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Rozdział 1.
„To piÚkne kïamstwo. Negacja doskonaïa.
Wspaniale uwierzyÊ w tak piÚkne kïamstwo”.
— 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie
Osiem lat póěniej
Garrett McCarthy zszedï pospiesznie po skrzypiÈcych drewnianych
schodach zanurzonych w wyroĂniÚtej trawie i zerknÈï na zegarek,
przeczesujÈc nerwowo palcami krótkie czarne wïosy. ZachodzÈce
sïoñce raziïo go, wiÚc zmruĝyï niebieskie oczy i przyspieszyï kroku.
Na ósmÈ zarezerwowaï stolik w ulubionej wïoskiej knajpce Parker. Gdy o siódmej trzydzieĂci zapukaï do jej drzwi i nikt mu nie
otworzyï, doskonale wiedziaï, gdzie jej szukaÊ.
Zszedï z ostatniego stopnia, a jego wysokie brÈzowe martensy
zapadïy siÚ w piasku. UĂmiechnÈï siÚ na widok Parker.
PodpierajÈc siÚ na ïokciach, leĝaïa na brzuchu przy samym
brzegu z aparatem przy twarzy. agodne fale obmywaïy jej ciaïo,
a potem cofaïy siÚ i wracaïy do morza.
Podczas pracy Parker zupeïnie traciïa poczucie czasu. Robiïa
wïaĂnie zlecenie dla „National Geographic” i fotografowaïa kraby.
WiÚkszoĂci wydaïoby siÚ to pewnie nudne, ale nie jej. Kochaïa ciszÚ
przyrody, a z aparatem w rÚku wszÚdzie czuïa siÚ szczÚĂliwa. Ten
maïy kawaïek metalu przenosiï jÈ w inny wymiar. Sprawiaï, ĝe
odsuwaïa na bok wszystkie troski i skupiaïa caïÈ uwagÚ na tym, co
znajdowaïo siÚ po drugiej stronie obiektywu. Dla Parker nie miaïo
znaczenia, ĝe nie jeědzi w miejsca konfliktów ani nie podÈĝa za
wozami serwisów informacyjnych. To nie byïo w jej stylu. Praca
9
Kup książkę

Poleć książkę

fotografa byïa speïnieniem jej marzeñ. Wypruwaïa sobie ĝyïy, ĝeby
je zrealizowaÊ, nawet sama opïaciïa sobie studia. Za to miaï dla
niej tym wiÚkszy podziw.
IdÈc w jej kierunku, sïyszaï szum fal i pstrykanie aparatu. PrzystanÈï kilka kroków od niej, bo nie chciaï przeszkadzaÊ. Wïoĝyï
rÚce do kieszeni. Lubiï siÚ przyglÈdaÊ, jak pracuje. Za kaĝdym razem,
gdy widziaï jÈ z aparatem, rozpieraïa go duma, bo miaï ĂwiadomoĂÊ, ĝe jest bardzo utalentowana. A patrzÈc, jak kolejne fale obmywajÈ jej ciaïo, postanowiï nie zastanawiaÊ siÚ nad zupeïnie innego
rodzaju naporem, który odczuwaï w ciele.
Parker byïa jednym z najlepszych fotografów w kraju, setki amerykañskich czasopism publikowaïy jej zdjÚcia. Byïa na najlepszej
drodze do tego, aby zostaÊ nastÚpczyniÈ Ansela Adamsa. Jednak to
nie jej osiÈgniÚcia sprawiaïy, ĝe byïa Garrettowi tak bliska. Przy
caïej swojej sïawie i zdolnoĂciach, którymi mogïaby obdarzyÊ setki
innych fotografów, pozostawaïa w dalszym ciÈgu tÈ samÈ wspaniaïomyĂlnÈ, inteligentnÈ, uroczÈ i serdecznÈ osobÈ, którÈ znaï od zawsze. ¿eby o tym wiedzieÊ, nie potrzebowaï jej prestiĝowych nagród
ani publikacji. Wiedziaï o tym od pierwszej chwili, kiedy jÈ zobaczyï.
Ostatnim dokonaniem Parker byïa publikacja czwartego albumu prezentujÈcego zdjÚcia z caïego Ăwiata. A wïaĂciwie nie Parker,
tylko „Anny Parks”, bo to ona wydaïa wïaĂnie swojÈ czwartÈ ksiÈĝkÚ. Garrett nigdy nie rozumiaï, dlaczego Parker wydaje ksiÈĝki
pod pseudonimem, zamiast sygnowaÊ je swoim prawdziwym nazwiskiem: Annabelle Parker. Byï z niej niesamowicie dumny i uwaĝaï,
ĝe powinna trÈbiÊ o swoich osiÈgniÚciach na caïy Ăwiat.
