
Zaułek przy Pięćdziesiątej

W nowojorskim biurowcu Seagram położonym w dzielnicy Midtown
Manhattan, upływał kolejny zwyczajny lipcowy dzień 2016 roku. Na
trzydziestu ośmiu piętrach imponującego budynku z elewacją wykonaną ze
szkła i brązu, rzesze pracowników uwijało się przy   codziennych
obowiązkach. Dla Melanie Jones był to również najnormalniejszy dzień na
świecie, nie zapowiadający niczego szczególnego. Podobnie jak w
przypadku innych ludzi zatrudnionych w tym wieżowcu, jej myśli
koncentrowały się na pracy. W najśmielszych snach nie przypuszczała, że
ten dzień zmieni jej życie bezpowrotnie i zabierze w ekstremalną podróż, w
którą sama   nigdy by nie wy ruszyła . Melanie oddała swój czas, siły i
serce działowi z asobów l udzkich w firmie prawniczej Watkins & Sons.
Jednak tylko w połowie. Drugą część siebie poświęc iła niewielkiemu
baptystycznemu kościołowi, rezydującemu w przytulnym schludnym
budynku przy Pięćdziesiątej Drugiej.         
Od pewnego czasu, coś zaczęło Melanie niepokoić. Wydawało się, że
członkowie jej wspólnoty  utknęli w bezpiecznej strefie komfortu, nie
mając zamiaru wyściubić z  przyjemnego ciepełka nawet czubków
własnych  nosów. Jedni, szczęśliwi z powodu zbawienia i niemal
całkowicie nieświadomi realiów życia wokół nich, pragnęli w tak zwanym
świętym spokoju dotrwać do dnia śmierci lub do powtórnego przyjścia
Pana. Inni, przytłoczeni problemami i troskami, przypominali zduszone
przez zajadłe ciernie rośliny z przypowieści o czworakiej roli. A jeszcze
kolejni, zniewoleni strachem, woleli nie wprowadzać żadnych zmian do
swojego pełnego rutyny życia, na wypadek porażki i niechybnie
następującego po niej wielkiego rozczarowania.  
Jones  odbyła kilka rozmów z pastorem Albertem Hawke'em, przyjaznym
miłym człowiekiem po pięćdziesiątce. Wylała przed nim serce wraz z
drążącymi ją wątpliwościami, ale w odpowiedzi usłyszała, że trzeba żyć
pokornie, służyć Najwyższemu i nie szukać poklasku. Drobna blondynka



 nie mogła oprzeć się wrażeniu, że duchowny zamierzał dać jej do
zrozumienia, aby po prostu nie szukała dziury w całym. Zawsze sądziła, że
nazwa kościoła - Przełomy - do czegoś zobowiązuje, a tymczasem w
wymiarze praktycznym, zbór wyglądał, jakby od dawna nie widział
żadnych przełomów na oczy. Melanie miała podejrzenia, że Albert po raz
kolejny przykrywał ewidentny marazm kościoła  chwytliwymi slogan ami .
Rosło w niej jakieś napięcie. Póki co z całkiem niezłym skutkiem tłamsiła
je w sobie , za wyjątkiem tych momentów, kiedy silna obawa, że się z
czymś minęła , przejmowała nad nią kontrolę.  Otulona płaszczem
przewidywalności i powtarzalności, tęskniła za odmianą.
Obserwując złowrogie symptomy obwieszczające nieuchronnie zbliżającą
się menopauzę, czuła stratę i żal. Dwadzieścia lat przeleciało w oka
mgnieniu i Melanie coraz częściej zastanawiała się, jak do tego doszło.
Stwierdzenie, że zmarnowała swoje życie, nie oddawałoby obrazu
rzeczywistości. Była solidnym pracownikiem i dobrym człowiekiem,
skorym do niesienia pomocy innym. Wrażliwa, bystra i optymistycznie
nastawiona nawet w niesprzyjających okolicznościach, zaskarbiała sobie
sympatię różnych ludzi szukających u niej wsparcia. P rowadziła szkółkę
niedzielną i sporadycznie  głosiła kazania na spotkaniach dla kobiet, co
akurat w jej kręgach kościelnych należało do zjawisk niezwykle
postępowych. Oceniając więc wartość życia pani Jones pod tym kątem, z
pewnością dobrze je wykorzystywała.
Mimo wszystko niejednokrotnie zadawała sobie pytanie, dlaczego nie
założyła rodziny i nie miała dzieci. Dlaczego żaden z atrakcyjnych
mężczyzn nazywających ją przyjaciółką, z któr ą chętnie spędzą czas, pójdą
do kina i wypiją piwo w pubie, nie chciał się z nią ożenić? Wszystkie
historie zawsze kończyły się podobnie. I bynajmniej nie był to happy end.
Przystojniak nagle znikał z horyzontu, a potem równie dramatycznie
pojawiał się ze swoją piękną dziewczyną. Szli w trójkę na lunch, podczas
którego Mel, jako najbliższa powierniczka, miała ocenić przyszłą
narzeczoną swojego niedoszłego chłopaka. Kobieta robiła dobrą minę do
złej gry. Przecież ci faceci niczego jej nie obiecywali. Nie mogła mieć do
nich żadnych pretensji ani żalu, a jednak czuła się jak ostatnia idiotka.
Znajome z kościoła, martwiące się o przyszłość Jones, nieustannie dbały o
stałe zasilanie listy kandydatów na potencjalnego męża. Theodor Brown,
Andy Brooks, William Shephard to tylko przykłady nielicznych spośród



wielu lekko zdziwaczałych kawalerów, z jednej strony usilnie szukających
żony, a z drugiej całym swoim zachowaniem wysyłających drastyczne
sygnały odstraszające kobiety na dziesięć mil. Spotkania z nimi przeważnie
ograniczały się do przydługich wywodów na temat ich nieudanych
związków i kończyły terapią w wykonaniu Melanie, wchodzącą raczej
wcześniej niż później w rolę pocieszyciela. Istny obłęd.
Szczególne piętno, poza Clarkiem Spurge'em, o którym w ogóle nie chciała
wspominać, odcisnął niedawno poznany Robert Dawson. Pobożny, żeby nie
powiedzieć do cna przesiąknięty religijnością facet z zaprzyjaźnionej
wspólnoty, noszący przykrótkie spodnie odsłaniające niezbyt dobrze
dobrane skarpety. Ani przystojny, ani brzydki. Po prostu nijaki szatyn z
lekkim zarostem i wypukłymi oczami. Melanie postanowiła nie osądzać
zalotnika po pozorach, więc zgodziła się spotkać aż pięć razy, chociaż
ostatnią randkę wręcz wymusiło na niej grono życzliwych jej osób.
Dawson miał setki zasad oraz procedur przyprawiających Mel o mdłości.
Kobieta żyła w przekonaniu, że nie starczyłoby wieczności, aby zgłębić i
nauczyć się funkcjonowania zgodnego ze skomplikowanymi regułami,
jakimi się kierował.
Pewnego razu, jedząc z nim kolację w restauracji, wybuchnęła donośnym
śmiechem. Od razu usłyszała, że nie powinna w przesadnie ekspresyjny
sposób wyrażać radości, ponieważ ludzie pomyślą, że cierpi na chorobę
psychiczną. W ich rozmowach królowały drętwota i powierzchowność,
dlatego bez względu na to, jak mocno się starała, Melanie nie potrafiła
sobie wyobrazić poślubienia kogoś takiego. Początkowo czuła się winna,
ale potem doszła do wniosku, że woli zostać starą panną, niż żałować
swojego wyboru do końca życia, którego  przecież aż tak wiele jej nie
pozostało. Niestety wyrzuty sumienia od czasu do czasu dawały o sobie
znać. Głównie dzięki współzborownikom twierdzącym, że zalicza się do
grona wybrednych księżniczek czekających na księcia z bajki na białym
koniu lub na anioła.        
Pytania związane z zamążpójściem nie należały do jedynych dylematów
spędzających Jones coraz częściej sen z powiek. Dlaczego od ponad
dziesięciu lat pracowała w tej samej firmie mieszczącej się na dwudziestym
szóstym piętrze wieżowca Seagram? Dlaczego nie kupiła lepszego
mieszkania i rok w rok odmawiała sobie urlopu w innym miejscu niż
Kansas City, mieście zamieszkania jej leciwych rodziców? Dlaczego?



Dlaczego? Dlaczego? Mogłaby w kółko o tym myśleć, a mimo to nie
znalazłaby sensownych odpowiedzi. Oczywiście istniało wiele wymówek
tłumaczących powyższe rozterki, ale Mel czuła, że wszystkie są zbyt
banalne, w żaden sposób nie dotykające sedna jej sytuacji. Sęk w tym, że
nie miała pojęcia, czym jest owe sedno i nawet nie odnajdywała w sobie
motywacji do wprowadzenia zmian. Wydawało się, że mentalność kościoła
Przełomy zaczynała powoli i niepostrzeżenie przenikać każdą sferę życia
kobiety.
Wizyty w ekskluzywnym domu opieki, gdzie przebywał jej prawie
osiemdziesięcioletni niepełnosprawny wujek, dostarczały Melanie
dodatkowych bodźców skłaniających do filozoficznych rozważań. W końcu
doszła do wniosku, że starość, bez względu na to, czy jest luksusowa, czy
tandetna, tchnie smutkiem i pustką. Jeśli jesteś na chodzie, możesz nadal
cieszyć się urokami świata. Natomiast przykuty do łóżka, zaczynasz na
wszystko zupełnie obojętnieć. Obserwując powyższy proces u brata ojca,
walczyła z przygnębieniem. Starała się być wdzięczną za to, co posiadała,
ale odnosiła wrażenie, że jej życie również umyka i pragnęła coraz mocniej
doświadczyć czegoś znaczącego.

***

Pamiętnego dnia, trzynastego lipca, w biurze panował spokój. Melanie
postanowiła wyjątkowo spożyć lunch jak cywilizowany człowiek, zamiast
w lewym ręku trzymać kanapkę, a prawą próbować pisać na klawiaturze,
popijając w międzyczasie zimną kawę. Kiedy tylko weszła do firmowej
kuchni, Kathy Smith odwróciła się w jej stronę z wielkim entuzjazmem.
- Dobrze że cię widzę – powiedziała słodko, przekładając na talerz
domowej roboty sałatkę ściśniętą w plastikowym pojemniku. – Masz dziś
wolny wieczór? - Jej pytanie mogło oznaczać tylko jedno.
- Potrzebujesz opiekunki do dzieci? - upewniła się Mel.
Wysoka zielonooka brunetka kiwnęła twierdząco głową.
- Bill ma dziś uroczystą kolację z partnerami biznesowymi. Obecność żon
obowiązkowa – wyjaśniła pokrótce. Melanie lekko się zawahała. - Może
przy okazji zrobiłabyś z dzieciakami kolejną lekcję hiszpańskiego? - Kathy
zaczęła sobie nalewać kawy z ekspresu do białej, nieco wyszczerbionej



filiżanki z firmowym logo. - Tak bardzo lubią się z tobą uczyć – dodała
niemal błagalnym tonem.
- O której mam przyjść? - westchnęła Jones, siadając przy stole i otwierając
pudełko z kanapkami z pastą z ciecierzycy, którą wczoraj o drugiej w nocy
mieliła w blenderze, modląc się, żeby sąsiedzi spali twardo i głęboko.
- O osiemnastej. Jesteś złota, Mel. Mam nadzieję, że szkraby cię nie
zamęczą. - Szczęśliwa Kathy podeszła i ucałowała koleżankę z pracy w
policzek. – Bardzo ci dziękuję. Zawsze można na ciebie liczyć.
Stwierdzenie "mam nadzieję, że szkraby cię nie zamęczą" było czystym
eufemizmem. Dziewięcioletni syn i jedenastoletnia córka Kathy i Billa,
należały chyba do najbardziej żywiołowych stworzeń, jakie Melanie zdołała
poznać w całym swoim życiu. Na początku próbowała zrozumieć, dlaczego
dzieci nie mogą zająć się same sobą. Przecież w końcu wiek dziewięciu i
jedenastu lat do czegoś obliguje. Jednak po kilku incydentach, w których
mieszkanie Smithów nieomal spłonęło i wydarzyło się jeszcze parę innych
szokujących rzeczy, wreszcie pojęła, że pozostawianie ich bez kontroli jest
bardzo niebezpieczne.         
Rozpieszczone i krnąbrne pociechy współpracowniczki Melanie, dawały
popalić każdej napotkanej na ich drodze osobie, nieważne czy znajomość
trwała pięć minut, czy dwie godziny. O dziwo, Mel znalazła z nimi wspólny
język i dzieci rzeczywiście lubiły ją z wzajemnością. Nie miała problemu,
żeby położyć je spać i utrzymać w dyscyplinie, podczas gdy kolejne
opiekunki rezygnowały zaledwie po jednym popołudniu spędzonym z
uroczym potomstwem państwa Smith. Ostatnia wytrzymała dwa miesiące,
ale wreszcie również odeszła, wyrzucając na koniec w przypływie goryczy i
frustracji, co sądzi o całej rodzinie. Jones cieszyła się, że może pomóc, ale z
wiadomych powodów sytuacja powtarzała się coraz częściej. Dotąd
dysponowała sporą ilością wolnego czasu, więc nie oponowała, chociaż
sporadycznie nachodziła ją myśl, że chyba koleżanka zbyt regularnie
wykorzystuje jej permanentny brak ciekawszych zajęć.
Mieszkanie Kathy i Billa znajdowało się o rzut beretem od wysokiego
apartamentowca z niewielkim dwupokojowym lokum należącym do
Melanie. Około dziesięciominutowy spacer prowadził ją wprost do celu, co
z pewnością stanowiło duży atut, ale jednocześnie zachęcało do
niekończących się próśb o następne przysługi. Kobieta kilka razy
przymierzała się do sprzedaży mieszkania. Niestety nie mogła się



zdecydować na nic innego. Ostatecznie przemalowała ściany na inne,
bardziej żywe kolory, i zmieniła ustawienie kilku mebli, przekonując samą
siebie o licznych zaletach położenia geograficznego swojego małego
gniazdka.
Przed osiemnastą, Jones zgodnie z umową, pojawiła się u Smithów. Bill
prasował w amoku elegancką białą koszulę, a jego żona szukała naszyjnika,
który niespodziewanie zniknął ze szkatułki. Ostatecznie cudownie się
odnalazł w pokoju ich córki, Donny, na okrągło eksperymentującej z
biżuterią i kosmetykami matki. Mel dobrze pamiętała incydent, kiedy
dziewczynka wybiegła z łazienki z płaczem i wrzaskiem, twierdząc że ma
na nogach uczulenie. Skóra rzeczywiście wyglądała dziwnie a
zaczerwienienie przypominało wysypkę. Jones natychmiast zawiozła matkę
z córką do przychodni, zwłaszcza, że alergia “przeniosła” się również na
klatkę piersiową i szyję. Kathy niemal nie omdlała, gdy lekarz spokojnym,
aczkolwiek skonsternowanym tonem obwieścił, że tajemnicze uczulenie
jest efektem pomazania skóry jakimś preparatem - jak się okazało - bardzo
trwałą szminką. Ostatecznie wystarczyło mydło z wodą i odrobina
cierpliwości, a Donna w cudowny sposób wyzdrowiała.
Nareszcie małżeństwo grubo po czasie wyszło z domu, ponieważ
niespodziewanie złamał się obcas w reprezentacyjnych szpilkach Kathy.
Uszkodzenie buta wiązało się z kolejnymi poszukiwaniami, tym razem
obuwia zastępczego. Gdy ostatecznie drzwi się za nimi zamknęły, Melanie
zrobiła dzbanek czarnej herbaty z plasterkiem pomarańczy oraz
cynamonem i zmusiła dzieciaki, żeby przyniosły zeszyty do hiszpańskiego.
Wiele lat temu opanowała ten język w stopniu podstawowym
umożliwiającym komunikację, jednak pozostawiającym wiele do życzenia
jeśli chodzi o zasób słownictwa i poprawność gramatyczną.
- Ciociu! - Tobby wydarł się w niebogłosy. - Jak są po hiszpańsku grabie?!
Grabie? Boże, skąd chłopcu przyszło do głowy akurat to słowo. Ogrodu nie
mieli, więc prawdopodobnie nigdy nie skalał się grabieniem. Jones
wymownie zmarszczyła czoło, próbując odgrzebać hiszpański wyraz z
najgłębszych pokładów podświadomości.
- Jak są grabie? Jak są grabie? - wtórowała mu siostra.
Mel rzuciła okiem na mały okrągły stolik.
-Wiecie co? - powiedziała ściszonym tajemniczym głosem. – Dziś
pobawimy się inaczej.



- Jak? Jak? - wołała dziewczynka, skacząc coraz gwałtowniej po sofie.
- Powiem wam, ale musicie się uspokoić. – Melanie spojrzała srogim
wzrokiem na dzieci, a one natychmiast grzecznie usiadły. Odczekała
jeszcze chwilę, aż w pomieszczeniu zapanowała zupełna cisza. - Widzicie
te dwa słowniki? - Wskazała ręką na stolik. Rodzeństwo kiwnęło
potakująco głowami. - Urządzimy zawody. Kto pierwszy pobiegnie i
znajdzie słowo w słowniku, ten wygrywa. - Zachwycona Donna i jej brat
ruszyli z impetem w stronę stolika, a kobieta uśmiechnęła się do siebie,
zadowolona z genialnego pomysłu.
Po dwudziestej dzieci umyły się, przebrały w piżamy i przyszły do salonu,
żeby Mel tradycyjnie poczytała im Opowieści z Narni. Tuż przed
dwudziestą pierwszą wylądowały w łóżkach. Jones zamierzała zaparzyć
kolejny dzbanek herbaty, ale kiedy na kuchennym blacie dostrzegła otwartą
butelkę czerwonego wytrawnego wina, stwierdziła, że jeden kieliszek przed
snem dobrze jej zrobi. W kościele, do którego należała, oficjalnie nie piło
się alkoholu. Nawet do tak zwanej wieczerzy, w innych religijnych
zgromadzeniach określanej mianem komunii, używano soku z winogron
bądź z czarnej porzeczki. Nieoficjalnie wielu członków wspólnoty
Przełomy spożywało alkohol w rozsądnych ilościach.
Kobieta wygodnie usadowiła się w dużym miękkim fotelu. Bardzo go lubiła
i często wyobrażała sobie, że to tron Boga, a ona siada Mu na kolanach.
Wyjęła z torby Biblię, otworzyła Ewangelię Jana, rozdział ósmy i zaczęła
czytać jedną z ulubionych historii.
“Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów
zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy Nim gromadzić, a On usiadł
i rozpoczął nauczanie" – Pociągając łyk wina, Mel kontynuowała czytanie.
– "Wtedy znawcy Prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na
cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do Niego:
Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w
Prawie nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Pytali o to, aby
wystawić Go na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia Go." - Jones
odstawiła kieliszek i poprawiła się w fotelu. - "Jezus zaś schylił się i zaczął
pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i
powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią
kamieniem. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to
usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W



końcu pozostał On sam oraz kobieta stojąca pośrodku. Wtedy podniósł się i
zapytał: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: Nikt,
Panie! A Jezus: Ja też cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz". [1]

Zamknąwszy księgę, Melanie zamyśliła się. Zawsze fascynowała ją
perspektywa, z jakiej Jezus patrzył na ludzi i Jego miłość przekraczająca
bariery, grzech i uprzedzenia. Był kimś pełnym pasji i żarliwości, gotowym
do przeskoczenia każdej przepaści i góry. Zdolnym do przedarcia się przez
kraty wszelkich więzień, byleby zdobyć serce człowieka. Doskonałym i
nieskazitelnym, a jednocześnie przychodzącym do ludzi pomimo ich brudu
i niedoskonałości. Kobietę ciekawiło, czy inni wierzący w Boga
kiedykolwiek się nad tym zastanawiali. Wiedziała, że osoby pokroju
cudzołożnicy opisanej w Ewangelii, które ośmieliłyby się przestąpić próg
jej świątyni, kompletnie wywróciłyby ustanowiony ład i porządek do góry
nogami, co niekoniecznie spotkałoby się z entuzjazmem wiernych. Nie
musiała się tym jednak martwić, bo spokojna baptystyczna wspólnota wcale
takich ludzi nie szukała, a oni nie szukali kościoła.
Bill i Kathy wrócili przed dwudziestą trzecią, robiąc w korytarzu straszny
rumor. Jones gwałtownie się ocknęła. Lampka wina w połączeniu ze
zmęczeniem sprawiły, że na półtorej godziny pogrążyła się w głębokim
śnie. Zsuwając z siebie miękki koc, niezdarnie podniosła się z fotela,
potykając się o klapki.
- Wybacz – odezwała się Kathy przepraszającym tonem, upuszczając na
podłogę klucze i produkując przy tym jeszcze więcej hałasu. – Spotkanie
się przeciągnęło. Nie mogliśmy wyrwać się wcześniej.
- Nie ma sprawy – bąknęła Melanie, zmierzając chwiejnym krokiem w
stronę kuchni, żeby włożyć kieliszek do zmywarki.
- Skarby były grzeczne?
- Jak aniołki.
- Nic nie zjadłaś? - zapytała z troską koleżanka, lustrując zdziwionym
wzrokiem nietkniętą kolację.
- Nie trawił mnie głód – rzuciła niedbale Jones.
W rzeczywistości pewnie chętnie wrzuciłaby na ząb skromną porcję risotto
zostawioną do odgrzania w mikrofalówce. Lubiła jeść i pochłaniała takie
ilości jedzenia, że niejednokrotnie przyjaciele, patrząc na jej filigranową
figurę, zastanawiali się, gdzie to wszystko się mieści. Czasem rozważała



wzięcie udziału w konkursie podczas Dnia Steka. Była przekonana, że
mogłaby pokonać Molly Schuyler z Nebraski, która rok wcześniej
skonsumowała w ciągu dwudziestu minut ponad dwukilogramowe połcie
mięsa. Podobno połykała kawałki średnio krwistego steka bez rozgryzania,
a obok czuwał chirurg, na wypadek gdyby się udławiła i trzeba było
przeprowadzić zabieg tracheotomii. Problem ze stołowaniem się u Kathy
leżał zupełnie gdzie indziej. Pani Smith należała do grona fatalnych
kucharek, więc nawet najbardziej banalne potrawy w jej wykonaniu wołały
o pomstę do nieba. Mel jakoś nie chciała gasić entuzjazmu koleżanki, ciągle
eksperymentującej z nowymi przepisami. Zauważyła, że Bill przyjął
podobną taktykę, więc nic nie mówiła. Gdyby jego żona gotowała równie
dobrze jak wyglądała, facet wygrałby los na loterii. Cóż, najwidoczniej nie
można mieć wszystkiego.
- Ale wino się przydało, co? - Kathy oparła się o blat kuchenny, szczerząc
zęby w uśmiechu i zaglądając przekornie w   szaro-zielone oczy
rozmówczyni.
- A i owszem. – Melanie odwzajemniła uśmiech. - Bardzo się przydało.
Wracam do domu.
- A może prześpisz się u nas? - zaproponował szczodrze Bill.
- Nie ma takiej opcji, ale dzięki. - Kobieta przygładziła dłonią sięgające
ramion   włosy koloru mysiego blond, które zadziornie odstawały od głowy,
tworząc komicznego koguta. Wiedziała , że jeśli przenocuje w mieszkaniu
Smithów, rano zamiast ogarnąć siebie, zostanie niechybnie zaangażowana
w wyciąganie Toby’ego i Donny z łóżek.
- No to pozwól się chociaż odwieźć. – Mąż Kathy nie dawał za wygraną.
- Daj spokój. Za dziesięć minut będę w domu. Szkoda nawet uruchamiać
silnika.
Melanie spakowała swoje rzeczy do sznurkowej niebieskiej torebki i
poczłapała w kierunku drzwi.
- Jeszcze raz dziękuję. – Smith pogłaskała ją po ramieniu. – Gdybyś czegoś
potrzebowała, daj znać.
Melanie kiwnęła głową i zarzucając na plecy kolorową chustę, wyszła z
mieszkania. Postanowiła skrócić sobie drogę i obejść od zaplecza
meksykańską restaurację Toloache, w której jadała, gdy nie chciało jej się
gotować, czyli często. W knajpie każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego
dla siebie. Znakomite ceviche z tuńczyka, pyszne crepas de huitlacoche i



prawdziwe meksykańskie tacos. Wieprzowina z grilla na ogół była nieco za
twarda, ale sos z warzyw, w której ją podawano rekompensował wszelkie
niedogodności. Zaułek oświetlały tylko dwie latarnie, jeśli w ogóle działały,
ale przejście kilkuset metrów w całkowitych ciemnościach, nie stanowiło
dla kobiety żadnego problemu.
Kiedy znalazła się na ulicy, orzeźwiający chłodny wiatr owiał jej twarz.
Stwierdzając z zadowoleniem, że to idealna pogoda na spacer, ruszyła
pewnym krokiem przed siebie. Skręciła w przesmyk pomiędzy budynkami,
zdążyła jeszcze dostrzec, że latarnie się świecą i natknęła się prosto na jakąś
bijatykę. Osoby zaangażowane w bójkę wcale nie zauważyły, że ktoś
pojawił się w mrocznym zakamarku. Wykorzystując ich kompletną
nieświadomość, Mel schowała się za metalowym kontenerem na odpady.
Nie wiedziała, co powinna teraz zrobić. Po chwili lekko wychyliła głowę i
wytężyła wzrok.
W blasku działającej latarni ujrzała dorosłego mężczyznę okładającego
pięściami nastolatka. Drugi facet przytrzymywał młodego chłopaka pod
pachami, podczas gdy pierwszy bezlitośnie go bił. Wyrostek wierzgał i
szarpał się, próbując się bezskutecznie wyswobodzić z żelaznego uścisku
znacznie większego od siebie napastnika. Jones znów się ukryła. Serce
zaczęło jej walić jak oszalałe, a na czoło wystąpiły krople potu. Obejrzała
się do tyłu, licząc że ktoś jeszcze pojawi się w przejściu, ale zaułek zionął
pustką. Kobietę ogarnął potworny strach, a jednocześnie wiedziała, że nie
może pozwolić na to, co się działo. W końcu wyłoniła się na miękkich
nogach zza kontenera i stanęła pod drugą włączoną lampą. Przełknęła ślinę
i wysapała krótkie: Boże, pomóż.
- Hej! - zawołała wreszcie przez ściśnięte gardło. Oprawca nadal grzmocił
chłopaka, nie zwracając na nią najmniejszej uwagi. - Hej! - Tym razem
krzyknęła znacznie głośniej. – Zostawcie go w spokoju! - Jej głos brzmiał
tak, jakby próbowała uciszyć niesforne dzieci na szkółce niedzielnej.
Mężczyzna przestał bić dzieciaka i zastygł w bezruchu. Następnie wszyscy
trzej uczestnicy rozróby zwrócili głowy w stronę dobiegającego hałasu.
Melanie podeszła bliżej.
- Przestańcie. Natychmiast – powiedziała nieco bardziej zdecydowanym
tonem.
Facet, który lał nastolatka zmierzył drobną postać pogardliwym wzrokiem i
chyżo wyrwał w jej kierunku. Mel zdrętwiała, mając wrażenie, że w jej



ciało wbijają się setki igiełek. Żwawe kroki oprycha nie wróżyły niczego
dobrego.
- Co ja sobie myślałam? - wymamrotała pod nosem, rozważając czy zdąży
wziąć nogi za pas, czy nie.
Wtedy jej modlitwy zostały wysłuchane i w oddali zabrzmiał sygnał syreny
policyjnej. Mężczyzna zatrzymał się, nasłuchując wyjącego dźwięku, coraz
bardziej zbliżającego się do rogu Pięćdziesiątej i Pięćdziesiątej Pierwszej.
Wreszcie machnął ręką do swojego towarzysza, a ten natychmiast puścił
ofiarę. Obaj w mgnieniu oka rzucili się do ucieczki, rozpływając się za
rogiem. Pobity chłopak osunął się na ziemię, ciężko dysząc i plując krwią.
Wóz policyjny minął zaułek, gnając dalej w czerń nocy.
- Wstań – wysapała Melanie, podbiegając do leżącego i wyciągając do
niego rękę. – Pomogę ci.
Dzieciak spojrzał na nią z nieukrywaną nienawiścią, odtrącił jej dłoń i sam
z trudem dźwignął się w górę.
- Obejdzie się bez twojej pomocy - wybełkotał. Miał zakrwawioną i
posiniaczoną twarz, a oko napuchnięte do tego stopnia, że patrzył na nią
tylko przez wąską szparę.
- Poczekaj. Jesteś ranny. Trzeba wezwać pogotowie. - Mel próbowała go
zatrzymać. - Jak masz na imię? Kim były te bandziory?
- Ani mi się waż, paniusiu – odburknął młodzieniaszek z obco brzmiącym
akcentem, błyskawicznie przystawiając nóż do jej szyi. Jones pisnęła i
cofnęła się. Chłopak przez chwilę trzymał ostrze skierowane w jej stronę, a
potem wyraźnie kulejąc na prawą nogę, oddalił się. Gdy zupełnie zniknął
Melanie z oczu,  kobieta podeszła do muru i oparła się o niego plecami,
próbując uspokoić oddech. Bezczelny smarkacz – pomyślała. Przyszła mu z
pomocą, ryzykując utratę zdrowia, a może nawet życia, a ten arogancki
gnojek wcale tego nie docenił. Co więcej, potraktował ją okropnie, strasząc
nożem!
-Psssst.
Jones zamarła. Rozejrzała się ostrożnie wokół, starając się rozeznać, skąd
przychodzi dźwięk.
-Pssst. Melanie. – Ktoś półgłosem wypowiedział jej imię.
Kobieta wytężyła wzrok. Zza kontenerów po drugiej stronie wąskiej
uliczki, wynurzyły się dwie postacie i zaczęły się przemieszczać w jej
stronę. Kiedy zbliżyły się do światła, oczom Mel ukazali się kobieta i



mężczyzna w wieku około trzydziestu kilku lat. Wysocy, o szczupłych
sylwetkach i ubrani w osobliwe czarne skórzane kombinezony,
przypominali nieco motocyklistów. Brakowało tylko kasków.
- Zaskoczona zachowaniem dzieciaka, co Mel? – zagadnął do niej
mężczyzna.
- Przepraszam, czy my się znamy? - Jones obrzuciła parę podejrzliwym
wzrokiem.
- I tak, i nie. - Kobieta uprzedziła odpowiedź swojego towarzysza. - My
ciebie trochę znamy. Ty nas raczej nie.
- Aha – zająknęła się Melanie. – Przyznam szczerze, że coraz mniej z tego
rozumiem.
- Jason Bright. – Facet wyciągnął dłoń. – A to moja partnerka, Lesley
Cunnigan. Miło nam.
Melanie z wahaniem uścisnęła im ręce.
- Kim jesteście? - zapytała, usilnie zastanawiając się, czy aby przypadkiem
nie przebywa nadal w mieszkaniu Smithów, siedząc w ich fotelu i śniąc
dziwny sen.
- Pracujemy dla tajnej agencji zajmującej się wykrywaniem nadużyć i
przestępstw – wyjaśnił Jason.
- Dla Harm Prevention – dorzuciła Lesley.
Jones pokiwała głową, szczypiąc się jednocześnie w udo.
- Czy możecie mi coś wyjaśnić? - odezwała się po chwili, dochodząc do
wniosku, że jednak nie śpi. - Czy mi się tylko wydaje, czy byliście tu przez
cały czas i nie zrobiliście nic, żeby powstrzymać krzywdę , która przed
chwilą działa się na waszych oczach? - Kobieta wydęła wargi, dostrzegając
za ich paskami pistolety Glock 19. – I nawet nie kiwnęliście palcem, kiedy
wkroczyłam do akcji, narażając swoje życie? – wycedziła przez zęby.
- Melanie. – Mężczyzna delikatnie położył rękę na jej ramieniu. – Tu nie
chodzi tylko o to pobicie.
- Słucham? - Jones parsknęła z oburzeniem, bezceremonialnie strącając
dłoń Jasona. – Chyba oprawcy musieliby zakatować smarkacza na śmierć,
abyście zaczęli łaskawie działać. - Kobieta poczuła, że wzbiera w niej
złość.
- To by się nie wydarzyło – obwieściła spokojnie Lesley. – Jest dla nich
zbyt cenny. Gra toczy się o coś dużo grubszego.



- Naprawdę? - Melanie nie zamierzała dłużej słuchać enigmatycznych
farmazonów.
- Nie odchodź. – Agentka zagrodziła jej drogę. - Mamy twoje imię i
nazwisko na liście. Chcemy, żebyś nam pomogła. Jeśli oczywiście się
zgodzisz. - Cunnigan wyciągnęła z kieszeni kawałek papieru i rozwinęła
go. Przystawiła kartkę do światła, przesunęła po niej palcem w dół i z
zadowoleniem spojrzała na Jones. – Zobacz. Figurujesz pod numerem
jedenaście.
Sytuacja stawała się coraz dziwaczniejsza.
- Teraz nie możemy powiedzieć ci niczego więcej – odezwał się w końcu
Jason, przerywając przeciągające się wymowne milczenie. - Czekaj na nas
w piątek w porze lunchu przy fontannach przed biurowcem Seagram. Tam
pracujesz, prawda? W firmie Watkins & Sons?
Podejrzliwość Melanie rosła w zawrotnym tempie.
- Sporo o mnie wiecie – skomentowała szorstko.
- No cóż. Posiadamy swoje źródła – wyjaśnił Bright. - Jeśli się nie pojawisz
uznamy, że nasze spotkanie nigdy nie miało miejsca. Ty będziesz nadal żyła
swoim życiem i być może nigdy nie zasmakujesz zmiany, za którą w głębi
serca tęsknisz.
Ostatnie zdanie agenta zapaliło w głowie Mel czerwoną lampkę.
- Zaraz. Chwileczkę – wykrztusiła. – Co masz właściwie na myśli?
- Przyjdź w piątek.
- Nie. O co tutaj chodzi? - Ton kobiety zrobił się niemal rozpaczliwy.
- Przykro nam. – Lesley wyciągnęła rękę przed siebie, chcąc zatrzymać
potok pytań płynących z ust rozmówczyni. - Nic więcej nie wolno nam
powiedzieć.
Para zaczęła się powoli oddalać i Jones mogłaby przysiąc, że dosłownie
wyparowali. Rzuciła się za nimi w pościg, ale już ich nigdzie nie było.
Zupełnie jakby zapadli się pod ziemię, albo rozpłynęli w powietrzu.
Melanie wpadła zdyszana do swojego mieszkania i pośpiesznie włączyła
laptopa. Gorączkowo wystukała coś na klawiaturze, a jej oczy przesuwały
się w szybkim tempie po ekranie.
- Cholera jasna! - zaklęła pod nosem. – Agencja Harm Prevention nie
istnieje – mruknęła sama do siebie, odchylając się na obrotowym krześle.
Najwyraźniej dała się ponieść fantazji. Z drugiej strony – głowiła się –
skoro są tajni, nie znajdę ich przecież w Internecie. Więc może… ? Nieeee!



Co ja wyprawiam? Pozwoliłam się zrobić w bambuko przez jakichś
idiotów. - Zamknęła z hukiem klapę komputera i poszła wziąć prysznic.
W końcu wślizgnęła się do łóżka, wciąż analizując szczegóły absurdalnego
spotkania. Skąd ci ludzie ją znali? W czym miałaby im pomóc? Mówili, że
mają ją na niewiadomego pochodzenia liście? Dlaczego? Co chcieli
przekazać, kiedy wspomnieli o grze toczącej się o coś grubszego? I
najbardziej zastanawiające: o co temu facetowi chodziło, gdy mówił o jej
tęsknotach? A może są jakimiś psychopatami? Kotłujące się pytania
rozsadzały jej czaszkę. Przewracała się z boku na bok przez kilka godzin,
usiłując znaleźć dogodną pozycję. Wreszcie wycieńczona próbami
zaśnięcia, zapaliła nocną lampkę i usiadła.
-Boże - odezwała się cicho. – Muszę się czegoś więcej dowiedzieć, bo
chyba oszaleję. Jeśli to żart, nikt w piątek nie będzie na mnie czekał. Mam
tylko nadzieję, że jutro nie pojawi się w Internecie żaden kretyński filmik. -
Melanie nagle sparaliżowała myśl, że cała sytuacja, łącznie z bijatyką,
okaże się jakimś koszmarnym wygłupem i następnego dnia zostanie
nagłośniony. Oczami wyobraźni już widziała tytuł filmiku: "Melanie Jones i
wyimaginowana agencja Harm Prevention. Zobacz koniecznie." - Boże –
wróciła do modlitwy. – Proszę, ochroń mnie, gdybym nieświadomie
pakowała się w bagno. - Zgasiła lampkę i natychmiast zasnęła.

***

Następnego dnia wstała całkiem rześka, biorąc pod uwagę atrakcje
poprzedniego wieczoru i prawie nieprzespaną noc. Przyjechała do biura i
zajęła się pracą, co wcale nie przychodziło jej łatwo. Natłok myśli powrócił
z nową siłą. Mel spojrzała w kalendarz. Piątek dopiero jutro. Może powinna
komuś opowiedzieć o dziwnym spotkaniu? Przeszukała wiadomości pod
kątem bójek w Nowym Jorku ubiegłej nocy. Owszem, w różnych częściach
miasta miało miejsce kilka rozrób, napadów z bronią i postrzałów, a nawet
jedno zabójstwo, ale o zaułku przy Pięćdziesiątej nic nie wspomnieli. A
zresztą co mieli napisać, skoro ona i ludzie z rzekomej tajnej agencji byli
prawdopodobnie jedynymi świadkami tego zdarzenia, nie licząc oczywiście
oprawców i ofiary. Oni raczej nie doniosą mediom o pobiciu. Właściwie
dlaczego chłopak odrzucił jej pomoc? Pewnie jest w coś zamieszany. Musi
być w coś zamieszany. W coś, co nie może wyjść na jaw. Jones miała



wrażenie, że w jej głowie bezustannie kręci się irytujący kołowrotek.
Położyła rękę na czole, żeby uśmierzyć tępy ból, który zaatakował nagle i
bez uprzedzenia.
W końcu rozejrzała się powoli po biurze, zastanawiając się, czy jest tu ktoś,
komu mogłaby zaufać. Belinda Parlington. Nie. Zbyt słabo się znają.
Timothy Drake. Hmm... Nie. Jest za bardzo zasadniczy. Stephany Pearl.
Jones rzuciła okiem na puste stanowisko przy oknie. Mogłaby okazać się
odpowiednią osobą, ale od tygodnia leżała w domu złożona wysoką
gorączką. Przez głowę Mel przemknął pomysł, że powinna podzielić się
historią z kimś z kościoła. Zmarszczyła czoło, ostrożnie rozważając
wyłaniającą się opcję, a za moment biczując się za to, że od razu nie wpadła
na powyższe rozwiązanie. Wtedy ujrzała Kathy Smith. No jasne! Nawet
wczoraj zastanawiała się, czy nie wrócić do mieszkania zaprzyjaźnionego
małżeństwa. W końcu wydarzenie miało miejsce niemal tuż pod ich
blokiem. Jones należała do osób, które najpierw muszą przetrawić wszystko
w samotności. Teraz najwyraźniej utknęła w martwym punkcie na dobre i
niezwłocznie potrzebowała wsparcia. Wstała od swojego biurka i podeszła
do pani Smith.
- Znajdziesz dla mnie chwilkę? - szepnęła jej prosto do ucha.
Kathy spojrzała w górę, podniosła się bez słowa i poszły razem do wolnej
sali konferencyjnej.
- Coś ci opowiem – zaczęła Mel. – Błagam, wysłuchaj mnie do końca i
odeprzyj atak uporczywych myśli wmawiających ci, że mi odbiło. -
Koleżanka popatrzyła na nią nieco podejrzliwie, ale ochoczo kiwnęła głową
na znak zgody. Melanie roztoczyła opowieść z poprzedniego wieczoru, nie
pomijając żadnego szczegółu, łącznie z wyparowaniem Jasona i Lesley.
Kiedy skończyła, Kathy odchrząknęła i otworzyła usta, żeby coś
powiedzieć. Jednak po chwili zamknęła je z powrotem i nadal milczała.
- I zamierzasz jutro na nich czekać? - odezwała się wreszcie w taki sposób,
że Jones natychmiast pożałowała wyboru powiernika.
- Hmm... nie wiem – bąknęła. - Wciąż się zastanawiam, dlatego pytam cię o
radę.
- Boże! Mel! - niemal wykrzyknęła Smith. - To czubki. Na pewno nagrają
cię jak sterczysz pod fontanną, bezskutecznie wypatrując agentów – celowo
podkreśliła ostatnie słowo.
- Czyli jednak?



- Co?
- Sądzisz, że to idiotyczny kawał?
- A co innego? - Kathy rozłożyła bezsilnie ręce. - Myślisz, że naprawdę
mogą należeć do tajnej agencji? - parsknęła ironicznie.
- Nie – skłamała Mel, nie chcąc się narażać na kolejne chrząknięcia i
cmokania brunetki.
- No więc sprawa prosta. Zapomnij o całym zdarzeniu - poradziła. - Biedny
chłopak – dodała. – Sam się o to prawdopodobnie prosił. Ma coś na
sumieniu, dlatego dostał łomot – zakończyła przeciągłym westchnieniem.
- Dziewczyny – przerwał im George Bloom, ich bezpośredni szef, który
niespodziewanie stanął w wejściu do sali. - Za dwa tygodnie przyjeżdża pan
Ray Watkins. Będzie sprawdzał różne rzeczy, więc trzeba się przygotować.
Właściciel Watkins & Sons zaliczał się do ludzi drobiazgowych, żeby nie
użyć określenia małostkowych, dlatego jego wizyty oznaczały spory stres.
Wraz ze swoim bratem odziedziczyli kilka lat temu firmę po ojcu, ale
ostatecznie brat sprzedał mu swoją część i oddał się biznesowi związanemu
z budowaniem ekskluzywnych jachtów.
- Dzięki, że dałeś znać wcześniej, George – odetchnęła z ulgą Kathy. – Coś
się jeszcze podrasuje w papierach  – zażartowała i cała trójka rozeszła się
do swoich stanowisk. Szef zamknął za sobą drzwi prywatnego biura.
Najwidoczniej potrzebował chwili samotności.
Melanie podjęła decyzję, że nawet jeśli postanowi zjawić się jutro o
dwunastej przed budynkiem, nikomu już nie piśnie ani słowa o całej
sprawie. Robiąc z siebie wariatkę, przynajmniej nie naje się wstydu i nie
będzie skazana na wysłuchiwanie protekcjonalnych komentarzy typu “a nie
mówiłam”, ze strony Kathy lub innych. Jakby w takich sytuacjach złośliwe
uwagi były komukolwiek potrzebne. Dzień minął spokojnie, a następny
poranek zaczął się również bez żadnych ekscesów.  Wybiło południe, czas
dłuższej przerwy przeznaczonej na lunch. Jones zaczęła się niespokojnie
wiercić.
- Mel, idziesz do Lobster Club na sałatkę z homarem? - zagadał do niej
smagły brunet z długimi wąsami, przechodząc obok jej biurka.
- Eee...  jeszcze nie wiem. A co? - odpowiedziała kobieta, lekko się
krzywiąc.
- Wybieramy się całą ekipą. Dołącz do nas. – Mężczyzna puścił do niej oko.
Ted Farrel, największy podrywacz w całym Seagram, słynął ze swoich



licznych miłosnych podbojów i strużki damskich łez ciągnących się za nim,
niczym gęsto wybrukowana trupami ścieżka rozpaczy.
- Zastanowię się – mruknęła Mel, zerkając na ścienny zegar. Tylko tego
brakowało, żeby połowa współpracowników władowała się do Lobster
Club z idealnym widokiem na dziedziniec z fontannami.         
Ted poszedł, rzucając jej na odchodne zalotne spojrzenie, które zupełnie
zignorowała. Co robić? Serce Melanie zaczęło bić szybciej. Wstała i
zajrzała do kuchni. Kręciło się w niej kilku kolegów preferujących własne
jedzenie od stołowania się w knajpach. Kobieta poczłapała do swojego
biurka i postała tam jeszcze przez chwilę. Dochodziła dwunasta pięć. W
końcu skierowała się do wyjścia na przestronny taras. Kiedy znalazła się
przy szklanej balustradzie, lekko się wychyliła, ale przecież nie istniała
żadna, nawet najdrobniejsza szansa, żeby z tej wysokości rozpoznać
kogokolwiek pośród malutkich ciemnych punkcików przesuwających się
energicznie po betonowym placu.  Wróciła do środka, wpadając wprost na
George'a.
- Nie idziesz na lunch? - rzucił ze zdumieniem, jakby codziennie gdzieś
wychodziła. Boże, czy on też zamierzał udać się do Lobster Club?
Mel dopadła jednym susem do swojego stanowiska, chwyciła torebkę i była
już w drodze do windy.
- Idę! - krzyknęła przez zasuwające się drzwi. – Tylko nie do Lobster Club
– dopowiedziała pod nosem, stojąc między innymi pracownikami
wieżowca, zjeżdżającymi na parter.

Dzieci ulicy

Kobieta wyszła przed budynek i rytmicznym krokiem minęła kawałek
schludnego trawnika z trzema drzewami o identycznej wysokości,
zasadzonymi w równych odległościach od siebie. Często po pracy siadała w
towarzystwie Stephany Pearl na ławce ustawionej przed tą żałosną
namiastką zieleni. Koleżanka paliła papierosa a ona piła kawę na wynos,



rozprawiając o życiu i jego sensie. Czasem omawiały wydarzenia w biurze,
ale nigdy nie obgadywały współpracowników za ich plecami. Melanie
słynęła ze swojej dyskrecji, dlatego ludzie wiedzieli, że ich sekrety
pozostaną przy niej bezpieczne, niczym w pancernym sejfie.
Jones przemieszczała się wzdłuż fontanny, obserwując kamienny murek po
przeciwnej stronie, na którym przycupnęło kilkanaście osób spożywających
naprędce lunch. Szybko zlustrowała roześmiane twarze ludzi zatopionych w
konwersacjach i skupione oblicza wcinających kanapki w samotności. Nie
zauważywszy wśród nich nikogo znajomego, odetchnęła z ulgą. Przez cały
czas modliła się w duchu, żeby żaden kolega nie wypatrzył jej przez szybę
restauracji. Nagle zamarła w bezruchu, widząc tuż przed sobą kogoś
przypominającego Kathy Smith. Nawet nie chciała sobie wyobrażać, ile
chrząknięć, westchnień i cmoknięć przyszłoby jej znieść, gdyby teraz
spotkała zielonooką brunetkę. Na szczęście okazało się, że to tylko osoba
łudząco do niej podobna.
Mel zaczęła modlić się jeszcze intensywniej, zasłaniając twarz torebką w
akcie desperacji. Dotarłszy do schodków prowadzących na chodnik,
nerwowo rozejrzała się w prawo, a potem w lewo. Po chwili zerknęła na
zegarek. Dwunasta piętnaście. Może już odeszli? Może nigdy się tu nie
pojawili? Jones odkryła z wielkim zdumieniem, że ta myśl napełnia ją
dziwnym smutkiem. Facet w eleganckim garniturze z bordową aktówką w
ręku i z telefonem przy uchu, potrącił ją, wyrywając tym samym z
zamyślenia. Wycedził przez zęby zdawkowe “przepraszam”, które brzmiało
bardziej jak przekleństwo, i minął ją z obojętnością, nawet nie zatrzymując
na niej spojrzenia. Mel potarła ramię i doszła do wniosku, że czas
zapomnieć o incydencie sprzed dwóch dni i wrócić do normalnego życia.
Zmierzając w kierunku biurowca, zdusiła w sobie nutę podnoszącej się
nostalgii. Wtedy powietrze rozdarł przeciągły dźwięk klaksonu zmuszający
ją do obejrzenia się za siebie. Tuż przy chodniku zatrzymał się czarny
Chevrolet Silverado, szyba powędrowała w dół i jakiś mężczyzna
przywołał Jones zdecydowanym gestem dłoni. Kobieta wytężyła wzrok, ale
żeby mu się lepiej przyjrzeć musiała podejść bliżej. W ów niezapomniany
wieczór, latarnia w zaułku dość marnie oświetlała agentów, ale to chyba
rzeczywiście był Jason!
- Wsiadaj, Mel – ponaglił ją facet. – No co czekasz? - Zmierzył wzrokiem
biały falbaniasty kołnierz jej bluzki, wydobywający się spod szarej



marynarki. Strój uzupełniała czarna spódnica sięgająca za kolana i pantofle
na płaskiej podeszwie w tym samym kolorze.
Melanie otworzyła tylne drzwi pick-upa i bezszelestnie wsunęła się na
skórzane siedzenie, nie odzywając się ani słowem.
- A więc jednak naprawdę istniejecie – rzuciła, kiedy oddalili się od
wieżowca.
- Myślałaś, że cię wkręcamy? - zapytał przyjaźnie Bright.
- Zgadza się. - Melanie wciąż nie wierzyła, że znów się spotykają.
- Jednak w odmęcie kotłujących się wątpliwości, coś podpowiadało ci, że
warto dziś czekać przed Seagram. - Jason zwrócił ku niej twarz i
szelmowsko się uśmiechnął.
Melanie miała nadzieję, że to coś jest głosem Boga, bo w przeciwnym razie
mogły ją czekać poważne komplikacje. Przyjrzała się agentowi, brunetowi
o pociągłej smagłej twarzy i niebieskich oczach, a właściwie szafirowo-
niebieskich z domieszką zieleni. Melanie nigdy takich nie widziała.
Zastanawiała się, czy to nie są przypadkiem szkła kontaktowe zmieniające
kolor tęczówek. Stwierdziła, że Jason jest nawet przystojny i sprawia
wrażenie miłego. Nie zamierzała się jednak z nim zakumplować. Miała
dość odgrywania piątego koła u wozu i gorzkiego smaku odrzucenia,
którym kończyły się jej przyjaźnie z facetami. Poza tym Bright był dużo
młodszy od niej.
- Gdzie jest Lesley? - Postanowiła nie rozwijać wątku natrętnych myśli i nie
wspominać, że niemal eksplodowały w jej głowie.
- Czeka na nas na miejscu. Wkrótce się zobaczycie.
Mężczyzna przebił się do Piątej Alei, a potem tuż przy Bryant Park skręcił
w małą boczną uliczkę. Zatrzymał się przed wysoką bramą, podobną do
tych, za którymi ukrywają się ekskluzywne wille, sięgnął do schowka pod
siedzeniem pasażera i wyjął pilota. Kiedy dotknął przycisku, wielkie wrota
zaczęły się leniwie otwierać. Gdy samochód wjechał do środka, oczom
Melanie ukazał się imponujących rozmiarów zadbany ogród pełen drzew
oraz najbardziej niespotykanych gatunków krzewów i kwiatów. Kobieta
znała się trochę na roślinach, ponieważ przy domu rodziców był kawałek
ziemi. Nie raz pomagała tacie pielęgnować jego ulubione róże i sadzić
nowe nabytki, które pojawiały się regularnie na niewielkiej parceli. Patrząc
przez szybę na zieleń, Mel wiedziała, że te rośliny wymagają ręki bardzo
wprawnego ogrodnika, a dla wielu z nich w początkowej fazie wzrostu,



szklarnia stanowi warunek konieczny. Chevrolet Silverado minął staw z
nenufarami pływającymi po powierzchni wody i fontanną w kształcie
rzeźby Dawida wyrywającego owcę z paszczy lwa.  Następnie stanął na
obszernym placu wybrukowanym kolorową kostką tworzącą piękną
mozaikę.
- Chodź – zachęcił ją Bright, otwierając tylne drzwi auta.
Jones wysiadła i zmierzyła wzrokiem luksusową rezydencję. Trzypiętrowy
budynek wykonany z czerwonej cegły, wyglądał zarówno solidnie, jak i
dostojnie. Proste, ale nieoczywiste rozwiązania architektoniczne nadawały
mu uroku. Drewniane okna i obszerny oszklony taras na drugim piętrze
robiły wrażenie. Kobieta objęła wzrokiem dach. Wyglądało na to, że
wewnątrz oszklonego pomieszczenia znajdował się basen lub siłownia.
Melanie zerknęła w bok. Rzeczywiście nie pomyliła się co do szklarni. Na
idealnie przystrzyżonym trawniku stał osobny nietypowy pawilon, którego
konstrukcja posiadała przedsionek dający możliwość wykorzystania
powierzchni nie tylko do uprawy roślin, ale również do celów
wypoczynkowych. Najwidoczniej agenci Harm Prevention na brak szmalu
nie narzekają – pomyślała i zerknęła z niepokojem na zegarek.
- Nie martw się. Wrócisz do biura na czas – zapewnił ją Jason.
Ciekawe w jaki sposób – skomentowała w myślach Melanie. – Dochodzi
trzynasta, a ja się jeszcze niczego nie dowiedziałam.
- Dopiero za dziesięć minut – odezwał się agent, odnosząc się do jej
niewypowiedzianej uwagi. - A dziesięć minut to szmat czasu. –
Wyszczerzył zęby w szerokim uśmiechu. - Pieniądze nie stanowią dla nas
żadnego problemu. Szef nie skąpi – dodał.
Mel kompletnie zamurowało. Dotarli w milczeniu do granatowych drzwi z
kołatką w kształcie głowy orła, ale zanim zdążyli zapukać lub zadzwonić (
na ścianie znajdował się również dzwonek w starodawnym stylu), drzwi
gwałtownie otworzyły się na oścież. Pojawiła się w nich Lesley ubrana w
taki sam kombinezon jak ostatnio, tyle że w kolorze czerwonym, idealnie
współgrającym z jej ognisto rudymi kręconymi włosami.
- Co wam tak długo zeszło? – powitała ich lekko niezadowolonym tonem.
- No cóż. Panna Jones zwlekała, zanim łaskawie wyszła przed budynek.
- Ja... - Melanie chciała się wytłumaczyć.
- Trudno – skwitowała Cunnigan, przerywając jej bez żadnych skrupułów. –
Zaczynajmy.



