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Tytu¨em wst¤pu
Wiecie, co oznacza wyraŠenie guilty pleasure? To skrywana przyjemnoŁú,
coŁ wstydliwego, grzesznego, ale kusz§cego tak bardzo, Še w koĮcu
poddajemy si« temu pragnieniu. Pisanie tej ksi§Ški by¯o moim guilty
pleasure. Dlaczego? Bo pozwoli¯am sobie na prawdziw§ profanacj«,
herezj« i bezczelnoŁú. Napisaú fanfic jednej z najpi«kniejszych historii
o mi¯oŁci, jakie powsta¯y? Trzeba mieú tupet.
Ale ja naprawd« o tym marzy¯am.
Cz«sto pytacie mnie, czy mam ulubionego autora, którego dzie¯a
bior« w ciemno, albo prosicie o podanie tytu¯u mojej najukochaĮszej
ksi§Ški, tej przeczytanej dziesi«ú razy, znanej prawie na pami«ú. O ile
na pierwsze pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieú, o tyle na drugie
tak: Dziwne losy Jane Eyre autorstwa Charlotte Brontë skrad¯a moje
serce na zawsze. To wspania¯a powieŁú, napisana z nieosi§galnym dla
mnie talentem.
Dlatego: #profanacja #herezja #bezczelnoŁú…
Przygod« czas zacz§ú!
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Prolog
Moja Šona nie Šyje. To, Še jest martwa, nie ulega w§tpliwoŁci. Pogruchotane o kamienny dziedziniec koĮczyny leŠ§ nienaturalnie powykrzywiane, uk¯adem przypominaj§ swastyk«. Odcinaj§ si« czerni§
od bieli Łniegu, który zjawi¯ si« nie wiedzieú kiedy i jak. PrzecieŠ nie
pada¯o, jest wyŠ, mroŞno, pe¯nia ksi«Šyca.
I pomyŁleú, Še kocha¯em j§ nad Šycie.
By¯a dla mnie objawieniem.
KimŁ nieosi§galnym.
Nie pojawi¯a si« w moim Šyciu przypadkowo. MoŠna by rzec, Še
nasze ma¯ŠeĮstwo zosta¯o zaaranŠowane — ale kto powiedzia¯, Še
taki zwi§zek jest z góry skazany na poraŠk«? Od pierwszych chwil
czu¯em, Še to ta kobieta. Najlepsza z wszystkich kobiet, najlepsza
dla mnie: pi«kna, inteligentna, jaŁnia¯a jak gwiazda. Ja mog¯em jedynie
lŁniú Łwiat¯em od niej odbitym.
Kiedy sprawy przyj«¯y z¯y obrót? Nie potrafi« tego stwierdziú.
Ten moment nast§pi¯ niepostrzeŠenie. Równia pochy¯a, by¯o coraz
gorzej, lecz ja tego nie dostrzega¯em. Ci§gle w ni§ zapatrzony, zaŁlepiony jej nieziemskim blaskiem. Ale zmiany post«puj§ — na tym
w¯aŁnie polega ich sta¯oŁú, na zmiennoŁci, z dnia na dzieĮ wszystko si«
zmienia, powoli, konsekwentnie, dyskretnie, prawie niezauwaŠalnie.
Podobnie jak krew, która s§czy si« z roztrzaskanej czaszki i tworzy
wokó¯ g¯owy ognistoczerwon§ aureol«.
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Rozdzia¨ 1
Jak wrzosu ga®§zka, któr§ w pustym polu
Wiatr dziki wirem unosi…1

Jane
Rekruterka to zadbana babka pod pi«údziesi§tk«. Czuj« suchoŁú
w ustach, gdy na ni§ patrz«, taka jest chuda, matowa i naci§gni«ta.
Ubrana w ciuchy, na które nigdy nie b«dzie mnie staú, pachn§ca
czymŁ, co musia¯o kosztowaú milion monet. Ale to nie problem,
zauwaŠalny brak kompetencji teŠ nie, w koĮcu to tylko cz¯owiek,
który przyjmuje innego cz¯owieka do pracy. Rzecz w s¯odyczy, wprost
ni§ ocieka. DraŠni mnie to.
Kolejny raz zagl§da w moje papiery, przelatuje je wzrokiem, pociera nerwowo koniuszek noska, pieczo¯owicie i precyzyjnie ukszta¯towanego przez chirurga, i podnosi na mnie sztuczne b¯«kitne spojrzenie.
— Wie pani, panno…
— Eye.
— …Še ta praca wi§Še si« z wyjazdem, a kontrakt opiewa na rok?
1

Ch. Brontë, Dziwne losy Jane Eyre, prze¯. T. ŀwiderska, ŀwiat Ksi§Ški, Warszawa
2008, s. 142.
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— Tak.
— Nie b«dzie pani mia¯a moŠliwoŁci przyjazdu do Stanów przez
czas trwania kontraktu.
— Wiem, pozna¯am dok¯adnie treŁú oferty.
— A co z rodzin§? Ze znajomymi?
— Nie mam rodziny. Znajomych teŠ nie.
Jej zaskoczenie mnie bawi. Kilka razy mruga, chrz§ka, znowu pociera nos, w koĮcu ciekawoŁú zwyci«Ša.
— Nie ma pani nikogo bliskiego w Nowym Jorku?
Czemu mnie dr«czysz, kobieto? Nie, nie mam nikogo. Min«¯o
dziesi«ú dni od Łmierci Helen, wczoraj by¯ pogrzeb. Nie pojecha¯am
do Sandusky, gdzie mieszkaj§ jej rodzice. To oni za¯atwili pochówek.
