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Rozdziaï 1.
CiemnoŁú.
Tessa ba¯a si« jej przez wi«kszoŁú swojego Šycia. Odk§d si«ga¯a pami«ci§,
k¯ad¯a si« do ¯óŠka z l«kiem, zagl§da¯a wczeŁniej pod ¯óŠko, sprawdza¯a,
czy lampka nocna na pewno dzia¯a.
Tak jakby Šarówka, daj§ca tyle Łwiat¯a co zapalona zapa¯ka, mog¯a
odegnaú jej koszmary.
Jednak dzisiaj modli¯a si« o najczarniejsz§ z nocy, o to, aby ksi«Šyc
pozosta¯ ukryty za przesuwaj§cymi si« po niebie chmurami, aby cienie sprawi¯y, Še stanie si« niewidzialna.
CiemnoŁú stan«¯a po jej stronie. P¯uca Tessy krzycza¯y o tlen, w g¯owie jej
si« kr«ci¯o, gdy bieg¯a w obj«cia mroku. To, co kiedyŁ budzi¯o jej najwi«kszy l«k, teraz mog¯o j§ ocaliú. PrzynieŁú cud.
Utrzymaú j§ przy Šyciu dostatecznie d¯ugo, aby wzesz¯o s¯oĮce.
— Tesssssso… — G¯os niós¯ si« po lesie. — Nie uciekniesz.
Gdzie on jest?
Iglaste ga¯«zie chwyta¯y j§ za ramiona i drapa¯y po twarzy, gdy mkn«¯a
niczym sp¯oszona ¯ania. Jej serce wybija¯o gor§czkowe staccato Łciganej
zwierzyny. Zwolni¯a, gdy jej cia¯o zacz«¯o protestowaú bólem rzadko uŠywanych mi«Łni. Min«¯a zw«glony kikut drzewa, którego poczernia¯e ga¯«zie
wyci§ga¯y si« ku niebu niczym poparzona d¯oĮ. Schroni¯a si« pod zwisaj§cymi ga¯«ziami d«bu. Kora drapa¯a j§ w plecy, gdy przycisn«¯a si« do pnia,
nas¯uchuj§c.
Dok§d poszed®?
Us¯ysza¯a bzyczenie komara przy twarzy. Z prawej strony dochodzi¯y
j§ odg¯osy lasu, który otacza¯ jezioro. Panuj§ca nocna cisza wyostrzy¯a jej
zmys¯y. şaby rechota¯y, gra¯y Łwierszcze. W pobliŠu przemkn«¯o przez
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poszycie jakieŁ niewielkie i lekkie zwierz§tko. Powietrze by¯o g«ste od zapachu sosen, wody z jeziora i strachu.
Nie po raz pierwszy poŠa¯owa¯a, Še nie moŠe si« skurczyú i schowaú
w mysiej dziurze.
Uhuuu! Na ga¯«zi nad jej g¯ow§ wyl§dowa¯a sowa.
Tessa przestraszy¯a si« i z ust wyrwa¯ si« jej st¯umiony okrzyk. Zakry¯a
otwarte usta d¯oni§. Z palców sp¯ywa¯ jej jakiŁ p¯yn. Unios¯a d¯oĮ i zobaczy¯a, Še jest mokra od ¯ez — i krwi. Dotkn«¯a k§cika ust, gdzie uderzenie
pi«Łci§ zostawi¯o p«kni«cie. Inne cz«Łci jej twarzy i cia¯a bola¯y j§ od tego,
co zrobi¯ jej na polanie, zanim uda¯o si« jej kopn§ú go w krocze.
Wtedy j§ puŁci¯, a ona rzuci¯a si« do Łlepej ucieczki.
Sowa poderwa¯a si« z ga¯«zi, powolnymi ruchami skrzyde¯ wznosz§c
si« w gór« w stron« przeŁwitu w koronach drzew. Chmury rozproszy¯y si«
i przebi¯o si« mi«dzy nimi Łwiat¯o ksi«Šyca. Przez chwil« widzia¯a sylwetk«
drapieŠnika na tle nieba. Potem sowa odlecia¯a.
Tessa zeŁlizgn«¯a si« po pniu drzewa i przysiad¯a na pi«tach.
Mimo Še wrzeŁniowa noc by¯a ch¯odna, czu¯a, jak w p¯ucach j§ pali,
tak jakby wdycha¯a gaz lub po¯kn«¯a p¯omieĮ. Dysza¯a ci«Ško: ten dŞwi«k
rozlega¯ si« echem i wydawa¯ si« nieŁú na kilometry pomi«dzy drzewami.
Cicho!
Us¯yszy j§. By¯a w kiepskiej kondycji i dziki sprint nadwer«Šy¯ jej p¯uca.
