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Jamesowi, 
                                     ponownie i zawsze...
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nie powinna żywić takich uczuć.
nie wobec własnej córki.
To dziecko ma zaledwie dziewięć lat, na litość boską. 

To niewinna, delikatna duszyczka, która próbuje znaleźć 
swoje miejsce w świecie. Tylko że ona ani nie wygląda na 
niewinną i delikatną, ani się tak nie zachowuje.

nie była jak inne dzieci. nie biegała, nie skakała, nie 
cieszyły jej dziecięce zabawy. nie śpiewała, nie przeko-
marzała się i nie spała jak aniołek.

nie patrzyła na ludzi, tylko wbijała w nich wzrok. nie 
śmiała się, a jeśli już to robiła, jej śmiech brzmiał fałszywie, 
drażniąco, był smutny i pozbawiony humoru. Olivia nigdy 
nie słyszała dziewczęcego chichotu, który byłby emana-
cją bąbelków szczęścia czy ekscytacji w środku Amelii. 
Wyglądało to tak, jakby nic jej nie bawiło, jakby nic nie 
sprawiało przyjemności, choć często fascynowały ją różne 
rzeczy: owady, drobne zwierzęta, lalki, narzędzia, gadżety, 
zabawki innych dzieci. Zawsze chciała tego, co nie było jej, 
choć tym akurat nie różniła się od innych dzieci, Olivia 
znała takich mnóstwo.

Amelia niewiele też mówiła, przynajmniej do matki.
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gawędziła z ojcem, gdy miał dla niej czas.
Była jego oczkiem w głowie, jeśli tylko przypominał 

sobie o jej obecności.
uważał, że należy jej się wszystko, byle tylko nie koli-

dowało to z jego zobowiązaniami.
Olivia była przekonana, że jeśli jej mąż kiedykolwiek 

obdarzył miłością jakąś osobę, to właśnie Amelię, choć 
kiedyś myślała, że kocha ją.

Ale to było bardzo dawno temu.
Zastanawiała się, dlaczego jej małżeństwo tak wygląda, 

dlaczego stała się ofiarą tak egoistycznego człowieka, tak 
otwarcie gardzącego tymi, których uważał za mało przy-
datnych.

Olivia nigdy nie była pewna, czy dla niego w ogóle jest 
przydatna. 

Pod względem materialnym niczego jej nie brakowało. 
Mieszkali w dużym, imponującym domu tuż przy Chelsea 
Bridge. Miała pokoje tylko dla siebie, eleganckie auto, 
sporo pieniędzy i tyle wolności, ile sobie życzyła.

Miała też córkę, która była zdrowa i inteligentna, ułożo-
na i porządna, ale brakowało jej radości i beztroski. Amelia 
była posępna i przebiegła.

Owszem, to prawda – posępna i przebiegła.
Olivia nigdy nikomu nie mówiła o swoich uczuciach wo-

bec Amelii, a już zwłaszcza mężowi, Antonowi. Stwierdził-
by oczywiście, że problem – o ile w ogóle jakiś istnieje, bo 
raczej by tego nie przyznał – leży całkowicie po jej stronie. 
To ona jest matką Amelii, więc to z nią dziewczynka spędza 
najwięcej czasu (gdy nie jest w szkole), z czego logicznie 
wynika, że to ona ma największy wpływ na życie córki.



9

Amelia była teraz w trzeciej szkole, w piątej placówce, 
przypomniała sobie Olivia, gdyby uwzględnić dwa przed-
szkola, do których wcześniej chodziła.

Amelia nie potrafiła znaleźć sobie miejsca. inne dzieci 
nie lubiły jej, bały się jej albo ją bezlitośnie dręczyły. Olivia 
współczuła córce, że jest klasową ofiarą, i próbowała ją 
pocieszyć, ale Amelia nie znosiła, gdy się nad nią użalano.

