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Loretcie, ku pamięci Randy’ego, semper fidelis.





Prolog

Samochód zatrzymał się na środku wyboistej polnej 
drogi. W srebrzystym świetle księżyca przypominała jasną 
wstęgę, która biegnie prostą linią ku północy przez las jadło-
szynów świeżo obsypanych liśćmi. Kierowca miał nadzieję, 
że zdoła zajechać znacznie dalej, ale mapa, którą przestudio-
wał w Google, nie była do końca wiarygodna. Trakt okazał się 
znacznie gorszy, niż sobie wyobrażał. Wcześniej zdołał jakoś 
ominąć głazy nagromadzone w wyschniętych rozlewiskach, ale 
ta przeszkoda była nie do pokonania. Nisko zawieszony volks-
wagen passat, którego nigdy przedtem nie prowadził, nie mógł-
by sobie z nią poradzić.

Z bagażnika dobiegł głuchy łomot. Oznaczało to, że jest 
przytomna; nie miał nic przeciwko temu. Chciał, żeby była 
przytomna i w pełni świadoma. Chciał, by wiedziała, co się 
dzieje i dlaczego. O to właśnie chodziło. W przeciwnym razie 
przypominałoby to uderzenie pioruna. Bóg wyciągał nagle rękę 
i raził człowieka, który nie miał pojęcia, co się stało. Nie po to 
przedsięwziął tę podróż, nie taki cel mu przyświecał. Dla niego 
było to o wiele bardziej osobiste.

Nacisnął guzik przy kluczyku, otworzył klapę bagażnika 
i ściągnął koc, którym ją nakrył. Gdy tylko to zrobił, zaczęła 
walczyć. W porządku. Znajdowali się dostatecznie daleko od 
osiedli ludzkich; cokolwiek by zrobiła, nie miało żadnego zna-
czenia. Nikt by jej nie usłyszał. Tutaj, w chłodnym nocnym po-
wietrzu arizońskiej pustyni, byli całkowicie sami; niekiedy roz-
legało się tylko płaczliwe wołanie jakiegoś samotnego kojota.
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– Czas się ruszyć, kotku – powiedział. – Gotowa na zabawę 
w chowanego?

Potrząsnęła rozpaczliwie głową i wydała z siebie kwilenie, 
które oznaczało zapewne: „proszę”. Miała usta zaklejone taśmą 
samoprzylepną, więc trudno było powiedzieć. Chwycił ją pod 
pachy, podniósł, wyciągnął z bagażnika i postawił na twardej 
szorstkiej nawierzchni polnej drogi, bosą i chwiejącą się na 
nogach. Podniosła głowę i spojrzała na niego. Dostrzegł w jej 
szeroko otwartych oczach przerażenie. Tak, to mu się podo-
bało. Przez lata czekał na tę chwilę i nie chciał niczego przy-
spieszać.

– Teraz zerwę taśmę – oznajmił. – Możesz krzyczeć do woli. 
Nikt cię nie usłyszy.

Widział dostatecznie dużo programów kryminalistycznych 
w telewizji, by wiedzieć, że policjanci uwielbiali szukać śladów 
DNA na kawałkach taśmy samoprzylepnej, nie zamierzał więc 
jej zostawiać. To samo dotyczyło nylonowego sznurka, którym 
skrępował jej ręce i stopy. Był na nim numer fabryczny, ślad 
prowadzący do sklepu. Sznurek też miał ze sobą zabrać. Tak 
jak łuski.

Kiedy ściągnął z jej ust taśmę, zaskoczyła go, nie wydając 
z siebie krzyku.

– Nie musisz tego robić – powiedziała. – Proszę, puść mnie. 
Proszę.

– Nie – odparł. – Nic z tego. Uwolnię cię i pozwolę ci pobiec. 
Kto wie? Może potrafisz biec szybciej, niż ja potrafię strzelać. 
Albo chybię.

– Nie mogę biec. Jestem na bosaka.
– To twój problem. Jeśli chcesz żyć, to pobiegniesz.
Kiedy wyciągnął z kieszeni nóż z wysuwanym ostrzem, cof-

nęła się odruchowo. Doskonale. Bała się, że ją poharata, i to mu 
się też spodobało, ale nie chciał tego robić. Przeciął tylko jej 
więzy i wsunął sznurek do kieszeni razem z taśmą.

– No, śmiało – zachęcił ją. – Dam ci przewagę i policzę do 
dziesięciu. Pobiegniesz. Strzelę. Jeśli chybię, wygrałaś. A jeśli 
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nie chybię? – Wzruszył ramionami. – No cóż, to będzie chyba 
koniec.