Zgodnie z wol§ córki paĮstwo Burnsowie rozsypali jej prochy nad
brzegiem jeziora Erie, a po cichej ceremonii, szcz«Łliwi, Še juŠ po
wszystkim, wrócili do domu i stadka kotów rasy maine coon. Nie
by¯o Šadnego naboŠeĮstwa ani zwyczajowego przyj«cia po pogrzebie,
s§siadek przynosz§cych zapiekanki z makaronu dla pogr§Šonej w rozpaczy rodziny. W kaŠdym razie ja nie dosta¯am Šadnej, bo i od kogo?
— Mówi¯am. Moi rodzice nie Šyj§, wychowa¯am si« w rodzinie zast«pczej. Jestem jedynaczk§, a przyjació¯ka, z któr§ mieszka¯am, zmar¯a
niedawno na bia¯aczk«.
— Och. — Jest szczerze stropiona.
Tak, prosz« pani. Ani pó¯ osoby, ani úwierú si« nie osta¯a — dopowiadam w myŁlach. KiedyŁ spyta¯am ciotk« Sar«, czy mam jakichŁ
krewnych ze strony ojca. Stwierdzi¯a, Še nic o tym nie wie, a potem
mnie przegoni¯a. No, moŠe Bessie Lee, pomoc domowa w maj§tku
Reedów, jest dla mnie kimŁ waŠnym, ale ona si« nie liczy; wysz¯a za
m§Š, ma dwójk« dzieci i zaborczego m«Ša, który nie znosi, gdy Bessie
poŁwi«ca swój czas i uwag« komukolwiek poza nim i ich potomstwem. Jestem sama jak palec, samotnoŁú to moje drugie imi«, nawet
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pierwsze, bo definiuje mnie bardziej niŠ Jane, ale tego nie powiem,
poniewaŠ to rekrutacja do pracy, nie sesja u psychoanalityka.
— Od dziecka marzy¯am o wyjeŞdzie do Europy. Chcia¯am zwiedziú Stary Kontynent — mówi« ze zb«dn§ egzaltacj§ w g¯osie. — Marz« o tym, by zobaczyú te wszystkie miejsca, o których czyta¯am.
To dobra wypowiedŞ. Rekruterka moŠe przestaú myŁleú, jak
niezr«cznie wypad¯o jej pytanie. Skoro ja bagatelizuj« wszystkie nieszcz«Łcia, które mnie spotka¯y, tym bardziej ona nie musi si« rozczulaú i okazywaú wspó¯czucia. Nawiasem mówi§c, kolejny raz stwierdzam, Še ten nabór przeprowadzi¯by lepiej nawet Scott, nasz dozorca,
chociaŠ jest alkoholikiem i jedyne, na czym si« zna, to sk¯ad druŠyny
Jetsów i jej poczynania.
— Prosz« wybaczyú, ale wol« o tym wspomnieú, o rocznej nieobecnoŁci. Nie kaŠdy ¯atwo znosi t«sknot« wywo¯an§ d¯ug§ roz¯§k§.
— Nachyla si« nad biurkiem.
— şeby jakkolwiek znosiú t«sknot«, trzeba najpierw j§ poczuú.
Jeszcze chwila, wstan«, zaraz za drzwiami potargam na strz«pki
formularz zg¯oszenia i poŁl« w diab¯y t« ckliw§ bab«. Masz mnie
przyj§ú do pracy! Nie st«kaú nad moim losem!
— A dlaczego zrezygnowa¯a pani z pracy w… — Spogl§da
w moje CV.
— Bo chcia¯am coŁ zmieniú. — Nie czekam, aŠ znajdzie nazw«
prywatnego przedszkola na Manhattanie. — Pracowa¯am tam ponad
dwa lata, a teraz chcia¯abym zdobyú nowe doŁwiadczenia. Nie mia¯am
na razie okazji sprawdziú si« w wychowaniu indywidualnym, ale czuj«
si« na si¯ach, by podj§ú to wyzwanie.
— Jestem pewna, Še tak b«dzie. — Jej uŁmiech moŠna butelkowaú
i sprzedawaú jako dietetyczny zamiennik syropu klonowego. — Dobrze, panno…
— Eye — podsuwam.
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Zamiast rozp¯ywaú si« w czu¯oŁciach, zapami«ta¯abyŁ moje nazwisko! — jestem spocona z irytacji. I pomyŁleú, Še niepokoi¯am si« t§
rozmow§. Jak wypadn«? Czy moje kompetencje s§ odpowiednie i tak
dalej, a tu w miejsce rzeczowego headhuntera mam Šon« ze Stepford.
— Panno Eye, powiadomimy pani§ o wynikach rekrutacji.
Alleluja! Wreszcie jakiŁ konkret.
— B«d« czekaú.
— Trzymam za pani§ kciuki.
LitoŁci!
***
Nie spyta¯am, kiedy i w jaki sposób dowiem si«, czy moja kandydatura zosta¯a przyj«ta. Bardzo moŠliwe, Še z góry za¯oŠy¯am poraŠk«.
Z pewnoŁci§ by¯am najmniej sympatyczn§ kandydatk§ na opiekunk« do dziecka, jaka si« zg¯osi¯a, ale nie powstrzymuje mnie to
przed pakowaniem skromnego dobytku. Tak czy owak, cel jest jasny: wyjechaú. Wyjechaú jak najdalej, zostawiú za sob§ ca¯§ przesz¯oŁú, odci§ú si« od niej grub§ krech§, nawet od tych nielicznych
miejsc, rzeczy i osób, z którymi ¯§czy¯o mnie jakiekolwiek przywi§zanie.
Nie warto.
Nie warto si« przywi§zywaú.
