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Rodowi i Bessie



Podziêkowania

Uwa¿am siê za szczêœciarê, bo za ka¿dym razem mogê po-
dziêkowaæ mniej wiêcej tej samej grupie ludzi. To znaczy, ¿e
mam solidne wsparcie. Wiêc, jak zwykle, serdecznie dziêkujê
za wszystko, co dla mnie zrobili i w dalszym ci¹gu robi¹: Lar-
ry’emu Mirkinowi, Beverley Slopen, Tracy Fisher, Elizabeth
Reed, Emily Bestler, Sarah Branham, Judith Curr, Laurze
Stern, Louise Burke, Davidowi Brownowi, Carole Schwindel-
ler, Bradowi Martinowi, Mai Mavjee, Kristin Cochrane, Val
Gow, Adrii Iwasutiak i wszystkim innym znakomitym pra-
cownikom William Morris Agency i Atria Books ze Stanów
Zjednoczonych oraz Doubleday z Kanady, którzy bardzo siê
starali, aby moje ksi¹¿ki odnios³y sukces. Sk³adam te¿ podziê-
kowania moim zagranicznym wydawcom i t³umaczom, a tak-
¿e najlepszej na œwiecie projektantce stron internetowych, Co-
rinne Assayag.

Jestem szczególnie wdziêczna programiœcie i trenerowi
osobistemu, Michaelowi Raphaelowi, który nie tylko przy-
wraca mi formê dwa razy w tygodniu, ale zmusza do morder-
czych æwiczeñ, opisanych w powieœci.

Jeœli chodzi o domowy front, dziêkujê Aurorze Mendozie
za to, ¿e mnie karmi i opiekuje siê mn¹. Dziêkujê równie¿
mojemu mê¿owi, Warrenowi, za nieustaj¹c¹ zachêtê i wspar-
cie, a tak¿e za to, ¿e nie krêci nosem, gdy nadajê któremuœ
z negatywnych bohaterów jego imiê. Sk³adam podziêkowa-
nia mojej córce Shannon, za to, ¿e: a) jest œliczna i zdolna,
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b) administruje moimi stronami na Twitterze i Facebooku.
Dziêkujê mojej drugiej œlicznej i zdolnej córce, Annie, i jej
mê¿owi, Courtneyowi, dziêki którym zostanê babci¹ w czasie,
gdy bêd¹ Pañstwo czytaæ tê ksi¹¿kê. Jestem tym bardzo pod-
ekscytowana i uradowana.

I w koñcu, jak zwykle, dziêkujê Wam, Czytelnicy; to dziê-
ki Wam to wszystko jest warte zachodu.



1

Tak to siê zaczê³o.
Od dowcipu.
– Dobra, facet wchodzi do baru. – Jeff, chichocz¹c, przy-

st¹pi³ do opowieœci. – Widzi goœcia, który siedzi przy barze
i z kwaœn¹ min¹ popija drinka. Przed nim stoi butelka whi-
skey, a obok wznosi siê wielka kupa b³ota. „Co tu siê dzie-
je?” – pyta ten, który przyszed³. „Napij siê” – proponuje facet
przy barze. Goœæ bierze wiêc whiskey i chce sobie nalaæ, gdy
nagle z butelki bucha dym i wy³ania siê d¿inn. „Wypowiedz
¿yczenie – mówi. – Dostaniesz wszystko, czego zapragniesz”.
„Nic prostszego – odpowiada facet. – Chcê dziesiêæ milionów
dolców”. D¿inn kiwa g³ow¹ i znika w kolejnym ob³oku dymu.
W barze natychmiast pojawiaj¹ siê miliony ciê¿kich stalo-
wych bolców. „Co tu siê dzieje, do cholery?! – pyta gniewnie
przybysz. – G³uchy jesteœ? Powiedzia³em «dolców», nie «bol-
ców»”. Patrzy pytaj¹co na siedz¹cego obok. Ten wzrusza ra-
mionami i ze smutkiem wskazuje na b³ocko. „A co? Myœla³eœ,
¿e za¿yczy³em sobie góry b³ota?”.