– Proszę – powtórzyła błagalnie. – Proszę.
Nie musiała mówić nic więcej. Wiedział, czego ona chce, 

i nie zamierzał ustępować.
– Lepiej uciekaj, bo zaczynam liczyć. Raz!
Wahała się tylko przez chwilę, potem odwróciła się na pięcie 

i ruszyła ku pustyni, w stronę, skąd przyjechali. To go zaskoczy-
ło. Spodziewał się, że przebiegnie przez wysuszone rozlewisko, 
a potem będzie się trzymała drogi. Ułatwiłoby mu to oddanie 
strzału. Gdyby zdołała dotrzeć do pobliskich jadłoszynów, mu-
siałby za nią ruszyć.

Nie zamierzał liczyć do dziesięciu. Policzył tylko do czterech 
i wtedy pociągnął za spust. Pierwszy pocisk trafił ją w nogę. 
Runęła do przodu i upadła w chwili, gdy drugi pocisk przele-
ciał ponad jej głową. Wciąż próbowała uciekać, czołgając się po 
kamienistym gruncie i ciągnąc za sobą bezwładną kończynę, 
kiedy się do niej zbliżył od tyłu. Strzelił do niej jeszcze trzy razy. 
Chodziło mu o to, by ją zranić zamiast zabijać. Chciał, żeby 
cierpiała. Gdyby od razu umarła, nie zrozumiałaby, o co cho-
dzi. To była kara, to był odwet.

Kiedy leżała na ziemi i jęczała, zaczął szukać łusek z trzy-
dziestkiósemki. Zebrał wszystkie pięć. Nie znalazł tylko po-
cisku, który ominął jej głowę, czym się nie przejmował. Jeśli 
on nie mógł go znaleźć, to i policja będzie miała z tym kło-
poty.

Po tej kanonadzie pustynię ogarnęła niczym niezmącona 
cisza. Po jakimś czasie jednak znów rozległy się odgłosy nocy. 
Gdzieś w pobliżu zawył kojot, chwilę później odpowiedział 
mu z daleka inny. Zdawało się też, że szczeka pies, ale dźwięk 
wydawał się odległy. Mężczyzna nie martwił się, że ktoś mógł 
usłyszeć huk broni palnej. W końcu była trzecia nad ranem, 
a miejsce znajdowało się z dala od ludzkich osiedli.

Nie zamierzał ruszać ciała. Nie chciał, by w jego samocho-
dzie znaleziono jakiekolwiek ślady krwi. Zresztą, biorąc pod 



10     J.A. Jance

uwagę liczbę kojotów, był pewien, że rozprawią się ze zwłokami 
na swój ulubiony sposób.

Wciąż żyła i oddychała płytko, kiedy się odwrócił, by 
odejść.

– Z prochu powstałaś i w proch się obrócisz – powiedział. 
– Dobrze ci tak.



1.

Późnym popołudniem, w czwartek, szeryf Joanna Bra-
dy siedziała przy swoim biurku w gmachu sądu hrabstwa 
Cochise niedaleko Bisbee w Arizonie i przeglądała harmono-
gram dyżurów, który wcześniej podrzucił jej zastępca, Tom 
Hadlock.

Jego poprzednik, Frank Montoya, odszedł z biura skuszo-
ny bardziej lukratywną propozycją – szefa policji w pobliskiej 
Sierra Vista. Szukając kogoś na jego stanowisko, Joanna namó-
wiła do pracy naczelnika więzienia. Tom był niezły w papier-
kowej robocie, ale przejęcie funkcji Franka okazało się w jego 
przypadku trudne.

Kiedy Frank zastępował Joannę, z wyjątkową łatwością ra-
dził sobie z przeróżnymi obowiązkami, takimi jak kontakty 
z mediami, kwestie administracyjne czy komputery. Teraz, spę-
dziwszy na tym stanowisku ponad rok, Tom zaczął się powoli 
wdrażać do nowej roli i szło mu znacznie lepiej niż na począt-
ku. Niestety, wciąż daleko mu było do Franka.

Po miesiącach zmagań Tom zdołał w końcu pokonać po-
twora, jakim był harmonogram dyżurów, i przekazał go Joannie 
dwa dni przed ostatecznym terminem. Jednocześnie pracował 
nad przyszłorocznym budżetem. Joanna wiedziała, że dzwonił 
kilka razy do Franka, prosząc o wyjaśnienia dotyczące zarów-
no finansów, jak i spraw informatycznych; była zadowolona, że 
Frank jest gotów pomóc.

