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„Za sprawą tej książki Lynn Blackburn awansowała z pozycji de
biutującej pisarki i zapewniła sobie miejsce jako autorka, na którą 
warto zwracać uwagę. Jej wybitne zdolności snucia opowieści ob
jawiają się, gdy splata misterną intrygę wokół bohaterów, których 
losy nas poruszają. Kolejna powieść, nad którą spędziłem całą noc, 
ponieważ nie byłem w stanie jej odłożyć”.

– Edie Melson, nagradzany pisarz, bloger i dyrektor 
Konferencji Pisarzy Chrześcijańskich w Blue Ridge Mountains

„Pod powierzchnią to przyprawiająca o omdlenia romantyczna hi
storia trzymająca w napięciu, mocno działająca na czytelnika już 
od pierwszej strony. Nieustanne zmiany akcji trzymają w niepew
ności do samego końca”.

– Rachel Dylan, autorka serii Atlanta Justice

„Kiedy tylko pomyślisz, że możesz się zrelaksować, Blackburn każe 
Ci siedzieć jak na szpilkach za sprawą tej fascynującej, trzymającej 
w napięciu opowieści”.

– Patricia Bradley, autorka Justice Delayed

Jamesowi – mojemu ulubionemu chłopakowi o brązowych 
oczach. Cieszę się z każdego dnia, który z Tobą spędzam.

Jesteś serdeczny, sumienny i lojalny. Uwielbiam Cię.
Jestem z Ciebie dumna. Odczuwam niezmierną wdzięcz-

ność, że mogę z bliska oglądać historię, jaką odsłania
przed Tobą Bóg. Kocham Cię!
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Podziękowania

Szczególne podziękowania kieruję do Jennifer Huggins 
Bayne – mojej siostry i ulubionej pielęgniarki, która na tak 
wiele sposobów stała się inspiracją dla Leigh. Leigh jest jak 
Ty. Ma Twoją serdeczność, Twoją wytrwałość, by chronić 
pacjentów i stawać za nimi murem, Twoją siłę, Twój upór. 
Mam nadzieję, że jesteś z niej dumna. Żadna ze scen me
dycznych w tej książce nie byłaby nawet zbliżona do rzeczy
wistości, gdyby nie Twoje rady i wiedza. Dziękuję za odpo
wiadanie na setki wiadomości z pytaniami o leki, pracę pie
lęgniarki i procedury szpitalne. Jestem szczęściarą, że mam 
taką siostrę i przyjaciółkę.

Do Angel Glover – za dzielenie się doświadczeniem i po
moc w odnalezieniu złożoności, której bez Twojego wkładu 
brakowało Leigh.

Do sierżanta Chrisa Hammetta – za wskazówki związane 
z życiem detektywa z wydziału zabójstw. Dziękuję za godzi
ny, które spędziłeś na objaśnianiu mi procedur policyjnych 
oraz dzieleniu się prawdziwymi przykładami tego, jak wy
gląda taka praca na co dzień. Ryan, Gabe oraz Anissa noszą 
ślady Twoich opowieści.

Do Mike’a Berry’ego, głównego śledczego z zespołu nur
ków (UCIDiver.com) – za odpowiedzi na wiele moich pytań 
o procedury stosowane w pracy nurków oraz zasady, jakimi 

kierują się oni w Carrington w pierwszej scenie. Dziękuję 
za chęć dzielenia się osobistym doświadczeniem wydoby
wania ciał oraz za opowieści o tym, jak wyglądają one po 
przebywaniu w wodzie. Wszelkie błędy dotyczące nurko
wania i procedur w śledztwach związanych z wodą są z mo
jej winy.

Do detektywa Tima Martina – za przybliżenie tematu do
chodzeń w sprawach przestępstw gospodarczych oraz po
moc w urealnieniu postaci Adama.

Do Daniela Fetterolfa – za życzliwą pomoc w wyszukiwa
niu źródeł, jakie były mi potrzebne, aby napisać tę historię.

Do Keitha i Beth Beutlerów – za pomoc w wyjaśnieniu, 
jak można popsuć czyjeś hamulce.

Do Josha Moulina, eksperta do spraw cyberbezpieczeń
stwa (JoshMoulin.com) – za pomoc w zrozumieniu, jak nie
realna była moja pierwotna wersja Sabriny, i za uczynienie tej 
bohaterki bardziej wiarygodną, mimo iż moja znajomość cy
berbezpieczeństwa oraz informatyki śledczej jest minimalna. 
Wszystkie błędy i niewłaściwe interpretacje w tej dziedzinie 
są moje.

Do mojej grupy krytyków – za burzę mózgów związaną 
z tą serią. Wątki i bohaterowie są bogatsi dzięki Wam.

Do moich sióstr z The Light Brigade – byłyście ze mną 
od początku. Wasze modlitwy, miłość i wsparcie są zawsze 
nie dalej niż o jedną wiadomość na Facebooku i jestem za 
Was niezmiernie wdzięczna.