Co z niej wyrośnie?
Czy zmieni się wraz z wiekiem? Zacznie rozumieć, że 

musi być bardziej jak inni, bo inaczej nie będą jej akcep-
tować? nie było sensu z nią o tym rozmawiać; po prostu 
wstawała i wychodziła. Albo mówiła matce, żeby się za-
mknęła lub żeby zostawiła ją w spokoju, bo jest zajęta.

Rodzice Antona byli zdumieni dziewczynką, choć ostat-
nio wszystko ich zdumiewało.

Rodzice Olivii rozstali się wiele lat temu, a ona od bar-
dzo dawna nie widziała żadnego z nich. nie wiedziała na-
wet, gdzie teraz mieszkają, choć przypuszczała, że mogłaby 
się tego łatwo dowiedzieć, gdyby tylko zechciała.

Czuła się tak boleśnie samotna od czasu, gdy wyszła 
za Antona, a nie czuła się tak, gdy była jeszcze singielką. 
Miała wtedy mnóstwo przyjaciół, pracowała jako sekre-
tarka w kancelarii prawniczej, prowadziła bujne życie to-
warzyskie i zawsze była gotowa na nową przygodę. Anton 
też taki był, energiczny i elegancki, odnoszący sukcesy, 
romantyczny i troskliwy. Co go więc odmieniło?

Może jego nieodparty urok był jedynie udawany, a on 
przestał udawać, gdy tylko została jego żoną, bo nie mu-
siał już dbać o jej dobre samopoczucie tak jak na począt-
ku znajomości.
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nie wiedziała, czy ma jakieś kobiety na boku, ale żywi-
ła nadzieję, że tak, bo to dałoby jej solidną podstawę do 
odejścia, gdy nadejdzie czas.

Czy ten czas już nie nadszedł?
nie, póki Amelia jest wciąż mała.
A więc widzisz, nie jestem aż taka zła. Naprawdę 

troszczę się o córkę, chcę dla niej jak najlepiej, nigdy się od 
niej nie odwrócę, znajdę sposób, by dotrzeć do jej serca.

na razie Anton mógł ją wyśmiewać i poniżać, lekce-
ważyć, a nawet bić, ale tylko do czasu, aż Amelia będzie 
w stanie poradzić sama sobie na świecie. Wtedy Olivia 
odejdzie i nigdy nie wróci.

Rozglądając się teraz za córką, dostrzegła, że stoi na 
górnym pokładzie jachtu i wpatruje się w nią. Bryza mierz-
wiła jej mysie włoski, a słońce paliło piegowate policzki.

– Posmarowałaś się kremem z filtrem? – zawołała do 
córki.

Amelia uniosła tubkę, zapewne, żeby pokazać, że tak.
– idziesz popływać? – zapytała Olivia.
– Tylko z tobą.
Olivia poczuła wyrzuty sumienia. 
– Wiesz, że nie mogę.
– Dlaczego nie?
– Bo nie umiem.
– To głupie.
– Owszem. – Olivia nie przyznała, że boi się wody. 

gdyby to zrobiła, Amelia zapytałaby dlaczego, a na takie 
pytanie Olivia nie potrafiła udzielić dobrej odpowiedzi. 
Czy raczej takiej, która usatysfakcjonowałaby Amelię.

– gdzie tatuś? – zapytała Amelia.
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– W kabinie, śpi. Albo pracuje.
Amelia odwróciła się i parę chwil później była na po-

kładzie obok matki. 
– Chcę, żebyś popływała – oznajmiła wprost.
– Kiedyś się nauczę – obiecała Olivia.
– Chcę, żebyś popływała teraz.
– To nie jest takie proste. Ktoś musi mnie nauczyć.
– Ja mogę cię nauczyć.
– Okej, ale nie tutaj. Jesteśmy zbyt daleko od brzegu, 

a ja muszę czuć dno pod stopami, na wypadek gdybym 
spanikowała – uśmiechnęła się, mając nadzieję, że Amelia 
odwzajemni się tym samym, ale nie zrobiła tego.

– Boisz się, że utoniesz? – zapytała Amelia.
– Oczywiście. To straszna śmierć.
Amelia jakby się nad tym zastanawiała, a potem nagle 

popchnęła matkę tak mocno, że przerzuciła ją przez reling 
prosto do morza.

