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Rozdzia  1.

10 sierpnia 1994
Z wn trza baga nika buicka dochodzi y omoty i krzyki. Stoj c w krzakach

obok auta spojrza  na zamkni t  klap .
Wci  yje.
Có , trudno. le to skalkulowa . To nie mia o jednak znaczenia.

Wkrótce b dzie po wszystkim.
— Wypu  mnie! Pomocy!
Rozejrza  si  dooko a. Nikogo nie by o w pobli u. Przed nim na kilome-

try w ka d  stron  rozci ga y si  m tne wody Grey Lake, atramentowoczarne
w ciemno ci. Rosn cy ksi yc rzuca  blade wiat o na faluj c  powierzchni .
Brzegi poro ni te by y g stym lasem. W pobli u nie by o adnych zabudo-
wa , ale zawsze mog o si  zdarzy , e kto  obozowa  w lesie. Omiót  spoj-
rzeniem brzegi jeziora, lecz nie dostrzeg  nigdzie odbicia ognia, adnych ja-
skrawych namiotów, adnych ladów ludzkiej aktywno ci.

Publiczna pla a, park i przysta  dla ódek znajdowa y si  o trzy ki-
lometry na po udnie. Pó nocny skraj jeziora by  bardziej dziki i niewiele
si  tu dzia o.

Na jego ramieniu wyl dowa  komar. Strzepn  go, jednak jego miejsce
natychmiast zaj y trzy nowe.

Ciep y sierpniowy dzie  przechodzi  w ch odny wieczór, jednak powie-
trze nadal wydawa o si  g ste niczym ciep a zupa. S ysza  rechotanie ab,
w pobli u jakie  niewielkie zwierz  plusn o w wodzie. Wysokie trawy wokó
jeziora roi y si  od insektów. Dla miliardów meszek i komarów, które tu

y y, jego ciep e cia o by o jak darmowy posi ek.
— Nie mo esz tego zrobi !

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/konkla
http://helion.pl/rt/konkla


Melinda Leigh

6

B agania i wo anie o pomoc nie wywo ywa y w nim adnego poczucia
winy. Nie czu  ich te  w zwi zku z seri  wydarze , która doprowadzi a go do
tego momentu. a owa  tylko k opotów i niewygody, które w ten sposób
na siebie ci gn .

By  pozbawiony sumienia i to w a nie sprawi o, e znalaz  si  tutaj
w rodku nocy.

Tego dnia zrobi  co , czego nie móg  cofn . Gdyby kto  si  dowiedzia
o jego post pkach, zrujnowa oby mu to ycie. Jego jedyn  mo liwo ci  by o
wi c posprz tanie ba aganu.

Sk ama by twierdz c, e zabicie cz owieka nie by o ekscytuj ce. Nie
planowa  zrobi  tego znowu, jednak w g bi duszy czu  podniecenie, rozkoszne
poczucie w adzy, które wyrasta o ze zgaszenia ycia innego cz owieka.

Z baga nika nadal dobiega y omoty. Samochód zako ysa  si  i po chwili
co  metalowego uderzy o o pokryw  od rodka. Klucz do opon? Tak jak-
by mo na by o tym cokolwiek zdzia a .

— Prosz . Prosz , wypu  mnie.
B aganie by o rozpaczliwe.
Pe ne paniki.
By y ku temu dobre powody.
Zignorowa  krzyki, otworzy  drzwi od strony kierowcy i usiad  za kie-

rownic . Uruchomi  silnik, opu ci  szyb  i zapatrzy  si  na jezioro przed
sob . Brzeg opada  stromo. Wiedzia , e dno jeziora równie  opada pod
podobnym k tem. Woda szybko robi a si  g boka. Na powierzchni migo-
ta o odbicie srebrnego sierpa ksi yca.

Dziesi cioletni silnik buicka klekota  i stuka  na luzie. Zawaha  si ,
trzymaj c stop  na hamulcu i otwarte drzwi.

Spojrza  na ceg  na pod odze. Gdy b dzie gotowy, wystarczy do
przytrzymania peda u gazu.

Czy naprawd  gotów by  to zrobi ?
To mia a by  kolejna chwila, której nie da si  odwróci  ani zatrze .

