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Po wyjściu Sama Peter sięga po komórkę. Podnosi wzrok i napotyka
moje spojrzenie. Wygląda, jakby serce utknęło mu w gardle. O czymś
myśli, ale nie wiem, o czym. Spojrzenie szafirowych oczu opuszcza
się, gdy Peter spogląda na telefon w jego dłoni.
— Wyjdźmy stąd, żebyś nie musiała być blisko Deana. Muszę gdzieś
zadzwonić, ale potem omówimy szczegóły. Okej? — Kiedy wreszcie
na mnie spogląda, odnoszę wrażenie, że czegoś mi nie mówi.
— Do kogo dzwonisz?
— Do brata. Chcę go o coś zapytać. — Peter gwałtownie się
odwraca, na twarzy ma wyraz zdecydowania. Rysy mu tężeją; już
nie wygląda jak mężczyzna, którego znam.
Nie czaję się przy drzwiach, nie zwlekam z wyjściem, żeby posłuchać rozmowy. Między Peterem i jego bratem coś jest, może jakieś stare urazy. Nie chcę utrudniać Peterowi życia. Może powinnam
odejść? W końcu to nie jego walka, tylko moja. To, że poprzednim
razem poniosłam porażkę, nie znaczy, że teraz dam sobie złoić tyłek.
Spoglądam na swoje dłonie, które całe są pokryte zadrapaniami.
Niech to szlag. Nie wiem, co robić. Oglądam się na pokój.
Decyzja zostaje podjęta za mnie, gdy drzwi się otwierają i z pokoju
wyłania się Peter. Ma napięty kark i ramiona. Jego szczęka przesuwa
się z boku na bok, jakby rozmowa, którą właśnie przeprowadził, mocno go wkurzyła. Jego oczy odrywają się od podłogi i napotykają moje.
— Mój brat to dupek.
Uśmiecham się.
— Tak jak mój.
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Peter przez chwilę mi się przygląda, potem wzdycha. Przesuwa
ręką po włosach i przeciąga się. Gniew, który przeświecał w jego
oczach, znika, ale nie całkowicie.
— Muszę ci coś powiedzieć. — Sposób, w jaki to mówi, sprawia,
że czuję ucisk w żołądku. Ton, to, że odwraca wzrok, wywołują ciarki
na moich plecach. Słowa wiszą w powietrzu niczym zły omen.
Peter bierze mnie za rękę i pociąga do kanapy. Na początku siedzimy obok siebie i Peter ściska moją rękę, ale jest tak, jakby nie mógł
usiedzieć w bezruchu. Chwilę później jest już na nogach, zaczyna
krążyć. Próbuje mi coś powiedzieć, ale nie potrafi znaleźć odpowiednich słów. Chrząka z rozdrażnieniem i zaciska szczękę. Kiedy się
odwraca i na mnie patrzy, wiem, że coś jest nie tak.
Gapi się na mnie, ma rozchylone usta.
— Nie chciałem tego wyciągać, nie teraz, ale musisz się czegoś
o mnie dowiedzieć. — Ciężko przełyka ślinę i odwraca wzrok.
Podnoszę się z kanapy i podchodzę do niego.
— Możesz mi powiedzieć wszystko. — Kiedy dotykam jego ramienia, Peter się wzdryga. Ruch jest bardzo słaby, ale wiele mówi. Zaczynam się denerwować. Dlaczego Peter się tak zachowuje? Próbuję go jakoś rozweselić.
— To chyba nie ty podrzuciłeś tę wiewiórkę na parapet pod okno
tamtej łazienki, co?
Peter jest zaskoczony, prycha z rozbawieniem i ogląda się na
mnie. Obejmuje mnie i przytula. Jest mi dobrze, czuję się bezpieczna. Cmoka mnie w czubek głowy.
— Słyszałaś kiedyś o rodzinie Ferro?
Jestem zdumiona pytaniem, ale kiwam głową na potwierdzenie.
— Jasne, kto nie słyszał?
— Opowiedz mi, co wiesz. — Odsuwam się i spoglądam mu
w twarz, ale to niczego nie wyjaśnia.
Okej. Pytanie jest dziwaczne, ale mimo to odpowiadam:
— Cóż, mają więcej kasy niż Scrooge w swojej puszce na pieniądze. Matka to twarda sztuka, ojciec ugania się za kobietami, co ty4
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dzień ma nową kochankę, a trzej synowie ciągle pakują się w kłopoty.