Agenci ruszyli przodem, a Mel prawie biegnąc po długim korytarzu,
próbowała dotrzymać im kroku. Zdążyła zauważyć, że marmurowy hol jest
urządzony w starodawnym stylu, a wzdłuż jego jednej ściany ciągnie się
lustro w wymyślnej oprawie. Drugą ścianę z kolei pokrywały obrazy
przedstawiające góry w najróżniejszych odsłonach i sceneriach, od Gór
Skalistych poprzez Kordyliery, Góry Kaskadowe i Panamint Range, aż po
Appalachy.
- Wydawało mi się, że jest trochę wyższa – szepnęła Lesley do Jasona.
Oboje równocześnie odwrócili się do tyłu, taksując kobietę spojrzeniem.
Zastanawiając się, co agenci mieli na myśli, Melanie weszła do ogromnego
salonu przerobionego na biuro z komputerami i korkowymi tablicami
zawieszonymi na ścianach. Dość surowe wnętrze ocieplały dwie obszerne
skórzane beżowe kanapy, ustawione pod ciągnącymi się na całej długości
ściany przeszklonymi drzwiami tarasowymi. Widząc, że w pokoju wre jak
w ulu od uwijających się przy biurkach ludzi, Jones miała wątpliwości czy
ktokolwiek używa sof, na których byłoby przecież tak miło usiąść, napić się
kawy i popatrzeć na piękny ogród. Na podłodze wykonanej z najlepszej
jakości drewna o lekko żółtawym odcieniu stały zwykłe biurka całkowicie
do niej nie pasujące, a wręcz gryzące się z elegancką posadzką.
Najwyraźniej jednak nikt się tym nie przejmował. Na widok drobnej
blondynki, spojrzenia oderwały się od ekranów komputerów.  Kilka osób
skinęło głowami w taki sposób, jakby witały dawno niewidzianą znajomą.
Melanie zaschło w ustach.
- Czy mogę skorzystać z toalety? - wypaliła.
- Wejście od korytarza z lewej strony – rzuciła agentka. – Tylko pośpiesz
się.
Jones opuściła salon i minęła po drodze potężnego brodatego faceta. Ten
nie tylko jej się przyglądał, ale przechodząc obok powiedział "Cześć, Mel".
Kobieta weszła do pomieszczenia pretendującego wyglądem do łazienki na
królewskim zamku. Stanęła przed dużym lustrem i odkręciła wodę z kranu,
żeby napić się i opłukać twarz.
- Boże, co ja tutaj robię? – wymamrotała pod nosem, patrząc na swoje
odbicie i wycierając skórę miękkim ręcznikiem.
W końcu postanowiła wrócić do salonu, wiedząc że przecież nie może
spędzić wieczności w łazience. Sama naważyła sobie tego piwa, więc
musiała je wypić. Trzeba było zostać u Smithów lub wybrać inną drogę do



domu. Albo nie pojawiać się przed Seagram, udając że nic się nie
wydarzyło. Zapominając o całym dziwnym zajściu i żyjąc dalej swoim
życiem.
- No nareszcie – powiedziała przeciągle Lesley i obrzuciła Mel
podejrzliwym wzrokiem, kiedy ta pojawiła się w drzwiach pokoju
przerobionego na biuro. – Już myślałam, że wyskoczyłaś przez okno. - Taki
zamiar rzeczywiście przemknął mi przez głowę - pomyślała Melanie. W
kącikach ust agentów pojawił się figlarny uśmiech.
- Czy wy czytacie w moich myślach? - wykrztusiła Jones z oburzeniem,
posyłając Jasonowi ponaglające pytające spojrzenie, które kazało mu jak
najszybciej udzielić wyjaśnień.
- Nie we wszystkich - odparł przepraszającym tonem.
- To już szczyt wszystkiego! - Mel się zdenerwowała.
- Spokojnie.
- Jestem spokojna. – Kobieta przymknęła oczy i wzięła głęboki oddech. –
Jestem spokojna jak cholera. Skąd ci wszyscy ludzie mnie znają? - syknęła
przez zaciśnięte zęby. - Kim jesteście?
- Melanie. – Jason przysunął jej krzesło. – Usiądź, proszę. Chcesz kawy
albo wody?
- Nie, dzięki. – Wzrok Jones padł na tablicę korkową wiszącą na ścianie
nieopodal biurka. Powierzchnię oblepiały zdjęcia ludzi, miejsc i różne
odręczne zapiski. Niektóre z nich były przekreślone grubym flamastrem,
inne nie. Emily Braxton! Kobieta podniosła się z krzesła i podeszła bliżej.
Chryste Panie! To jedna z najbardziej nagłośnionych spraw. Emily, córka
burmistrza Nowego Jorku, została porwana w drodze do szkoły. Wszystkie
stacje telewizyjne i gazety w całym kraju huczały na ten temat.
Podejrzewano cyniczną prowokację terrorystyczną, która zapoczątkuje
szereg następnych incydentów. W poszukiwania zaangażowano od licha i
trochę funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych. Jones
odwróciła się z osłupiałym wyrazem twarzy w stronę agentów, a potem
znów wlepiła oczy w tablicę. Dwa tygodnie wcześniej FBI w cudowny
sposób wpadło na trop poszukiwanej i sprowadziło ją bezpiecznie do domu.
Córkę burmistrza uwięziono w pustym mieszkaniu na Bronxie. Nie spadł
jej włos z głowy, ale sprawców wciąż nie dopadli. Serce Mel zaczęło bić
szybciej.



- Czy mieliście z tym coś wspólnego? - zapytała drżącym głosem,
wskazując palcem na zdjęcie dziewczynki.
- Melanie. – Lesley nerwowo bębniła po oparciu krzesła. – Czy możesz... ?
Kobieta w końcu pokornie usiadła a agenci zajęli miejsca na przeciwko
niej.
- Jesteśmy tajną organizacją, więc nie wyjawimy ci niektórych szczegółów.
– Jason zrobił wstęp. Jones skrzyżowała ręce na piersiach i lekko zacisnęła
wargi. - Skoro się tutaj pojawiłaś, to znaczy, że chcesz z nami
współpracować. - Mężczyzna lekko uniósł brwi.
- Powiemy ci tyle, ile będziemy mogli – wtrąciła Lesley.
- Byłoby miło - skomentowała Mel.
- Współczułaś temu nastolatkowi w zaułku, prawda? - zapytał agent.
Mel odchyliła się na krześle.
- Kiedy tamten bandzior go grzmocił, owszem. Jednak w momencie, gdy
smarkacz przyłożył mi ostrze noża do szyi, żal jakoś nagle uleciał.
- Te dzieciaki noszą w sobie wiele gniewu i nienawiści – oznajmiła Lesley.
- Niczym przestraszone zranione zwierzęta. Nikt ich nie kocha, a one nie
kochają nikogo.
- Byłaś świadkiem... – Bright demonstracyjnie zawiesił głos, patrząc na
Cunnigan. - … jak dwóch alfonsów zmusza męską prostytutkę do
posłuszeństwa. – Znów przerzucił wzrok na Melanie.
- Co? - wycedziła, przełykając ślinę przez ściśnięte gardło.
- Słyszałaś o klubie Toxic Love? - rzuciła pytanie Lesley i wcale nie
czekając na odpowiedź, wyjęła z tekturowej teczki kilka zdjęć. Jones
spojrzała na fotografie. Wiodąc spokojne życie, nigdy nie odwiedziła
żadnego klubu. Zresztą w jej kościele tego typu incydent nie spotkałby się z
aprobatą. Fakt, że bardzo lubiła tańczyć, dlatego w mieszkaniu często
odsuwała meble, żeby wygospodarować więcej przestrzeni, włączała
muzykę soul, przeważnie Nory Mohammed Noor lub Alice Smith i
zupełnie się zapominała. W jej zborze, tak zwane pląsy dla Boga,
ograniczały się do lekkiego kołysania biodrami lub ewentualnie
przestępowania z nogi na nogę. Jeśli chodzi o instrumenty, prym wiodły
organy, ostatnio nieco częściej przeplatane gitarą akustyczną i pianinem.
Podczas gdy wiele innych kościołów przeżywało muzyczne przebudzenie,
wspólnota Melanie opierała się zmianom, niczym nieporuszony
monumentalny głaz.



Chociaż życie nocne było dla pracowniczki firmy prawniczej całkowicie
obce, podobnie jak większość mieszkańców Nowego Jorku, wiedziała,
czym jest Toxic Love. Najbardziej popularny klub w mieście i nie tylko,
położony na rogu Szóstej Alei i Czterdziestej Ósmej Ulicy, skupiający
towarzyską śmietankę i najlepszych didżejów.
- Tak, słyszałam – odparła.
- Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że w takich klubach nie tylko się
tańczy – odezwał się Jason.
- Za kogo mnie uważacie?  –  Mel obruszyła się. - Fakt, sprawiam wrażenie
naiwnej blondynki – nabrała powietrza - ale nie przybyłam z kosmosu i
domyślam się, co się wyprawia w klubach. Mogę jednak prosić o trochę
wody?
Jason podniósł się i ruszył w kierunku niewielkiej lodówki z przeszklonym
frontem, której Melanie wcześniej nie zauważyła.
- Świetnie. Zaoszczędzisz nam czasu na wyjaśnienia – skwitowała
rudowłosa agentka.
- Podejrzewamy, że w Toxic Love dzieje się znacznie więcej. – Bright
rozładował zawiesistą atmosferę. Napełnił szklankę i podsunął ją bliżej
Melanie, a następnie odstawił butelkę na bok. – Mamy przypuszczenia, że
w piwnicach klubu są przetrzymywani i zmuszani do prostytucji młodzi
ludzie, głównie z Tajlandii.
Zapadła długa cisza.
- Dlaczego nie zwieją lub nie doniosą na swoich stręczycieli? - zapytała w
końcu Mel, upijając łyk wody.
- Są zastraszeni i ani myślą uciekać lub z kimś o tym rozmawiać.
Przeważnie bardzo słabo znają język, a niektórzy wcale.
- Poza tym – zauważyła Lesley – muszą odrobić za przerzut. Przebywają na
terenie Stanów Zjednoczonych nielegalnie. Pisną słówko, a następnego dnia
zostaną aresztowani a potem odesłani do swojego kraju.
- Nie możecie powiadomić policji o waszych spekulacjach? - drążyła Jones.
- Niech sprawdzą klub.
Agenci spojrzeli po sobie.
- Gdyby to było takie oczywiste, nie siedzielibyśmy tu dzisiaj i nie
gawędzili z tobą – podsumowała Cunnigan lekko protekcjonalnym tonem.
- To znaczy? – wydukała Melanie.



- W całą sprawę prawdopodobnie jest zamieszany ktoś wpływowy –
obwieścił Jason. – Potrzebujemy czegoś dużo więcej niż domysłów. Sama
rozumiesz, że oczernienie niewinnego prominentnego człowieka
skończyłoby się katastrofalną aferą.
- To gość mający firmy prawnicze w Los Angeles, Chicago, Filadelfii, Las
Vegas, Phoenix i Nowym Jorku. – Lesley zaczęła się bawić długopisem. – I
jednocześnie właściciel klubu Toxic Love. – Spojrzała wymownie na Jones.
Kobieta zastygła w bezruchu.
- Czy chcecie powiedzieć, że to… - parsknęła, zalewając napojem zdjęcia. -
Przepraszam - wybełkotała, osuszając kropelki wody chusteczką, którą
wyjęła z torebki.
- Niestety tak. Mamy wszelkie podstawy sądzić, że pan Ray Watkins
maczał w tym nie tylko palce, ale obie ręce – stwierdził ze smutkiem
Bright.
Melanie  poczuła, że krew odpływa jej z twarzy.
- Nie miałam pojęcia, że pan Watkins jest właścicielem klubu... - urwała,
spuszczając głowę i uświadamiając sobie po raz kolejny, że zwykle jako
ostatnia dowiadywała się o rzeczach oczywistych dla innych ludzi.
- A co właściwie możesz powiedzieć o życiu Ray'a Watkinsa?
- Właściwie niewiele – odparła Mel, podnosząc wzrok na agentów. - Za
dwa tygodnie złoży nam wizytę w firmie.
- Zaplanowaliśmy naszą akcję właśnie na ten czas – poinformowała
Cunnigan.
- Akcję? - Jones próbowała gorączkowo zrozumieć, o czym mówi
rudowłosa kobieta.
- Wejdziemy do podziemi klubu i sprawdzimy, czy nasze źródła nie są w
błędzie – wyjaśniła agentka.
- A jaką ja miałabym odegrać rolę? - zapytała Mel z wahaniem, przerażona
na samą myśl o tym, że pracownicy Harm Prevention oczekują od niej
udziału w ich tajnej misji.
- Chciałbym ci coś pokazać – zaproponował Jason, ignorując jej pytanie. –
Przyjadę po ciebie jutro o dwudziestej pierwszej. - To niewątpliwie nie była
jedna z tych propozycji, które rzuca się bezmyślnie na koniec rozmowy, bo
nie wiadomo, co powiedzieć. - A teraz zabiorę cię do biura – dodał po
chwili.
- Po co jestem wam potrzebna? - Mel domagała się szczegółów.



Agenci wymienili między sobą porozumiewawcze spojrzenia.
- Szef ma takie zasady. Zawsze współpracujemy ze zwykłymi ludźmi.
Pewne rzeczy mogą wykonać tylko oni.
- Kim jest wasz szef? - Jones nie odpuszczała. - Dlaczego wybrał mnie?
Chcę go poznać osobiście.
- Dość pytań na dziś – powiedziała serdecznie, ale dość zdecydowanie
Lesley.
- Na niewiele z nich uzyskałam odpowiedzi – burknęła cynicznie. Czując,
że agenci nie wyduszą z siebie niczego więcej, wstała.
Wszyscy troje ruszyli do drzwi wyjściowych. Zanim Melanie wsiadła z
Jasonem do Chevroleta Silverado, rzuciła ostatnie spojrzenie na okazałą
rezydencję. Cunnigan wyszła na zewnątrz i odprowadziła wzrokiem
czarnego pick-upa, dopóki nie zniknął za wysoką bramą. Podczas drogi
powrotnej agent nie odezwał się ani słowem, a Jones również nie pałała
ochotą na grzecznościowe podtrzymywanie konwersacji. Dopiero kiedy
samochód zatrzymał się przed biurowcem Seagram, Bright przerwał
milczenie.
- Jutro o dwudziestej pierwszej – przypomniał.
- Do dwudziestej trzydzieści prowadzę w kościele spotkanie dla kobiet.
Pewnie ten adres również znasz, więc chyba nie muszę sobie strzępić
języka – odpowiedziała Melanie z nutą ironii w głosie.
Jason uśmiechnął się pod nosem i odjechał. Kobieta stała przez chwilę na
kamiennych schodkach, próbując okiełznać setki myśli torpedujących jej
umysł. Wreszcie wzięła się w garść i zaczęła iść w stronę budynku,
rozglądając się i upewniając, czy nikt jej nie widzi. Przed samym wejściem
spojrzała na zegarek i zdębiała. Wskazywał za dziesięć trzynastą. Mel
sprawdziła, czy nie jest zepsuty, co wyjaśniałoby zagadkę. Stwierdzając, że
działa bez zarzutu, wsiadła do windy, oszołomiona dziwnym zjawiskiem.
Wreszcie wpadła do biura, boleśnie potrącając Kathy.
- Boże! Mel! Co tak biegniesz jak po ogień? - Brunetka sycząc, potarła
ramię.
- Przepraszam. Myślałam, że się spóźniłam – wysapała Jones, patrząc z
niedowierzaniem na duży ścienny zegar wskazujący za pięć trzynastą. -
Która godzina?
- Twoja ostatnia, jeśli będziesz tak gonić na łeb na szyję - mruknęła Kathy i
wygrzebała z torebki komórkę. - Za pięć trzynasta - obwieściła. - Byłaś



gdzieś na lunchu? - Zlustrowała Melanie czujnym wzrokiem.
- Nie. Tylko się przewietrzyłam – odparła.
Już do końca dnia w biurze, na sam dźwięk nazwiska Ray'a, niemal
podskakiwała na krześle. Tak szanowany i wpływowy człowiek zamieszany
w seks biznes? Kobieta nie miała dziś najmniejszej ochoty na gotowanie,
więc zaraz po pracy udała się do Toloache. Właściwie w ogóle straciła
apetyt, ale z czystego rozsądku postanowiła coś zjeść. Memłając w
samotności burrito z tartym serem i awokado analizowała zdarzenia z
ostatnich dwóch dni. Jakaś część niej pragnęła cofnąć czas i wrócić wtedy
do domu inną drogą lub przenocować na kanapie Smithów. Z drugiej strony
czuła się wabiona przez historię, której w niewyjaśniony sposób nie
potrafiła się oprzeć. Skłoniła głowę.
- Boże, czy ja dobrze robię? -  westchnęła. - Proszę, zatrzymaj mnie, jeśli
postradałam zmysły.

***

Następnego dnia podczas spotkania dla kobiet w kościele, Mel
denerwowała się. Mówiąc kazanie, kilka razy przejęzyczyła się, pomyliła
bohaterów opowieści biblijnych i cytując różne wersety robiła rażące błędy.
Ze względu na to, że takie rzeczy Jones się po prostu nie przytrafiały i
zawsze była wręcz wzorowo przygotowana, niektóre uczestniczki wykładu
zaczęły jej się badawczo przyglądać. Po części oficjalnej, cała gromada
kobiet ruszyła na kawę i ciasto przygotowane w pomieszczeniu obok.
Patricia Wilson, staruszka w kwadratowych okularach, charakteryzująca się
nieco przysadzistą budową ciała i wiecznie zaróżowionymi policzkami,
usiadła przy Melanie i chwyciła ją za obie dłonie.
- Tak się cieszę, moja droga – wypaliła z wielkim entuzjazmem.
- Eee... nie bardzo rozumiem – zająknęła się Jones.
- No przecież to oczywiste. – Kobieta mocno potrząsnęła głową, ale jej
obficie polakierowana fryzura pozostała w nienaruszonym stanie. – Od razu
widać, że się zakochałaś. Obserwowałam cię przez całe spotkanie i serce mi
rosło. - Melanie uniosła brwi i otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, jednak
Patricia ją ubiegła. - Wiem, że pewnie czujesz się skrępowana. Osoby w
twoim wieku inaczej przeżywają takie emocje – zawiesiła głos. – Ja
zakochałam się mając zaledwie siedemnaście lat... - Respektowana



członkini rady kościoła zaczęła snuć opowieść, którą Mel słyszała już
dziesiątki razy.
Po około dwudziestu minutach, Jones coraz częściej ukradkiem zerkała na
zegarek. Nie chciała urazić pani Wilson, nieposiadającej zbyt wielu okazji,
żeby się nagadać, ale czas płynął nieubłaganie. Za pięć dwudziesta
pierwsza, pochłonęła ostatni kawałek ciasta, wciągnęła jeszcze jeden łyk
kawy i zerwała się na równe nogi.
- Patricio, muszę już lecieć  – wyrzuciła z siebie przepraszającym tonem.
- Rozumiem. – Ton staruszki zmienił się w lekko konspiracyjny. – Masz
randkę? - zapytała. - Baw się wspaniale, kochana - dodała natychmiast,
chichocząc.
Melanie zamierzała coś powiedzieć, ale uznała, że wyjaśnianie
czegokolwiek mija się z celem. Pożegnała się, całując Patricię w oba
policzki i wybiegła przed budynek. Oby tylko Jason nie podjeżdżał od
strony głównej bramy – pomyślała. Miała cichą nadzieję, że okaże się
subtelniejszy.
Nic bardziej mylnego. Około dwudziestej pierwszej pięć, kiedy
uczestniczki spotkania, łącznie z Patricią, zaczęły powoli wyłaniać się z
kościoła, czarny Chevrolet Silverado nie tylko pojawił się przed główną
bramą, ale śmiał wjechać na parking, trąbiąc dwa razy klaksonem. Mel na
chwilę zamarła w bezruchu, a potem niemal pogalopowała w stronę
samochodu. Agent zdążył wysiąść i właśnie zmierzał w jej kierunku. Jones
miała nieodparte wrażenie, że z odległości pięciu metrów wyczuwa jego
zadowolenie, co rozwścieczyło ją jeszcze bardziej.
- Dobry wieczór! - Skrzeczący głos dobiegał od strony drzwi kościelnego
budynku. Mel spojrzała za siebie i ujrzała panią Wilson w towarzystwie
dwóch innych starszych kobiet, radośnie wymachującą obiema rękoma.
Jones zrównała się z Brightem i łapiąc za skrawek jego skórzanej kurtki,
próbowała powstrzymać nieuniknione.
- Witam szanowne panie! - odkrzyknął mężczyzna, zręcznie wyszarpując
się z uchwytu Melanie.
- Jason! - parsknęła, mrożąc agenta srogim spojrzeniem. – Nie waż się tam
iść!
 Bright uśmiechnął się łobuzersko.
- Bo co? Zakneblujesz mnie i zwiążesz?
- Błagam! - wymamrotała.



- Za bardzo się spinasz - postawił diagnozę, wymijając ją niczym auto
pędzące autostradą.
Jones nabrała głębokiego oddechu i zacisnęła powieki.
- A niech to! - bąknęła pod nosem.
Ociągając się, dołączyła do grona rozbawionych staruszek i szarmanckiego
Jasona, który właśnie kończył całować ostatnią z nich w rękę. Kobiety
najwyraźniej nie uznały jego gestu za napaść, bo w żaden sposób nie
zaprotestowały. A wręcz przeciwnie. Tryskały entuzjazmem.
- Kochanie – zaczęła Patricia, patrząc rozanielonym wzrokiem na złą jak
osa Melanie. – Chciałaś uciec bez przedstawienia nam tego uroczego
dżentelmena? Jakże to?
- Oczywiście, że nie zamierzaliśmy odjechać bez poznania przemiłych pań
– powiedział słodko agent, a staruszki ponownie zachichotały.
- Świetnie – burknęła Mel. – Już się znacie, ale teraz naprawdę musimy się
zbierać, prawda? – oznajmiła, patrząc wymownie na Jasona, łapiąc go za
rękaw i ciągnąc za sobą. Tym razem nie stawiał oporu, ale pokornie dał się
wlec przez cały parking, aż do samego Chevroleta.
- Czy musiałeś zrobić to tak ostentacyjnie? - sarknęła Jones, trzaskając
drzwiami pick – upa mocniej niż musiała. - Oczywiście, że nie
zamierzaliśmy odjechać bez poznania przemiłych pań - przedrzeźniała go. -
Omal nie porzygałam się ze słodyczy - syknęła. - A jeszcze ten twój
przyklejony wazeliniarski uśmiech...
- Masz cięty język - zauważył Jason. - Jak na…
- Jak na kogo?
- Na szacowną członkinię baptystycznego zboru.
- Też mi coś.
Agent wyglądał na wyraźnie uradowanego.
- To wcale nie jest śmieszne. Wiesz, co sądzą ludzie ze wspólnoty? -
zapytała ze wzburzeniem. – Choć nie mam pojęcia, dlaczego pytam, skoro
potrafisz czytać w myślach.
- Co sądzą? - Mężczyzna próbował bezskutecznie zachować powagę. -
Chętnie usłyszę to z twoich ust.
- Że się zakochałam!
- A chciałabyś?
- Co?
- No, zakochać się.



- Nie będę z tobą o tym rozmawiać. I jedźmy już stąd – rzuciła ostro.
Upłynęło trochę czasu, zanim kobieta zorientowała się, że mkną po Szóstej
Alei. Jason skręcił w prawo i minęli klub Toxic Love.
- Zaparkujemy trochę dalej – wytłumaczył.  – Przejdziemy się piechotą.
- Przywiozłeś mnie do klubu? - Mel wpatrywała się w niego w osłupieniu.
- Lekcja poglądowa dobrze ci zrobi - odparł spokojnie.
W tym momencie go nie znosiła. Że też w ogóle przyszło jej do głowy, że
jest miły. Musiało ją totalnie zamroczyć. Nie miała najmniejszej ochoty na
jakąkolwiek lekcję poglądową. Na samą myśl zbliżenia się do klubu Jones
ogarnęło przerażenie. To kompletnie nie był jej świat. Tak, pragnęła
odmiany, ale bez przesady. Pasowała do środowiska klubowiczów jak pięść
do nosa i musiała to jak najszybciej uzmysłowić Brightowi, zanim
nadejdzie katastrofa.
- Jason… - zaczęła.
- Ciiiii - Agent przytknął palec do ust. - Zamieniamy się teraz w słuch i
wzrok. Obserwuj, wyciągaj wnioski. Wdychaj zapachy i chłoń obrazy.
Chodź. - Pociągnął ją zdecydowanym ruchem za rękę. Melanie próbowała
jeszcze coś powiedzieć, ale kiedy rozejrzała się wokół, głos uwiązł jej w
gardle.
Ulica tętniła życiem. Powietrze wypełniał gwar głośnych rozmów, śmiechu,
pisków i pokrzykiwań. Młodzi ludzie, głównie nastolatkowie, stali na
chodniku w mniejszych lub większych grupach, paląc papierosy, popisując
się przed sobą nawzajem i zamieszczając zdjęcia na facebooku i
instagramie. Mel rzuciła okiem na ich ubrania. Wydekoltowane dziewczyny
w obcisłych spódniczkach, zawieszone na swoich małoletnich
wyżelowanych chłopakach, kompletnie nie protestowały, kiedy ręce ich
partnerów bezpardonowo obmacywały ich ciała. Nastolatkowie w mocno
przylegających T-shirtach i dżinsach z dziurami, wypinali do przodu swoje
chłopięce klatki piersiowe, jak dumne koguty szykujące się do pojedynku.
Im bardziej zbliżali się do klubu, tym głośniejsza stawała się muzyka.
Grupy na chodniku były liczniejsze i produkowały większy hałas. W jednej
z nich wywiązała się bójka. Dwóch chłopaków potrąciło Melanie, następnie
upadło na ziemię i zaczęło okładać się pięściami. Jason błyskawicznie
podniósł wyrostków za koszulki w górę i postawił na nogach.
Nastolatkowie patrzyli na siebie z wściekłością, niczym dwa rozjuszone
byki. Agent odczekał, aż ciśnienie nieco opadnie i w końcu ich puścił. Z



każdym krokiem Jones czuła się coraz bardziej nieswojo i jeśli wcześniej
miała jakiekolwiek wątpliwości, po dziesięciominutowym spacerze była już
całkowicie przekonana, że nie należy do tego miejsca. Pragnęła wrócić do
domu, ale coś jej się wydawało, że wieczór dopiero się zaczynał.
Jason zatrzymał się z boku głównego wejścia do klubu, którego strzegło
czterech muskularnych bramkarzy z karkami zlewającymi się z
wygolonymi głowami. Ich koszulki niemal pękały w szwach pod naporem
napęczniałych mięśni. Stali, łypiąc oczami niczym terminatorzy
wypatrujący wszelkich nieprawidłowości bądź zakłóceń, gotowi do
rozszarpania na miejscu każdego, kto wzbudziłby ich podejrzenia. Nad
wejściem widniał oślepiający pulsującym niebieskim światłem neon z
napisem Toxic Love.
- Widzisz tamtych małolatów? - zagadał nagle agent.
Mel spojrzała we wskazanym przez niego kierunku. Kilka metrów od nich,
na niskim murku tuż przy ulicznej lampie, siedziały trzy dziewczyny i jeden
chłopak.
- To tak zwane Żółtodzioby – wyjaśnił Jason. - Już zdążyli wdepnąć w
bagienko, ale są dopiero na początku drogi i jeszcze mogą z niej zejść. Tam
krążą ich alfonsi. – Wzrok Melanie padł na kilku mężczyzn kręcących się w
pobliżu. – Dzieciaki mają za sobą pierwsze doświadczenia w
prostytuowaniu się na ulicy – kontynuował Bright. - Zazwyczaj pochodzą z
trudnych biednych środowisk. Imponują im pieniądze i markowe ubrania.
Niektóre wywodzą się z bogatych domów. Zmanierowane i do cna
znudzone swoim życiem szukają przygód, które dodadzą nieco adrenaliny i
euforii do ich krwiobiegu. - Jason potarł ręką nos. - Wewnątrz Toxic Love
przebywa Elita. Tamci z kolei ugrzęźli w syfie na dobre. Oddają się
zupełnie innym klientom i zarabiają o wiele większą kasę. Wiedzą, co się
wyprawia w klubie i często stają się niewolnikami poufnych informacji.
Żeby trafić do klubu, trzeba najpierw wykazać się poza nim. - Zapadła
cisza.
- Po co mi to mówisz? - zapytała z niepokojem Mel, przerywając w końcu
milczenie. - A w ogóle skąd ty to wszystko wiesz?
- Chcę, żebyś zaczepiła tych na murku - odpowiedział wymijająco agent.
- O nie! - Głos Jones był zdecydowany. - Chyba żartujesz? Ja się do tego
zupełnie nie nadaję. Poza tym, co miałabym im powiedzieć?! - Mówiąc



szczerze, kobieta miała wielką nadzieję, że agent żartuje, ale na jego twarzy
dało się dostrzec wyłącznie powagę. Nadzieja niestety okazała się płonna.
- Ujarzmiasz dzieci Billa i Kathy, więc sobie poradzisz.
- Tobby i Donna mają po dziewięć i jedenaście lat - broniła się Mel,
próbując zignorować fakt, że wiedza Jasona o jej życiu jest aż tak wnikliwa.
- A oni są niewiele starsi – przerwał jej Bright, ponownie wskazując na trzy
postacie okupujące murek.
- Wykluczone! - obwieściła kobieta, odwracając się na pięcie i ruszając w
przeciwnym kierunku. Bała się, że za moment z jej oczu wystrzelą pioruny
i dadzą Brightowi w kość. Widząc, że agent nawet nie drgnął, zatrzymała
się.
- Mel. To twoja rola – odezwał się półgłosem.
Jones wróciła i stając naprzeciwko dużo wyższego mężczyzny, podniosła
ręce.
- Dlaczego ty nie możesz tego zrobić? - huknęła, żywo gestykulując.
- Szef zlecił to zadanie tobie – oznajmił Jason.
Pokiwała głową z teatralnym uznaniem.
- W takim razie, niech poszuka innej osoby – wycedziła przez zęby. – Kim
w ogóle jest ten wasz szef? Ja... - niespodziewanie urwała, obserwując
rozgrywającą się przed jej oczami scenę. Jakiś facet w długim płaszczu
podszedł do alfonsa i wcisnął mu coś w rękę, a potem skierował się w
stronę murku. Przez chwilę przyglądał się nastolatkom, decydując, która z
nich zabawi go tej nocy. W końcu wybrał i obleśnie pocałował dwa razy
młodszą od siebie dziewczynę, wkładając bez ogródek łapę pod jej bluzkę.
Wkrótce zniknęli w jego samochodzie i odjechali. Jones potrzebowała tylko
chwili, żeby zrozumieć przerażającą prawdę. Poczuła, że robi jej się
niedobrze.
- Musimy zgłosić incydent na policję – wymamrotała. – Prostytucja nie jest
legalna. - Chwyciła za telefon.
- Mel – Jason delikatnie wyjął urządzenie z jej rąk. – Czy widzisz tu gdzieś,
żeby ktokolwiek uprawiał seks za pieniądze?
- Tamten facet dał alfonsowi szmal! – Kobieta energicznie uniosła dłoń i
zafalowała nią Brightowi przed twarzą.
- Oglądałaś na własne oczy banknoty z Abrahamem Lincolnem,
Alexandrem Hamiltonem, Andrew Jacksonem...?
- Nie! Ale co niby gość mógł wręczać sutenerowi? Co?



Jason skrzyżował ręce na piersi.
- Czy to w ogóle są alfonsi? - zapytał przekornie.
- Przestań! O co ci chodzi? - W Jones coraz mocniej kipiało.
- Chcę tylko zaznaczyć, że wersja dla policji jest zupełnie inna. Ci panowie
wcale nie są kuplerami. Przyszli do klubu, jak każdy inny. Nastolatkowie
po prostu sobie tu siedzą.
- Nie rozśmieszaj mnie!
- Prostytucja jest ścigana na podstawie prawa stanowego, ale kiedy
występuje pod przykrywką czegoś innego, egzekwowanie zasad jest trudne.
- Możemy zaświadczyć, że widzieliśmy...
- Oni się wszystkiego wyprą.
Jones złapała się za głowę i zaczęła chodzić w tę i z powrotem niczym
tygrysica w klatce.
- To co? - Agent kiwnął głową w stronę murku.
Kobieta dreptała nerwowo jeszcze przez chwilę, aż wreszcie stanęła w
miejscu.
- Dobra – wykrztusiła.. – Podejdę do nich. Co mam im powiedzieć? - W jej
głosie dało się odczuć bezradność.
- Słowa przyjdą same. Wierzę w ciebie – powiedział Jason, kładąc jej rękę
na ramieniu. Ewidentnie chciał dodać Melanie otuchy, ale ona jakoś wcale
nie poczuła się lepiej. Przełknęła ślinę i postawiła z trudem pierwszy krok,
mając wrażenie, jakby jej nogi były z ołowiu. - Poczekaj. – Bright podał
kobiecie zwitek pieniędzy. – Musisz najpierw zapłacić alfonsowi.
- Za to, że chcę z nimi pogadać? - wypaliła poirytowana.
- Niestety. Zajmiesz im czas, który mogliby poświęcić klientowi.
Melanie niechętnie wyjęła kasę z dłoni agenta. Gdyby ktoś ze znajomych,
nie daj Boże, ją tu zauważył, nie wygrzebałaby się z tego do końca życia.
Wbijając wzrok w ziemię, wcisnęła pożądaną kwotę alfonsowi i zaczęła
krążyć w pobliżu murku. Miała sobie za złe, że dała się wciągnąć w
grząskie piaski. W końcu zdecydowała się podejść.
Trzech nastolatków spojrzało z pogardą i podejrzliwością na drobną
blondynkę stojącą tuż przed nimi.
- Cześć – przywitała się nieudolnie. Dzieciaki nie odezwały się ani słowem,
nadal badawczo jej się przyglądając. - Dobrze mija wam wieczór? -
wydusiła z siebie, czując, że to najdurniejsza rzecz, na jaką mogła się
zdobyć. Nie czekając na odpowiedź, która prawdopodobnie by nie



nadeszła, odchrząknęła i wyciągnęła do nich rękę. - Nazywam się Mel. A
wy?
Tylko szczupły, dość sympatycznie wyglądający chłopak z dredami,
uścisnął jej dłoń. Od jego koleżanek, zwłaszcza tej palącej papierosa, biła
dogłębna nieufność.
- Timo.
- Rose.
- Grace.
Obie nastolatki ubrane w skąpe bluzeczki odkrywające pępki i kuse
spódniczki ledwo zasłaniające pupy, nosiły mocny makijaż postarzający ich
wygląd co najmniej o kilka lat. Tusz pod oczami Grace był mocno
rozmazany, a wyzywająca ciemna szminka znacznie wykraczała poza
kontury jej ust. Przyglądając się dziewczynom, Melanie poczuła, że ogarnia
ją gwałtowna fala współczucia. Usilnie zastanawiała się, co robić dalej, ale
wbrew wierze Jasona, jakoś nic sensownego nie przychodziło jej do głowy.
- O czym marzycie? - wyrwało się nagle z ust kobiety.
Nie miała pojęcia, dlaczego pyta bandę zdemoralizowanych dzieciaków o
marzenia. Podskórnie spodziewała się, że pytanie nie zostanie za dobrze
przyjęte. I nie myliła się. Rose, z kilkoma kolczykami w nosie, której włosy
przypominały siedmiokolorową tęczę, wypuściła dym prosto w nos Mel.
- A ty co, kurwa? Jakiś wywiad z nami przeprowadzasz? Kręci cię to?
- Nie - odpowiedziała kobieta spokojnym głosem, czując że stoi pośrodku
tornada i udaje, że wcale nie wieje. – Po prostu jestem ciekawa.
- Gdybyś nie zapłaciła, nic bym ci nie powiedziała - prychnęła dziewczyna.
- Ale ponieważ wywaliłaś szmal na tę głupią gadkę, odpowiem. Nie mam
żadnych marzeń. -  Strzepnęła popiół na ziemię. – Zadowolona?
Mel zaschło w gardle i chciała natychmiast stamtąd wiać. Rozejrzała się w
poszukiwaniu Jasona, jednak nigdzie go nie zauważyła.
- Wierzę w Boga i wierzę, że On mówi – bąknęła niewyraźnie, karcąc się w
myślach, a jednocześnie nie mogąc zatrzymać potoku słów. - Może
zapytamy Go, jakie ma dla ciebie plany na przyszłość i co sprawia Mu w
tobie największą radość? - To, co usłyszała z własnych ust niemal powaliło
ją na ziemię.
Rzeczywiście była przekonana, że Najwyższy komunikuje się z
człowiekiem, ale czy może przemówić do tych, którzy wcale Go nie
szukają? Kobieta podejrzewała, że ta wypowiedź pogrąży ją na dobre.



Znów zapadło milczenie, po czym Rose parsknęła głośnym śmiechem.
Kiedy skończyła się śmiać, a Mel właśnie zamierzała się z nimi pożegnać,
nastolatka zaciągnęła się dymem i powoli go wypuściła, tym razem w bok,
nie w twarz Melanie.
- No dobra. Możemy Go zapytać – stwierdziła sceptycznie. – Nie wierzę w
te bzdury, ale co mi szkodzi.
Jones struchlała. Przecież nie mogła się teraz wycofać.
- W takim razie zamknij oczy, a ja się pomodlę – poinstruowała Rose
niepewnym tonem. – Chwilę poczekamy i zobaczymy, co Bóg do ciebie
powie.
Nastolatka skinęła głową, dając znać, że rozumie, jednak jej mina wyrażała
całkowite powątpiewanie.
- Szykuje się niezły ubaw – wtrącił pogardliwie Timo. Drugą dziewczynę
kompletnie zatkało. Przysunęła się bliżej i zaczęła obserwować całą
sytuację ze zdumieniem pomieszanym z zaciekawieniem. Rose zamknęła
oczy.
- Boże – zaczęła Melanie, czując że ze stresu drżą jej kolana, a krew mocno
pulsuje w żyłach – co ucieszyło Cię najbardziej, kiedy stworzyłeś Rose?
Jakie włożyłeś w jej serce marzenia? Lepiej Panie, żebyś się teraz pojawił –
dorzuciła błagalnie w myślach.
Dziewczyna przez moment trwała w milczeniu, trzymając powieki
szczelnie zamknięte. Wydawało się, że nic szczególnego się nie dzieje,
kiedy niespodziewanie gwałtownie wciągnęła powietrze i zasłoniła ręką
usta.
- Ja pierdolę! - zawołała, otwierając oczy.
- Co? - krzyknęli jednocześnie Timo, Grace i Melanie.
- Ja pierdolę! – powtórzyła Rose, zrywając się z murku.
Zaniepokojony sutener  zrobił dwa kroki w ich stronę.        
- No powiedz wreszcie, co się stało! - wybełkotał niecierpliwie Timo.
- Kurwa mać! Bóg mi coś pokazał! – wrzasnęła nastolatka.
- Naprawdę? - zapytała z niedowierzaniem Mel i natychmiast ugryzła się w
język.
- Ale co? - drążył Timo.         
Po policzkach Rose popłynęły strużki łez, tworząc na skórze coraz to
dłuższe ciemne ścieżki. Na to Jones nie była kompletnie przygotowana.



- Przypomniał mi, że w dzieciństwie kochałam kolory. – Dziewczyna
głośno pociągnęła nosem. – Kurwa! Wiem, że marzę o tym, aby zostać
dekoratorem wnętrz! - wydusiła z siebie w końcu.
- Ale skąd wiesz? - dopytywała Grace.
- Po prostu wiem, że Bóg mi to powiedział – rzekła Rose z głębokim
przekonaniem.
Zanim Melanie doszła do siebie, Timo również poderwał się w górę.
- Ja też chcę! - zawołał, machając rękoma niczym mały chłopiec.
W międzyczasie wróciła dziewczyna, która wcześniej miała klienta, a
Grace wyjaśniła jej, co się dzieje. Mel pomodliła się podobną krótką
modlitwą o pozostałych nastolatków i każdy z nich odkrył jakieś marzenie,
ukryte w najgłębszym zakamarku serca.
- Powiedz nam coś o tym Bogu – zwrócił się Timo do Jones, siadając na
murku i zapalając papierosa.
Kobieta, widząc alfonsa wysyłającego swoim nerwowym człapaniem
sygnały, że czas się skończył, dopłaciła mu pieniądze i zajęła miejsce obok
nastolatków. Czuła się absurdalnie, ale otworzyła usta i zaczęła mówić w
prosty zwyczajny sposób o Bogu, który przeskakuje góry, żeby zdobyć
serce człowieka. Opowiadała własne historie i historie innych ludzi. Łapała
się na tym, że od czasu do czasu używa religijnego języka, kompletnie
niezrozumiałego dla zdeprawowanych małolatów, których noga nigdy nie
przekroczyła progu żadnego kościoła. Śmiali się, pytając ją o kosmiczne w
ich odczuciu słowa i zwroty, a ona próbowała wyjaśnić je tak, żeby
brzmiały bardziej przystępnie. Do godziny pierwszej w nocy płaciła
sutenerowi jeszcze kilka razy. Do grupy dołączały nowe dziewczyny i
chłopcy, przysłuchując się opowieściom filigranowej blondynki. Jones
zdążyła się zorientować, że przyciąga ich Rose. Najwyraźniej mocno liczyli
się z jej zdaniem, więc skoro ona uznała, że warto słuchać tej dziwacznej,
wcale nie pasującej do nich kobiety, to z pewnością coś w tym jest.
Niektórzy zatrzymywali się tylko na chwilę, a potem znikali ze swoimi
klientami. Prawie zawsze wracali, żeby znów posłuchać. Mel przelotnie
spojrzała na buty jednej z nastolatek. Dziewczyna miała na sobie jasne
trampki w stylu conversów z poluzowanymi sznurowadłami. Coś w tym
widoku rozrzewniło Jones do tego stopnia, że z trudem opanowała
niekontrolowany wybuch szlochu. Połknęła łzy i mówiła dalej, starając się
nie patrzeć w ziemię.



- Na mnie już czas – stwierdziła około drugiej i podniosła się.
- A co? Biegniesz jutro do kościółka? - Rose roześmiała się głośno i
chrapliwie.
- Jak co niedzielę - odparła Melanie.
- Przyjdziesz jeszcze? - zapytał niedbale Timo.
- Pewnie – bąknęła niewyraźnie Mel. Fakt, że dzisiejszy wieczór poszedł
nadzwyczaj dobrze, wcale nie oznaczał, że perspektywa kolejnych rozmów
nie napełniała jej wieloma obawami.
- Czy przyjdziesz jutro? - powtórzył pytanie chłopak z dredami, upewniając
się, że Rose nie oponuje.
- Tak – odpowiedziała Jones, nie zdając sobie sprawy, że wraz z tym
słowem wsiąka w nieznany świat na dobre.
Wtedy długowłosa Grace, małomówna i sprawiająca wrażenie
zdystansowanej, zarzuciła jej ręce na szyję. Melanie, nie spodziewając się
fali czułości ze strony dziewczyny, niezdarnie poklepała nastolatkę po
plecach. Oddalając się od murku i zostawiając za sobą grupę dzieci z ulicy,
szła jak na szpilkach. Wciąż towarzyszył jej strach i na pewno nie można
było powiedzieć, że czuje się zrelaksowana. Gdzie się podział Jason? Nie
widząc agenta w promieniu kilkuset stóp, postanowiła wrócić do
samochodu, zła że zostawił ją na pastwę samotnej przechadzki ulicą
prowadzącą do klubu. Pozostawała tylko nadzieja, że nie odjechał bez niej.
W końcu dotarła na parking i ujrzała Brighta opartego o wóz i gapiącego się
w górę.
- Wprost idealny moment na podziwianie gwiazd – warknęła.
- Też bardzo cię lubię. – Jason nie odrywał wzroku od nieba.
- Pozwoliłeś mi wracać samej?!  
- Wiedziałem, że nic ci nie grozi, moja droga. – Mężczyzna kurtuazyjnie
otworzył drzwi do pick-upa.
- Szkoda, że ja nie posiadam takiej wiary – mruknęła, wsiadając do środka.
- A powinnaś – skarcił ją agent. - Trochę więcej zaufania – dopowiedział i
uruchomił silnik.
- Domyślam się, że relacjonowanie wydarzeń z dzisiejszej nocy jest
bezcelowe, skoro potrafisz czytać w myślach – odezwała się Melanie, gdy
ujechali kawałek drogi.
- Mówiłem ci przecież, że nie czytam we wszystkich myślach – poprawił ją
Bright. - Tylko w tych, które widzę.



Kobieta stwierdziła, że nie ma teraz ochoty roztrząsać osobliwych
umiejętności Jasona, ale z kolei rozpiera ją ogromne pragnienie podzielenia
się z nim tym, czego doświadczyła. Zaczęła opowiadać i nawet się nie
zorientowała, że od kilku minut stali przed apartamentowcem.
- Obiecałam, że wrócę jutro – zakończyła historię, patrząc wymownie na
Jasona.
- Świetnie.
- Tylko, że... - Kobieta zawahała się.
- Tylko, że?
- Pojedziesz ze mną, prawda? - wydusiła wreszcie. - Z tobą czuję się
bezpiecznie.
- No proszę, proszę – skomentował agent. - Nie sądziłem, że doczekam się
takiej perełki z twoich ust - dorzucił nieco kąśliwie. - Warto było czekać...
- Czuję się bezpiecznie, jeśli jesteś w pobliżu – sprostowała Melanie, robiąc
aluzję do swojego samotnego powrotu z klubu.

Tajemnicza ścieżka

Następnego dnia, półprzytomna Mel ledwo zwlekła się z łóżka na
niedzielne nabożeństwo. W nocy nie mogła przestać rozmyślać o
dzieciakach z klubu, więc ostatecznie spała ze dwie godziny. Spotkanie w
kościele jak zwykle rozpoczęło się od części muzycznej, aby popędzić w
zawrotnym tempie do ogłoszeń, modlitwy, kazania i tak zwanego słowa do
rozważania na kolejny tydzień.
Jones kilkukrotnie przysypiała lub odpływała myślami w kierunku Toxic
Love, otrząsając się dopiero wtedy, kiedy siedzący obok niej brat w wierze,
Christopher, chwytał ją w odpowiednim momencie za łokieć, żeby wstała
lub otworzyła właściwy fragment Biblii. Dzięki niemu, ciało kobiety robiło



dokładnie to, co pozostali uczestnicy spotkania, chociaż jej umysł krążył
wokół zupełnie innych spraw.
Po nabożeństwie wszyscy zwyczajowo udali się na kawę i herbatę,
wymieniając między sobą najnowsze wieści, które pewnie w innych
okolicznościach nazwano by plotkami. Mel trzymała się z boku,
przyglądając się mężczyznom i kobietom skupionym na swojej
małostkowości i kompletnie nieświadomym okrucieństwa nocnego życia na
ulicach Nowego Jorku. Nie zamierzała ich osądzać, gdyż sama do wczoraj
jechała na tym samym wózku. Nie zamierzała im też póki co na siłę
otwierać oczu.
- Jak randka, kochanie? - huknęła jej prosto w ucho pani Wilson.
- Dobrze – wybełkotała Melanie.  – Chętnie porozmawiałabym dłużej, ale
muszę lecieć. - Drgnęła nerwowo.
- Kolejna randka? - skomentowała staruszka. - A jak szczęściarz ma na
imię?
- Słucham? - zapytała rozkojarzona Mel.
- Przypomnij mi, jak się nazywa twój wybranek? - powtórzyła z naciskiem
Patricia. - Przedstawił się, ale jakoś mi umknęło.
Jones uparcie milczała.
- Jason – stęknęła wreszcie, ganiąc się w duchu za to, że żadne inne imię
nie przyszło jej do głowy.
- Kochanie - staruszka otoczyła ręką policzek Mel - Czy on nie jest dla
ciebie przypadkiem trochę za młody?
No tak, ta kwestia musiała wcześniej czy później wypłynąć. Melanie
trzymała się nadzwyczaj dobrze, zupełnie jakby czas był dla niej
wyjątkowo łaskawy. Podczas gdy kobiety w jej wieku walczyły za pomocą
kremów i innych cudownych eliksirów ze zmarszczkami nieubłaganie
orzącymi ich twarze, jej skórę zaledwie musnęło kilka kurzych łapek wokół
oczu. Z rozrzewnieniem wspominała sytuację we włoskiej knajpie sprzed
dziesięciu lat. Kelner zażądał od niej dokumentu tożsamości, nie wierząc,
że może zamówić kieliszek wina. Przyjaciele żartowali, że zakonserwowały
ją skórki od cytryny, które namiętnie pochłaniała po wypiciu każdej herbaty
z wrzuconym do niej plasterkiem cytrusa. Rzadko kiedy dawano jej więcej
niż trzydzieści osiem lat, ale co tu dużo mówić - różnica wieku między nią,
a Jasonem była dostrzegalna. Kobieta gorączkowo przeszukiwała w głowie
wszystkie możliwe odpowiedzi, jakich mogłaby udzielić. Jak zwykle



okazało się, że najprostsza jest równocześnie najbardziej trafną. Skoro ona
nie wygląda na swoje lata, istniało prawdopodobieństwo, że geny agenta są
równie wspaniałe.
- Jason tylko tak wygląda, Patricio. Jest prawie w moim wieku - dodała,
czując natychmiast wyrzuty sumienia. Fakt, nigdy nie zapytała go o wiek,
ale mogła dać sobie uciąć rękę, że nie minęło mu więcej niż trzydzieści trzy
wiosny.
- No to biegnij, żebyś nie spóźniła się na spotkanie – powiedziała
melodyjnie Patricia. - Pozdrów Jasona od uroczej staruszki. Ehhh... Już nie
pamiętam, jak to jest być zakochanym...
Jones tylko głupkowato się uśmiechnęła, ruszając szybko do wyjścia w
obawie, że członkini rady kościoła rozwinie wątek swojej miłosnej
przeszłości. Czuła wdzięczność, że nie musi kłamać na temat innych
szczegółów życia Jasona. W korytarzu zaczepił ją pastor Hawke. Wcale nie
miała ochoty na rozmowę, ale nie wypadało go zlekceważyć.
- Już uciekasz? - zagadnął wesoło.
- Nasza droga siostra ma randkę! – krzyknęła pani Wilson na całe gardło. –
Nie zatrzymuj jej Albercie.
Mężczyzna zrobił minę, jakby usłyszał, że życie na Marsie jest możliwe i
zrobił Melanie przejście. Mając świadomość licznych niepowodzeń
członkini jego zboru w damsko-męskiej sferze, a zwłaszcza epizodu z
Robertem Dawsonem, pewnie pogodził się z faktem, że Mel już na zawsze
zasili grono starych panien. Kobieta przypuszczała, że pastor uważa ją za
wyjątkowo wybredną i niewątpliwie przez tę skazę charakteru skazaną na
samotny żywot.
Wyszła przed budynek i po raz pierwszy wyraźnie poczuła, że się tutaj dusi.
Zborownicy byli dobrymi ludźmi, z różnych powodów zamkniętymi we
własnym systemie przekonań i poglądów, w których czasem ciężko było
dostrzec wartości biblijne. Mel miała dość płytkich konwersacji i
nabożeństw organizowanych według ściśle określonego programu. Wsiadła
do auta i odjechała z piskiem opon, zwracając na siebie uwagę kilku
stojących na parkingu osób.
Wieczorem obwieściła Jasonowi, że został jej chłopakiem.
- Nie rozumiem, co cię tak bawi – wyrzuciła z siebie, patrząc na dławiącego
się od śmiechu agenta. - Spędzamy ze sobą stanowczo za dużo czasu -



dorzuciła zgryźliwie, widząc że Bright nadal pozostaje w świetnym
nastroju.
- Kiedy skończymy akcję, jeszcze za mną zatęsknisz – skwitował
swawolnie.
- Akurat. – Jones nie dawała się zmiękczyć.
Musiała jednak przyznać, że coś przyciągało ją do agenta niczym magnez i
w ogóle jej się to nie podobało. Kobiecie imponowała jego swoboda,
otwartość i prostolinijność. Trzymała swoją wyobraźnię na wodzy, żeby nie
powiedzieć w klatce z potrójnym zabezpieczeniem, pieczołowicie dbając o
to, żeby żadna niestosowna myśl przypadkiem nie wymsknęła się na
zewnątrz i nie zaczęła krążyć gdzieś w przestrzeni. Nie zamierzała dać
Jasonowi satysfakcji jej przechwycenia, a potem upajania się swoim
odkryciem. Nie, nigdy już nie pozwoli, żeby jakiś facet zranił jej uczucia.
Kolejne noce poświęcała na wysłuchiwanie poruszających historii
dzieciaków z klubu Toxic Love, które ku jej oszołomieniu i w jakiejś
mierze przerażeniu, coraz mocniej się przed nią otwierały. Timo miał tylko
czternaście lat. Jego matka zaćpała się na śmierć, a ojciec nie chciał widzieć
go na oczy. Właściwie nie wiadomo, kto był jego ojcem, bo facet, który z
nimi mieszkał zdecydowanie wypierał się chłopaka. W szkole wszyscy się z
niego nabijali, bo pewnego razu kumple nakryli go w toalecie, jak się
masturbował. Dzieciak pamiętał, że robił to od zawsze. Siedząc godzinami
w łóżeczku, płacząc i czekając, aż ktoś z dorosłych do niego zajrzy, dotykał
swojego siusiaka, i tylko to sprawiało, że się uspokajał. Stając się
pośmiewiskiem wśród szkolnych kumpli, dał sobie w końcu spokój z
edukacją. Rok temu podszedł do niego na ulicy jakiś facet i zaproponował
dobrze płatną pracę. W ten sposób wylądował przy klubie oddając swoje
ciało za pieniądze. Nadal mieszkał z gościem twierdzącym, że nie jest jego
ojcem, ale od czasu gdy Timo zaczął łożyć na utrzymanie, mężczyzna
patrzył na niego bardziej przychylnym okiem, oczywiście nie wnikając w
to, skąd dzieciak ma forsę.
Rose była o rok starsza. Kiedy miała dziesięć lat odcięła sznur, na którym
powiesiła się jej matka. Bała się, że kobieta się potłucze, więc najpierw
obłożyła pół pokoju poduszkami a dopiero potem przerwała nożem włókna
liny. Przez kilka godzin modliła się, żeby Bóg ożywił mamę, ale niebo
wydawało się twarde niczym ze spiżu. Ojciec pił i po śmierci żony zaczął
pić coraz więcej. Rose weszła w rolę jego życiowej towarzyszki, skrzętnie



wypełniając jej obowiązki. Za wyjątkiem seksu. Spali razem, ale
mężczyzna nigdy jej nie tknął. Chociaż dziewczynka bardzo się starała,
stopniowo popadał w coraz głębszą depresję. Pewnego razu nie wrócił do
domu. Rose powiedziano, że uległ wypadkowi. Zaraz po pogrzebie trafiła
do pogotowia opiekuńczego. Po kilku dniach w cudowny sposób
odnaleziono jej dawno nie widzianą ciotkę, ale Rose szybko od niej uciekła.
W wieku trzynastu lat poznała bandę nastolatków, żyjących na bakier z
prawem. Z jednym z nich, Dannym,  straciła dziewictwo. Nie był ideałem,
ale przynajmniej czuła się kochana. Pewnego razu w nocy siedzieli na
tyłach jakiegoś lokalu. Znikąd pojawiło się kilku mężczyzn. Pobili
Dannego, zgwałcili Rose, a potem wsadzili ją do auta i już nigdy więcej nie
zobaczyła swojego chłopaka. Przetrzymywali ją przez miesiąc w jakimś
magazynie. Po upływie trzydziestu dni pojawił się w nim wypachniony
elegancik, mówiąc że nie pozwoli, żeby ktokolwiek ją skrzywdził. Przez
kolejny miesiąc żyła jak w bajce. Facet, którego nazywała Frankiem, dbał o
nią i niemal wyścielał przed nią dywan z róż. Był czuły i delikatny. Rose
zakochała się w nim bez pamięci. Gdy całkowicie oddała mu serce i Frank
miał pewność, że zrobi dla niego wszystko, zaprowadził ją do klubu,
obiecując, że jeśli zdecyduje się na tę pracę, zostaną na zawsze razem.
Kłamał, że musi spłacić duży dług komuś z Toxic Love, bo w przeciwnym
razie zginie. A ona mu uwierzyła. Gdy sen o wspólnym romantycznym
życiu prysł niczym bańka mydlana, dziewczyna utknęła już w nowym
świecie po uszy i nie chciała zrezygnować.
Szesnastoletnia Grace pochodziła z zamożnej rodziny. Ojciec był
biznesmenem, a matka dyplomatą. Nieustannie latali pomiędzy Stanami i
innymi krajami, rzadko kiedy widując dzieci. Grace miała starszą siostrę,
która obiecała nad nią czuwać, ale szybko się dogadały, że nie będą sobie
wchodzić w drogę. Od dawna trzymały sztamę przed rodzicami, udając że
wszystko jest w idealnym porządku. W trakcie wakacji i sporadycznych
wspólnych weekendów, grały rolę grzecznych córek. Przez resztę czasu
każda zajmowała się tym, czym chciała. Grace uczęszczała do prywatnej
szkoły i mimo, że zawalała mnóstwo zajęć, rodzice płacili wysokie czesne,
władze szkoły były zadowolone, przymykając oczy na tak zwane ‘drobne
niedociągnięcia’, jak miał w zwyczaju mówić dyrektor. Grace nie
potrzebowała kasy. Seks z nieznajomymi dostarczał rozrywki i zwiększał
poziom adrenaliny.