— Zasïaniasz mi Ăwiatïo — odezwaïa siÚ cicho, regulujÈc pokrÚtïa i dobierajÈc ustawienia w swoim nikonie F2 35 mm. Aparat
miaï chyba tyle lat co ona, ale naleĝaï do jej matki i Parker nie
chciaïa uĝywaÊ innego. Podczas gdy wiÚkszoĂÊ fotografów poszïa
z duchem czasu i przerzuciïa siÚ na cyfrówki, ona pozostaïa wierna
sobie i nadal uĝywaïa aparatu analogowego oraz sama wywoïywaïa
zdjÚcia. Byïa przez to w branĝy prawdziwym wyjÈtkiem, bo zamiast
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wysyïaÊ zdjÚcia do laboratorium i powierzaÊ je nieznajomym, sama
dopieszczaïa je w ciemni i zamieniaïa w prawdziwe arcydzieïa.
Szczyciïa siÚ tym, ĝe jej fotografie sÈ w stu procentach jej dzieïem,
co byïo widaÊ w kaĝdym niezwykïym ujÚciu. Gdy ktoĂ usiïowaï jÈ
przekonaÊ o wyĝszoĂci cyfrówki, zawsze mu przypominaïa, ĝe to bez
znaczenia, czy ma siÚ najdroĝszy i najnowoczeĂniejszy sprzÚt dostÚpny na rynku. Bez talentu i wraĝliwoĂci zdjÚcia i tak wyjdÈ byle
jakie, bez wzglÚdu na fantastyczne wïaĂciwoĂci aparatu. MogÈc towarzyszyÊ swoim zdjÚciom na wszystkich etapach ich powstawania, od
koncepcji po wywoïywanie w kuwetach wypeïnionych odczynnikami, w póïmroku rozjaĂnionym czerwonÈ ĝarówkÈ, czïowiek przyglÈdaï siÚ drobiazgowo swojemu dzieïu i uczyï siÚ, jak opowiadaÊ
historiÚ bez uĝycia sïów.
— Spóěnimy siÚ przez ciebie na kolacjÚ. Nie po raz pierwszy
zresztÈ — przypomniaï rzeczowo Garrett.
Parker pstryknÚïa jeszcze kilka zdjÚÊ i nad gïowÈ podaïa Garrettowi aparat. Gdy znalazï siÚ juĝ bezpiecznie w jego rÚkach, poïoĝyïa
obie dïonie na wilgotnym piasku i podciÈgnÚïa siÚ do góry w tym
samym momencie, w którym kolejna fala obmyïa jej stopy.
Otrzepaïa rÚce z piasku i spojrzaïa na Garretta. Widziaïa, ĝe jest
poirytowany. Uniósï jednÈ brew, jakby czekaï na wyjaĂnienie.
— Nawet nie zaczynaj, McCarthy. Dobrze wiesz, ĝe musiaïam
skoñczyÊ przed kolacjÈ. Poza tym wïaĂciwie nie wiem, po co to
wszystko. Wiesz, ĝe nie lubiÚ robiÊ wokóï siebie zamieszania — narzekaïa, bezskutecznie próbujÈc otrzepaÊ piasek z goïego brzucha.
Efekt byï taki, ĝe ubrudziïa siÚ jeszcze bardziej.
Garrett staï i patrzyï na niÈ bez sïowa. Gdyby siÚ teraz odezwaï,
najprawdopodobniej wydobyïby z siebie tylko jakiĂ skrzek lub niezrozumiaïy beïkot. Bo gdy Parker wstaïa, caïa krew odpïynÚïa mu
z gïowy do czïonka.
Parker miaïa na sobie jasnoniebieski stanik bikini wiÈzany wokóï szyi i figi w tym samym kolorze. Wiedziaï o tym tylko dlatego,
ĝe biaïa portfelowa spódniczka, którÈ do tego zaïoĝyïa, byïa mokra
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i caïkiem przezroczysta. Koñczyïa siÚ tuĝ nad kolanami i oblepiaïa
jej uda i biodra. Garrett patrzyï, jak Parker ociera rÚce o szczupïy,
jÚdrny brzuch. ZaczÚïo go to draĝniÊ. Miaï ochotÚ zrobiÊ to za niÈ,
dotknÈÊ jej skóry, poczuÊ jej ciepïo.
Wkraczaï na niebezpieczny teren. Nie powinien wyobraĝaÊ sobie takich rzeczy. Przyjaěnili siÚ, Parker nie zasïugiwaïa na to, ĝeby
myĂlaï o niej w ten sposób.
— Przestañ zrzÚdziÊ, Parker. Masz dziĂ urodziny. Jak by to
Ăwiadczyïo o naszej przyjaěni, gdybym nigdzie ciÚ nie zabraï?
— Sama nie wiem — dobrze? NienawidzÚ urodzin. Doskonale
o tym wiesz. Tyle zamieszania tylko o to, ĝe czïowiek znalazï siÚ
o krok bliĝej Ămierci. Idiotyzm. — Poirytowana przestaïa w koñcu
strzepywaÊ ze skóry uporczywie trzymajÈcy siÚ piasek.
Garrett podziÚkowaï za to w duchu, tylko ĝe zaraz potem Parker odwiÈzaïa z bioder cienki, wilgotny skrawek materiaïu i zaczÚïa go wykrÚcaÊ.
Sam juĝ nie wiedziaï, co jest gorsze: widzieÊ bikini przez mgieïkÚ
wilgotnego materiaïu czy patrzeÊ na Parker, która staïa przed nim
w samej bieliěnie, odsïaniajÈc poïacie goïej, zïotej skóry, i rozmawiaïa z nim jak gdyby nigdy nic.
