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Czy porzucony mężczyzna i kobieta pozbawiona nadziei będą 
umieli współpracować dla dobra dwójki wspaniałych dzieci?

Po tym, jak bracia Nicka Stafforda wyjechali w pogoni za wła-
snymi pasjami, on pozostał w stanie Waszyngton, pracując na roz-
ległym rodzinnym ranczu. Jednak najcięższą pracą okazuje się dla 
niego samotne wychowywanie córek. Jako dziecko Nick patrzył na 
rozpad małżeństwa swoich rodziców i nieudolność wychowawczą 
ojca – jest więc zdeterminowany, by „pokazać mu, jak to się robi”. 
Pomimo tego postanowienia w trzy lata po tym, jak porzuciła go 
żona, nie radzi sobie z kłopotami szkolnymi starszej latorośli, 
a obie dziewczynki przejawiają problemy emocjonalne, które zmu-
szają Nicka, by ponownie rozważył swój powzięty w uporze plan.

Ż�ycie doktor Elsy Andreas rozpadło się z powodu tragedii, po 
której porzuciła zawód i praktykę terapeutki rodzinnej i zaszy-

ła się w domu w lesie na obrzeżach Gray’s Glen. Jej siostra 
– dyrektorka lokalnej szkoły – wierzy, że Elsa da radę po-

móc córkom Stafforda, a praca z dziećmi wyciągnie ją 
zza bariery ochronnej, którą wokół siebie zbudowała.

A lato na Ranczu Staffordów oznacza pełnię życia 
i bogactwo wyzwań...
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Nick Stafford wpatrywał się w mały budynek mieszkalny 
z okrągłym dachem wbitym w skarpę i zdał sobie sprawę, że 
nie da rady dostosować się do zarządzenia dyrektorki szko-
ły podstawowej. Nie, jeśli oznaczało to spotkania z pustel-
niczką żyjącą w chatynce wyglądającej jak muchomor, tak 
głęboko ukrytej w środku lasu, że nie znalazłby jej nawet 
leśny gryzoń.

Dom hobbita. Nick Stafford za żadne skarby bożego świa-
ta nie zamierzał ryzykować zdrowia psychicznego swoich 
córek, wysyłając je na porady do samotniczki mieszkającej 
w kreciej norze. Bez względu na to, co mówiła dyrektorka 
szkoły.

Co będzie następne? Dziupla w starym pniu?
Zrobił w tył zwrot i stanął oko w oko z driadą.
Chłodne szarozielone oczy otaksowały go spod kaptura 

peleryny. Miały w sobie celtycką życzliwość, tylko że nie 
znajdowali się pośród zielonych irlandzkich wzgórz. Byli 
w lesie w centralnej części stanu Waszyngton, a młode, wio-
senne liście nie stanowiły ochrony przed chłodną mżawką. 
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Osłonięcie się kapturem wydawało się więc rozsądniejsze 
niż goła głowa Nicka.

Podszedł do nich czarny pies, wychynąwszy ukradkiem 
zza niewielkiej, okrągłej chaty.

– Achilles, zostań.
Czworonóg przystanął, zerkając na nich przez gęste zaro-

śla otaczające zalaną przez deszcz przesiekę.
– Doktor Andreas?
Opady i cień nieco ustąpiły. Skośny promień słońca spra-

wił, że drżące krople deszczu zabłysły na tle prawie nagich 
gałęzi otaczających kobietę. Nagła zmiana światła zmusi-
ła źrenice Nicka do akomodacji. Wydawało mu się, że się 
wzdrygnęła, gdy wypowiedział jej nazwisko, ale może był 
to tylko taniec światła. Przy drgających i przeplatających się 
cieniach nie mógł mieć pewności, a kiedy słońce przedarło 
się przez chmury, jeszcze jaśniejsze i silniejsze, dostrzegał 
tylko spoglądające na niego spokojne i łagodne oblicze.

– Proszę, mów mi Elsa. Nick Stafford, jak mniemam?
– Tak. Pani Willingham poleciła mi cię, ale żeby nie było 

nieporozumień, nie przyszedłem tu z własnej woli.
– To proszę sobie iść.
Nie mrugnęła, nie poruszyła się i przez chwilę Nick dał 

się złapać w spojrzenie jej oczu jak z akwarelowego obrazu 
– absolutnie cudownych dla kogoś, kto lubił dziwaczne po-
staci w baśniowej scenerii.