Historia każdego nastolatka sterczącego przy murku przed klubem była
inna, ale wszystkie posiadały wspólny mianownik: traumatyczne
doświadczenia i brak bezwarunkowej miłości, która mogłaby ich przez nie
przeprowadzić. Od czasu do czasu Mel zerkała na sutenerów, zastanawiając
się, co wydarzyło się w ich życiu, skoro dziś czerpali korzyści finansowe z
ułatwiania innym prostytucji. Alfonsi, widząc, że tylko rozmawia z
nastolatkami, odpuścili jej płatność. Warunek był tylko jeden. Miała nie
przeszkadzać dzieciakom w pracy. Serce Melanie pękało, kiedy Timo,
Rose, Grace i inni znikali z obleśnymi, a czasem dosyć eleganckimi
facetami. Miała ochotę nieźle przetrzepać skórę tym napalonym gościom,
dopóki sobie nie uświadomiła, że oni również są ofiarami pokręconego
życia.
W środę przy murku pojawił się wysoki, szczupły, jasnowłosy chłopak,
znacznie odstający od reszty grupy. Nosił dizajnerskie ciuchy i wyglądał na
starszego. Stanął w pewnej odległości, ale nie aż tak daleko, żeby nie
słyszeć, o czym Mel rozmawia z Żółtodziobami. Zapalił papierosa. Po
około dwudziestu minutach wrócił do klubu. Następnego dnia znów
przyszedł i tym razem zajął pozycję znacznie bliżej latarni.
- Kim on jest? - zapytała Mel siedzącej obok dziewczyny, wskazując na
blondyna, przypominającego gwiazdę filmową.
Nastolatka spojrzała na niego z podziwem pomieszanym z zazdrością.
- To David – mruknęła. – Pracuje w klubie.
W czwartek David usiadł na skraju murku, wypalając aż dwa papierosy.
Mel nie mogła oprzeć się wrażeniu, że gra na zwłokę, bo nie chce wracać
do Toxic Love. W piątek włączył się do rozmowy, zadając pytania i
komentując wypowiedzi innych. Budził wśród nastolatków respekt, a nawet
strach. Rose, trzęsąca całym towarzystwem, przyjęła w stosunku do Davida
postawę usłużnej pokory i bezkompromisowego poparcia. Melanie szybko
zorientowała się, że dziewczyna jest w nim zadurzona i gotowa by mu się
oddać choćby tu i teraz. Przystojniak dobrze o tym wiedział, bawiąc się nią
w najlepsze. Łudził ją dotykiem i przelotnymi pocałunkami. A potem
odtrącał, stając się chłodnym i obojętnym. Najgorsze było to, że jego
taktyka najwyraźniej podobała się Rose. Nęciła ją, jeszcze mocniej
rozpalając zmysły.
Jones zauważyła, że przyjazny wobec niej do tej pory Timo, zaczął nagle
reagować nieufnie. Trochę czasu minęło, zanim się połapała, o co chodzi.



Chłopak chciał przypodobać się Davidowi, który zachowywał dystans
doprawiony szczyptą pogardy. Przez cały czas rozmowy gwiazdorzył i
gadał, jakby pozjadał wszystkie rozumy, próbując zapędzić Mel w kozi róg.
Jednak ona czuła się już zbyt pewnie, żeby dać się zbyć. Podjęła rzuconą
rękawiczkę i od początku do końca trwał między nimi niewypowiedziany
wyrównany pojedynek sił.
Wreszcie David wstał i ostatni raz zaciągnął się papierosem. Następnie
nieśpiesznie wyjął go z ust, przyciągnął do siebie Rose i rozsunął językiem
jej wargi. Przyjęła go chętnie, odwzajemniając głęboki pocałunek. Chłopak
przebiegł dłonią po jej nagich plecach wystających spod kusej bluzeczki i
odsunął się. Dziewczyna ewidentnie czekała na więcej, ale on nie zamierzał
jej tego dać. Włożył niedopalonego szluga w jej usta i odszedł, zostawiając
Rose rozgrzaną do czerwoności.
- Co ten chłopak z tobą wyprawia? - zapytała Mel, odprowadzając Davida
wzrokiem.
Dziewczyna spojrzała na nią mętnymi oczami i rzuciła peta na ziemię.
- Nic ci do tego - warknęła. - Kiedyś go zdobędę - dodała łagodniejszym
tonem. - Muszę go mieć. - Dotknęła ust jakby chciała zatrzymać na dłużej
jakąś cząstkę niego.

***

Wracając z Jasonem do domu, Jones podzieliła się refleksjami na temat
nowego chłopaka.
- Pewnie należy do Elity. Może nam bardzo pomóc – stwierdził Jason. –
Ale i koszmarnie zaszkodzić – dorzucił, cedząc każde słowo.
- Jak to? - Mel zastanawiała się, do czego Bright zmierza.
- Ci z Elity wiedzą więcej. Zapomniałaś? - Kobieta próbowała odgrzebać z
pamięci ich wcześniejszą rozmowę. - Jeśli zdobędziesz jego zaufanie,
istnieje szansa, że stanie się kluczową osobą w naszej akcji. Albo nas
wsypie i wszystko weźmie w łeb.
- No to teraz naprawdę mi ulżyło – podsumowała Melanie. - Wcale nie
czuję się przytłoczona.
- Nie panikuj.  Po prostu bądź sobą. Nie musisz udawać nikogo innego.
- Niczego innego nie robię, ale jakoś David nie patrzy na mnie
przychylnym okiem.



-Daj mu trochę czasu.
Kobieta kiwnęła głową.
- Jutro Lesley wybierze się z tobą do klubu – oznajmił agent, zatrzymując
się przed wysokim apartamentowcem.
Jones jęknęła z niezadowoleniem. Delikatnie mówiąc nie przepadała za
rudowłosą Cunnigan, a wywalając kawę na ławę, po prostu jej nie lubiła.
Rzadko kiedy nie darzyła kogoś sympatią. Ten ktoś musiał jej czymś
porządnie zaleźć za skórę. A Lesley podpadła Mel swoją
protekcjonalnością i nadęciem. Tak. Była bufoniastym, choć ładnym
babsztylem.
- A ty nie możesz? - zapytała błagalnie.
- Muszę coś załatwić.
- A ktoś inny nie może cię zastąpić?
- Nie – odpowiedział takim tonem, że jego rozmówczyni nie miała już
żadnych wątpliwości, że niczego więcej się nie dowie.
- No dobra. Chyba nie mam wyjścia – dała niechętnie za wygraną.
- No chyba nie.
Bright poczekał, aż kobieta zniknie w bramie i powoli odjechał.

***

W sobotę wieczorem Mel stała na ulicy, bezskutecznie wypatrując agentki.
Lesley spóźniała się już ponad pół godziny, więc próbując zabić czas, Jones
zaczęła spacerować w tę i z powrotem, co chwilę zerkając na zegarek.
Wreszcie z zakrętu wyłonił się srebrny Mustang, skacząc niczym oszalały
kangur. Po ostatnim rozpaczliwym szarpnięciu zatrzymał się tuż przy
chodniku. Drzwi od strony kierowcy otworzyły się i Melanie ujrzała długą
szczupłą nogę w nieśmiertelnym kombinezonie, wysuwającą się ze środka.
Cunnigan schyliła się i nie wysiadając z auta, przywołała Jones nerwowym
gestem. Mel zajęła miejsce z przodu i natychmiast zapadła się w niskim
fotelu, diametralnie różniącym się od wygodnych siedzeń w pick-upie
Jasona.
Lesley ruszyła bardzo gwałtownie i już do samego końca ich podróży,
Jones miała wrażenie, że lada moment jej kolacja znajdzie się na przedniej
szybie. Nic jednak nie mówiła, widząc napięcie z jakim agentka prowadzi
wóz. Ciszę przerywały głośne chrząknięcia i mruknięcia Cunnigan, których



częstotliwość znacząco wzrastała, gdy GPS się zawieszał. W końcu dotarły
na miejsce, wzbudzając niemałą sensację swoim przejazdem obok klubu.
- Pójdziesz ze mną? - zapytała Mel, opuszczając pięknego lecz
niewygodnego Mustanga.
- Gdzie? - Lesley nie kwapiła się nawet, żeby wyjąć z auta jedną nogę.
- No do klubu.
- Idź sama. Poradzisz sobie. Mam coś do załatwienia. - Agentka wypluła
kilka równoważników zdań.
- Czyli oboje jesteście dziś najwyraźniej bardzo zajęci. - Jones pozwoliła
sobie na drobną złośliwość. - Jason odprowadza mnie zawsze pod sam klub
- mruknęła niewyraźnie.
- To jest Jason - wycedziła Cunnigan. - Ja nie jestem tu od niańczenia.
Coś takiego?! Czyli jednak Melanie się co do niej nie pomyliła. Wredny
babsztyl. Lesley posłała jej ponure spojrzenie. Pewnie przejrzała myśli Mel,
ale ona się tym kompletnie nie przejmowała. Wręcz przeciwnie. Była z
siebie zadowolona.
- Okej - rzuciła niedbale. - Nie zatrzymuję cię zatem w twoich
ważniejszych obowiązkach - powiedziała z kpiną w głosie i obróciła się na
pięcie. - Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaszlachtuje, bo wtedy będziesz
mnie mieć na sumieniu.
- Spotkamy się na parkingu o trzeciej - zawołała za nią Lesley. - Dasz sobie
radę - dodała bardziej pojednawczym tonem, jakby chciała
zrekompensować fakt, że przed chwilą nie wykazała się zbyt dużą
wrażliwością.
Jones w odpowiedzi tylko machnęła ręką. Złość na agentkę sprawiła, że
droga minęła jej nadzwyczaj szybko. Podniesione ciśnienie krwi
przyczyniło się do czegoś znacznie więcej - usunęło, przynajmniej
doraźnie, cały strach.
- Spóźniłaś się  – bąknął Timo, przesuwając się kawałek i robiąc miejsce
dla Mel.
- Nie z mojej winy – odpowiedziała kobieta i na wspomnienie Lesley, krew
znów zaczęła szybciej płynąć w jej żyłach. - Zostanę dłużej - oznajmiła.
- Super – skomentowała nieco zgryźliwie Rose, nie chcąc dać po sobie
poznać, że w rzeczywistości nie wiedzieć czemu,  coraz bardziej lubi ich
spotkania.



Po około dwóch godzinach dołączył do nich David. Usiadł bez słowa  i
zapalił papierosa. Melanie od razu zauważyła, że jest spięty i
zdenerwowany. Mówiąc bardziej obrazowo, czuła że coś w nim wzbiera
niczym kipiący wrzątek, kotłujący się w głowie i szukający ujścia. Rose
ucieszyła się na widok chłopaka, jak szczeniak witający w progu swojego
pana, ale David natychmiast dał jej do zrozumienia, że nie ma ochoty na
migdalenie się. Dziewczyna nie zamierzała się poddać. Chyba tym razem
wzięła sobie za punkt honoru, żeby go w końcu złamać i omotać
seksapilem. Po kilku nieudanych próbach wtulenia się w jego ramiona,
wyciągnęła grubszą artylerię. Uklęknęła przed nim i bezceremonialnie
sunąc dłońmi po jego udach, sięgnęła do rozporka. Obserwując
rozgrywającą się przed nią scenę, Mel zamarła. David był jednak nieugięty.
Chwycił Rose za nadgarstek. Musiało ją mocno zaboleć, bo aż pisnęła.
Przytrzymał przez chwilę i puścił dopiero wówczas, gdy błagalnym tonem
wykrztusiła, żeby nie robił jej krzywdy.
- Mówiłem, żebyś się odpieprzyła - prychnął i lekko pchnął dziewczynę do
tyłu.
Mógł użyć większej siły. Mógł ją przewrócić, ale z jakiegoś powodu tego
nie zrobił. Rose powoli podniosła się, pocierając bolący nadgarstek. Rzuciła
mu pełne wyrzutu spojrzenie i odeszła na bok.
- Ostrzegałem cię, żebyś dziś dała mi spokój! - krzyknął za nią, jakby
dręczyły go wyrzuty sumienia, że potraktował ją zbyt okrutnie.
Po kilku minutach alfons przyprowadził Rose klienta. Zniknęła na jakieś
pół godziny.
- David - odezwała się Melanie, ale kiedy odwrócił ku niej rozsierdzoną
twarz, głos uwiązł kobiecie w przełyku.
- Lepiej się zastanów, zanim otworzysz jadaczkę - wycedził. - Przemyśl to,
co chcesz z siebie wydusić, bo nie ręcze za siebie. - Nerwowo przeczesał
palcami włosy. - To co? Masz mi coś do powiedzenia?
- Nie.
- Świetny wybór - syknął.  
- Myślisz, że moglibyśmy rzucić kurwienie się i coś w życiu osiągnąć? -
zapytała niespodziewanie Grace, patrząc na Melanie. Niewątpliwie chciała
rozładować wiszące w powietrzu od dłuższego czasu napięcie.        
- Oczywiście! - Jones ożywiła się.  – Jest przed wami mnóstwo różnych
możliwości. Bóg ma dobry plan dla każdego z was. - Objęła grupę



nastolatków wzrokiem.
David ledwo zauważalnie wyprężył klatkę piersiową, jakby przygotowywał
się do starcia. Mięśnie na jego twarzy wyraźnie się zarysowały, a żyły na
szyi stały się lepiej widoczne.
- No, ale co moglibyśmy konkretnie robić? - Timo skrzyżował ręce na
piersi. - Większość z nas rzuciła szkołę. – Wyszczerzył zęby, odsłaniając
dość wydatną przerwę między górnymi jedynkami.
- Wszystko o czym tylko zamarzycie - wyrzuciła z siebie Mel z wielkim
entuzjazmem. – Jesteście młodzi i wciąż możecie się uczyć. Cały świat stoi
przed wami otworem.
David wstał, rzucił niedopałek na ziemię i przydepnął go stopą.
- Zamknij się! - warknął. -  Bajdurzysz, że Bóg ma dobry plan, co? -
Podniósł głos. – Tylko gdzie, kurwa mać był, kiedy mój ojczym mnie
gwałcił, co? - ryknął w tak zatrważający sposób, że wszyscy wstrzymali
oddech.
Mel zastygła w bezruchu i poczuła, że żołądek podchodzi jej do gardła.
- Tak mi przykro, David. Ja... - zaczęła.
- Nie! - Chłopak przerwał jej, wyciągając asekuracyjnie rękę przed siebie. –
Nie jest ci wcale przykro, bo nie masz bladego pojęcia o tym gównie.
Siedzisz tu sobie z nami jak paniusia z lepszego świata i ględzisz nam o
Bogu, który tak naprawdę ma nas głęboko w dupie. Jeśli w ogóle istnieje. –
Kopnął z całej siły w murek. - Wiesz, ile razy modliłem się i prosiłem
Wszechmocnego, żeby ten fiut przestał? - prychnął cynicznie.
Do oczu Mel napłynęły łzy.
- Setki razy! - kontynuował David. – Bóg nie zrobił niczego, żeby go
powstrzymać! Niczego! Nie kiwnął nawet palcem!
Jones miała wrażenie, że jej policzki płoną. Gdzie się do cholery podziała
Lesley?
- Co ty sobie w ogóle myślałaś?! Kurwa mać! - Chłopak stanął nad nią z
zaciśniętą pięścią. - Że przyjdziesz, opowiesz nam kilka ckliwych
historyjek o tym, jakim cudownym Ojcem jest ten cholerny Bóg, a my
popędzimy w Jego kochające ramiona? Obudź się, kobieto! Twój Bóg nie
ma nam nic do zaoferowania! - Splunął na ziemię. - Spierdalaj stąd! Nie
potrzebujemy twoich bajeczek! - Niebezpiecznie zbliżył pięść do jej twarzy.
Mel skrzywiła się i zamknęła oczy, spodziewając się ciosu. A raczej wielu
ciosów. Zastanawiała się czy od razu zaleje się krwią, straci przytomność



czy dostanie wstrząsu mózgu. Uderzenie jednak nie nadchodziło. Uchyliła
powieki. Chłopak bezradnie opuścił dłoń. Zamilkł jakby bezradność
wymagała przypieczętowania jej chwilą ciszy. Wykorzystując ten moment,
Mel zerwała się i zaczęła się w szybkim tempie oddalać.
- Zmiataj do swojego świętego życia! - krzyknął za nią David na całe
gardło. - I do Boga, który o nas dawno zapomniał!

***

Lesley znalazła Jones na parkingu. Kobieta głośno szlochała, wcale nie
przejmując się tym, że coraz więcej przechodniów zwraca na nią uwagę.
- Sprowadź Jasona – wykrztusiła wreszcie. – Ma natychmiast przyjechać.
Cunnigan leniwie wybrała odpowiedni numer i zadzwoniła.
- Jason. Sytuacja awaryjna. Bądź za chwilę na parkingu przy Toxic Love –
oznajmiła i rozłączyła się. - Mel – Agentka nieudolnie wyciągnęła rękę w
kierunku zapłakanej kobiety. Najwyraźniej pocieszanie nie należało do jej
mocnych stron. – To trudne środowisko... - wydukała.
- Proszę, nic nie mów. Błagam cię. – Jones przebiegła dłonią po twarzy.
Do przyjazdu Jasona, który rzeczywiście zjawił się wręcz błyskawicznie,
nie zamieniły już ani jednego słowa..         
- Zostawię was samych – stwierdziła Lesley i energicznym ruchem
otworzyła drzwiczki Mustanga.
Kiedy odjechała, niemiłosiernie szarpiąc autem, mężczyzna oparł się o
maskę czarnego pick-upa.
- Powiesz mi, co się dokładnie stało? - zapytał. - Widzę straszny chaos w
twoich myślach. Nie potrafię za wiele wyczytać.
Mel spojrzała na niego przez łzy.
- Ja się do tego nie nadaję! - wypaliła. – Te dzieciaki przeżyły koszmarne
rzeczy. Wołali do Boga, a On nie odpowiedział. Nie potrafię im tego
wyjaśnić. Mam wrażenie, że sama tego nie pojmuję.
- Melanie – Bright przysunął się do niej. – Wierzysz, że Bóg chciał ich
cierpienia?
- Oczywiście, że nie. – Kobieta głośno pociągnęła nosem.
- Czy Bóg mógłby powstrzymać zło? - zapytał.
- Jest Wszechmogący, prawda? - Mel pochyliła głowę.



- Dar wolnej woli w jakimś sensie związał Mu ręce. - Jason spojrzał w
niebo. - Ludzie podejmują złe wybory, ale są również ofiarami czyichś
niewłaściwych posunięć, zranień i wypaczeń. Gdyby Bóg chciał mieć
niewolników, pozbawiłby człowieka możliwości decydowania. Jednak
wtedy więź miłości między Nim a Jego stworzeniem, również zostałaby
utracona. - Jones głęboko westchnęła, wycierając chusteczką oczy. - Jeśli
ktoś Go pokocha i zaufa Mu całym sercem, Bóg obróci każdą tragedię ku
dobremu – dodał agent. - Przynosisz tym nastolatkom nadzieję, że ich życie
może się zmienić. –  Mężczyzna zdjął z siebie skórzaną kurtkę i włożył na
ramiona Mel. – Bóg zrobi wszystko, żeby zawrócić Rose, Grace, Davida,
Timo i innych z drogi prowadzącej do nikąd. Przeskoczy każdą górę i
przedrze się przez każdą kratę w ich więzieniach
Melanie odwróciła głowę w bok. Nie chciała patrzeć na agenta.
- Twoja wiara jest bardzo mocna – zauważyła.
- A ja podziwiam cię za twoją.
- Nie rozumiem. Dlaczego?
- Mel, ty nie widziałaś tego, co ja i nie przeżyłaś nawet jednego procenta
moich doświadczeń, a jednak wierzysz i trwasz.
- Co masz na myśli? - zapytała.
- Nieważne. – Bright urwał temat, jakby obawiał się, że powie jej za dużo. -
Pozwól tym dzieciakom wyrzucić z siebie ból.
- Raczej wykrzyczeć – burknęła.
- Może tylko tak potrafią to zrobić.
- Nie chcę już tam wracać – oznajmiła zdecydowanym tonem. – Bardzo
współczuję tym nastolatkom, ale pochodzę z kompletnie innego świata i nie
umiem im pomóc. Przykro mi, że zawiodłam. Odwieź mnie, proszę, do
domu. - Oddała agentowi jego wierzchnie okrycie, otworzyła drzwi
samochodu. - Poza tym David mnie wygonił. Nie mogę wrócić - dorzuciła,
wsiadając do środka.
Jason postał jeszcze chwilę na zewnątrz, a potem zajął miejsce kierowcy.
- Dajesz tym małolatom więcej niż myślisz. – Odpalił silnik. – Ale to ty
podejmujesz decyzję. Mam nadzieję, że zmienisz zdanie, bo jesteś w tym
dobra. Naprawdę jesteś w tym dobra – powtórzył, ruszając z miejsca.
Czarny Chevrolet Silverado zatrzymał się przed apartamentowcem na
Pięćdziesiątej Pierwszej. Dochodziła dwudziesta czwarta trzydzieści. Mel



tępo wpatrywała się w cyfry na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej, aż w
końcu położyła dłoń na klamce.
- Melanie Jones. -  Bright po raz pierwszy zwrócił się do niej w ten sposób.
– Proszę, weź – rzekł, podając jej wizytówkę. – Zadzwoń, jeśli postanowisz
inaczej.
- Powiedziałam już, że nie chcę tam wracać.
- Wiem. Słyszałem. – Mężczyzna uśmiechnął się i zachęcił ją wzrokiem,
żeby przyjęła jego numer telefonu.
- Nie nadaję się do tego – powtórzyła, beznamiętnie biorąc od niego
wizytówkę i chowając ją do torebki.
- Pozwól, że nie skomentuję, bo mam zupełnie inne zdanie. – Agent oparł
ręce na kierownicy. – Nie zamierzam cię jednak do niczego przekonywać.
- Dlaczego? - zapytała Mel, czując nagły przypływ dziwnej irytacji.
- Muszę już jechać.
- Dlaczego, Jason? - Kobieta domagała się odpowiedzi. - Tak łatwo się
poddajesz, do cholery? A może jednak podzielasz moją opinię? Może
naprawdę się do tego nie nadaję?
Bright przymknął oczy. Wyglądał na znurzonego, ale udało mu się wydobyć
resztki cierpliwości.
- Bo zmierzysz się z dużo gorszymi rzeczami i muszę mieć pewność, że
wtedy się nie wycofasz. Dobranoc. – Spojrzał znacząco na
apartamentowiec.
Jones wysiadła i trzasnęła drzwiami z wielką złością, nie rozumiejąc tego,
co się z nią dzieje.
- Przekaż swojemu szefowi, że trzeba było wybrać kogoś innego.
Straciliście tylko czas – warknęła, zbliżając twarz do otwartego okna.
Gdy Jason zniknął za zakrętem, ponownie się rozpłakała. Rozdzierał ją
smutek pomieszany z bezsilnością, odbierające dech w piersiach i
ściskające za gardło trującą goryczą. Weszła do mieszkania i zrzucając po
drodze buty, dowlokła się do łóżka. Padła na pościel i zanurzając twarz w
poduszce, zaczęła wyć.
Nie miała pojęcia, jak długo tak leżała, ale w pewnym momencie do jej
uszu przedarł się dźwięk pukania, a następnie przeciągły dzwonek. Mel
podniosła głowę i zaczęła nasłuchiwać. Piskliwy sygnał odezwał się
ponownie. Kobieta wstała, chwyciła kilka chusteczek z pudełka na stole i
głośno smarkając, ruszyła w kierunku korytarza. Po drodze cisnęła mokre



chusteczki na półkę pod wieszakiem i zerknęła przez wizjer. Na progu stał
sąsiad z mieszkania obok. Tylko tego brakowało. Jones uchyliła drzwi.
Roger Brown, łysy mężczyzna z nadwagą, opatulony szarym szlafrokiem,
spod którego wystawały granatowe nogawki spodni od piżamy, wpatrywał
się w Mel, najwyraźniej oczekując wyjaśnień. Jego twarz nie była
rozgniewana, raczej nieprzytomna, jak oblicze kogoś wyrwanego ze snu w
środku nocy.
- Wszystko w porządku, Mel? - zapytał zachrypniętym głosem.
- Tak.
- Słyszałem, że ktoś płacze... - Brown wyciągnął szyję niczym żuraw,
usiłując zajrzeć do środka. - A raczej szlocha w niebogłosy – dodał,
przyglądając się opuchniętym powiekom sąsiadki.
- Ehh, głupia sprawa. – Jones nerwowo zachichotała. – Tak to jest, kiedy się
ogląda melodramaty – powiedziała niepewnie. Nie miała najmniejszego
zamiaru zwierzać się mężczyźnie z prawdziwych powodów swoich
smutków.
- A więc to był tylko film? - Ton Rogera zdradzał jego absolutny brak wiary
w to, co usłyszał.
- Tak. Straszny wyciskacz łez. Wybacz, że cię obudziłam. Dobranoc.
- Dobranoc – bąknął rozczarowany sąsiad, ale w ostatniej chwili
zablokował zamykające się drzwi stopą. - Gdybyś potrzebowała
porozmawiać, daj znać. - Kobieta kiwnęła głową i zatrzasnęła drzwi.
- Wybacz mi, Boże – wymamrotała, odetchnąwszy z ulgą. - W sumie nie
okłamałam go – usprawiedliwiła się. – To jest melodramat.
Nawet gdyby znalazła się na bezludnej wyspie, a drugą ocalałą osobą był
Roger Brown, za żadne skarby świata nie powierzyłaby mu osobistych
szczegółów swojego życia. Nie znała większego papli, kłapiącego ozorem
na prawo i lewo, niż on. Do dziś nie zapomniała incydentu, kiedy ten jeden
jedyny raz nieopatrznie objawiła sąsiadowi coś prywatnego, a parę dni
później kobieta mieszkająca dwa piętra niżej zaczepiła ją, przybierając
zafrasowany wyraz twarzy i pytając o tę konkretną rzecz. Jones myślała, że
spali się ze wstydu i wtedy podjęła żelazną decyzję, że już nigdy nie wpuści
Browna dalej niż zwyczajowe “Jak się masz? Dobrze”.

***



Melanie obudziła się z potwornym bólem głowy, próbując rozszyfrować
datę. Z trudem doczłapała do kuchni, żeby zaparzyć kawę. Stojąc przy
ekspresie, rzuciła okiem na tarczę wiszącego na ścianie zegara
wskazującego drugą popołudniu. Nie zdawała sobie sprawy, że jest aż tak
późno. Dochodząc do wniosku, że właściwie nie ma niczego konkretnego
do roboty i może spędzić ten dzień zupełnie bezproduktywnie w łóżku,
otworzyła lodówkę. Widok potwierdził jej to, co podejrzewała znacznie
wcześniej. Wszystkie półki, łącznie z zamrażalnikiem, zionęły pustką, jeśli
nie liczyć musztardy, keczupu i małego kartonika z mlekiem bez laktozy.
W ostatnim czasie robienie zakupów nie należało do czynności, którym
kobieta poświęcała szczególną uwagę. Czekając, aż maszyna zrobi
podwójne espresso, Melanie sięgnęła po telefon, odkrywając przy tym, że
ból głowy nieco zelżał. Na ekranie pojawiło się sześć nieodebranych
połączeń i informacja o dwóch wiadomościach pozostawionych na poczcie
głosowej. Patricia Wilson dzwoniła aż trzy razy i w końcu się nagrała.
Pastor Hawke kontaktował się raz, a ostatnią osobą była Kathy Smith, która
również zostawiła wiadomość.
- Witaj skarbie. – W słuchawce rozległ się głos członkini rady kościoła. –
Nie pojawiłaś się dziś na nabożeństwie...
- To wiem. – mruknęła do siebie Jones.
- Dzieci zastanawiały się, gdzie się podziałaś.
Melanie skamieniała z filiżanką w ręku, a ćmiący ból głowy natychmiast
minął.
- O Boże! Zajęcia szkoły niedzielnej! - wykrztusiła. Zupełnie o nich
zapomniała, co nigdy wcześniej jej się nie zdarzyło.
- Zastanawiam się, czy wszystko u ciebie w porządku. Jesteś chora? Może
czegoś potrzebujesz? - kontynuowała pani Wilson. – Oddzwoń, bo martwię
się o ciebie. Pastor Albert też.
- Nie wątpię – skomentowała Mel.
- Pa, kochanie.
Kobieta zaczęła odtwarzać drugie nagranie.
- Witaj Mel – odezwała się Kathy. – Czy mogłabyś dziś zająć się dziećmi?
Moja siostra pojawiła się w mieście. Nie chcę zapraszać jej do domu. – Ton
koleżanki z pracy zrobił się konspiracyjny. – Sama rozumiesz dlaczego.
Postanowiliśmy spotkać się z nią w restauracji.



Melanie wcisnęła odpowiednią ikonkę, nie dosłuchawszy wiadomości do
końca. Siostra Kathy była alkoholiczką żyjącą w totalnym wyparciu. Kiedy
ostatnio przyjęli ją w mieszkaniu, nie mogli się jej pozbyć przez kolejne
dwa tygodnie. Jones przymknęła oczy i zanurzyła usta w aromatycznej
kawie. Następnie wyciszyła telefon i odkładając go z powrotem na blat,
zawróciła do sypialni.
- Nie mam teraz na to siły – oświadczyła, jakby mówiła do niewidocznych
słuchaczy.
Około godziny dwudziestej, sypialnia Mel wyglądała niczym prawdziwe
pobojowisko. Dwa pojemniki po sałatce i tekturowe pudełko po pizzy
leżały w nieładzie na podłodze zaraz obok co najmniej pięciu kubków z
pozostałością herbaty oraz skotłowanych ubrań. Kilka otwartych książek i
czasopism rozłożonych obok łóżka świadczyło o tym, że kobieta usilnie
próbowała zająć się czytaniem. Zmiętolona pościel skrywająca w sobie
resztki jedzenia, wyraźnie wskazywała gdzie dziś toczyło się główne życie
Jones.
Melanie, wciąż mając na sobie kwiecistą piżamę, siedziała w bujanym
fotelu przy niewielkim regale i trzymała na kolanach grubą książkę
autorstwa jej ojca, Denzela Jones. Był znanym powieściopisarzem i mimo
podeszłego wieku wciąż tworzył. Mel uważnie przyjrzała się okładce,
chociaż znała ją na pamięć. Wyciągnięta dłoń oraz odbijająca się w niej
droga, świetnie oddawały klimat historii. "Tajemnicza ścieżka" należała do
ulubionych dzieł Melanie, napisanych przez jej tatę. Otworzyła książkę na
chybił trafił, a jej wzrok padł mniej więcej na połowę strony sto piętnastej.
- Dziadziusiu, a kim powinnam stać się w przyszłości? - zapytała
dwunastoletnia dziewczynka, wpatrując się swoimi wielkimi brązowymi
oczami w dobrotliwą twarz staruszka.
- Rób to, co przynosi ci życie i rozpala twoje serce ogniem pasji. Poświęć
swój czas i siły rzeczom będącym pierwszą myślą, z którą się budzisz rano i
ostatnią, z którą zasypiasz.
- Ale ja się boję zostać malarką – odpowiedziała wnuczka mężczyzny.
- Odwaga wcale nie jest brakiem lęku – rzekł powoli. – Odwaga to
umiejętność okiełznania strachu, podobnie jak wytrawny jeździec panuje
nad galopującym koniem.
Mel zatrzasnęła książkę z hukiem i poczuła nieodpartą chęć usłyszenia ojca.
Pobiegła do kuchni, chwyciła za telefon i ignorując przychodzące właśnie



połączenie z Patricią, wybrała jego numer.
- Słucham. – Ciepły głos w słuchawce napełnił serce Jones spokojem.
- Tato, to ja. – Mel znów ruszyła do sypialni.
- No właśnie widzę. Witaj, kochanie.
Zapadło dłuższe milczenie.
- Jak się czujesz, córeczko?
- Chciałam cię usłyszeć. – Łzy zaczęły szczypać podrażnioną skórę wokół
jej oczu.
- Mel, wszystko w porządku?
- Tak. – Kobieta odpowiedziała łamiącym się głosem. - Nie wiedziałam, co
zrobić, ale już wszystko stało się jasne.
- Cieszę się, perełko. Chcesz ze mną o tym porozmawiać?
- Nie, tatusiu. Co u ciebie?
- No cóż. Tam strzela. Tu strzyka. Fascynujące życie staruszka. –
Chrapliwie się roześmiał. - Póki mogę się ruszać, nie narzekam.
- A mama?
- Gdera jak zwykle – oświadczył pan Jones figlarnym tonem.
- Niedługo was odwiedzę. Obiecuję.
- Wiemy, że masz swoje życie i pracę. Będzie nam miło, jeśli wpadniesz.
- Kocham cię, tato.
- Ja ciebie też, ptaszku.
Melanie rozłączyła się i rozejrzała po pomieszczeniu. Zrywając się z fotela,
zaczęła nerwowo sprzątać bałagan. Gdzieś między zbieraniem opakowań
po jedzeniu, a podnoszeniem ciuchów z podłogi, jej wzrok padł na
komórkę, którą odłożyła na niewielki stolik przy regale. Ciskając rzeczy z
powrotem na ziemię, wystartowała po urządzenie. - Gdzie jest ta
wizytówka? - wymruczała.
Znalazłszy torebkę, co wcale nie było prostą sprawą, obróciła ją do góry
nogami, wysypując całą zawartość na dywan. Spośród mnóstwa kobiecych
szpargałów, niezbędnych i zupełnie niepotrzebnych, wygrzebała
prostokątny kawałek papieru. Podniosła go do oczu, wpatrując się ze
zdumieniem w rysunek widniejący obok imienia i nazwiska agenta.
Postacie wchodzące i schodzące z drabiny urywającej się w chmurach. Na
czole Mel pojawiła się głęboka zmarszczka, ujawniająca intensywne
procesy myślowe toczące się w jej głowie. Wreszcie kobieta wystukała
odpowiedni numer.



- Jason Bright – zabrzmiało natychmiast w słuchawce, jakby agent warował
przy swoim telefonie.
- Mel z tej strony – wykrztusiła Jones. - Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że...
- zacięła się. - Że... Hej! Wcale mi nie pomagasz! Wiesz, dlaczego dzwonię.
- Nie – odezwał się głos.  
- Przecież z jakiś niewyjaśnionych przyczyn znasz moje myśli. – Mel
obruszyła się.
- Ty musisz to powiedzieć. Poza tym, ile razy powinienem powtórzyć, że
nie znam wszystkich twoich myśli.
- Wiesz co? Zamiast Bright  powinieneś się nazywać pan Męczydusza , bo
dręczenie mnie należy chyba do jednej z twoich ulubionych rozrywek.
- Zastanowię się nad zmianą nazwiska. - Melanie niemal mogła zobaczyć
jego figlarny uśmiech. - A więc po co dzwonisz?
- Chcę tam wrócić, Jason – wystękała w końcu.
- Świetnie.
- Czuję się zupełnie nieadekwatna. Nie martwi cię to? - zapytała nieco
przekornie.
- Byłbym zatroskany raczej gdybyś powiedziała, że to bułka z masłem.
Poczucie nieudolności sprawia, że nie polegamy tylko i wyłącznie na
samych sobie.
- A co jeśli David już się nie pojawi? - Jones przerwała milczenie. - On
mnie nie lubi. Pogardza mną. Nigdy mi nie zaufa.
- Nie zajmuj tym teraz swoich myśli. Następny dzień będzie miał swoje
utrapienia. Przyjadę po ciebie jutro o dwudziestej pierwszej – oznajmił
agent. -  Tylko się porządnie wyśpij. Domyślam się, że wczoraj płakałaś do
późna.
Mel wykrzywiła usta, przedrzeźniając agenta.
- Do jutra - pożegnała się i rozłączyła.



Powrót

Wchodząc rano do biura i natykając się na Kathy, Jones jęknęła. Zupełnie
zapomniała do niej oddzwonić, zresztą podobnie jak do pastora Hawke'a i
Patrici Wilson. Z twarzy pani Smith biła nieukrywana złość.
- Kathy, przepraszam. - Mel podeszła bliżej. - Miałam wczoraj kiepski
dzień. Kompletnie wyleciało mi z głowy. Nie gniewaj się.
Smith zacisnęła wąskie usta, które teraz przypominały dwie cieniutkie
kreski.
- Nie zrobiłam tego specjalnie - przekonywała Melanie.
- Jeśli nie chcesz nam już pomagać, wystarczy powiedzieć – parsknęła
współpracowniczka.
- To nie tak.
- A jak? Ewidentnie brakuje ci dla nas czasu - mówiła dalej z wyrzutem
Kathy. - W zeszłym tygodniu odmawiałaś za każdym razem.  - Niemal nie
wybuchnęła płaczem.
Jones nie potrafiła wyjść z podziwu dla mocy ludzkich przyzwyczajeń i
oczekiwań. Dajesz komuś palec i ani się obejrzysz, jak pochłonie twoją
rękę w całości, a potem bez żadnych skrupułów sięgnie po jeszcze więcej.
Przyszedł jej na myśl artykuł, który czytała kilka miesięcy wcześniej. W
pewnej okolicy poddano mieszkańców eksperymentowi. W przeciągu kilku
tygodni codziennie o określonej porze w drzwiach ich domów stawał
elegancki mężczyzna, wręczając im dwudziestodolarowy banknot.
Psychologowie społeczni analizujący przebieg badania obserwowali w jaki
sposób początkowe zakłopotanie i onieśmielenie, niepostrzeżenie
przeobraża się w przyzwyczajenie. Nie upłynęło wiele czasu zanim
mieszkańcy zaczęli wręcz oczekiwać przybycia dobrodzieja. Kiedy zgodnie
z założeniami eksperymentu, mężczyzna przestał przynosić pieniądze przez
okres jednego tygodnia, wywołało to wielkie niezadowolenie i złość.
Ludzie chodzili od domu do domu, pytając sąsiadów, czy wiedzą, co się
stało z owym tajemniczym facetem. Wreszcie znów się pojawił, spotykając
się z gniewem oraz agresją słowną, a w kilku przypadkach nawet fizyczną.



- Naprawdę nie byłam w formie. Czułam się zmęczona – wyjaśniła
Melanie, nie mogąc oprzeć się wrażeniu, że koleżanka pragnie wykrzyczeć:
"Ale czym? Swoim nudnym życiem?". Jednak zamiast tego chrząknęła i
zrobiła nieco bardziej przyjazną minę. - Jak spotkanie z siostrą? - zapytała.
- Po staremu. Liczyła, że pożyczymy jej kasę.  
- No tak. Posłuchaj. Następnym razem przypilnuję dzieci - obiecała Mel.
- A możesz dziś?
Pytanie przeszyło kobietę na wylot.
- Znów wychodzicie? - Spojrzała na Kathy ze zdumieniem.
- Bill kupił bilety na koncert w Alice Tully Hall – odparła niewinnie.
Melanie już od dawna podejrzewała, że państwo Smith robią wszystko,
żeby spędzać jak najmniej wieczorów ze swoimi niesfornymi pociechami.
Bezsprzecznie sobie z nimi nie radzili i i mieli ich po prostu dość.
Przytłoczeni własną bezradnością i kompletnym brakiem umiejętności
wychowawczych, odsuwali problem byle dalej od siebie. Jones nie była
pewna, czy nadszedł odpowiedni moment na podniesienie drażliwej
kwestii, ale stwierdziła, że nie ma innego wyjścia. Nie upłynie dużo czasu,
zanim Tobby i Donna wplączą się w jakieś kłopoty. A przecież można temu
zapobiec.
- Kathy - Mel pochyliła głowę, zbierając myśli. - Nie sądzisz, że dzieciaki
was potrzebują?
- No przecież spędzamy z nimi weekendy - odparła zdziwiona kobieta.
Pozwalając grać im w gry i oglądać telewizję? - pomyślała Jones, ale
ugryzła się w język. Kathy nie rozumiała, albo udawała, że nie rozumie.
Wyłuszczanie problemu w pośpiechu mijało się z celem. Trzeba poczekać
na bardziej dogodną chwilę. - O której mam przyjść? - rzuciła Mel,
poprawiając pasek od torebki zawieszonej na ramieniu.
- O siedemnastej.
- Kathy – Jones zrobiła dłuższą pauzę. - Musicie wrócić do dwudziestej
pierwszej. Rozumiesz?
- Myślałam, że po koncercie zjemy z Billem kolację. – W tonie Smith dało
się wyczuć nutę niezadowolenia.
Przypuszczenia Melanie okazały się słusznie. Ręka została już pochłonięta
a poziom oczekiwań nadal rósł.
- Nie. Wyjdę z waszego mieszkania punktualnie o dwudziestej pierwszej.
Mówię poważnie. - Kobieta odwróciła się i ruszyła w kierunku swojego



stanowiska.

***

Punktualnie o siedemnastej zjawiła się w mieszkaniu Smithów. Pomogła
dzieciom odrobić zadania domowe, obejrzeli razem bajkę i zwyczajowo
poczytała im do snu. Około dwudziestej napisała wiadomość do Jasona,
informując go skąd ma ją odebrać, na wypadek gdyby jednak nie znał
adresu. Widząc zmywarkę wypełnioną po brzegi czystymi naczyniami,
zlitowała się i zaczęła ją rozładowywać. Wtedy zawibrował telefon. Po raz
kolejny dzwoniła pani Wilson. Mel zastanawiała się nad odebraniem tak
długo, aż skończył się czas nawiązywania połączenia. Kobieta już chciała
wrócić do naczyń, kiedy rozświetlacz znów rozbłysnął.
- Witaj Patricio – odezwała się mocno ściszonym głosem, wyjmując
jednocześnie talerz i odkładając go na półkę.
- Co tak cicho mówisz, kochana?
- Jestem u Kathy. – Jones nadal szeptała.
- U tej Kathy? - drążyła staruszka.
Patricia i Kathy miały okazję spotkać się kilka razy na plenerowych
imprezach kościelnych, a nawet wymieniły między sobą numery telefonów.
Niestety, jak to często bywa, na tym się skończyło.
- Tak. Pilnuję jej dzieci.
- Martwiłam się o ciebie, złotko.
- Wiem. Wybacz, że nie oddzwoniłam.
- Wszystko w porządku?
- Tak.
Melanie podświadomie czuła, że Patricia oczekuje jakiegoś wytłumaczenia
jej nieobecności w niedzielę.
- Strasznie mi głupio, że opuściłam zajęcia szkółki niedzielnej –
powiedziała potulnie. - Przekaż, proszę, pastorowi moje przeprosiny, jeśli
się z nim zobaczysz. A zresztą sama do niego zadzwonię.
- Zastanawialiśmy się, co się stało.
- Miałam ciężką sobotę. Zaspałam.
- Chyba nie zerwałaś z Jasonem? - zapytała z niepokojem staruszka.
Mel zdążyła się już pogodzić z faktem, że za wszelkie miłosne
niepowodzenia obarczano nią. Bez względu na to, jakim palantem



okazywał się facet, z którymi się spotykała, wina zawsze leżała po jej
stronie. Bo pewnie niewystarczająco się starała lub miała za wysokie
oczekiwania.
- Nie. Skądże – odparła z uśmieszkiem na ustach. - Jason jest idealny. -
Musiała przyznać, że granie dziewczyny agenta zaczyna ją trochę bawić.
- No to już ci nie przeszkadzam. - Patricia zmierzała do końca konwersacji.
- Porozmawiamy innym razem. Pa.
- Pa.
Melanie rozłączyła się i usłyszała dźwięk klucza przekręcanego w zamku.
Spojrzała na zegarek.  Dochodziła za kwadrans dwudziesta pierwsza.
- Już jesteśmy – zaszczebiotała od progu Kathy. - Niepotrzebnie robiłaś
sobie kłopot – dodała, wchodząc do kuchni i patrząc na pustą zmywarkę.
- Nie lubię siedzieć bezczynnie, kiedy dzieciaki śpią – oznajmiła przyjaźnie
Mel i ruszyła do pokoju po swoje rzeczy.
Kiedy drzwi się za nią zamknęły, pani Smith czym prędzej założyła
niedbale porzucone w korytarzu buty.
- Na co czekasz? - fuknęła do swojego męża, widząc, że ani drgnął.
- Czy to jest niezbędne? - zapytał w końcu z dużą niechęcią.
- Bill, Melanie czegoś mi nie mówi. A co jeśli wpakowała się w problemy?
- Czy to koniecznie my musimy je rozwiązywać? - Mężczyzna patrzył z
frustracją na żonę.
Kathy machnęła ręką.
- Wychodzimy – poinformowała szorstko, niczym generał wydający rozkaz
szeregowemu.
- A dzieci?
- Przecież śpią.
- A jak się obudzą?
- O Boże! Bill! Sprawdzimy tylko, gdzie pójdzie lub pojedzie i wrócimy. –
Ton Kathy stawał się coraz bardziej zniecierpliwiony.
Jej mąż w końcu pogładził dość mocno przerzedzone włosy z wyraźnymi
zakolami po bokach głowy i posłusznie włożył obuwie.
Na zewnątrz było chłodno. Melanie zaczynała żałować, że nie wzięła
kurtki. Otoczyła ramiona rękoma i rozejrzała się. Stała blisko ulicy, więc
zupełnie nie zauważyła Billa i Kathy przemykających niczym złodzieje pod
ścianą apartamentowca. Nie dostrzegła również, że wsiedli do swojego
Audi Q5, zaparkowanego jedynie kilka metrów od niej.



- Kathy, podnieca cię zabawa w detektywów? - Głos Billa tchnął
przytłoczeniem. - Może Melanie czeka na jakiegoś faceta? Może się
wreszcie z kimś związała?
- Oby, Bill. Oby – odparła bez większego przekonania jego żona.
Po chwili przy krawężniku zatrzymał się czarny Chevrolet Silverado, a
Jones wsiadła do środka.
- Widzisz? - rzucił entuzjastycznie Bill, dostrzegając za kółkiem wysokiego
mężczyznę. – Mówiłem ci.
- Jedź za nimi – padła z ust Kathy bezwzględna komenda.
- Słucham? - parsknął jej mąż. - Zgłupiałaś do reszty?
- Pośpiesz się, bo nam uciekną! - Niemal krzyknęła Smith. – Proszę! - Jej
głos zrobił się błagalny.
Bill głęboko westchnął i uruchomił silnik.
Pick-up zatrzymał się przy Toxic Love, a Audi Q5 zaraz za nim. Bill i
Kathy skulili się na siedzeniach i wychylili głowy dopiero wtedy, kiedy Mel
i Jason przeszli obok ich samochodu.
- Kathy, czuję się jak idiota. Wracajmy natychmiast do domu.
- Nie. Musimy się przekonać, czy idą do klubu. – Kobieta dostała
wypieków na policzkach.
- Ty naprawdę oszalałaś – oświadczył Bill i histerycznie się zaśmiał. –
Kompletnie ci odbiło. Co z tego, że idą do klubu? To jest prywatne życie
Mel i nic nam do tego.
- Bill – Głos jego żony brzmiał groźnie. – Mówię ci, że tutaj coś się święci.
Jones nie chodzi do takich miejsc.
- Padło ci zupełnie na mózg. Jeśli chcesz, idź. Ja nigdzie się nie ruszam.
- Nie pójdę sama. Boję się ich. - Smith wzdrygnęła się, patrząc na
hałaśliwych nastolatków.
- Sprawa jest zatem prosta. Wracamy do domu. - Mężczyzna z ulgą odpalił
silnik.
Niczego nieświadomi Mel i Jason skierowali się w stronę wejścia do klubu.
- Chcesz ich poznać? - zapytała Jones.
Agent uśmiechnął się pod nosem.
- Znam ich lepiej niż myślisz...
- Powiesz mi wreszcie kim jesteś? - Kobieta zatrzymała się i pokręciła
głową.



- Agentem specjalnym. – Bright puścił do niej oko i zniknął pośród grupek
młodych ludzi.
Rose, Timo i Grace stali na skrawku trawnika w pobliżu murku. Zwróceni
do Melanie plecami, początkowo  nie zauważyli kiedy podeszła.
- Myśleliśmy, że już nie wrócisz – powiedziała oschle Rose i pociągnęła łyk
piwa z plastikowego kubka. - Nawet założyliśmy się, że więcej się tu nie
pojawisz – zrelacjonowała.
- I kto wygrał? - zapytała Jones, zatrzymując wzrok na dłużej na każdym
uczestniku rozmowy.
Timo wyciągnął znacząco dłoń przed siebie, a dziewczyny marudząc i
pomstując, położyły na niej kilka banknotów. Chłopak wyszczerzył zęby z
zadowoleniem.
- Miło mi, że we mnie wierzysz – zwróciła się do niego Melanie.
- Potrzebowałem kasy – rzucił prowokacyjnie. – Stwierdziłem, że warto
zaryzykować. Nie wyobrażaj sobie za dużo.
- Powiadasz, że kochasz Boga. – Rose zaciągnęła się papierosem. – No, ale
tobie łatwo się tak gada, skoro wszystko w twoim życiu hula. – Spojrzała
wyzywająco w twarz Jones. - Słyszałaś nasze historie. Wiesz, że życie nas
nie rozpieszczało.
- Wcale nie wszystko – oznajmiła. – Są rzeczy, którym daleko do hulania –
stwierdziła posępnie.
- Co na przykład? - wnikał Timo.
Mel westchnęła. Nie była pewna, czy otwieranie się przed bandą
nastolatków, uznanych przez społeczeństwo za wyrzutków, jest dobre. Z
drugiej strony chciała zdobyć się na szczerość.
- Nie mam rodziny – zakomunikowała. – Ani męża. Ani dzieci - westchnęła
przeciągle. – Jakoś mi nie wyszło z żadnym facetem… - Wzruszyła
ramionami.
- Nic dziwnego, skoro jesteś taka świętoszkowata – wtrącił Timo i zaczął
zanosić się od śmiechu, jakby powiedział najlepszy żart na świecie. – Kup
sobie kota - poradził, ale skarcony wzrokiem Rose, natychmiast zamilkł.
- Żyję w cieniu ojca. Sławnego pisarza – mówiła dalej Mel.
- Chrzanić go! - burknął Timo. Tym razem Rose nie przebierając w słowach
kazała mu się zamknąć.
- Tata zawsze zachęcał mnie, żebym odnalazła własną ścieżkę, ale nie wiem
w sumie, czy tak się stało – kontynuowała Jones, nieco zażenowana swoimi



zwierzeniami. - Mam więc pewne niepowodzenia na swoim koncie –
podsumowała w końcu.
- I nigdy nie wściekasz się na Boga? - zapytała Grace.
- Bywa, że tak. – Jones przełknęła ślinę. – Czasem nie rozumiem tego, co
się dzieje albo nie dzieje. Jednak kocham Go i czuję Jego miłość każdego
dnia. Każdego dnia - powtórzyła. - Poza tym nikt nie zrobił dla mnie tyle,
co On.
- Czyli? - Timo bawił się telefonem, udając obojętność.
- Żaden inny Bóg nie umarł za człowieka – odpowiedziała.
- Twoje życie w porównaniu z naszym wydaje się mimo wszystko, kurwa,
jak sielanka - zauważyła dobitnie Rose.
- Masz rację. – Jones włożyła ręce do kieszeni. - W jakimś sensie. Każdy
ma coś z czym musi się zmierzyć. Możecie się stąd wyrwać – zachęciła. -
Nie jesteście na to skazani. – Krótkim ruchem głowy dała do zrozumienia,
że chodzi jej o klub.
- Zaufać komuś, to oddać mu kontrolę. – Rose usiadła na murku i zaczęła
poprawiać sobie siateczkowe podkolanówki. – Ja nie umiałabym przekazać
Bogu kierownicy.
- Bo myślisz, że jest despotą i pragnie ci wszystko zabrać. – Melanie
przycupnęła obok niej. – A to nieprawda.
- A co mam niby o Nim myśleć, co? - Dziewczyna rzuciła jej piorunujące
spojrzenie. - Modliłam się godzinami, żeby ożywił moją matkę. Na próżno.
Zabrał ją. Dave ma rację. Bóg ma nas w dupie.
Jones przełknęła ślinę.
- A nie przyszło ci nigdy do głowy, że istnieje ktoś taki jak diabeł? Jego
profil? Uwielbia zarzynać i niszczyć. Może zło to jego sprawka, co?
Dziewczyna wydęła wargi.
- Czy Bóg nie może sobie z nim poradzić?
- Już sobie poradził. Teraz nasza kolej.
Rose skwitowała tę rewelację milczeniem, nie okazując większych emocji.
A potem zmieniła temat.
Im bardziej Jones poznawała dzieciaki z ulicy, tym mniej przeszkadzał jej
ich język i maniery, a raczej ich brak. Okazało się, że zepsuci nastolatkowie
mają do opowiedzenia nie tylko historie mrożące krew w żyłach lub
wołające o pomstę do nieba, ale też te pełne ciepła i humoru. Timo zaczął
wspominać szkołę podstawową i koszmarne jedzenie, jakie tam serwowali.