Po krótkiej chwili ciszy, gdy do wszystkich dotar³a puenta,
rozleg³ siê œmiech. Dobrze charakteryzowa³ trzech mê¿czyzn,
siedz¹cych po pracy w zat³oczonym barze. Jeff, trzydziesto-
dwuletni, najstarszy z ca³ej trójki, œmia³ siê najg³oœniej. Jego
œmiech, jak on sam, wydawa³ siê zbyt potê¿ny jak na tê ma³¹
salê, zag³usza³ g³oœn¹ rockow¹ muzykê, dochodz¹c¹ ze starej
szafy graj¹cej, która sta³a przy wejœciu, i odbija³ siê od d³ugie-
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go baru z g³adkiego czarnego marmuru, gro¿¹c wywróceniem
stoj¹cych za nim delikatnych kieliszków i zbiciem du¿ego lu-
stra w szafce z szeregiem butelek. Œmiech jego przyjaciela
Toma by³ niemal równie donoœny i choæ brakowa³o mu g³ê-
bokiego brzmienia i swobody tamtego, rozbrzmiewa³ d³u¿ej
i odznacza³ siê ró¿nymi ozdobnikami.

– Dobre! – wydusi³ z siebie Tom pomiêdzy cichn¹cymi
parskniêciami. – To by³o dobre.

Œmiech trzeciego z mê¿czyzn by³ bardziej powœci¹gliwy,
choæ nie mniej szczery, a rozbawienie s³uchacza wyra¿a³y nie
tylko pe³ne, niemal dziewczêce usta, ale te¿ du¿e br¹zowe
oczy. Will s³ysza³ ten dowcip ju¿ wczeœniej, z piêæ lat wczeœ-
niej, kiedy by³ jeszcze onieœmielonym studenciakiem w Prin-
ceton, ale nigdy nie powiedzia³by tego Jeffowi. Jeff zreszt¹
opowiedzia³ go lepiej. Brat wiêkszoœæ rzeczy robi lepiej ni¿
inni – pomyœla³ Will, daj¹c Kristin znak, ¿e prosz¹ o jeszcze
jedn¹ kolejkê. Dziewczyna uœmiechnê³a siê i przerzuci³a d³u-
gie proste blond w³osy z jednego ramienia na drugie, w spo-
sób, jaki robi¹ to œniade laski z South Beach. Will zacz¹³ za-
stanawiaæ siê ja³owo, czy gest ten jest typowy tylko dla Miami,
czy dla terenów po³udniowych w ogóle. Nie przypomina³ so-
bie, ¿eby dziewczyny z New Jersey odrzuca³y w³osy z tak¹
czêstotliwoœci¹ i pewnoœci¹ siebie jak tutejsze. Ale mo¿e by³
zbyt zajêty – albo zbyt nieœmia³y – ¿eby zwróciæ na to uwagê.

Patrzy³, jak Kristin nalewa millera do trzech wysokich
szklanek i wprawnie popycha je w szeregu po g³adkiej po-
wierzchni baru, pochylaj¹c siê na tyle, by zebrani wokó³ mê¿-
czyŸni mogli zerkn¹æ w g³êboki dekolt jej bluzki w panterze
cêtki. „Gdy zobacz¹ trochê cia³a, od razu staj¹ siê hojniejsi” –
wyzna³a poprzedniego dnia, gdy chwali³a siê, ¿e co wieczór
wyci¹ga w napiwkach trzysta dolarów. NieŸle jak na barek
rozmiarów Strefy Szaleñstwa, w którym przy stolikach mog³o
usi¹œæ wygodnie tylko czterdzieœci osób, przy zawsze zaœ
t³ocznym barze – ze trzydzieœci.