Mija trzeci dzieĮ od rozmowy kwalifikacyjnej. Mieszkanie moje
i Helen, bo jej rzeczy teŠ musia¯am uprz§tn§ú, jest juŠ puste. Odda¯am
to, co nadawa¯o si« do uŠytku, przygotowa¯am na wyjazd najpierw
trzy walizki, potem dwie, na koĮcu jedn§. Wystarczy. Im mniej balastu, tym lŠej Šyú. Garstka ubraĮ, nie to, co ulubione, tylko to, co
niezb«dne, dwie pary butów, kilka ksi§Šek. Jedyna s¯abostka? Ma¯y
jasiek, z którym zawsze spa¯a Burns. Ci§gle pachnie jej w¯osami. Dla12
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czego Šycie jest takie… Nie wiem. Trudne? A jednoczeŁnie wci§Š
czuj« w sobie zupe¯nie niepoj«t§ ch«ú i si¯«, Šeby si« z nim zmagaú,
Šeby pokazaú, Še trwam. Trwam ponad wszystko.
Szukam kolejnych ofert, sprawdzam codziennie og¯oszenia, niestety, równie dobra okazja si« nie powtarza. Zapada wieczór, k¯ad«
si« spaú bez wielkiego Šalu czy rozczarowania. CzyŠbym by¯a juŠ tak
zgorzknia¯a i smutna, Še poraŠk« uznaj« za coŁ oczywistego, naturalnego bardziej niŠ oddychanie? JakŠe jestem zaskoczona, kiedy
rankiem dostaj« wiadomoŁú: „Panno Eye, dzieĮ dobry. Z przyjemnoŁci§ informuj«, Še Pani kandydatura zosta¯a przyj«ta. Prosz« si« zg¯osiú
do mojego biura w czwartek, o godzinie szesnastej. Pozdrowienia”.
Pozwalam sobie na chwil« radoŁci. Trzeba uczciú zwyci«stwo,
id« do kuchni, wyjmuj« z szafki metalow§ puszk« po solonych
orzeszkach. Burns trzyma¯a w niej ciasteczka. To by¯a jej s¯abostka:
cynamonowe ciasteczka, twarde i brzydkie. Zjadam ostatnie ciastko,
a puszk« wk¯adam z powrotem do szafki. Zero waste — nie Łmieciú.
Tak zawsze mówi¯a Helen. Nie, wtedy zmienia¯a si« w Burns. Gdy
mia¯a do powiedzenia coŁ waŠnego, oŁwiadcza¯a: „Ja, Burns, ci to
mówi«”. Dobrze wi«c, nie b«d« Łmieciú, zamierzam kontynuowaú
jej bezsensowne dzie¯o ochrony natury przed odpadkami. BoŠe, jakieŠ
to jest g¯upie! Co jak co, ale Amerykanie to najgorsze Łwintuchy,
jakich nosi na grzbiecie matka ziemia. A kimŠe ja jestem? Jednostk§
w oceanie Łwintuchów.
Dobrze, Še jako ludzie mamy niezbywalne prawo do pope¯niania
g¯upstw.
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Edward
Gdyby Celina Varens nie by¯a dziwk§, móg¯bym j§ uznaú za idea¯
kobiety — inteligentna, rzeczowa, konkretna, b¯yskotliwa i z poczuciem humoru, a przy tym wyj§tkowo pi«kna, niekieruj§ca si« Łlepo
mod§, niezbyt chuda, raczej kszta¯tna, z wyczuwaln§ warstewk§ t¯uszczu pod g¯adk§ skór§. O tak, Celina spe¯nia wszelkie moje osobiste
kryteria, bym móg¯ uwaŠaú j§ za skoĮczon§ pi«knoŁú i chodz§cy
idea¯. Mówi« jej to, a ona wybucha Łmiechem, szczerym, prawdziwym
jak jej naturalne blond w¯osy i biust (nie mam poj«cia, jaki rozmiar
maj§ piersi Celiny, ale s§ perfekcyjne i mieszcz§ si« idealnie w moich
d¯oniach).
— Masz pomys¯y, ja idealna? — Zsuwa si« z mojej klatki piersiowej
i siada po turecku. Widz« jej s¯odk§ jasnoróŠow§ cipk« i czuj«, Še za
chwil« znowu si« w niej znajd«. — Daleko mi do idea¯u, drogi hrabio.
— Chichocze.
Uwielbia Šartowaú z mojego pochodzenia, naduŠywa tytu¯ów i pos¯uguje si« nimi zupe¯nie bez sensu. Nigdy nie mia¯em hrabiowskiego
tytu¯u, moi przodkowie teŠ.
— W mojej ocenie jesteŁ perfekcyjna. By¯abyŁ doskona¯§ Šon§ —
drocz« si« z ni§.
— Jestem dziwk§, nie Šon§.
— Dziwki teŠ mog§ wychodziú za m§Š — zauwaŠam.
— Nie umiem gotowaú.
— Ale lubisz.
— Nie wychodzi mi! Pami«tasz brownie bez m§ki? — Potrz§sa
g¯ow§.
Jak móg¯bym zapomnieú t« bulgocz§c§ papk«, któr§ kiedyŁ wyj«¯a
z piekarnika. Chcia¯a upiec domowe ciasto, sprawiú mi przyjemnoŁú
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— i zasadniczo j§ sprawi¯a, bo ostatecznie czekoladowa masa wyl§dowa¯a na jej brzuchu i cipce, a ja zlizywa¯em s¯odkoŁci przez godzin«.
— Lubi« twoje brownie. — Kilka razy mlaszcz« ze smakiem. —
Mog¯abyŁ znów je przyrz§dziú.
— Nienawidz« sprz§taú i dekorowaú domu — wymienia kolejny
argument.
— MoŠna wynaj§ú s¯uŠb«, to b¯ahostka. Zap¯acisz komu trzeba,
b«dzie pucowa¯ cha¯up« i dmucha¯ na domowe ognisko za ciebie.