Mówił, jak ukrywał gumiaste mięso pod rozgotowaną papką z batatów, albo
zgarniał wszystko w taki sposób, żeby kucharka odniosła wrażenie, że nie
zostawił na talerzu aż tak dużo.
Grace uraczyła wszystkich zabawną opowieścią o sąsiedzie, który kiedyś
spuścił powietrze z jej i siostry rowerów, bo jedna z nich nieumyślnie się z
nim zderzyła, wskutek czego mężczyzna runął na ziemię jak długi.
Zzieleniał ze złości i postanowił dać im nauczkę.
Słuchając, Mel coraz mniej się ich bała, a oni snując swoje historie, robili
się dziwnie łagodni. Kobieta czuła, że serce zabiera ją w podróż, w którą
głowa nie może się udać. Spędzała czas w towarzystwie ludzi, jakich nigdy
by nie wybrała, gdyby sama podejmowała decyzję. Zaczynała ich lubić, co
z jednej strony ją przerażało, z drugiej napełniało niepojętą radością, a z
trzeciej powodowało ból. Powyższa wybuchowa mieszanka emocji
sprawiała, że w jej codzienność zostały wpompowane nowe pokłady życia.
Tego wieczoru David nie przyszedł. Jones wcale nie była tym zaskoczona,
bo raczej nie spodziewała się go więcej ujrzeć.

***

 Kolejnego dnia w biurze, Kathy wciągnęła Mel do kuchni i z hukiem
zatrzasnęła za sobą drzwi.
- Chcę cię o coś zapytać, ale obiecaj mi, że powiesz prawdę – odezwała się
zielonooka brunetka tonem nie zapowiadającym niczego pozytywnego. -
Co robiłaś wczoraj przy Toxic Love? - Słowa uderzyły w Jones niczym
zaciśnięta pięść.
- Śledziłaś mnie? - wyrzuciła natychmiast z siebie.
Smith przewróciła oczami.
- Nieważne. Grunt, że wiem, gdzie byłaś - fuknęła.
- Nie wierzę, że mnie szpiegowałaś – wycedziła Melanie przez zęby. - Jak
mogłaś? - Zrobiła krok do przodu.
- Co się z tobą dzieje? Z kim się spotykasz? - drążyła temat Kathy.
Jones w milczeniu minęła współpracowniczkę i złapała za klamkę.
- Troszczę się o ciebie. - Kathy nie zamierzała dać za wygraną.
Mel znieruchomiała i powoli odwróciła się w jej stronę.
- Z kim się spotykam? Śmiem twierdzić, że to wyłącznie moja sprawa. –
Miała ochotę dodać, że troska Smith wynika jedynie z faktu, że jej dzieci



cierpią na brak opiekunki, ale wzięła swoje emocje w ryzy. - Nie masz
powodu do niepokoju – dodała cierpko i wyszła.
Kathy pokiwała znacząco głową i wyciągnęła z kieszeni telefon. Odszukała
odpowiedni numer i dotykając ekranu, czekała na połączenie.

***

Pracowników firmy prawniczej dzieliły tylko dwa dni od przyjazdu Ray'a
Watkinsa,. Robiło się coraz bardziej nerwowo. George Bloom prawie w
ogóle nie opuszczał swojego biura, przygotowując się na świdrująco-
penetrujące pytania ze strony właściciela. Mimo, że w papierach wszystko
się zgadzało, w powietrzu dawało się wyczuć duże napięcie. Mel nie mogła
przestać myśleć o przypuszczeniach agencji Harm Prevention i o tym, co
się wydarzy, jeśli podejrzenia Jasona i Lesley okażą się prawdą.
Po wieczornym spotkaniu modlitewnym, podeszła do niej żona pastora,
Margaret, przerywając jej z kimś rozmowę. Ze względu na swoje brytyjskie
pochodzenie była osobą bardzo dyplomatyczną i do bólu uprzejmą. Sposób
mówienia i zachowania pani Hawke nierzadko tworzył rozmaite komiczne i
mniej komiczne nieporozumienia. Amerykanie, przyzwyczajeni do dużej
bezpośredniości i nazywania rzeczy po imieniu, mieli niejednokrotnie
prawdziwy kłopot z rozszyfrowaniem skrzętnie zakodowanych
komunikatów Margaret.
- Melanie, czy miałabyś coś przeciwko, gdybyśmy poprosili cię o krótką
rozmowę? - zapytała, marszcząc w charakterystyczny sposób skórę wokół
ust. Tryb warunkowy należał do jej ulubionych form gramatycznych. Jones
wiele razy się zastanawiała, co by było gdyby odpowiedziała na takie
zagajenie twierdząco. Tak, miałabym coś przeciwko. Ciekawe, czy taki
obrót rozmowy wyrwałby Margaret z utartych kolein zwrotów
grzecznościowych.
- Nie.
- Albert i Patricia czekają w pokoju dla liderów. - Żona pastora wskazała na
drzwi. – Przyjdź proszę, kiedy będziesz już wolna.
Po około dziesięciu minutach, Jones weszła do przytulnego pomieszczenia
z kanapą i fotelami. Na stole parzyła się już zielona i czarna herbata do
wyboru, a obok stało pudełko ze słynnymi maślanymi herbatnikami oraz
dzbanek z mlekiem, gdyby ktoś zapragnął napić się najpopularniejszego



napoju wśród Anglików - bawarki. Z herbatnikami wiązała się zabawna
historia, świetnie podkreślająca różnice kulturowe. Na jednym ze spotkań
dla kobiet, które odbywało się akurat w domu państwa Hawke, Margaret
otworzyła pudełko z podobnymi ciasteczkami. Zamiast położyć pojemnik
na stole, puściła łakocie w obieg pomiędzy przybyłych gości. Kiedy każdy
uraczył się jednym herbatnikiem, zatrzasnęła pudełko na cztery spusty i
odstawiła je do szafki, którą również zamknęła.         
Melanie usiadła w fotelu i po krótkiej konwersacji o przysłowiowej
pogodzie, pastor pochylił się nieco do przodu i składając ręce niczym do
modlitwy, najwyraźniej szykował się do przejścia do sedna ich nagłego
spotkania.
- Mel – zaczął – podobno wczoraj widziano cię przy... - zawiesił znacząco
głos. – Toxic Love. - Zamilkł, czekając na reakcję Jones.
Ze względu na to, że kobieta się nie odezwała, mówił dalej.
- Rzekomo byłaś w towarzystwie jakiegoś mężczyzny.
Z ust Melanie nadal nie padło żadne słowo.
- Czy to prawda? - zapytał w końcu zmartwionym tonem.
Kobieta głośno westchnęła.
- Zanim odpowiem, chciałabym nadmienić, że informacje uzyskane na mój
temat, zostały zdobyte drogą inwigilacji – rzekła dobitnie. - Następnie
przekazano je dalej bez mojej zgody.
- Nie miej Kathy tego za złe. Sądzę, że jej postępowanie wynikało z troski o
ciebie – odparł zapobiegawczo Albert.
- Nie wiem, z czego wynikało, pastorze. – Mel niemal mu przerwała. –
Faktem jest jednak to, że jej wścibskość pogwałciła moją prywatność. -
Kobieta zawiesiła wzrok na przywódcy duchowym. - Cóż. Skoro już
rozmawiamy, odpowiem. Tak. Byłam wczoraj przy klubie Toxic Love w
towarzystwie pewnego mężczyzny.
Margaret wessała łyk herbaty przez zaciśnięte wargi, wydając przy tym
świszczący dźwięk.
- Czy to był twój narzeczony Jason? - dociekała pani Wilson.
Jones spojrzała na staruszkę, prawie jej współczując na myśl o tym, co za
moment usłyszy.
- Tak, Patricio. Z tym, że on nie jest moim narzeczonym.
Członkini rady kościoła wciągnęła gwałtownie powietrze, jakby wydarzyła
się jakaś globalna tragedia.



- Przecież mówiłaś, że... - Zasłoniła z przerażeniem ręką usta.
- Wybacz, Patricio. Tak naprawdę nie miałam okazji ci tego wyjaśnić,
ponieważ od razu dorobiłaś całą historię miłosną. Powinnam cię była
wyprowadzić z błędu, ale... - Mel zacięła się. – Wszystko zrobiło się zbyt
skomplikowane.
- A może zaczniesz od początku? – zasugerował pastor Hawke.
Jones objęła wzrokiem zebranych. W końcu należała do tego kościoła, więc
mieli prawo wiedzieć, co się dzieje w jej życiu. Po krótkim namyśle,
zaczęła opowiadać historię z pominięciem wątku o planowanej akcji w
klubie oraz podejrzeniach wobec Ray'a Watkinsa. W pokoju zapanowała
cisza niczym makiem zasiał, która trwała jeszcze przez jakiś czas, gdy Mel
skończyła opowieść.  Wreszcie Hawke przerwał niezręczne milczenie.
- Czy jesteś pewna, że to, co robisz jest bezpieczne? - Jego pytanie
zadźwięczało w uszach Jones, następnie odbiło się od ścian i znów wróciło
do jej uszu. Od jakiegoś czasu słowa bezpieczne, bezpieczeństwo i komfort
należały do jednych z najczęściej używanych określeń w jej wspólnocie.
Kobieta lekko poczerwieniała na twarzy.
- Albercie – wykrztusiła, próbując za wszelką cenę zachować spokój. –
Wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę. Czy nie jesteśmy powołani do
tego, żeby wychodzić na ulice i sięgać po niekochanych, ubogich i
odtrąconych? - zapytała nieco drżącym głosem. Margaret głośno
odchrząknęła. - Mam wrażenie, że od kilku dobrych lat utknęliśmy w
swoich własnych grajdołach i nawet nie zamierzamy wystawić z nich nosa.
Czy ktoś z nas choćby raz spotkał się z biednymi, dla których zbieramy
datki? Coś jest nie tak, pastorze Hawke. Kościół nie istnieje po to, żeby
chować się za swoimi murami. – Ton Mel stał się emocjonalny. Kobieta na
moment przymknęła oczy i nabrała powietrza w płuca. – Wybaczcie. Nie
chcę nikogo oskarżać. Sama przez wiele lat czułam się zadowolona ze
szkółki niedzielnej i spotkań dla kobiet, ale od jakiegoś czasu... - przerwała.
- Te dzieci nas po prostu potrzebują. Kto im powie, że Bóg ich kocha? -
Jones rozejrzała się po pomieszczeniu.
- Moja droga – pani Wilson wyciągnęła rękę, jakby chciała dotknąć Mel,
ale oddzielał je szeroki stół - wiesz, że nie jesteśmy przeciwnikami tego co
robisz, ale pragniemy wiedzieć, że nic ci nie grozi.
- Czy nic mi nie grozi? - powtórzyła Mel. – Czy naprawdę możemy
zapewnić sobie idealne warunki, w których nic nigdy nie będzie nam



groziło?
- Dlaczego milczałaś jak zaklęta? - naciskał Hawke – Nie ufasz nam?
Jones spuściła głowę.
- Nie. Tylko... - ucięła.
- Tylko co? - Margaret domagała się odpowiedzi.
- Wszystko potoczyło się tak szybko. Poza tym, szczerze mówiąc, nie
byłam pewna, jak zareagujecie. – Mel zaczęła wiercić się na krześle.
- A Jason? - odezwała się znów żona pastora. – Kim on właściwie jest?
- No właśnie – zawtórowała jej Patricia skrzeczącym głosem.
- Istnieje szansa... - Jones nabrała powietrza, zmagając się z komunikatem,
jaki zamierzała posłać - ...że on i Lesley są aniołami - wyznała szczerze,
wiedząc że wrzuca pomiędzy zebranych bombę atomową.
Margaret zakrztusiła się herbatą i głośno kaszląc zerwała się z kanapy.
Pastor Hawke w oka mgnieniu rzucił się żonie na ratunek, gwałtownie
klepiąc ją po plecach. Kiedy sytuacja została opanowana, odwrócił się do
Mel i spojrzał na nią tak, jakby zdrowie psychiczne owieczki z jego trzódki
stało się przedmiotem dużego zmartwienia. Najwyraźniej teoria Melanie
głęboko wstrząsnęła całym zacnym gronem. Jones czuła w tym momencie
bezbrzeżną ulgę, że pozostali członkowie rady są nieobecni. Nie miała
cienia wątpliwości, że jej przemyślenia wzbudziłyby w nich jeszcze więcej
kontrowersji. Pelagia Hunt, przekonana, że znaki i cuda, włączając w to
spotkania z istotami anielskimi, skończyły się wraz ze śmiercią pierwszych
apostołów. Theodor Fay, pokorny i uprzejmy człowiek, bojący się sfery
nadprzyrodzonej niczym ognia. Emily Burnt, sceptyczno-krytyczna osoba
stąpająca twardo po ziemi, a raczej zakorzeniona w niej obiema nogami.
- Biblia mówi, że aniołowie ingerują w życie ludzi – zauważyła nieśmiało
Melanie. – W liście do Hebrajczyków jest przecież napisane, że możemy
się z nimi stykać i nawet nie mieć świadomości, że nimi są.
Albert pokiwał znacząco głową, a jego żona popatrzyła na Jones
załzawionymi oczami.
- Wierzę, że Bóg może przysyłać do nas aniołów w wyjątkowych
okolicznościach. – Pastor zawiesił na chwilę głos, przez co jego wypowiedź
stała się jeszcze bardziej dosadna. – Nie wydaje mi się jednak, żeby
kontakty z nimi były tak zwyczajne i prozaiczne, jak nam tutaj opisujesz.
Po co potrzebowaliby ciebie? Są wystarczająco mocni, aby samodzielnie
wykonać powierzone im przez Boga zadania.



Melanie miała ochotę natychmiast wyliczyć kilka przykładów z Pisma
Świętego, ukazujących nieco odmienny obraz, ale postanowiła, że tego
argumentu nie wyciągnie z zanadrza.
- Być może nie są aniołami, ale walczą w słusznej sprawie. - Kobieta
odłożyła na bok spór teologiczny.
- Nasz kościół nie jest powołany do zdobywania dusz takich ludzi –
odezwała się Margaret zachrypniętym od kaszlu głosem.
- Niech każdy robi to, co Bóg złożył w jego sercu. Jeśli Mel czuje, że Pan
posyła ją do zagubionych nastolatków, niech realizuje swoje przeznaczenie
– stwierdziła przyjaźnie pani Wilson.
- Zagubionych nastolatków? - Margaret, zwykle zrównoważona i nie
pozwalająca sobie na to, żeby emocje wymknęły się jej spod kontroli,
podniosła głos. - To zdeprawowane, kłamliwe i nikczemne dzieciaki,
szukające pierwszej lepszej okazji, żeby coś dla siebie ugrać.
Jones zacisnęła powieki. Ze wszystkich sił próbowała zatrzymać to, co
nieuchronnie nadchodziło, ale nie dała rady.
- Nie macie pojęcia! – prawie wykrzyknęła. – Nie macie pojęcia przez co
musiały przejść! Wyobraźcie sobie, że gwałci was ojczym, a jedynymi
emocjami, które znacie są strach i cierpienie. – Oczy Mel zaszły łzami. –
Albo że odcinacie od sznura własną matkę, która popełniła samobójstwo.
Nie osądzaj ich, Margaret! – zwróciła się ze złością do drugiej połówki
pastora, wskazując na nią palcem. – Nie wiesz, jak wyglądałoby twoje
życie, gdyby coś takiego przydarzyło się tobie!
- Spokojnie – wtrącił się Albert. – Chyba nie chcemy, żeby ta sprawa nas
poróżniła, prawda? - mówiąc, spojrzał karcąco na żonę. - Teraz już wiemy,
gdzie Mel chodzi wieczorami, więc nie potrzebujemy się dłużej martwić. A
przynajmniej tak mi się wydaje – dopowiedział żartobliwym
pojednawczym tonem. - Nasze spotkanie uznaję za zakończone.
Dopili w milczeniu herbatę i rozstali się. Jones opuściła ze wzburzeniem
budynek kościoła i rozejrzała się w poszukiwaniu agenta. Jason stał przy
oknie, zaglądając z zaciekawieniem do środka.
- Jedziemy! – zawołała do niego cierpko, kierując się od razu w stronę
czarnego pick-upa. Samochód był otwarty, więc nie czekając na Brighta
wsiadła.
- Wyczuwam iskrzenie – zagadał do niej Jason, uruchamiając silnik. –
Jakby burza z piorunami? - uśmiechnął się.



- Raczej nawałnica – burknęła Mel.
- Nie gniewaj się na nich. – Mężczyzna wrzucił bieg wsteczny. – Kiedyś też
nie rozumiałaś... - urwał, patrząc ze zgrozą na siedzącą obok kobietę. Ta
nagle wybuchnęła histerycznym śmiechem, przypominając sobie reakcję
Margaret na wieść o domniemanym anielskim pochodzeniu Jasona i Lesley.
- Twoje wahania nastroju zaczynają mnie naprawdę niepokoić – zadrwił
agent, odjeżdżając z parkingu.

***

Tego wieczoru przy klubie pojawił się David. Tradycyjnie stanął w pewnej
odległości od murku i zapalił papierosa. Kiedy grupa Żółtodziobów trochę
się przerzedziła, podszedł i usiadł obok kompletnie zaskoczonej Melanie.
Rose rzuciła mu tylko obrażone spojrzenie i ostentacyjnie odeszła na bok.
- Myślałem, że się już więcej nie pojawisz? - zaczął.
- A co? Też się z kimś założyłeś? - zapytała Jones z lekką kpiną w głosie.
Chłopak spojrzał na nią ze zdumieniem, ale i uznaniem. Postawiła mu się,
zamiast stulić uszy po sobie.
- Nie. Po prostu ostatnio raczej nie wyglądałaś na kogoś, kto miałby ochotę
tu wrócić.
- Dziwisz się? - odpyskowała mu kobieta. - Przecież nie masz zwyczaju
przeżuwania własnych słów, zanim je wyplujesz.
Chłopak zbył jej uwagę milczeniem, a potem przygarbił się.  
- Nie bierz osobiście tego, co powiedziałem – rzucił, zaciągając się
szlugiem.
- A niby jak? Nieosobiście?
David uśmiechnął się pod nosem.
- Byłem wtedy wkurwiony. Bardziej niż zwykle – wytłumaczył się,
upuszczając peta pod swoje nogi.
- Aha – skwitowała Mel. - Dało się odczuć. Ja też sądziłam, że już się nie
pojawisz - dodała.
- Zgoda? - Chłopak wyciągnął do niej rękę.
Kobieta przyjrzała się dokładnie długim palcom udekorowanym kilkoma
obrączkami. W końcu podała mu dłoń.
- Zgoda.
Przez dłuższy czas żadne z nich się nie odzywało.



- Przez ile lat ojczym cię wykorzystywał? - zapytała niespodziewanie Jones,
nie patrząc na jasnowłosego chłopaka i obawiając się, że jej słowa są zbyt
bezpośrednie.
Przystojniak zaciągnął się kolejnym papierosem, spojrzał w niebo i powoli
wypuścił z ust smugę dymu. Milczał, jakby w ogóle nie usłyszał pytania.
- Od szóstego do trzynastego roku życia - mruknął wreszcie, kiedy Mel już
prawie zupełnie straciła nadzieję, że doczeka się odpowiedzi. -  Mówił, że
musi pokazać mi to, czego matka mnie nie nauczy. Skurwiel. – David
pochylił się lekko do przodu. - Dzieci bezgranicznie ufają dorosłym,
uznając za dobre wszystko, co robią – przerwał, badając papierosa z
precyzją naukowca.
- Bardzo mi przykro – odezwała się ze współczuciem Mel. - Naprawdę.
- Potem prawda jakoś do mnie dotarła i byłem już wystarczająco silny, żeby
się draniowi przeciwstawić. - Chłopak nie odniósł się do wypowiedzi Jones,
tylko strzepnął popiół na ziemię. - Tak się cholernie bałem, że nie
powiedziałem o niczym matce, a ona niczego nie zauważyła. Albo nie
chciała zauważyć – dodał cynicznie.  
- Bałeś się, że ojczym was skrzywdzi? - dociekała ostrożnie Jones, nie
chcąc go spłoszyć.
- Nie – odparł. – Bałem się, że jeśli zniknie z naszego życia, zabraknie nam
baksów. Wcześniej matka harowała na dwa etaty, a jeszcze nocami szyła.
Od czasu, kiedy ten zwyrodnialec z nami zamieszkał, zaczęliśmy wiązać
koniec z końcem. - David odwrócił głowę. - Więc nie puściłem pary z gęby,
sądząc, że tak będzie po prostu lepiej. W końcu już nie mogłem patrzeć na
kutasa – mówił dalej. -  Jak tylko skończyłem piętnaście lat, uciekłem z
domu i wyjechałem do Nowego Jorku. Ukradłem ojczymowi trochę kasy i
zniknąłem.
- Jesteś jedynakiem?
- Mam trzy siostry przyrodnie. Dwie z przelotnej relacji matki z o dziesięć
lat od niej młodszym dupkiem, a jedna to córka tego śmiecia. Wiedziałem,
że ścierwo ich nie tknie, bo ciągnie go do chłopców.
- A twoja matka? Musiała odchodzić od zmysłów.
- Napisałem do niej.
- Odwiedzasz ją czasem? - Melanie nieco się odprężyła.
- Chyba żartujesz? Dalej jest z tym sukinsynem. Nie zamierzam go nigdy
więcej oglądać na oczy – prychnął David.



- Tęsknisz za siostrami?
- Trochę. – Na ustach chłopaka pojawił się grymas przypominający
uśmiech. - Kurwa mać. Po co ja ci to wszystko opowiadam? Jezu! Nigdy
nie myślałem, że zwierzę się paniusi z kościoła - roześmiał się.
Mel spojrzała na wyraziste blizny na jego prawym nadgarstku, które
zauważyła już przy pierwszym spotkaniu.
- Pociąłem się w trzynastym roku życia – wyjaśnił chłopak, podążając za
wzrokiem Melanie. – No, ale mnie odratowali. I po co? - Wyrzucił
niedopałek za siebie. – Wiesz, jaką historyjkę wymyśliłem? Pękniesz ze
śmiechu. I matka ją łyknęła – zarechotał piskliwie. – Chyba jednak ze
wszystkich sił pragnęła uwierzyć. – David pokręcił głową. – Powiedziałem
jej, że niechcący rozbiłem butelkę, a potem się potknąłem i upadłem na
odłamki szkła. Wyobrażasz sobie? Totalna bzdura. Oczywiście lekarze
mieli zupełnie inne zdanie, ale ich nie słuchała.
- Dlaczego się tutaj znalazłeś? - zapytała Jones, zastanawiając się, czy nie
przeciąga za bardzo struny.
- Tutaj czyli w Toxic Love?
- Tak.
- Cholernie długa historia, a ja muszę już wracać. - Chłopak przyjrzał się
Melanie. – Ty naprawdę lubisz zadawać pytania – skomentował. – A więc
skracając pełną zwrotów akcji opowieść – powiedział – chciałem zostać
modelem. Tylko jak się trafia do tego biznesu, nie wszystko jest takie jak ci
obiecują. No i żeby gdzieś dojść, musisz obciągnąć paru osobom... -
Zawiesił głos. – Sprowadziła mnie tu naiwność, a potem nawet mi się
spodobało.
- Nie wierzę, że taki styl życia ci odpowiada – wyrzuciła z siebie Melanie.
David wykrzywił twarz.
- Bo ty zawsze dobrze myślisz o ludziach, a rzeczywistość nie jest taka
czarno-biała – burknął. – Patrzysz na nas i widzisz tylko skrzywdzone
dzieciaki. To jedynie część prawdy.
- Co się stało z twoim ojcem?
- Za dużo chciałabyś wiedzieć – oświadczył nagle chłopak i podniósł się z
murku. – Odszedł, zanim się urodziłem – rzucił niedbale na pożegnanie.
Tej nocy po powrocie do domu, Mel padła na kolana przy swoim łóżku i
zaczęła się gorąco modlić i szlochać. Nigdy o nikogo się tak nie modliła.
Wołała do Boga o życie Rose, Grace, Timo, Davida i innych z klubu,



błagając o ich ocalenie. Błagała, żeby Bóg doprowadził do zamknięcia
Toxic Love.

Ray

W środę Jones zaspała i spóźniła się do pracy. Nikt nie zrobił z tego
powodu afery, ponieważ wszystkich zdążyła już ogarnąć gorączka związana
z przyjazdem pana Watkinsa. Pracownicy firmy prawniczej biegali jak w
ukropie, przekładając papiery z miejsca na miejsce. Dwóch niemal zderzyło
się ze sobą, rzuciło pod nosem przekleństwami i zniknęło w swoich
boksach. Ciśnienie ewidentnie rosło, zamieniając spokojne na co dzień
biuro w ul pełen agresywnych pszczół, gotowych kąsać nie tylko wrogów,
ale również siebie nawzajem.
- Postąpiłaś okropnie – oznajmiła Mel, stając przy biurku Kathy. – Jak
mogłaś? Brak mi słów.
- Martwiłam się o ciebie – wystękała Smith, od razu odgadując o co chodzi
koleżance.
- Nigdy więcej mnie nie szpieguj. – Jones pogroziła jej palcem i odwróciła
się, żeby udać się do swojego stanowiska.
- Nie zrobiłam tego w złej wierze, Mel. Wybaczysz mi? – zawołała za nią
Smith.
- A mam inne wyjście? - zapytała przekornie Melanie, westchnęła i ciężko
opadła na fotel obrotowy przed ekranem swojego komputera. Nie potrafiła
się na ludzi długo gniewać. Ciężko jej było zrozumieć tych, którzy
miesiącami lub latami pielęgnowali w sobie żal i urazę, żeby je w
odpowiednim momencie wyciągnąć, niczym broń dalekiego zasięgu.
Kiedy tylko zalogowała się, weszła na pocztę i zamierzała zabrać się za
odpisywanie na pilne maile, George Bloom wypadł jak oszalały ze swojego
biura.
- Dobrze, że już jesteś, Mel – wysapał, robiąc subtelną aluzję do jej
spóźnienia. – Ray Watkins przylatuje jutro na Newark. – Kobieta spojrzała
na szefa, zastanawiając się, dlaczego jej o tym mówi. Próbowała się



domyśleć, czy to jedna z tych sytuacji, w których Bloom celowo od razu nie
objawia jej wszystkiego, by na koniec powalić ją na ziemię jakąś rewelacją.
- Trzeba po niego pojechać i padło na ciebie. – Mężczyzna przybrał
zafrasowany wyraz twarzy.  
- Jak to? Nie może wypożyczyć auta? Wziąć taksówki? Limuzyny? - Jones
 natychmiast wpadła w panikę na samą myśl o tym, że przy pomyślnych
wiatrach, miałaby spędzić ze trzydzieści minut sam na sam z właścicielem
firmy.
- Zadzwonił i powiedział, że jest cholernie zmęczony i nie ma zamiaru
prowadzić.
- To tylko piętnaście mil! - ryknęła Melanie, odrywając kilka osób od pracy.
– Istnieje przecież tysiące innych możliwości. - Odrobinę spuściła z tonu.
- Nie wiem, Mel, i nie chcę w to wnikać. Prosił, żeby przysłać kogoś z
firmy.
Kobieta poczuła, że robi jej się słabo.
- Jakiś problem? - Bloom zawiesił głos i uniósł znacząco brwi.
- Nie – bąknęła, próbując dojść do siebie.
- To dobrze. Godzina dziewiąta piętnaście. Continental Airlines z Bostonu.
Terminal A.
Mel otarła czoło i wlepiła oczy w ekran komputera, starając się skupić na
robocie. Wizja towarzyszenia Watkinsowi w podróży do Seagram
napełniała ją przerażeniem. Około jedenastej zadzwonił telefon,
rozbrzmiewając na cały open space piosenką Kelly Family “An Angel”.
Jones nieopatrznie oznaczyła w ten sposób połączenia przychodzące od
Jasona. Błyskawicznie chwyciła za urządzenie i ruszyła biegiem do toalety.
Wpadła do środka i stwierdzając, że nikogo nie ma, zamknęła się w jednej z
kabin. Siadając na opuszczonej klapie od sedesu, przesunęła odpowiednią
ikonkę na smartfonie.
- Już myślałem, że się nie doczekam – przywitał ją wesoło agent.
- Gdybyś nie wiedział, jestem w pracy – wyszeptała Mel.
- Mów głośniej.
- Nie mogę. – Kobieta jeszcze bardziej ściszyła głos, mając wrażenie, że
ktoś wchodzi do łazienki. Nie znosiła kabin z otwartą przestrzenią na górze
i na dole. Uważała, że to kretyńskie rozwiązanie, tłumaczone względami
bezpieczeństwa. Czuła się w takich kiblach, jak a saloonie na dzikim
zachodzie. Szkoda, że nie zamontowali drzwi wahadłowych!



- Dzisiaj nie jedziemy do klubu – oświadczył mężczyzna.
- Nie? - Melanie zdziwiła się.
- Spotykamy się w kryjówce. – Jason określał w ten sposób luksusową
siedzibę agencji Harm Prevention. -  Musimy omówić sobotnią akcję.
Przyjadę po ciebie o dziewiętnastej.
- Poczekaj. – Zatrzymała go Jones, czując że Bright zmierza do końca ich
rozmowy. Upewniając się, że hałas, który wcześniej słyszała dobiegał z
korytarza, mówiła dalej. - Jutro przylatuje Ray Watkins.
- Aha – mruknął agent, okazując raczej niewielkie zainteresowanie.
- Szef kazał mi go odebrać z lotniska – wykrztusiła Mel rozpaczliwym
tonem. Po drugiej stronie zapanowała dłuższa cisza.
- Nie może wypożyczyć samochodu? - zapytał wreszcie Bright.
- Podobno chce, żeby przyjechał po niego  ktoś z firmy. Boję się, Jason.
- Przecież Ray nie wie, że coś podejrzewasz - skwitował optymistycznie.
- Jestem spięta na myśl o jego wizycie, a co dopiero mając w perspektywie
pół godziny sam na sam w jego towarzystwie! - wypaliła Mel.
- Hmm... - Mężczyzna zastanowił się. – To może być świetna okazja, aby
go trochę wyczuć.
- Wielkie dzięki! Nie mam najmniejszej ochoty go wyczuwać. Nie chcesz
pojechać zamiast mnie?
W tym momencie ktoś otworzył drzwi, nucąc pod nosem jakąś melodię.
-  Muszę już kończyć – wysapała Jones i rozłączyła się.  
Około dziewiętnastej czterdzieści pięć Jason i Melanie dotarli do wilii
położonej przy Bryant Park. Lesley przywitała ich tym razem serdecznie,
nie robiąc żadnych wyrzutów, mimo że znów się spóźnili. W obszernym
salonie przerobionym na biuro, czekało jeszcze dwóch mężczyzn i jedna
kobieta. Bright poświęcił czas, żeby przedstawić agentów, opowiadając o
każdym z nich jakąś krótką zabawną anegdotę z elementami tragedii.
Wszyscy patrzyli na Jones z uznaniem, jakby była kimś wyjątkowym, co
sprawiało, że czuła się bardzo nieswojo. Ciągle łapała się na analizowaniu
argumentów przemawiających za lub przeciw temu, czy ludzie stojący
przed nią są aniołami. Widząc szelmowski uśmiech na ustach Jasona,
nakazała swojej głowie natychmiast przestać.
Debora była świetną biegaczką i nieźle skakała. Mel, lustrując z lekką
zazdrością długie nogi agentki, stwierdziła że to nic dziwnego. Pewnego
razu ścigali podejrzanych typów w innym mieście w Stanach. Debora



chciała przeskoczyć z dachu na mniejszy daszek, ale źle oceniła odległość i
wpadła do kontenera na śmieci. Miękkie worki zamortyzowały upadek,
więc wcale na tym nie ucierpiała i ku swojemu wielkiemu zdumieniu
odkryła w kuble jednego z oprychów. Ukrył się, sądząc że znalazł genialną
miejscówkę.
Malvin słynął z nienasyconego apetytu. Pochłaniał każdą ilość żywności.
Jones od razu poczuła do niego sympatię. Kiedyś pomylił cennik i zamówił
dla całego zespołu kolację oraz wino, które ich kosztowało niebagatelną
kwotę pieniędzy. Podobno do tej pory tego nie odpracował.
Trevor ratował w centrum handlowym potężnego faceta przed uduszeniem
się plastikową nakrętką. Gość miał zwyczaj memłania różnych rzeczy w
ustach i niemal skończyło się to dla niego tragicznie. Wyciskanie nakrętki z
jego gardła przez dużo drobniejszego mężczyznę ściągnęło na parter niemal
wszystkich klientów sklepu.
- A wy? - Melanie spojrzała z wyczekiwaniem na Jasona i Lesley.
- My nie posiadamy żadnych zabawnych historii na swoim koncie - rzuciła
niedbale Cunnigan.
Cóż, jesteś pewnie do bólu doskonała - podsumowała w myślach agentkę
Jones.
- Kilka nam się przydarzyło, ale chyba wrzuciliśmy je do podświadomości -
wtrącił Bright, znacząco odchrząkując.
- Jest pewna zabawna historia - zaczęła Mel i natychmiast tego pożałowała.
- Wprawdzie bardziej dotyczy mnie niż ciebie - utkwiła wzrok w Jasonie -
ale nieodzownie wiąże się z tobą. - Objęła wzrokiem pozostałych agentów.
- Właściwie to z wami wszystkimi - brnęła dalej. - Otóż członkowie mojego
kościoła sądzili, że ja i Jason...to znaczy my… czyli Jason i ja… - Kobieta
plątała się i kluczyła. - No...że… jesteśmy razem. Razem czyli parą.
Wiecie, co mam na myśli? - Gorący rumieniec oblał jej policzki i w miarę
mówienia coraz bardziej przybierał na intensywności. - Musiałam
tłumaczyć Patricii, dlaczego Jason wygląda młodziej niż ja… - zająknęła
się. - Coś wymyślić, żeby nie wyprowadzać pani Wilson z błędu na temat
naszego związku. A najzabawniejsze  jest to, że on przecież… - Melanie
urwała. - Zresztą nieważne…
Nikt się jakoś nie roześmiał, a Jones poczuła, że zapada się w odmęty
zażenowania. Niechciana i do tej pory skutecznie zwalczana myśl,
wymknęła się z pilnie strzeżonej klatki i poszybowała w przestrzeń.



Kobieta była przekonana, że przynajmniej część agentów złapało
niesfornego zbiega i szybko go przeanalizowało. Pochyliła ze wstydem
głowę, nie mając pojęcia, jak wybrnąć z sytuacji.
- Zaplanujmy sobotnią akcję. – Bright w końcu przeszedł do meritum
spotkania, rozładowując niezręczną atmosferę. Mel nie mogła się jednak
pozbyć wrażenia, że on również wpadł w lekką konsternację. - David
pojawił się przed klubem i dość chętnie rozmawiał z Melanie. Istnieje
szansa, że będzie skory do współpracy. Problem polega na tym, że nie
dysponujemy już zbyt dużą ilością czasu. – Agent podrapał się w głowę. –
Czy jesteś w stanie poprosić go o pomoc jutro?  - zwrócił się do Jones,
unikając jej spojrzenia.
Kobieta poczuła uścisk w żołądku.
- Tak szybko? Mamy przecież jeszcze piątek – wykrztusiła.
- Piątek musimy przeznaczyć na dopracowanie planu awaryjnego -
poinformowała Lesley. – W razie gdyby z Davidem coś poszło nie tak –
naświetliła.
- A co jeśli chłopak jutro w ogóle nie przyjdzie? - zapytała Mel z wahaniem
w głosie.
- Wyjście awaryjne – oświadczyła ponownie najbliższa współpracowniczka
Brighta.
- Co mam mu powiedzieć? - Mel podparła biodra rękami.
Jason i Lesley wymienili między sobą spojrzenia.
- Słowa przyjdą same. Zaufaj – rzucił Malvin.
- Jasne – skomentowała z przekąsem Jones.
- Omówmy optymistyczną wersję planu, przy założeniu, że David zgodzi
się na współpracę. Rozwiązaniem B zajmiemy się, jeśli zawiedzie opcja A -
zarządził Jason.
- Wejdziemy do Toxic Love osobno, jako nie mający ze sobą nic wspólnego
klienci. – Lesley zaczęła wyjaśniać strategię. – Załatwiłam przepustki, co
wcale nie było takie proste. – Wręczyła każdemu z obecnych agentów,
łącznie z Mel, kawałek zalaminowanego papieru. - W środku zajmiemy
pozycje w różnych częściach klubu. Malvin, ty usiądziesz przy jednym z
barów i zamówisz alkohol. – Brodacz ochoczo skinął głową. – Debora,
staniesz się królową parkietu. – Agentka zwróciła się do wysokiej kobiety o
długich blond włosach. - Trevor, rozgościsz się razem ze mną na kanapach,
skąd możemy obserwować sporą część sali. - Niski muskularny facet



uśmiechnął się i zasalutował. - Jason. Staniesz przy zejściu do podziemi
klubu. A ty... – Lesley wskazała palcem na Melanie, jakby chciała
wyodrębnić winnego – ... udasz się w towarzystwie Davida do pokoi na
dole, gdzie Ray prawdopodobnie przetrzymuje ludzi z Tajlandii.
Jones gwałtownie wciągnęła powietrze.
- Dlaczego ja?! - syknęła z oburzeniem, patrząc na przepustkę i
stwierdzając ze zgrozą, że widnieje na niej jej zdjęcie.
- Mel – odezwał się Jason i tym razem patrzył kobiecie prosto w twarz. –
Jesteś jedyną osobą, której David zaufa.
- Cholera jasna! – wyrwało jej się z ust. – Nie mam ochoty wcielać się w
rolę napalonej czterdziestopięciolatki, idącej z męską prostytutką na krótki
numerek! - Posłała agentom ponure spojrzenie.
- Nie możemy wzbudzić żadnych podejrzeń – odezwał się milczący dotąd
Trevor. – Wszystko musi wyglądać wiarygodnie.
- Mam złe przeczucia – wyrzuciła z siebie Melanie, czując że uginają się
pod nią nogi.
- Jeśli tylko wyczujemy zagrożenie, natychmiast przerwiemy akcję –
zapewniła Lesley, podając każdemu niemal mikroskopijnych rozmiarów
urządzenie, przypominające diamentowy kolczyk. – Komunikujemy się za
pomocą przekaźnika umieszczonego w uchu. To słuchawka i mikrofon w
jednym - poinformowała.  
Mel nie należała do asów techniki, ale mogła przysiąc, że czegoś takiego
nigdy w swoim życiu nie widziała. Urządzenie nie istniało w jej wymiarze
czasoprzestrzennym.
- Kiedy włożycie nadajnik do ucha, wkomponuje się w skórę i stanie się
niewidocznym - wyjaśniała dalej Cunnigan. Jones otworzyła ze zdumienia
oczy, chcąc natychmiast sprawdzić działanie nadajnika. – Jeszcze nie teraz.
– Powstrzymała ją Lesley. - Jeśli przypuszczenia odnośnie
przetrzymywanych Tajlandczyków okażą się prawdą, dasz nam znać –
kontynuowała agentka, patrząc na Mel.
- I co potem? - drążyła Jones, obracając w palcach małe cudeńko.
- Cóż – przemówiła Debora ładnym melodyjnym głosem. – Ray Watkins z
pewnością zadbał o to, żeby jego tajemnica była starannie chroniona -
podkreśliła celowo dwa ostatnie słowa. – Powiadomimy policję.
Funkcjonariusze wejdą do klubu i ustanowią porządek.



Mel zrobiło się gorąco i miała wrażenie, że  jej szyja i plecy są na skutek
stresu w takim stanie, jak przy stężeniu pośmiertnym. Kobiecie zebrało się
na wymioty, lecz zacisnęła zęby i wzruszyła ramionami.
- A jaka jest dokładnie wasza rola? - zapytała.
- Zadbamy o bezpieczeństwo akcji – odpowiedziała Debora. – Rozwiążemy
pojawiające się po drodze problemy.
- W waszych ustach brzmi to banalnie prosto – wyszeptała Melanie.
- Musimy wierzyć, że się uda – stwierdził Jason. - Nie jesteśmy w stanie
przewidzieć każdego kroku.
Jones głośno westchnęła.
- Spróbuj się zrelaksować. – Lesley nieudolnie poklepała ją po plecach. –
Kto je pizzę? Sałatkę? - zwróciła się do wszystkich.
- Ja chyba chciałabym już wrócić do domu. – Melanie sięgnęła po torebkę,
którą wcześniej odłożyła na biurko. - Zamówię taksówkę.
- Nie ma mowy – zawyrokował Bright zdecydowanym głosem. – Wspólny
posiłek jest bardzo ważny. – Puścił do niej oko.
Przez resztę wieczoru jedli, śmiali się i żartowali, opowiadając sobie
nawzajem różne historie. Jones czuła, że z każdą minutą obawy topnieją. To
nie znaczy, że strach zupełnie ją opuścił. Raczej wydawało się, że nadzieja
na powodzenie misji powoli napełnia każdy zakamarek jej duszy.
- Powiedzcie coś o waszych rodzinach - poprosiła niespodziewanie. Nigdy
wcześniej nie przyszło jej to do głowy, ale przecież agenci mogli mieć
mężów, żony oraz dzieci. Nie tu. W innych zakątkach Stanów lub nawet
świata. Kiedy pomyślała w tym kontekście o Jasonie, poczuła dziwne
ukłucie. Natychmiast wzięła się w garść. - Bo chyba macie jakiś krewnych,
prawda? - dodała.
Wszyscy zamilkli i spojrzeli na kobietę o szaro-zielonych oczach.
- Jesteśmy całkowicie oddani organizacji – wyłuszczył wreszcie Jason. -
Nie mamy rodziny w sensie, o jaki ci chodzi.
- Nie uważacie, że to trochę smutne? – zapytała Jones, stwierdzając, że
wiadomość o stanie wolnym Brighta napawa ją optymizmem.  
Pomieszczenie pełniące rolę jadalni zadrżało od głośnego śmiechu agentów.
- Wybacz, Mel – wykrztusiła Lesley. - Nie drwimy z ciebie. Po prostu nigdy
w ten sposób nie pomyśleliśmy.
Wypowiedź Cunnigan brzmiała bardzo nietypowo, ale rozmowa potoczyła
się w innym kierunku i już nie wrócili do poprzedniego tematu.



- Jeszcze jedno. – Bright w pewnym momencie ściągnął na siebie uwagę
wszystkich siedzących przy stole. - Jutro Melanie odbiera Ray'a z lotniska.
Zapanowała cisza, przerywana mlaskaniem Malvina, który z prawdziwą
pasją pochłaniał kolejny kawałek pizzy.
- Doskonale. – Lesley spojrzała z zadowoleniem na Jones. - Może dowie się
czegoś istotnego.
- Ja się wcale nie cieszę. – Melanie nie chciała, żeby ktokolwiek miał
wątpliwości, że jutrzejsze zadanie nie niesie w sobie nawet odrobiny
radości.
- No dobrze. – Agentka kompletnie zignorowała jej uwagę. – Przed nami
dwa krytyczne dni. Odpocznijmy i przygotujmy się. – Cała grupa wstała jak
na komendę, a brodacz wciągnął ostatni kęs pizzy, leżący samotnie w
tekturowym pudełku.
Jason i Mel opuścili rezydencję około północy.
- Mieszkacie tutaj? - zagadnęła Jones.
- Dom jest duży, więc marnotrawstwem byłoby nie wykorzystać jego
całego potencjału. Nie sądzisz? – odpowiedział.
Przez resztę drogi już ze sobą nie rozmawiali. Coś ewidentnie wisiało w
powietrzu i Melanie doskonale wiedziała co. Kiedy pick-up Brighta
zatrzymał się przed apartamentowcem przy Pięćdziesiątej Pierwszej,
mężczyzna wyłączył silnik i usiadł lekko bokiem.
-  Świetnie sobie poradzisz – zapewnił. – Nadchodzi wybawienie dla
więźniów, a ty jesteś kluczową częścią planu.
Jones kiwnęła głową, a potem nieoczekiwanie przysunęła się bliżej,
zatrzymując usta tuż przed wargami Jasona. Nie miała pojęcia, dlaczego się
na to zdobyła. Nigdy wcześniej nie zachowała się tak wobec żadnego
faceta, którego znała od niecałych dwóch tygodni. Agent nieznacznie
drgnął, ale nie cofnął się. Zamiast tego uniósł dłoń i delikatnie położył dwa
palce na ustach Mel, tworząc wyrazistą zaporę i posyłając jednoznaczny
komunikat. Patrzyli na siebie przez dłuższą chwilę.
- Mel, posłuchaj. - Agent odezwał się pierwszy. - Nie jestem dla ciebie
odpowiednią partią. - Jego ton był łagodny, lecz zdecydowany i oznaczał
generalnie tyle, że nie będziemy razem nawet za tysiąc lat.
Jones poczuła, że za moment spali się ze wstydu i utonie w upokorzeniu.
Przełknęła ślinę.
- Jestem od ciebie dużo starsza i nie tak atrakcyjna jak Lesley - wypaliła.



- Nie o to chodzi. Po prostu nie możemy być parą.
- Z doświadczenia wiem, że zawsze chodzi o kogoś innego. - Jej ręka
powędrowała ku klamce.
- Kiedyś ci to wyjaśnię - powiedział. - Nic się nie stało, Mel. Słyszysz
mnie? Naprawdę.
- Jutro o dwudziestej pierwszej? - upewniła się, wysiadając i pragnąc jak
najszybciej zapomnieć o tym, co się wydarzyło.
- Jak zwykle – potwierdził agent.
- Jason – Melanie oparła się o opuszczoną szybę samochodu. - Wiem, że
zadam dziwne, a może nawet absurdalne pytanie. - Kobieta nabrała
powietrza w płuca. - Czy jesteś aniołem?
- Skoro mam do czynienia z tobą, to chyba oczywiste. – Bright głośno
zarechotał.
- Bardzo śmieszne – wycedziła przez zęby i ruszyła w kierunku
apartamentowca.
- Hej! Nie zawsze chodzi o kogoś innego! - zawołał za nią, ale nawet się nie
obejrzała.

***

Następnego ranka Melanie najpierw pojechała do biura, żeby wziąć
służbowy samochód. Nie mogła nim wrócić poprzedniego dnia do domu,
ponieważ ktoś korzystał z auta do późnych godzin wieczornych. Z kolei jej
leciwa Toyota Yaris absolutnie nie nadawała się do transportu znamienitych
gości, do jakich należał pan Watkins. Wziąwszy kluczyki, zjechała do
podziemnego parkingu i udała się do sekcji z miejscami postojowymi dla
pracowników firmy Watkins & Sons. Szła w zamyśleniu, przerabiając w
głowie kolejny raz rozmowę z Jasonem. Boże! Jak mogła być aż tak durna?
Na wspomnienie swojego wyskoku, ponownie ukłuło ją żądło wstydu i
zrobiło jej się słabo. Jedno wydawało się pewne. Bright nie jest nią
zainteresowany. Przynajmniej nie tak, jakby chciała. Okazuje po prostu
zwyczajną sympatię i tyle.  Mówił, że nie ma nikogo innego, ale kobieta nie
bardzo mu wierzyła. Chyba nie jest homoseksualistą? Jones stanęła jak
rażona piorunem. Nie, niemożliwe. Na pewno nim nie jest, chociaż nie
sprawia też wrażenia typowego faceta. Jest w nim coś takiego… Melanie
minęła właściwe miejsce parkingowe, więc głośno wzdychając, cofnęła się.



Srebrny mercedes klasy S stał na swoim stanowisku, umyty i nabłyszczony,
świecąc niczym choinkowa ozdoba. Kobieta wsiadła do środka i przekręciła
kluczyk. Nic się nie wydarzyło.  Upewniła się, czy włożyła go we właściwy
sposób. Spróbowała ponownie, ale silnik się nie uruchomił. Po upływie
około pół minuty, bezskutecznie powtórzyła proces. Z uśmiechem na ustach
odszukała w torebce telefon, zamierzając poinformować szefa, że niestety
pan Ray jednak będzie musiał skorzystać z taksówki albo wypożyczyć auto.
Dzięki Ci Boże! - brzmiało już na jej ustach, ale dla świętego spokoju po
raz kolejny przekręciła kluczyk. Jej uszu dobiegł spokojny miarowy dźwięk
poprawnie pracującego silnika. Na twarzy Mel pojawił się grymas
zniechęcenia. W tym samym momencie George odebrał połączenie.
- Co tam? - zapytał.
- Już nic – odparła tonem skazańca prowadzonego na śmierć. – Ruszam po
Watkinsa.
Dotarła na lotnisko sporo przed czasem. Postanowiła napić się kawy, której
nie zdążyła zaparzyć przed wyjściem z domu. Usiadła w Dunkin Donuts i
złożyła zamówienie. Dochodząc po chwili do wniosku, że jest głodna,
dokupiła kanapkę z kurczakiem i sałatą. Restauracja była prawie pusta, nie
licząc tęgiej kobiety, kończącej łapczywie swojego pączka. Jones
obserwowała przechodzących ludzi i spekulowała, czy istnieje choćby
minimalna szansa, że Watkins z jakiegoś powodu nie wsiadł na pokład
samolotu w Bostonie. Z drugiej strony, jeśli stał za tym, co się działo w
klubie, lepiej żeby został jak najszybciej pojmany i ukarany.
Pół godziny później Melanie pojawiła się przed matowymi rozsuwającymi
się drzwiami w strefie przylotów, czekając aż właściciel jej firmy łaskawie
się zza nich wynurzy. W rękach trzymała tabliczkę z jego nazwiskiem, na
wypadek gdyby mężczyzna jej nie rozpoznał. Była przecież tylko
podrzędnym, nic nie znaczącym pracownikiem w porównaniu do grubych
ryb, w których gronie zazwyczaj się obracał.
Upłynęło sporo czasu, a większość pasażerów opuściła już sektor odbioru
bagażu. Mel zaczęła chodzić w tę i z powrotem, rozważając, czy powinna
zadzwonić do Blooma teraz, czy jeszcze przez chwilę się wstrzymać.
Wtedy drzwi rozsunęły się ponownie i stanął w nich Watkins, z niewielką
torbą trzymaną w jednej ręce i ogromnym bukietem kolorowych róż w
drugiej. Miał na sobie ciemno niebieski garnitur, łososiową koszulę i
granatowy krawat z drobniutkim wzorem. Dość przystojny



pięćdziesięciolatek od razu ochoczo ruszył w kierunku Jones. Kobiecie
nawet przez ułamek sekundy nie przeszło przez myśl, że kwiaty są dla niej,
choć ich obecność w dłoni Ray'a wydała jej się naprawdę podejrzana.
- Cześć, Mel – przywitał się wesołym tonem, wprawiając Jones w
zdumienie, że jednak pamiętał nie tylko jej twarz, ale również imię. -
Wybacz, że kazałem ci czekać. Musiałem się odświeżyć. W hotelu w
Bostonie zepsuł się prysznic. - Mężczyzna westchnął i wyciągnął bukiet w
jej stronę. - Dość już narzekania na usterki w hotelowej łazience –
powiedział. - To dla ciebie.
- Dla mnie? - bąknęła Melanie, czując że za moment przewróci się z
wrażenia.
- Piękna kobieta zasługuje na kwiaty - stwierdził Watkins. - Wydało mi się,
że róże są najbardziej odpowiednie.
Mel w końcu wyjęła bukiet z jego rąk, sztywna jak gdyby połknęła kij. Nie
miała żadnych kompleksów, ale nazywanie jej piękną było grubą przesadą.
Uważała się raczej za przeciętną, niczym nie wyróżniającą się osobę i
czuła, że ta ocena jest obiektywnie rozsądna.
- Dziękuję – wymamrotała, robiąc jednocześnie unik przed ustami
mężczyzny o południowym typie urody, najwyraźniej szykującego się do
cmoknięcia jej w policzek. - Samochód stoi nieopodal – rzuciła oschle. -
 Proszę za mną, panie Watkins – celowo podkreśliła dwa ostatnie słowa.
Nie rozumiała, dlaczego właściciel firmy się z nią spoufala i nie zamierzała
robić tego samego.
Drogę do parkingu pokonali w błyskawicznym tempie i przez większość
czasu Ray, chociaż nie należał do niskich osób, niemal biegł, żeby
dotrzymać Melanie kroku. Kobieta cisnęła kwiaty na tylne siedzenie i zajęła
miejsce za kierownicą reprezentacyjnego mercedesa, który tym razem
odpalił bez żadnych komplikacji. Ruszyli na autostradę międzystanową
numer dziewięćdziesiąt pięć. Pan Watkins ciągle zadawał jakieś pytania w
celu podtrzymania rozmowy, ale ponieważ Jones odpowiadała krótko i
zdawkowo, nie przejawiając ochoty na konwersację, mężczyzna w końcu
umilkł. Jednak Mel cieszyła się ciszą tylko przez krótki moment.
- Wiesz, dlaczego tu jesteś? - zapytał nagle pasażer, wykrzywiając usta w
dziwnym uśmieszku.
Melanie poczuła uścisk w żołądku.