Olivia była zbyt zaskoczona, by krzyknąć. Rozpaczliwie 
wymachiwała w wodzie rękami i nogami. 

– Amelio! – zawołała, zachłystując się wodą. – Rzuć… 
rzuć mi… koło ratunkowe!

Amelia tylko ją obserwowała.
– Amelio! Proszę!
Córka odwróciła się i usiadła przy stoliku, na którym 

zostawiła swoją książkę.
Piętnaście minut później z kabiny na dole wyszedł jej 

ojciec.
– Cześć, skarbie – ziewnął, tarmosząc sobie włosy. – 

Wszystko okej?
Amelia pokiwała głową.



Rozejrzał się po spokojnej wodzie i odległym brzegu, 
wdychając świeże morskie powietrze. 

– A gdzie twoja matka? – zapytał.
Amelia wzruszyła ramionami, nie przerywając lektury.
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Rozdział 1

Szesnaście lat później

– Jules? Dzień dobry! Co u ciebie?
Jules Bright nie odpowiedziała. Ostatnio nie była 

przyzwyczajona, by niespodziewani goście dzwonili do 
jej drzwi. Jeśli już, to byli to zwykle pracownicy odczytu-
jący liczniki albo młodzież zbierająca datki na szczytny 
cel. Zawsze była uprzejma wobec tych pierwszych i hojna 
wobec tych drugich, ale choć była miła, nigdy nie zapra-
szała nikogo do środka, jeśli tylko mogła tego uniknąć. 
Tak naprawdę nie sądziła, by ktokolwiek chciał wejść, 
nie dlatego, że by się jej bali, czy coś równie bzdurnego, 
tylko była pewna, że wcale nie mają ochoty wdawać się 
z nią w rozmowę. nikt nigdy nie wiedział, co powiedzieć. 
Szczerze mówiąc, ona też nie wiedziała.

Był kiedyś czas, gdy każdego dnia mnóstwo ludzi kon-
taktowało się z nią w tej czy innej sprawie. Czasem tylko 
po to, by się pośmiać albo okazać współczucie z powodu 
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jakichś kłopotów, podzielić się swoim sekretem, zdradzić 
czyjąś tajemnicę, wyrazić pełne ekscytacji przerażenie 
ostatnim skandalem… Jej drzwi zawsze stały otworem, 
jednak nie te, bo mieszkała wtedy gdzie indziej. Tam jej 
świat był pełen ludzi, muzyki, hałaśliwych oklasków, brzę-
ku szkła i okrzyków na cześć drużyny, której tego dnia 
akurat kibicowali.

A więc kim była ta kobieta na progu jej obecnego domu, 
wysoka, ciemnowłosa, z oczami w kolorze morskiej zieleni, 
nieco skośnych, co sprawiało, że jej subtelna uroda przyku-
wała uwagę? Ten uśmiech sprawił, że Jules miała ochotę 
uśmiechnąć się w odpowiedzi, choć było w tym uśmiechu 
jakieś wahanie, jakby bała się, że przeszkadza, albo nie 
miała tak naprawdę żadnego powodu do uśmiechu.

Jules domyślała się, że powinna ją rozpoznać, to prze-
konanie krążyło po jej pamięci, szukając odpowiedniego 
obrazka, który wychynąłby z cienia, ale na razie bezowocnie.

i wtedy zupełnie znikąd przypomniała sobie, że ta ko-
bieta nosiła kiedyś okulary w czarnych oprawkach, a wło-
sy zwykle mocno ściągała do tyłu, jakby starała się ukryć 
swoją urodę, a przynajmniej ją pomniejszyć. Dziś nie miała 
okularów, a lśniąca lawina loków otaczała jej twarz i opa-
dała na ramiona.

nagle mentalna wyszukiwarka trafiła na odpowied-
ni link i serce Jules zamarło, a jej uśmiech jednocześnie 
uformował się i zgasł.

