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Prolog

SIA

Meksyk
Siedem lat temu

Biegłam korytarzem. Patrzyłam przed siebie, kierując się w stronę
drzwi od sypialni. Moje serce biło tak szybko, że brakowało mi tchu.
Siłowałam się z klamką. I wtedy usłyszałam echo ciężkich kro-
ków rozbrzmiewających w korytarzu. Ręce mi drżały, obleciał mnie
strach. Klamka w końcu ustąpiła.

Wpadłam do pomieszczenia, ale zanim się w nim zamknęłam, po-
czułam rękę na ramieniu. Juan odwrócił mnie i wbił w ścianę. Powie-
trze uszło mi z płuc, łopatki zapulsowały bólem. Przeszyły mnie
ciemne oczy Juana. Wyglądał tak doskonale jak zawsze.

Ale nie był doskonały. Mężczyzna, którego kochałam… W któ-
rym tak szybko i na zabój się zakochałam… Nie był człowiekiem,
za którego go miałam.

Był… zły.
— Dlaczego mnie odepchnęłaś, bella?
Zamarłam, a każdy mięsień w moim ciele się spiął, gdy Juan

przesunął palcem po mojej twarzy. Moje usta drżały, plecy mocno
przyciskałam do ściany.

— Prze… przepraszam — wyszeptałam drżącym głosem.
Juan się do mnie uśmiechnął, a potem się pochylił i przycisnął

swoje wargi do moich. Chciałam uciec, krzyczeć, powiedzieć mu, by
się stąd wyniósł w diabły, ale zamarłam ze strachu.
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— Nie chcę cię skrzywdzić — powiedział, poruszając głową tak,
by przesunąć nosem po boku mojej szyi. Trzymał rękę na mojej
talii. Wciąż pachniał tak dobrze jak zawsze i wyglądał tak przy-
stojnie jak w dniu, gdy go poznałam. To wszystko mnie wtedy do
niego zwabiło. A teraz znalazłam się w pułapce. Głupia dziewczy-
na, która nabrała się na ładny uśmiech diabła.

— Jesteś moją królową, bella.
Pocałował mnie w szyję, po czym ujął moją twarz w swoje dłonie.

Przyglądał mi się, chociaż nie wiedziałam dlaczego. Próbowałam
się uśmiechnąć, udowodnić, że może mi ufać… że nie musi znowu
dawać mi nauczki. Nie zniosę kolejnej.

Ale Juan złapał moją twarz w dłonie tak mocno, że nogi za-
częły się pode mną uginać. Zacisnęłam usta, próbując powstrzymać
okrzyk bólu. Zamknęłam powieki.

— Otwórz oczy, bella — nakazał Juan tuż przy moim uchu. Po-
czułam się tak, jakby po moim kręgosłupie przesunęły się okruchy
lodu, jednak go posłuchałam.

— Świetnie — odparł, uśmiechając się dumnie. Poluźnił uścisk,
a ja odetchnęłam z ulgi. — Wybrałem cię, bella, bo chciałem, żebyś
stała u mojego boku — Poczułam mdłości, gdy dodał: — Twoje życie
wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybym nie zobaczył w tobie czegoś
wyjątkowego. Wiesz o tym?

— Tak — odparłam. I wiedziałam, że miał rację. To, co widzia-
łam… To, co z nimi zrobił… Wiedziałam, że mogłam skończyć inaczej.

Juan znowu mnie pocałował, słodko i miękko, co było zupeł-
nym przeciwieństwem groźby, która padła z jego ust.

— Nie potrafię trzymać się od ciebie z daleka, bella. — Pocało-
wał mnie w czoło. — Jesteś moja, rosa negra, i nigdy nie dam ci
odejść…
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