardce wieńczącej opatrunek i podźwignął się na nogi. 
Karen zaprezentowała mu ujmujący uśmiech (prawdopodobnie 
ten sam, którym przed laty podbiła jego serce) i również wstała. 
Objęci jak nowożeńcy wkroczyli do salonu, gdzie niewiele wcze-
śniej ich córka z zamiłowaniem oddawała się mrocznej twórczości. 
Ukończywszy swe dzieło, dziewczynka wdrapała się na kanapę, na 
której obecnie słodko spała, posapując cichutko. Widok śpiącej 
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Megan rozczulił oboje rodziców i oboje również nie chcieli jej obu-
dzić. Karen najciszej jak umiała, przekroczyła próg i schyliła się, by 
podnieść pozostawiony na dywanie obrazek. Dwie kredki – czarna 
i czerwona – spoczywające na kartce, stoczyły się, gdy kobieta nie-
chętnym ruchem pochwyciła ją w palce i uniosła. Podniosła się 
z kucek, trzymając rysunek w wyciągniętej dłoni tak daleko od 
siebie, jak to było tylko możliwe. Przyglądający się temu Pat uznał 
z pewnym rozbawieniem, że jego żona zachowuje się tak, jakby 
była dokumentnie przekonana, iż rysunek ich malutkiej córeczki 
może ją, w najlepszym razie, pokąsać. Ach, faktycznie, przecież już 
raz ją ukąsił – zreflektował się w myślach, przypominając sobie, co 
powiedziała Karen, gdy spytał o skaleczenie na jej dłoni. Bojąc się, 
iż narastający w piersi śmiech w końcu wyrwie się na zewnątrz, 
chrząknął dwukrotnie, z wielkim trudem przełykając ślinę. 

– Miałaś rację, ten rysunek jest trochę upiorny, ale jest także 
niesamowity, musisz to przyznać – szepnął stojący w progu Pat. 
Nie mógł odmówić sobie rzucenia malutkiej aluzji wobec absur-
dalnego wstrętu, jakim Karen darzyła trzymany w dłoni obrazek, 
po prostu nie mógł. 

– Owszem, jest. Nasze dziecko ma talent – odparła po dłuższej 
chwili Karen również szeptem, podchodząc do męża. Choć emocje 
już z niej uszły i gotowa była przyznać Patowi rację, iż jej reakcja 
na słowa i obrazek córki była przesadnie nerwowa, to jednak 
gnieżdżące się głęboko w podświadomości wylęknione zwierzątko 
wciąż trzęsło się ze strachu. Spójrzmy prawdzie w oczy, ten cho-
lerny obrazek przerażał ją i już!

– Nawet, jeśli jednak opętał ją szatan, słonko? – zakpił Pat. Po-
czucie humoru nie odstępowało go nawet w najbardziej niesto-
sownych momentach, co uważał za swoje osobiste przekleństwo 
(jeśliby spytać go o zdanie, Pat całkowicie szczerze powiedziałby, 
iż nawet u onkologa nie potrafiłby się powstrzymać od żartów 
na temat białaczki i kalekich, trawionych rakiem płodów), mimo 
wszystko nie był w stanie, ot tak, ugryźć się w język, więc powie-
dział to, co powiedział w pełni świadomy reakcji żony.

W odpowiedzi – zgodnie z przewidywaniami Pata – Karen bo-
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leśnie uszczypnęła go w bok; na tyle boleśnie, że ochota do żartów 
minęła mu równie szybko co chętka na seks człowiekowi, którego 
chwycił ostry atak biegunki. Mimo to, udało mu się zachować ka-
mienną twarz.

– Dochodzi ósma. Połóżmy Megan spać i zapomnijmy o kosz-
marze dzisiejszego popołudnia – nieśmiało (lecz z wyraźnie za-
rysowaną kpiną) zaproponował Pat, ignorując rwące pieczenie 
nad prawym biodrem. Gdyby kiedykolwiek wcześniej (zanim 
dał się zaobrączkować) ktoś powiedział mu, jak bolesne potrafi 
być szczypnięcie niepozornej kobiecej dłoni, pewnie nigdy by nie 
uwierzył i roześmiał się delikwentowi w twarz, jednak po kilku la-
tach małżeństwa wiedział, do czego zdolne są smukłe palce jego 
żony, tak samo jak wiedział, że gdy obudzi się rano w miejscu 
uszczypnięcia zobaczy rozkwitającego siniaka.

– Szatan czy nie, nasza córeczka jest po prostu wyjątkowa – 
szepnęła Karen, uśmiechając się bardziej do własnych myśli niż do 
męża, ostrożnie podnosząc dziewczynkę z kanapy.

Kiedy mała Megan smacznie spała, szczelnie opatulona różową 
kołderką, Pat i Karen w swojej przytulnej małżeńskiej sypialni zaj-
mowali się sprawami dalece odbiegającymi od kwestii talentów, 
jakimi Bóg (lub – jak powiedziałby ateista – los) obdarzył ich po-
tomkinię.

– Tak, nasza córeczka jest wyjątkowa – wymamrotała Karen na 
pograniczu jawy, zasypiająca po wyczerpującej małżeńskiej gim-
nastyce. 

Pat i Karen nie pożyli wystarczająco długo, by przekonać się, 
jak wyjątkowym dzieckiem była ich jedynaczka. Niespełna dwa 
lata po pamiętnym epizodzie z mroczną twórczością Megan oboje 
zginęli w wypadku samochodowym. Ich chevrolet zderzył się czo-
łowo z jadącym z naprzeciwka tirem – nie mieli żadnych szans na 
wyjście z tego cało. Dziewczynka została sierotą, zanim zdążyła 
zdmuchnąć osiem świeczek na urodzinowym torcie. Po śmierci ro-
dziców Megan trafiła pod opiekę zamożnej ciotki – starszej siostry 
Karen. Susan zajęła się córeczką swojej tragicznie zmarłej siostry 
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najlepiej, jak umiała, obdarzając Megan miłością i troską, traktując 
jak własne dziecko (choć własnych nie było jej dane mieć). Kobieta 
przeniosła się wraz z siostrzenicą do San Francisco, by wieść tam 
spokojne życie z dala od bolesnych wspomnień i duchów prze-
szłości czających się na każdym rogu sennego Anniston. Przepro-
wadzka z Alabamy do Kalifornii spełniła swoje zadanie – kobiety 
mogły zacząć żyć na nowo, jednocześnie żyjąc dalej we względnym 
spokoju. 

Myślę, że na tym właśnie polega okrucieństwo tego świata – nie 
ważne, co się wydarzy lub kto z niego odejdzie – życie niewzru-
szenie toczy się dalej.
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