Bardzo lubiła tę kobietę; był taki czas, kiedy uważała, 
że to jedyna osoba, której może ufać. Tylko że gdy już 
było po wszystkim, nie sądziła, że ją jeszcze kiedykolwiek 
zobaczy. A na pewno nie tu, pukającą do jej drzwi.
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– Jestem Andee – powiedziała kobieta. – Andee Law-
rence.

Jules pokiwała głową. Przypomniała sobie to nazwi-
sko, gdy tylko padło. „Detektyw Andrea Lawrence, ale 
proszę mówić mi Andee”. Czyżby awansowała od czasów, 
gdy Jules ją znała? Pewnie tak, a teraz pracowała tutaj, 
w Kesterly.

Dlaczego do niej przyszła?
– Dzień dobry, Andee – powiedziała cicho Jules.
– Dzień dobry. Wszystko u ciebie w porządku?
Jules wzruszyła ramionami. nikt się nie spodziewał, że 

jest u niej w porządku, więc często już nawet nie udawała.
– Mogę wejść? – zapytała delikatnie Andee.
Jules się odsunęła, żeby ją przepuścić, niezdolna jeszcze 

do zabrania głosu, nawet gdyby miała taki zamiar. Była 
zbyt zdumiona, zaniepokojona i zaciekawiona. Może na-
wet trochę przestraszona.

nie ma się czego bać, upomniała samą siebie, gdy 
prowadziła gościa do przestronnej, otwartej kuchni na 
tyłach budynku, który nazywała teraz swoim domem. To 
był nowoczesny domek jednorodzinny z trzema sypial-
niami, położony przy ulicy Risings, która miała kształt 
gitary banjo: z dwoma rzędami bliźniaków wzdłuż gryfu, 
drogą wiodącą pośrodku niczym struny i pięcioma odręb-
nymi posiadłościami tworzącymi wokół fragmentu zieleni 
pudło instrumentu. Jej dom leżał na godzinie dwunastej. 
Kontynuując porównanie do banjo, nadziemne kable 
telekomunikacyjne i energetyczne tworzyły dodatkowe 
struny, choć nie było w nich nic urokliwego. natomiast 
tam, gdzie powinno być zakończenie pudła, znajdował 
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się pośród drzew uroczy żeliwny mostek wiodący ponad 
strumykiem, który melodyjnie szumiąc, przepływał przez 
ogród z tyłu domu Jules.

Spostrzegła, że Andee Lawrence dyskretnie rozejrzała 
się po pokoju, i zaczęła rozważać, co też pomyślała sobie 
o jej skromnym nowym lokum, ze lśniącą czarno-białą 
kuchnią, sosnowym stołem na sześć osób i kominkiem na 
gaz z fałszywego marmuru z kilkoma sztucznymi drwa-
mi. Ten dom był o wiele mniejszy od poprzedniego domu  
Jules, nie miał żadnych historycznych zdobień, a ogródek 
przypominał wielkością znaczek pocztowy. Jules było jed-
nak tutaj wygodnie. Taki dom łatwo ogarnąć, fragmenty 
tynku nie odpadają nagle od sufitu, jak zdarzało się w po-
przednim, rury nie pękają, kawki nie zakładają gniazd 
w kominach i żaden chimeryczny duch nie krąży po nim 
przed świtem.

Jakże tęskniła za tamtym duchem! Czasem zastana-
wiała się nawet, czy duch za nią też, ta złośliwa mała ko-
kietka. Teraz miała innych ludzi do straszenia, a Jules 
przypuszczała, że to dla niej żadna różnica.

Czy wspomniała kiedyś Andee o tym duchu?
Raczej nie. Miały wtedy inne tematy do rozmowy.
– napijesz się herbaty? – zapytała, kierując się w stronę 

czajnika. – Mam przeróżne rodzaje.
– Może miętową? – zasugerowała Andee, rozpinając 

elegancką kremową kurteczkę ze skóry, która musiała spo-
ro kosztować, i wieszając ją na oparciu krzesła przy stole.