Nie uciek¯a zbyt daleko. Musia¯ byú blisko.
— Tesssso.
®omot jej serca t¯umi¯ jego g¯os i nie potrafi¯a okreŁliú, z której strony
dochodzi¯.
Zacisn«¯a usta, lecz jej p¯uca domaga¯y si« wi«cej powietrza. Czerwona
mg¯a zaczyna¯a zasnuwaú jej wzrok. Kr«ci¯o si« jej w g¯owie. Otworzy¯a usta
i stara¯a si« oddychaú p¯ytko, modl§c si«, aby jej nierówny oddech nie by¯
w rzeczywistoŁci tak g¯oŁny, jak brzmia¯ w jej uszach.
Mija¯y minuty.
Nic si« nie dzia¯o.
MoŠe poszed¯ w innym kierunku?
Jej oddech wyrówna¯ si«. Nogi zacz«¯y jej drŠeú z powodu niewygodnej
pozycji. WczeŁniej niezliczone iloŁci razy bywa¯a na imprezach na polanie,
jednak w ciemnoŁci wszystko wygl§da¯o inaczej.
Nie wiedzia¯a, gdzie jest.
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Wyjrza¯a zza pnia drzewa. Kilka metrów przed ni§ Łwiat¯o ksi«Šyca rysowa¯o ŁcieŠk« wŁród srebrzystych cieni. Czy prowadzi¯a do g¯ównej drogi?
ZaroŁla rozst«powa¯y si« tylko na chwil«, za nimi widaú by¯o zanurzon§
w ciemnoŁci Łcian« roŁlin.
Pot sp¯ywa¯ jej po plecach i gromadzi¯ si« w okolicach krzyŠa, mocz§c
pasek dŠinsów. Znowu zerkn«¯a zza drzewa. Jaki mia¯a wybór? Nie mog¯a
zostaú tu zbyt d¯ugo.
Dogoni j§.
Zabije.
Aby jednak próbowaú ucieczki, musi najpierw wyjŁú zza drzewa.
Gdzie on jest?
NiewaŠne. I tak musia¯a si« ruszaú. JeŁli nawet jeszcze jej nie z¯apa¯,
wkrótce to zrobi i nie ma mowy, Šeby jeszcze j§ wypuŁci¯. Dlaczego mu
zaufa¯a? Bo mówi¯, Še j§ kocha?
Idiotka.
On nie by¯ zdolny do mi¯oŁci. Jej rozum wiedzia¯ to juŠ dawno, ale serce
chcia¯o wierzyú, Še jest inaczej.
A teraz prawda j§ zabije.
WczeŁniej tego wieczora zastanawia¯a si«, czy nie wejŁú do zimnego
jeziora i nie zakoĮczyú swojego nieszcz«Łliwego Šycia. Teraz jednak, gdy
czu¯a oddech Łmierci na plecach, strach wygra¯. Instynkt samozachowawczy
st¯umi¯ wszystkie l«ki dotycz§ce jej przysz¯oŁci.
Nie chcª umieraú.
Ostatnie s¯owa do swoich dziadków wypowiedzia¯a w gniewie. Ok¯ama¯a
ich. JeŁli nie uda si« jej przeŠyú, k¯ótnia b«dzie ostatnim, co zapami«taj§ na jej
temat. Nie s§ idea¯ami, ale j§ kochaj§, a teraz nie b«dzie juŠ mog¯a im
powiedzieú, Še ona teŠ ich kocha i Še wcale nie mia¯a na myŁli tego, co
powiedzia¯a, po prostu by¯a zdenerwowana z powodu tego, jakiego ba¯aganu
narobi¯a w swoim Šyciu, i odreagowa¯a to na nich.
Nie b«dzie mia¯a szansy powiedzieú, Še jej przykro.
Musi si« st§d wydostaú. Musi przeŠyú. Musi przeprosiú dwie osoby,
które zrani¯a, chociaŠ najbardziej j§ kocha¯y. Wsta¯a. Mi«Łnie jej ud zadrŠa¯y
i zakr«ci¯o si« w g¯owie. Zamiast ruszyú biegiem przed siebie, ostroŠnie
zacz«¯a przesuwaú si« w kierunku ŁcieŠki. Skoro nie wiedzia¯a, gdzie jest,
to im mniej b«dzie robiú ha¯asu, tym lepiej. Skoro ona nie wie, gdzie jest,
moŠe on teŠ.