I przecieĝ faktycznie nie byïo w tym nic nadzwyczajnego, przypomniaï sobie. Przecieĝ widywaï jÈ juĝ w stroju kÈpielowym… a nawet w bieliěnie. Ale tamto akurat nie powinno byïo siÚ zdarzyÊ. To
byïo ponad rok temu, Parker byïa pijana i coĂ takiego naprawdÚ
mogïo siÚ przytrafiÊ kaĝdemu.
— Wiesz, dlaczego to robimy — powiedziaï ïagodnie Garrett,
przekrzywiajÈc gïowÚ i starajÈc siÚ ze wszystkich siï patrzeÊ jej w oczy,
a nie niĝej.
Nie cierpiaïa, gdy tak na niÈ patrzyï tymi swoimi oczami niebieskimi jak ocean, sprawiajÈc, ĝe miÚkïy jej kolana. Ile razy w ciÈgu
tych wszystkich lat musiaïa siÚ pilnowaÊ, ĝeby w takich chwilach
nie pogïadziÊ go po twarzy? Zbyt wiele, ĝeby daïo siÚ policzyÊ, to na
pewno. Czasem siÚ zastanawiaïa, czy Garrett ma ĂwiadomoĂÊ tego,
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jak na niÈ dziaïa, i czy robi takie rzeczy tylko po to, aby siÚ przekonaÊ, jak zareaguje.
Parker wyobraziïa sobie, jak kïadzie dïoñ na jego policzku
i pieszczotÈ odpÚdza troskÚ. OgarnÚïo jÈ poczucie winy, bo w jej
wiaroïomne myĂli wdarïy siÚ wïaĂnie jego sïowa:
— Co roku zabieraï ciÚ w twoje urodziny na kolacjÚ, nawet jeĂli
nie chciaïaĂ — powiedziaï Garrett z uĂmiechem, który miaï zaïagodziÊ ból zadany jego sïowami. — Jako wasz przyjaciel mam
obowiÈzek kontynuowaÊ tÚ tradycjÚ, zwïaszcza w tym roku.
„Zwïaszcza w tym roku, zwïaszcza w tym roku…”. Jego sïowa
zapÚtliïy siÚ w jej gïowie.
Ale to i tak nie wydawaïo siÚ realne — po raz pierwszy od
oĂmiu lat urodziny bez niego. Odszedï póï roku temu, a ona i tak
codziennie budziïa siÚ z myĂlÈ, ĝe zaraz usïyszy, jak wchodzi do
pokoju, Ămieje siÚ przeraěliwie gïoĂno z jakiegoĂ idiotyzmu czy ucina
ze zïoĂciÈ rozmowÚ, gdy pyta go, gdzie siÚ podziewaï przez caïÈ noc.
Nie chciaïa dopuszczaÊ do siebie tych ponurych myĂli. Nie teraz.
A juĝ na pewno nie tego wieczoru. Juĝ i tak zbyt czÚsto stawiaïa
sobie ostatnio pytanie: „A co, jeĂli?” i zbyt czÚsto myĂlaïa o tym,
co powinna byïa zrobiÊ inaczej. Juĝ i tak nie dawaïo jej spokoju
poczucie winy zwiÈzane z faktem, ĝe wiÚkszoĂÊ jej wÈtpliwoĂci
miaïa zwiÈzek ze stojÈcym przed niÈ mÚĝczyznÈ, a nie z tym, któremu oddaïa swoje serce.
Garrettowi teĝ byïo ciÚĝko. Przez ostatnie póï roku byï jej ostojÈ.
Pilnowaï, ĝeby jadïa, myïa siÚ, pracowaïa i robiïa wszystko to, co
zupeïnie wylatywaïo jej z gïowy pod naporem bólu i wspomnieñ.
Postanowiïa sobie, ĝe choÊ raz bÚdzie dla niego silna. Nawet jeĂli
bÚdzie musiaïa w tym celu uczciÊ wïasne urodziny.
— Dobra, ale nie zgadzam siÚ, ĝeby jacyĂ nieznajomi Ăpiewali
mi przy stoliku „sto lat” jak banda kretynów.
— Zgoda — parsknÈï Garrett.
Zawrócili w stronÚ domu i rozmawiajÈc o urodzinach sprzed
lat, weszli po schodach do mieszkania.
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***
Póïtorej godziny póěniej siedzieli przy naroĝnym stoliku w Sorrento
i koñczyli jeĂÊ. Sorrento to byïa maïa rodzinna restauracja, która
znajdowaïa siÚ na obrzeĝach miasta. Stoliki byïy nakryte zielonym
winylem, a siedziska obleczone czerwonÈ skórÈ. Na Ăcianach wisiaïy
zdjÚcia Wïoch i starych sycylijskich rodzin, a na Ărodku stolika staï
biaïy przykurzony goědzik z jedwabiu, który lata ĂwietnoĂci miaï
juĝ za sobÈ. Garrett lubiï droczyÊ siÚ z Parker i nazywaÊ jej ulubionÈ
knajpkÚ „norÈ”. Na szczÚĂcie przepyszne jedzenie z nawiÈzkÈ wynagradzaïo braki wystroju.