Jules też miała drogie, eleganckie ubrania, ale teraz 
prawie ich nie nosiła. nie bywała w takich miejscach, gdzie 
by się przydały. nie żeby sobie odpuściła, tego zdecydo-
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wanie nie zamierzała robić, choć bywały chwile, że czuła 
się tak zniechęcona, tak pozbawiona celu czy wręcz sensu 
życia, że tylko z przyzwyczajenia nakładała rano makijaż 
i farbowała siwiznę na włosach. Wbrew jej odczuciom 
inni widzieli w niej atrakcyjną kobietę, wysoką, odrobi-
nę za szczupłą, z raczej chłopięcą figurą, co sprawiało, że 
ubrania zwykle doskonale na niej leżały. Jej ładne, proste 
włosy były kruczoczarne i nosiła je luźno rozpuszczone na 
ramionach albo zwinięte w węzeł z tyłu głowy. Całkiem 
niedawno miała tryskające energią piwne oczy, otoczone 
gęstymi, ciemnymi rzęsami, i taką gotowość do współ-
odczuwania i radości, że sprawiała wrażenie, jak gdyby 
niemal zawsze się śmiała albo współczuła, albo po prostu 
była zainteresowana tym, co dzieje się w danej chwili. 
Teraz jej oczy wyglądały inaczej – miały ten sam kolor, 
ale były smutniejszą, ostrożniejszą wersją siebie samych. 
Jeśli chodzi o wiek, to los obdarzył ją cerą, która sprawiała, 
że wyglądała o wiele młodziej, niż wskazywała metryka: 
wciąż wyglądała, jakby była przed czterdziestką, mimo 
tego wszystkiego, co przeżyła.

Kiedyś jej duch, jej joie de vivre, wydawały się nie do 
ugaszenia, niczym świeczka urodzinowa do robienia psi-
kusów, wewnętrzny ogień, który nie przestawał płonąć…

Aż pewnego dnia zgasł.
– Dobrze wyglądasz – stwierdziła Andee, przysiadając 

na stołku barowym.
– Dziękuję – odpowiedziała Jules z delikatnym, ale 

trudnym do pomylenia akcentem z południowo-zachod-
niej Anglii. – Tak z ciekawości, jak mnie odnalazłaś?

– Zapytałam w pubie.
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Oczywiście, to najprostszy sposób. 
– nadal pracujesz w policji? nie podałaś mi swojego 

stopnia.
– Odeszłam, mniej więcej rok temu.
Ta odpowiedź zaskoczyła Jules, choć sama nie wie-

działa dlaczego.
– nigdy nie byłam do tego stworzona – przyznała An-

dee. – To znaczy zawsze traktowałam tę pracę z powagą 
i dawałam z siebie wszystko, ale… Powiedzmy, że doszłam 
do punktu, w którym poczułam potrzebę zmiany.

– Pewnie chciałaś odpocząć od brzydkiej strony życia?
Andee nie zaprzeczyła. nie było po co, skoro zdaniem 

Jules nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby spędzić 
życia w konfrontacji z nienawiścią, przemocą i złem, 
które stanowią tak dużą część dzisiejszego świata. nie 
żeby wskaźniki przestępczości były w tym mieście jakieś 
wyjątkowo wysokie, właściwie ludzie przeprowadzali się 
tutaj między innymi dlatego, by uciec z niebezpiecznych 
śródmiejskich dzielnic metropolii. Chociaż Kesterly-on-
-Sea też mogło się pochwalić własnymi mrożącymi krew 
w żyłach historiami. Jules przypomniała sobie, że ostatni 
raz słyszała coś o Andee mniej więcej rok temu, gdy jakaś 
nastolatka zaginęła na parkingu dla przyczep campingo-
wych nad Paradise Cove. Śledztwo prowadziła wówczas 
sierżant Andee Lawrence, a więc faktycznie awansowała 
od czasu, gdy Jules ją poznała, i najwyraźniej przeniosła 
się do Kesterly.