— Nie lubi« dzieci. To przeszkoda nie do pokonania.
— A kto powiedzia¯, Še ja lubi« dzieci? — Wybucham Łmiechem.
— PrzestaĮ! — Wymierza mi kuksaĮca w brzuch. — Masz dziecko
i nie mów wi«cej takich rzeczy.
— Masz racj«, nie mówmy o tym — zamykam temat.
Co jak co, ale sypialnia w prywatnym apartamencie dziwki, nawet
tak luksusowej, jak§ jest Celina, to nie miejsce na dyskusje o dzieciach,
mimo to gospodyni dr§Šy temat i wypytuje o Kate, opiekunk« mojej
córki. Niepotrzebnie zwierzy¯em si« ostatnio Celinie z problemów
z m¯od§, urodziw§ studentk§ medycyny, która wzi«¯a roczny urlop
i zatrudni¯a si« u mnie. Nie ma nic z¯ego w studentkach medycyny,
przeciwnie, s§ inteligentne i kompetentne, szkoda, Še akurat Kate
cechowa¯ nadmierny romantyzm. Bardzo szybko uzna¯a, Še kilka
szybkich numerków, które zaliczyliŁmy w ogrodzie, w mojej garderobie, w moim gabinecie, w samochodzie i w paru innych miejscach,
uprawnia j§ do snucia planów d¯ugiego i wspólnego Šycia. Zakocha¯a si« na Łmierú albo we mnie, albo (co raczej bardziej prawdopodobne) w moim maj§tku. A gdy jeszcze pomyŁl« o starciu w mojej
sypialni pomi«dzy ni§ a Blank§ Ingram… CóŠ, by¯o ostro, ale nie tak,
jak bym tego oczekiwa¯. Dlatego w¯aŁnie musia¯em j§ odprawiú.

15
Kup książkę

Poleć książkę

— Katherine? — Podk¯adam r«k« pod g¯ow«. — Nie mam poj«cia, co u niej. JuŠ nie pracuje w Thornfield.
— Zwolni¯eŁ j§?! — W g¯osie Celiny wybrzmiewa udawane oburzenie. — JesteŁ okropny, baronie, pod¯y i bez serca. Szowinistyczna
Łwinia. Najpierw uwiod¯eŁ dziewczyn«, a jak si« zakocha¯a, zwolni¯eŁ.
— Wypraszam sobie. Tego barona. — Puszczam jej oko. — I nie
zwolni¯em, sama wypowiedzia¯a umow«.
— UwaŠaj, bo ci uwierz«. — Celina wydyma s¯odkie usta.
— Czy to waŠne? Odesz¯a i juŠ, problem z g¯owy.
— Wstr«ciuch bez serca. A Adelka? Na pewno t«skni.
— Moja córka od pocz§tku nie przepada¯a za Kate, zreszt§ juŠ
zatrudni¯em now§ niani«. şeby mnie nie kusi¯o, wybra¯em brzydul«.
Urod§ nie grzeszy, ale jest kompetentna i ma Łwietne referencje.
— JesteŁ okropny.
— Raczej szczery. Ty teŠ, dlatego ci« lubi«. ChodŞ tu. — Kiwam
na ni§ palcem. DoŁú gadania. Mam ochot« na seks z idea¯em. —
No juŠ, pogalopuj na koniu barona. — Pop«dzam j§, bo si« oci§ga
i zamiast wskoczyú na mnie, siedzi, uŁmiecha si« przekornie i nawija
kosmyk w¯osów na palec. Dobrze wie, Še nieziemsko mnie kr«ci,
gdy stroi minki niegrzecznej uczennicy. — Celino Varens, jeŁli natychmiast nie wskoczysz na mojego fiuta, dostaniesz lanie, zobaczysz!
— Siadam, Šeby j§ schwytaú za r«k«, ale nie daj« rady.
Celina z piskiem umyka z sypialni, goni« j§ po wielkim apartamencie, biegamy wokó¯ kuchennej wyspy i dopiero drobny wypadek
— Celinie odjeŠdŠa noga przy kolejnym okr§Šeniu — sprawia, Še
udaje mi si« j§ dorwaú. Przerzucam kochanic« przez rami« i nios«
do sypialni, po drodze wymierzam kilka soczystych klapsów.
Lubi to, ja teŠ. Mówi¯em juŠ, Še ta kobieta to idea¯?
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Jane
Lot okaza¯ si« koszmarem. Sp«dzi¯am ca¯§ podróŠ w s¯uchawkach,
do tej pory bol§ mnie uszy. Ledwie je zdejmowa¯am, a zaŠywny grubasek, którego los usadzi¯ po mojej prawej stronie, zaczyna¯ ankiet«.
Gdzie pani leci? Na d¯ugo? W jakim celu? Smaczny ten lunch, prawda?
Lubi pani Steinbecka? Wol« za¯og« w czerwonych uniformach, te
ciemnozielone s§ zbyt smutne, jak pani myŁli?
Przypuszczam, Še mój towarzysz boi si« lataú i s¯owotokiem knebluje swój strach. Niestety, panie Gadatliwy, to nie dzia¯a. Nie da si«
zagadaú strachu, podobnie jak smutku, bólu i innych nieprzyjemnych
uczuú. Nie da si« zawrzeszczeú cierpienia. Ono zawsze ma pierwszy
g¯os i cichnie dopiero wtedy, kiedy samo zechce.
Nocuj« w miejscowoŁci Lowton. Maj§ tu ca¯kiem przyzwoity
hotel o nazwie Pod Królem Jerzym; pokój wygodny, a Łniadanie za
bogate — zostawiam po¯ow«, zw¯aszcza fasol« traktuj« jak najgorsze
z¯o. Jest paskudna. Godzin« póŞniej przyjeŠdŠa po mnie samochód.