Już raz w życiu starał się o zakończenie jak z bajki, ale mar-
nie mu poszło, bo choćby nie wiadomo jak próbował uszczę-
śliwiać swoją księżniczkę, Whitney Stafford nie była gotowa 
wziąć na poważnie roli królowej. Zakończyła ich małżeń-
stwo, abdykując z tronu i uciekając z nadwornym błaznem, 

czytaj: jednym z pomocników na ranczu, zawodnikiem ro-
deo. Porzuciła męża, przysięgę małżeńską, a co najgorsze 
– dwie piękne córeczki, by uganiać się za kowbojami.

Jednak na pewno źle usłyszał. Czy leśna nimfa właśnie 
kazała mu sobie pójść? Co z niej za terapeutka?

Podeszła do drzwi, wyciągnęła dłoń i przekręciła gałkę. 
Otworzyły się lekko, klucz nie był potrzebny. Oczywiście je-
śli mieszkało się tak daleko od cywilizacji, być może klucz 
nigdy nie bywał przydatny. Nick ruszył za nią, ale odwróci-
ła się, skutecznie blokując wejście.

– Wciąż pan tu jest?
– Byliśmy umówieni na spotkanie. – Przeciągnął ostat-

nie słowo, urażony jej rozkazem, własnym życiem, brakiem 
wyboru i właściwie wszystkim, co tylko znane było czło-
wiekowi. Pomimo tego, co uważał jego starszy brat Colt, 
Nick wcale nie był przybity. Był po prostu wściekły na cały 
świat, i miał do tego święte prawo.

– Panie Stafford...
– Może być Nick.
– Panie Stafford – ciągnęła czystym, oziębłym tonem. – Ja 

też nie chcę tu być. A to oznacza, że nasze sesje są skaza-
ne na porażkę, więc po co marnować czas? Pan ma swoje 
życie... Oczywiście dysfunkcyjne... – Wzruszyła od niechce-
nia ramionami i kontynuowała: – ...ale nie wyrządził pan 
szkód nie do naprawienia, więc jest pan wolny jak ptak. Ja też 
mam swoje życie i cenię sobie swoją prywatność, zwłasz-
cza w ostatnim okresie, dlatego proszę pozwolić mi urato-
wać nas oboje przed wpadnięciem w ślepy zaułek, do które-
go wcale nie musimy wchodzić. Niech pan jedzie do domu. 
A jeśli sprawy dalej będą toczyły się po równi pochyłej w dół, 
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wymykając się panu spod kontroli, proszę posłuchać rady 
mojej siostry i znaleźć terapeutę, z którym zechce się pan 
spotykać. U mnie jest zamknięte.

Zrobiła krok w tył i zamknęła mu drzwi przed nosem. 
Nie mogła tak postępować, prawda? Przecież byli umówie-
ni na wizytę. Ustawił sobie nawet przypomnienie w telefo-
nie! Wygospodarował czas, by się z nią zobaczyć – wbrew 
własnej woli – i wypełnił plan.

Wypełniłeś plan, bo Angelina i twój brat prześladowali cię, 
aż wyszedłeś z domu. Gdyby to zależało tylko od ciebie, pew-
nie o wszystkim byś zapomniał, bo tak byłoby najwygodniej. 
Chcesz popełnić te same błędy, co twój ojciec trzydzieści lat 
temu? Czy spróbować poprawić sytuację dziewczynek, zdo-
bywając się na jakiś szczery wysiłek? Cheyenne o mały włos 
nie zginęła tej wiosny, bo nie chciałeś słyszeć o kompromisie. 
Ale oczywiście... – Głos rozsądku przerwał na chwilę, jakby 
wiedział, że Nick i tak zaraz się z niego otrząśnie. – ...wybór 
należy do ciebie. Znowu.

Cóż, w końcu znalazł się tutaj. Zjawił się tak, jak obiecał, 
a znalezienie jej małej chatki w lesie nie należało do najła-
twiejszych zadań.

Wbił wściekły wzrok w drzwi i uniósł dłoń, by zapukać.
Przeciągłe, niskie warczenie za jego plecami powiedziało 

mu, że pies również nie był zadowolony z jego obecności.
Nick był pewien, że nie mogło być gorzej, ale wtedy na 

drzewo obok domu podleciał jaskrawo upierzony ptak, za-
trzepotał skrzydłami i zaskrzeczał:

– Krrretyn! Krrretyn! Krrretyn!
Pies przysiadł i zaszczekał dwa razy, zgadzając się z przed-

mówcą.