- Nie rozumiem, panie Watkins. - Starała się odpowiedzieć spokojnie,
jednak jej głos wyraźnie zadrżał.
- Poprosiłem George'a, żeby przysłał właśnie ciebie – wyjaśnił. -
Zauważyłem cię pół roku temu. – Jego towarzyszkę kompletnie zatkało,
więc kontynuował. – Nie wiem, jak mogłem być aż tak ślepy... - Na czoło
Jones wystąpiły drobne kropelki potu - ...żeby nie dostrzec wcześniej tak
wartościowej kobiety – dokończył Ray. Melanie zaschło w gardle. - Nie
wiem czy jesteś świadoma tego, że jestem właścicielem jednego z
najbardziej prestiżowych klubów w Nowym Jorku. – Nie czekając na jej
odpowiedź, mówił dalej. – Za bilet wstępu trzeba zapłacić kupę kasy. W
sobotę pójdziemy tam razem – zawyrokował, ściszając nieco głos. – Mam
w klubie prywatny apartament – oznajmił, kładąc rękę na jej kolanie.
Kobieta odruchowo wykonała skręt kierownicą, chcąc pozbyć się dłoni
Watkinsa. Następnie gwałtownie szarpiąc autem, wróciła na swój pas.
Wokół rozbrzmiał dźwięk klaksonów, wydawany przez wyprzedzające ich
samochody.
- Na miłość boską! Mel! - wykrzyknął Ray. - Zabijesz nas! – wysapał, ale
nie cofnął  ręki.
- Wolałabym, żeby zwracał się pan do mnie, panno Jones – parsknęła
złowrogo kobieta. – I niech pan natychmiast zabierze łapę z mojej nogi,
jeśli nie chce pan zatrzymywać okazji na autostradzie – dodała
podniesionym głosem, robiąc minę, z której właściciel firmy prawniczej
mógł bardzo łatwo wyczytać, że wcale nie żartuje. - Nie interesuje mnie
pana apartament w Toxic Love i nie mam zamiaru nigdzie się z panem
wybierać – wypaliła jednym tchem.
Watkinsowi błyskawicznie zrzedła mina. Efekt został natychmiast
osiągnięty i jego dłoń ponownie wylądowała na podłokietniku. Mężczyzna
naburmuszył się, wyciągnął ze swojej teczki jakieś dokumenty i zaczął je
przeglądać, nie odzywając się już ani słowem. Kiedy zjeżdżali do parkingu
podziemnego pod biurowcem Seagram, spojrzał posępnie na Melanie.
- Nie chciałem pani urazić – prychnął.
Gdy tylko Jones zaparkowała, otworzył drzwiczki i wysiadł, kierując się do
najbliższej windy.
Kobieta przymknęła oczy i głęboko odetchnęła. Słysząc dźwięk
wibrującego telefonu, sięgnęła na tylne siedzenie i wyjęła urządzenie z
obszernej torebki.



- Jason! - wydusiła z siebie, kiedy odebrała połączenie.
- Wszystko w porządku? - Agent był zaniepokojony. – Ktoś cię wystraszył?
- Żebyś wiedział! - Mel rozpłakała się. - Wybacz. To z nerwów. Wyobraź
sobie, że pan Watkins postanowił mnie poderwać! – Pociągnęła głośno
nosem.
- Żartujesz?
- A czy brzmię tak, jakbym żartowała? - Jones poczuła się nieco urażona
pytaniem agenta. Nie była przecież w końcu brzydulą. To, że jemu się nie
podobała, nie oznaczało, że nikt nie może zwrócić na nią uwagi. Wyjęła
paczkę chusteczek, otarła twarz i wydmuchała nos, produkując przy tym
odgłos podobny do przeciągłego sygnału trąbki. Agent odsunął telefon od
ucha na pewną odległość, czekając aż Jones skończy. - Dałam draniowi
wyraźnie znać, że przekroczył granice i nie zamierzam tego tolerować -
odezwała się ponownie Melanie.
- Przykro mi – powiedział Bright z nieudawaną troską.
- Przynajmniej jedna dobra rzecz wyniknęła z tej sytuacji – poinformowała
agenta Jones, nadal lekko pochlipując.
- Zamieniam się w słuch.
- Ray Watkins wybiera się w sobotę do klubu i wyznał mi, że ma tam swój
prywatny apartament.
- Świetna wiadomość. Wprost genialna! Policja przyskrzyni go na miejscu -
rzekł z zadowoleniem mężczyzna. - Dasz radę spotkać się dziś z
dzieciakami z Toxic Love? – zapytał z wyczuciem.
- Oczywiście – odparła bez wahania, smarkając po raz kolejny w
chusteczkę. - Nie jestem aż tak krucha, na jaką wyglądam – dodała.  
- Zuch dziewczyna. Do zobaczenia wieczorem - rzucił Jason na pożegnanie.
 
Melanie wysiadła z auta i zmierzając w kierunku windy, wyrzuciła kwiaty
do kosza. Dzień w biurze ciągnął się niemiłosiernie. Męczące rozmowy z
panem Watkinsem powoli wykańczały wszystkich zaangażowanych w nie
pracowników. Ray, którego męska duma została niewątpliwie urażona,
wymagał, aby Mel uczestniczyła w każdym spotkaniu, zadręczając ją
tysiącami pytań o jego zdaniem niepotrzebne szkolenia dla pracowników.
Kobieta doskonale zdawała sobie sprawę, że robi to specjalnie i
postanowiła nie dać się sprowokować, ale z uśmiechem na ustach udzielać
mu wszelkich niezbędnych odpowiedzi. W środku coraz bardziej kipiał w



niej gniew, przybierający na sile zwłaszcza w momentach, gdy właściciel
oskarżał ją o brak rzetelności i lekkomyślność, co oczywiście było
wierutnym kłamstwem. Jednak nawet wtedy nie straciła nad sobą
panowania, zachowując zimną krew. Wkrótce role odwróciły się i to
Watkins robił się z minuty na minutę coraz bardziej nabuzowany,
najwyraźniej niezadowolony z faktu, że jego gierki nie przynoszą żadnych
rezultatów.
Wreszcie około godziny dwudziestej Mel mogła wyjść z pracy.
Stwierdzając, że ma ochotę na kieliszek wina, zadzwoniła do Jasona i
poprosiła, żeby odebrał ją spod Seagram, a potem na chwilę wpadną do jej
mieszkania, żeby mogła zmienić ubrania. Udała się do Lobster Club,
usiadła przy barze i zamówiła lampkę czerwonego wina. Zawsze nosiła
przy sobie kieszonkową wersję psalmów. Potrafiła je czytać na okrągło i
często ze zdumieniem odkrywała, że psalmiści niezwykle trafnie opisywali
uczucia, których ona nie umiała ubrać w słowa. Wyjąwszy niewielką
książeczkę z torebki, otworzyła ją na psalmie dziesiątym i odszukała werset
piętnasty. "Złam ramię bezbożnego i niegodziwego! Ścigaj podłość, wypleń
ją do cna" 1  - przeczytała. Wtedy przeniknęło ją dziwne przeczucie, że ktoś
za nią stoi. Gwałtownie odwróciła głowę i zobaczyła Ray'a Watkinsa,
przyglądającego się jej z nieukrywaną pogardą.
- Pożałujesz, że odrzuciłaś moją propozycję, Mel – syknął ze złością. – Nie
zapominaj, że jestem wszechmocny w tej firmie - dodał w rażąco arogancki
sposób.
- Nie wiedziałam, że pretenduje pan do roli Boga – odparła uszczypliwie
Jones, próbując za wszelką cenę ukryć strach.
- Mi się nie odmawia, idiotko – wycedził przez zęby mężczyzna,
jednocześnie ściskając ją mocno za ramię. - Nie wiesz, w co się
wpakowałaś.
Melanie spojrzała zuchwale na jego rękę.
- Czy mi się tylko wydaje, czy pan mnie znów dotyka? - zapytała,
zachowując stoicki spokój. - I obraża? – Popatrzyła prosto w jego
rozgniewane oczy. -  Niech pan natychmiast przestanie.
Wtedy zauważyła jakby jakiś cień za plecami Ray’a. Wytężyła wzrok i
dostrzegła wyraźne kontury potężnej postaci. Przeszył ją dojmujący chłód.
- Jakiś problem? - Głos Jasona niespodziewanie dobiegł z drugiej strony. –
Nie słyszał pan? Pani nie chce, żeby ją pan dotykał – powiedział



zdecydowanym tonem. - Zostawi ją pan w spokoju, czy mam to panu
jeszcze raz wyjaśnić?
Watkins zwolnił uścisk, a następnie puścił ramię Jones.
- Żaden problem – wymamrotał pod nosem i szybko wyszedł z restauracji.
Melanie potarła skórę z odciśniętymi śladami palców i spojrzała w miejsce,
gdzie chwilę wcześniej kogoś zauważyła. Nikogo tam nie było. Doszła do
wniosku, że coś jej się przewidziało.
- Dziękuję – wykrztusiła. - Co za typ! - Sięgnęła po kieliszek z winem -
Zrobią mi się siniaki.
Jason zamówił piwo bezalkoholowe.
- Czy Watkins kiedykolwiek wcześniej przejawiał zainteresowanie twoją
osobą? - zapytał i przechylił kufel do ust.
- Nie. Nigdy bym się nie domyśliła, że smali do mnie cholewki.
- Mnie nie dziwi jego nagły przypływ uczuć – stwierdził agent i pociągnął
następny łyk piwa. Widząc zakłopotany wyraz twarzy swojej rozmówczyni,
odstawił naczynie na blat. - Wyczuwam w powietrzu duże napięcie. Nasza
akcja ma wielu niewidzialnych przeciwników.
- Jakich? Nie rozumiem. Ktoś jeszcze o niej wie?
- Wszystko w swoim czasie – skwitował i wstał. – Zbieramy się.
- Jason - Melanie zbierała się na odwagę. - Nie chciałabym, żeby sytuacja z
wczoraj położyła się cieniem na naszej relacji. - Starannie dobierała słowa.
- To było głupie z mojej strony. Ja… normalnie się tak nie zachowuję.
- Wiem. - Bright rozmasował kark. - Nic się nie stało. - Zamyślił się. -  Nie
jesteś mi po prostu sądzona - oznajmił w taki sposób, jakby jego słowa nie
oddawały sedna kwestii, ale nie potrafił znaleźć innych.

Za niewidzialną zasłoną



 
Kiedy Jason i Melanie pojawili się przed klubem, dochodziła już
dwudziesta druga. Agent zachowywał się czujniej niż zwykle i Jones nie
mogła oprzeć się wrażeniu, że jest niespokojny. Rozglądał się wokół, jakby
skanował wzrokiem teren. Kobieta zauważyła, że jego unikalne oczy
błysnęły jasnym światłem, podobnym do fleszu w aparacie fotograficznym.
Chciała o to zapytać, ale ponieważ poblask miał miejsce tylko raz, doszła
do wniosku, że pewnie znów coś jej się wydawało. Pokręcili się chwilę w
pobliżu klubu, a potem agent oddalił się, stwierdzając, że musi coś załatwić.
Ku wielkiemu zdumieniu Mel, murek, przeważnie okupowany przez wielu
młodych ludzi, tym razem świecił pustkami. Coś było wyraźnie nie tak.
Przez ostatnie dwa tygodnie, Jones zdążyła się zorientować, że brak
nastolatków w tym miejscu nie należał do zjawisk naturalnych. Po
kwadransie oczekiwania, postanowiła poszukać jakiegoś alfonsa i zapytać,
co się stało z dzieciakami. Najbardziej zapamiętała Petera – wysokiego,
krótko ostrzyżonego faceta po trzydziestce, z umięśnionymi ramionami i
nabrzmiałymi żyłami, które wyglądały, jakby miały eksplodować. Jego
również nigdzie nie dostrzegła. Cała sytuacja wzbudziła w niej
podejrzliwość i niepokój, więc wyjęła telefon i zadzwoniła do Rose.
Dziewczyna wcześniej sama zaproponowała, aby wymieniły się numerami i
nawet kilka razy wysłały do siebie wiadomości. Po drugiej stronie
natychmiast włączyła się automatyczna sekretarka. Niepokój w Melanie
podskoczył na skali o kilka stopni.
- Rose – zaczęła – stoję przed Toxic Love i nikogo z was nie ma. Wszystko
w porządku? Oddzwoń, proszę - zakończyła połączenie i spojrzała w stronę
wejścia do klubu.
David szarpał się z jednym z bramkarzy. Obydwaj mężczyźni wyglądali na
mocno wzburzonych i sytuacja robiła się poważna. W końcu drugi
ochroniarz ich rozdzielił, a młody przystojniak chwiejnym krokiem ruszył
w kierunku miejscówki Żółtodziobów.
- David, jesteś pijany – Mel stwierdziła oczywisty fakt, próbując
powstrzymać jego ciało od obalenia się na ziemię.
- Trochę – wybełkotał i usiadł na trawniku, wkładając głowę między
kolana.
- Co się stało? - Kobieta przykucnęła obok niego.



- Czasem zdarza mi się przesadzić – obwieścił chłopak, nie podnosząc
głowy. - Nic niezwykłego.
- Ale nie brałeś narkotyków?
David zarechotał.
- Łączenie alkoholu z prochami mi nie wychodzi na dobre – stwierdził.
- Rzuć to. Nie jest jeszcze za późno. - Mel dotknęła jego pleców i przez
obcisłą koszulkę wyczuła, że są mokre.
- Żartujesz? - David zwrócił twarz w jej stronę. – Ja już jestem przegrany.
Mam dopiero dwadzieścia lat, a czuję się niczym osiemdziesięcioletni
staruszek. Doświadczyłem wszystkiego i to wszystko jest
przereklamowane. - Chłopak znów zwiesił głowę.
- Nie doświadczyłeś jednego – szepnęła Jones. – Prawdziwej miłości.
- Proszę cię – David zagwizdał. – Ale sloganem pojechałaś.
- Czy zdeptany, zużyty lub nawet podarty banknot traci swoją wartość? -
zapytała kobieta, ignorując uwagę chłopaka.
- Mel – spojrzał na nią z politowaniem – dla mnie nie ma już nadziei. Jeśli
metaforycznie jestem tym banknotem, to oznacza, że nie tylko zostałem
zdeptany, zużyty i podarty. Ja, kurwa, nie istnieję.
- Nieprawda – przekonywała, równocześnie wstrzymując oddech.
Intensywność smrodu alkoholu przyprawiała ją o mdłości. – Wszystko
może się zmienić.
David krzywo się uśmiechnął.
- Jesteś niepoprawną idealistką, ale lubię cię – wybełkotał, lekko
mamrocząc. - Czasem jednak dobijają mnie twoje moralizatorskie gadki -
dodał z przekorą.
- Chcę zadać ci pytanie. - Jones nie była pewna, czy rozmowa z upojonym
chłopakiem ma sens, ale postanowiła zaryzykować. Mówił w miarę do
rzeczy, więc istniała spora szansa, że dialog pomiędzy nimi nie wyparuje z
jego pamięci, niczym alkohol z krwioobiegu.
- Ty i te twoje pytania...
- Musisz mi szczerze odpowiedzieć. - Usiadła na trawniku.
- Dobra, ale streszczaj się, bo mam niedługo klienta. I to jakiego! Pan
Watkins we własnej osobie. – David beknął. - Muszę dać sobie jeszcze w
palnik, bo pieprzenie go na trzeźwo mnie przerasta...
Mel poczuła, że robi jej się słabo.



- Uppss – David zakrył ręką usta. – Nigdy nie ujawniać żadnych danych
osobowych klientów – roześmiał się histerycznie.
Jones doszła do wniosku, że poruszanie kwestii przetrzymywanych w
klubie Tajlandczyków, chyba jednak nie jest dobrym pomysłem. Z chwili na
chwilę robiło jej się coraz bardziej żal wysokiego przystojnego młodego
mężczyzny, silnego na zewnątrz, ale niezwykle kruchego w środku.
Rozsypywał się na jej oczach, niczym zbutwiały budynek z odpicowaną
fasadą.
- Chciałaś mnie o coś zapytać. Pamiętasz? - David zaczął powoli podnosić
się z ziemi.
Melanie zawahała się. Czuła, że to może być jedyna szansa, aby poprosić
go o przysługę. Z drugiej strony, jeśli istniał najmniej odpowiedni moment,
żeby to zrobić, miał on miejsce właśnie teraz.
- Czy w Toxic Love są więzieni jacyś ludzie? - wyrzuciła w końcu z siebie,
modląc się, żeby jej wybór nie okazał się fatalny w skutkach.
Chłopak skamieniał, a przez jego twarz przebiegł nieznaczny grymas.
- David, proszę cię. Powiedz mi - odezwała się rozpaczliwym tonem,
również wstając.
- Ja nic nie wiem. – odpowiedział krótko normalnym głosem, jakby nagle w
cudowny sposób wytrzeźwiał.
- Byłeś bezbronny wobec swojego ojczyma, ale teraz możesz powstrzymać
zło wyrządzane tym dzieciakom.
- Ja nic nie wiem – powtórzył dobitnie przez zaciśnięte zęby i odwrócił się,
żeby odejść.
- Oni im to robią wbrew ich woli. Nie pozwól na to! Błagam! - Mel
chwyciła go za łokieć.
Była pewna, że David wyszarpnie rękę i zniknie. Tak się jednak nie stało.
Chłopak spuścił głowę i zaczął grzebać w ziemi czubkiem buta.  
- Ktoś chyba tam jest... - wyznał wreszcie cicho. – Nie mam pewności.
Słyszałem jak Watkins rozmawiał z kimś przez telefon. O przerzucie z
Tajlandii…  o ludziach w… - urwał.
Jeszcze przez moment czekała, aż dorzuci więcej szczegółów, ale
najwyraźniej było to wszystko, co miał jej do przekazania. Przynajmniej na
obecną chwilę.
- Posłuchaj. Potrzebuję twojej pomocy. – Mel poszła na całość. - Spróbuj
się czegoś od niego dowiedzieć. Może opuści gardę i zdradzi ci więcej.



David zgromił ją wzrokiem i uniósł dłoń.
- Kobieto, nie wiesz co mówisz! - warknął. - Nie znasz tego gościa! Nie
masz pojęcia, co to za typ!
Coś tam o nim wiem - skwitowała w myślach.
– W sobotę policja urządzi obławę na klub, ale muszę na własne oczy
zobaczyć, czy rzeczywiście w Toxic Love przetrzymuje się ludzi.
Zaprowadzisz mnie do miejsca, gdzie wydaje ci się, że ktoś może być.
Zgoda?
Chłopak chciał chyba parsknąć śmiechem, ale z jego ust wydobyło się tylko
głośniejsze westchnienie.
- Jesteś cholerną gliną! Mam rację? - wypalił.
- Nie. Współpracuję z tajną organizacją.
- Nie chcę mieć problemów, Mel – oznajmił jednoznacznie. - Nie znasz ich.
Jeśli dowiedzą się, że zdradziłem sekret, nie ujdę z życiem. To jedna wielka
mafia.
- David, obiecuję, że zadbam o twoje bezpieczeństwo. Wyrwiesz się stąd.
Zaczniesz od nowa.
- I znów te ideały... - skomentował. - Myślisz, że dasz radę im się
przeciwstawić? Wygrać z nimi?
- Ja nie. Ale Bóg da radę.
Chłopak pokręcił głową.
- Cóż...
- Muszę wiedzieć, czy mogę liczyć na twoją pomoc - weszła mu w słowo
Jones.
Zapadło dłuższe milczenie.
- Dobra – bąknął wreszcie. – Przyjdź do klubu w sobotę około dwudziestej
trzeciej. Kurwa mać – zmełł między zębami przekleństwo. – Co ja
wyprawiam? Właśnie wydaję na siebie wyrok.
- Nie stanie ci się żadna krzywda – zapewniła Melanie. - Zaufaj mi.
- Naprawdę w to wierzysz? - zapytał z cynizmem w głosie. – Niech ci
będzie. Zrobię choć jedną dobrą rzecz w swoim popieprzonym życiu -
stwierdził cierpko. - Będę czekać przy Silver Temptation.
- Czyli?
Chłopak zaczął się oddalać.
- Czyli? - powtórzyła Mel.
- Dowiedz się – burknął dość nieprzyjaźnie.



***

W pobliżu klubu, w wąskim przejściu pomiędzy dwoma
apartamentowcami, cztery postacie stały naprzeciwko siebie w pewnej
odległości.
- Czy mój wzrok mnie myli, czy widzę Rufusa? - zapytała Lesley,
zaciskając pięści.
- Na to wygląda – odparł Jason. - A ten drugi?
- Nie mam pojęcia. Jakiś nowy. – Cunnigan spojrzała na partnera i
równocześnie ruszyli do przodu. Postacie po drugiej stronie zrobiły to
samo, spotykając się z agentami mniej więcej w połowie drogi.
- Znów ładujecie się na nasz teren! – parsknął z nienawiścią potężny
mężczyzna, ściągając z głowy kaptur i ukazując twarz zaoraną głębokimi
bliznami.
- Kto powiedział, że teren jest wasz? - odezwała się Lesley i przymrużyła
oczy.
- Czy musimy wam przypominać, że my tu rządzimy? - syknął drugi.
Wzrostem dorównywał Rufusowi, ale buźkę miał nieco ładniejszą.
- Z kim mamy wątpliwą przyjemność? – Jason zmierzył nieznajomego
przenikliwym spojrzeniem.
- Merusza.
- Szef rządzi wszędzie – oznajmił spokojnie Bright.
Rufus splunął na ziemię i otarł usta wierzchnią stroną dłoni.
- Uświadom Szefa, że te wszystkie plugastwa i obrzydliwości dają nam
pełne prawo, żeby umacniać nasze wpływy – zaskrzeczał. - Jesteśmy tu
mile widziani. - Wyszczerzył zęby.
Cunnigan podeszła do Rufusa i stanęła tuż przed jego szpetną gębą.
- To prawda – potwierdziła. – Z jednym tylko wyjątkiem – podkreśliła
każde słowo. - Ona się modli, a jej modlitwa uwalnia światło, które niczym
ładunek wybuchowy zaczyna rozsadzać to, co wznieśliście z
pieczołowitością, w nadziei, że dzień klęski nigdy nie nadejdzie -
oświadczyła rytmicznie jednym tchem. - Ten dzień jednak zmierza wielkimi
krokami. – Uniosła znacząco brwi. – I się nie opóźni.
- Ona jest słaba. To błąd, że polegacie na jej możliwościach – warknął
Rufus i cofnął się.



- Polegamy na Szefie, a On wie, że Melanie stanie na wysokości zadania -
odezwał się Jason.  
- Nie poddamy się bez walki. – Na twarzy Meruszy zakwitł szeroki
pogardliwy uśmiech.
- Która z góry jest skazana na przegraną – dopowiedziała agentka,
zadowolona ze swojej gry słów. Wiedziała, że wyrok został już wydany, a
teraz trzeba go tylko wykonać.
- Jeszcze zobaczymy. Nic tu po nas – oświadczył ponuro Rufus, odwrócił
się na pięcie i wraz z Meruszą ruszyli z powrotem.
- Jak mogą być aż tak zaślepieni, że nie dostrzegają swoich porażek? -
zapytała Cunnigan, kiedy postacie zniknęły im z oczu.
- Zaślepienie ma to do siebie, że się po prostu nie widzi – odparł Jason. -
Nie możemy ich jednak lekceważyć.
- Co z Melanie?
- To znaczy?
- Czy ona rozumie, że umizgi w twoim kierunku nie mają sensu?
Jason lekko się uśmiechnął.
- Sądzę, że wyłuszczyłem jej sytuację wystarczająco klarownie.
- Tylko tego brakowało, żeby się w tobie zabujała.
- Lesley, nie zapominaj, że nam również może się to przydarzyć. - Jedna z
brwi Brighta powędrowała do góry, jakby próbował coś zasugerować.
- Nie obawiaj się. Doskonale znam historię naszego rodu - rzuciła szybko,
nie mając ochoty na przywoływanie wspomnień. - No to chodźmy.
Zobaczymy na co twoją Melanie stać - dodała.
Jasona zacisnął usta. Nie podobało mu się, że agentka nazywa Jones jego
Melanie, ale nie odezwał się już ani słowem.

***

Wysoka ciemna postać wskoczyła z lekkością kota na spadzisty dach obok
okna, na pierwszym piętrze dużego domu przy Wallnut Street w Kansas
City. Bez trudu otworzyła okno i bezszelestnie wślizgnęła się do środka.
Spoglądając na dwóch pogrążonych we śnie staruszków, podeszła do ich
obszernego łoża i delikatnie przesunęła po czole mężczyzny ręką,
zakończoną długimi pazurami. Ten wydał z siebie głębokie westchnienie, a
na jego twarzy pojawił się nieznaczny grymas. Po chwili z ciała starca



zaczął się wyłaniać niebieskawy kształt, walcząc o to, żeby się wydostać z
ziemskiej powłoki. Jednocześnie sypialnię wypełniło jasne światło i od
strony niewielkiej drewnianej komody zbliżyła się kolejna postać. Blask
bijący z jej twarzy sprawił, że mroczny osobnik musiał zasłonić szkaradną
ręką oczy. Światło pulsowało i tańczyło po całym pomieszczeniu. Gdy
Helichato przyzwyczaił się nieco do porażającej jasności, zmrużył ślepia  i
mrugając powiekami spojrzał na Szaliacha, wydając przy tym pomruk
złości.
- Odejdź stąd - wysapał. – To nie twoja sprawa.
Świetlista postać rzuciła okiem na mężczyznę na łóżku, którego duch wciąż
usiłował wyjść na zewnątrz, szarpiąc się i mocując ze swoim
dotychczasowym mieszkaniem. Następnie wyciągnęła rękę przed siebie, a
przezroczysty kształt z powrotem zanurzył się w ciele. Helichato jednym
susem przypadł do śpiącego i umieszczając łapę mniej więcej nad jego
brzuchem, naprężył wszystkie mięśnie. Jednak po chwili runął na podłogę
jak długi, od mocnego ciosu wymierzonego przez lekko zniecierpliwionego
Szaliacha.
- Najwidoczniej to moja sprawa – odezwał się anioł dźwięcznym głosem. –
Radzę tobie odejść – dodał, przekręcając w bok szyję, w której coś
złowrogo chrupnęło.
Helichato wcale nie zamierzał dać za wygraną. Podniósł się, wytarł ręką
usta i spojrzał na smugę ciemno czerwonej, a właściwie prawie czarnej
krwi. Sięgając do tyłu, wyjął zza kołnierza jakiś przedmiot. Ostrze
narzędzia przypominającego coś pomiędzy długim nożem, a sztyletem
perskim, błysnęło srebrzystym blaskiem. Uginając lekko nogi, powoli
zbliżył się do przeciwnika i wysunął broń do przodu. Szaliach przykucnął, a
następnie wybił się w górę. Przelatując nad oponentem, wytrącił narzędzie
z jego ręki i błyskawicznie wylądował na ziemi. Helichato wykonał obrót i
również skoczył w powietrze. Obie postacie zwarły się żelaznym uścisku,
zamierając na moment, niczym zahibernowane. Spadając na ziemię, zaczęły
się tarzać i kotłować. Wreszcie Szaliach, wykonując salto w przód, stanął
na nogach. Wyjmując z kieszeni pistolet z długą lufą strzelił dwa razy w
kierunku leżącego. Helichato zawył i zastygł w bezruchu, dopóki jego ciało
nie zaczęło się kurczyć i zupełnie nie zniknęło. Światło wokół Szaliacha
trochę osłabło, dzięki czemu jego nagi umięśniony tors, długie ciemne
włosy i twarz o indiańskich rysach, stały się lepiej widoczne. Anioł



wyprostował się i dotknął draśnięcia na ręce w pobliżu łokcia. Stał przez
moment nieruchomo, czekając, aż z jego pleców wyrosną dwa skrzydła.
Patrząc przed siebie, rozpędził się i przybierając pozycję do nurkowania,
wyskoczył przez otwarte okno.

***

David ciężko opadł na łóżko tuż obok Watkinsa. Nie znosił uprawiać z nim
seksu. Słodkawy zapach jego perfum, wyczuwalny z odległości kilkunastu
stóp, przyprawiał chłopaka o mdłości. Nienawidził dotyku Ray’a, a kiedy
całował go po szyi, miał ochotę roztrzaskać mu łeb na drobne kawałki. Z
kolei właściciel Toxic Love upatrzył sobie Davida, jak ten tylko trafił do
szemranego świata. Wyglądało na to, że miał prawdziwego bzika na jego
punkcie, a David umiejętnie wykorzystywał uczucia mężczyzny. Wiedział
jednak, że musi zachować ostrożność, gdyż Watkins był niczym
niebezpieczny dziki drapieżnik, który w trakcie ich intymnych spotkań
łagodniał i stawał się potulny jak owieczka. Nigdy jednak nie robił się
całkiem oswojony, co oznaczało, że w każdej chwili nieokiełznany zwierz
mógł znów przebudzić się do życia. Ray przyznawał Davidowi wiele
przywilejów i nie zdarzyło mu się go skrzywdzić. Z innymi spał dla
rozrywki. W przypadku jasnowłosego chłopaka, w grę wchodziła chora
fascynacja.
David włożył w usta papierosa, a Watkins pochylając się nad nim,
przystawił do szluga zapalniczkę, podając mu ogień. Chłopak spojrzał w
sufit na ich odbicia. Co za pieprzony zboczeniec - pomyślał po raz kolejny,
patrząc w ogromne, zawieszone nad łóżkiem lustro. Potem jego myśli
podryfowały w kierunku Rose. Wyobraził sobie, że jest zwyczajnym
chłopakiem, a ona zwykłą dziewczyną. On studiuje, ona uczy się w szkole
średniej. Poznają się w kawiarni lub na imprezie. Wszystko mogło potoczyć
się zupełnie inaczej.
David strzepnął popiół do popielniczki ustawionej na  nagim brzuchu.
Zaczął analizować rozmowę z Melanie. Co ta kobieta z nim wyprawiała?
Oddzielał ich przecież potężny mur ustawiony na pograniczu dwóch
kompletnie różnych światów. Jakim cudem paniusia z kościoła zdołała się
przedrzeć do jego rzeczywistości? A teraz twierdziła, że pracuje dla tajnej
organizacji. David tego nie pojmował, ale coś wręcz nakazywało mu jej



pomóc. W głębi serca tęsknił za jakimś odkupieniem, za prysznicem, który
mógłby z niego zmyć obrzydliwości klubowego życia. Nie chciał się
przyznać, nawet sam przed sobą, że miał dość. Naprawdę dość. Z całej siły
pragnął uwierzyć w słowa Melanie. Tchnęły nikłą nadzieją, ale czuł, że ona
wystarczy, żeby porzucić grubą, szorstką skorupę obojętności, bez  której
nie da się tu przetrwać.
- Dave - odezwał się Watkins, śledząc wzrokiem niknącą w powietrzu
chmurkę dymu.
Chłopak zmrużył oczy. Nie cierpiał, kiedy mężczyzna się w ten sposób do
niego zwracał. Chciał zaoponować, ale ostatecznie doszedł do wniosku, że
najlepiej będzie, jeśli skwituje zdrobnienie swojego imienia milczeniem.
- Wyjedziesz ze mną do Nowego Orleanu?
David zakrztusił się i wpadł w niekontrolowany kaszel. Usiadł na łóżku i
odłożył papierosa, próbując powstrzymać gwałtowne szarpnięcia
wydobywające się z jego krtani.
- Słu… Słuchaaam? - wybełkotał wreszcie i spojrzał na Watkinsa oczami
zamglonymi od łez.
- Już nie chcę, żebyś tu pracował.
David przez krótką chwilę trawił znaczenie jego słów.
- To znaczy? Nie rozumiem - wycedził.
- Po prostu chcę mieć cię tylko dla siebie.
Chłopak potrząsnął głową i uniósł rękę, jakby chciał zaprotestować.
- Dave - Mężczyzna odgarnął jasne włosy opadające na twarz chłopaka i
pogładził go po policzku. David drgnął nerwowo. - Wyjedź ze mną.
Ustawię cię. Niczego nigdy ci nie zabraknie.
Chłopak uważnie przyjrzał się Watkinsowi. Propozycja rzeczywiście
kusząca, a nawet bardzo. Jednak stanie się własnością Ray’a nie wchodziło
w grę, za żadną cenę. Zanim otworzył usta, żeby dobitnie odmówić,
przemknął mu przez myśl genialny pomysł.
- Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony - zaczął nieco teatralnym tonem. -
Nie planowałem zmiany miejsca zamieszkania, ale dobrze, wyjadę z panem
- dodał, obserwując reakcję mężczyzny.
Na ustach Watkinsa zamajaczył ledwo zauważalny nieśmiały uśmiech,
zdradzający w nim jakąś kruchość i totalnie niepasujący do faceta zdolnego
do różnych okropieństw. Miał ewidentną słabość do Davida, a on zamierzał
to teraz wykorzystać bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.



- Skoro mamy żyć razem, nie powinniśmy mieć przed sobą tajemnic,
prawda? - zapytał retorycznie, podnosząc jedną ze swoich brwi w górę. -
Słyszałem jak rozmawiał pan z kimś przez telefon. Wspomniał pan o
Tajlandczykach. Pojawił się nowy towar? - Jego głos nieco zadrżał.
Ray powoli zagniótł peta w szklanej popielniczce.
- Ubierz się - rzucił niedbale.
Wyszli z apartamentu i ruszyli długim korytarzem, na końcu którego
skręcili w prawo. Wreszcie zatrzymali się przed pomieszczeniem
strzeżonym przez kilku ochroniarzy. Na widok Watkinsa osiłki bez
zadawania żadnych dodatkowych pytań natychmiast rozstąpiły się, robiąc
im przejście. Pokój przypominał spelunę. Był dość ciasny i panował w nim
półmrok. W powietrzu unosił się zapach stęchlizny, dymu i ludzkiego potu.
Na stłoczonych obok siebie materacach leżeli ludzie. Niektórzy wyglądali
na pogrążonych w głębokim śnie. Inni wiercili się i jęczeli. Jeden z
bramkarzy właśnie wpompowywał jakąś substancję w żyłę długowłosej
dziewczyny. David nie widział dokładnie rysów jej twarzy, ale z tego, co
udało mu się dostrzec, była bardzo ładna. Poczuł, że go mdli. Widywał
różne rzeczy, niektóre o wiele drastyczniejsze, ale rozgrywająca się przed
jego oczami scena wzbudziła w nim wstręt.
- Chcesz ją przelecieć? - Watkins podszedł do ubranej tylko w krótką
koszulkę i majtki dziewczyny, chwycił ją za ramię i podniósł w górę. Nie
mogła mieć więcej niż szesnaście lat. Błądziła wzrokiem po ścianach,
bełkotała coś pod nosem, a jej głowa raz po raz opadała na smukłe ramiona.
- Co? - Chłopak zrobił krok do tyłu.
- Czy chcesz pokazać jej kto tu rządzi?
Dziewczyna osunęła się na kolana, a Ray złapał ją za włosy, odchylając
szyję do tyłu.
- Nie. - David przełknął ślinę.
Watkins puścił jej bezwładne ciało, które natychmiast opadło z powrotem
na materac. Zdarł z niej bieliznę i podciągnął koszulkę, obnażając piersi.
- No dalej. Bierz ją - powtórzył. - Kurwa jest wyjątkowo uparta. Ale nie ma
ludzi nie do złamania. - Głośno zarechotał.
- Nie mam ochoty - syknął David, gotując się ze złości. Chciał ocalić tę
dziewczynę. Oszczędzić tego, co sam kiedyś kosztował niemal każdego
dnia. Wiedział, że jeśli rzuci się jej teraz na ratunek, cały plan, jaki



przedstawiła mu Mel, legnie w gruzach. Z bezsilności łzy napłynęły mu do
oczu. Zacisnął powieki.
- No dobra, to ty ją przeleć - zwrócił się Watkins do stojącego obok
bramkarza, wyglądającego niczym Hulk. - I tak miała za dużo wolnego.
Zdradziłem ci tajemnicę, ale pamiętaj, że nikomu nie możesz pisnąć nawet
słowa o tym, co się tutaj dzieje. - Właściciel Toxic Love przeniósł wzrok na
Davida. - Nigdy. Rozumiesz? - Jego ton brzmiał zdecydowanie, wręcz
ostro. David nie miał żadnych wątpliwości, że to jeden z tych momentów, w
których do życia budził się dziki drapieżnik. - W przeciwnym razie
sprowadzisz na mnie poważne problemy. A tego byś chyba nie chciał,
prawda?
- Nie, panie Watkins. Skądże. - Chłopak starał się odpowiedzieć jak
najbardziej naturalnie, choć jego nerwom niewiele brakowało do wrzenia.
- Spędzę w mieście jeszcze kilka dni - poinformował beznamiętnie Ray. -
Kiedy ci powiem, bądź gotowy na przeprowadzkę.
Wychodząc z pomieszczenia, David rzucił okiem na dużą kratkę
wentylacyjną tuż przy podłodze.  

Lawina zdarzeń

- Jak mogłaś wykazać się aż takim brakiem odpowiedzialności?! -
Cunnigan mówiła podniesionym głosem, żywo gestykulując rękami.
Ona, Jason i Mel stali na parkingu przy samochodzie agenta.
- Wiedząc, że chłopak ma prywatne spotkanie z Watkinsem?! -
kontynuowała rudowłosa kobieta, nadal niemal krzycząc. - Już sam fakt, że
David był pijany, powinien cię zatrzymać. Ale nie. Ty brnęłaś dalej!
Jason milczał i gapił się w asfalt, jakby szukał tam inspiracji na genialne
rozwiązanie. Mel miała pełną świadomość, że rozmowa z Davidem



rzeczywiście mogła okazać się katastrofalna w konsekwencjach, ale
równocześnie czuła, że bywalec Toxic Love jej nie zawiedzie. Może
wykazywała się nieprzeciętną intuicją, a może bezdenną naiwnością.
- David nas nie wyda – odezwała się w końcu, mając dość wrzasków Lesley
i zastanawiając się, czy takie zachowanie mieści się w ogóle w anielskim
kodeksie postępowania. Jeśli oczywiście agenci byli aniołami.
Agentka bezradnie podniosła ręce i oparła się o maskę pick-upa.
- Słyszałeś? - zwróciła się do Jasona. – Panna Jones twierdzi, że chłopak nie
puści pary z gęby – powiedziała, jakby Melanie nie uczestniczyła w
rozmowie. - A przecież…
- I może mieć rację – stwierdził Bright, przerywając swojej partnerce, która
nieuchronnie zmierzała w kierunku dalszego ciągu długiej tyrady.
- Ach tak? - skomentowała Cunnigan, unosząc znacząco brwi. – To bardzo
interesujące – dodała.
- Nie mamy innego wyjścia. Musimy pójść za przeczuciem Mel. – Jason
spojrzał na drobną blondynkę.
- Nie sądzisz, że poruszamy się na krawędzi dużego ryzyka? – naciskała
agentka.
Mężczyzna przerzucił na nią spojrzenie.
- Wygląda na to, że trzeba zaryzykować – obwieścił spokojnie. - A
chodzenie po krawędziach jest chyba naszym chlebem powszednim, nie?
- Możemy wdrożyć plan awaryjny - przypomniała mu Lesley. - Mamy
jeszcze...
- Jeśli istnieje choćby małe prawdopodobieństwo powodzenia, każdy plan
A jest lepszy niż ten awaryjny - wszedł jej w słowo.
Jones z ulgą doszła do wniosku, że jeśli agenci są aniołami, najwidoczniej
posiadają różne osobowości. Cieszyła się, że wybuchowy temperament
Lesley jest równoważony przez łagodnego Jasona. Boże, jeśli on jest
naprawdę aniołem, wyjdzie na jeszcze większą kretynkę! Zadurzona w
aniele? No cóż. Tylko anioł spełnia jej oczekiwania. Dokładnie tak, jak
twierdzą znajomi. Melanie nawet nie chciała o tym myśleć. Oby jednak
okazali się ludźmi.
- No dobrze – powiedziała bardziej ugodowo Cunnigan, ale Mel nie mogła
oprzeć się wrażeniu, że siłą woli stara się utrzymać buzujące emocje na
wodzy. – Czas wracać. Spotykamy się w sobotę w willi. Godzina



dwudziesta - wyrecytowała w szorstki, wręcz wojskowy sposób, a potem
ruszyła w kierunku zaparkowanego nieopodal Mustanga.
- Nie przejmuj się – odezwał się Jason, kiedy on i Melanie zostali wreszcie
sami. - Potrafi się wściec – uśmiechnął się. - Ja też mam przeczucie, że
David nam pomoże, choć muszę przyznać rację partnerce. Objawienie
planu w takich okolicznościach było dość brawurowe, jeśli nie szaleńcze...
Jones spuściła głowę.
- Jednak nie każde szaleństwo jest złe – dopowiedział. Mel - Jego ton
postawił dęba włosy na jej karku. - Czy to, co do mnie czujesz nie
zaprzepaści naszej akcji?
Nie mogło paść gorsze pytanie.
- Niby w jaki sposób? - Starała się brzmieć naturalnie, ale wszystko
podeszło jej do gardła.
- Będziesz trzeźwo myśleć? Lesley niepokoi się, czy dasz radę.
Kolejne tragiczne pytanie. A wstawka o agentce zupełnie niepotrzebna.
Biedna zafrasowana Cunnigan. Jones wbiła w Brighta wzrok i splotła
ramiona na piersi.
- Niech Lesley piękna główka o to nie boli - burknęła. - Wyraziłeś się jasno.
Nie musimy ciągle mielić tematu. - Gdzie się podziali nastolatkowie? -
zapytała, zręcznie zmieniając kierunek rozmowy.
- Nie mam pojęcia – odparł, obserwując jak Mel wyciąga z kieszeni telefon,
odszukuje odpowiedni numer i przystawia urządzenie do ucha. - Zobaczysz,
że ktoś się pojawi. - Jones sądziła, że agent ma na myśli dzieciaki. -  Ktoś
odpowiedni dla ciebie - dodał, dostrzegając niezręczną dwuznaczność
poprzedniego zdania.
Kobieta przewróciła oczami.
- Nie potrzebuję pocieszenia - mruknęła. - Lepiej mi powiedz, dlaczego
Rose nie odbiera? Akurat teraz twoje zdolności jasnowidzenia bardzo by się
przydały.

***

David podszedł do drzwi obstawionych przez mięśniaków Watkinsa.
- Idę do tej suki - wycedził, patrząc jednemu z ochroniarzy prosto w oczy.
Facet przez chwilę milczał, lustrując chłopaka, jakby dokładnie rozważał,
czy powinien go wpuścić. Bramkarze doskonale wiedzieli, że Ray uwielbia



jasnowłosego przystojniaka, ale oni mu jakoś nie ufali. Pogardzali nim i
byliby szczęśliwi, gdyby udało im się coś na niego znaleźć. Musieli jednak
bardzo uważać, bo Watkins wiele by z pewnością zrobił, aby bronić Davida.
Póki co byli skazani na znoszenie chłopaka bezczelnie zadzierającego nosa
na każdym kroku.
- Po co? - warknął ochroniarz i utkwił czujny wzrok w materiałowej torbie
zawieszonej na ramieniu Davida.
- Żeby jej pokazać, kto tu rządzi.
- Co masz w torbie?
- Parę zabawek. Chyba nie będziesz mnie przeszukiwać? - zapytał
drwiącym tonem, nie okazując nawet cienia braku pewności siebie. - Nie
chcesz się tłumaczyć panu Watkinsowi, prawda? - wydął wargi. - Ray mi
ufa, więc zmiataj z drogi.
Osiłek zmełł w ustach przekleństwo i niechętnie zrobił mu przejście.
Dziewczyna siedziała na materacu z kolanami podkurczonymi pod brodą i z
twarzą ukrytą w dłoniach. Gdy David się do niej zbliżył, podniosła głowę.
Wyglądała na bardziej przytomną. Sine podkrążenia pod oczami świadczyły
o braku snu i efekcie działania narkotyków. Objęła ciaśniej kolana
szczupłymi ramionami usianymi wkłuciami po igłach. W jej oczach nie
było widać strachu, raczej obojętność i rezygnację.
- Nie skrzywdzę cię - odezwał się David, kucając obok. - Rozumiesz po
angielsku?
Dziewczyna kiwnęła głową.
- Mam coś do jedzenia. - Wyciągnął rękę z kanapką w jej kierunku.
Sięgnęła po nią energicznie i od razu zaczęła jeść.
- Chcesz pić?
Dziewczyna znów kiwnęła głową i rozejrzała się po pomieszczeniu.
- Nie mogłem przynieść tego dużo. - Wyłożył kilka następnych kanapek i
 butelkę wody. - Schowaj pod materacem i podziel pomiędzy innych. Jak
się obudzą.
Usta dziewczyny delikatnie się rozchyliły i wyszeptała “pomóż mi”.
- Zrobię to, ale musisz jeszcze wytrzymać.
Davida ogarnęło wzruszenie. Nie pamiętał, kiedy po raz ostatni czuł coś
podobnego. Poddał się ciepłu spływającemu do jego serca.
- Pomogę wam. Obiecuję.



- Pamiętam cię - powiedziała cicho dziewczyna. - Byłeś tu wcześniej. Nie
zrobiłeś mi krzywdy.
- Posłuchaj. - Chłopak przysunął się. - Muszę teraz udać, że cię gwałcę.
Rozumiesz, co do ciebie mówię?
Na dźwięk słowa “gwałcę”, dziewczyna gwałtownie drgnęła.
- Nic ci nie zrobię, ale dobrze by było, gdybyś trochę pokrzyczała. Inaczej
te durnie na zewnątrz zaczną coś podejrzewać.
Dziewczyna po raz kolejny potwierdziła głową, że rozumie, a potem
odegrali krótką, ale przekonującą scenkę gwałtu. Kiedy bramkarz wszedł do
środka, leżała naga na plecach ze skrępowanymi rękoma i jęczała. David
zapiął rozporek i wziął torbę.
- Suka jest wciąż niepokorna - rzucił od niechcenia. - Ale jak się nad nią
trochę popracuje, będzie chodziła jak w zegarku - dodał. - Czuję, że stanie
się ulubienicą klientów.
Facet obleśnie oblizał usta językiem.
- No to trzeba kuć żelazo, póki gorące - zaryczał ze śmiechu. - Chodź do
mnie, słonko. - Jednym ruchem odwrócił ją na wznak. Dziewczyna zaczęła
się szarpać i wykrzykiwać coś po tajsku.
- Zamknij się kurwo, bo cię zaknebluję - wysapał ochroniarz i brutalnie
rozsuwając jej uda, przygwoździł dziewczynę potężnym cielskiem.
David zacisnął szczękę, walcząc z żądzą ukatrupienia mężczyzny na
miejscu. Oddychając ciężko, wymacał w torbie nóż, który zabrał ze sobą na
wszelki wypadek. Wystarczyło wbić ostrze w jego plecy i przerwać
koszmar ofiary. Jednak chłopak doskonale wiedział, że podobnie jak
poprzednio, musi trzymać emocje na wodzy i pozostać niewzruszony.
Dziewczyna odwróciła głowę na bok i ich oczy się spotkały. Przestała się
szamotać i walczyć, godząc się na kolejny okrutny stosunek. David
pocałował koniuszki swoich palców i uniósł je w górę, dając dziewczynie
znać, że tego tak nie zostawi.

***

Nad ranem Melanie wyrwał ze snu przeraźliwy dźwięk. Utwór P.O.D o
tytule Alive, szczelnie wypełnił każdy zakamarek jej sypialni. Wyjątkowo
nie wyłączyła komórki na noc, licząc na to, że Rose się z nią skontaktuje.  



- Boże! Rose! Wszystko w porządku?! - wykrzyknęła, słysząc w telefonie
znajomy głos.
- Tak. Nigdy nie czułam się lepiej! – Rose emanowała dziwną euforią.
- Ćpałaś? - dociekała podejrzliwie Jones.
- Jestem czysta, Mel. Tak czysta, jak nigdy w życiu. - Dziewczyna
roześmiała się.
- Nie ściemniaj. Mów prawdę. – Ton Melanie stał się lekko poirytowany. -
Potrzebujesz pomocy?
- Tak. Teraz musisz mnie nauczyć wszystkiego o Bogu, Jego drogach i w
ogóle.
- Rose. Nie pogrywaj ze mną.
- Mówię poważnie.
Jones zamilkła.
- Coś się wydarzyło – wyrzuciła z siebie nastolatka. - Śnił mi się Jezus.
Melanie skrzywiła się. Nie miała najmniejszej ochoty na wygłupy.
- Przestań się wydurniać. Powiedz w końcu, o co chodzi. - Kobieta już
nawet nie kryła się ze swoją złością.
- Kiedy On naprawdę mi się przyśnił. To był taki piękny sen. Miałam na
sobie suknię ślubną. Wyglądałam zjawiskowo – westchnęła dziewczyna.
- Nie mam na to czasu – warknęła groźnie Jones, usiłując zakończyć
wywód rozmówczyni.
- Nie przerywaj mi, tylko w końcu posłuchaj.
Drobna blondynka oparła się o poduszkę i przymknęła oczy, odgrzebując w
sobie resztki cierpliwości.
- Jezus przyszedł do mnie i powiedział, że chce mnie poślubić - opisała
Rose.
Mel zaczęła nerwowo bębnić palcami po udzie.
- Czułam do Niego potężną miłość... taką... taką, jakiej nigdy nie czułam do
najlepszego faceta. Ale to uczucie różniło się od tego, co zwykle
przeżywałam z chłopakami… I On… to znaczy Jezus, zdradził mi, że coś
Go smuci. A ja wtedy zapytałam co. - Nastolatka na chwilę urwała. - Jezus
z wielkim bólem powiedział, że jeśli dalej będę chodzić do klubu, w końcu
umrę.
Jones zatkało.
- I zaczął się jakby oddalać – mówiła dalej Rose. - I znalazł się za lekko
matową szybą. Stanęłam blisko tej szyby i chciałam się dowiedzieć, czy



podoba Mu się kolor moich włosów. Kiwnął głową i uśmiechnął się. Tak
bardzo chciałam pozbyć się tej szyby, która nas odgradzała, ale nie mogłam.
Kiedy się obudziłam, wiedziałam że już nigdy nie pójdę do klubu. Nigdy –
zapewniła. – Obdzwoniłam resztę i wczoraj cały wieczór czytaliśmy Biblię.
 
Mel wpadła w niekontrolowany kaszel.
- Ukradliśmy ją z jakiegoś kościoła. Ale Bóg nam wybaczy, nie?
Jones nadal nie była w stanie się odezwać.
- A potem zrobiliśmy to, co nam kiedyś mówiłaś. Oddaliśmy Jezusowi
serce. No wiesz. Takimi prostymi słowami.
- Rose – wydukała wreszcie Melanie zachrypniętym głosem. – Naprawdę
tego nie wymyśliłaś?
- Nie. Mówię szczerze.
- I jesteś pewna, że to nie wytwór chorej wyobraźni otumanionej jakimś
narkotykiem?
- Mel, nie okłamuję cię. Nic nie brałam. Nigdy nie byłam bardziej trzeźwa.
Nie wrócimy do Toxic Love - oznajmiła zdecydowanym tonem
dziewczyna.
- Peter też był z wami? - zapytała nagle Jones, czując, że łzy zatykają jej
gardło.
- Tak. I ten drugi alfons, Ron.
Nie mogąc się już dłużej opanować, Melanie rozpłakała się. Po drugiej
stronie słuchawki usłyszała głośne pociągnięcia nosem. W najśmielszych
marzeniach, nie była w stanie przewidzieć tego, jak wszystko się potoczy i
czego dokona Bóg.
- Rose – odezwała się, gdy się trochę uspokoiła. – Pod żadnym pozorem nie
pojawiajcie się w sobotę przy klubie.
- Przecież już powiedziałam. Nigdy tam nie wrócimy.
- Okej.
- Mel?
- Tak?
- Boję się o Davida.
- Dlaczego?
- Boję się, że się nie wygrzebie z tego bagna.
Jones nie za bardzo wiedziała, co jej odpowiedzieć.
- Myślisz, że widzę w nim tylko atrakcyjną dupę, prawda?



- A jest inaczej?
- Zależy mi na nim.
- Nie martw się. Pomogę mu.
- Obiecujesz?
- Tak.
- I co teraz?
- Teraz zaczniecie wszystko od nowa... - Jones zawiesiła głos, bo zauważyła
przychodzące połączenie od swojej matki. Dzwonienie o tak wczesnej
porze całkowicie do niej nie pasowało, więc ewidentnie coś musiało się
wydarzyć. –  Dzwoni moja mama. Porozmawiamy później, dobrze?
- Okej. Do usłyszenia.
Melanie rozłączyła się i drżącą ręką wybrała numer do domu. Pani Jones
błyskawicznie podniosła słuchawkę i natychmiast wybuchnęła szlochem.
- Co się stało? - Mel próbowała mówić w opanowany sposób.
- Ojciec jest w szpitalu na intensywnej terapii. W St. Joseph Medical Center
– wykrztusiła. - Lekarz dziwi się, że jeszcze w ogóle żyje. Mówi, że Denzel
może odejść w każdej chwili.
- Co? - Jones zerwała się z łóżka i poczuła, że za chwilę zemdleje.
Chwytając się za poręcz krzesła, starała się opanować nagły zawrót głowy.
– Jak to?
Jej matka pomiędzy jednym spazmem szlochu a drugim, wybełkotała, że
wstając w nocy do toalety, zwróciła uwagę na dziwny wygląd męża. Nie
mogła go dobudzić, więc wezwała pogotowie.
- Mamo, niedługo przylecę – powiedziała Mel przez zaciśnięte usta, czując
że tępy pulsujący ból rozsadza jej czaszkę. - Zadzwoń do cioci Glen i
poproś, żeby do ciebie przyszła.
Rozłączyła się i idąc do salonu, pełniącego jednocześnie rolę gabinetu,
potknęła się o stojący na podłodze lampion. Syknęła z bólu i potarła duży
palec od stopy. Przypadając w końcu do biurka, uruchomiła laptop i bębniąc
nerwowo po klawiaturze, zaczęła gorączkowo szukać lotów z Nowego
Jorku do Kansas City.
Dochodziła piąta rano, więc połączenie o szóstej nie wchodziło w grę.
Została opcja o dziewiątej i trzynastej. Melanie kliknęła w interesujące ją
możliwości, sprawdzając ich dostępność. Obie opcje wciąż oferowały
wolne miejsca. Palce kobiety powędrowały na myszkę, i kursor na ekranie
ustawił się na przycisku "rezerwuj". Zawahała się. W końcu zamknęła z



hukiem klapę od komputera, nie wybierając żadnego lotu. Ukrywając twarz
w dłoniach, głośno się rozpłakała. Rozdzierał ją żal. Ostatnio rzadko
widywała się z rodzicami. Tyle jeszcze chciała powiedzieć ojcu.
Przypomniała sobie o ich wspólnych niezrealizowanych planach podróży
do Saint Louis. W głowie dudniły jej gorzkie przemyślenia szefa, często
mawiającego, że plany nigdy nie wypalają, a do zwycięzców należą tylko
ci, którzy potrafią się błyskawicznie przystosować. Kobietą wstrząsnęła
kolejna fala rozpaczy. Po kilkunastu minutach zebrała się w sobie i sięgnęła
po telefon.
- Mój ojciec jest w szpitalu w krytycznym stanie – oznajmiła bez żadnego
wstępu, kiedy Bright odebrał.
- Jak się trzymasz? - zapytał wreszcie po chwili ciszy.
- Właśnie się nie trzymam – oświadczyła. – Muszę lecieć do Kansas.
- Rozumiem.
- Boże! Jason! – wypaliła. – Nie wiem, co powinnam zrobić. - Znów się
rozkleiła. – Jutro planowana akcja, ale przecież nie mogę zostawić matki.
Mężczyzna nic nie odpowiedział.
- Co mam zrobić? - zapytała go wprost.
- To bardzo trudna sytuacja. Nie mogę za ciebie decydować. Jeśli... - zaczął
i urwał.
- Jeśli?
- Jeśli zaufasz, rzeczy mogą się potoczyć w najbardziej niespodziewany
sposób - powiedział z pokorą.
- Zadzwonię potem. – Jones przerwała rozmowę, czując rozczarowanie, że
agent nawet nie zaproponował, że poleci razem z nią. - Boże – wydusiła z
siebie, przymykając oczy - boję się. Nie rozumiem, ale chcę Ci zaufać.
Wyszukała połączenie do Kansas City, rezerwując lot o dziewiątej. Musiała
jeszcze poinformować George'a, że nie zjawi się w biurze. Wiedziała, że
niestawienie się w pracy podczas wizyty Ray'a, rozwścieczy go. Nie miała
jednak innego wyjścia. Zadzwoniła na prywatną komórkę Blooma,
wyrywając szefa ze snu.
- Słucham – odezwał się nieprzytomnym tonem.
- George. Tu Mel – przedstawiła się na wypadek, gdyby jego zdolności
kojarzenia były lekko stępione. - Mój ojciec poważnie zachorował. Lecę do
Kansas. Nie wiem, kiedy wrócę.