Puszczam w eter mod¯y do wszystkich bóstw, Šeby kierowca nie
okaza¯ si« równie uci§Šliw§ gadu¯§ jak koleŁ z samolotu. Na szcz«Łcie
ten m«Šczyzna, na oko pod pi«údziesi§tk«, zachowuje si« normalnie.
KaŠde zdanie jest wywaŠone i potrzebne, zb«dnych pytaĮ brak. John,
bo tak si« przedstawi¯, nosi s¯uŠbowy mundur, ca¯kiem przyjemny
dla oka, chociaŠ jak dla mnie bia¯e lampasy na nogawkach jego
spodni s§ zbyt ostentacyjne. Czuj« si« jak ktoŁ z rodziny królewskiej,
gdy John otwiera przede mn§ drzwi czarnej, lŁni§cej limuzyny d¯oni§
w bia¯ej r«kawiczce.
Ho, ho! Awansowa¯aŁ, Jane!
— Pierwszy raz na Wyspach? — zagaduje po kwadransie mój
kierowca.
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Na marginesie: chyba ktoŁ narzuci¯ mu ten oficjalny strój, bo
bardzo szybko pozbywa si« r«kawiczek, wciska je do schowka w drzwiach
i z ulg§ k¯adzie nieos¯oni«te d¯onie na kierownicy.
— Tak.
Zapada cisza. Jedziemy. Rozgl§dam si«, ale widok za oknem nie
porywa. G¯ównie pustki, jakieŁ pola, skrawki lasu, czasami mignie
ma¯y dom otoczony równie niewielkim ogródkiem. Nudna ta Anglia.
Podoba mi si«. Czuj«, Še ten rok b«dzie dla mnie dobry, wtopi« si«
w t¯o jak mijane co rusz ¯agodne pagórki.
— Lubi pani dzieci?
A to mnie zastrzeli¯. Zaskoczenie tym wi«ksze, Še oczekiwa¯am
tego pytania, ale nie od kierowcy. Nie on powinien mnie o to spytaú,
a szanowna rekruterka, gdy rozpatrywa¯a moj§ kandydatur« na opiekunk« do dziecka. Co teraz? Co mam odpowiedzieú temu mi¯emu
cz¯owiekowi? Bo jest mi¯y. Takie rzeczy czuje si« od razu. Widaú, Še
nie lubi wŁciubiaú nosa w cudze sprawy, natomiast gdy coŁ mu si«
powie, jest ostatni, by oceniaú. Sk§d to wiem? Intuicja.
— Szczerze? Nie wiem, czy lubi« dzieci. Nie mam w¯asnych.
— Alicja wspomina¯a.
TeŠ mi komentarz! CzyŠby w ogóle nie obchodzi¯a go w¯aŁciwa
treŁú odpowiedzi? Po co pyta¯? şeby cokolwiek powiedzieú? Zreszt§
jakie to ma znaczenie?
— Kto to Alicja?
— Nasza ochmistrzyni, szefowa personelu, prywatnie dalsza
krewna sir Edwarda. Jej m§Š by¯ pastorem w Hay, ma¯ej wiosce niedaleko Thornfield, niestety zmar¯. On i matka sir Edwarda, z domu
Fairfax, byli kuzynami — wprowadza mnie w zawi¯oŁci rodzinnych
koligacji, ale nie to mnie interesuje, a coŁ innego.
— Sir Edward?
— Tak. Nasz pan naleŠy do arystokracji.
18
Kup książkę

Poleć książkę

Szok. Arystokracja? Jak to dziwnie brzmi. Nie s§dzi¯am, Še b«dzie
mi dane poznaú kogoŁ z tej sfery, chociaŠ doskonale wiem, Še w Anglii
jest arystokracja. Jest królowa, s§ ksi§Š«ta, trzy razy ogl§da¯am relacj«
ze Łlubu Kate i Williama, bo Helen mnie m«czy¯a. Uwielbia¯a rodzin«
królewsk§, cz«sto st«ka¯a, Še powinna by¯a urodziú si« w takiej, a potem dodawa¯a napr«dce, Še to ja bardziej nadawa¯abym si« na królow§,
bo jestem dumna, wynios¯a i opanowana. Ja wynios¯a? Pr«dzej nudna
i dr«twa. Nie mam natury s¯odkiej idiotki, nie szczebiocz«, rzadko
odzywam si« niepytana, wol« milczeú niŠ paplaú bez potrzeby i ktoŁ,
kto mnie nie zna, faktycznie moŠe to odebraú jako wynios¯oŁú, ale
to nieprawda.
Swoj§ drog§ Kate jest dla mnie wzorem absolutnego pi«kna. To
najpi«kniejsza kobieta, jak§ widzia¯am. Idealna na co dzieĮ, idealna
zawsze, nawet w czasie rozlicznych ci§Š i zaraz po urodzeniu idealnych królewskich potomków. Zdaj« sobie spraw«, Še gdzieŁ, kilkaset
mil st§d, stoi królewski pa¯ac, ale w najŁmielszych snach nie myŁla¯am,
Še mój pracodawca naleŠy do tych kr«gów. Kupi« podr«cznik do
etykiety dworskiej i b«d« zakuwaú. Nie mog« zawieŁú mojej Helen,
pewnie cz«sto spogl§da na mnie z nieba.
— Czyli nie lubi pani dzieci — odzywa si« po chwili John.
A jednak! Dotar¯o.
— Tego nie powiedzia¯am.
— Panienka Adele jest dziwnym dzieckiem.
— Ja teŠ jestem dziwna. — Nie wiem, czemu to mówi«. Niestety,
juŠ za póŞno, by cofn§ú s¯owa. Oby John nie poczu¯ si« sprowokowany do pytaĮ.