Najwięcej problemów sprawiały Tomowi kontakty z media-
mi. W konfrontacji z kamerą czy reporterem były szef więzienia 
przemieniał się z twardego faceta w amatora, który zapomina 
języka w gębie. Udział w specjalnych zajęciach w Sierra Vista 
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trochę pomógł, ale Joanna wiedziała, że potrzeba jeszcze wiele 
czasu i wysiłku, zanim Tom Hadlock będzie się czuł swobodnie 
przed rzędem mikrofonów i kamer.

Kiedy zadzwonił telefon na biurku, zerknęła na zegarek 
i podniosła słuchawkę. Jej mąż, Butch Dixon, siedział w domu 
i starał się dotrzymać terminu oddania ostatecznej wersji swo-
jej najnowszej powieści kryminalnej. W konsekwencji to Joan-
na musiała odbierać dzieciaki po zajęciach. Jej prawie szesna-
stoletnia córka Jenny pracowała przez trzy godziny po szkole 
jako pomoc w miejscowej przychodni weterynaryjnej. Joanna 
z niecierpliwością i jednocześnie strachem oczekiwała bliskie-
go już dnia, gdy Jenny otrzyma prawo jazdy. Nie musiałaby już 
zawozić córki do pracy ani do szkoły.

Dwuletni synek Joanny i Butcha, Dennis, spędzał każdego 
popołudnia pięć godzin w przedszkolu działającym pod egi-
dą ich kościoła w Old Bisbee. Dennis był towarzyskim dzie-
ciakiem. Kiedy dawni członkowie „gangu czterech”, jak to 
określała Joanna – Jenny i dwóch wnuków gospodyni – poszło 
jesienią do szkoły, Dennis musiał zadowolić się własnym towa-
rzystwem. Gdy pojawiła się możliwość udziału w przedszkol-
nym programie prowadzonym przez metodystów, zapisali go 
na zajęcia cztery razy w tygodniu.

W pierwszej chwili Joanna pomyślała, że telefon dotyczy 
problemu związanego z odebraniem dzieciaków. Albo że Butch 
dzwoni z prośbą, by wpadła do sklepu i kupiła coś na kolację 
przed powrotem do domu przy High Lonesome Ranch. Kiedy 
jednak odebrała, okazało się, że telefon nie ma nic wspólnego 
ze sprawami rodzinnymi, ale wyłącznie z jej pracą.

– Przysięgli ustalili werdykt – oznajmiła Kristin Grego-
vich.

Kristin była sekretarką Joanny, a przysięgli obradowali za-
ledwie kilka kroków od gabinetu Joanny w gmachu sądu hrab-
stwa Cochise, które mieściło nie tylko biura i sale sądu okręgo-
wego, ale także biuro szeryfa i więzienie. W sprawie, która się 
obecnie tam toczyła, Joanna Brady odegrała kluczową rolę.
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Ponad rok wcześniej pewna starsza kobieta, Philippa Brin-
son, zniknęła niezauważona z luksusowego na pozór ośrodka 
dla chorych na alzheimera położonego niedaleko Palominas. 
Szeryf Brady była jednym z funkcjonariuszy, którzy odpowie-
dzieli na informację o zaginięciu Philippy Brinson.

Jednak ośrodek o dumnej nazwie „Troskliwi przyjaciele” 
okazał się istną puszką Pandory. Kiedy policjanci zjawili się na 
miejscu, byli przede wszystkim zdumieni koszmarnymi wa-
runkami sanitarnymi, które panowały w instytucji zajmującej 
się chorymi ludźmi. Kuchnia przedstawiała sobą straszliwy 
widok, znaleziono też dowody na to, że bezradnych pensjo-
nariuszy przywiązywano do łóżek i pozostawiano bez opieki; 
godzinami leżeli we własnych odchodach. Późniejsze śledztwo 
wykazało, że kilkoro pacjentów zmarło w wyniku poważnych 
infekcji wywołanych odleżynami.

Kiedy Joanna i jej ludzie przebywali na miejscu przestęp-
stwa, doszło do konfrontacji z Almą DeLong, właścicielką 
„Troskliwych przyjaciół” i kilku innych ośrodków zajmujących 
się leczeniem ludzi cierpiących na alzheimera. Rozwścieczona 
widokiem funkcjonariuszy na swoim terenie, rzuciła się na nich 
z pięściami i została odwieziona radiowozem do więzienia.