Nie b dzie odwrotu. W odró nieniu od jego impulsywnego dzia ania wcze-
niej tego wieczoru, ta decyzja by a wynikiem zimnej kalkulacji. To by o
wiadome.

Wyrachowane.
Zimne.
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Morderstwo.
Ale jaki mia  wybór? Przyzna  si  do winy? I  do wi zienia? Zrujnowa

ca e swoje ycie?
Nie, do diab a!
Mia  plany.
A to oznacza o, e naprawd  nie mia  wyboru.
Pochyli  si  do przodu, po o y  ceg  na pedale gazu, nast pnie wypro-

stowa  si  i prze czy  bieg. Gdy pu ci  hamulec, samochód ruszy  w dó  zbo-
cza w stron  jeziora. Jednak nie jecha  do  szybo, by rozp d pozwoli  mu
skry  si  ca kowicie pod wod . Docisn  peda  gazu i samochód skoczy
naprzód.

Z baga nika dobieg  go st umiony okrzyk.
Odepchn  si  i wyskoczy  z jad cego pojazdu. Jak tylko trafi  ramie-

niem w pod o e, przeturla  si . Gruba trawa z agodzi a upadek. Przeto-
czy  si  kilka razy, trafiaj c okciem w kamie . Przeszy  go chwilowy ból.
Zatrzyma  si , usiad  i sprawdzi  ca o  ko czyn, poruszaj c nimi ostro nie.
Wszystko w porz dku. Najwyra niej uda mu si  prze y  t  noc, wynosz c
na pami tk  jedynie kilka si ców i zadrapa .

Buick tymczasem chlusn  w wod . Rozp d poniós  samochód kilka
metrów od brzegu. Przez kilka minut dryfowa , podskakuj c na wywo a-
nych przez siebie falach.

Ci ar silnika poci gn  przód w dó . Samochód zacz  ton , zanurzaj c
si  najpierw mask  w wod , podczas gdy jego ty  uniós  si  w powietrze.

Gdy wn trze wype ni o si  wod , samochód zacz  ton  szybciej. Nie
by  pewny, czy s ysza  jeszcze wo anie o pomoc, czy tylko to sobie wyobrazi .
Prawdopodobnie by  zbyt daleko, ale i tak poczu  podniecenie wywo ane
poczuciem w adzy.

Wsta  i obserwowa . Woda si ga a ju  do tylnego okna, potem do baga -
nika, który w ko cu te  znikn  pod wod . Zerkn  na zegarek, otrzepa
r kawy.

Min o dziesi  minut.
Wokó  panowa a cisza, przerywana tylko odg osami przyrody. Sowy,

insekty, ptaki. adnych ludzkich d wi ków.
By o po wszystkim.
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Panuj ca wokó  cisza wydawa a si  przeciwie stwem kulminacji po wcze-
niejszych burzliwych wydarzeniach. Jedyny oznak  tego, co si  wyda-

rzy o, by  wygnieciony przez samochód lad w ród traw. Odrosn  wkrótce.
Jedna dobra burza na dobre zmyje wszystkie lady dzisiejszego post pku.

Odwróci  si  od jeziora i ruszy  w gór  w stron  drogi, znajduj cej si
powy ej w odleg o ci mniej wi cej d ugo ci boiska. Gdy wszed  na gór ,
stan , by z apa  oddech. Mimo mi ego wieczornego ch odu spoci  si . To
by a noc b dów, próby naprawnienia ich i odkrywania mrocznej strony
swojej natury.

B dzie musia  nauczy  si  j  kontrolowa . Dzisiejsza katastrofa nie mog a
si  powtórzy . Mia  mnóstwo szcz cia, e to si  potoczy o w ten sposób.

Teraz jednak by o ju  po wszystkim. Po raz pierwszy od kilku godzin
wzi  g boki oddech. Zapach letniej nocy, sosen i wody z jeziora wype ni
jego nozdrza, ch odny, wilgotny i od wie aj cy.

Spojrza  na jezioro.
Jego powierzchnia znowu by a g adka, nie by o ladu po wcze niejszych

falach. Nie wida  by o, co skrywa o si  pod powierzchni  m tnej wody.
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