Wkroczy³eœ do Strefy Szaleñstwa – g³osi³ pomarañczowy
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neon, który b³yska³ prowokacyjnie nad lustrem. – Przebywasz

tu na w³asne ryzyko.
W³aœciciel baru widzia³ podobny neon przy florydzkiej au-

tostradzie i uzna³, ¿e Strefa Szaleñstwa bêdzie doskona³¹ na-
zw¹ dla ekskluzywnego baru, który zamierza³ otworzyæ przy
Ocean Drive. Intuicja go nie zawiod³a. Strefa Szaleñstwa roz-
war³a dla goœci swoje ciê¿kie stalowe drzwi w paŸdzierniku,
na samym pocz¹tku ruchliwego zimowego sezonu w Miami,
i po oœmiu miesi¹cach wci¹¿ œwietnie prosperowa³a, mimo
¿e panowa³ mêcz¹cy upa³, a wiêkszoœæ turystów ju¿ wyje-
cha³a. Will uwielbia³ tê nazwê, z jej z³owieszczym podtek-
stem i nonszalancj¹. Przychodz¹c tu, czu³ siê trochê nieroz-
wa¿ny. Uœmiechn¹³ siê teraz do brata, dziêkuj¹c w ten sposób
za zaproszenie.

Jeœli Jeff zauwa¿y³ uœmiech Willa, nie da³ tego po sobie
poznaæ. Siêgn¹³ rêk¹ po now¹ szklankê piwa.

– A wy, pajace? O co poprosilibyœcie d¿inna, gdyby mia³
spe³niæ jedno wasze ¿yczenie? – spyta³. – Ale to nie mo¿e byæ
¿aden szczytny cel, jak na przyk³ad pokój na œwiecie czy zli-
kwidowanie g³odu – doda³. – Wymyœlcie coœ osobistego. Dla
siebie.

– Jak kupa z³ota czy penis o d³ugoœci trzydziestu centyme-
trów – zauwa¿y³ Tom, zdaniem Willa g³oœniej, ni¿ by³o trzeba.

Kilku mê¿czyzn, którzy stali w najbli¿szym s¹siedztwie,
obróci³o siê w ich stronê, chocia¿ udawali, ¿e wcale nie s³u-
chaj¹.

– Ja ju¿ takiego mam – rzuci³ Jeff. Wypi³ jednym haustem
po³owê piwa i uœmiechn¹³ siê do rudej dziewczyny przy koñ-
cu baru.

– To fakt – potwierdzi³ ze œmiechem Tom. – Widzia³em
pod prysznicem.

– Ale móg³bym poprosiæ o kilka centymetrów ekstra dla
ciebie – ci¹gn¹³ Jeff, a Tom zaœmia³ siê znowu, choæ tym ra-
zem ju¿ nie tak g³oœno. – A ty, braciszku? Potrzebujesz pomo-
cy d¿inna?
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– Nie, dziêkujê, mam wszystko.
Mimo klimatyzacji Will zacz¹³ siê pociæ pod niebiesk¹ ko-

szul¹ i ¿eby powstrzymaæ rumieniec, wbi³ wzrok w du¿y zie-
lony neon na przeciwleg³ej œcianie, przedstawiaj¹cy aligatora.

– Oj, chyba nie wprawi³em ciê z zak³opotanie, co? – dra¿-
ni³ siê z nim Jeff. – Daj spokój, cz³owieku. Ch³opak skoñczy³
filozofiê na Harvardzie, a rumieni siê jak panienka.

– W Princeton – poprawi³ go Will. – I jeszcze nie napi-
sa³em pracy.

Czu³, ¿e rumieniec oblewa mu nie tylko policzki, ale te¿
czo³o, i by³ zadowolony, ¿e w sali panuje pó³mrok. Powinie-
nem wreszcie napisaæ tê g³upi¹ pracê – pomyœla³.

– Odczep siê od niego, Jeff – w³¹czy³a siê Kristin zza
baru. – Nie zwracaj na niego uwagi, Will. Czepia siê jak
zwykle.

– Chcesz powiedzieæ, ¿e rozmiar penisa nie ma znacze-
nia? – zapyta³ Jeff.

– Nie, chcê powiedzieæ, ¿e rozmiar penisa jest przecenia-
ny – wyjaœni³a.