Kilka godzin później znaleziono Philippę Brinson całą 
i zdrową. Przywiązana do krzesła w swoim pokoju, zdołała 
przeciąć sznury cążkami do paznokci. Złapała na autostradzie 
okazję, dotarła do Bisbee i zawędrowała do budynku dawnej 
szkoły średniej, do której uczęszczała. Była przekonana, że 
udaje się do pracy w biurze, skąd trzydzieści pięć lat wcześniej 
przeszła na emeryturę. Po tej przygodzie umieszczono ją pod 
opieką siostrzenicy, a potem w nowym ośrodku – znacznie lep-
szym – w Phoenix, podczas gdy ludzie Joanny zajęli się bałaga-
nem ujawnionym dzięki krótkiemu zniknięciu Philippy.

Alma DeLong, arogancka i nieskruszona, zaangażowała 
ustosunkowanych adwokatów, by rozprawić się z wszelkimi 
oskarżeniami pod swoim adresem. Joanna od lat miała bardzo 
złą opinię o Arleem Jonesie, jednym z miejscowych „chłopa-



14     J.A. Jance

ków”, prokuratorze okręgowym. Z wzajemnością. Nie lubił 
jej, tak jak ona nie lubiła jego. Arlee był zwierzęciem politycz-
nym – dobrze ustosunkowanym, bystrym i leniwym. Wszyscy 
wiedzieli, że w miarę możności woli się dogadać z obroną, niż 
oskarżać.

Kiedy zaproponował Almie ugodę – zarzut zabójstwa przez 
zaniedbanie, co skutkowało karą czterech lat więzienia – Joan-
na nie była zadowolona, lecz Alma odrzuciła z miejsca tę ofertę, 
zdając się na sędziego i ławę przysięgłych. Rozwścieczony taką 
decyzją Arlee Jones odegrał się na Almie DeLong, stawiając jej 
trzy zarzuty zabójstwa drugiego stopnia, co plasowało się na 
drabinie prawniczej o dwa szczeble wyżej niż zabójstwo przez 
zaniedbanie. DeLong została też oskarżona o napaść na funk-
cjonariusza policji i opór przy aresztowaniu.

Teraz, po ponadrocznych przepychankach sądowych i za-
biegach obrony, sprawa trafiła wreszcie na wokandę. Ponieważ 
Joanna brała udział w początkowym śledztwie, wezwano ją na 
świadka. Spędziła półtora dnia w sądzie, maglowana najpierw 
przez Arlee’ego, a potem przez obrońcę Almy. Przysięgli po 
dwudziestu czterech godzinach debatowania podjęli decyzję.

Ponieważ Alma była znaną w Tucson businesswoman, jej 
proces przyciągał uwagę mediów. Joanna, zamiast skonfronto-
wać Toma Hadlocka z tłumem reporterów, schroniła się w toa-
lecie, żeby sprawdzić fryzurę i makijaż przed wyjściem z biura 
i pokonaniem krótkiego pasażu prowadzącego do sali, w której 
zasiadał sędzia Cameron Moore.

Szeryf Brady zajęła wolne miejsce obok Bobby’ego Fletchera. 
Jego matka, Inez, była jedną z pacjentek ośrodka, które zmar-
ły. Siostrę Bobby’ego, Candace, bardziej niż cokolwiek innego 
interesowało uzyskanie odszkodowania. Nie przychodziła na 
rozprawy dotyczące zarzutów natury kryminalnej. Bobby na-
tomiast pojawiał się na procesie każdego dnia i obserwował go 
z żywym zainteresowaniem. Nie był człowiekiem wyrobionym 
towarzysko ani wykształconym, miał też za sobą przeszłość 
kryminalną. Kiedy wyszedł w końcu na prostą drogę, Inez 
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przyjęła go z otwartymi ramionami i stała się dla niego nieza-
wodnym oparciem. Wyrok skazujący nie wskrzesiłby jego mat-
ki, ale z pewnością przywróciłby pogrążonemu w żalu synowi 
jakieś poczucie sprawiedliwości.

Kiedy do sali zaczęli wchodzić po kolei przysięgli, Bobby 
się nie odezwał, tylko ujął dłoń Joanny, szukając u niej pocie-
chy.

– Pani przewodnicząca – zwrócił się do kobiety sędzia  
Moore. – Ustaliliście werdykt?

– Tak, Wysoki Sądzie.
Sędziemu przekazano kartkę. Kiedy ją studiował, oskarżona 

siedząca między obrońcami wstała.
– Jaka jest wasza decyzja?
– Jeśli chodzi o pierwszy zarzut zabójstwa drugiego stopnia, 

uznajemy oskarżoną za winną.
Bobby Fletcher drgnął i zakrył twarz dłońmi, łkając cicho.
– Jeśli chodzi o drugi zarzut zabójstwa drugiego stopnia, 

uznajemy oskarżoną za winną – ciągnęła przewodnicząca ławy 
przysięgłych. – Jeśli chodzi o trzeci zarzut zabójstwa drugiego 
stopnia, uznajemy oskarżoną za winną. Jeśli chodzi o zarzut 
czynnej napaści na funkcjonariusza policji, uznajemy oskarżo-
ną za niewinną. Jeśli chodzi o zarzut stawiania oporu podczas 
aresztowania, uznajemy oskarżoną za winną.