O najmłodszym, Jonathanie, pisali nawet ostatnio w gazetach, że
wykręcił coś głupiego, ale ludzie zapomną, omamieni jego urokiem…
i wyglądem. Najstarszy brat, Sean, jest skłócony z rodzicami; przynajmniej tak piszą w gazetach. To samo się tyczy średniego brata.
— Nie mam pojęcia, o co Peterowi może chodzić. Milknę i czekam, że może mi coś wyjaśni, ale on tego nie robi.
— Co jeszcze słyszałaś?
— Tak naprawdę to już nic. Prawdopodobnie to samo, co i ty.
— Wątpię, ale kontynuuj.
Posyłam mu zdziwione spojrzenie i szukam w pamięci więcej
informacji.
— Najstarszy brat był oskarżony o zabicie żony. Długi czas mówiło
się o nim w wiadomościach, do czasu aż się wykaraskał z kłopotów.
Potem Sean opuścił rodzinę, a tym samym majątek. Prasa zaczęła
mówić o klątwie fortuny Ferro, czy coś w tym stylu. Po odejściu najstarszego brata następnym w kolejce dziedzicem majątku został Peter
Ferro. Kilka tygodni później oświadczył się narzeczonej w Rockefeller Center i… — Przestaję mówić. Robię wielkie oczy.
Uścisk Petera na mojej dłoni się wzmaga.
— Mów, Sidney. Dokończ opowieść.
Z trudem przełykam ślinę i kontynuuję, bo to przecież niemożliwe — pomimo szokujących podobieństw.
— I kobieta została zabita. Peter dostał pchnięcie w bok. Przez jakiś czas nie mógł znaleźć dla siebie miejsca, dryfował, nic go nie interesowało, aż pewnego dnia zniknął. Porzucił fortunę Ferro.
Kiedy nasze spojrzenia się spotykają, uświadamiam sobie, że to
jest historia Petera. Moja broda drży, nie wiem, co mam o tym myśleć. Część mnie chce nakrzyczeć na Petera, że mi nie powiedział,
że jest pieprzonym Peterem Ferro, ale inna część jest wystraszona.
Bracia Ferro są sławni, a Peter jest jednym z braci. Stoję tam, milcząc, aż wreszcie mamroczę:
— Jesteś Peterem Ferro.
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Przygląda mi się; jego szafirowe oczy są wlepione w moje. Wolno
kiwa głową. Pociera kciukiem wierzch mojej dłoni.
— Taa, jestem. — Mrugam; jestem zbyt zaszokowana, żeby coś
powiedzieć. — Nie rozpowiadam o tym wszem i wobec. To część
mojej przeszłości, Sidney. Kiedy straciłem Ginę, porzuciłem wszystko. Sean odszedł, a moi rodzice nie są specjalnie pomocni. Matka
na wszystko ma jedną receptę: wizytę u psychologa. Próbowałem
tego. Uznałem, że najlepszym sposobem na ruszenie naprzód będzie
nowy początek, więc tak zrobiłem. Przybrałem nazwisko Giny i dokończyłem doktorat. — Wzrusza ramionami, jakby to nie była
wielka sprawa. — Potem przyjechałem tutaj i spotkałem ciebie.
— Jesteś bratem Seana Ferro? — Kiwa głową. Mam wrażenie,
jakbym zagubiła się w jakimś śnie i że sen wciąga mnie głębiej i głębiej. — Jak… jak mogłeś…? — Tracę odwagę. Nie wiem, co powiedzieć. Nie mogę powiedzieć tego, co mi przelatuje przez głowę.
Jak mogłeś pomóc w zatuszowaniu morderstwa? Jak możesz być
spokrewniony z kimś takim? Jak możesz być Peterem Ferro, uwodzicielem, który jest tak bardzo podobny do swojego ojca?
Plotka niosła, że Peter nie kochał Giny, że to był związek czysto
biznesowy, ale to nieprawda. Peter kochał narzeczoną. Słyszę to w jego głosie. Tamta noc go prześladuje.
— Przepraszam, że mówię ci to dopiero teraz. Nie chciałem, żeby
mnie znaleźli. Chciałem mieć szansę zacząć od nowa. Ty na pewno to zrozumiesz.
— To nie to samo. To, co ja zrobiłam, to nie to samo! Uciekłam
od kogoś, kto mnie krzywdził. Jak mogłeś mu pomóc? — Jak mogłeś pomóc bratu zatuszować fakt, że maltretował żonę? Pytanie
ciśnie mi się do ust, ale nie mogę go zadać, bo porusza sprawy, które
są mi zbyt bliskie. Coś we mnie pęka. Czuję się oszukana, jakby Peter
mnie wykiwał. Publiczny wizerunek Petera zupełnie nie przypomina
mężczyzny, w którym się zakochałam. Jeden z nich jest falsyfikatem, ale nie wiem który. Serce zaczyna mi walić, zaczynam się bać,
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że straciłam Petera, że Peter nigdy nie był naprawdę mój — że mój
Peter nie istnieje.