Siedz¹ca obok kobieta zaœmia³a siê.
– To nieprawda – powiedzia³a w g³¹b szklanki.
– No widzisz? – rzuci³ Jeff do Kristin. – Hej, Will! Mó-

wi³em ci, ¿e ja i Krissy zaliczyliœmy kiedyœ trójk¹t?
Will opuœci³ wzrok, mechanicznie przesun¹³ nim po ciem-

nych dêbowych deskach pod³ogowych oraz przeciwleg³ej
œcianie i zatrzyma³ go w koñcu na du¿ej kolorowej fotografii,
na której lew atakowa³ gazelê. Nie przepada³ za aluzjami sek-
sualnymi, które Jeff i jego koledzy tak lubili. Muszê siê do
nich dopasowaæ – pomyœla³. A przede wszystkim odprê¿yæ.
Czy nie po to przyjecha³ do South Beach – ¿eby uciec od stre-
sów zwi¹zanych z uczelni¹, znaleŸæ siê w rzeczywistym œwie-
cie, odnowiæ stosunki ze starszym bratem, którego nie widzia³
od lat?

– Chyba nie mówi³eœ – odpar³ i zaœmia³ siê z przymusem.
¯a³owa³, ¿e nie jest tak zaintrygowany, jak na to wskazywa³a
jego mina.
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– Chyba z Heather – doda³a Kristin swobodnie, opieraj¹c
rêce na biodrach w krótkiej i obcis³ej czarnej spódniczce. Jeœli
by³a zawstydzona, nie okaza³a tego. – Jeszcze po piwie?

– Wezmê, co dasz.
Kristin uœmiechnê³a siê porozumiewawczo, unosz¹c k¹ciki

ust o kszta³cie ³uku, i tym razem przerzuci³a w³osy z prawego
ramienia na lewe. – Kolejka millera dla panów.

– Dobra dziewczynka. – W sali znowu zabrzmia³ donoœny
œmiech Jeffa.

Przez grupê mê¿czyzn i kobiet skupionych przy barze
przecisnê³a siê kobieta. Pod trzydziestkê, œredniego wzrostu
i trochê za szczup³a, mia³a siêgaj¹ce do ramion ciemne w³osy,
które opada³y jej na twarz. Ubrana by³a w czarne spodnie
i bia³¹ bluzkê, z tych dro¿szych. Will pomyœla³, ¿e to pewnie
jedwab.

– Mogê prosiæ o martini z likierem z granatu?
– Ju¿ siê robi – odpar³a Kristin.
– Nie ma poœpiechu. – Kobieta zatknê³a kosmyk w³osów

za lewe ucho, ods³aniaj¹c delikatny kolczyk z per³¹ i profil,
subtelny i ujmuj¹cy. – Siedzê tam. – Wskaza³a pusty stolik
w k¹cie, pod akwarel¹, na której widnia³o stado szar¿uj¹cych
s³oni.

– Co to jest, u licha, martini z likierem granatowym? –
spyta³ Tom.

– Brzmi rewelacyjnie – zauwa¿y³ Jeff.
– To ca³kiem niez³e. – Kristin zabra³a pust¹ szklankê, któ-

ra sta³a przed nim, i postawi³a na jej miejscu pe³n¹.
– Mówisz? Dobra, no to spróbujmy. – Jeff machn¹ rêk¹

w powietrzu, pokazuj¹c, ¿e zamówienie obejmuje Toma i Wil-
la. – Stawiam dziesiêæ dolarów na tego, który pierwszy skoñ-
czy to martini z likierem. Tylko bez krztuszenia siê.

– Dobra – zgodzi³ siê od razu Tom.
– Zwariowa³eœ! – powiedzia³ Will.
Jeff w odpowiedzi po³o¿y³ na barze banknot dziesiêciodo-

larowy. Drugi chwilê póŸniej do³o¿y³ Tom. Obaj mê¿czyŸni
spojrzeli wyczekuj¹co na Willa.
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– Niech wam bêdzie – rzek³. Siêgn¹³ do kieszeni szarych
spodni i wyj¹³ dwa banknoty piêciodolarowe.