Nick uznał swoją porażkę. Ptak miał rację. Opuścił dłoń 
i zaczął wycofywać się od drzwi z nadzieją, że uda mu się 
uciec, zanim pies go zaatakuje, a ptak rozdziobie mu twarz. 
Gdzie się podział jego zaufany remington z długą lufą, kie-
dy go potrzebował? Znajdował się dwadzieścia metrów da-
lej, w ranczerskim pick-upie z podwójną kabiną, schowany 
za siedzeniem.

Pies zaszczekał ponownie, ale tym razem nie brzmiało to 
jak groźba. Raczej jak smutne wołanie, jeśli to w ogóle moż-
liwe, jakby kundel miał nadzieję na siłowanie się z Nickiem 
na ręce – czy raczej łapę i rękę – albo chciał, by ktoś go po-
głaskał.

Nick przykucnął i dotknął ścieżki pod sobą. Pies podszedł 
spokojnie do niego. Opadł na kamienie i przewrócił się na 
plecy, czekając na porządne drapanko.

– Z całą pewnością nie jesteś psem wartownikiem – po-
wiedział Nick, pocierając brzuch zwierzęcia. – Jeśli chodzi 
o zdolności ochronne, jesteś na dolnej granicy skali, przy-
jacielu.

– Durny pies! Durny pies! Durny pies!
Nick uniósł gniewny wzrok na krzykliwe ptaszysko.
– Słuchaj no, ty bezczelna, głośna kupo pierza. Nikt nie 

potrzebuje twojego zrzędzenia, jasne? A poza tym jesteś tak 
obrzydliwie brzydka, że twoimi piórami nikt nie udekoro-
wałby nawet kapelusza, przynajmniej spośród ludzi miesz-
kających więcej niż trzydzieści kilometrów na północ albo 
na południe od równika.

– Kłócisz się z arą.
Nick nie słyszał, kiedy drzwi się otworzyły, ale cieszył się, 

że tak się stało.
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– Mówię, co myślę – odparował, nie unosząc wzroku. 
– Ten ptak jest ohydny i robi kupy, gdy pieje. – Wskazał 
ruchem ramienia obleśny stosik po lewej stronie psa. – To 
wystarczający powód, by go upiec. I to od razu.

Zamierzał ją zdenerwować, bo na twarzy i w całym wy-
glądzie miała wręcz wypisane: „kobieta o lewicowych, libe-
ralnych poglądach, miłująca zwierzęta, przytulająca drze-
wa”, ale zaskoczyła go, wybuchając śmiechem brzmiącym 
tak, jakby dawno tego nie robiła. Tak jak i on.

– Nie zaprzeczę, że też mnie to kusiło.
– Twoja menażeria liczy jeszcze jakieś okazy? – Popa-

trzył na nią kątem oka, nie przestając głaskać psa. – Jakieś 
zbłąkane małpy i słonie? Dinozaur albo dwa? Coś w stylu 
Jumanji?

Uśmiechnęła się szerzej na wspomnienie filmu fantasy.
– Nie, tylko te dwa. Czemu wciąż tu jesteś?
Przyjrzał się psu, a potem jej, oceniając sytuację.
– Nie wiem. Teraz już jestem pewien, że pies mnie nie 

pokiereszuje, więc mógłbym po prostu pójść do swojego sa-
mochodu, wycofać i odjechać.

– Ale tego nie zrobiłeś.
– Nie. – Rozejrzał się i ponownie wzruszył ramionami. 

– Jestem w trudnym położeniu. Muszę zrobić coś, by po-
móc najstarszej córce zacząć od nowa, a dyrektorka szkoły... 
Twoja siostra, tak? – Spojrzał jej w oczy, a kobieta przytak-
nęła. – Dała mi twoją wizytówkę i zagroziła dalszymi kro-
kami, jeśli nie udam się po pomoc dla moich dziewczynek. 
I tak oto jestem tutaj. W ostatnim miejscu, w jakim spo-
dziewałbym się znaleźć.

– W lesie, głaszcząc psa?

Zmarszczył brwi, słysząc, jak celowo wszystko przekrę-
ciła.

– Tropiąc terapeutkę, która naprawi to, co nigdy nie po-
winno było zostać popsute.

– Ach tak. – Usiadła na jednej z dwóch ogrodowych ła-
wek, wciąż wilgotnych od krótkiego, intensywnego deszczu. 
– Tak to już w życiu bywa, prawda?

– Dobrze to ujęłaś. – Wciąż głaskał psa, a kiedy przerwał, 
czworonóg uniósł głowę i szturchnął nią Nicka w bok, pro-
sząc w ten sposób o więcej. – Mam dwie córki. Cheyenne 
i Dakotę.