- Watkins mnie ukatrupi. Powiedział, że chce cię widzieć na każdym
spotkaniu - wykrztusił Bloom. - Co on się tak na ciebie uwziął?
- To mnie nie zobaczy – stwierdziła z naciskiem Jones. – Mam gdzieś,
czego chce.
Po drugiej stronie zapadła cisza.
- Przepraszam George. Nie powinnam tak mówić. Po prostu ojciec jest dla
mnie ważniejszy niż obowiązki w pracy - dodała bardziej przyjaźnie. -
Kathy odpowie na wszystkie pytania właściciela.
- Oczywiście. Jakoś cię wytłumaczę. Oby wszystko dobrze się skończyło.
- Dzięki. – Mel odłożyła telefon i pośpiesznie się spakowała.
W taksówce poczuła, że emocje znów jej puszczają, więc przez całą drogę
na lotnisko nie odrywała chusteczki od oczu. Napisała krótką wiadomość
do pastora, Patrici Wilson i dwóch innych kobiet z kościoła z prośbą o
modlitwę. W samolocie ciągle błagała Boga, żeby jej tata nie umarł, zanim
do niego nie dotrze. Miała świadomość, że być może jej pragnienie jest
stereotypowe, ale chciała potrzymać go za rękę i powiedzieć, że go kocha.
W końcu ogarnął ją spokój i na pół godziny zasnęła.
Z lotniska w Kansas City ruszyła wprost do szpitala. Wchodząc do
budynku, minęła po drodze jakąś zapłakaną kobietę i ugięły się pod nią
nogi. Przy schodach natknęła się z kolei na dwóch pracowników
pchających do windy towarowej specjalny metalowy pojemnik na zwłoki.
Miała wrażenie, że osunie się na ziemię i przezornie przytrzymała się
poręczy. Nie znosiła szpitali i panującej tam atmosfery. Tego
charakterystycznego drażniącego nozdrza zapachu środków
dezynfekujących, dźwięków wydawanych przez aparaturę medyczną i jęku
cierpiących pacjentów.
Kiedy w końcu dotarła do sali, gdzie przebywał pan Jones, nie była w stanie
wejść do środka. Usiadła na zewnątrz i wzięła głęboki oddech. Drzwi do
pomieszczenia otworzyły się i na korytarz wyszedł lekarz.
- Panie doktorze – Mel zerwała się z krzesła. – Tam jest mój tata. –
Wskazała na salę. – Jak on się czuje?
- Cóż. Jego stan jest nadal ciężki, ale odnotowaliśmy niewielką poprawę.
Słowa lekarza tchnęły w Melanie odrobinę nadziei.
- To znaczy, że przeżyje? - zapytała z oczekiwaniem.
- Tego nie mogę zagwarantować – odparł ze smutkiem. – Jeszcze za
wcześnie wyrokować, co się wydarzy. Miał dziwną zapaść - kontynuował. -



Nie potrafimy określić jej przyczyny. Zaobserwowaliśmy nagły spadek
wszystkich parametrów w jego organizmie. Ale proszę być dobrej myśli. –
Mężczyzna delikatnie dotknął jej ramienia.
- Mogę do niego wejść?
- Oczywiście. – Lekarz uśmiechnął się. – Zdaje się, że w środku jest pani
mama - dodał, ruszając korytarzem w przeciwną stronę.
Melanie weszła do niewielkiego pomieszczenia przeznaczonego dla dwóch
pacjentów. Pulchna niska staruszka siedziała na krześle przy chorym.
Drugie łóżko było puste.
- Mamo – Głos Jones zadrżał, zdradzając jej zdenerwowanie. Starsza
kobieta wstała i wpadła córce w objęcia.
- Wczoraj czuł się zupełnie dobrze – wyrzuciła z siebie, płacząc. - A może
czegoś nie zauważyłam? Melanie mocniej ją przytuliła. Pan Jones wyglądał
na spokojnego. Miał zamknięte oczy i dość bladą twarz, jednak nie
przypominał umierającego człowieka. Mel podeszła i złapała jego dłoń. -
Nie zabieraj jeszcze taty – wyszeptała do Boga. – Jeszcze nie teraz.
Spędziła w szpitalu około godziny, a potem razem z matką wróciły do
domu, planując odwiedzić Denzela pod wieczór. Popołudniu ktoś
zadzwonił. Pani Jones podczas rozmowy zasłoniła ręką usta i kiedy się
rozłączyła, łzy popłynęły ciurkiem po jej twarzy. Melanie poczuła, że
brakuje jej tchu.
- Dzwonili ze szpitala? Tata nie żyje?- zapytała zdławionym głosem, chcąc
jedynie potwierdzić nieuchronne.
- Nie! - Niemal wykrzyknęła matka. – Nastąpiła duża poprawa!
Obie zaczęły na przemian śmiać się i płakać. Zdecydowały, że natychmiast
pojadą do szpitala. Zastały Denzela w pozycji siedzącej i w bardzo
pogodnym nastroju.
- Tato! - Melanie dopadła do łóżka. – Przeraziłeś nas na śmierć!
Siwy mężczyzna uśmiechnął się figlarnie pod nosem.
- A to niby ja umierałem – zażartował.
- Tak się cieszę, że twój stan się poprawia. Nie wiem, co bym zrobiła... -
Jones ucięła w pół słowa.
- Kotku – Denzel uważnie przyjrzał się córce – przecież każdy kiedyś
umrze. Nie zapominaj, że nie jestem już młodzieniaszkiem. Co byś zrobiła?
- Znów się uśmiechnął, tym razem szeroko i bardzo serdecznie. – Żyłabyś
dalej.



W wejściu do sali stanął ten sam lekarz, którego Mel spotkała rano.
Sprawiał wrażenie szczerze ucieszonego faktem, że jego pacjent odzyskał
przytomność.
- Panie Jones – zwrócił się do starszego mężczyzny. – Najwyraźniej
wymknął się pan śmierci. Zupełnie jak Teodor w "Tajemniczej ścieżce".
- Czytał pan moją książkę? - zapytał Denzel z nieudawaną skromnością,
jakby ciągle na nowo zaskakiwany tym, że ludzie lubią jego twórczość.
- Oczywiście. Przyniosę jutro swój egzemplarz i będę zaszczycony, jeśli
złoży pan na nim autograf – powiedział z dużym entuzjazmem.
- To ja będę zaszczycony – odparł prostolinijnie ojciec Mel.
Lekarz lekko pochylił głowę, jakby się kłaniał. Jones dopiero teraz zwróciła
na niego uwagę. Był sympatyczny, mniej więcej w jej wieku. Miał bujne
ciemne włosy, lekko przyprószone siwizną. Niebieskie oczy o żywym
mądrym wyrazie. Musiała przyznać, że prezentował się atrakcyjnie.
- Mamo, przynieść ci coś ze stołówki? - zapytała, próbując rozładować
krępującą ciszę.
- Chcę się napić kawy – wtrącił Denzel.
- Niestety panie Jones. – Lekarz bezradnie rozłożył ręce. – Jeszcze nie dziś.
Tata Melanie zrobił minę zbolałego psa i wszyscy się roześmiali.
- Kup mi małą sałatkę – poprosiła matka Mel.
Melanie wyszła z sali zaraz za lekarzem i przez jakiś czas podążała jego
tropem, czując się totalnie niezręcznie. Cóż miała poradzić, skoro droga do
szpitalnej stołówki prowadziła tę samą trasą, którą akurat obrał. Wreszcie
mężczyzna zatrzymał się i poczekał aż Mel się z nim zrówna.
- Panno Jones – bąknął niewyraźnie. – A przynajmniej tak mniemam. –
 Rzucił niepewne spojrzenie na jej pozbawioną obrączki dłoń. - Nigdy się
tak nie zachowuję, ale chciałbym panią zapytać, czy się pani ze mną umówi
– wypalił bez żadnych ogródek, widząc, że kobieta nie dementuje jego
przypuszczeń.
Mel kompletnie zaniemówiła.
- Wiem, że brzmi to dość niestosownie – przemówił ponownie, spuszczając
wzrok. – Boję się jednak, że pani wyjedzie i już się nie zobaczymy. – Stali
przez moment w milczeniu. – Proszę zadzwonić, jeśli... - urwał i podał jej
wizytówkę. Mel skinęła i bez słowa wyjęła karteczkę z jego ręki. - Będzie
mi niezmiernie miło, jeśli pani zadzwoni - powiedział i odszedł. Kobieta



przyjrzała się wizytówce. Emanuel Curt - przeczytała i wcisnęła ją do
torebki.
Dotarłszy na stołówkę, zajęła miejsce w kolejce, odkrywając z
zażenowaniem, że Emanuel stoi zaledwie dwie osoby przed nią. Zamiast
sałatki zamówiła przez pomyłkę kawałek jabłecznika. Poprosiła więc
dodatkowo o sałatkę, bezwiednie dziobiąc w cieście za pomocą
plastikowego widelczyka. Czuła na sobie spojrzenie pana Curta, który
usiadł przy pobliskim stoliku wraz z innymi lekarzami. Najgorsze było to,
że facet przyciągał ją niczym magnes. Kiedyś by się pewnie ucieszyła, ale
w obecnych okolicznościach jakoś nie tryskała entuzjazmem. Po pierwsze
jej ojciec ledwo wykaraskał się z łoża śmierci. Po drugie wciąż nie potrafiła
odżałować Jasona. Wiedziała, że ulokowanie uczuć w dużo młodszym
agencie owianym mgiełką tajemnicy, zakrawało na totalny idiotyzm, ale
cóż, serce nie sługa. Wyszła ze stołówki, nie patrząc ani razu w stronę
Emanuela i nie dając mu złudnych nadziei. Uważała, że tak jest uczciwiej.
Oczywiście w końcu zamierzała przeboleć Brighta, ale to wcale nie
oznaczało, że padnie w ramiona pana doktora. Nie wierzyła za bardzo w
związki na odległość. Po powrocie do sali szpitalnej, zaczęła rozważać, czy
nie polecieć następnego dnia do Nowego Jorku.
- Kochanie – Denzel wyciągnął rękę naszpikowaną igłami i cienkimi
wężykami od kroplówki i dotknął twarzy córki. – Ze mną już wszystko w
porządku - powiedział, dostrzegając, że jest zamyślona. - Znam cię,
perełko. – Uniósł brwi. – Musisz wracać do domu, prawda?
- Tato, chcę zostać z tobą. - Kobieta położyła dłoń na jego ręce, wciąż
otaczającej jej policzek.
- Nigdzie się nie wybieram - rzekł ciepło. – Lekarz mówi, że jeszcze trochę
pożyję. Jeśli powinnaś być teraz w Nowym Jorku, nie dumaj, tylko
rezerwuj samolot.
- Jesteś pewien? - zapytała z wahaniem w głosie.  
- Absolutnie. – Staruszek odchrząknął i ruchem głowy wskazał na żonę,
wkładającą jakieś rzeczy do szafki przy jego łóżku. – Jedna kobieta
skacząca wokół mnie całkowicie mi wystarczy – oznajmił półgębkiem i
wyszczerzył zęby w uśmiechu.
- Słyszałam – odezwała się, nie przerywając porządków w szafce.
Melanie odwzajemniła uśmiech i wstając pocałowała ojca czule w czoło.
- Kocham cię, tato – wyznała.



- Mnie się nie da nie kochać, prawda żono? - Starszy mężczyzna spojrzał na
panią Jones, która zadowolona z efektów swojej pracy, stała przy łóżku z
rękoma opartymi o biodra.
- Stary a głupi – mruknęła. – Teraz to ja się za ciebie zabiorę – dorzuciła z
satysfakcją. – Dieta, spacery. A nie potajemne objadanie się byle czym i
leżenie przed telewizorem.
- Święty Boże! - westchnął Denzel. – Przecież lekarz powiedział, że nie
wiedzą, dlaczego miałem zapaść.
- Ale ja wiem! - Pogroziła mu palcem. – Nie myśl, że zostawisz mnie samą
na tym ziemskim padole.
- No widzisz. – Pan Jones spojrzał na córkę. – Będzie gorzej niż w
więzieniu. Chyba jednak niedługo umrę – dodał zadziornie, a żona lekko
pacnęła go ręcznikiem w ramię.
Uszczypliwe wymiany zdań pomiędzy rodzicami zawsze bawiły Melanie.
Podziwiała ich za to, że po tylu latach spędzonych razem, ich miłość wciąż
kwitła. Byli po prostu dla siebie stworzeni. Kiedy Mel miała kilkanaście lat,
ojciec powiedział jej, żeby nie szukała kogoś, z kim może wytrzymać, ale
kogoś bez kogo nie potrafi żyć. Jones uważała, że to świetna recepta, tylko
że póki co, nawet ci, z którymi mogłaby wytrzymać, nie przejawiali chęci
zbudowania z nią związku. Przed wejściem do szpitala, kobieta odebrała
połączenie od Jasona.
- Stan taty znacząco się poprawił - oznajmiła z radością.
 - Cieszę się – odparł agent.
- Chcę jutro wrócić do Nowego Jorku. Nie pozwolę, żeby nieprzychylne
okoliczności zaprzepaściły naszą akcję – oświadczyła z przekonaniem,
dziwiąc się własnym słowom. Jeszcze niedawno żałowała, że tamtej nocy
przechodziła przez zaułek przy Pięćdziesiątej, a dziś nie mogła doczekać się
momentu, kiedy policja przyskrzyni winnych handlu ludźmi.
- Zuch dziewczyna – pochwalił ją Bright.
- Dam znać, jak będę wylatywać z Kansas.
- Śpij dobrze.
Melanie zabrała się za szukanie lotów do Nowego Jorku. Na próżno. Fakt,
że podczas weekendu natężenie ruchu w przestrzeni powietrznej
gwałtownie wzrastało, ale żeby żadna linia lotnicza nie oferowała ani
jednego miejsca? Po kilku godzinach sprawdzania, Jones w końcu
zrezygnowała, postanawiając, że pojedzie na lotnisko i będzie liczyć na to,



że coś się zwolni w ostatniej chwili. Podróż samochodem do Big Apple
trwałaby ponad osiemnaście godzin bez przerwy, więc musiał wydarzyć się
jakiś cud. Następnego dnia Mel opuściła dom rodzinny i zjawiła się w hali
odlotów o 4.30 rano. Żeby zdążyć na odpowiednią porę, powinna wylecieć
najpóźniej o szesnastej. Każdy kolejny lot docierał do Nowego Jorku zbyt
późno. Jones pogodziła się z ponurą rzeczywistością karkołomnej podróży,
może nawet z dwoma przesiadkami. Nic ją to nie obchodziło, byleby
znaleźć się u celu na czas.
Obsługa lotniska sprawdziła wszelkie połączenia, wliczając te najbardziej
absurdalne, i odpowiedź zawsze brzmiała tak samo: brak wolnych miejsc.
Bezpośredni samolot z godziny szóstej odleciał, a Mel zaczęła się coraz
bardziej niepokoić. Trzy godziny przed wylotem następnego, ponownie
zjawiła się przy punkcie odprawy, błagając pracownika, żeby coś wymyślił.
Otyły mężczyzna siedzący za pulpitem, po długim stukaniu w klawiaturę i
kilku chrząknięciach, powoli pokręcił przecząco głową, mówiąc
mechanicznie, że mu przykro. Zrezygnowana Jones powlokła się do
restauracji i zamówiła kawę z rogalikiem na ciepło. Jedząc, zadzwoniła do
matki i upewniła się, czy tata nadal dobrze się czuje. Następnie wyszukała
w kontaktach nazwisko agenta.
- Wszystkie loty mają pełne obłożenie – poinformowała go ze smutkiem,
przeżuwając rogalika.
- Gdzie teraz jesteś? – zapytał.
- Czy to ma jakieś znaczenie? Nie zdążę, Jason. Muszę wypożyczyć auto,
ale przecież podróż zajmie mi wieki. Chyba, że Bóg przeniesie mnie tak,
jak Filipa. Albo... – Buzia Jones się nie zamykała.
- Mel, czy możesz choć raz ze mną nie dyskutować? - przerwał jej w końcu
Bright.
Kobieta głęboko westchnęła.
- Siedzę w Great American Bagel Bakery.
- Okej.
Jason przez chwilę milczał.
- Czy miejsce przy stoliku po prawej stronie zajmuje rudowłosy facet w
okularach? Przy jego nogach stoi niewielki bordowy neseser.
Jones sądziła, że się przesłyszała.
- Co?
- Rudy mężczyzna. Ma kilkudniowy zarost i okulary – powtórzył agent.



Melanie wciągnęła łyk kawy i spojrzała w prawo.
- Jason! Boże! Założyłeś mi jakąś kamerkę, czy co? -  Niemal wykrzyknęła,
krztusząc się napojem. Odsunęła komórkę od ucha i zaczęła jej się
badawczo przyglądać.
- Czy ten facet ma na sobie ciemno żółty sweter i jaskrawo czerwone
spodnie? Raczej kiepski dobór kolorów - kontynuował spokojnie Bright.
- Chryste Panie! Przerażasz mnie coraz bardziej! Czytasz w myślach, a
teraz popisujesz się zdolnościami jasnowidzenia? - Jones robiła się coraz
bardziej roztrzęsiona.
- Mel, posłuchaj mnie uważnie. - Agentowi cudem udało się przebić przez
potok słów płynących z ust kobiety. - Tylko nie panikuj, dobra? Jeśli
zrobisz dokładnie to, co ci powiem, zobaczysz, że za chwilę wsiądziesz do
samolotu.
- Czy mam jakieś inne wyjście, Jason? Powiedz mi. No powiedz.
- Nie – Mężczyzna zarechotał.
- No właśnie – mruknęła Melanie. – Wolałabym, żebyś mi w końcu objawił
kim jesteście, bo zaczynam powoli świrować.
- Mel, podejdź do tego gościa – odezwał się ponownie Bright, ignorując jej
ostatnie zdanie. – I zapytaj, czy wybiera się do Nowego Jorku. Jeśli
potwierdzi, poproś, aby odstąpił ci swój bilet.
Jones parsknęła śmiechem.
- Nie mówisz chyba poważnie? – znów się roześmiała.
- Czas płynie, panno Jones – rzucił agent.
- Boże! Ty jednak wcale nie żartujesz. - Mel zawiesiła głos. -  Mogłam się
spodziewać, że będę musiała zrobić coś nietypowego, żeby nie powiedzieć
niedorzecznego - dodała z przekąsem.
- Idź, zanim rudowłosy się rozmyśli.
- Czyli próbujesz mi powiedzieć, że gość teraz kombinuje w myślach, jak
odsprzedać bilet, tak? - wystękała Jones. – Siedzisz w jego głowie, czy co?
Po drugiej stronie zapadło wymowne milczenie.
- No dobra, już dobra. Idę – zgodziła się w końcu niechętnie.
Rozłączyła się i spojrzała w prawą stronę. Facet siedział spokojnie przy
stoliku i czytał gazetę. Wcale nie wyglądał na kogoś, kto posiada
jakiekolwiek dylematy. Melanie obrzuciła wzrokiem jego ubiór.
Rzeczywiście krzykliwe czerwone spodnie wyglądały dramatycznie w
połączeniu z żółtym swetrem. Dopiła kawę i podnosząc się z krzesła,



chwyciła za rączkę podręcznego bagażu. Ciągnąc małą walizeczkę za sobą,
podeszła bliżej.
- Dzień dobry – zaczęła z zażenowaniem.
Mężczyzna o rudych włosach popatrzył na nią spod okularów.
- Dzień dobry – odpowiedział tonem sugerującym, że nie za bardzo ma
ochotę na konwersację. Co gorsza znów zanurzył nos w gazecie.
- Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale mam do pana pytanie. - Jones brnęła
dalej, czując że stąpa po śliskim gruncie.
- Nie jestem zainteresowany zbawieniem – przerwał jej zdecydowanie
facet, unosząc oczy znad magazynu. – Ani czterema prawdami duchowego
życia – dorzucił, poprawiając się na krześle i ostentacyjnie oddając się
dalszej lekturze.
- Słucham? - wykrztusiła z niedowierzaniem Melanie.
Gość cicho chrząknął, a potem ponownie spojrzał na drobną blondynkę.
- Nie jest pani jednym z tych nawiedzonych ewangelistów, próbujących
nieudolnie sprowadzić ludzi na właściwą ścieżkę?
- Nie - odparła, zastanawiając się z jakimi chrześcijanami miał do
czynienia, skoro niemal zionął do nich odrazą.
Okularnik w końcu odłożył gazetę na bok.
- Proszę mi zatem wybaczyć – odezwał się bardziej pokojowo. – Niech
sobie pani wyobrazi, że dziś – zerknął na zegarek – do tej chwili, zaczepiło
mnie już trzech domorosłych kaznodziejów.
Jones miała ochotę wtrącić, że chociaż naczynia, z którymi się zetknął były
prawdopodobnie bardzo niedoskonałe, może jednak Bóg usiłuje mu coś
powiedzieć. Ostatecznie postanowiła to przemilczeć, stwierdzając, że
mężczyzna raczej nie jest w tym momencie gotowy na tego rodzaju wnioski
Musiała przyznać, że czasem wstydziła się za ludzi stosujących agresywne
sposoby przekonywania innych do Boga. Najsmutniejsze było to, że wcale
się nie zrażali opłakanymi skutkami swoich działań i dalej parli naprzód,
powodując nachalnym zachowaniem, że do wszystkich chrześcijan
przylepiano dokładnie tę samą łatkę.
- Moje pytanie dotyczy czegoś zupełnie innego – wytłumaczyła pośpiesznie
i lekko się uśmiechnęła. – Bynajmniej nie materii duchowej, ale czysto
fizycznej. Czy przypadkiem nie leci pan do Nowego Jorku? - Zdecydowała,
że od razu przejdzie do sedna.
- Owszem. – Mężczyzna zlustrował ją wzrokiem.



- Czy nie odstąpiłby mi pan biletu? - wykrztusiła z siebie. – Chodzi o to, że
koniecznie muszę się dziś dostać do domu, a nie ma żadnych wolnych
miejsc – wyjaśniła, zanim facet zdążył cokolwiek odpowiedzieć.
Zapadło dłuższe  milczenie. Wreszcie jej rozmówca lekko zmarszczył
czoło, jakby intensywnie myślał.
- To rzeczywiście dziwne – bąknął nareszcie, w zabawny sposób ściągając
wargi. – Zarezerwowałem bilet dwa miesiące temu, ale spotkałem kogoś –
wyznał bardzo otwarcie. – Nie wiem, dlaczego nie przesunąłem dnia
wylotu. – Potrząsnął bezradnie głową. – Siedzę tu i ciągle myślę, że coś
powinienem zrobić. A teraz zjawia się pani... - urwał. - Cóż. To musi być
znak. Chodźmy załatwić formalności. - Facet energicznie wstał i sięgnął po
swój bagaż.
Na oczach Melanie działo się właśnie coś kompletnie absurdalnego. W
osłupieniu podążyła za rudowłosym mężczyzną w kierunku biura obsługi
klienta. Przerzucenie rezerwacji na innego pasażera zajęło trochę czasu, ale
dzięki Bogu linia lotnicza dopuszczała tego rodzaju zmiany. Mimo, że
opłata wynosiła sporą kwotę plus koszt biletu, dla Mel nie grało to już
większej roli. Szczęśliwa, że dotrze do Nowego Jorku na czas, mocno
uścisnęła dłoń swojego wybawcy.
- Jeszcze raz panu dziękuję – powiedziała z ulgą. – Nawet nie wie pan, ile
to dla mnie znaczy.
Facet skinął głową, wyglądając na równie zadowolonego z
niespodziewanego obrotu sytuacji. Przed wejściem na pokład, Jones
zdążyła wysłać krótką wiadomość do Jasona. "Za chwilę wylatuję. Odbierz
mnie z Newark o trzynastej trzydzieści. Linie lotnicze Delta". Agent odpisał
w ciągu pięciu sekund: "Co ty nie powiesz?" Kobieta pokręciła głową i
wysłała mu uśmieszek.
W samolocie odszukała wizytówkę Curta. Obróciła ją kilka razy w palcach.
Musiała szczerze stwierdzić, że pomyślała o Emanuelu już kilka razy.
Starała się zapomnieć o ich krótkim spotkaniu, ale im bardziej próbowała,
tym częściej jej myśli biegły w jego kierunku. Chowając wizytówkę z
powrotem do torebki, poprosiła stewardesę o sok pomidorowy i
postanowiła się zrelaksować.



Toxic Love

- Cześć. – Mel przywitała się z agentem czekającym na nią przy wyjściu z
lotniska. Objęła go, zamiast podać mu tylko ręki. Ostatnio nie była dla
niego zbyt miła i chyba chciała mu to jakoś zrekompensować. - Jason –
odsuwając się, spojrzała mu prosto w twarz. – Skąd wiedziałeś o rudym
facecie? Nawet jeśli wsadziłeś do mojego telefonu kamerkę, co
tłumaczyłoby wiele sytuacji –  dodała uszczypliwie, ściszając nieco głos –
nie byłeś przecież w stanie przewidzieć, że gość rozważa przełożenie
podróży na inny termin. – Wpatrywała się uparcie w Brighta, oczekując
satysfakcjonującej odpowiedzi.
- Szczęśliwy traf – odparł wymijająco, ruszając z miejsca.
- Nieprawda. – Kobieta nie zamierzała się tym razem poddać. - Powiedz mi,
bo już dłużej nie wytrzymam - nalegała, idąc tuż za nim.
- Jesteś pewna, że chcesz wiedzieć?
Melanie z entuzjazmem pokiwała głową. Wtedy Jason spojrzał na nią w
taki sposób, że nagle wszystkie wątpliwości się rozwiały.
- Boże! Jesteście aniołami! - wykrztusiła, uciekając od niego wzrokiem.
- Tak.
- Wszyscy?
- Wszyscy, których poznałaś w kryjówce.
Mel stanęła jak rażona piorunem. Musiała nieźle poblednąć, bo Bright
złapał ją za ramię i potrząsnął.
- Dobrze się czujesz?
Jones zaprzeczyła krótkim ruchem głowy. Prawie od początku snuła teorie
na temat agentów, ale żyć w świecie hipotez, a być nagle skonfrontowanym
z prawdą, to dwie zupełnie inne sprawy.
- Chodź, napijemy się kawy.
Ruszyli w stronę kawiarni na lotnisku i zajęli duży sześcioosobowy stół,
który akurat był wolny. Jason przyniósł kawę, jedną z filiżanek postawił



przed Melanie i wyjął z kieszeni cienkiej kurtki paczkę czekoladowych
ciasteczek.
- Pomyślałem, że przyda Ci się trochę cukru i czekolady - bąknął.
Swoim anielskim instynktem wyczuwał, że Jones nia ma ochoty
rozmawiać, więc po prostu wypili kawę i zjedli większość ciasteczek.
Drogę z lotniska do mieszkania również pokonali w milczeniu. Mel
siedziała z nosem utkwionym w szybie, trawiąc informację o tym, co
wcześniej jedynie podejrzewała. Gorączkowo przeszukiwała w pamięci
wydarzenia z ostatnich dwóch tygodni. Myśląc o interakcjach z Lesley,
miała nadzieję, że obdarzanie sympatią wszystkich aniołów, nie jest
konieczne. Jednak największe wrażenie robiła na niej świadomość, że
agenci zjawiają się przed obliczem samego Boga. Budziło to w niej
jednocześnie trwogę i ekscytację.
- Przyjadę po ciebie o dziewiętnastej piętnaście – obwieścił Jason, kiedy
zatrzymali się przed apartamentowcem. Wysiadł i wyciągnął z bagażnika
niewielką walizkę. - Chyba nie będziesz mnie teraz traktować jak jajka, co?
- zapytał figlarnie. - Kobieta uniosła kąciki ust w niewyraźnym uśmiechu,
wciąż nie mogąc się otrząsnąć. – Nie martw się. Mając do czynienia z
ludźmi bierzemy pod uwagę, że czasem po prostu coś idzie nie tak –
stwierdził spokojnie Bright, wręczając Jones torbę. – Niektórzy spośród nas
też kiedyś zadurzyli się w kobietach.
- I co z tego wyniknęło? - zapytała retorycznie. - Nefilim. Olbrzymy, z
którymi potem były tylko same problemy.
- Mel, przestań się przejmować. Nie wiedziałaś, kim jestem.
- A teraz już wiem. - Stała, patrząc tępo przed siebie. - I wstyd mi.
- W takim razie coś ci powiem. - Jason spojrzał na nią z taką
przenikliwością, że poczuła się nieswojo. - Bóg kocha spędzać z tobą czas.
Ceni to, że potrafisz się zatrzymać w codziennym pędzie. Wielu modli się
tylko po to, żeby przedstawić Wszechmocnemu swoje prośby, a ty
pragniesz słuchać, co gra w Jego sercu. Właśnie dlatego wybraliśmy ciebie.
- Szafirowo-niebieskie oczy anioła nabrały nieziemskiego blasku. – Nie
myśl, że nie wyszłaś za mąż z twojej winy - oznajmił. Mel poczuła, że
zaczyna jej drżeć podbródek. - Bóg zna historie wszystkich prób, jakie
podejmowałaś. Theodor Brown, Andy Brooks, William Shephard i Robert
Dawson. Pamięta też Clarka Spurge – dopowiedział niższym tonem.



Kobieta wzdrygnęła się na samą myśl o facecie, któremu naiwnie zaufała, a
ten niemal doprowadził ją na skraj finansowego bankructwa. Znajomość z
panem Spurge przyniosła owoc w postaci pięcioletniego spłacania jego
długów. Gdyby nie pomoc rodziców, do tej pory dźwigałaby ten ciężar na
plecach.
- Bóg przychodzi, kiedy jest późno i za późno - kontynuował anioł. - Nigdy
o tym nie zapomnij. Do zobaczenia – pożegnał się i zajął miejsce za
kierownicą pick-upa.
Jego słowa wywołały w Mel błyskawiczną reakcję. Wsiadając do pustej
windy w apartamentowcu rozpłakała się w głos, czując wielką ulgę, że nikt
jej w tym momencie nie widzi. Była przekonana, że nawet gdyby winda
pękała w szwach, nie udałoby jej się powstrzymać gwałtownej fali
wzruszenia, a raczej czegoś dużo więcej niż zwykłego wzruszenia. Kobieta
miała wrażenie, jakby ktoś zdzierał z niej warstwy rozczarowań i smutku,
okrywając jednocześnie cudownym płaszczem poczucia akceptacji i
bezpieczeństwa.

***

Punktualnie o dziewiętnastej piętnaście Jason i Mel ruszyli do kryjówki,
żeby przygotować się do nocnej akcji. Wszyscy uczestnicy misji, której
Bright nadał nazwę Exit, czekali już wewnątrz willi, zwarci i gotowi do
wykonania zadania.
- A ty co jesteś taka milcząca? - Trevor zlustrował Melanie badawczym
wzrokiem. – Normalnie to buzia ci się nie zamyka.
- Panna Jones już wie – poinformował wszystkich Jason. - Domyślać się to
jedno, a mieć pewność to coś zupełnie innego – wyjaśnił. - Potrzebuje
czasu, żeby ochłonąć.
- Przynajmniej nie musi już tyle spekulować – wtrąciła Lesley, która miała
skłonność do wypowiadania się o Mel tak, jakby jej przy tym nie było. - I
pewne kwestie przestaną zajmować jej głowę - dorzuciła nieco zgryźliwie.
Jones westchnęła.
- Przyznam, że chociaż rzeczywiście podejrzewałam, że... że jesteście... -
Słowo jakoś nie przechodziło jej przez gardło.
- Aniołami? – dokończył Malvin, chrupiąc pistacje. - Ognistymi posłańcami
Boga? - Wypluł skorupkę na otwartą dłoń.



- No właśnie... - plątała się. – Potrzebuję chwili czasu… - Przymknęła oczy.
- W porządku. – Bright jak zwykle przyszedł jej z odsieczą.
Omówili jeszcze raz strategię działania, po czym Lesley, Mel i Debora
udały się do pomieszczenia na pierwszym piętrze, pełniącego rolę
garderoby.
- Oto twoje ciuchy na dzisiejszy wieczór – rzuciła dość oschle Cunnigan,
wręczając Melanie wieszak.
Pytający wzrok kobiety padł na kusą jedwabną złotą sukienkę z długimi
rękawami i odkrytymi plecami oraz zwisające obok niej siateczkowe czarne
rajstopy. Na ziemi stały złote szpilki.
- Nie rozumiem – wymamrotała.
- Myślałaś, że pójdziesz w tym, co masz na sobie? - zapytała retorycznie
Debora, patrząc z politowaniem na jej pozapinaną pod samą szyję kwiecistą
bluzkę i granatową spódnicę za kolana. - Ten strój jest odpowiedni do
pracy, ale nie do klubu.
Jones przesunęła dłonią po sukience.
- Nie włożę tego na siebie – stwierdziła dosadnie.
- Wyglądasz jak pani nauczycielka ze szkółki niedzielnej. Bramkarze cię
nie wpuszczą - zwróciła się do niej Lesley odrobinę bardziej życzliwym
tonem. – Nie ma szans. Poza tym pamiętaj, że w klubie pojawi się Ray
Watkins. - Agentka ściągnęła z siebie podkoszulek i spodnie. Stojąc w
samej bieliźnie, wyjęła wieszak z rąk Melanie, zdjęła z niego złotą kieckę i
podała ją kobiecie. – Nie może cię rozpoznać. Włóż – zachęciła.
Jones jeszcze raz przyjrzała się sukience i nie odzywając się ani słowem,
wbiła w nią ciało.
- Świetnie – pochwaliła Cunnigan, stając przed lustrem obok Mel. – Teraz
makijaż i włosy - zarządziła. - Otwierając duże pudełko z przyborami
kosmetycznymi, ochoczo przystąpiła do dzieła.
Kiedy kończyła malować Jones i siebie, chrząknęła z zadowoleniem. Wtedy
ktoś zapukał.
- Wejść – odezwała się Debora, poprawiając swoją niebieską, równie
ekstrawagancką sukienkę.
- No proszę, proszę.  – Jason oparł się o framugę w drzwiach i mierząc
Melanie wzrokiem z góry na dół, szeroko się uśmiechnął. – Wyglądasz
zjawiskowo - skomentował.



Kobieta patrzyła na agenta spod długich wyrazistych rzęs. Cień do powiek,
puder, róż, czerwona szminka oraz wystrzałowa fryzura, zmieniły ją nie do
poznania.
- Ty również – mruknęła, przyglądając się agentowi ubranemu w obcisłe
czarne satynowe spodnie i białą koszulkę ze srebrnym wizerunkiem
anielskich skrzydeł. Cóż za poczucie humoru.
Lesley wygładziła ciemno-zieloną, sięgającą niemal kostek suknię z
wydatnym rozcięciem po lewej stronie, którą wybrała dla siebie.
- Czas się zbierać – oznajmiła bezceremonialnie.
Malvin w białych spodniach ze srebrnymi cekinami i lekko niedopiętej
koszuli w tym samym kolorze, oraz Trevor w granatowych dobrze
przylegających dżinsach, złotym pasie na biodrach i szarym podkoszulku,
czekali na dole. Obaj z idealnie ułożonymi  i obficie nażelowanymi
włosami, nie różnili się od facetów odwiedzających klub.
Z salonu dobiegł huk trzaskającego okna. Lesley zwróciła w tamtą stronę
baczne spojrzenie i szybkim krokiem ruszyła w kierunku hałasu. Jones
zajrzała do środka i ze zdziwieniem stwierdziła, że w pomieszczeniu
brakuje biurek, komputerów i korkowych tablic ze zdjęciami i wycinkami z
gazet. Jedyną pozostałość po dawnym wyposażeniu stanowiły beżowe
kanapy ustawione przy drzwiach tarasowych. Agentka, pełnym werwy
ruchem, zamknęła okno miotane gwałtownymi podmuchami wiatru.
Wszyscy wyszli na zewnątrz posiadłości. Wichura stawała się coraz
silniejsza, napełniając powietrze przenikliwym chłodem. Jason spojrzał w
niebo. Panowała szarówka, ale nie było aż tak ciemno, żeby nie dostrzec
stalowo-granatowych chmur nadciągających z dużą prędkością nad miasto
od strony zachodu.
- Nadlatują – oświadczył Bright, a dziurki w jego nosie zaczęły się
rozszerzać i zwężać, jakby wdychał jakiś zapach.
Mel nie miała ochoty wnikać, co lub kto nadlatuje, i w jakim celu, ale z
tonu anioła wywnioskowała, że ci, którzy przybywają nie są przyjaciółmi.
Na podjeździe stał zaparkowany pomarańczowy Land Rover Discovery.
Kiedy wsiedli do środka, pierwsze krople deszczu niemrawo pacnęły o
przednią szybę, aby po chwili przerodzić się w istną ulewę. Opuszczając
teren ogrodu przy ekskluzywnej posiadłości, Melanie zauważyła, że
wycieraczki suva pracują już pełną parą, a deszcz wciąż przybiera na sile.
Za bramą pojawiły się oślepiające błyski rozdzierające niebo, przeplatane



groźnymi pomrukami piorunów. Malvin, pełniący rolę kierowcy, włączył
radio. Z urządzenia natychmiast rozległ się nieco piskliwy dźwięk głosu
dziennikarki, raportującej o niezwykle porywistym wietrze, opadach
deszczu, gradu i raptownych burzach, jakie według synoptyków miały
przechodzić przez miasto do samego rana. Zalecała mieszkańcom
pozostanie w domach i wspomniała o tym, że takich anomalii pogodowych,
Nowy Jork nie doświadczył od ponad dziesięciu lat.
- Dwunastu – poprawił ją brodacz i przełączył na inną stację. W głośnikach
zabrzmiał sentymentalny utwór Norah Jones Come away with me .
Melanie nie miała jeszcze okazji opowiedzieć aniołom o tym, co się stało z
Rose i innymi nastolatkami. Nie wiedziała, czy to dobry moment, ale
ogarnęło ją dziwne przeczucie, że lepszy może nie nadejść. Zaczęła mówić,
próbując nie zwracać uwagi na coraz bardziej podejrzane zjawiska
atmosferyczne. Zawiesiła na moment głos tylko wtedy, gdy tysiące kulek
gradu wielkości orzechów laskowych, runęło na maskę i szyby Land
Rovera, robiąc w nadwoziu wgniecenia. Gdy skończyła opowieść, zapadło
głębokie milczenie, a jedynym dźwiękiem wypełniającym wnętrze auta,
oprócz deszczu i gradu uderzającego w szyby, było lekkie skrzypienie
wycieraczek. Do uszu Mel dotarł nagle jeszcze jeden odgłos. Siedząca obok
niej w drugim rzędzie Lesley, pociągała nosem i chociaż odwróciła głowę w
stronę szyby, Jones zdążyła zauważyć strużkę łez płynących po policzku
agentki.
- Mówiłem ci, że jesteś w tym świetna – przerwał ciszę Jason i odwrócił się
do tyłu.
- Żadna moja zasługa – wtrąciła Melanie. – Sen pochodził od Boga.
- Świetna i na dodatek skromna – Anioł uśmiechnął się. – Dobrze. To
utrzyma twoje serce w pokorze – dorzucił.
Do końca podróży już nie rozmawiali. Jones spoglądała na zalane wodą
ulice Nowego Jorku i wybijające studzienki, które nie nadążały z
przerobem tak dużej masy opadów. Deszcz walił bez przerwy, zupełnie
jakby ktoś lał go z góry całymi wiadrami. Pioruny grzmociły coraz głośniej,
a błyskawice rozpruwały niebo porażającym blaskiem. Łowcy burz mieliby
niezłą zabawę – pomyślała, przedzierając się wraz z aniołami przez
zakorkowane miasto. Najwyraźniej obywatele nie za bardzo przejęli się
ostrzeżeniami lub nie zdążyli jeszcze wrócić do domów.



Wreszcie uczestnicy misji dojechali do miejsca, gdzie znajdował się klub.
Zaparkowali kawałek dalej, aby móc piechotą pokonać drogę do Toxic
Love i wejść do środka osobno. Lesley ukradkiem otarła policzki i sięgnęła
do torebki.
- Włóżcie – wydała komendę swoim zwyczajowym zgrzebnym tonem,
podając każdemu członkowi ekipy malutkie nadajniki.
Mel wsunęła urządzenie do ucha i po chwili dotknęła miejsca, gdzie je
umieściła. Pod opuszkami palców wyczuła, że malutki przedmiot zlewa się
ze skórą. Sytuacja dostarczyła jej tak kosmicznych wrażeń, że wydając z
siebie okrzyk zdumienia, kobieta cofnęła dłoń. Bała się zapytać, w jaki
sposób usunie sprzęt z ucha.
- Nie martw się – zwrócił się do niej Jason, odgadując jej wątpliwości. - W
odpowiednim czasie nadajnik wróci do poprzedniej postaci.
Melanie spojrzała na anioła z wdzięcznością. Wiedziała, że jeśli mieliby się
już nie zobaczyć, bądź przynajmniej nie w takich okolicznościach, szybko
za nim zatęskni. A równocześnie czuła, że wraz z odkryciem o nim prawdy,
romantyczne zadurzenie gdzieś zniknęło. - A nie mówiłem – odezwał się
zaczepnie Bright, znów czytając w jej myślach.
- Idziemy do klubu pojedynczo – rzuciła nieubłaganie Lesley. – Mel, ty na
końcu – spojrzała na Jones. – Zajmiemy nasze pozycje i wtedy pojawisz się
w środku. Melanie kiwnęła głową na znak zgody.
- Dalej leje jak z cebra – stwierdził smętnie Malvin.
- Przynajmniej grad przestał padać – optymistycznie zauważyła Debora.
- Przemokniemy do suchej nitki - ciągnął dalej brodacz.
- Wcale nie – wszedł mu w słowo Trevor siedzący w trzecim rzędzie.
Otworzył klapkę w oparciu siedzenia i włożył rękę do bagażnika, wyjmując
parasolkę. Wesoło zamachał przedmiotem przed twarzami członków akcji.
– Trevor myśli o wszystkim – powiedział, wypinając z dumą pierś. -
Parasolka dla każdego – dodał z uśmiechem, sięgając ponownie do
bagażnika.
- Obawiam się, że za wiele nam to nie pomoże. – Lesley przysunęła się do
szyby i spojrzała w niebo - Ale zawsze coś.
- Musimy się już zbierać – oznajmił Jason, podnosząc do oczu zegarek. –
Za Króla i Królestwo?
- Za Króla i Królestwo – odpowiedzieli aniołowie.



- Okej. Macie przepustki? - sprawdził Bright. - Debora, ty pierwsza. Kiedy
wejdziesz do klubu, daj nam znać. Tak samo reszta. Po pięciu minutach
rusza Malvin. Następnie Lesley. Trevor. Ja a na końcu Melanie.
Powodzenia.
Wysoka zgrabna blondynka wzięła parasolkę i opuściła Land Rovera. Po
upływie ustalonego czasu, Jason skinął na kolejną osobę. W międzyczasie
Debora zameldowała swoją obecność w Toxic Love. Wszystko przebiegało
bez żadnych komplikacji, aż w końcu Mel i jej ulubiony anioł zostali w
aucie sami.
- Nie bój się – odezwał się i cicho zaśpiewał. Bądź spokojna i wiedz, że Pan
panuje nad wszystkim. Bądź spokojna moja duszo. Stój i patrz, jak padają
olbrzymy. Nie będę się bać. Jesteś tu. Uciszasz mój strach. Nie będę się bać.
Nie puścisz mnie. Bądź spokojne moje serce i wiedz. Nie będę się bać. [2]

Nie przerywając śpiewania otworzył drzwi suva i wysiadł. Mel przełknęła
ślinę i zaczęła mierzyć czas. Po około pięciu minutach wyszła na zewnątrz,
zostawiając kluczyki w schowku, zgodnie z wcześniejszą umową.
Otworzyła parasol i rozejrzała się. Tuż obok niej błysnęło, a zaraz potem
powietrze rozdarł ogłuszający grzmot pioruna.
Bądź spokojna i wiedz, że Pan panuje nad wszystkim. Bądź spokojna moja
duszo. Stój i patrz, jak padają olbrzymy. Nie będę się bać. – Kobieta  
zaśpiewała kilka wersów piosenki, poprawiła przewieszoną na ukos przez
ramię torebkę i ruszyła do przodu, starając się początkowo omijać kałuże.
Chodnikami i ulicami dosłownie płynęły rwące potoki, więc wreszcie
przestała przejmować się tym, że woda sięga jej niemal do kostek.
Przeważnie unikała obuwia na wysokich obcasach, nawet w pracy. Brnęła
dalej, kurczowo trzymając nad głową wyginającą się od wiatru parasolkę i
walcząc o równowagę na trzęsących się niczym galareta łydkach.
- Mogli przynajmniej załatwić lepsze deszczochrony - mruknęła pod
nosem, zapominając że gdyby nie przezorność Trevora, wlekłaby się teraz
w strugach wody spływającej po całym jej ciele.
- Ciesz się, że są – odezwał się Trevor nieco urażonym tonem. -
Wdzięczność Melanie. Wdzięczność. - Jones zupełnie umknął fakt, że
obecnie aniołowie nie tylko czytają w niektórych jej myślach, ale słyszą ją
w nadajnikach.



- Wybacz – powiedziała pośpiesznie. – Walczę tu o życie na tych
cholernych... przepraszam... dość niewygodnych obcasach... - wykrztusiła,
drżąc z zimna.
Oczami wyobraźni widziała siebie padającą na asfalt jak długa, z twarzą
zanurzoną w kałuży. Mniej więcej w połowie drogi nabrała większej
pewności siebie i jej chód nie wyglądał już pokracznie. Zbliżała się do
klubu i ze zdumieniem odkryła, że na chodniku stało sporo ludzi,
najwyraźniej niezrażonych koszmarną pogodą.
- Jestem już niedaleko – poinformowała.
- No wreszcie. Ileż można iść te pięćset metrów? – huknął w nadajniku głos
Lesley.
Jones zrobiła tylko głupią minę, przedrzeźniając agentkę i licząc na to, że
zdolności jasnowidzenia Cunnigan nie są aż tak precyzyjne, jak Jasona.
- Zaraz będę na miejscu – odezwała się Mel słodkim tonem. - Poza tym
odległość wynosi nieco więcej niż pięćset metrów – dorzuciła z satysfakcją.
Widocznie Lesley nie była zbyt oblatana w naukach ścisłych, podobnie jak
w kierowaniu pojazdami.
Wtedy niespodziewanie wyrósł przed nią młody facet, blokując przejście.
Melanie spojrzała w górę na dużo wyższego od niej mężczyznę. Stał w
oceanie deszczu lecącym bez litości z nieba. Mokry podkoszulek oblepiał
jego tors, a twarz zalewała woda, którą co chwilę nerwowo ocierał.
- Cześć złotko – wymamrotał, patrząc na skąpą złotą sukienkę kobiety. -
Idziesz do klubu? - zagadał. Jones postanowiła bez słowa go wyminąć. -
Hej – wybełkotał ponownie i przesunął się, nie pozwalając jej przejść. – Już
mnie opuszczasz?
- Czego chcesz? - wyrzęziła w końcu. – Odczep się ode mnie.
- Jesteś niemiła – skomentował z niezadowoleniem brunet. – Chcę pogadać.
- Ale ja nie chcę – odszczeknęła. – Zejdź mi z drogi.
Mężczyzna wykonał ruch, jakby się odsuwał, ale gdy tylko Jones się z nim
zrównała, złapał ją za ramię.
- Nie tak szybko, moja droga – syknął przez zęby i przyciągnął ją do siebie
z taką siłą, że parasolka wymsknęła się z jej ręki i unoszona podmuchem
wiatru, poszybowała najpierw w górę, potem w dół, a następnie upadła na
chodnik i została porwana przez wiatr. Kilku innych facetów
obserwujących scenę parsknęło głośnym śmiechem.



Jason, przedzierając się przez tłum tańczących ludzi, ruszył do wyjścia z
klubu.
- Słyszeliście? - odezwał się do reszty. – Mel ma kłopoty. Idę jej pomóc.
- Poczekaj – Lesley zatrzymała go.
- Nie poradzi sobie – naciskał agent.
- Nie doceniasz jej – odpowiedziała powoli Cunnigan. – Na razie nie
ingerujemy.
- Posłuchaj, dziecko – wypaliła Melanie zdecydowanym głosem, patrząc
napastnikowi  prosto w oczy. – Jestem od ciebie ze dwadzieścia lat starsza,
więc zmień adres.
Facet uśmiechnął się złośliwie i złapał ją za szczękę, próbując zmusić do
pocałunku. Jones zaparła się z całej siły, szukając sposobu, żeby się
wyswobodzić. Jej ciało dotykało brzucha i klatki piersiowej prześladowcy.
Nagle ją olśniło. Widziała to tylko w filmach, ale postanowiła zaryzykować.
Rzuciła kątem oka na jego stopy. Stał w lekkim rozkroku, niczego się nie
spodziewając. Wkładając kolano między nogi mężczyzny, gwałtownie
pociągnęła w górę. Ten natychmiast ją puścił i zgiął się wpół, piszcząc z
bólu. Wykorzystując tę chwilę, błyskawicznie rzuciła się biegiem naprzód,
odkrywając ze zdumieniem, że nagle obcasy przestały stanowić problem.
Od wejścia do Toxic Love dzieliło ją zaledwie kilka metrów. Z wnętrza
dobiegała głośna rytmiczna muzyka.
- Zaraz będę w środku - oznajmiła dysząc.
- Nic ci nie jest? - zapytał Malvin.
- Nie. - Kobieta wydobyła  z torebki chusteczkę i delikatnie poklepała
twarz.
- Świetnie. – Brodacz odetchnął z ulgą. – Jason prawie nie wyszedł z siebie,
chcąc pędzić ci na ratunek. Ale my wiedzieliśmy, że sobie poradzisz -
zakończył z zadowoleniem.

***

Kilka przecznic dalej w rzadko uczęszczanej części miasta, kilkaset
skrzydlatych postaci przebiło się przez zasnute chmurami niebo i pomiędzy
błyskami oraz grzmotami, wylądowało na ziemi. Gdy tylko ich nogi
dotknęły asfaltu, w strukturach, które bardziej przypominały przypadkowe
formacje niż uporządkowane konfiguracje, natychmiast zapanował chaos.



Część istot wszczęło walki między sobą, warcząc, wyjąc i gryząc się
nawzajem niczym zajadłe psy. Ich ciała pokryte ciemnymi łuskowatymi
pancerzami zmieniły barwę i zaczęły pulsować różnymi odcieniami
czerwieni. W końcu gromada wyższych wzrostem postaci, okładając
pięściami pobratymców, zaprowadziła w szeregach względny spokój. Z
oddali dobiegał miarowy dźwięk marszu. Skrzydlaci zwrócili głowy w
tamtym kierunku, po czym wbiegli do wysokiego apartamentowca
przeznaczonego do wyburzenia, chowając się w jego wymarłych
mieszkaniach. Ulicą nadciągała inna, dużo liczniejsza i podążająca w
zwartych szykach armia. Szaliach, dowódca, zatrzymał się przed
budynkiem i wciągnął powietrze nozdrzami.
- Wszędzie rozpoznam ten smród – odezwał się do stojącego obok anioła,
ocierając twarz i wyciskając z wody długie ciemne włosy. - Jest ich dużo
mniej niż nas – stwierdził. – Diabeł od tysięcy lat ma problemy z
niedoborem w kadrach - zażartował i uniósł wargę w lekkim uśmiechu.
Z górnych pięter budynku wyleciała chmara demonów, pikując w dół.
- No to do dzieła – oznajmił Szaliach. – Dajmy im wycisk. Za Króla i za
Królestwo! – krzyknął. Pozostali aniołowie zawtórowali mu i wzbili się z
zawrotną prędkością w powietrze. Kiedy wojownicy z dwóch wrogo do
siebie usposobionych grup spotkali się i zwarli w stalowym uścisku, na
niebie pojawił się potężny rozbłysk, dużo jaśniejszy niż blask błyskawic.

***

Przed klubem czekało w strugach deszczu sporo osób. Jones ustawiła się za
nimi, wpatrując się w mocno wyeksponowany migający neon. Wreszcie
muskularny bramkarz z tatuażami pokrywającymi ramiona aż do samych
dłoni, poprosił ją o przepustkę. Mel wyjęła z torebki dokument i podała
ochroniarzowi. Mężczyzna przyjrzał się uważnie zdjęciu i przeniósł
podejrzliwy wzrok na Jones.
- Makijaż – rzekła Melanie, zastanawiając się, ile z tapety na jej twarzy
jeszcze ocalało. – Potrafi zdziałać prawdziwe cuda – dopowiedziała,
krzywo się uśmiechając.
- Chyba trochę przesadziłam – przyznała Lesley.
- No to teraz proś Boga, żeby facet rozpoznał w niej coś z Mel – bąknął
Trevor.