Kristin przygl¹da³a im siê k¹tem oka, nios¹c martini ko-
biecie, która siedzia³a przy stoliku w najdalszym k¹cie baru.
Jeff, ubrany od stóp od g³ów w czerñ, swój znak firmowy, by³
z nich trzech najprzystojniejszy, mia³ jakby rzeŸbione rysy
i krêcone jasne w³osy, które na pewno rozjaœnia³, choæ nigdy
go o to nie pyta³a. Czêsto traci³ panowanie nad sob¹, przy
czym nigdy nie wiadomo by³o, co wyprowadzi go z równo-
wagi. W przeciwieñstwie do Toma – pomyœla³a i przenios³a
wzrok na chudego, ciemnow³osego mê¿czyznê w d¿insach
i kraciastej koszuli, który sta³ po prawej stronie Jeffa. Tego
wszystko potrafi³o wkurzyæ. Chodz¹ca furia, o wzroœcie stu
osiemdziesiêciu piêciu centymetrów; ciekawe, jak znosi to
jego ¿ona – zastanowi³a siê Kristin.

– To przez Afganistan – orzek³a Lainey w poprzednim ty-
godniu, gdy Jeff raczy³ klientów baru opowieœci¹, jak Tom,
rozwœcieczony decyzj¹ sêdziego podczas meczu, wyci¹gn¹³
pistolet zza pasa i strzeli³ w ekran nowiutkiego telewizora
plazmowego, telewizora, na który nie by³o go staæ i którego
jeszcze nie sp³aci³. – Od czasu, gdy wróci³... – szepnê³a przy
wtórze œmiechów, które towarzyszy³y anegdocie, ale nie do-
koñczy³a. Nie mia³o znaczenia, ¿e Tom jest w domu ju¿ od
piêciu lat.

Jeff i Tom przyjaŸnili siê od szko³y œredniej, razem wst¹-
pili do wojska i s³u¿yli w Afganistanie. Jeff wróci³ do kraju
jako bohater, Tom – okryty hañb¹, bo zwolniono go ze s³u¿by
za nieuzasadnione u¿ycie przemocy wobec osoby cywilnej.
To wszystko, co wiedzia³a o ich pobycie w wojsku Kristin.
Ani Jeff, ani Tom nie lubili o tym mówiæ.

Postawi³a ró¿owe martini na okr¹g³ym drewnianym stoliku
przed ciemnow³os¹ kobiet¹, przygl¹daj¹c siê jej g³adkiej, bla-
dej cerze. Czy¿by mia³a siniaka na policzku?

Kobieta poda³a jej zmiêty banknot dwudziestodolarowy.
– Reszty nie trzeba – powiedzia³a cicho i odwróci³a siê,

zanim Kristin zd¹¿y³a podziêkowaæ.
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Dziewczyna szybko schowa³a pieni¹dze do kieszeni i wró-
ci³a za bar. Paski srebrnych sanda³ów na wysokich obca-
sach obciera³y jej skórê na kostkach. Mê¿czyŸni zak³adali siê
teraz, który z nich najd³u¿ej utrzyma orzeszek na nosie. W tej
konkurencji bez problemu powinien wygraæ Tom – pomyœ-
la³a. Mia³ sp³aszczony nos, podczas gdy Jeff – w¹ski i prosty,
równie kszta³tny jak ca³e cia³o, a Will – szerszy, z lekkim
garbkiem, co jeszcze bardziej podkreœla³o jego bezbronnoœæ
i delikatnoœæ. Delikatnoœæ? – zastanowi³a siê. – Pewnie odzie-
dziczy³ j¹ po matce.

Jeff, przeciwnie, by³ kopi¹ swojego ojca. Kristin wiedzia³a
to, bo natknê³a siê na zdjêcie ich obu, kiedy sprz¹ta³a w ko-
modzie w sypialni, nied³ugo po tym, jak siê do niego wprowa-
dzi³a, z rok wczeœniej.

– Kto to? – zapyta³a wówczas, s³ysz¹c, ¿e Jeff wszed³ do
pokoju, i wskaza³a krzepkiego mê¿czyznê o krêconych w³o-
sach i zawadiackim uœmiechu, obejmuj¹cego muskularnym
ramieniem ch³opca o powa¿nym wyrazie twarzy.