Garrett patrzyï, jak Parker ociera serwetkÈ kÈcik ust.
Jego przyjacióïka byïa przeĂliczna. To nie ulegaïo wÈtpliwoĂci.
JeĂli to w ogóle moĝliwe, byïa jeszcze piÚkniejsza niĝ w dniu, w którym jÈ poznaï, a wtedy, wiele lat wstecz, gdy zobaczyï jÈ w kawiarni
niedaleko kampusu, zwyczajnie go zamurowaïo.
Po powrocie z plaĝy Parker wziÚïa szybki prysznic i pozwoliïa
swoim naturalnie falistym wïosom wyschnÈÊ na powietrzu. SiÚgajÈce
poniĝej ramion kasztanowe pukle nabraïy od sïoñca zïotych refleksów.
SiedzÈc przy restauracyjnym stoliku, Parker odgarnÚïa z oczu
przydïugÈ grzywkÚ. Garrett zawsze miaï ochotÚ jÈ w tym wyrÚczyÊ.
Ile razy w ciÈgu tych lat szli gdzieĂ na kolacjÚ — ich trójka plus jakaĂ
przypadkowa dziewczyna, którÈ poderwaï — a jego rÚka wÚdrowaïa
samoistnie w górÚ, ĝeby odgarnÈÊ jej wïosy z twarzy? Raz musiaï
nawet skinÈÊ szybko na kelnerkÚ i zamówiÊ kolejnego drinka, ĝeby
nie daÊ nic po sobie poznaÊ.
Nawet jeĂli Parker nie lubiïa obchodziÊ urodzin, to lubiïa siÚ
ïadnie ubraÊ. Gdy wyszïa spod prysznica, wybraïa króciutkÈ, oliwkowÈ sukienkÚ bez ramiÈczek, z luěnÈ górÈ opadajÈcÈ aĝ do bioder.
Sukienka opinaïa siÚ ciasno na jej udach i idealnie krÈgïych poĂladkach. Byïa wykoñczona zïotymi dĝetami, które podkreĂlaïy umiÚĂnione ciaïo Parker. Lubiïa jÈ zakïadaÊ, gdy jej skóra nabraïa juĝ
trochÚ koloru od sïoñca i gdy miaïa ochotÚ poczuÊ siÚ seksownie.
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Cieszyïa siÚ, ĝe Garrett teĝ ubraï siÚ elegancko. Cokolwiek na
siebie zakïadaï, zawsze wyglÈdaï dobrze, ale kiedy zobaczyïa go
wczeĂniej na plaĝy w czarnych spodniach od garnituru i niebieskiej
koszuli z dïugimi rÚkawami podwiniÚtymi do ïokci, niemal zaczÚïa
siÚ ĂliniÊ. Przypomniaïa sobie, ĝe zdecydowanie zbyt dïugo nie widziaïa go w czystym i odprasowanym biaïym mundurze wojskowym. Spodnie z kantem eksponowaïy jego muskularne nogi, a dopasowana marynarka opinaïa siÚ na wyraěnie umiÚĂnionej piersi
i szerokich ramionach. Ile razy stawaïa jak wryta, widzÈc, jak poprawia mankiety i koïnierzyk?
Istniaïa realna groěba, ĝe jej niebezpieczne myĂli jÈ pochïonÈ,
wiÚc dobrze, ĝe akurat w tym samym momencie kelnerka zaczÚïa
uprzÈtaÊ talerze, a Garrett zdecydowaï siÚ poïoĝyÊ przed niÈ zapakowane w ozdobny papier pudeïko.
Parker rozpromieniïa siÚ, klasnÚïa w dïonie i z radoĂci niemal
podskoczyïa.
— Nie cierpisz urodzin, ale na widok prezentu zachowujesz siÚ
jak dziecko. CoĂ z tobÈ zdecydowanie jest nie tak — zakpiï Garrett.
— Zamknij siÚ i daj mi prezent — odpowiedziaïa bezczelnie.
Garrett pokrÚciï gïowÈ i rozeĂmiaï siÚ, podsuwajÈc jej pudeïko.
Porwaïa je szybko ze stoïu i w sekundÚ pozbyïa siÚ papieru.
— Ej, bardzo siÚ staraïem ïadnie zapakowaÊ, a ty nawet tego nie
doceniïaĂ — naburmuszyï siÚ Garrett.
— Akurat — odpaliïa. — W ĝyciu nie umiaïbyĂ zapakowaÊ prezentu. Na kogo tym razem zwaliïeĂ brudnÈ robotÚ? — spytaïa,
unoszÈc brew. — Na Tiffani przez „i”, Bambi, Destiny…
Garrett udawaï oburzonego, ale niestety miaïa racjÚ.
Przez wszystkie te lata nigdy nie narzekaï na brak kobiet. KtoĂ
mógïby stwierdziÊ, ĝe chciaï w ten sposób zrekompensowaÊ sobie
fakt, ĝe jedyna kobieta, której tak naprawdÚ kiedykolwiek pragnÈï,
znajdowaïa siÚ poza jego zasiÚgiem. Ale Garrett nigdy by siÚ do tego
nie przyznaï. Po prostu szybko siÚ nudziï i nie lubiï rutyny. Potrzebowaï róĝnorodnoĂci. Ostatecznie to ona nadaje ĝyciu smak, czyĝ nie?