Ten ostatni werdykt wydał się Joannie niezrozumiałym 
dzieleniem włosa na czworo. Jak ktoś mógłby być zwolniony 
od zarzutu czynnej napaści na funkcjonariusza policji – coś, 
co Joanna widziała na własne oczy – i jednocześnie być win-
nym stawiania oporu przy aresztowaniu? Jednak Bobby Flet-
cher usłyszał dokładnie to, co chciał usłyszeć. Alma DeLong 
była winna śmierci jego matki. Wcześniej została zwolniona za 
kaucją. Teraz, kiedy sędzia przychylił się do wniosku proku-
ratora o uchylenie prawa do wyjścia za kaucją, wystąpił jeden 
z funkcjonariuszy biura szeryfa, by zaprowadzić oskarżoną 
przez parking do więzienia okręgowego, gdzie miała oczekiwać 
ogłoszenia formalnego wyroku.
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Joanna i Fletcher ruszyli zgodnym krokiem w stronę wyj-
ścia, gdzie Bobby zatrzymał się gwałtownie.

– Chcę tu zaczekać i pomówić z panem Jonesem – oznajmił. 
– Pragnę mu podziękować.

Niechętna spotkaniu z tłumem reporterów, którzy zebrali 
się bez wątpienia na zewnątrz, Joanna też przystanęła, choć nie 
kryła zdumienia. Bobby spędził większość dorosłego życia za 
kratkami. Myśl, że mógłby nawiązać serdeczną rozmowę z ja-
kimkolwiek prokuratorem, wydawała się niedorzeczna. Gdy 
jednak pojawił się Arlee Jones, Joannę czekał jeszcze większy 
szok. Oskarżyciel zbliżył się do Bobby’ego Fletchera z wyciąg-
niętą ręką i szerokim uśmiechem na twarzy.

– Dorwaliśmy ją – oznajmił z dumą, ściskając entuzjastycz-
nie dłoń Bobby’ego. – Czeka nas jeszcze uzasadnienie wyroku, 
ale tak czy owak, Alma DeLong idzie do więzienia. Być może 
zapadnie decyzja o przywróceniu kaucji, chwilowo jednak jest 
waszym gościem, szeryf Brady. Niestety, warunki, jakie jej za-
pewnicie, będą lepsze niż te, które oferowała swoim ofiarom.

– Dziękuję panu – odparł Bobby Fletcher.
– Proszę bardzo, panie Fletcher – powiedział Arlee. – Nie 

wiem, czy już o tym wspominałem, ale kiedy byłem chłopcem, 
rozwoziłem gazety w Black Knob. Nawet w ciężkich czasach 
pańska matka pilnowała, żebym dostał napiwek, gdy pobiera-
łem pieniądze za prenumeratę. Zawsze, w zależności od tego, 
czy była akurat zima czy lato, częstowała mnie gorącą czekoladą 
albo mrożoną herbatą. Inez Fletcher była dobrą kobietą. Cieszę 
się, że posłałem jej morderczynię za kratki. Przynajmniej tyle 
mogłem zrobić dla pańskiej matki.

Ta szczerość w słowach prokuratora sprawiła, że Arlee urósł 
w oczach Joanny. Zwykle uważała Jonesa za pompatycznego 
dupka w garniturze, teraz jednak zmieniła opinię. Nie wspomi-
nając już o tym, że Alma DeLong nie uświadamiała sobie pew-
nej rzeczy. Bisbee było małą mieściną. Niewidzialna pajęczyna 
łącząca poszczególne osoby i rodziny sprawiła, że Arlee Jones 
potraktował sprawę z niezwykłą dla siebie gorliwością.
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– Jest pan gotowy rozmawiać z reporterami? – spytał Jones.
– Kto, ja? – zdumiał się Bobby, a na jego twarzy pojawił się 

grymas konsternacji. – To ma być żart?
– Tak, pan – potwierdził Arlee, kładąc dłoń na ramie-

niu Bobby’ego. – I nie żartuję. Jeśli chodzi o ludzi śledzących 
ten proces, jest pan przedstawicielem ofiar. Reprezentuje pan 
wszystkich, którzy popełnili błąd i oddali swych bliskich pod 
opiekę tego ośrodka. Pan i członkowie innych rodzin zrobili-
ście to w nadziei, że wasi ojcowie, matki albo babki znajdą tu 
właściwą opiekę, choć wiemy teraz, że się tak nie stało. Pańskie 
wystąpienie będzie służyło dwojakiemu celowi. Chodzi o to, by 
ludzie zrozumieli, że nie wolno im oddawać bliskich do jedne-
go z tych ośrodków, a potem, gdy drzwi się zamkną, nie intere-
sować się dalszym losem krewnych. Muszą zachować czujność. 
Po drugie, należy pokazać osobnikom pokroju Almy DeLong, 
że jeśli nie zapewnią podopiecznym właściwej opieki, to ponio-
są konsekwencje. Może pan to zrobić?