— B«dziecie do siebie pasowaú. — S¯ysz« ciche parskni«cie
pod nosem. — JuŠ prawie jesteŁmy na miejscu — oŁwiadcza, gdy
skr«camy z g¯ównej w nieco w«Šsz§ drog«. — To teren przynaleŠny

19
Kup książkę

Poleć książkę

do rezydencji. Prosz« zwróciú uwag« na kunszt, z jakim wykonano
bram«. Jest bardzo stara, liczy sobie tyle lat co maj§tek.
Na tym koniec wyk¯adu historycznego. JeŁli b«d« zainteresowana,
Alicja z ch«ci§ opowie mi wi«cej o rezydencji. Nie wykluczam takiej
pogadanki, bo dwór robi na mnie imponuj§ce wraŠenie. Wysiadam
z samochodu, zadzieram g¯ow« i trac« dech w piersiach, bo nigdy
nie widzia¯am na Šywo równie wspania¯ego budynku. Bez w§tpienia
to stara budowla, szarobura elewacja wygl§da na dosyú brudn§, tu
i ówdzie odpad¯ tynk, ods¯aniaj§c ceg¯«, ale to tylko dodaje uroku
budowli. A okna? S§ niesamowite, wielkie, wysokie, z g«st§ siatk§
szprosów.
— Ob¯«d — mamrocz« do siebie.
To niewyobraŠalne, Še b«d« tu mieszkaú przez nast«pne dwanaŁcie
miesi«cy. Ciekawe, gdzie wyznaczono mi miejsce. Które z okien
b«dzie oknem mojej sypialni? W którym skrzydle zamieszkam?
W lewym czy prawym? A moŠe od frontu? Ten dom ma z pewnoŁci§
absurdalnie wielk§ powierzchni« i pomieŁci¯by dwadzieŁcia amerykaĮskich rodzin. A schody? Po co takie szerokie schody? RozpoŁcieraj§ si« niemalŠe na ca¯ej szerokoŁci frontu budynku. Och, urz§dziú
na nich pokaz mody to by¯oby coŁ!
Krew szybciej kr§Šy w Šy¯ach, gdy stoj« tu i podziwiam majestat
budowli, geniusz kogoŁ, kto zaprojektowa¯ kaŠdy detal: ozdobne
fryzy nad oknami, kamienne donice, p¯askorzeŞby na trójk§tnym
tympanonie. To naprawd« przepi«kny budynek. AŠ brakuje tchu,
kiedy si« na niego patrzy.
— Zanios« bagaŠe. — John sprowadza mnie na ziemi«.
Wchodzimy do Łrodka. Nie mam okazji si« rozejrzeú, bo od razu
podchodzi do nas jakaŁ dziewczyna (chcielibyŁcie widzieú jej strój,
wygl§da jak Šywcem przeniesiona z planu filmowego) i prowadzi do
pani Alicji Fairfax, która juŠ na mnie czeka w koĮcu korytarza. Podaje
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mi r«k« i przedstawia si«, ja robi« to samo, zastanawiaj§c si«, czy wypada mi mówiú do niej po imieniu. Nie powiedzia¯a, ile ma lat, ale na
oko da¯abym jej ciut wi«cej niŠ Johnowi. Moje w§tpliwoŁci zostaj§
b¯yskawicznie rozwiane.
— Mów mi Alicja, kochanie.
Ochmistrzyni Thornfield urz«duje w zacisznym, ma¯ym pokoju.
Siada w staroŁwieckim fotelu, obitym zielonym pluszem, ja zajmuj«
miejsce po przeciwnej stronie. Naprawd« jestem urzeczona tym miejscem, umeblowaniem, wyposaŠeniem, niewielkim okr§g¯ym stolikiem
kawowym z przepi«kn§ inkrustacj§, wszystkim, co nas otacza.
— Nie mogliŁmy si« doczekaú — mówi. — MoŠe herbaty? —
Wskazuje brod§ na imbryk.
— Za chwil«.
— Dzi«kuj«, Leo — zwraca si« do dziewczyny, która mnie tutaj
przywiod¯a.
Lea — zapami«taú! Odprowadzam j§ wzrokiem. To chyba pokojówka. Ale sza¯. Serio, czuj« si« jak w filmie kostiumowym: angielski
dwór, a w nim pokojówki, ochmistrzyni, filiŠanki z porcelany i popo¯udniowa herbatka. Czemu nie mog« zadzwoniú do Helen i opowiedzieú jej, co mnie spotka¯o? Straszna szkoda.
— Pi«knie tutaj — komplementuj« wn«trze.
— O tak, to wyj§tkowo uroczy pokoik. Ulubiony pokój lady
Rochester — odpowiada na to Alicja. — Matki sir Edwarda — dodaje
wyjaŁniaj§co. — Niestety, rodzice Edwarda juŠ dawno odeszli z tego
Łwiata, podobnie jak jego starszy brat Rowland, który zmar¯ dziewi«ú
lat temu. Mój pan zosta¯ sam jak palec.
— A dziecko? — pytam bez namys¯u.
Jak moŠna pomin§ú jego w¯asne dziecko? PrzecieŠ Edward Rochester ma córk«.
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— No tak, dziecko. — Alicja okrasza swoj§ twarz uprzejmym
uŁmiechem. — Adelka jest tutaj dosyú krótko. Kilka lat.
Przez kilka lat nie zd§Šy¯a zapami«taú, Še mieszka tu dzieciak?
şe sir Edward ma kogoŁ najbliŠszego na Łwiecie? W¯asne dziecko?
— dziwi« si« w myŁlach. Jestem pewna, Še jeszcze nieraz poczuj«
niesmak i brak zrozumienia, jakie dotykaj§ mnie w tej chwili.
— Kiedy j§ poznam?