15
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Parker odchyliïa wieczko, a Garrett siÚ poddaï. I tak z niÈ nie
wygra. Za dobrze go znaïa.
— Niech ci bÚdzie. Buffy — przyznaï, przewracajÈc oczami.
Parker parsknÚïa, rozbawiona faktem, ĝe chciaï przed niÈ ukryÊ
prawdÚ o sobie. Przez jego ĝycie przewinÚïo siÚ tyle kobiet, ĝe
dawno straciïa rachubÚ. Nie rozumiaïa, dlaczego nie znajdzie sobie
jakiejĂ miïej dziewczyny i siÚ nie ustatkuje, choÊ na samÈ tÚ myĂl
czuïa w sercu przeszywajÈcy ból.
Odchyliïa do koñca wieczko, a na widok tego, co znajdowaïo siÚ
w Ărodku, uĂmiech zamarï jej na ustach.
Garrett zagryzï nerwowo wargi, bojÈc siÚ jej reakcji. Co rok jego
przyjaciel zasypywaï jÈ z okazji urodzin kosztownÈ biĝuteriÈ: a to
diamentowe kolczyki, a to rubinowy naszyjnik, a to szmaragdowa
bransoletka. Co rok Garrett próbowaï go przekonaÊ, ĝeby daï jej
coĂ bardziej osobistego. CoĂ, czego pragnÚïa i o czym marzyïa. CoĂ,
co by pokazaïo, ĝe naprawdÚ mu na niej zaleĝy, a nie ĝe wybuliï po
prostu na niÈ mnóstwo kasy. Parker nie byïa dziewczynÈ, która lubiïa obwieszaÊ siÚ bïyskotkami, ale kumpel i tak co roku zarzucaï
jÈ klejnotami, które Garrett rzadko póěniej na niej widywaï —
a w zasadzie wcale.
Na caïe szeĂÊdziesiÈt osiem sekund Garrett zwÈtpiï w swój wybór.
Parker w tym czasie wpatrywaïa siÚ bez sïowa w pudeïko. Byïo jej
przykro, ĝe nie dostaïa jak zwykle biĝuterii? ZatÚskniïa za nim
przez to jeszcze bardziej? Garrett bardzo siÚ staraï, ĝeby w tym roku
wszystko wyglÈdaïo tak samo, ale nie byï w stanie kupiÊ jej tego,
co on zwykle jej kupowaï. Tej jednej rzeczy nie mógï zrobiÊ.
Zanim do koñca spanikowaï, rozlegï siÚ gïos Parker, budzÈc
zaciekawienie innych klientów.
— O Boĝe! Garrett, gdzie to znalazïeĂ? Normalnie nie wierzÚ!
Parker uĂmiechnÚïa siÚ tak szeroko, ĝe baïa siÚ, ĝe dostanie skurczu w policzku. Od trzech lat szukaïa obiektywu pasujÈcego do aparatu mamy. Obdzwoniïa wszystkie sklepy fotograficzne na Ăwiecie,
ale nikt czegoĂ takiego juĝ nie sprzedawaï. Wiedziaïa, ĝe jej aparat
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jest wiekowy, ale nie byïa w stanie siÚ z nim rozstaÊ. Tylko on jej
pozostaï po mamie po tym, jak dwa dni po jej Ămierci ojciec postanowiï oddaÊ wszystkie jej rzeczy biednym. Na szczÚĂcie mama
podarowaïa jej aparat duĝo wczeĂniej.
Parker wyciÈgnÚïa delikatnie z pudeïka dïugÈ, czarnÈ tubÚ i zaczÚïa jÈ obracaÊ na wszystkie strony, ĝeby dobrze siÚ jej przyjrzeÊ.
— Garrett, nie wierzÚ, ĝe udaïo ci siÚ to znaleěÊ. Jak na Boga…
gdzie… to na pewno…
SïyszÈc, jak plÈcze jej siÚ jÚzyk, i widzÈc, z jakÈ naboĝnoĂciÈ oglÈda obiektyw, Garrett uznaï, ĝe jednak dobrze wybraï prezent. A na
děwiÚk swojego imienia poczuï wyraěne drgniÚcie w spodniach. Gdy
Garrett i Milo poznali Parker, szybko staïa siÚ jednÈ z nich i przejÚïa
ich wojskowy zwyczaj zwracania siÚ do wszystkich po nazwisku. Juĝ
dawno nie sïyszaï swojego imienia w jej ustach, zbyt dawno.
— Nie mogÚ zdradzaÊ swoich ěródeï, Parker. Powiedzmy tylko
tyle, ĝe dostÚp do ĂciĂle tajnych danych czasem siÚ opïaca — powiedziaï Garrett i puĂciï do niej oko.
NajĂmieszniejsze byïo to, ĝe Parker miaïa pewnoĂÊ, ĝe Garrett
wcale nie ĝartuje. Tak rozbudowana wiedza na temat komputerów
musiaïa mieÊ swoje zalety.