– W porządku – zgodził się Bobby. – Chyba tak.
Arlee Jones znów stracił w oczach Joanny. Nie ulegało wąt-

pliwości, że facet zamierza wyciągnąć z tej historii sporo po-
litycznych korzyści. Występ u boku Bobby’ego na konferencji 
prasowej z pewnością znalazłby się w wiadomościach wieczor-
nych, poza tym Arlee miałby okazję wygłosić kilka chwytli-
wych haseł, które bardzo by mu pomogły przy następnych wy-
borach.

Szeryf Brady wyszła za oboma mężczyznami do krytego pa-
sażu. Zadowolona, że tym razem nie występuje w roli głównej, 
stanęła obok prokuratora i słuchała, podczas gdy reporterzy 
zadawali pytania z szybkością karabinu maszynowego. Ku za-
skoczeniu Joanny Bobby Fletcher odpowiadał na nie w niezbyt 
błyskotliwy, ale bezpretensjonalny sposób, dzięki któremu był 
podczas procesu skutecznym świadkiem oskarżenia. Zapewnił, 
że nie zostawił matki w ośrodku, ot tak sobie. Zdawał sobie 
sprawę z tego, jak wygląda opieka, ale jego próby poprawienia 
sytuacji spełzły na niczym.
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Joanna musiała tylko słuchać, uśmiechać się i kiwać gło-
wą. Do samego końca konferencji pod jej adresem nie padło 
ani jedno pytanie. Nie miała nic przeciwko temu; makijaż był 
w porządku, włosy odpowiednio uczesane – niczego więcej nie 
pragnęła.

Gdy jednak już po wszystkim spojrzała na zegarek, stwier-
dziła, że jest mocno spóźniona. Przedszkole zamykano o szó-
stej; miała tylko pięć minut na to, żeby odebrać Dennisa. Za 
każde kolejne pięć minut spóźnienia naliczano grzywnę w wy-
sokości dwudziestu pięciu dolarów. Nie mogła nawalić.

Joanna wybiegła tylnym wyjściem z biura, wskoczyła do 
swojego SUV-a i ruszyła w stronę przychodni weterynaryjnej 
doktor Millicent Ross w Saginaw, dzwoniąc jednocześnie na 
komórkę Jenny.

– Już jadę – poinformowała córkę. – Spotkamy się przed 
wejściem. Podrzucę cię do kościoła, odbierzesz Dennisa. Jeśli 
będę musiała szukać miejsca na parkingu, to nie zdążymy.

Zgodnie z poleceniem Jenny stała przy wjeździe na teren 
przychodni, oparta o słupek bramy, z plecakiem przewieszo-
nym przez ramię. Z północy napływał uporczywy wiaterek 
i zebrane w koński ogon długie włosy dziewczyny poruszały 
się w powiewach niczym flaga koloru blond. W latach szkol-
nych o drobnej rudowłosej Joannie często mówiono: „milutka”. 
Jenny natomiast była piękna: wysoka, szczupła, z błękitnymi 
oczami; nikt nigdy nie nazwałby jej milutką.

Joanna nie dziwiła się, że Jenny, znakomita amazonka, zdo-
była tytuł królowej rodeo w szkole średniej. Zaskakujące było 
co innego. Joanna spodziewała się, że stanie się to znacznie 
później. Na przykład w czwartej klasie, ale Jenny zdobyła koro-
nę już w drugiej, a Joanna została matką królowej rodeo wcześ-
niej, niż wydawało się to w ogóle możliwe.

Raz popełniła błąd i wspomniała o tym matce. Eleanor 
Lathrop Winfield zareagowała z typowym dla siebie brakiem 
zrozumienia. „To jedna z tych zaskakujących sytuacji, jakie 
zdarzają się w życiu rodzica, a człowiek nie ma dość czasu, 
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żeby cokolwiek poradzić – oznajmiła Eleonor. – Poza tym le-
piej być młodą matką królowej rodeo niż niepełnoletnią bab-
ką”.

