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Dla najsilniejszych kobiet,
jakie znam
– moich córek, Kate i Jane,
oraz mojej mamy, Mary.

Prolog

Zawsze są chwile „przed” i „po”. Głębokie momenty, gdy
w jednej sekundzie życie jest wyraźnym zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, a w następnej staje się ziarniste
i nieostre.
Dzień, w którym to się wydarzyło, siódmy grudnia
2014 roku, był zwyczajny – nie działo się nic wyjątkowego. Niż baryczny znad Arktyki spowodował napływ
zimnego powietrza, które sprawiało, że palce marzły mi
nawet w rękawiczkach, a stopy zdrętwiały w kozakach
z ociepleniem z owczej wełny. Zimowe niebo było zalane
nieskazitelnym błękitem oszpeconym jedynie cienkimi
białymi smugami kondensacyjnymi pozostawionymi
przez samoloty.
Całe popołudnie Theo i ja spędziliśmy przy stoisku
z kawą po irlandzku na jarmarku bożonarodzeniowym.
Obsługiwał nas najbardziej nieporadny z baristów, który
nie potrafił prosto nałożyć bitej śmietany i miał trochę
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zbyt liberalne podejście do kwestii dolewanego alkoholu.
Był to okres okazywania dobrej woli. Błyskały świąteczne światełka, rozrywano domowej roboty niespodzianki
z rolek po papierze toaletowym, wysokimi głosami śpiewano kolędy, kruszące się ciastka z ciasta francuskiego
wdeptywano w parkiet na szkolnym korytarzu, a powietrze wypełniał uderzający w nozdrza zapach cynamonu
i goździków.
Pamiętam, że było to bardzo radosne popołudnie.
Kiedy wróciłam do domu, nastawiłam wodę i odkręciłam termostat. Przez jakiś czas siedziałam ze stopami pod pośladkami, obejmując palcami kubek czarnej
herbaty, i wpatrywałam się w ginący w słabym świetle
ogród. Uwielbiałam Rose, ale dni bez niej były cudowne.
Miałam tak mało okazji, by po prostu posiedzieć, pobyć
sama, nic nie robić – gdy wreszcie miałam trochę czasu
dla siebie, ogarniała mnie olbrzymia radość. Pamiętam,
że ten dzień był najzwyczajniejszy w świecie – aż do
chwili, w której ktoś zadzwonił do mych drzwi.
Mimo że usłyszałam dzwonek, nadal siedziałam
w bezruchu – dopóki nie dobiegł mnie głos Douga, który
zaczął mówić do mnie przez wrzutnik na listy. Dopiero
wtedy błyskawicznie zerwałam się z miejsca.
– Jess? To ja, Doug. Możesz otworzyć?
Wyszłam na korytarz, zorientowałam się, że Doug
chodzi po ganku przed moim domem. Nie było go pod
moimi drzwiami od bardzo dawna.
Nagle zadzwonił telefon, który miałam w kieszeni żakietu. Zobaczyłam numer Douga i uświadomiłam sobie,
że on też słyszy dzwonek telefonu.
– Jess, otwieraj! To ważne.
10

Odebrałam i natychmiast się rozłączyłam.
– Czego chcesz? – spytałam przez cztery solidne panele moich drzwi wejściowych.
– Musimy porozmawiać. Proszę. – Na ostatnim słowie
jego głos się załamał. Odsunęłam zasuwę.
Doug, mój były mąż, mężczyzna, którego rzekomo
„udusiłam swoją miłością”, stał na progu mojego domu
i drżał.
– Mogę wejść?
Spojrzałam ponad jego ramieniem, spodziewając się,
że zobaczę Carol, jego żonę. Nigdy nie opuszczała go ani
na krok.
– Czego chcesz, Doug? – powtórzyłam.
– Mogę wejść? – spytał raz jeszcze.
I to była właśnie ta chwila. Popełniłam błąd i spojrzałam mu w oczy – kobaltowoniebieskie – takie, jakie odziedziczyła po nim Anna, nasze jedyne dziecko. Rose też
takie miała. To właśnie wtedy nastąpił podział – między
tym, co było, a tym, co miało nadejść. Jego kolejne słowa
wybiły w mojej głowie powolny rytm – każde z nich wlało
się w mój mózg niczym tatuaż w skórę. Gdy organizm
musi wysłuchać niechcianych złych wieści, okrutnych
słów, które zmieniają całe życie, coś się z nim dzieje.
Poziom adrenaliny skacze w nieskończoność, żeby ciało
stało prosto, chociaż pragnie złożyć się na pół; żeby serce
nadal biło, chociaż chce rozpaść się na tysiące kawałków.
Kolana się pode mną ugięły, ścięło mnie z nóg. Z mojej
skóry natychmiast polał się pot, lał się aż do koniuszków
palców. Strach mnie zdławił, padłam w ramiona Douga,
poczułam jego znajomy zapach. W mgnieniu oka świat,
który do tej pory znałam, bezpowrotnie się zmienił.
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1. Jess