Parker odïoĝyïa delikatnie obiektyw do pudeïka, wstaïa i podeszïa do Garretta, który przeïoĝyï serwetkÚ z kolan na stóï i wstaï,
gdy tylko Parker siÚ podniosïa, stuprocentowy dĝentelmen. Parker
zarzuciïa mu rÚce na szyjÚ i bez wahania siÚ do niego przytuliïa.
Parker lubiïa siÚ przytulaÊ. Garrett szybko siÚ o tym przekonaï
i przez wszystkie te lata staraï siÚ nie drĝeÊ, gdy podchodziïa zbyt
blisko. Nigdy by siÚ nie przyznaï, jak bardzo go podniecaïo, gdy
przytulaïa siÚ do niego tak, ĝe czuï wszystkie jej krÈgïoĂci. I w tym
wïaĂnie tkwiï problem. Podniecaïo go, gdy byïa tak blisko — dosïownie. Jej skóra, zapach, piersi przyciĂniÚte do jego ciaïa — wszystko to
sprawiaïo, ĝe jego czïonek stawaï na bacznoĂÊ. Ale oczywiĂcie Garrett
tïumaczyï sobie, ĝe to normalne i ĝe tak samo reagowaïby na kaĝdÈ
innÈ piÚknÈ kobietÚ.
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ObjÈï szybko Parker i odwzajemniï jej uĂcisk. Nie wypadaïo inaczej. Ostatecznie byli przyjacióïmi, a przyjaciele nieustannie siÚ
przytulajÈ.
— NaprawdÚ bardzo ci dziÚkujÚ, Garrett. Cudowny prezent —
szepnÚïa przytulona do jego policzka. Musiaï aĝ zacisnÈÊ zÚby, gdy
poczuï na uchu muĂniÚcie jej ciepïego oddechu i znów usïyszaï,
jak wypowiada jego imiÚ. Parker zawsze pachniaïa kokosem, plaĝÈ
i wiatrem — dziĂ teĝ. WciÈgnÈï powietrze i przytrzymaï jej zapach
w pïucach, jak zawsze pozwalajÈc mu wniknÈÊ w siebie gïÚboko.
Parker odchyliïa gïowÚ, ĝeby spojrzeÊ na Garretta, i na chwilÚ
odebraïo jej dech. Zwykle jasnoniebieskie oczy Garretta pociemniaïy. Wpatrywaï siÚ w niÈ tak, jakby chciaï jÈ poĝreÊ. OgarnÚïo jÈ
nagïe zdenerwowanie, ale gdy tylko mrugnÚïa, w miejscu poprzedniego spojrzenia zobaczyïa ïagodny wzrok i ciepïy uĂmiech. Odpowiedziaïa tym samym, ĝeby sytuacja nie zrobiïa siÚ niezrÚczna, bo
wciÈĝ jeszcze tkwiïa w jego mocnych objÚciach. Nie po raz pierwszy zastanawiaïa siÚ, co by zrobiï, gdyby nachyliïa siÚ i pocaïowaïa
go. Ich twarze znajdowaïy siÚ tak blisko, ĝe nie musiaïaby nawet
specjalnie ruszaÊ gïowÈ. Kilka centymetrów i jej usta mogïyby siÚ
znaleěÊ na jego wargach. Przekonaïaby siÚ w koñcu, czy Garrett
smakuje tak samo dobrze jak wyglÈda.
— Na pewno wolaïabyĂ diamentowÈ bransoletkÚ albo zegarek,
jak zawsze do tej pory, ale mój marny prezent bÚdzie ci musiaï wystarczyÊ. — Garrett staraï siÚ, ĝeby zabrzmiaïo to lekko, ale doskonale
wiedziaï, dlaczego to mówi.
Znów siÚ od niej odgradzaï. Tym jednym zdaniem sprawiï, ĝe
poczuïa siÚ winna, ĝe gapi siÚ na jego usta i przytula do niego. Jakby
Ăwietnie zdawaï sobie sprawÚ z tego, w jakim kierunku zmierzajÈ
jej myĂli, i chciaï je ukróciÊ, zanim rozhulajÈ siÚ na dobre. Parker
zawsze podziwiaïa jego lojalnoĂÊ. ChoÊ to nie on wpadï na pomysï
wstÈpienia do akademii wojskowej, to odebraï w niej pierwszorzÚdne wyksztaïcenie, a to, czego siÚ tam nauczyï, stanowiïo teraz
nieodïÈcznÈ czÚĂÊ jego ja. Byï ĝoïnierzem z krwi i koĂci — lojalnym
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do bólu. Parker byïa dziewczynÈ jego najlepszego przyjaciela. Koniec, kropka. Nie miaïo znaczenia, ĝe przyjaciel juĝ nie ĝyï. Tak po
prostu musiaïo byÊ.
Garrett zapïaciï rachunek i wyszli z restauracji. Wieczór byï
ciepïy. Parker wziÚïa go pod rÚkÚ i oparïa gïowÚ o jego ramiÚ. Nie
pozwoli swoim uczuciom wszystkiego zniszczyÊ. Bez wzglÚdu na to,
co czuïa, Garrett byï przede wszystkim jej przyjacielem. Juĝ sama
myĂl, ĝe mogïaby go kiedykolwiek straciÊ, byïa nie do zniesienia.