Sens tych słów nie pozostawiał wątpliwości: twoja córka jest 
szesnastoletnią królową rodeo. Moja była niezamężną siedem-
nastolatką w ciąży. Co byś wolała?

Winna, Wysoki Sądzie. I tak skończyła się dyskusja z mat-
ką.

– Hej – powiedziała Joanna, kiedy Jenny rzuciła plecak na 
podłogę wozu, usiadła na fotelu pasażera i przypięła się pasami. 
– Co słychać?

– Okay – odparła Jenny.
– A praca?
– Dobrze.
Im Jenny była starsza, tym trudniej przychodziło jej odpo-

wiedzieć na jakiekolwiek pytanie inaczej niż tylko pojedyn-
czym słowem.

– Szkoła? – nie ustępowała Joanna.
– W szkole było zamieszanie.
Odpowiedź zawierająca więcej niż jedno słowo. Sugerowało 

coś niepokojącego, ale sens był niejasny.
– Co to znaczy: zamieszanie?
– Kiedy autobusy odjeżdżały dziś po południu, na parkingu 

roiło się od policjantów.
– Naprawdę? – zdziwiła się Joanna. – Jak to? Coś się stało? 

Przeszukiwano budynek?
A jeśli tak, to dlaczego nic o tym nie wiem – zadawała sobie 

pytanie.
– Zaginęła panna Highsmith czy coś w tym rodzaju.
Debra Highsmith, dyrektorka szkoły średniej, była osobą, 

z którą Joanna starła się kilka razy słownie, przede wszystkim 
wtedy, kiedy poproszono ją, by wystąpiła podczas dnia ot-
wartego i mówiła o zawodzie policjanta; poinformowano ją, 
że w związku ze ściśle przestrzeganym programem szkolnym 
„zero tolerancji dla broni” powinna zostawić glocka i parali-
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zator w domu. Joanna zwróciła się do zarządu szkoły i zdołała 
uchylić ten nakaz w przypadku funkcjonariuszy policji.

– Pani Highsmith zaginęła? Naprawdę? – spytała zaskoczo-
na Joanna.

Jenny wzruszyła ramionami i skinęła głową.
– Nie było jej dzisiaj rano. Kiedy zaniosłam do gabinetu listę 

obecności na rozpoczęciu roku szkolnego, słyszałam, jak pani 
Holder rozmawia o tym z panem Howardem. Mówiła, że pani 
Highsmith nie pojawiła się i że to dziwne, bo nikogo wcześniej 
nie uprzedziła. Potem już nic nie słyszałam; gdy wsiadaliśmy 
do autobusów, pojawiły się te wszystkie radiowozy.

Zastanawiając się, o co chodzi, ale nie chcąc naciskać, Joan-
na zmieniła temat.

– Jak nauka jazdy?
– Pan Forte ma trudności ze znalezieniem dla mnie odpo-

wiedniego wozu z ręczną skrzynią biegów.
Jenny zdobyła lokalną koronę rodeo, ale nie chciała na tym 

poprzestać. Jeśli zamierzała sięgnąć po inne tytuły, to musiała-
by uczestniczyć w zawodach odbywających się z dala od mia-
sta; potrzebowała odpowiedniego wozu z przyczepą do prze-
wozu konia.

Mając to na względzie, Butch znalazł w Internecie używaną 
toyotę tundra z przyczepą. Była to okazja, którą od razu wyko-
rzystał. Niestety, wóz miał ręczną skrzynię biegów, a wszystkie 
samochody szkolnej nauki jazdy – automatyczną.

– Jeśli Butch skończy książkę, to może weźmie cię jutro na 
przejażdżkę, skoro nie idziesz do szkoły.

– Jutro pracuję – wyjaśniła Jenny. – Chcemy pojeździć w so-
botę.

W związku z cięciami budżetowymi kuratorium zarządziło 
cztery dni nauki w tygodniu; w piątki i weekendy szkoła była 
nieczynna. Ograniczyło to koszty związane z wykorzystywa-
niem budynków i transportu, ale rodzice musieli zrobić coś 
z dziećmi w piątki, kiedy pracowali. Joanna miała szczęście. 
W te dni, gdy przedszkole było przepełnione, Dennis siedział 



Cień przeszłości     21

w domu z Butchem. Kiedy Butch nie mógł się nim zająć, wzy-
wali Carol Sunderson, ich gosposię na pół etatu, i jej dwóch 
wnuków.