Dziesięć tygodni później – piątek, 13 lutego 2015 roku

Budzę się ze smakiem soli na ustach. Przez dłuższą
chwilę moje oczy przyzwyczajają się do wczesnoporannego światła, po jeszcze dłuższej chwili uświadamiam
sobie, że płakałam przez sen. Patrzę na neonowe cyfry
na zegarze przy łóżku, trzepoczę mokrymi rzęsami. To
nic nie da – już nie zasnę.
Moje kończyny są sztywne, powoli wychodzę z łóżka
i idę na drugą stronę piętra, by sprawdzić, co się dzieje
w pokoju naprzeciwko. Jest tam i śpi twardym snem.
Opieram się chęci dotknięcia jej, pogładzenia jej czoła
palcami. To już taki zwyczaj – z przeszłości, gdy jako
niemowlę przechodziła zapalenie opłucnej i nie zorientowałyśmy się, że skoczyła jej gorączka.
Jej oddech jest rytmiczny i regularny niczym takt wybijany przez metronom, pierś pod kołdrą unosi się i opa13

da. Przewraca się na brzuch, odwraca twarz ode mnie,
jedną rękę wyciąga nad głową, drugą kładzie z boku.
Otulam jej rękę kołdrą.
Obok znajduje się pokój Anny. Biorę poduszkę z łóżka
i mocno przyciskam ją do piersi, powoli schodząc na dół.
Po chwili ekspres do kawy zaczyna hałasować, obiecując
mi mój poranny nektar.
Wkładam lunch do pudełka Rose. To ostatni dzień
szkoły przed feriami zimowymi i coś mi mówi, że obudzi się wcześnie, podekscytowana faktem, że tego dnia
nie będzie już żadnych lekcji, tylko zabawa, nie mówiąc
o feriach… Dzisiaj szkoła kończy się wcześniej, pakuję
więc tylko przekąskę, jedną kromkę chleba z szynką,
przekrojoną na pół i złożoną. Bez skórki. Nienawidzi
skórek. Łatwa do obrania mandarynka i butelka wody.
Zamieram. Zastanawiam się, czy jeśli włączę telewizor, to powstrzymam nastanie dnia, który, jak już czuję
w kościach, będzie kiepski. Moje dłonie nieświadomie
wędrują do stojącej nieopodal ramki na zdjęcia. Nawet
na nią nie patrzę – po prostu podnoszę rękę i ciskam nią
przez pokój. Leci tak, jakbym rzuciła frisbee, i ląduje tam,
gdzie miałam nadzieję, że wyląduje – na sofie trzy metry
dalej. Idę z kuchni na drugą stronę pokoju rozciągającego
się na tyłach mojego wąskiego domu. Powinien stać tutaj
stół jadalniany, ale zamiast niego znajdują się skórzany
fotel i wytarta, niekochana i brudna dwuosobowa sofa,
którą razem z Anną ocaliłyśmy spod kontenera na śmieci,
snując ambitne plany jej odnowienia. Opadam na tę sofę,
przejeżdżam dłonią po starym materiale, czuję nierówną
powierzchnię. Sięgam po rzuconą ramkę, przyciskam ją do
siebie, a potem odkładam na kolana – zdjęciem do dołu.
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Podnoszę słuchawkę i wybieram znajomy numer.
– Powiedz mi, żebym nie ciskała zdjęciami. Przypomnij mi, że naprawdę będę tego bardzo żałować.
– Jess, jest szósta rano.
– Przepraszam. Powiedz mi. Proszę.
– Dobrze. – Leah odchrząkuje. Wyobrażam sobie, że
siedzi w łóżku, a obok niej Gus mruczy coś z niezadowoleniem. – Zostaw zdjęcia w spokoju, nic nie niszcz,
bo będziesz tego żałować.
– Racja. – Jeszcze mocniej ściskam srebrną ramkę.
Nie muszę na nią patrzeć. Zdjęcie zostało zrobione
podczas letniego kempingu we Francji, gdy Anna miała
czternaście lat. To właśnie w tym roku odkryła istnienie
chłopców.
Leah z trudem tłumi ziewnięcie.
– Później i tak bym do ciebie zadzwoniła.
– Wiem.
– Wszystkiego najlepszego, moja starsza siostro. Dasz
sobie radę?
Chichoczę, ale mój śmiech brzmi ironicznie.
– Pewnie, że tak. Przepraszam, że cię obudziłam.
I przeproś Gusa. Do zobaczenia później.
Rozłączam się, gładzę ramkę. Dzisiaj są moje czterdzieste ósme urodziny. A także jej dwudzieste piąte.
Dwadzieścia pięć lat temu wyskoczyła na ten świat
z prędkością pocisku karabinu maszynowego. Gdyby
nie położna, która potrafiła świetnie łapać, spadłaby
z łóżka i zawisłaby na pępowinie, która nadal nas ze
sobą łączyła.
– Wszystkiego najlepszego, kochanie – mówię głośno,
ale tym razem nikogo tutaj nie ma.
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