Wyrywam ręce z jego uścisku i zaczynam się cofać. Wyraz na jego
twarzy nie niesie pocieszenia. Peter nie wyprowadza mnie z błędu,
przez co jest jeszcze gorzej.
— Kim jesteś? Czy ja cię w ogóle znam?
— Sidney, znasz mnie…
— Więc dlaczego czuję się tak, jakbym nie znała? Dlaczego czuję
się tak, jakbyś przez cały czas mnie oszukiwał? — Łzy kłują mnie
w oczy, ale nie pozwalam im popłynąć. Muszę się zastanowić. Muszę odejść.
Peter rzuca się przede mnie, blokuje drzwi.
— Nie mogę ci pozwolić odejść. Nie, gdy na zewnątrz czeka na
ciebie Dean.
— Uważasz, że naprawdę tutaj jestem bezpieczniejsza?
Peter wzdryga się, jakbym go uderzyła. Odsuwa się od drzwi
i otwiera je.
— Wiesz, kim jestem, lepiej niż ktokolwiek inny. Nazwisko nie ma
znaczenia, nie dla mnie. Jeśli uważasz, że zwodziłem cię we wszystkim, że od początku cię okłamywałem, to wyjdź przez te drzwi i nie
wracaj. — Przymruża oczy, czekając na moją decyzję.
Nie wiem, co mam myśleć, i nie mogę uwierzyć, że coś takiego
powiedział. Odzywam się, nie uświadamiając sobie, co mówię. Powoduje mną instynkt płynący z głębi brzucha, a w tej chwili mój brzuch
czuje się tak, jakbym przez dwadzieścia lat kręciła się na karuzeli.
— Nazwiska się liczą, Peter, inaczej nie ukrywałbyś przede mną
swojego. Nie jesteś tym, kim myślałam, że jesteś. Nawet nie mogę…
— Kręcę głową i przeciskam się obok niego.
Wychodzę z pokoju i zbiegam po schodach. Nie zatrzymuję się.
Peter woła mnie z góry. Wskakuję do samochodu i wyjeżdżam
z parkingu najszybciej, jak mogę. Muszę pomyśleć, ale nie potrafię.
Wszystko, co wiem o Peterze Ferro, zderza się z tym, co wiem o Peterze Granzie. Nic do siebie nie pasuje — nie ma wątku przewodniego,
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żadnej ciągłości. Myśli mi wirują, umysł szuka związków — czegokolwiek — gdy nagle zaczepia się o coś, co Peter zrobił. Wtedy myślałam, że to było dobre, ale to łączy Petera z jego przeszłością. Chodzi
o groźby, które szeptał do Sama, i o to, że mój brat zbladł wtedy jak
prześcieradło. Myśl o tym, do czego zdolna jest rodzina Ferro, co
już robiła, sprawia, że mój płacz zamienia się w głośne zawodzenie.
Zjeżdżam na jakiś parking i walę rękami w kierownicę. Następny
oszust. Następny mężczyzna, który pozwolił mi myśleć, że jest tym,
za kogo się podaje, a potem się okazuje, że jest kimś zupełnie innym.
Czuję się tak, jakby ktoś wyrwał mi serce z piersi. Nie mogę oddychać. Odchylam głowę w tył i zaczynam krzyczeć. Gdyby Peter wymienił każde inne nazwisko, byłabym głupia, gdybym odeszła — ale
on powiedział „Ferro”. Ta rodzina jest tak strasznie pokręcona. Co
nie znaczy, że żal mi Petera; raczej czuję się zmanipulowana. Peter
mnie wykorzystał. Utkał sieć z kłamstw, a ja tkwiłam w samym jej
środku.
Peter okłamywał wszystkich w każdej sprawie. Ciekawe, czy Strictland wie, kim Peter naprawdę jest, czy połapała się, kiedy go zatrudniała. Ja nigdy bym się nie domyśliła, że Granz i Ferro to jedna
i ta sama osoba. Peter Ferro, jakiego zapamiętałam z telewizji, w której ciągle go pokazywano, był opryskliwy, zupełnie niepodobny do
mężczyzny, z którym spędziłam ostatnie trzy miesiące.
Kończę z tym, kończę z nim. Nie zniosę tego bólu.
Nie mogę.
Nie chcę.
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