W końcu bramkarz bez słowa oddał Jones przepustkę i odsunął się, robiąc
jej przejście. Wtedy ziemia zaczęła dziwnie drżeć. Wstrząsy nasilały się,
wprawiając w wibracje rzeki wody stojącej na ulicach. Ktoś krzyknął z
przerażenia. Jacyś ludzie bez ładu i składu rzucili się do ucieczki w różnych
kierunkach, a kilka osób upadło. Nawet atletyczni ochroniarze walczyli,
żeby utrzymać się na nogach. W zaparkowanych przed klubem
samochodach włączyły się alarmy. Melanie, próbując zachować
równowagę, spojrzała w kierunku murku, przy którym przez ostatnie dwa
tygodnie spotykała się z nastolatkami. Rose spełniła swoją obietnicę.
Drganie przyszło niespodziewanie i tak samo bez uprzedzenia ustało.
Bramkarz odczekał chwilę, rozejrzał się badawczo wokół, a następnie
gwałtownym gestem ręki przynaglił Jones, żeby weszła do środka.
Pierwszym widokiem, jaki roztoczył się przed  kobietą był długi szeroki
korytarz z lampkami zawieszonymi po obu stronach ściany, rzucającymi
różowe i niebieskie ostre światło. Po drodze mijała całujące się pary,
ocierające się o siebie w rytmie otumaniającej muzyki, remixu utworu
Ferngully o tytule Toxic Love. Najwyraźniej tu nikt nie przejął się
trzęsieniem ziemi. Przy końcu korytarza, facet z irokezem i całkowicie
wygolonymi włosami po bokach głowy, obściskiwał i namiętnie całował
dwie kobiety wyglądające jak jego matki. Gdy Mel spotkała się z jego
 wzrokiem, w oczach mężczyzny błysnęła pustka i samotność, niemal
szczelnie przykryte pozorną satysfakcją. Jones przyśpieszyła kroku i
wkrótce znalazła się w głównej sali klubu.
Centralne miejsce zajmował oddzielony barierkami rozległy parkiet, na
którym w strumieniach oślepiających laserów, tańczył zahipnotyzowany
tłum. Kolorowe światło wydobywające się z ogromnej srebrnej kuli
podwieszonej pod sufitem, zmieniało się co kilka sekund. Gdzieś tam
pośród mas ludzi była Debora. Mniej więcej pośrodku parkietu znajdowała
się ogromna platforma, gdzie DJ-e przy konsolach miksowali muzykę. Na
dwóch mniejszych platformach, tancerki zamknięte w metalowych klatkach
wyginały się i prężyły, prezentując swoje bardzo skąpo ubrane ciała. Na
kolejnych dwóch podestach, w tańcu ociekającym seksem wirowały
roznegliżowane pary.
Melanie rozejrzała się wokół. Toxic Love słynął z posiadania aż czterech
barów ciągnących się dookoła sali. Podobno barmani byli znani z tego, że
w kwestii przygotowania drinków nie istniały dla nich rzeczy niemożliwe.



Jones miała wrażenie, że muzyka zaczęła dudnić jeszcze głośniej. Tym
razem remix utworu Sandstorm , który płynnie przeszedł w What is love , a
później w This is the rhythm of the night . Patrząc na różnej wielkości żółte
kanapy, fotele i pufy ulokowane przy barach, kobieta zastanawiała się, jak
przy takim natężeniu decybeli ludzie mogą ze sobą rozmawiać. Tylko, że
oni wcale nie nastawiali się na rozmowę. Robili to samo, co ci w korytarzu,
tyle że jeszcze odważniej. Oprócz tego pili i palili. Dużo.
- Hej! Jesteście tam? - odezwała się Mel, licząc, że agenci ją słyszą.
- Tak. – W jej uchu zabrzmiał głos Jasona.
- Muszę iść do toalety – oznajmiła, dziwiąc się, że nadajniki działają bez
zarzutu nawet przy ogłuszającej muzyce.
- No nie! – Lesley zniecierpliwiła się.         
- Wybaczcie, ale pęcherz wzywa. Co mam na to poradzić? - Jones
przewróciła oczami. - Poza tym muszę sprawdzić, czy mój makijaż całkiem
nie spłynął w strugach deszczu.
- Widzisz gdzieś Davida? - zapytał Trevor.
- Jeszcze nie. Tyle tu ludzi. – Mel ponownie rozejrzała się po klubie.
- No dobra. Idź do łazienki. Tylko nie ślęcz tam godzinami – odezwała się
znów najbliższa współpracowniczka Brighta.
- Gdzie są toalety? - Melanie ruszyła w bok, chcąc ominąć tłum tańczących.
- Na lewo schodami w dół – poinformował ją zawsze pomocny Jason.
- Dzięki. Zaraz wrócę i zacznę szukać Davida. Powiedział, że będzie czekał
przy Silver Temptation? - Kobieta zaintonowała zdanie, jakby zadawała
pytanie.
- Bar dokładnie po drugiej stronie sali - wyjaśnił Malvin.
- Acha. Okej - bąknęła Melanie, ruszając w stronę łazienek.
W drzwiach minęła dwie roześmiane do rozpuku dziewczyny, naprute jak
meserszmit, ledwo trzymające się na nogach. Odwróciła się za nimi,
zachodząc w głowę, czy zdołają wdrapać się z powrotem po schodach.
Weszła do środka i od razu natknęła się na czarnoskórego faceta myjącego
podłogę. Rzucając jej ponure spojrzenie, zaczął wyciskać mopa, a następnie
znów zabrał się za robotę. Łazienka wyglądała na zupełnie opustoszałą, co
przy takiej ilości ludzi w klubie wydawało się dziwne. Fakt, że w Toxic
Love były też inne toalety, jednak mimo wszystko powinno się tu kręcić
chociaż kilka osób. Melanie wybrała jedną z wielu kabin i kładąc na sedesie
trzy warstwy papieru, usiadła. Po chwili sprzątacz wjechał mopem pod jej



drzwi, prawie szorując nim szpilki kobiety. Jones odkaszlnęła, mając
nadzieję, że mężczyzna zrozumie aluzję. Mop znów wsunął się do środka.
- Przepraszam – powiedziała grzecznie. – Czy mógłby pan umyć moją
kabinę później?
Gość nie odezwał się ani słowem, ale przynajmniej Mel już nie zobaczyła
szmatoszczotki. Odetchnęła i poprawiła skrzętnie przygotowaną podkładkę
z papieru. Oczywiście miała pełną świadomość, że to nie jest najlepszy
sposób na załatwianie potrzeby, zwłaszcza w takich miejscach. Niestety
wiszenie nad muszlą na tak zwanego "narciarza", nie wchodziło dla niej w
grę. Odpędzając natrętne myśli o zabójczych pasożytach, bakteriach i
wirusach, które zapewne należały tu do zjawisk powszechnych, wreszcie
się zrelaksowała.
- O Boże! Słyszycie mnie? - wymamrotała porażona nagłą myślą, że
nadajnik ciągle zbiera dźwięki.
- Staramy się na tym nie koncentrować – obwieścił spokojnie Trevor.
- Chciałoby się powiedzieć, że nic co ludzkie nie jest nam obce, ale to nie
do końca prawda – wtrącił Malvin i wszyscy agenci wybuchnęli śmiechem.
- Ubaw po pachy – skwitowała posępnie Mel. – Nie da się jakoś tego
wyłączyć? - zapytała.
- Niestety nie... - odparł Jason. - Nie przejmuj się. Po prostu rób swoje.
- Czy kiedy jesteście z ludźmi i oni was nie widzą fizycznymi oczami –
zaczęła Jones, czując że presja na jej pęcherzu z każdą sekundą się
zmniejsza – odwracacie się, gdy robią coś... no wiecie... coś, co woleliby
robić w samotnościł? - Melanie czasami zastanawiała się nad rzeczami,
którym prawdopodobnie niewiele osób poświęcało swoją uwagę.
- My patrzymy na różne sytuacje z zupełnie innej perspektywy niż wy –
odpowiedziała Lesley.
Wtedy rozległ się dźwięk przychodzącego połączenia. Jones zdjęła z
haczyka torebkę i wyjęła telefon. Chcąc rozłączyć rozmowę, przez pomyłkę
przesunęła ikonkę słuchawki nie w tę stronę, co trzeba.
- Mel – natychmiast zaskrzeczała Patricia. – Co z ojcem?
Jones skrzywiła się, zaciskając powieki.
- Dobrze. Wysłałam ci wiadomość. Nie dostałaś?
- Dostałam, ale chciałam usłyszeć twój głos... - Staruszka urwała. – Jesteś w
klubie? Słyszę w oddali jakąś dziwną muzykę...
Blondynka wymownie milczała.



- Mel, chcę ci powiedzieć, że cokolwiek tam robisz, ufam ci.
- Dziękuję – bąknęła Jones.
- Trzeba mieć jaja, żeby zapuścić się w takie miejsce – dodała Wilson,
szokując rozmówczynię dość ciekawym, jak na nią, doborem słów. -
Wierzę, że Jason jest aniołem – wypaliła nagle Patricia.
- Naprawdę? - mruknęła Melanie. - Ja już nie muszę wierzyć. Ja to wiem -
dodała w myślach.
- Tak. Kiedy podszedł do nas na parkingu, zobaczyłam w nim coś takiego...
- Członkini rady kościoła szukała odpowiednich słów. – Coś nie z tej ziemi.
- Aha... - wydukała Jones.
- Oczywiście wielka szkoda, że to facet nie dla ciebie – obwieściła ze
smutkiem.
- No ewidentnie nie - odparła Mel, słysząc w drugim uchu chichot Brighta.
- Czy Jason jest tam z tobą? – zapytała staruszka.  
- Tak.
- Więc jesteś bezpieczna - powiedziała z ulgą Wilson. - Do usłyszenia.
- Pa. – Melanie pożegnała się i rozłączyła.
- Patricia nie jest taka, za jaką ją uważasz -  skomentował Jason. - Miała
kiedyś mnóstwo marzeń, z których prawie nic się nie wydarzyło. Jednak
ona nigdy nie przestała marzyć. Zrobi jeszcze wiele dobrego. – Agent
odchrząknął.
Niespodziewanie drzwi się otworzyły i w głównej części łazienki rozległy
się męskie głosy i śmiech.
- O nie! – wyszeptała Jones. – Musiałam się pomylić. Zaraz... zaraz -
Przypomniała sobie dziewczyny mijające ją po drodze. Istniało ryzyko, że
w stanie kompletnego upojenia, one również nie weszły do właściwego
pomieszczenia.
- Co jest? - zapytał Jason.
- Nie wiem. Chyba pomyliłam toalety.
Głosy błyskawicznie przemieszczały się w jej stronę, aż w końcu ktoś,
spośród wszystkich dostępnych kabin, wybrał akurat tę obok. Jones
zastygła w bezruchu, kiedy za cienką ścianką rozległy się pomruki i
westchnienia rozkoszy. Kobieta postanowiła przeczekać w środku, ale po
jakimś czasie odkryła, że zajmujący sąsiednią kabinę, wcale nie zamierzają
tak szybko skończyć. Wreszcie spuściła wodę i wyszła. Czarnoskórego
sprzątacza już nie było.



Myjąc ręce, a potem poprawiając makijaż, cały czas obserwowała w lustrze
drzwi pomieszczenia, które bez dwóch zdań stało się miejscem schadzki.
Wreszcie ruszyła do wyjścia, a dwóch facetów z nagimi torsami i
rozpiętymi rozporkami, wypadło z rumorem ze środka, namiętnie się
obłapiając i całując. Nie zwracając najmniejszej uwagi na Jones, przypadli
do ściany przy umywalkach, a ona korzystając z okazji, uciekła. Wyszła na
zewnątrz i natychmiast zauważyła, że pijane dziewczyny wciąż usiłują
wgramolić się po schodach na górę. Nieporadnie chwytając się barierek,
traciły co chwilę równowagę i obalały się z powrotem na stopnie, świetnie
się przy tym bawiąc. Kobieta ruszyła zdecydowanym krokiem w stronę
schodów.
- Pomogę wam – odezwała się do rechoczących lasek.
- Mel! – zagrzmiał głos Lesley. – Zostaw je w spokoju.
- Nie są w stanie same wejść – oświadczyła Melanie, a jedna z dziewcząt z
zainteresowaniem zaczęła jej się przyglądać.
- To nie jest nasze zadanie – oznajmiła Cunnigan z naciskiem.
- Mam pozwolić, żeby spadły i zrobiły sobie krzywdę? - drążyła kobieta.
- Kieruj się do Silver Temptation. Widzę Davida. – Malvin przyszedł
agentce z odsieczą.
- Dobra. Już idę – odparła niechętnie Jones i przeszła obok młodych
dziewcząt, które teraz dla odmiany wybuchnęły histerycznym płaczem.
- Nie martw się o nie – uspokoił ją Jason. - Za chwilę miniesz kobietę z
długimi kręconymi ciemnymi włosami w srebrnej sukni imitującej łuski
ryby. Ona udzieli im pomocy.
Rzeczywiście u szczytu schodów pojawiła się opisywana przez anioła
osoba. Gdyby nie wcześniejsza sytuacja z facetem w Great American Bagel
Bakery, Mel zapewne zaczęłaby świrować. W tym momencie była jedynie
kolejny raz zdumiona.
Przeciskała się pomiędzy ludźmi stłoczonymi przy blatach barów. W klubie
roiło się od ochroniarzy. W końcu dotarła do Silver Temptation i zauważyła
przy barze brodatego anioła ze szklanką whiskey w dłoni.
- David siedzi na kanapie po lewej – odezwał się Malvin, patrząc w innym
kierunku.
Jones spojrzała w bok. Przystojniak z długonogą szatynką na kolanach,
rozwalił się na żółtej sofie. Melanie szybkim krokiem podeszła bliżej i
stanęła na przeciwko nich. Dopiero wtedy dostrzegła, że David bez żadnych



zahamowań trzyma łapę w majtkach dziewczyny, jednocześnie liżąc jej
szyję.
- Sodoma i Gomora, co? - zagadał brodacz.
- Zaiste... - szepnęła Mel. - David – wypowiedziała głośno imię młodego
mężczyzny.
Ten podniósł na nią wzrok i przez dłuższą chwilę jej się przyglądał, dopóki
jego oczy nie zrobiły się okrągłe ze zdziwienia. Zrzucając gwałtownie z
kolan bardzo niezadowoloną piękność, poderwał się w górę.
- Jezu! Mel! - wykrztusił. – Ledwo cię poznałem. Jasna cholera!
- Tak. To ja. – Jones rzuciła okiem na szatynkę, która demonstracyjnie
wstała z kanapy.
- Jeśli pójdziesz z nią – długonoga z pogardą w oczach wskazała na
Melanie – z tym możesz się pożegnać! – Unosząc mieniącą się cekinami
bluzkę, odsłoniła nagie piersi.
- Skończyliśmy. Spadaj – rzucił oschle David.
Dziewczyna opuściła T- shirt i naburmuszona odeszła.
- Myślałem, że już się nie pojawisz - powiedział chłopak, pogwizdując i
kręcąc ze zdziwieniem głową.
- Zaistniały pewne komplikacje - wyjaśniła Mel.
David bez żadnego uprzedzenia przysunął się do niej tak blisko, że stykali
się ciałami. Jones zrobiła krok do tyłu.
 – Nie – szepnął, nachylając się do ucha kobiety i przyciągając ją z
powrotem. - Wszyscy wokół muszą mieć wrażenie, że między nami
zaiskrzyło. Nie bój się. Nie przekroczę pewnych granic – zapewnił, widząc
przerażenie malujące się na twarzy Jones. - Wiem, że twoja świętość by
tego nie zniosła. – Na jego ustach pojawił się zadziorny uśmieszek.
- Dziękuję, że o mnie myślisz – prychnęła.
- Posłuchaj. – David objął ją w pasie, trochę za nisko, jak na jej gust. -
Zejście do podziemi znajduje się przy barze Fatal Infatuation -
poinformował,  ruszając z miejsca i jeszcze mocniej przyciskając Mel do
siebie.
- Tylko mnie nie całuj – rzuciła zapobiegawczo kobieta, obawiając się, co
oznaczają w zrozumieniu Davida “pewne granice”. - I ręce przy sobie. -
Chłopak kiwnął twierdząco głową na znak zgody.
Mijając kolejne bary, Melanie przyglądała się ludziom, czując że powoli
ogarnia ją fala głębokiego smutku. Przychodzili tu, szukając przygód, które



pomogą im zapomnieć, odreagować lub po prostu urozmaicić pozbawione
głębszego sensu życie. Idąc dalej zwróciła uwagę na mężczyznę siedzącego
samotnie nad jakimś trunkiem. Kogoś jej bezsprzecznie przypominał.
- David. – Głos Ray'a napełnił Melanie grozą. Facet podniósł się i właśnie
zmierzał w ich kierunku.
- On nie może mnie rozpoznać – powiedziała półgłosem, wtulając się
rozpaczliwie w bok chłopaka.
David zatrzymał się.
- Widzę, że zdradzasz mnie z jakąś zdzirą – burknął Watkins, patrząc
podejrzliwie na Mel, która starała się nie wychylać spod pachy Davida i
udawać, że jest pijana.
- Obraża pan tę panią – zauważył chłopak. - A ja jeszcze nie jestem pana
własnością, panie Watkins – oświadczył z tupetem.
- Kiedy przyjeżdżam, masz mieć dla mnie czas! – Ray mówił podniesionym
tonem.
- Jeśli chce mnie pan mieć na wyłączność, niech pan więcej płaci –
odpyskował David, chcąc go wyminąć i pójść dalej.
- Poczekaj! – Mężczyzna chwycił go za ramię. – Grzeczniej, proszę -
wycedził przez zęby. - Szaleję na twoim punkcie, ale wszystko ma swoje
granice.
Ciało Davida napięło się, a Mel zaczęła się gorliwie modlić, żeby chłopak
nie strzelił właściciela jej firmy w gębę.
- Nie chciałem być nieuprzejmy – wymamrotał w końcu z trudem.
- Będę czekać w apartamencie. Zostaw dla mnie trochę czułości. - Watkins
pociągnął łyk szkockiej i wrócił do baru.
Gdy oddalili się na bezpieczną odległość, Jones poczuła, że uginają się pod
nią nogi.
- Kim jest dla ciebie Watkins? Dlaczego nie chciałaś, aby cię zdemaskował?
- pytał gorączkowo David, lekko nią potrząsając. Melanie osunęła się w
dół. - Słabo ci? - Podtrzymał jej ciało, próbując uchronić kobietę przed
grzmotnięciem na podłogę. – Poczekaj. Przyniosę ci wody.
- Już myślałam, że w Toxic Love nie sprzedaje się niczego innego oprócz
alkoholu – wysapała Jones. - Watkins jest właścicielem firmy, w której
pracuję.
W oczach Davida błysnął strach. Zaciągnął Mel na kanapę, wcisnął
pomiędzy jakichś ludzi i zniknął. Kobieta o urodzie Azjatki, sącząca



markowego szampana, rzuciła Melanie pełne politowania spojrzenie i
ostentacyjnie usadowiła się do niej bokiem. Mężczyzna po lewej wstał, a
jego miejsce natychmiast zajął potężny facet w czarnej koszuli i srebrnej
bluzie z kapturem częściowo zakrywającym twarz. Siedział przez chwilę
nieruchomo, po czym gwałtownie się odwrócił. Zanim Jones zdążyła pisnąć
słowo, jednym ruchem podwinął rękaw jej złotej sukienki i wbił w żyłę w
zgięciu łokcia igłę z zieloną substancją. W błyskawicznym tempie
wpompował zawartość strzykawki i wyciągnął. Melanie kompletnie
zamurowało i bardziej z zaskoczeniem niż ze strachem, gapiła się na swoją
rękę. Podnosząc głowę, spotkała się z przenikliwym spojrzeniem
napastnika. Na jego ustach pojawił się pogardliwy uśmiech.
- Za mojego króla i jego królestwo – wykrztusił, odsłaniając zaorane od
blizn policzki.
Wraz z jego słowami obraz zaczął się rozmazywać przed oczami Mel.
Widziała niczym przez mgłę, że przybiegł David ze szklanką wody, ale od
razu dostał z otwartej dłoni w twarz od potężnego gościa, który w oka
mgnieniu wmieszał się w tłum. Szklanka poszybowała na podłogę i rozbiła
się na drobne kawałeczki. Jednak nikt nie zareagował.
- Co się dzieje? Mel? - Kobieta usłyszała w nadajniku głos Jasona.
Zakręciło jej się w głowie i ogarnęła ją dziwna obojętność. Wszystko
wirowało bez końca i każdy bodziec docierał do niej, jakby płynął z
oddalonej o milion lat świetlnych galaktyki. W międzyczasie David się
pozbierał i pocierając skórę na policzku, krzyknął:
- Ja pierdolę! Kim był ten facet?
Melanie spojrzała na niego pustym wzrokiem.
– Mel! - Chłopak chwycił ją za ramiona. - Kurwa mać! Co on ci zrobił?
Tylko mi tu nie umieraj, do jasnej cholery!

David



Malvin dopadł do nich najwcześniej.
- Mam ją! – ryknął.
Zaraz potem zjawił się Jason. Pozostali agenci zostali na swoich pozycjach.
- Musimy się gdzieś ukryć – rzucił brodacz do Davida, wciąż
oszołomionego bliskim spotkaniem z facetem o szpetnej twarzy.
- Tędy! – zarządził w końcu jasnowłosy chłopak, budząc się z odrętwienia.
Zaczęli przedzierać się przez masy ludzi falujących na kształt
niespokojnego oceanu, wlokąc za sobą pół przytomną Jones. David
otworzył drzwi, za którymi rozciągał się długi korytarz. Tam dorwało ich
kilku mężczyzn i rozpętała się bójka. Chłopak patrzył z otwartymi ustami
na agentów po mistrzowsku rozprawiających się z adwersarzami. Gdy
oprychy dosłownie wyparowały, osłupiał.
- Nie ma czasu – ponaglił go Malvin, widząc że za długo kontempluje
sytuację.
Wreszcie  udało im się wedrzeć do jakiegoś pomieszczenia. Jason pstryknął
palcem i zapalił światło, nie dotykając włącznika prądu. W miejscu
przypominającym magazyn stało mnóstwo skrzynek z alkoholem.
- Mel! Mel! - Bright poklepał kobietę po policzku. - Spójrz na mnie!
Jones wybełkotała coś niewyraźnie pod nosem i wykonując nieudolne
ruchy prawą dłonią, próbowała podwinąć lewy rękaw sukienki. Agent
błyskawicznie odsłonił jej ramię.
- Kurwa mać! Kurwa mać! - powtarzał David roztrzęsionym głosem,
wpatrując się z przerażeniem w to, co wyłoniło się spod materiału.  – Co to
jest, kurwa? Boże! Wygląda jak z horroru! - wykrzyknął.
Skóra Melanie mieniła się kilkoma odcieniami fioletu, a dokładnie w
zgięciu łokcia wyzierał wrzód wielkości dorodnej śliwki. Wykwit wydawał
się żyć własnym życiem. Oblekająca go pomarszczona i zaczerwieniona
skóra pulsowała, powodując zwiększanie i zmniejszanie się guza.
- On oddycha! - postawił diagnozę David łamiącym się głosem. - Jezu
Chryste!
- Jason, czy ten chłopak może się wreszcie przymknąć? - huknęła w
słuchawkę Lesley.
- Przestań panikować. – Bright zwrócił się spokojnie do Davida. - I nie
wzywaj imienia Pańskiego nadaremno.



- Wcale nie nadaremno – przerwał mu chłopak. - Ale jak najbardziej
zasadnie.
- Mel – Anioł przeniósł spojrzenie na Jones, której twarz w jednej chwili
zrobiła się zielona. – Nie bój się. Nic ci nie będzie. Zrobię teraz coś
dziwnego, ale niestety to jedyny sposób. - Jason pochylił się i przytykając
wargi do zgięcia w łokciu, gwałtownie wessał wrzód wraz z całą jego
zawartością.
- Fuj! - skwitował David, wykrzywiając z obrzydzeniem usta.
Bright splunął na podłogę. Wykwit, a raczej to, co z niego pozostało,
momentalnie zniknął.
- Gdzie to się podziało? - Chłopak rzucił się na kolana, bezskutecznie
szukając śladu po wrzodzie. - Jakieś czary, czy co?
- Jak się czujesz? - zapytał Malvin, patrząc na Melanie i ignorując Davida.
- Lepiej – odparła powoli, uświadamiając sobie, że objawy upojenia
stopniowo mijają.
- To był Rufus – oznajmił Jason.  
- Czyli? - wymamrotała wciąż słaba Mel.
- Anioł ciemności. Mimo że przeskanowaliśmy cały teren w poszukiwaniu
aktywności demonicznej, w jakiś sposób udało mu się przeniknąć do klubu,
podobnie jak tamtym z korytarza.
- A wy macie równo pod sufitem? Co? - David podniósł się z klęczek i
stanął z rękoma skrzyżowanymi na piersi, uważnie przyglądając się
każdemu agentowi po kolei.
Chociaż ewidentnie obraził aniołów, nie walnął w niego grom z jasnego
nieba. Nie upadł twarzą do ziemi, jak w historiach niektórych bohaterów
biblijnych. I zapewne ku rozpaczy Lesley, nawet nie zaniemówił.
- Jesteśmy całkowicie zdrowi na umyśle – zapewnił Bright i poklepał
Davida po plecach. - Kontynuujemy akcję – dodał i ruszył do wyjścia, a
Malvin zaraz za nim.
- To gliny? - zapytał ściszonym tonem chłopak, wpatrując się ze
zdumieniem w Mel. - Czy magicy?
- Chodź – ponagliła go kobieta. – Musimy zejść do pokoi w podziemiach.
- Przecież ledwo trzymasz się na nogach.
- Nic mi nie będzie. Dam radę. Chodź.
Znów znaleźli się w głównej sali klubu. David ostrożnie rozejrzał się.
- Dobra. Droga wolna – stwierdził, obejmując Melanie.



Przy barze Total Infatuation skręcili w wąski korytarz i zeszli schodami w
dół, wymieniając się porozumiewawczymi spojrzeniami z obstawiającym
teren Jasonem. Po obu stronach znajdowały się mniejsze i większe komory.
Przez przeważnie otwarte drzwi Mel widziała rzeczy, jakich nawet nie
potrafiła sobie wyobrazić. Czuła, że szokujące obrazy mogą ją długo
prześladować, dlatego starała się odwracać wzrok. Mogła nazwać całą
scenę tylko w jeden sposób. Zbiorowa orgia.
- Gdzie jest prywatny apartament Watkinsa? - zapytała Davida.
Przystojniak bez słowa machnął głową w bok. Od korytarza, którym się
przemieszczali, odchodził jeszcze jeden korytarz zakończony
dwuskrzydłowymi drzwiami strzeżonymi przez dwóch ochroniarzy.
Wreszcie przekroczyli próg jakiegoś pomieszczenia po lewej, sąsiadującego
z pokojem mającym pokaźną obstawę. Aż sześciu bramkarzy. W środku
małoletnia prostytutka uprawiała seks z dwoma klientami na raz. Akurat
szczytowali, jęcząc i krzycząc. Jones zatrzymała się w wejściu, mając
wrażenie, że nie daje już rady.
- Mel – David rzucił okiem na scenę na łóżku. – Wiem, że twoja
niewinność została zbrukana setki razy od momentu, kiedy znalazłaś się w
klubie – powiedział bez cienia kpiny. – To ostatni przystanek. - Szybkim
ruchem zbliżył się do stojącego pod ścianą fotela. Prostytutka i jej klienci
nie zwrócili na nich najmniejszej uwagi, oddając się dalszemu ciągowi
rozkoszy. Chłopak odsunął mebel i przywołał Melanie gestem ręki. -
Musimy się położyć na podłodze – obwieścił, gdy podeszła i pociągnął ją w
dół.
Jones zauważyła coś w rodzaju sporej kratki wentylacyjnej. Przystawili
głowy do otworów. Mel nie mogła objąć wzrokiem całego znajdującego się
w półmroku pokoju, ale to co zobaczyła, przeszyło ją do głębi. Na ziemi
leżały materace z ludźmi wyglądającymi na martwych.
- Są pod wpływem narkotyków – wyjaśnił David, próbując dostrzec Tajkę,
której pomógł. – Bramkarze przyłażą tu kilka razy dziennie i faszerują ich
jakimś świństwem. A potem... - Chłopak zawiesił głos, badając ile Melanie
jest w stanie znieść. – Potem gwałcą, żeby ich złamać. Przyprowadzają
najgorszych zwyrodnialców. Facetów bez żadnych skrupułów. Żeby
dzieciaki miały wrażenie, że ich klienci to najwspanialsi ludzie na świecie,
w porównaniu z potworami, które zjawiają się teraz.



- Boże – Mel zasłoniła ręką usta. – Jason – wykrztusiła drżącym głosem. –
Oni tu są. To straszne, Jason. Straszne. Natychmiast dzwoń na policję.
- Zrozumiałem.
- Co jest straszne? - Ponad Davidem i Melanie odezwał się szorstki głos.
Ktoś jednym ruchem ręki postawił ich na nogi. - Ciekawość to pierwszy
stopień do piekła - prychnął potężny mężczyzna. - Macie przerąbane.
- My tylko... – zająknął się David.
- Wytłumaczycie się przed panem Watkinsem. - Bramkarz popchnął ich w
kierunku wyjścia, gdzie czekał kolejny ochroniarz. Jones spojrzała na
dziewczynę i jej klientów, którzy zaprzestali amorów i siedząc z
prześcieradłem naciągniętym na nagie ciała, wyglądali na zaniepokojonych.
- Nie bój się, Mel – szepnął Jason. – Idziemy po was. Policja wkrótce zjawi
się na miejscu.
Droga do prywatnego apartamentu Ray'a ciągnęła się bez końca, chociaż
odległość wynosiła zaledwie kilkaset metrów. Wreszcie ochroniarze
pilnujący dwuskrzydłowych drzwi rozstąpili się, a Mel i David, wleczeni
przez dwóch mięśniaków, weszli do środka. Ogromne mieszkanie porażało
przepychem. Skręcili w lewo i znaleźli się w sypialni z wielkim
przeszklonym prysznicem na środku i łożem, nad którym wisiało lustro.
Watkins stał odwrócony do nich plecami przy czymś w rodzaju komody i
nalewał do szklanki rumu. Miał na sobie aksamitny bordowy szlafrok
długości do połowy uda.
- Zniecierpliwiłem się – wycedził. – Posłałem po ciebie, bo nie chciałem
już czekać. – Powoli się odwrócił. - Znów ta zdzira? – Zmierzył Mel
ponurym wzrokiem, jakby dopiero teraz zdając sobie sprawę, że chłopak
nie jest sam. – Seks we trójkę? Tego chcesz, David?  - Zbliżył się. –
Doprowadzasz mnie do szaleństwa swoją piękną buźką. – Wsunął palec
pod podbródek chłopaka.
- Panie Watkins – przemówił jeden z ochroniarzy. – David pokazał jej
Tajlandczyków.
Szczęka mężczyzny napięła się. Stał przez chwilę w bezruchu, po czym
wziął zamach i wymierzył cios.
- Zostaw go! - krzyknęła Mel, ignorując fakt, że Watkins może rozpoznać
jej głos.
Ray przez dłuższy moment uporczywie się w nią wpatrywał, robiąc
dokładną inspekcję rysów jej twarzy, a następnie wybuchnął chrapliwym



śmiechem.
- Melanie Jones! - parsknął w końcu z niesmakiem. – Nie wierzę własnym
oczom. Tak bardzo wzbraniałaś się przed wizytą w moim apartamencie, a i
tak ostatecznie w nim wylądowałaś. Cóż za ironia losu! Czyżbyś chciała się
jednak zabawić? Zaraz. Zaraz. Tylko co ty tutaj właściwie robisz?! -
wypalił, nagle poważniejąc. Złapał za jej torebkę, niemal urywając kobiecie
szyję.
- Odpowiadaj, kiedy pytam? - huknął, przeszukując zawartość kopertówki.
- Niech pan da jej spokój! - warknął David.
- Ależ zajadle siebie bronicie – wykrztusił Watkins, złośliwie krzywiąc
gębę. – Zaraz się chyba rozpłaczę ze wzruszenia. Zawiodłeś mnie – zwrócił
się nagle do chłopaka groteskowo spokojnym tonem. – Zdewastowałeś
moje zaufanie. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego pokazałeś jej
Tajlandczyków, do kurwy nędzy!? - Prawie wrzasnął i wyciągnął z torebki
przepustkę do klubu. - Mieliśmy wyjechać do Nowego Orleanu. Mieliśmy
być szczęśliwi. Teraz ktoś będzie musiał zniknąć. I to przez ciebie...
- Szczęśliwi? A to dobre. Pozostanę nieutulony w żalu - sarknął David. - A
odpowiadając na pana pytanie, zrobiłem to, bo jest pan cholernym
zwyrodnialcem – odszczeknął.
- I dopiero teraz zaczęło ci to przeszkadzać? – rzucił ironicznie Ray i
ponownie go uderzył, aż jego głowa odskoczyła do tyłu. Z ust chłopaka
zaczęła się sączyć krew.
- Ma pan rację, panie Watkins. - David wbił w niego piorunujące
spojrzenie. - Zaczęło mi to przeszkadzać stanowczo za późno. Śpieszę się
więc, aby naprawić swój błąd. - Ostentacyjnie otarł krew wierzchnią stroną
dłoni.
- Skąd to masz? - ryknął Ray, machając przepustką przed oczami Melanie.
- To koniec, panie Watkins – oznajmiła kobieta, starając się opanować
drżenie głosu. – Policja już tu jedzie. To koniec.
Mężczyzna wpadł we wściekłość. Zaczął chodzić w tę i z powrotem niczym
rozjuszone wpędzone w pułapkę zwierzę. W końcu z furią natarł na Davida,
powalił go na ziemię i wziął zamach. Melanie wiedziała, że na skutek
nadchodzącego ciosu, chłopak pewnie straci większą część swojego
uzębienia. Dziwiła się, że Watkins póki co nie tknął jej jeszcze palcem. Bez
wątpienia szykował coś specjalnego i kiedy tylko skończy z Davidem,
zajmie się również nią.



Jednak mężczyzna trwał pochylony nad Davidem z wyciągniętą pięścią i
ani drgnął. Wreszcie cofnął rękę.
- Jeszcze nie wszystko stracone - rzucił. - Wyjedziemy dziś, a nią zajmą się
moi goryle! - Wskazał palcem na Melanie. -  Tak się zabawią z panną
Jones, że rodzona matka jej nie pozna.
Watkins ruszył żwawym krokiem w stronę kobiety i chwycił ją za gardło,
wylewając całą swoją złość i frustrację. Mel zaczęła charczeć, dusząc się
pod naciskiem jego silnych palców. David zerwał się na równe nogi, ale
postawny ochroniarz w jednym ułamku sekundy przygwoździł chłopaka z
powrotem do ziemi, objawiając gdzie jego miejsce. Jones otworzyła usta i
wymamrotała coś w rodzaju “puść mnie”. I wtedy, ku jej ogromnej uldze,
do apartamentu wpadli Jason i Lesley.
- Nie słyszał pan? - huknął agent. - Puści pan tę panią, czy mam to panu
inaczej wyjaśnić?
Niczym w zwolnionym tempie, Ray odwrócił głowę, obrzucił Brighta
pogardliwym spojrzeniem i wydął wargi, wcale nie zwalniając uścisku na
krtani Mel. Ochroniarze bezzwłocznie rzucili się w stronę intruzów, a
Lesley bez żadnego trudu zyskała nad nimi przewagę, dając przy okazji
popis w stylu Trinity, bohaterki filmu Matrix. Wykorzystując kompletne
zaskoczenie Watkinsa, który zamarł w bezruchu, wpatrując się niczym
zahipnotyzowany w spektakularne wyczyny Cunnigan, Jason jednym
skokiem znalazł się tuż przy nim. Zadał mężczyźnie cios w bok,
zmuszający go do zabrania łapy z gardła Mel. Kiedy Ray zgiął się wpół,
wyjąc z bólu, Jones szybko podniosła z ziemi kopertówkę walającą się pod
jego nogami. W przeciwieństwie do całości stroju, akurat ten gustowny
dodatek jej się podobał i nie zamierzała go stracić.
- Spadajcie stąd! - zawołał Bright, robiąc salto do tyłu i wbiegając po
ścianie na sufit z taką lekkością, jakby poruszał się po ziemi.
Jones podała Davidowi dłoń, a ten łapiąc ją, podciągnął się w górę.
Ostatnim widokiem, jaki ujrzeli, zanim opuścili ekskluzywne mieszkanie
ukryte we wnętrzu klubu, była Lesley z rozkoszą przykuwająca Watkinsa
do kaloryfera za pomocą kajdanek. Przed drzwiami wejściowymi leżeli
jęczący i stękający bramkarze. Z korytarza dobiegały odgłosy zaciekłej
potyczki. Wraz z Malvinem, Deborą i Trevorem ramię w ramię walczyli
nieznajomi mężczyźni, znacznie przerastający ich wzrostem i  tężyzną



fizyczną. Tłukli ochroniarzy pilnujących pomieszczenia z uwięzionymi
Tajlandczykami.
Melanie i David dotarli do połowy schodów, kiedy z tyłu niespodziewanie
padła seria strzałów. Z pomieszczeń po bokach z krzykiem wypadli
spanikowani ludzie. Niektórzy zupełnie nadzy. Wbiegli na schody, ale z
góry również padły strzały. Przerażony tłum najpierw przywarł do stopni a
potem ruszył z powrotem w dół. U szczytu schodów czterech ochroniarzy z
bronią mierzyło w uciekających. Ktoś obok runął na ziemię. Jones poczuła,
że strach wypełnia każdą komórkę jej ciała, niemal całkowicie ją
paraliżując. Wiedziała, że za chwilę może oberwać kulą i jej życie skończy
się nagle i dramatycznie.
- Szybciej, bo zaraz nas zmiotą! - zagrzmiała, ale David ani drgnął. Utknął
ze struchlałym wyrazem twarzy, trzymając się kurczowo poręczy. Wtedy
Melanie zauważyła krew w okolicach jego brzucha, w zawrotnym tempie
przesiąkającą przez koszulkę.
- David! - Kobieta złapała chłopaka pod rękę i wlokąc go za sobą, w panice
szukała bezpiecznego miejsca. Starała się uchronić siebie i swojego
towarzysza przed kolejnymi strzałami oraz stratowaniem przez biegnących
ludzi. W końcu udało im się schować w jakimś pokoju. David osunął się na
podłogę i oparł plecami o ścianę. Melanie w przypływie nieprzeciętnej siły
przyciągnęła łóżko i zastawiła nim drzwi. Potem kucnęła tuż obok
chłopaka.
- Jason! Przyjdź tu natychmiast! David jest ranny! Jason, słyszysz mnie? -
mówiła chaotycznie. W słuchawce rozlegały się jakieś trzaski, ale agent się
nie odzywał. – Jason! Trzeba wezwać karetki! Wywiązała się strzelanina!
Rozumiesz? Są też inni ranni. - Mel poczuła szczypanie wokół oczu. - Czy
ktoś mnie słyszy? - wyrzuciła z siebie bezradnie, a po jej policzkach
potoczyły się łzy. W odpowiedzi usłyszała tylko chrzęsty i zgrzyty. - Jestem
w jednym z pokoi na dole. - Zamknęła oczy, starając sobie przypomnieć ich
lokalizację. - Tuż przy schodach... – ucięła. Otwierając drżącymi rękoma
torebkę, rozpoczęła poszukiwania telefonu.
- Gdzie jest ta komórka? - mamrotała do siebie nerwowo, wywracając
wszystkie rzeczy do góry nogami. - Boże, pomóż mi! - W końcu wyjęła
urządzenie i wybrała numer 911. Po kilkunastu sekundach zgłosił się
operator.



- Młody mężczyzna jest ranny – powiedziała, starając się opanować
emocje. – Rana postrzałowa brzucha. Szybko traci krew. Proszę przysłać
karetkę.
- Jak się pani nazywa?
- Melanie Jones.
- Gdzie pani jest?
- W klubie Toxic Love. Schowałam się. Tu jest strzelanina. – Jej głos
załamał się. – Nie wiem, co robić.
- Proszę się uspokoić – odezwał się mężczyzna po drugiej stronie. - Widzę,
że ktoś już przyjął zgłoszenie. Ambulanse są w drodze. Czy poszkodowany
jest przytomny?
- Słucham?
- Czy ma pani kontakt z rannym?
- Tak. Jest przytomny.
- Proszę znaleźć coś, co może pani przyłożyć do rany. Potem niech pani
uciska.
- I co dalej? - Melanie czuła, że ogarnia ją coraz większa panika.
- Niech się pani nie rozłącza. Proszę czekać na karetkę. Proszę nie
wychodzić z miejsca ukrycia. Napastnicy wciąż mogą znajdować się w
pobliżu.
- Nie zostawi mnie pan? - zapytała błagalnym tonem, słysząc dobiegające z
zewnątrz odgłosy strzałów.
- Nie. Jestem tu. Czy znalazła pani już coś do uciskania rany?
- Jeszcze nie.
Kobieta zaczęła gorączkowo przeszukiwać pomieszczenie. W końcu, nie
mając niczego lepszego pod ręką, oderwała kawałek prześcieradła i
przykładając materiał do brzucha lamentującego Davida, mocno
przycisnęła.
- Już. Jest tam pan? Halo? - Mel spojrzała na telefon. Boże – pisnęła z
rezygnacją, patrząc na czarny ekran. - A niech to! - syknęła, próbując
bezskutecznie uruchomić urządzenie. - Uciskaj! – Pośpiesznie umieściła
dłoń chłopaka na rannym miejscu. - Biegnę po pomoc – wydusiła i ruszyła
w kierunku wyjścia.
- Mel – jęknął David.
- Zaraz wrócę. Przyprowadzę kogoś, kto ci pomoże.
- Mel – zawył ponownie David. – Zostań ze mną.



- Zaraz wrócę – powtórzyła Jones.
- Do cholery, Mel! – Chłopak z dużym wysiłkiem podniósł głos. – Czy
nawet teraz nie możesz mnie posłuchać? Ja umieram i chcę, żebyś ze mną
była.
Melanie błyskawicznie znalazła się przy nim.
- Ani mi się waż, David! - Prawie krzyknęła. – Słyszysz? Zaraz przyjedzie
pogotowie i wyliżesz się z tego.
- Robiłem straszne rzeczy – wymamrotał chłopak, kompletnie ignorując jej
słowa.
- Przestań David! Przestań! - Jones pogroziła mu palcem i spojrzała na jego
brzuch. Prześcieradło coraz mocniej nasiąkało krwią. – Potem mi o tym
opowiesz. A teraz nie trać sił na gadanie. Oddychaj głęboko i patrz na mnie.
- Była na granicy rozpaczy.
- Mel, czy myślisz, że Bóg mi przebaczy?
Kobieta skamieniała.
- David...
Chłopak dźwignął się nieco w górę, poprawiając pozycję ciała.
- Chcę wyznać ci grzechy i musisz mnie wysłuchać. Rozumiesz? -
powiedział i przystąpił do wymieniania całej listy okropności, których
dopuścił się w życiu. Jones miała wrażenie, że w gardle utknął jej kołek.
Boże -  modliła się w duchu – Błagam! Ratuj go!
- Jezu! Przebacz mi - wybełkotał David. – Tak, jak ja przebaczam teraz
moim winowajcom. Przebaczam mojemu ojczymowi – wyrzucił z siebie, a
z jego oczu trysnęły łzy. - I matce. Za to, że mnie nie ochroniła. I
Watkinsowi. - Nazwisko właściciela Toxic Love ledwo przeszło mu przez
gardło. I wszystkim, którzy wyrządzili mi krzywdę. – Mel podniosła się i
zaczęła bez składu i ładu krążyć po pokoju, czując że oszaleje pod
wpływem napierającego na nią lęku i desperacji. – Oddaję Ci Boże to, co
zostało z mojego życia – wystękał David, smarkając na swoją koszulkę. Po
chwili trochę się uspokoił i sięgnął do kieszeni. Walczył, usiłując coś z niej
wyjąć. W końcu Melanie zrobiła to za niego, wyciągając z jego dżinsów
niewielkie zdjęcie. Fotografia przedstawiała Davida z jakąś kobietą  i
trzema dziewczynkami. Obejmując się, stali na tle rzeki.  
- To jeden z nielicznych momentów, kiedy czułem się naprawdę szczęśliwy
– wysapał. Mówienie sprawiało mu ewidentnie coraz większy trud. -
Zostało zrobione nad Vermilion. Pamiętasz, jak powiedziałaś, że nie wiem,



co to miłość? – zapytał, dysząc. – Kocham matkę i siostry – wychrypiał i
zamilkł. Widać było, że siły go opuszczają.
Mel otoczyła ręką jego policzek.
- One na pewno też cię kochają – zapewniła, połykając łzy. Jeszcze raz
rzuciła okiem na zdjęcie, a następnie odwróciła je na drugą stronę. Z tyłu
widniało imię i nazwisko oraz adres. Betty Crow. Lafayette. Luizjana. Ulica
Garfield 88.  
- Chcę, żebyś je zatrzymała – wyszeptał David. - Możesz mnie przytulić? -
Głos chłopaka brzmiał niepewnie, jakby bał się, że Mel odmówi. Jones
pochyliła się do przodu i mocno objęła jego tułów. Życie Davida powoli
gasło, niczym niespodziewanie przerwana melodia. - Czuję się spokojny –
wyznał, kładąc głowę na ramieniu kobiety. Jones miała nieodparte
wrażenie, że jest pierwszą osobą od bardzo długiego czasu, która dotyka go
w nietoksyczny sposób. - Powiedz coś ode mnie Rose - odezwał się
ponownie. - Powiesz jej?
- Tak. - Melanie połykała palące łzy.
- Powiedz jej…- Dawid z wysiłkiem łapał powietrze. - Powiedz jej, że
żałuję, że wszystko nie ułożyło się inaczej. - Kaszlnął, plując krwią.

***

Przed klubem pojawiło się kilkanaście wozów policyjnych i karetek. W
głównej sali zabawa toczyła się w najlepsze bez żadnych zakłóceń, dopóki
z podziemi nie zaczęli wybiegać oszalali ze strachu ludzie. A nawet wtedy,
niektórzy wciąż sądzili, że po prostu są naćpali. Dopiero widok krwi na
ciałach uciekających sprawił, że uświadomiono sobie, że musiało wydarzyć
się coś złego. Część osób wyrwała do wyjścia. Inni patrzyli, dalej w pełni
nie pojmując sytuacji. Tańczący na parkiecie w ogóle nie zdawali sobie
sprawy z zagrożenia. Panika wybuchła w momencie, kiedy wokół rozległy
się strzały. Równocześnie do Toxic Love wpadła policja i służby medyczne.
Jeden z funkcjonariuszy dostał się na podium, gdzie urzędowali DJ-e.
Muzyka przestała grać, a przez mikrofon rozległ się głos reprezentanta
organu ścigania, proszący o zachowanie spokoju i opuszczanie klubu.
Medycy zaczęli pomagać rannym, a osobny oddział policyjny ruszył w
kierunku podziemi klubu.



- Zimno mi – wychrypiał David, szczękając zębami. Melanie znalazła koc i
otuliła nim jego ciało. Rana wyglądała bardzo źle. Jones wiedziała, że
nawet jeśli kula nie zrobiła totalnej jatki we wnętrznościach chłopaka,
stracił za dużo krwi i jego szanse na przeżycie są bardzo znikome.
Dodatkowo, z każdą minutą malały, czyniąc ocalenie prawie niemożliwym.
- Ładny kolczyk – powiedział cicho chłopak i zatrzymał dłużej wzrok na
uchu kobiety. - Nie zauważyłem go wcześniej.
Mel dotknęła ucha i wyjęła diamentowy przedmiot. Położyła go na otwartej
dłoni, patrząc jak staje się coraz mniejszy, a następnie zupełnie znika.
Zrozumiała, że kontakt z aniołami został zerwany i jest zdana zupełnie na
siebie. Ogarnęła ją rozpacz pomieszana z wściekłością. Dlaczego zmyli się
w takiej chwili? Miała ochotę zacząć wyć i rwać włosy z głowy, ale musiała
być silna dla niego.
- Zrobiłeś dziś coś wyjątkowego – zwróciła się do Davida, przeczesując
ręką jego jasne postawione na sztorc włosy. – Pomogłeś uratować tych
ludzi.
Na jego bladej, jak kartka papieru twarzy, pojawił się delikatny uśmiech.
Wyciągnął zakrwawioną dłoń i złapał Melanie za ramię.
- Widzisz go? - zapytał i wskazał wzrokiem na przeciwległą ścianę.
- Kogo? - Jones odwróciła się do tyłu, ale niczego i nikogo nie dostrzegła.
 Gdy ponownie popatrzyła na chłopaka, jego piwne oczy nagle
znieruchomiały. Powoli zwolnił uścisk.
- David – wyszeptała,  lekko nim potrząsając.  
W tym momencie ktoś z rozmachem otworzył drzwi.
- Niech pani powoli wstanie i się od niego odsunie. –  Policjant wydał
zdecydowanym głosem polecenie, mierząc w Melanie z broni.
Jones ostrożnie podniosła się, podnosząc ręce w górę i zrobiła kilka kroków
do tyłu.
- Potrzebny lekarz. Pokój po lewej zaraz przy schodach. Mamy rannego. –
Mężczyzna krótko i rzeczowo przekazał wiadomość przez krótkofalówkę.
Kilku innych przedstawicieli władzy zrobiło inspekcję pomieszczenia i
wyszło na zewnątrz. W środku został tylko policjant, który odezwał się do
Mel i jego partnerka.
- Czy pani też jest ranna? - Zlustrował spojrzeniem jej poplamioną kusą
sukienkę.
- Nie.



- Pani godność? - zapytał.
- Melanie Jones.
- Pracuje tu pani? - Facet jeszcze raz rzucił okiem na skąpy strój kobiety.
- Nie. Po prostu tu byłam.
- Widziała pani kto go postrzelił? - Funkcjonariusz pokazał palcem na
Davida.
Mel potrząsnęła przecząco głową.
- Biegliśmy po schodach. Padły strzały. - Przełknęła ślinę. - Z tyłu. Potem z
przodu. Widziałam ochroniarzy  celujących do uciekających ludzi, ale nie
wiem kto konkretnie go zranił. – Jones spojrzała na jasnowłosego chłopaka,
którego głowa opadła na bok. Jej broda zaczęła drżeć w niekontrolowany
sposób. Nie potrafiła się już dłużej opanować i zasłaniając ręką twarz,
wybuchnęła płaczem. Mężczyzna skinął na koleżankę, a ta natychmiast
podeszła i otoczyła Mel ramieniem.
Do środka wpadli lekarz i sanitariusz.
- Zatrzymanie krążenia – oświadczył medyk, przystępując do reanimacji. -
Stracił od cholery krwi.
- Wyprowadź ją stąd – rzucił policjant do swojej partnerki.
Na zewnątrz budynku zgromadziło się już mnóstwo ludzi. Nadal mocno
padało, ale burza znacznie osłabła. Niektóre karetki zaczęły odjeżdżać,
zabierając rannych do szpitali, a policjanci wyprowadzali aresztowanych
ochroniarzy. Na chodniku pojawiały się kolejne ambulanse i wozy
policyjne. Z podziemi wynoszono ofiary przemocy seksualnej, odurzone
narkotykami. Szperacz krążącego nad klubem śmigłowca, należącego do
stacji WNBC, oświetlał chodnik i ulicę przed Toxic Love, a z
zaparkowanych w pobliżu wozów transmisyjnych wysiadali pracownicy
ekip telewizyjnych, otwierając duże kolorowe parasole. Mel oparła się o
ścianę.
- Poradzi sobie pani? - zapytała towarzysząca jej policjantka.
- Tak.
- To chyba pani torebka. - Kobieta wcisnęła jej przedmiot do ręki, skinęła
głową i odeszła.
Raptem dziennikarze rzucili się gwałtownie do wejścia. Właśnie
wyprowadzano Ray'a Watkinsa. Zewsząd błysnęły flesze aparatów
fotograficznych.



- Panie Watkins, czy to prawda, że przetrzymywał pan kogoś w klubie? -
zawołał jakiś reporter.
- Krążą pogłoski, że uprawiał pan nierząd z nieletnimi. Co pan na to
odpowie? - krzyknął inny.
- Podobno zginęli jacyś ludzie. Czy to pana wina? - Pytania sypały się, jak z
rękawa.
Ray przybrał postawę małego przestraszonego zwierzątka, kulącego się pod
obstrzałem słów. Pod Toxic Love podjechał z piskiem opon czarny
mercedes. Wysiadł z niego elegancko ubrany facet i żwawym krokiem
podążył w stronę Ray’a.
- Proszę państwa – zwrócił się mężczyzna do dziennikarzy. – Pan Watkins
nie będzie odpowiadał na żadne z państwa pytań. Proszę pozwolić nam
przejść.
Przedstawiciele mediów rozstąpili się, nadal strzelając fotki, a właściciel
firmy Watkins & Sons, jego prawnik i trzech policjantów wsiadło do wozu
policyjnego i odjechało. Melanie poczuła ogromną ulgę. Kiedy z klubu
wyjechał pierwszy wózek ze zwłokami, Jones musiała przytrzymać się
ściany, żeby nie zemdleć. Do tego momentu tliła się w niej jakaś nikła
nadzieja, że David jednak przeżył. Chwiejnym krokiem podeszła bliżej.
- Czy może pan? - zwróciła się do sanitariusza, a ten rozpiął worek. To nie
był jasnowłosy chłopak poznany przez nią dwa tygodnie temu. Kątem oka
zauważyła, że wywożą następne ciało. Mężczyzna dziarsko pchający wózek
przeszedł obok.
- Proszę poczekać! - krzyknęła Jones, widząc twarz wyłaniającą się z
worka, którego z jakiegoś powodu nie domknięto.
- Zna go pani? - Przy noszach błyskawicznie zjawił się policjant.
- To David Crow. Pochodzi z Lafayette, z Luizjany. Jego matka, Betty,
mieszka przy Garfield 88 - odparła jednym tchem, drżąc na całym ciele.
Przedstawiciel władzy zrobił skrzętne notatki.  
- Kim pani dla niego była? - Mężczyzna poprawił czapkę i otarł twarz,
czekając na odpowiedź.
- Umierał przy mnie – wyrzuciła z siebie Mel. – Podał mi te informacje
przed śmiercią.
- Dziękuję – rzucił dość sucho policjant i odszedł.
- Przykro mi. – Sanitariusz zasunął zamek. – Dotarliśmy za późno.