Joanna podjechała do krawężnika, a Jenny poszła po brata. 
Pod jej nieobecność Joanna zadzwoniła do Alvina Bernarda, 
szefa policji w Bisbee. Wciąż czekała na połączenie, kiedy zja-
wiła się Jenny z Dennisem. Gdy dziewczyna przypinała bra-
ciszka w foteliku stanowiącym stałe wyposażenie radiowozu 
Joanny, Alvin w końcu odebrał.

– Przepraszam, że tak długo czekałaś – powiedział. – Mam 
tu urwanie głowy.

Podobnie jak Arlee Jones, Alvin Bernard był „dobrym chło-
pakiem” z miejscowej rodziny o długich tradycjach. Kiedy Jo-
annę wybrano na szeryfa, Alvin nie powitał jej w lokalnych 
organach ścigania z otwartymi ramionami. Z czasem jednak 
zakopali topór wojenny i nauczyli się pracować razem.

– Co to za historia z Debrą Highsmith? – spytała Joanna.
– Przepraszam, chyba powinienem zadzwonić do ciebie 

wcześniej – oznajmił tonem wyjaśnienia Alvin. – Ale zrobiło się 
cholerne zamieszanie. Kiedy nie pojawiła się dziś rano w szkole 
i nie zadzwoniła, wysłaliśmy funkcjonariuszy do jej domu. Nic 
nie znaleźli. Zero. Torebka i komórka były na miejscu, ale nie 
samochód i kluczyki. Tuż za drzwiami leżały jej buty, jakby je 
zdjęła od razu po wejściu do środka. Ani śladu włamania. Ani 
śladu jakiejkolwiek walki. Jakby wróciła wczoraj po południu 
ze szkoły, a potem zniknęła razem z samochodem. Przepytali-
śmy sąsiadów. Nikt nie widział pani Highsmith ani nie słyszał 
niczego podejrzanego, co miałoby związek z nią albo jej psem.

– Ma psa? – spytała Joanna.
– Wielkiego dobermana – odparł Alvin. – Dowiedzieliśmy 

się o tym od sąsiadów, miała go dopiero od dwóch tygodni, 
ale też zniknął. W mieszkaniu była karma dla psów i zabawki, 
ale ani śladu psa, a biorąc pod uwagę, że nie ma samochodu 
i kluczyków, należy zakładać, że nie porusza się na piechotę 
i że wzięła dobermana ze sobą. Mimo wszystko przeszukuje-
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my okolicę na wypadek, gdyby wyszła ze swoim pupilem. Może 
straciła przytomność i leży w jakimś rowie. Albo zachorowała. 
Każę komuś obdzwonić okoliczne szpitale.

– Gdzie mieszka?
– Na osiedlu San Jose, domy są tam od siebie oddalone. Wy-

słałem mundurowych, obchodzą ulicę i pukają do drzwi. Nikt 
sobie nie przypomina, żeby ją widział spacerującą albo jadącą 
samochodem. Jednak znaleźliśmy coś ciekawego.

Joanna zdążyła już ruszyć i posuwała się wzdłuż Tomb- 
stone Canyon; Dennis gaworzył wesoło na tylnym siedzeniu. 
Jego nieprzerwana mowa była na ogół niezrozumiała dla niko-
go z wyjątkiem siostry, wydawało się, że Jenny rozumie każde 
jego słowo. Żadne z nich nie zwracało najmniejszej uwagi na 
to, co mówi Joanna.

– Co takiego?
– Pamiętasz, jak uraczyła cię tą gadką o zerowej tolerancji 

wobec broni w szkole?
– Tak – odparła Joanna. – Pamiętam doskonale. Dlaczego 

pytasz?
– Wiem, że złożyła podanie o pozwolenie na noszenie ukry-

tej broni. Nigdy bym nie pomyślał, że zrobi coś takiego po tym, 
jak suszyła ci głowę. Zgadnij, co znaleźliśmy w jej torebce. 
Nieduży rewolwer, ale załadowany specjalnymi nabojami do 
shotguna, czterystadziesiątkami.

Joannie nie przyszłoby do głowy nosić coś takiego. Można 
było narobić tym mnóstwo szkody, nie nadawało się też do 
ćwiczeń na strzelnicy.

– Chyba żartujesz. Miała to w torebce?
– Tak – zapewnił Alvin. – Prawdziwa armata. Biorąc pod 

uwagę stosunek tej kobiety do broni palnej, byłem pewien, że 
ta wiadomość sprawi ci frajdę.

Joannie takie określenie nie przyszło akurat do głowy.
– Wygląda na to, że się czegoś obawiała – zauważyła. – Nikt 

nie nosi broni w torebce, zwłaszcza załadowanej nabojami o ta-
kim kalibrze, jeśli nie ma żadnych zmartwień.