– Jak dziewczyny z westernu.
– Właśnie nie całkiem – powiedział momentalnie, jak-

by zaprzeczając temu, że ranczerska tożsamość jego córek 
w ogóle była ważna. A była, przynajmniej dla niego, i tu 
częściowo tkwił problem. – Cóż, w istocie nie są dziew-
czynami rodem z westernu. Z Zachodu, owszem, ze stanu 
Waszyngton, ale do niedawna nie jeździły konno i nie krę-
cą lassem. Czy jest coś złego w tym, że ojciec pragnie dla 
swoich dzieci tego, co najlepsze? Kto ma prawo to kwestio-
nować?

– Co jest dla ciebie trudniejsze: samo kwestionowanie 
czy to, że skrytykowano twoje pojęcie tego, co dla nich naj-
lepsze?

– A co ty możesz o tym wiedzieć? – spytał rozdrażnio-
nym tonem, ale nie obchodziło go to, bo miał serdecznie 
dosyć ludzi poddających w wątpliwość jego wybory, pomy-
sły i czyny. Nie tylko te dotyczące dziewczynek, ale wszyst-
kich innych spraw w ostatnim czasie. Odwrócił się w jej 
stronę. – Masz dzieci?
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– Nie.
– Pracujesz z dziećmi?
– Obecnie nie.
– Co więc czyni cię ekspertką w ich albo moich spra-

wach?
Przyjęła jego pytanie skinieniem głowy. 
Patrząc na zakapturzoną postać na siedzisku zrobionym 

z powyginanych leśnych gałęzi, Nick poczuł się jak Luke 
Skywalker rozmawiający z mistrzem Yodą, tylko że w rze-
czywistości lubił tę postać z Gwiezdnych Wojen.

– Szukasz zrozumienia.
Tak, mistrzu Yoda. Dokładnie. Westchnął.
– A jednak, kiedy inni chcą ci pomóc, wszystko musi być 

na twoich warunkach, po twojemu.
– Cóż, nie zawsze – odparował oburzony, a kiedy ona nie 

spojrzała mu w oczy, zdał sobie sprawę, że znowu wpadł 
w gniew... bo trafiła w sedno, a on tego nie lubił. Znów wes-
tchnął i wstał, ostatni raz pogłaskawszy psa. – Słuchaj, praw-
dopodobnie nic z tego nie będzie.

Pokiwała głową w milczeniu.
– I to niedorzeczne, by marnować nasz czas.
To też przyjęła bez słowa.
– W takim razie... – Wzruszył ramionami. Szybki wie-

trzyk zatrząsł maleńkimi liśćmi nad jego głową, spryskując 
go świeżymi kroplami deszczu i przyprawiając o chłód po-
mimo rosnącej, wiosennej temperatury. – Pojadę już i jakoś 
przez to przebrniemy. Rodzinom od zawsze to wychodziło. 
My chyba nie różnimy się tak bardzo od innych.

– I to ci odpowiada? – Jej głos się nie zmienił, ale jej py-
tanie trafiło w punkt.

– Ja...
– Odpowiada ci to, by postawić na pomyślność losu za-

miast podjąć konkretne, solidne kroki, żeby sprowadzić swo-
je dzieci na właściwą ścieżkę?

Jeśli tak to ująć, wyszedł na potwornego egocentryka, któ-
remu wydawało się, że sam wiedział, co było najlepsze dla 
dziewczynek. Gdyby naprawdę to wiedział, nie znaleźliby 
się teraz w takim wariackim kołowrotku. Cheyenne grozi-
ło powtarzanie tej samej klasy, a Dakota udawała uległość, 
jednocześnie robiąc, co jej się podobało, a to u pierwszokla-
sistki stanowiło niebezpieczną kombinację.

– Czasami ludzie po prostu potrzebują z kimś porozma-
wiać. Z kimś, kto wysłucha ich do końca, bez budowania 
murów odtrącenia.