Garrett spojrzaï na niÈ i uĂmiechnÈï siÚ. Tylko przy Parker czuï
siÚ tak naprawdÚ szczÚĂliwy. I tylko przy niej czuï siÚ winny, zdezorientowany i wĂciekïy na to, jak potoczyïo siÚ jego ĝycie.
Szli obok siebie w milczeniu, które jak zwykle w ogóle im nie
przeszkadzaïo.
Nagle jego uwagÚ przykuï jakiĂ bïysk — Ăwiatïo ksiÚĝyca zalĂniïo
na diamentowym oczku pierĂcionka, który Parker nosiïa zawieszony
na ïañcuszku. Garrett w jednej chwili straciï dobry humor i poczuï
siÚ tak, jakby ktoĂ wylaï na niego kubeï zimnej wody. Parker zaczÚïa nosiÊ pierĂcionek na szyi kilka miesiÚcy temu. Ten pierĂcionek z czterokaratowym diamentem zawsze mu uĂwiadamiaï, jak
bardzo nawaliï podczas ich pierwszego spotkania. Teraz natomiast
przypomniaï mu o wiadomoĂci, którÈ musiaï jej przekazaÊ.
NaprawdÚ bardzo nie chciaï mówiÊ jej tego w urodziny, ale nie
miaï wyjĂcia.
Garrett zatrzymaï siÚ na Ărodku chodnika przed jej domem
i odwróciï siÚ do niej z powaĝnÈ minÈ. Od razu domyĂliïa siÚ, ĝe coĂ
siÚ staïo. A jeĂli miaïaby byÊ ze sobÈ szczera, to wiedziaïa o tym od
pierwszej chwili, gdy go dziĂ zobaczyïa. Wtedy jednak zrzuciïa to
na karb zwykïego smutku, który pojawiaï siÚ zawsze, gdy coĂ przypominaïo im, ĝe z ich trójki zniknÚïa jedna osoba.
Teraz jednak widzÈc, jak Garrett wkïada rÚce do kieszeni i nie
patrzy na niÈ, tylko wbija wzrok w ziemiÚ, zrozumiaïa, ĝe chodzi
o coĂ innego.
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Parker nasïuchaïa siÚ w ĝyciu wielu zïych wiadomoĂci, wiÚc gdy
tylko Garrett otworzyï usta, nawykowo wstrzymaïa oddech.
— Powiem to wprost, nie bÚdÚ owijaÊ w baweïnÚ. Dobrze ciÚ
znam i wiem, ĝe i tak byĂ siÚ domyĂliïa, gdybym próbowaï ci jakoĂ
osïodziÊ tÚ wiadomoĂÊ. Otrzymaïem nowy rozkaz. Wyjeĝdĝam jutro
— poinformowaï Garrett otwarcie.
Parker wypuĂciïa wstrzymywane powietrze i spojrzaïa na niego
zdezorientowana.
— Ale przecieĝ pracujesz za biurkiem. Nie jest tak, ĝe powoïujÈ
ciÚ tylko w sytuacji awaryjnej? Nie jesteĂ czymĂ w rodzaju… ostatniej deski ratunku?
Parker wiedziaïa, co pociÈga za sobÈ przyjaěñ z wojskowym.
Wiedziaïa teĝ doskonale, co pociÈga za sobÈ zwiÈzek z wojskowym
— rozkaz wyjazdu mógï przyjĂÊ w kaĝdej chwili. Sïuĝba w SEAL,
oddziale specjalnym marynarki wojennej, oznaczaïa najwyraěniej
nieustannÈ dyspozycyjnoĂÊ. Garrett przestÈpiï z nogi na nogÚ i przetarï sobie twarz rÚkÈ, jakby chciaï zetrzeÊ z niej wszystkie emocje.
Zagryzï dolnÈ wargÚ i jak ognia unikaï wzroku Parker, po czym od
razu poznaïa, ĝe to jeszcze nie koniec i ĝe zastanawia siÚ nerwowo
nad tym, jak jej o tym powiedzieÊ. Poïoĝyïa mu dïoñ na policzku
i zmusiïa, ĝeby spojrzaï jej w oczy.
— Wielkie dziÚki, ĝe tak we mnie wierzysz. Teoretycznie to
prawda, wzywajÈ mnie tylko wtedy, gdy jest to bezwzglÚdnie konieczne. Ale tym razem sam siÚ zgïosiïem. Gdy tylko usïyszaïem
o tym zadaniu — przyznaï cicho.
Parker wpatrywaïa siÚ w niego, próbujÈc przeniknÈÊ jego myĂli.
Garrett byï zdenerwowany, co przeraziïo jÈ nie na ĝarty. Bo on nigdy
siÚ nie denerwowaï. Byï jak skaïa, mocna i niewzruszona, zawsze
skoncentrowany, zawsze spokojny.
— MówiïeĂ, ĝe powiesz wprost — przypomniaïa mu Parker
z lekkÈ irytacjÈ w gïosie.