Jeff wyrwa³ jej zdjêcie i schowa³ do szuflady.
– Co robisz? – zapyta³.
– Próbujê znaleŸæ miejsce na swoje rzeczy – wyjaœni³a.

Zignorowa³a ton jego g³osu, w którym zabrzmia³o ostrze¿e-
nie. – To ty z ojcem?

– Uhm.
– Tak pomyœla³am. Jesteœ do niego podobny.
– Matka te¿ zawsze to mówi³a. – Zasun¹³ g³oœno szufladê

i wyszed³.
– Ha, ha, wygra³em! – zawo³a³ teraz Tom. Triumfalnie

wzniós³ piêœæ, gdy orzeszek, który Jeff usi³owa³ utrzymaæ na
nosie, spad³ na pod³ogê, omijaj¹c usta i brodê.

– Hej, Kristin! – zwróci³ siê do niej Jeff napiêtym g³osem,
który zdradza³, jak bardzo nie lubi³ przegrywaæ, nawet przy
b³ahych okazjach. – Co z naszym martini z granatem?

– Z granatu – poprawi³ go Will i natychmiast tego po¿a-
³owa³. W oczach Jeffa zalœni³ gniew przypominaj¹cy b³yska-
wicê.
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– A w ogóle co to jest granat? – zapyta³ Tom.
– Taki czerwony owoc, z tward¹ skórk¹ i mnóstwem na-

sion. Zawiera antyoksydanty – wyjaœni³a Kristin. – Na pewno
dobrze wam zrobi. – Postawi³a na blacie pierwszego jasnoró-
¿owego drinka.

Jeff uniós³ kieliszek do nosa i pow¹cha³ podejrzliwie.
– Co to s¹ „antyoksydanty”? – zapyta³ Willa Tom.
– Dlaczego pytasz jego? – warkn¹³ Jeff. – To filozof, nie

naukowiec.
– Na zdrowie! – powiedzia³a Kristin, stawiaj¹c na kontu-

arze dwa nastêpne kieliszki.
Jeff przytkn¹³ drinka do ust i czeka³, a¿ Tom i Will zrobi¹

to samo.
– Za zwyciêzcê! – wzniós³ toast.
Wszyscy trzej odchylili g³owy do ty³u i wypili alkohol, po-

ruszaj¹c grdykami, jakby ³apali powietrze.
– No i po sprawie! – zawo³a³ Jeff. Triumfalnie postawi³

szklankê na barze.
– Jezu, ale œwiñstwo! – westchn¹³ chwilê póŸniej Tom,

krzywi¹c siê. – Jak ludzie mog¹ to piæ?
– A tobie smakowa³o, braciszku? – zapyta³ Jeff, gdy Will

prze³kn¹³ ostatni ³yk.
– Nie takie z³e – odpar³ ch³opak. Lubi³, gdy Jeff mówi³ do

niego „braciszku”, chocia¿ tak naprawdê byli tylko braæmi
przyrodnimi. Mieli jednego ojca, lecz ró¿ne matki.

– Ale i nie za dobre – orzek³ Jeff, puszczaj¹c oko nie wia-
domo do kogo.

– Jej najwyraŸniej smakuje. – Tom wskaza³ g³ow¹ brunet-
kê w k¹cie.

– Ciekawe, co jeszcze lubi – zastanowi³ siê Jeff.
Will mimowolnie spojrza³ w smutne oczy kobiety. Wi-

dzia³ – nawet z tej odleg³oœci i w tym œwietle – ¿e by³y smut-
ne, bo kobieta opar³a g³owê o œcianê i patrzy³a niewidz¹cym
wzrokiem w przestrzeñ. Uzmys³owi³ sobie, ¿e jest jeszcze
³adniejsza, ni¿ mu siê wydawa³o, choæ mia³a doœæ konwencjo-
naln¹ urodê. Nie by³a uderzaj¹co piêkna, jak Kristin ze swo-
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