Nagle Jones ogarnęła potworna pustka i samotność. Miała wrażenie, że
zaraz pęknie jej serce i zapadnie się w czarną przepaść. Odwróciła się,
zdjęła szpilki i zaczęła biec przed siebie.
- Proszę pani! - zawołał za nią sanitariusz. – Dobrze się pani czuje?
Kilka przecznic dalej Mel zatrzymała taksówkę. Chwiejąc się, wsiadła do
środka.
- Dokąd mam jechać? - Zniecierpliwiony kierowca za płytą z grubego
plastiku, przyglądał się pasażerce z coraz większą podejrzliwością. Musiała
wyglądać okropnie.
- Słucham? - zapytała, nagle zdając sobie sprawę, że od dłuższej chwili
siedzi jak zastygła, wpatrując się w swoje zakrwawione dłonie.
- Jaki adres? - przeliterował mężczyzna, biorąc ją albo za menelkę, albo za
kogoś niespełna rozumu.
- Druga Aleja 56 – wydukała w końcu, kostniejąc z zimna.

Gorycz i słodycz

Kiedy taksówka dojechała na miejsce, zupełnie przestało padać.
Najwyraźniej prognozy pogody o szalejących do samego rana burzach z
gradem, okazały się przesadzone. Melanie zatrzymała się przed
mieszkaniem w starym budynku i delikatnie zapukała. Przyłożyła ucho do
drzwi i przez moment nasłuchiwała. Zapukała jeszcze raz, tylko nieco
głośniej. Cisza. Spojrzała na dzwonek, wyciągnęła dłoń i energicznie
nacisnęła. Po odczekaniu kilku sekund, ponowiła próbę. Wreszcie w środku
rozległo się szuranie przerywane trzaskami. Ktoś podszedł do wizjera, a
następnie z rozmachem otworzył drzwi.
- Święty Boże! Stwórco Wszechświata! - Patricia wpatrywała się z
przerażeniem w Mel. Jeśli jeszcze przed chwilą czuła się zaspana, widok



przemoczonej do suchej nitki kobiety z rozmazanym makijażem,
potarganymi włosami i w przykrótkiej sukience obficie poplamionej krwią,
wpompował całą masę adrenaliny w jej stare żyły. Wciągając Jones do
wnętrza mieszkania, pani Wilson ostrożnie rozejrzała się po korytarzu,
obawiając się, że swoim okrzykiem obudziła innych lokatorów.
- Co się stało? - wykrztusiła, zatrzaskując podwoje do przytulnego
mieszkanka. Mel bez słowa wtuliła się w jej miękką klatkę piersiową
owiniętą w welurowy szlafrok i wybuchnęła płaczem. Między jednym
spazmem szlochu a drugim, powtarzała, że obiecała chronić Davida. Przez
pozostałą część nocy, aż do bladego świtu, opowiadała staruszce w
szczegółach o dwóch ostatnich tygodniach swojego życia.
- Tego się nie da słuchać bez alkoholu – stwierdziła wreszcie członkini rady
zboru, wyciągając z kredensu nalewkę i dwa kieliszki. - Wiem, że to wbrew
naszym zasadom, ale sytuacja jest wyjątkowa – usprawiedliwiła się, widząc
zdumioną minę Jones. - Niech dobry Bóg mi wybaczy. – Spojrzała
znacząco w niebo.
Kładąc się spać na wysłużonej sofie w salonie Patrici, Melanie utkwiła
wzrok w oknie. Nad Nowym Jorkiem wschodziło słońce, zapowiadając
nadejście pogodnego dnia. Na niebie poruszało się mnóstwo ciemnych
punktów przypominających ptaki. Jones wstała i podeszła bliżej,
zaintrygowana sposobem w jaki się przemieszczały. Niespodziewanie przed
samą szybą przemknęła duża skrzydlata postać. Kobieta cofnęła się ze
strachem, przetarła oczy i popatrzyła jeszcze raz. Tajemnicze kropki
stawały się coraz mniej wyraźne, dopóki nie zrobiły się zupełnie
niewidoczne. Mel jeszcze przez jakiś czas sterczała przy parapecie,
czekając na powtórkę zagadkowego zjawiska. W końcu zmorzył ją sen.
Spała niespokojnie, śniąc o Davidzie, Rose, Timo i Grace. W jej
marzeniach sennych przewijały się wydarzenia z klubu, przeplatane
wątkami bez ładu i składu.
Obudziła się dopiero około czternastej. Ostrożnie uchyliła ciążące niczym
ołów powieki i ujrzała panią Wilson siedzącą w fotelu naprzeciwko niej, z
książką na kolanach. Chyba po raz pierwszy od trzydziestu lat, Patricia
opuściła niedzielne nabożeństwo. Wyłączywszy oczywiście dni, kiedy
chorowała, ale ponieważ uchodziła za dziarską i krzepką staruszkę, takie
sytuacje w jej życiu można było policzyć na palcach zaledwie jednej ręki.



- Dzień dobry kochanie. – Patricia przywitała ją szerokim uśmiechem. -
Muszę ci coś koniecznie przeczytać. - Niezdarnym ruchem ręki nałożyła
okulary. - Kiedy mrok wydawał się najczarniejszy ze wszystkich mroków,
jakie kiedykolwiek przybyły pod mój adres, dostrzegłem coś majaczącego w
oddali. Musiałem naprawdę wytężyć wzrok, żeby się temu przyjrzeć, ale im
dłużej patrzyłem w ten malutki jasny punkt na horyzoncie, tym jaśniejszy się
stawał, obejmując coraz większe obszary ciemności .
- Tajemnicza Ścieżka – powiedziała bez wahania Melanie, obracając się na
bok i opierając na łokciu.
- Czytałam już pięć razy i zawsze jest dla mnie inspirująca. – Pani Wilson
zsunęła z nosa okulary. – To straszne, że David zginął... – zawiesiła głos. –
Jednak wielu młodych ludzi zostało ocalonych od losu, który niewątpliwie
zdruzgotałby doszczętnie ich ciała, serca i umysły, zanim dotrwaliby do
dwudziestego roku życia - westchnęła głęboko. - Nie możesz o tym nigdy
zapomnieć. Masz ochotę na jajecznicę ze szczypiorkiem i pomidorami oraz
prawdziwe kakao? - dodała pełnym entuzjazmu tonem.
- Przemożną ochotę. – Jones spojrzała z wdzięcznością na członkinię rady
kościoła.
- W takim razie pędzę przygotować posiłek, a ty się ubierz.
Mel niechętnie rzuciła wzrokiem na strój z zeszłej nocy - jedyne ubranie,
jakie miała ze sobą. Nie licząc ładnej kopertówki.
- Chyba nie myślisz, żeby wkładać na siebie tę zakrwawioną złotą kieckę? -
zapytała retorycznie Patricia. – W moje ciuchy weszłyby trzy Melanie takie
jak ty – zarechotała uroczo. – Dzięki Bogu moja córka zostawiła w
mieszkaniu jakieś ciuchy. Będą mniej więcej pasować. - Wskazała ręką na
oparcie kanapy. - Obawiam się, że nie mam dla ciebie żadnych butów.
Musisz włożyć swoje szpilki.
Po około dwudziestu minutach, Jones stanęła w progu kuchni, umyta i
ubrana w rzeczy pasujące mniej niż więcej, ale przynajmniej pachnące
świeżością.
Przy śniadaniu, które wypadło w porze obiadu, oglądały wiadomości.
Każdy kanał huczał na temat wydarzeń z wczorajszej nocy. W sumie w
Toxic Love zginęło pięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych albo na
skutek postrzałów, albo upadków przy ucieczce. Gdy dziennikarz wymienił
imię Davida, Mel poczuła uścisk w żołądku. Szczególnie zabolał ją fakt, że



wszędzie określano go mianem żigolaka pracującego w klubie, a nikt nie
zdawał sobie sprawy z tego, czego dokonał.
Dwudziestu pięciu osobom z Tajlandii, pomiędzy szesnastym a
osiemnastym rokiem życia, została udzielona potrzebna pomoc medyczna,
socjalna i psychologiczna. W jednym z programów pokazano krótki
wywiad z szefem departamentu policji, który wspomniał o anonimowym
zgłoszeniu otrzymanym zeszłej nocy.
- Czy to znaczy, że każdy może zgłosić cokolwiek i na miejsce zostaną
wysłane radiowozy, karetki czy straż pożarna? - dociekał dziennikarz.
- Naszym obowiązkiem jest sprawdzenie wszystkich docierających do nas
raportów. W tej konkretnej sprawie, w niewielkim odstępie czasu, wpłynęło
kilka zawiadomień potwierdzających, że w klubie dzieje się coś bardzo
niepokojącego – odparł naczelny.
Wszędzie omawiano nietypową pogodę i wyrażano dogłębne zdziwienie, że
mimo szalejącej burzy, obyło się bez ofiar. Piorun uderzył w kościół na
Flushing, Queens. Strażacy gasili pożar przez ponad pół godziny, ale
niestety w jego efekcie dach świątyni doszczętnie spłonął.
- Możesz u mnie zostać tak długo, jak potrzebujesz – odezwała się ciepłym
tonem pani Wilson, ściszając nieco telewizor.
- Dziękuję - wyszeptała Jones. - Zaraz będę się zbierać. Muszę się ogarnąć i
porządnie wyspać. - Kobieta dopiła kakao. - Jutro w pracy spodziewam się
tajfunu.
- Jestem z ciebie taka dumna, kochanie - W oczach staruszki błysnęły łzy.
 Mel uścisnęła jej rękę.
- Jason powiedział, że miałaś wiele marzeń i nigdy z nich nie
zrezygnowałaś.
- Naprawdę tak powiedział? - wzruszona Patricia zasłoniła ręką usta.
- Tak. I że dokonasz jeszcze wiele dobrego.
Pani Wilson sięgnęła po chusteczki i wysuszyła mokre plamy pod oczami.
- Jadę do domu. - Mel podniosła się od stołu i pocałowała staruszkę w
policzek. - Ubrania oddam przy najbliższej okazji – krzyknęła już z
korytarza.
- A co mam zrobić z twoimi? - zawołała za nią Patricia, słysząc
zatrzaskujące się drzwi. Pokręciła tylko głową i udała się do salonu.
Podniosła z ziemi złotą sukienkę i siateczkowe czarne rajstopy i włożyła
wszystko do plastikowego worka.



Jones dotarła do domu grubo po osiemnastej. Marzyła o gorącej kąpieli i po
raz kolejny wychwalała Boga za to, że robiąc remont kilka lat temu, wbrew
radom ekipy budowlanej, jednak uparła się przy wannie, zamiast godzić się
na klaustrofobiczną kabinę prysznicową. Wprawdzie odbyło się to kosztem
udogodnienia w postaci pralki, ale i tak było absolutnie warto. Jones jakoś
pogodziła się z przykrym faktem, że przez kolejny rok jest skazana na
korzystanie z miejskich pralni, byleby móc wygrzewać się w wannie z
maseczką na twarzy. W łazience najlepiej jej się myślało, modliło i czytało.
Stąd zniekształcone pod wpływem wilgoci strony w Biblii i większości
książek.
Ostatniej nocy Mel absolutnie potrzebowała czyjegoś towarzystwa. Teraz
marzyła jedynie o samotności. Wjechała windą na ósme piętro i kiedy tylko
metalowe drzwi rozsunęły się, ujrzała całą grupę młodych ludzi siedzących
i stojących pod jej mieszkaniem.
- Rose? - Jones utkwiła wzrok w dziewczynie, która natychmiast zerwała
się z podłogi. - Co wy tutaj robicie?
- Czekamy od kilku godzin, do kurwy nędzy! – wyrzuciła z siebie
zdenerwowana nastolatka. - Nie mogłam się do ciebie dodzwonić!
Melanie dopiero w tym momencie olśniło, że jej telefon przez cały ten czas
pozostawał rozładowany.
- Słyszeliśmy o Toxic Love. – Rose bezradnie rozłożyła ręce. – Całe miasto
o tym trąbi. Nie wiedzieliśmy dokąd pójść.  
- Jak znaleźliście mój adres? - zapytała Mel, unosząc brwi.
- Nie trzeba być MacGyverem, żeby tego dokonać.  – Rose spuściła głowę i
zaczęła zgniatać w dłoni jakiś papierek. – Kiedyś wspomniałaś, w którym
apartamentowcu mieszkasz, a on ma tylko sześć klatek.
Jones nadal znacząco wpatrywała się w dziewczynę.
- No... - Nastolatka zająknęła się.  – Stróż z dołu podał nam numer lokalu,
kiedy wyjaśniliśmy, że jesteśmy twoimi dalekimi krewnymi z Saint
Louis… i przyjechaliśmy w odwiedziny...
Melanie jęknęła ze zgrozą na myśl, że facet łyknął tę historyjkę.
- Czyli użyliście podstępu? - skwitowała i włożyła klucz w zamek. - Bóg
nie pochwala takich rozwiązań – dodała z naburmuszoną miną.
Z lokalu obok wyłonił się Roger. Jones prawie mu współczuła,
podejrzewając, że pewnie odpadło mu ucho od kilkugodzinnego warowania
pod drzwiami. W życiu nie przepuściłby takiej okazji.



- Wszystko w porządku, Mel? - Mężczyzna obrzucił towarzystwo
pogardliwym wzrokiem, udając głęboką troskę o sąsiadkę.
- Tak.
Brown wrócił do mieszkania, najwyraźniej ociągając się. Węszył jakąś
sensację, lecz musiał obejść się smakiem.
- Możemy wejść? - zapytała z nadzieją w głosie Grace.
Kobieta westchnęła i znów spojrzała na siedmioro dzieciaków z
najdziwniejszymi fryzurami i kolorami włosów, w podziurawionych
dżinsach, wyzywających bluzkach i mini spódniczkach. Pośród nastolatków
wyłaniał się wysoki Ron, klubowy alfons. Miał na sobie czarną koszulkę na
ramiączkach, doskonale eksponującą straszliwe tatuaże pokrywające
ramiona i szyję. Prawdopodobnie okupowały również jego tors i nogi, ale
koszulka i dżinsy uniemożliwiały stwierdzenie tego ze stuprocentową
pewnością.
- Krewni z Saint Louis... –  mruknęła Mel pod nosem – Pięknie...
- Możemy wejść? - powtórzyła pytanie Grace.
Jones wahała się, rozważając, czy to dobry pomysł. Oczami wyobraźni
widziała żonę pastora Hawke, kwitującą jej lekkomyślność pełną
dezaprobaty miną.
- Jasne – zgodziła się w końcu bardziej pojednawczym tonem, mając
nadzieję, że nie zostanie okradziona lub zamordowana. – Właźcie. Tylko
żadnych papierosów i alkoholu.
Cała grupa ruszyła z dużym entuzjazmem do środka. Timo rozsiadł się w
bujanym fotelu, jakby od dawna tu mieszkał. - Mogę zapalić? - wyjął
paczkę Cameli, nie zważając na wcześniejszy stanowczy zakaz Mel.
- Nie.
Chłopak niechętnie schował papierosy.
- Wiedziałaś, że coś złego się wydarzy – stwierdziła Rose, przyglądając się
książkom na regale. – Zabroniłaś nam przychodzić w sobotę do klubu.
- Otrzymałam taki przekaz – zaczęła Jones. – Podobnie jak ty miałaś sen,
mnie nie opuszczało przeczucie, że...
- Ale jaki, kurwa, przekaz? - odezwał się po raz pierwszy Ron, przerywając
jej wywód. Ich język wciąż nie należał do uładzonych form komunikacji.
Mel zawiesiła wzrok na Rose. Dziewczyna przeżywała wydarzenia z Toxic
Love, ale na pewno nie wiedziała o Davidzie. Była zbyt opanowana. Jones
przez chwilę zastanawiała się, jak poinformować ją o śmierci chłopaka.



- Jesteście głodni? - zapytała nagle, odwracając rozmowę na inny tor  i
wyrwała żwawo do kuchni, pociągając za sobą Rose. – Chodź ze mną -
rzuciła półgębkiem. - Mam tylko mrożone pizze! - zawołała, stojąc przed
otwartą lodówką.
- Może być! – odkrzyknął Timo.
- Rose - Melanie położyła obie dłonie na ramionach dziewczyny. - Muszę ci
coś powiedzieć.
Podbródek Rose wpadł w niekontrolowane drżenie, jakby przeczuwała, że
treść wiadomości będzie bardzo zła.
- Coś mu się stało, prawda? - wymamrotała, a na jej twarzy pojawił się
grymas bólu.
- Ze wszystkich sił próbowałam go ocalić, ale nie zdołałam. Tak bardzo mi
przykro.
- Obiecałaś, że go ochronisz! - Dziewczyna gwałtownie się cofnęła, a z jej
niebieskich oczu trysnęły łzy.
- Wiem. Nie mogę przestać o tym myśleć.
Rose bezwładnie opadła na krzesło, podkurczyła kolana i przywarła do nich
głową. Jones ostrożnie podeszła i kucnęła tuż obok.
- Rose, byłam z nim, kiedy umierał - wydusiła z siebie.
- Po co mi o tym mówisz? Co? - warknęła dziewczyna. - Co się tam, do
cholery, stało?
- David poprosił, żebym ci przekazała…
Dziewczyna zastygła, jakby skamieniała.
- … że żałuje, że wszystko nie ułożyło się inaczej.
Rose jeszcze przez moment trwała w całkowitym bezruchu, a potem wstała
i bez słowa włączyła piekarnik.
- Davidowi też na tobie zależało. - Jones oparła się o drzwiczki lodówki. -
Strasznie żałuję, że wszystko nie ułożyło się inaczej. Moje serce jest
rozszarpane na drobne kawałki. Wiem, że muszę sobie wybaczyć, że go nie
uratowałam. Chciałabym ci tyle opowiedzieć… - Melanie otoczyła
dziewczynę ramieniem. Czuła pod ręką sztywność jej ciała, ale nie
odpuszczała. - Oddałabym za niego życie, Rose - powiedziała nagle. -
Wolałabym zginąć zamiast niego! - wyrzuciła z siebie, dławiąc się od łez.
Wtedy dziewczyna odwzajemniła jej uścisk.
- Nie mów tak! Co ja bym teraz bez ciebie zrobiła? - wypaliła z żalem. -
Mel, co tam się stało? - Patrzyła, oczekując wyjaśnień.



- Opowiem ci - kobieta się zawahała - ale dopiero za jakiś czas. Dobrze?
Dziewczyna kiwnęła twierdząco głową.
Gdy wróciły do pokoju z czerwonymi od płaczu oczami, niosąc piętrowo
ułożone pizze, wszyscy siedzieli pogrążeni w całkowitym milczeniu.
Smutni, przerażeni, bezradni.
- Okej. Wcinajcie, bo mi tu zaraz padniecie z głodu - bąknęła Jones,
pociągając głośno nosem.
Resztę wieczoru i połowę nocy spędzili na rozmowach o życiu, Bogu i
sensie istnienia. Melanie pożegnała się z możliwością przetrawienia w
samotności wydarzeń z Toxic Love. Z jednej strony czuła wściekłość, że
nie dość, że nie mogła porozmawiać z Bogiem na osobności na temat
tragicznych okoliczności śmierci Davida, to jeszcze znalazła się w sytuacji,
na którą nie miała w tym momencie najmniejszej siły i ochoty. Z drugiej
strony, widząc dzieciaki z marginesu chłonące każde słowo, miała głęboką
świadomość, że ich przemiana jest niezaprzeczalnym cudem, jaki właśnie
dzieje się na jej oczach. Mimo, że wiele dzieliło nastolatków od
doskonałości, ich serca były niepodważalnie inne.
- Możemy dziś zostać u ciebie? - zagadał Timo około drugiej w nocy.
- Tu przecież nie ma miejsca – Mel rozejrzała się z przerażeniem po
niedużym mieszkaniu.
- Nam w zupełności wystarczy – oznajmiła radośnie Grace. – Nie
potrzebujemy niczego więcej niż kawałka podłogi.
- Ciesz się, że nie ma reszty – wtrącił bezceremonialnie chłopak z dredami.
- Czyli około…  – przymrużył szelmowsko oczy – dwudziestu paru osób.
- Rzeczywiści pocieszyłeś mnie – odparowała Jones.

***

Budzik zadzwonił nieubłaganie o szóstej trzydzieści. Mel otworzyła jedno
oko i cicho stęknęła, czując rwący ból w różnych odcinkach pleców. Rose i
Grace śpiące w jej łóżku, nawet nie drgnęły na przeraźliwy dźwięk
wydobywający się z kwadratowego pudełka. Kobieta sięgnęła ponad ich
bezwładnymi ciałami i pacnęła przycisk. Potem rzuciła okiem na małolaty
stłoczone na podłodze niczym sardynki w puszce, zastanawiając się po raz
kolejny, jak to się w ogóle stało, że jej los splatał się z losem
zdegenerowanych dzieciaków z ulicy. Uchwycenie w jaki sposób do tego



doszło było niczym, w porównaniu z próbą rozłożenia na czynniki pierwsze
mechanizmu, który sprawił, że to zadziałało. Powód wydawał się
oczywisty. W normalnych okolicznościach coś takiego nie miało prawa się
wydarzyć i odnieść sukcesu. Jednak obecne okoliczności nie należały do
normalnych, lecz do nadzwyczajnych.  
Z ust wkomponowanego w fotel Rona, wydobyło się miarowe chrapanie i
świszczenie, wyrywając Jones z dogłębnego analizowania zaistniałej
sytuacji. Facet nie miał na sobie koszulki, więc arcydzieło na jego piersi
stało się idealnie widoczne. Rysunek wielkiego łba diabła z rogami,
spomiędzy których wypełzał wąż, walił po oczach mnogością jaskrawych
kolorów. Zawsze można wpakować szatana do klatki – pomyślała Mel,
uśmiechając się i wyobrażając sobie poprzeczne i pionowe pręty wokół
diabelskiej gęby. Usuwanie misternych i pokrywających większość
powierzchni ciała Rona tatuaży, chyba by go zabiło. Krzywiąc się, zwlokła
się z łóżka i poczłapała do łazienki.
- Hej! Wstawajcie! - Jej usta wydały bełkoczący dźwięk. Wołała,
 szczotkując jednocześnie zęby. - No już! - dodała po chwili, zakręcając
kurek z wodą. - Muszę iść do pracy, a wy tu nie zostajecie! – ryknęła im w
końcu tuż nad głowami, widząc że poprzednie komunikaty nie przyniosły
najmniejszego rezultatu.
- A może zostawisz nam klucze? - wymamrotał sennie Timo, przewracając
się na drugi bok i zatykając uszy.
- Nie ma mowy! Musicie się wynieść przed siódmą – oświadczyła
zdecydowanym tonem.
- Litości, panno Jones – powiedział błagalnym tonem.
- Ale z twojego życia nie musimy się wynosić, prawda? - zapytała
przekornie Rose, przeciągle ziewając.
Mel udała, że rzuca jej groźne spojrzenie.
- Nie przeginaj.
- Co jest na śniadanie? - odezwał się ponownie nastolatek z dredami,
gwałtownie wyskakując spod koca. - Masz coś innego niż pizza?
- Jak się nie podoba, są knajpy. Jezu drogi! - Jones zasłoniła ręką oczy. –
Timo! Zaraz oślepnę. Ubierz coś na siebie!
Chłopak obojętnie wzruszył ramionami i powlókł się do łazienki, wcale się
nie przejmując, że paraduje w opadających gaciach z połową pośladka na
wierzchu.



Przed siódmą nastolatki posłusznie zaczęły opuszczać mieszkanie.
- Pa – Rose zarzuciła ręce na szyję Mel i cmoknęła ją w policzek. –
Dziękuję.
- Proszę – Jones stanęła w otwartych drzwiach, odprowadzając dzieciaki
wzrokiem do windy. - Bądźcie grzeczni. Widzimy się jutro – rzuciła na
odchodne.
Z sąsiedniego lokalu wydobył się jakiś dźwięk. Mel pośpiesznie zniknęła w
swoim mieszkaniu. Nie miała najmniejszej ochoty na konwersację ze
wścibskim Rogerem, która z pewnością przypominałaby odpowiadanie na
pytania detektywa.
Tego dnia w biurze panował totalny chaos. Firma wrzała informacjami z
poprzedniego dnia, próbując równocześnie gasić wybuchające pożary.
Klienci, mimo wystosowania oficjalnego pisma, wydzwaniali przez cały
dzień, dopytując czy w związku z zaistniałymi okolicznościami ich interesy
są należycie zabezpieczone.
- Na miłość boską, panie Brooks! - huknął w pewnym momencie George w
słuchawkę – Ray Watkins nie został aresztowany za malwersacje
finansowe!
Wtedy wszyscy współpracownicy zdali sobie sprawę, że emocje właśnie
sięgnęły zenitu. Kathy Smith bacznie przyglądała się Mel, ale niewątpliwie
doszła do słusznego wniosku, że i tak niczego się nie dowie. Jones podjęła
decyzję, że przez kilka najbliższych dni pomoże kolegom uspokoić sytuację
i ogarnąć firmowe sprawy, a następnie weźmie zaległy urlop i wyjedzie do
rodziców. Czuła, że nie należy już do tego miejsca i po powrocie zacznie
się rozglądać za inną pracą.
Rada nadzorcza wyznaczyła w trybie natychmiastowym osobę
reprezentującą firmę do czasu, kiedy pan Watkins nie powoła
pełnomocnika, który zadba o jego biznes. Wyglądało na to, że Ray'owi
groziło wiele lat więzienia, a może nawet dożywocie, ze względu na
precedens z 2013 roku. Alex Campbell, właściciel salonu masażu na
przedmieściach Chicago, stanął przed sądem pod zarzutem przemytu ludzi,
zmuszania ich do wykonywania usług seksualnych, konfiskaty ich
dokumentów i wymuszania haraczy. Został skazany na najwyższą z
możliwych kar – resztę życia w niewoli.  
Zarzuty postawiono również wielu ochroniarzom Watkinsa. Z uwagi na
powiązania Ray'a z zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się



handlem ludźmi, do akcji wkroczyło FBI. Istniały także podejrzenia, że w
całą aferę zamieszani są funkcjonariusze policji na wyższych szczeblach.
Innymi słowy, totalna zadyma.
Popołudniu Melanie wsiadła do swojej nieśmiertelnej Toyoty i pojechała do
willi przy Bryant Park. Brama była lekko uchylona, więc kobieta wycofała
auto i zaparkowała na ulicy, a następnie weszła do ogrodu. Idąc drogą
prowadzącą w stronę domu, zauważyła ogrodnika przycinającego krzewy.
- Dzień dobry! - zawołała i zamachała ręką. Mężczyzna spojrzał w jej
kierunku i odłożywszy sekator, wolnym krokiem podszedł bliżej.
- Tu mieszkają moi przyjaciele – wyjaśniła Jones, kiedy ogrodnik znalazł
się na tyle blisko, że mógł ją wyraźnie usłyszeć. – Chciałabym sprawdzić,
czy są w domu.
Około sześćdziesięcioletni Hiszpan zmierzył ją wzrokiem, jakby przyleciała
z księżyca.
- Seniorita. Tutaj nikt nie mieszkać. Dom na sprzedaż wiele lat – powiedział
łamaną angielszczyzną. - Nikt nie chce kupić. W końcu oddać za bezcen. -
Mężczyzna westchnął z żalem.
-  Jak to? - Oczy Melanie zrobiły się okrągłe ze zdziwienia. - Ale przecież...
- zaczęła i ugryzła się w porę w język, stwierdzając, że nie ma sensu mu
mówić, że odwiedziła to miejsce trzy razy w przeciągu ostatnich dwóch
tygodni i wcale nie wyglądało na wymarłe. - Czy mogłabym zobaczyć willę
w środku? - zapytała zamiast tego.
- Ale tam niczego nie być – ciągnął dalej ogrodnik, kalecząc niemal każde
słowo. – Pusto. Tylko parę rzecz w foliach.
- Czy mogę mimo to wejść do środka? - Jones wyszczerzyła zęby w
przymilnym uśmiechu. – Ma pan może klucze?
Mężczyzna przez moment stał w bezruchu, jakby poddawał jej prośbę
dokładnej analizie, ale ostatecznie zaczął grzebać w kieszeni.
- Jak pani sobie chcieć – wymamrotał niewyraźnie, wyciągając metalowy
przedmiot.
Kiedy podeszli do wejścia, Mel rzuciła okiem na kołatkę w kształcie głowy
orła. Hiszpan wsunął klucz do zamka i uchylił drzwi.
- Proszę. – Zrobił jej przejście.
W salonie brakowało nawet beżowych kanap. Po prawej stronie stała
komoda wykonana z ciemnego drewna, owinięta w przezroczysty worek.



- Mówiłem pani przecież. Nikt tu nie mieszkać – powtórzył po raz kolejny
ogrodnik i wręczył jej klucz. - Jak już skończy i wyjdzie, niech zamknie i
odda mi klucz – oznajmił i ruszył do korytarza.
Mel zaczęła się rozglądać. Weszła do jadalni, łazienki i kilku innych
pomieszczeń na parterze. Wróciło kilka wspomnień. Zrobiła inspekcję
garderoby na pierwszym piętrze. Po szafie i ogromnym lustrze nie zostało
ani śladu. Właściwie większość pokoi zionęła kompletną pustką. schodząc
na dół, zauważyła jakąś przemykającą postać.
- Miał pan rację! – zawołała, sądząc, że to ogrodnik – Rzeczywiście nic
tu… - Głos uwiązł jej w gardle.
- Witaj Mel – Jason opierał się o ścianę przy wejściu do jadalni.
- Jak mogłeś mnie opuścić? - Kobieta od razu wyciągnęła ciężką artylerię. -
Czy macie zwyczaj zostawiania nas, kiedy was najbardziej potrzebujemy?
A potem pojawiania się, jak gdyby nigdy nic? - parsknęła.
- Mel – Bright postawił krok w jej kierunku. – Nasze zadanie się skończyło.
Jones wybuchnęła cynicznym śmiechem.
- Wybacz – powiedziała, powściągając buzujące w niej emocje. – To, co
mówisz po prostu mnie przerasta.
- Wiem, że było ci bardzo trudno.
- Naprawdę? - Melanie skrzyżowała ręce na piersiach.
- Jezus cały czas wam towarzyszył – odezwał się cicho anioł.
Kobieta poczuła uścisk w żołądku, przypominając sobie Davida
wskazującego na kogoś w pokoju. Kogoś, kogo ona nie widziała.
- Dlaczego Bóg pozwolił, żeby David umarł? - zapytała gwałtownie, wręcz
agresywnie. - Powiedz mi! Dlaczego? Taki młody. – Kobieta pokręciła
bezradnie głową. - Miał przed sobą całe życie. Mógł się ożenić z Rose,
doczekać dzieci i doznać wreszcie trochę szczęścia na tym ziemskim
padole. – Wzruszyła się. - Wiesz, że Rose mu się naprawdę podobała?
- Pozwól, że coś ci pokażę – zwrócił się do niej łagodnie agent.
- Gdzieś już to słyszałam – burknęła wrogo. – A potem wpadłam, jak
śliwka w kompot. – Chaotycznie otarła kilka łez toczących się po policzku i
odwróciła się, żeby odejść.
- Mel. Zostań – poprosił Jason, wcale niezrażony jej opryskliwym tonem.
Wyciągając dłoń w kierunku jasnej ściany w salonie, zachęcił ją
spojrzeniem, żeby popatrzyła.



Wówczas na płaskiej powierzchni natychmiast zaczęły się przewijać różne
obrazy. Zupełnie jak w kinie. Początkowo Jones nie potrafiła się w nich
połapać, ale w końcu uświadomiła sobie, że klatka po klatce ogląda sceny z
Toxic Love, od momentu kiedy wraz z Davidem opuściła apartament Ray'a.
Biegli schodami. Padły strzały. Kula trafiła chłopaka. Mel zaciągnęła go do
pokoju na dole. Odegrana została słowo po słowie cała rozmowa między
nimi. Tylko, że... David nie umarł, bo karetce udało się dotrzeć wcześniej.
Młody mężczyzna leżał w szpitalu, wyzdrowiał i całym sercem starał się
podążać właściwą ścieżką. Melanie patrzyła na różne sytuacje z jego życia.
Pomagał takim jak on. Służył Bogu. Planowali z Rose ślub. Nagle kobieta
zobaczyła, że  David podróżuje w autobusie jadącym do Atlanty. Potem
obserwowała szemrane towarzystwo, w jakie się wplątał. Była świadkiem
rozmowy telefonicznej, podczas której on i Rose mocno się pokłócili.
Widziała siebie płaczącą. Wreszcie ujrzała jasnowłosego chłopaka
siedzącego ze zwieszoną głową na ławie oskarżonych, a następnie
skazanego na dożywocie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
Widok więziennej celi i nóg Davida dyndających nad podłogą zakończył
projekcję filmu. Jones zasłoniła ręką usta i przez chwilę milczała, wpatrując
się z osłupieniem w pustą ścianę.
- Jego życie wcale nie musiało się tak skończyć! – wypaliła. – David mógł
podjąć inną decyzję! – Zacisnęła usta.
- Mógł, ale nie podjął. - Oczy Jasona przybrały głęboko zielony kolor. – Nie
oskarżaj pochopnie Boga, ponieważ nigdy nie widzisz pełnego obrazu.
Każda sytuacja składa się z mnóstwa elementów, o których nie masz
pojęcia. Nie myśl tylko o tym, co tu i teraz. Ziemska pielgrzymka jest
jedynie wycinkiem wieczności.
Zapadła długa cisza.
- Czy on jest…? - zaczęła Mel i urwała w pół zdania.
- Tak, jest szczęśliwy - odparł anioł. - Przebywa w obecności Boga, który
właśnie uzdrawia jego serce z ran, jakie zadało mu życie.
Kolejne łzy potoczyły się po policzkach kobiety. Tym razem były to łzy
ulgi i radości.
- Nie udało mi się go uratować - wykrztusiła.
- Uratowałaś go bardziej niż myślisz, Mel. - Bright uśmiechnął się. -
 Dlaczego nie powiedziałaś dzieciakom o Harm Prevention?
- Byłeś wczoraj u mnie w mieszkaniu? - Mel głośno wytarła nos.



- Nie potrafiłem cię jeszcze opuścić – zażartował.
- Bałam się, że mi nie uwierzą. Albo nie zrozumieją. Czy nie powinnam ich
najpierw nauczyć o charakterze, moralności i Bożych drogach?  
- Większość z nich przeżyła szokujące doświadczenia z ciemną stroną mocy
i mało co ich zdziwi - zauważył Jason. – Są głodni poznania żywego Boga
wraz z całym Jego Królestwem.
- Nie jesteś moim aniołem stróżem, prawda? - Melanie zmieniła temat.
- Nie. To nie na moją wytrzymałość – oznajmił z przekąsem.
.- Mogę go zobaczyć?
- Kogo? Twojego strażnika?
- Tak.
- Naprawdę chcesz?
Jones kiwnęła głową.
- No to patrz. – Jason spojrzał ponad głową kobiety, na przestrzeń tuż za
nią.
- O Boże! - wyrwało się z jej piersi, kiedy podążyła za jego wzrokiem. – On
wygląda dokładnie tak, jak ja! - krzyknęła, wskazując palcem na kształt za
swoimi plecami.
- Aniołowie stróże często przybierają fizjonomię tych, których pilnują –
wyjaśnił agent.
- Fakt – powiedziała powoli Jones, nie mogąc oderwać oczu od postaci.  –
Kiedy apostoła Piotra zwolniono z więzienia, jego przyjaciele sądzili, że to
nie on, lecz jego anioł - przypomniała sobie historię z Biblii.
- A co zabawniejsze, przez całą noc modlili się o jego uwolnienie –
skomentował Jason. - A gdy tak się stało, łatwiej było im uwierzyć w to, że
to anioł Piotra, niż że Bóg wysłuchał ich modlitw. Czasem zupełnie was nie
rozumiem – dodał, marszcząc czoło.
- Muszę bardziej zgłębić temat aniołów – bąknęła Mel, obserwując
wyglądającą identycznie jak ona istotę, rozmywającą się w powietrzu. -
Dlaczego mój anioł jest taki małomówny?
- Ciebie nikt nie zdoła przegadać - stwierdził figlarnie Bright. - Wy, ludzie,
jeszcze nie za bardzo wiecie, w jaki sposób z nami współpracować, ale
nauczycie się. – Ruszył do wyjścia. – Ta sztuka będzie w przyszłości bardzo
ważna. Pewnych zadań my nie wykonamy bez was, a innych wy bez nas -
dopowiedział, przekraczając próg salonu.
- Już odchodzisz? - zapytała Mel z wyczuwalnym żalem w głosie.



- Nie martw się. To nie jest nasze ostatnie spotkanie – rzucił, przenikając
przez ścianę.
Jones jeszcze przez dłuższą chwilę wpatrywała się w miejsce, w którym
zniknął.
- I co? Gdzie ci znajomi? - zagadał do niej ogrodnik z lekką ironią w głosie.
- Nie mam pojęcia - odparła, wsuwając w jego rękę klucze i wzruszając
obojętnie ramionami.
- Taki ładny dom. - Mężczyzna wziął się pod boki. - Oby ktoś dobry go
kupić.
- Ja go kiedyś kupię - oznajmiła z przekonaniem.
- Pani? - Jego ton wyrażał totalne zdziwienie.
- Tak. I nawet wiem, co tu urządzę. Do widzenia - pożeganała się,
zostawiając oniemiałego mężczyznę za sobą.
Po powrocie do domu, przegryzła coś i usiadła przy swoim biurku.
- Tato, wybacz – zwróciła się do Boga. – Ja chyba naprawdę niewiele
rozumiem. - Oparła podbródek o dłonie. – Tak mi strasznie smutno, że
David nie żyje. I wiem, że to nie moja wina. Cieszę się, że jest szczęśliwy.
Wyciągnąwszy czystą kartkę papieru z pojemnika w drukarce, położyła ją
przed sobą. Wzięła do ręki długopis i spojrzała na oparte o lampkę
poplamione krwią zdjęcie Davida z matką i siostrami.
Droga pani Crow  – zaczęła pisać, pochylając się nad stroną. Nazywam się
Melanie Jones. Miałam przywilej poznać pani syna, Davida, na dwa
tygodnie przed jego tragiczną śmiercią.  Przerwała, zastanawiając się, co
napisać dalej. Był bystrym, wrażliwym i bardzo zranionym człowiekiem.  
Zapewne usłyszała pani i jeszcze usłyszy wiele złych rzeczy na jego tema t.
Odchyliła się do tyłu, gryząc czubek od długopisu. To prawda, że nie
prowadził świętego życia, ale tuż przed tym, jak mu je odebrano, zrobił coś
wspaniałego. Nikt w mediach o tym nie powie, ale David przyczynił się do
ocalenia ludzi przetrzymywanych w klubie wbrew ich woli.  Kobieta znów
spojrzała na zdjęcie. Chcę, aby czuła pani dumę myśląc o nim. Z
poważaniem. Melanie Jones.

***

Przez kilka następnych dni, sprawa Toxic Love powoli cichła. Oczywiście
w prasie i telewizji wciąż poświęcano sporo uwagi wydarzeniom z minionej



soboty, ale wrzawa stopniowo przygasała. Klub został zamknięty aż do
rozstrzygnięcia, co zrobić z ogromną powierzchnią, nadal należącą do pana
Watkinsa. W firmie sytuacja również wracała do normy. Melanie
zaplanowała wylot do Kansas na poniedziałkowy poranek. Zamierzała
spędzić z rodzicami kolejne dwa tygodnie.
W niedzielę zjawiła się w kościele i została namierzona przez pastora
Hawke, który natychmiast do niej podszedł i zaczął roztrząsać zajścia z
klubu. Buzia mu się nie zamykała i w końcu Mel poczuła, że robi jej się
słabo. Nabożeństwo powoli się rozpoczynało. Gitarzysta wszedł na
niewielkie podium, wziął instrument i wygodnie usadowił się na krześle.
Dźwięki muzyki wypełniły całą salę, wprowadzając wiernych w błogi
nastrój. Wówczas do środka wmaszerowała spora grupa młodych ludzi, z
Rose na czele.
Margaret, stojąca obok swojego męża, gwałtownie wciągnęła powietrze.
Przez pomieszczenie przebiegł szmer zaniepokojonych wiernych, kiedy
nastolatkowie w pozostawiających wiele do życzenia ciuchach, choć bez
dwóch zdań najlepszych, jakie mieli, paradując przez cały kościół, usiedli w
dwóch pierwszych rzędach. Nie mieli zielonego pojęcia, że właśnie zajęli
miejsca przeznaczone od wieków na wieki wieczne dla przywódców
wspólnoty.
Ron, alfons z klubu, ubrał cienką bluzę z długimi rękawami, żeby jak
najbardziej ukryć swoje nieszczęsne tatuaże. Niestety rysunek jaskrawo
niebieskiego łba kobry z rozłożonym kapturem, wychylał się zza kołnierza i
nieubłaganie piął na szyję, żeby w końcu zwieńczyć policzek mężczyzny
długim czerwonym jęzorem.
Dziewczęta, rozglądając się wokół z ciekawością, próbowały nerwowymi
ruchami naciągnąć przykrótkie spódniczki, ledwo zasłaniające im tyłki.
Pobożny i doskonale ułożony chłopak grający na gitarze, niemal nie spadł z
krzesła. Pastor Albert zastygł na chwilę w bezruchu, wpatrując się niczym
zahipnotyzowany w kompletnie kosmiczny widok. Następnie wciągnął Mel
za grubą kotarę oddzielającą główną salę od mniejszego bocznego
pomieszczenia, gdzie członkowie Przełomów raczyli się po nabożeństwach
kawą i herbatą.
- Mel – syknął złowrogo. – Co ty wyprawiasz?
- Wcale nie kazałam im tu przyjść - obruszyła się Jones. - Zresztą ich nie da
się do niczego zmusić. Najwyraźniej sami chcieli.



- Nie mamy żadnego doświadczenia w postępowaniu z takimi ludźmi! –
wykrztusił duchowny rozpaczliwym tonem, odchylając kotarę i
przyglądając się nastolatkom, którzy dokonali inwazji na spokojne
 kościelne życie.
- To gdzie mają pójść? - zapytała ściszonym głosem Melanie. – Na ulicę?
Muzyk grał dalej, ale coraz szybciej, wprawiając w konsternację kobietę za
pianinem. Szacowna członkini wspólnoty myliła się, próbując za wszelką
cenę dotrzymać mu tempa. Jego spojrzenie błądziło po suficie, unikając
konfrontacji z odsłoniętymi udami dziewcząt z pierwszego rzędu. Próbował
ratować sytuację śpiewem, co niestety wywołało jeszcze gorszy efekt.
Skonfundowana pianistka wreszcie przestała grać, dołączając swój głos do
pieśni, jaką gitarzysta wybrał w przypływie zdenerwowania. Wreszcie
ludzie zachęceni chaotycznymi gestami jej rąk, zaczęli śpiewać.
- Wygląda na to, że musimy zdobyć doświadczenie – odezwała się znów
Mel. - Niech pastor na nich spojrzy.
Kilka dzieciaków, w tym Rose, wstało. Chociaż nikt nigdy ich tego nie
uczył, wznieśli ręce do góry i zamknęli oczy. Niektórzy uklęknęli w
przejściu i ukrywając twarz w dłoniach, żarliwie się modlili. Patricia
Wilson w żółwim tempie wydobyła się z czwartego rzędu, przeciskając się
między wiernymi stłoczonymi w ławkach. Podeszła do jednej z klęczących
nastolatek, przykucnęła i otoczyła dziewczynę ramieniem. W jej ślady
podążyli inni. Theodor Fay, jeden z liderów, zbliżył się do Timo, który
niespodziewanie wtulił się w pierś mężczyzny i zaczął płakać, a raczej wyć,
obsmarkując jego odświętną koszulę.
- No cóż, Albercie – wyszeptała Mel. – Coś mi mówi, że nauczymy się nimi
zajmować szybciej niż nam się wydaje.
Jones rozpierała duma, że kościół stanął na wysokości zadania. Czuła, że
może spokojnie wyjechać, bo nastolatkowie zostaną otoczeni miłością i
opieką, wywracając przy okazji do góry nogami pełen stagnacji żywot
wspólnoty. Wiedziała, że przyniosą świeżość. Będą niesforni i przyspożą
mnóstwa problemów, a jednocześnie staną się źródłem obfitego
błogosławieństwa.
W poniedziałek po porannej leniwej kawie, Melanie zamówiła taksówkę na
lotnisko. Zjechała windą na dół i zmierzając do wyjścia z bramy,
wyciągnęła ze skrzynki korespondencję, wśród której pojawiła się między
innymi szaro-brązowa koperta. Na odwrocie brak było adresata, ale



pieczątka nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Wiadomość pochodziła z
Luizjany. Wsiadając do czekającego na nią auta, Jones rozerwała kopertę i
wyjęła złożoną na pół kartkę. Taksówka ruszyła, a Mel przystąpiła do
czytania.
Po przebrnięciu przez dwie pierwsze linijki niecenzuralnych i obraźliwych
słów na temat jej osoby, dotarła do dalszej części listu. Pani wiadomość to
stek kłamstw i bzdur. Wywołała pani w mojej żonie tylko niepotrzebne
emocje, łudząc ją, że jej syn mógł dokonać czegoś wartościowego. Może i
znała go pani przez dwa tygodnie, ale ja miałem do czynienia z tym
krnąbrnym dzieciakiem przez kilka lat.  Melanie poczuła, że zaczyna ją
palić skóra na policzkach. Opuścił rodzinny dom, wcale nie przejmując się
ani matką, ani siostrami. Kiedy tu mieszkał, nie zdobył się na nic
pozytywnego. Był egoistycznym narcyzem. Zepsutym do cna darmozjadem.
Wcale nie dziwi mnie fakt, że został męską dziwką w jakimś klubie.  W
kobiecie wezbrała gwałtowna fala gniewu i miała wrażenie, że za chwilę
wyskoczy w górę, przebijając głową dach samochodu. I nie jestem
zaskoczony tym, w jaki sposób skonał. Z tylnego siedzenia wydobył się
stłumiony dźwięk. Kierowca badawczo spojrzał w lusterko. W tym tygodniu
pogrzeb i oby wszelkie wspomnienia o tym niewdzięcznym chłopaku, zeszły
razem z nim do grobu. Proszę więcej nie pisać ani w żaden sposób się z
nami nie kontaktować. James Crow.
Mel zacisnęła palce, gniotąc kartkę z literkami napisanymi drobnym
maczkiem. W pierwszej chwili powzięła plan, że natychmiast uda się do
Lafayette i zamorduje faceta własnymi ręk ami . W miarę zbliżania się do
lotniska, wzburzenie powoli opadało. Snuła w głowie treść listu, który
napisze do podłego pedofila, nie szczędząc mu gorzkich słów. Jednak kiedy
weszła do hali odlotów, skierowała się do najbliższego kosza na śmieci i
pozbyła się listu, drąc go wraz z kopertą na mikroskopijnej wielkości
kawałeczki. Stwierdziła, że osiągnęła swój cel. Emocje u pani Betty Crow
oznaczały tylko jedno. Wiadomość wzbudziła w niej nadzieję, że David nie
zmarnował zupełnie swojego życia, ale zrobił coś ważnego. Odchodząc od
pojemnika, zwróciła się w stronę stanowisk odprawy.
- O nie, Boże! - mruknęła pod nosem, zatrzymując się gwałtownie. – Nie
ma mowy! Nie będę się modlić o pana Crow – oświadczyła dosadnie. –
 Bynajmniej nie przez najbliższe kilka dni. Albo tygodni. Nie jestem
jeszcze na to gotowa – usprawiedliwiła się i ruszyła dalej.



Jak tylko wylądowała w Kansas, wystukała numer i przyłożyła telefon do
ucha. Po czterech sygnałach zamierzała się rozłączyć, ale nagle w
słuchawce zabrzmiał ładny męski głos.
- Emanuel Curt.
Mel nagle straciła całą odwagę, na którą jeszcze przed chwilą heroicznie się
zdobyła.
- Halo? Jest tam kto? - odezwał się ponownie lekarz.
- Eeee... Tu Melanie Jones – wykrztusiła w końcu. – Nie wiem, czy mnie
pan pamięta... Mój tata...
- Oczywiście, że panią pamiętam. – M ężczyzna przerwał jej nieudolne
wyjaśnienia. – Już prawie straciłem nadzieję, że się pani odezwie.
- No tak – bąknęła. – Wiele się wydarzyło...
- Prawie straciłem, ale nie całkowicie. – Emanuel serdecznie się roześmiał.
Na chwilę zapadła niezręczna cisza.
- Właśnie przyleciałam do Kansas na dwa tygodnie. Jeśli tylko pana
propozycja jest nadal aktualna, chętnie się z panem umówię – powiedziała
szybko, jakby chciała mieć to za sobą.
- Wspaniale. To może jutro o dziewiętnastej?
- Dobrze – odparła Mel, czując że gwałtownie się czerwieni.
- Skąd mogę panią odebrać?
- Wallnut Street 32. Gdzie pojedziemy?
- Zabiorę panią w wyjątkowe miejsce. Do jutra.
- Do jutra. – Jones rozłączyła się i z zadowoleniem malującym się na jej
twarzy, poszła w kierunku wypożyczalni samochodów.

***
Trzy lata później...

- Cześć! - Frontowe drzwi w willi przy Bryant Park otworzyły się z
rozmachem.
Melanie Jones siedziała przed laptopem przy stole w jadalni. Z korytarza
dobiegał hałas.
- Mam okienko. Pani Rodriguez jest znowu chora. – Głos przemieszczał się
coraz bardziej w stronę jadalni. W końcu w wejściu pojawiła się piękna
dziewczyna o ciemnych włosach z jednym pasemkiem w kolorze



niebieskim po lewej stronie głowy. – Ale przynajmniej skończę te dwa
zaległe projekty. Jest coś do jedzenia? Czy tylko mrożona pizza?
Mel podniosła wzrok znad jakiegoś stosu kartek leżących przy komputerze.
- I tu cię moja droga zaskoczę – odezwała się zadziornie. – W piekarniku
czeka cudowny pieczony łosoś w szpinaku i sosie koperkowym.
- Świętujemy coś? - zapytała Rose równie zawadiacko i wystartowała w
stronę kuchni.
- Bardzo śmieszne. Tylko zostaw coś dla innych! - zawołała za nią Jones.
- Masz na myśli Timo, który pochłonął dziś już ze trzy zapiekanki? - D
ziewczyna cofnęła się do progu w jadalni.
- Tyle razy mu powtarzam, że ma zacząć jeść jak człowiek – oznajmiła
bezsilnie kobieta, stukając w klawiaturę. - Mogłabyś jakoś na niego
wpłynąć.
- Ale on jest ciągle głodny – krzyknęła Rose z kuchni. Po chwili wróciła z
łososiem i pieczonymi warzywami na talerzu.
- Czy Timo też zawita w domu wcześniej? - zapytała Melanie, nie
odrywając wzroku od ekranu.
- Nie. Przecież dzisiaj prowadzi w kościele spotkanie młodzieżowe.
Zapomniałaś? – odparła dziewczyna, wstając i znów zmierzając do kuchni.
– Idę zrobić herbatę. Ty też chcesz?
- Tak. Poproszę zieloną. Kiedy zaprojektujesz mój gabinet, co? - odezwała
się Mel.
- Niedługo. Obiecuję!  
- To ja! - ryknął męski głos z korytarza.
- Też zerwałeś się z dyżuru? - zawołała Mel w odpowiedzi.
- Jakie też?! - huknęła Rose. – Mi odwołali zajęcia, a to duża różnica!
- Nieee - odpowiedział Emanuel. - Przecież we wtorki kończę o dwunastej.
– P ochylił się, żeby pocałować żonę.
- No tak – przypomniała sobie Jones.
-   Jest coś do jedzenia? - Mężczyzna sięgnął po orzechy nerkowca wyp e
łni ające po brzegi  plastiko wą  misecz kę .
- Łosoś – wrzasnęła Rose.
- Nie cieszysz się, że mąż już jest w domu? – zagadał figlarnie Curt,
wyciągając rękę po kolejnego orzecha i otrzymując pacnięcie od Mel.
- Cieszę się, ale myślałam, że   trochę popracuję, zanim wrócicie –
mruknęła. - Nie zapychaj się orzechami przed obiadem. – Kobieta



wykonała ruch, chcąc ponownie dać Emanuelowi po łapach, ale on szybko
cofnął dłoń.
- Mel – Rose przyszła do jadalni, trzymając dzbanek z zaparzoną herbatą i
dwa kubki. – Ten dom jest wielki. Dlaczego nie wybrałaś innego
pomieszczenia? Miałabyś święty spokój.
Jones spojrzała na dziewczynę z rezygnacją.
- Bo sądziłam, że coś na szybko skończę, piekąc dla was rybę – podkreśliła
celowo ostatnią część zdania.
- Jedziesz w teren? - Curt spojrzał na plakietkę z napisem "Pomoc ofiarom
przemocy seksualnej. Pracownik socjalny" , przypiętą do bluzki żony.
- Na chwilę. A potem mamy w domu trening grupowy w ramach naszej
fundacji. Pamiętasz?
- Mamy? - Lekarz  udał, że nic na ten temat nie wie, rozglądając się pustym
wzrokiem po suficie.
Jones klepnęła go z całej siły w pośladek.
- Czy to gra wstępna? - zarechotał. - Jeśli tak, to pędzę do łóżka.
-   Dasz mi skończyć robotę czy nie? - Melanie robiła się lekko
zniecierpliwiona.
- Nie – skwitował  zdecydowanie, zamykając z hukiem klapę od jej laptopa.
- No co ty! - G łośno zaprotestowała kobieta, próbując z powrotem
uruchomić sprzęt .
- Najpierw zjesz z rodziną obiad, moja droga. – Emanuel  chwycił żonę za
rękę i siłą wyciągnął zza stołu. Obejmując ją mocno w pasie, zaczął się
poruszać w rytm nuconej przez siebie wymyślonej melodii. - A potem się
zastanowię - wyśpiewał. - Może pozwolę ci trochę popracować.
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