– Uważasz, że powinienem przyprowadzić je do ciebie.
Uniosła na niego wzrok i spojrzała mu w oczy, a gdy to 

zrobiła, rozpoznał coś, czego nie widział wcześniej.
Ból. Kiedy zdał sobie z tego sprawę, wzmógł czujność.
– Nic o tobie nie wiem – rzucił.
– Słuszna uwaga. To właśnie powiedziałby odpowiedzial-

ny rodzic. Co chciałbyś wiedzieć?
– Dlaczego zaszyłaś się w lesie?
Spojrzała w stronę podjazdu prowadzącego do jej małego 

domku, po czym uniosła jedną brew.
– Znalazłeś mnie, więc nie zaszyłam się tak zupełnie.
– Wymigujesz się od odpowiedzi.
Pokręciła głową.
– Mówiłam już, że cenię sobie swoją prywatność.
Nick wychowywał się z dwoma braćmi. Starszy z nich, 

Colt, pakował się bez namysłu w każdą sytuację, zawsze 
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pewien swojego sukcesu, zawsze chcąc udowodnić swoje 
siły. Natomiast Trey, jego adoptowany młodszy brat, uważał, 
że życiowe ścieżki są prostsze dzięki wierze w Boga i ludzi. 
Nick znał jednak ich obu. Ich zewnętrzna natura kryła mnó-
stwo wewnętrznego brudu. Tkwienie między nimi dało mu 
wgląd w szerokie rodzinne spektrum.

– A ta odpowiedź świadczy o tym, że albo nie jesteś zdol-
na, albo nie chcesz wieść normalnego życia, otoczona co-
dziennymi zjawiskami. Dlaczego więc miałbym powierzyć 
swoje dzieci komuś, kto najwyraźniej odtrącił codzienną 
egzystencję?

– Prywatność równa się nieumiejętność. – Zadumała się 
nad tymi słowami, mierząc go wzrokiem. – Interesujące ze-
stawienie.

– Słuchaj, nie mam w planach rozwiązywania twoich pro-
blemów i choć bardzo doceniam to, jak się tu urządziłaś... 
– Omiótł spojrzeniem dom, psa i gadającego ptaka. – ...to 
jak dla mnie to wszystko jest zbyt surrealistyczne. Dziękuję 
za pani czas, pani doktor. Przyślij mi rachunek, to wrzucę ci 
do skrzynki czek. Zgaduję, że nie prowadzisz stąd licznych 
operacji bankowych online.

– Wizyta bez opłat – odparła gładko, wstając z ławki. – Ży-
czę panu wszystkiego najlepszego, panie Stafford. Nie gnie-
wam się.

– Nie zamierzałem pani rozgniewać. – Wyciągnął rękę, by 
uścisnąć jej dłoń, i poczuł się jak głupek, gdy ona nie odpo-
wiedziała tym samym. – Cóż. W takim razie... Miłego dnia.

Zrobił zwrot o sto osiemdziesiąt stopni, poszedł z po-
wrotem do swojego pick-upa, wsiadł i wycofał, następnie 
ruszył potężnym pojazdem z silnikiem V8 w górę zbocza. 

Skręcił w główną drogę przez las, utworzoną ponad dziesięć 
lat temu i utrzymywaną przez grupę zapalonych myśliwych, 
po czym włączył się do ruchu, na drogę hrabstwa.

Znalazł się w punkcie wyjścia. Dyrektorka nie będzie prze-
szczęśliwa, jego rodzina nie będzie przeszczęśliwa i – a to no-
wość! – on sam również nie należał do najszczęśliwszych.

Zatrzymał się, by zatankować. Chwycił na stacji paczkę 
swojej ulubionej popcornowej przekąski marki Halfpops, po 
czym poszedł na całość: kupił jeszcze dwie i zjadł wszystkie 
po drodze do Double S. Wcisnął puste opakowania do jed-
nego z pojemników na śmieci za siedzeniem, żeby dziew-
czynki ich nie zauważyły. Zwracał uwagę na to, jakie jadały 
przekąski, kiedy były w domu, tym bardziej, że Angelina na 
pewno karmiła je czym tylko chciała, kiedy spędzały czas 
na ranczu. Odkąd szanowana, a nawet budząca postrach, 
była policjantka z Seattle zgodziła się wyjść za jego prze-
mądrzałego starszego brata, Nick trzymał język za zębami, 
a dziewczynkom wcale nie było źle.

Whitney dostałaby szału, gdyby tu była, i dobrze o tym 
wiesz.

Zdawał sobie z tego sprawę, ale nie chciał, by go to ob-
chodziło. Musiał jednak zrobić coś potwornie nie tak, jeśli 
żona opuściła jego i ich dwie piękne córeczki. Bo dlaczego 
niby jakakolwiek kobieta odwróciłaby się na pięcie i porzu-
ciła własne dzieci?

•

Odrzuciłaś okazję pomocy dwojgu małym dzieciom? Co ty 
sobie myślisz?