— Adelk«? Jutro. Dzisiaj powinnaŁ odpocz§ú, droga Jane. Chcia¯am powiedzieú, Še bardzo si« ciesz« twoj§ obecnoŁci§. Mam nadziej«,
Še si« polubicie z Adelk§. Sama teŠ jestem szcz«Łliwa, bo przyby¯aŁ
do nas z innego Łwiata i z pewnoŁci§ przybliŠysz nam, jak to jest Šyú
i mieszkaú w Ameryce. KiedyŁ, jako m¯oda dziewczyna, pragn«¯am
zwiedziú Stany. — Na jej twarzy nadal tkwi uŁmiech. Jest jak przyklejony. — Niestety, juŠ za póŞno.
— Dlaczego? — JuŠ mam dopowiedzieú, Še w obecnych czasach
podróŠowanie jest ¯atwe, szybkie i stosunkowo tanie, ale Alicja szybko
odpowiada.
— Odk§d owdowia¯am, mam ci§g¯e problemy z sercem i ciŁnieniem.
— Ach, to faktycznie problem. Zw¯aszcza w samolotach.
Na czczej pogaw«dce sp«dzamy prawie godzin«. Nie dowiaduj«
si« niczego o mojej podopiecznej, o obowi§zkach i oczekiwaniach
tym bardziej. Jedyny konkret to pytanie, czy przeczyta¯am dok¯adnie
umow« o wspó¯prac«. Pewnie, Še tak. Przeczyta¯am, i to trzy razy,
wielgaŁny elaborat przygotowany w jakiejŁ londyĮskiej kancelarii
prawnej. To chyba najd¯uŠszy kontrakt o prac«, jaki moŠna wymyŁliú,
pe¯en zakazów i nakazów, naszpikowany klauzulami, a jedna durniejsza od drugiej.
— Zaprowadz« ci« do twojej sypialni — mówi Alicja.
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Oddycham z ulg§. IleŠ moŠna bajdurzyú o bzdurach? Nie powiem,
mi¯a ta kobieta, sympatyczna, pogodna i uprzejma, ale o przyjaŞni
z ni§ raczej nie myŁl«. Nie moja bajka. Jest zbyt powierzchowna
i sztuczna. Nie przestaje mówiú, gdy prowadzi mnie przez g¯ówny hol.
— Kaza¯am przygotowaú dla ciebie pokój w pobliŠu apartamentów Adelki. Wprawdzie nie jest tak duŠy i reprezentacyjny jak niektóre goŁcinne sypialnie, ale jego okna wychodz§ na g¯ówny podjazd,
a co za tym idzie — na reprezentacyjny frontowy ogród. Jest bardzo
s¯oneczny i przytulny, sama zobaczysz.
Zanim do niego dotrzemy, przekonuj« si« o czymŁ zupe¯nie innym. Wn«trza domu przypominaj§ mi raczej koŁció¯ niŠ miejsce
do Šycia. D«bowe schody i por«cze przeraŠaj§ masywnoŁci§, podobnie wielkie wysokie okna z gotyckimi kratami. A gdy zadrzeú g¯ow«,
zamiast normalnego sufitu moŠna zobaczyú sklepienie jak w bazylice.
AŠ si« zimno robi, gdy cz¯owiek przemierza d¯ug§ i szerok§ galeri«,
na któr§ wychodz§ niezliczone drzwi sypialĮ i apartamentów.
— RzeczywiŁcie, mi¯y pokój — oznajmiam zaraz po wejŁciu.
— Jak wspomnia¯am, jest niewielki, ale wygodny i urz§dzony dosyú nowoczeŁnie.
Niewielki? Kobieto, nie widzia¯aŁ niewielkiego pokoju. Gdy przypomn« sobie nasze klitki w nowojorskim mieszkanku, szacuj«, Še
to pomieszczenie pomieŁci¯oby ich pi«ú.
— Jak na moje standardy jest gigantyczny — mówi«, przechadzaj§c si« po swoim nowym miejscu do Šycia.
— Jest klimatyzacja z nawiewem ciep¯ym i zimnym. Niestety, kominek nie dzia¯a, pe¯ni funkcj« dekoracyjn§. Tu drzwi do ¯azienki, natomiast te s§ do garderoby. Takiej m¯odej pannie przyda si« garderoba.
— Nie mam poj«cia, czy si« przyda. Nigdy nie mia¯am garderoby.
Zreszt§ po co mi tyle miejsca? — Pokazuj« Alicji moj§ walizk«.
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ZmieŁci¯aby si« ca¯a do jednej szuflady wielkiej komody stoj§cej mi«dzy oknami.
— MoŠe to si« wkrótce zmieni. Twoja poprzedniczka… — Nagle
milknie, jakby poj«¯a, Še zap«dzi¯a si« za daleko. — Osoba, która
pracowa¯a tu przed tob§, mia¯a sporo ubraĮ.
Z trudem powstrzymuj« Łmiech. Stwierdzam, Še Alicja jest sztywna
jak nie przymierzaj§c mroŠone burgery w barze Sedricka. Ale niech jej
b«dzie, moŠe ma taki styl. Bez obaw, szanowna pani, nie naleŠ« do
szczególnie wŁcibskich osób, nie b«d« dopytywaú o moj§ poprzedniczk«
i jej mi¯oŁú do ciuchów. O inne sprawy teŠ. Pilnuj« w¯asnych, wystarczy — myŁl« z rozbawieniem.
Zostawia mnie sam§, Šebym mog¯a si« odŁwieŠyú. Przychodzi
po godzinie (za szybko, bo uwierzcie, ale ¯azienk« mam totalnie bajeczn§, ch«tnie sp«dzi¯abym w niej ca¯e popo¯udnie) i wr«cza kilkustronicow§ broszurk« z planem dworu i otoczenia. CzegóŠ tu nie ma.