Choć zaginioną dziewczynkę znaleziono, okoliczności 
sprawy były na pewno nieprzyjemne dla Andee, bowiem jej 
siostra zniknęła jako nastolatka i nigdy się nie odnalazła.
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Wyobraźcie sobie – nigdy się nie dowiedzieć, co się 
stało z kimś, kogo kochaliście.

Czy to gorsze niż się dowiedzieć? Oczywiście zależy od 
tego, czego byście się dowiedzieli.

A więc Jules i Andee nie widziały się od ponad dwóch 
lat, choć Jules nie umiała sobie przypomnieć, gdzie wtedy 
były i jak się pożegnały. natomiast niezwykle wyraźnie 
pamiętała ich pierwsze spotkanie, w Sądzie Koronnym 
w centrum Kesterly.

– A ty jeszcze pracujesz? – zapytała Andee, gdy Jules 
podała jej kubek z miętową herbatą.

Tak, Jules pracowała, ale w zupełnie innym zawodzie 
niż kiedyś. 

– Jestem administratorką domu opieki greensleeves, 
tu niedaleko, tuż przy plaży – odpowiedziała.

Andee ze zdziwieniem uniosła brwi.
uśmiechając się z lekką ironią, Jules powiedziała: 
– Mieszka tam moja matka. To praca tylko na część 

etatu. Większość rzeczy robię z domu. A ty? Co porabiasz 
po odejściu ze służby?

Andee wyglądała na nieco zmieszaną, gdy brała łyk 
herbaty. 

– Cóż, próbowałam być mamą na pełny etat przez pe-
wien czas, ale moje dzieci miały tego dość. Są teraz w wieku 
osiemnastu i szesnastu lat, więc jak łatwo odgadnąć, tylko 
im przeszkadzałam. Ja i ich ojciec kilka miesięcy temu 
wzięliśmy w końcu ślub, chyba się ucieszyły i oczywiście 
musiały pojechać z nami w podróż poślubną, podobnie 
jak nasze matki, choć udało nam się wyrwać na kilka dni 
tylko we dwoje do Paryża.
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Jules aż zakręciło się w głowie, gdy pomyślała o trzech 
pokoleniach lubiących się tak bardzo, że były gotowe wyru-
szyć razem choćby w podróż poślubną. Jej rodzina też taka 
była, wszystko robili razem, wszędzie razem wyjeżdżali.

– Więc teraz się zastanawiam, czy nie zostać papugą 
– dokończyła Andee.

Jules natychmiast zobaczyła przed oczami barwne 
stado ptaków, ale szybko uświadomiła sobie, że Andee 
mówi o studiach prawniczych. Właściwie nadawała się 
na adwokata. Byłaby w tym dobra. Skrupulatna, dokład-
na, bezwzględna, gdy trzeba, wrażliwa, bystra, skuteczna, 
a przede wszystkim niezwykle uczciwa i nieprzekupna.

Zdarzali się tacy prawnicy, Jules nie miała co do tego 
wątpliwości, tylko że akurat ona i jej rodzina nigdy na 
takiego nie trafili.

– A co ze schroniskiem dla kobiet? – zapytała Andee. 
– Wciąż tam pomagasz?

Jules jednocześnie pokiwała i pokręciła głową.
Wydawało się, że to było tak dawno temu, kiedy założy-

ła schronisko dla kobiet dotkniętych przemocą. Chyba dla-
tego, że faktycznie minęło sporo czasu. To się działo w in-
nym życiu, gdy nie bała się ani konsekwencji, ani zbierania 
pieniędzy. gdy nic sobie nie robiła z konieczności ubiega-
nia się w radzie miejskiej o pozwolenia, a w opiece spo-
łecznej o pomoc ani z zabiegania o wsparcie finansowe, 
a nawet o ochronę dla kobiet i dzieci przed ich dręczycie-
lami. Wspomnienia imprez dobroczynnych, jakie zorga-
nizowały dla schroniska, i przedstawień dla dzieci zaczę-
ły migotać jej przed oczami, jakby chciały przyciągnąć jej 
uwagę, ale szybko je od siebie odsunęła. 