7

Kup książkę

Poleć książkę

Melinda Leigh

ZaroŁla chwyta¯y za jej nagie nogi, gdy wesz¯a na ŁcieŠk« i zacz«¯a powoli
biec. Ubita ziemia pod jej stopami wydawa¯a si« znajoma. Min«¯a zakr«t
i przyspieszy¯a. Trzasn«¯a ga¯§zka i Tessa zerwa¯a si« do biegu jak sp¯oszony
królik. Kolejna chmura zas¯oni¯a ksi«Šyc i ŁcieŠka skry¯a si« w cieniu.
Tessa potkn«¯a si« i upad¯a, uderzaj§c kolanem w ods¯oni«ty korzeĮ. Przeszy¯
j§ ból i na chwil« zamar¯a na czworakach, ¯api§c gor§czkowo oddech i próbuj§c
prze¯kn§ú strach, który d¯awi¯ j§ w gardle. ®zy p¯yn«¯y jej po policzkach.
Naprzód!
Przesun«¯a jedn§ nog« i wsta¯a. Zmuszaj§c drŠ§ce nogi do wysi¯ku,
wesz¯a na ŁcieŠk« i zatrzyma¯a si«, gdy zobaczy¯a spalone drzewo. Porusza¯a
si« w kó¯ko. Potkn«¯a si«, uŁwiadamiaj§c sobie, Še zmierza z powrotem na
polan«.
W jego stron«.
Szelest martwych liŁci wydawa¯ si« g¯oŁny niczym uderzenie grzmotu.
Proszª. Proszª, nie pozwól mu mnie z®apaú.
®zy przes¯ania¯y jej wzrok. Przesun«¯a d¯oni§ po twarzy, ocieraj§c je,
po czym zacz«¯a nieudolnie biec.
CieĮ wy¯oni¯ si« zza grubego drzewa i wkroczy¯ na ŁcieŠk«. Zatrzyma¯a
si« gwa¯townie, Łlizgaj§c si« na startych podeszwach swoich p¯óciennych
trampek.
ZadrŠa¯a, patrz§c na niego. Nie dysza¯, nie by¯ spocony, ani zm«czony.
I wtedy juŠ wiedzia¯a. Prawda uderzy¯a j§ niczym wymierzony otwart§
d¯oni§ policzek.
Umrze.
Panika Łcisn«¯a j§ za gard¯o, tak Še oddychanie sta¯o si« olbrzymim
wysi¯kiem, tak jakby musia¯a wci§gaú powietrze przez w§sk§ s¯omk«.
— Naprawd« myŁla¯aŁ, Še zdo¯asz uciec? — potrz§sn§¯ g¯ow§.
Odwróci¯a si« i pobieg¯a Łlepo przed siebie, rozgarniaj§c ga¯«zie. Nie
mog¯a przed nim uciec. By¯a zm«czona, a on wypocz«ty. Chwyta¯a ¯apczywie, chrypliwie oddech, s¯ysz§c za sob§ jego równe, pewne kroki.
Wypad¯a z lasu na polan« i zobaczy¯a przed sob§ lŁnienie tafli jeziora.
Na skraju ciemnej wody ko¯ysa¯y si« na wietrze pa¯ki wodne. Wesz¯a mi«dzy
ich grube ¯odygi, czuj§c pod nogami wilgotny grunt. W jej umyŁle dominowa¯a jedna myŁl:
Schowaú siª!
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Podeszwy butów zapada¯y si« w b¯otnistym gruncie. Mlaskanie zdradza¯o
jej pozycj«. Nagle jego d¯oĮ wystrzeli¯a i chwyci¯a j§ za biceps. Przyci§gn§¯ j§
do siebie.
— Nie! — Opiera¯a si«, usi¯uj§c usi§Łú na ziemi.
Jej opór by¯ dok¯adnie tak bezcelowy, jak si« wydawa¯.
Otworzy¯a usta i krzykn«¯a dziko.
— Zamknij si«! — Uderzy¯ j§ pewnym, szybkim ruchem r«ki.
Pi«Łú wyl§dowa¯a na jej szcz«ce. Mrugn«¯a. Trzciny zamazywa¯y si« jej
przed oczami.
Mia¯a racj« od pocz§tku. CiemnoŁú jednak nie by¯a jej przyjació¯k§.
Nie uratuje jej. By¯a przepaŁci§, z której juŠ nigdy nie mia¯a si« wydostaú.
Nigdy.
To by¯ koniec.
Upad¯a na bagnisty brzeg. Patrzy¯a, jak trzciny ko¯ysz§ si« na wietrze
na tle ciemnego nieba. Potem zobaczy¯a sylwetk« m«Šczyzny. CoŁ metalowego zalŁni¯o w Łwietle ksi«Šyca, a potem przyszed¯ ból, który rwa¯ j§
na kawa¯ki.
ŀwiat znikn§¯, poch¯oni«ty przez zimn§ i przeraŠaj§c§ ciemnoŁú.
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