Jest palmiarnia, wozownia, stajnie (kilka!), garaŠe, w ogrodzie wszelkie
typy podogrodów, róŠany, francuski, magnoliowy, japoĮski i jeszcze
kilka innych, faktycznie moŠna si« zgubiú.
— Oprowadz« ci« kiedyŁ po ca¯ym domu, ale dzisiaj nie ma na to
czasu. PokaŠ« ci, gdzie jest kuchnia, pralnia i inne pomieszczenia,
z których b«dziesz korzystaú.
Mog¯a ostrzec, Še przydadz§ si« wygodne buty. ®azimy prawie godzin«, zatrzymujemy si« co chwil«, bo Alicja przedstawia mnie s¯uŠbie. Fu… Okropne s¯owo, a ona nami«tnie go uŠywa — lub raczej
naduŠywa. Mamy wi«c s¯uŠb« w postaci Johna, kierowcy, zaopatrzeniowca, konserwatora i cz¯owieka od m«skich spraw, jest jego Šona
Fae, kucharka, jest Lea, pokojówka, Sophie, pomocnica Alicji, pe¯ni§ca
równieŠ dorywczo funkcj« niani Adelki, William, czyli ogrodnik,
Gracja Poole, archiwistka, oraz Bertha, jej asystentka, ale tych dwóch

24
Kup książkę

Poleć książkę

paĮ nie musz« poznawaú, za to wiem, gdzie urz«duj§, bo tam nie
wolno mi wchodziú.
— Chcia¯abym ci« uczuliú, Še prawe skrzyd¯o Thornfield Hall jest
w remoncie — mówi Alicja, gdy podchodzimy pod wielkie dwuskrzyd¯owe wrota na koĮcu g¯ównego holu na parterze. — Bardzo
prosz«, ŠebyŁ tu nigdy nie wchodzi¯a, a juŠ pod Šadnym pozorem
nie zbliŠaj si« tutaj z Adelk§. Chodzi o wasze bezpieczeĮstwo.
W tym skrzydle mieliŁmy powaŠn§ awari« sieci elektrycznej i obecnie
wszystkie pi«tra s§ nieczynne, a kaŠde drzwi, prócz tych, zamkni«te
na sta¯e.
— Nie korzystacie z tych pokoi? — Zagl§dam jej przez rami«,
ale nic nie widz«, bo drzwi ozdobiono skomplikowanym witraŠem
z drobnych kolorowych szybek, które s§ ca¯kowicie nieprzezroczyste.
— Korzystamy tylko z tych na parterze oraz na przedostatnim
pi«trze. Jest tutaj kilka magazynów, ale przede wszystkim cz«Łú archiwum i prywatne pomieszczenia mieszkalne archiwistki. Gracja nie
zawsze tutaj przebywa, czasami pracuje razem z Berth§ w Ferndean
Manor, w drugim dworku sir Edwarda, bo tam jest archiwum g¯ówne.
Przechowujemy w nim dokumenty rodowe i maj§tkowe. Pan Rochester dwa lata temu rozpocz§¯ generaln§ archiwizacj« wszelkich ksi§g,
bo uzna¯, Še…
Gada i gada. Odesz¯yŁmy stamt§d, a ona nadal mówi o archiwach,
o temperaturze i wilgotnoŁci powietrza, specjalnych oszklonych
szafach na papiery i innych bzdetach. Po co mi ta wiedza? Co mnie to
obchodzi? Nie rozumiem, dlaczego Alicja nie ogranicza swojej wypowiedzi do tego, co najwaŠniejsze. Nie wolno tam w¯aziú? Okej,
w¯aziú nie b«d«. Czy jest tam Archiwum X, czy tajne wi«zienia CIA,
dla mnie to bez róŠnicy. Wola¯abym sp«dziú ten czas na poznawaniu
si« z Adelk§, ale jak widaú, na to jestem zbyt zm«czona podróŠ§.
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KoĮczy wyk¯ad o archiwizacji dopiero wówczas, gdy podchodzimy pod drzwi prywatnych apartamentów sir Edwarda. Jak ¯atwo
przewidzieú, tutaj teŠ nie wolno mi wejŁú bez zaproszenia. To osobista
przestrzeĮ pana domu, Alicja nie ma zamiaru mi jej pokazywaú.
Czuj« si« jak podczas wycieczki po laboratoriach NASA, kiedy stoj«
razem z ni§ pod drzwiami i s¯ucham ostrzeŠeĮ. Upad¯a na g¯ow«?
MyŁli, Še kaŠda m¯oda Amerykanka pierwsze, co robi w nowym miejscu, to w¯azi ludziom do ich prywatnych pomieszczeĮ? W nosie mam
sypialni« i gabinet sir Edwarda. Dla mojej przyjemnoŁci mog« w ogóle
nie widywaú tego cz¯owieka, zreszt§ nawet gdybym chcia¯a, niepr«dko
go zobacz«, bo jest w podróŠy s¯uŠbowej.
— Alicjo, moŠesz czuú si« spokojna. Nigdy nie narusz« prywatnoŁci sir Edwarda, obiecuj« — wyg¯aszam z powag§, ale w duszy
chichram si« jak g¯upia.
— To waŠne. Chcia¯abym, ŠebyŁ od pocz§tku zyska¯a przychylnoŁú sir Edwarda.
— Postaram si« j§ uzyskaú.
Zaraz oszalej«! Serio. Uzyskaú przychylnoŁú? Co to ma byú?
Sk§d ona si« wzi«¯a?
— B«dziesz tutaj mieszkaú, podobnie jak ja, Sophie i Gracja, mam
nadziej«, Še nigdy nie naduŠyjesz zaufania sir Edwarda.
— Obiecuj«, Še tak b«dzie.
Help.
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