Garrett zacisnÈï zÚby i naprawdÚ ĝaïowaï, ĝe nie moĝe cofnÈÊ siÚ
w czasie i odwoïaÊ swojego udziaïu w zadaniu. Ale to nie byïo moĝ20
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liwe. Musiaï to zrobiÊ. JeĂli nauczyï siÚ czegokolwiek w wojsku, to
tego, ĝe nie zostawia siÚ swoich ludzi.
A on to zrobiï. Zostawiï swojego czïowieka. Swojego najlepszego
przyjaciela i narzeczonego Parker. Gdy prawie rok temu Milo dostaï
ten rozkaz, Garrett poszedï do jego przeïoĝonych bïagaÊ, ĝeby pozwolili mu jechaÊ razem z nim. Miaï zïe przeczucia i nie chciaï, ĝeby
Milo leciaï bez niego na DominikanÚ. Jego dowódca nie wyraziï
jednak zgody. Garrett byï potrzebny na miejscu, gdzie byïo kilka
pilnych spraw do zaïatwienia. To miaïa byÊ krótka misja wywiadowcza, zupeïnie standardowa, jego udziaï byï zupeïnie nieuzasadniony.
Zostawiï przyjaciela w potrzebie, przez co Parker straciïa ukochanego — teraz zaĂ miaï szansÚ uspokoiÊ wyrzuty sumienia. W koñcu bÚdÈ mogli poznaÊ prawdÚ.
— JadÚ na DominikanÚ. WylatujÚ jutro o ósmej.
Garrett widziaï, ĝe Parker zbladïa, i byïo mu cholernie przykro,
ĝe musi jej o tym mówiÊ wïaĂnie w tej chwili. Wiele przeszïa, a teraz jeszcze to.
Usïyszawszy, ĝe jedzie… tam, Parker pokrÚciïa gïowÈ w wyrazie
niemej niezgody. Nie mógï jej tego zrobiÊ. Dlaczego to robiï? Nie
mogïa go straciÊ. Nie przeĝyïaby tego.
***
— JadÚ na misjÚ na DominikanÚ, Park. Dowiedziaïem siÚ dziĂ po
poïudniu — obwieĂciï Milo przy kolacji.
To byï pierwszy wieczór od dïuĝszego czasu bez kïótni. Siedli
razem do kolacji i rozmawiali jak normalna para.
— Beznadziejnie, ĝe akurat teraz. Kiedy wyjeĝdĝasz? — spytaïa
Parker, nakïadajÈc na talerze po kawaïku lazanii.
— Trzy dni po odprawie. I nie wrócÚ szybciej niĝ za miesiÈc —
poinformowaï przepraszajÈcym tonem Milo.
— Cholera! W przyszïym tygodniu mamy spotkanie z firmÈ cateringowÈ, ĝeby ustaliÊ ostateczny jadïospis. I miaïeĂ jeszcze iĂÊ na
przymiarkÚ smokingu — wyraziïa swoje niezadowolenie Parker.
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— Wiem. ObiecujÚ, ĝe zaraz po powrocie zajmÚ siÚ wszystkim,
co jeszcze zostanie do zrobienia.
Parker odsunÚïa od siebie uczucia, które zawsze siÚ pojawiaïy,
gdy Milo odkïadaï na póěniej sprawy zwiÈzane ze Ălubem, co ostatnio zdarzaïo mu siÚ wyjÈtkowo czÚsto — robiïo jej siÚ wtedy przykro
i czuïa, ĝe nic z tego nie rozumie. Wiedziaïa jednak, ĝe rozkaz wyjazdu nie zaleĝy od Mila; ĝaïowaïa tylko, ĝe musiaï akurat przyjĂÊ
w najgorszym moĝliwym momencie. Szykowali siÚ do powaĝnych
zmian w ĝyciu, mieli zrobiÊ wielki krok, a Milo unikaï kaĝdej powaĝnej rozmowy, w tym wyjaĂnieñ, dlaczego w ostatnim czasie zrobiï siÚ taki obcy i wyraěnie zatroskany.
Parker coraz czÚĂciej miaïa wraĝenie, ĝe oddalajÈ siÚ od siebie.
Zastanawiaïa siÚ, czy w takim ukïadzie Ălub w ogóle ma sens. Nie
mogïa juĝ dïuĝej udawaÊ, ĝe nie widzi problemów w ich zwiÈzku.
Po powrocie z misji zmusi go do rozmowy. Miaïa nadziejÚ, ĝe uda im
siÚ dogadaÊ.
Trzy miesiÈce póěniej Mila dalej nie byïo w domu i od blisko
miesiÈca nie dawaï znaku ĝycia. Gdy w tamten zimny lutowy poranek dwóch oficerów marynarki wojennej zapukaïo do jej drzwi
i przekazaïo jej swoje kondolencje, Parker byïa na siebie zïa, ĝe kiedykolwiek zwÈtpiïa w Mila, bez wzglÚdu na problemy, które przeĝywali.
Ale stojÈc teraz na chodniku i wpatrujÈc siÚ w Garretta, byïa na
siebie wĂciekïa, ĝe bardziej boi siÚ o jego ĝycie, niĝ kiedykolwiek
baïa siÚ o ĝycie swojego narzeczonego.
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