Do Lynette Eason – za wiarę we mnie i bycie mentorką 
w czasie tej podróży. Nie mam pojęcia, jak mogłabym to 
zrobić bez Ciebie!



Do Tameli Hancock Murray – najcierpliwszej i najbar
dziej wyrozumiałej agentki na świecie. Dziękuję za prowa
dzenie, zachęty i mądrość.

Do Andrei Doering – za szansę napisania tej serii.
Do Sandry Blackburn – za bycie najbardziej wspierającą 

teściową, jaką można mieć, oraz za chęć pomocy we wszel
kich sprawach.

Do Kena i Susan Hugginsów – za bycie rodzicami, któ
rzy nauczyli mnie ciężko pracować i kochać książki, oraz 
za obecność przy mnie, kiedy tylko tego potrzebuję. Czyli 
zawsze!

Do Emmy, Jamesa i Drew – za radość z każdej nowo wy
danej książki i za to, że mój prawdziwy świat dzięki Wam 
jest ciekawszy, niż mogłabym sobie wymyślić.

 Do Briana – bez Ciebie nie byłoby powieści z moim na
zwiskiem. Moja wyobraźnia nigdy nie wzbiłaby się na wyży
ny bez zachęty z Twojej strony oraz bez Twojego nieustan
nego wsparcia i miłości.

Do mojego Zbawcy – najlepszego Pisarza – za to, że po
zwalasz mi pisać dla Ciebie.

Niech będą Ci miłe słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie mój, moja skało i odkupicielu!

Ps 19,15
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Detektyw wydziału zabójstw, Ryan Parker, pokazał unie
sione kciuki swojemu partnerowi w nurkowaniu, Gabe’owi 
Chavezowi, który był równocześnie jego kolegą z pracy. Gabe 
odpowiedział tym samym, po czym powoli zaczęli scho
dzić pod wodę, na dno jeziora Porter. Ryan oddychał wol
no i równo. W przeciwieństwie do niektórych osób, któ
re podczas nurkowania doświadczały klaustrofobii, uwiel
biał być otoczony wodą. Zatrzymał się na moment, by wy
równać ciśnienie w uszach i upewnić się, że Gabe zrobił to 
samo.

Minęło już zbyt wiele czasu, odkąd nurkował po raz ostat
ni. Zbyt wiele dni upłynęło od tych chwil, gdy potrafił zu
pełnie odciąć się od świata zewnętrznego i wszystkich roz
proszeń z nim związanych. Pod powierzchnią jego uwaga 
nie była niczym rozproszona. Nie dzwoniły żadne telefony. 
Nie buczały syreny. Na jego ramię nie płynęły łzy z twarzy
czek o wiele za młodych, by musiały sobie radzić z porzuce
niem, z poczuciem, że do niczego się nie nadają… Nie. Nie 
chciał o tym myśleć. Nie dzisiaj.
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Obok jego ramienia przepłynęła ryba. A potem kolejna…
Nie każdy mógł spędzić swój wolny dzień, pływając w na

turalnym akwarium. Z technicznego punktu widzenia nie 
miał wolnego. Był w gotowości do wezwania do poniedział
ku rano, jednak nie mógł się oprzeć okazji do nurkowania. 
Najbardziej zwariowane rzeczy i tak działy się w nocy. Te
raz było tak spokojnie, jak tylko mogło być w sobotę na dy
żurze, nawet jeśli byli w trakcie ćwiczeń.

– Jesteście strasznie cicho. Wszystko gra? – przerwał jego 
myśli głos Anissy Bell, detektywa z wydziału zabójstw. 

Kobieta bardzo poważnie traktowała swoją rolę kapitana 
zespołu nurków biura szeryfa hrabstwa Carrington. Ryan 
doceniał najnowocześniejszy sprzęt, jaki udało jej się zdo
być. Nie podobało mu się tylko gadanie, które zakłóciło mu 
spokojne zejście pod wodę. 

– Jest w porządku – odparł. 
– Robimy to w starym stylu – zażartował Gabe.
Anissa nie zaśmiała się z jego żartu. Tych dwoje potrzebo

wało poradzić sobie z różnicami, jakie ich dzieliły, ale w tej 
chwili nawet niechęć kobiety wobec Gabe’a nie była w sta
nie popsuć doskonałego stanu przebywania pod wodą. 

– Jaka jest widoczność? 
– Kiepska – odpowiedział. – Widzę tylko na kilkadziesiąt 

centymetrów, i to z oświetleniem. 
– Świetnie.
Jedynie Anissa ekscytowała się niezbyt korzystnymi wa

runkami. Wyobrażał sobie, jak jej jasnobrązowe oczy błysz
czą ze szczęścia. Może nawet się uśmiechała. Albo nie. 

– Musisz mnie naprawdę nie cierpieć, Bell – stwierdził 
Gabe. 

– Nie jesteśmy w stanie sami wybierać sobie warunków, 
Chavez – odparła.

Ryan nie mieszał się do ich wymiany zdań. Kobieta miała 
rację. Na pewno taka sytuacja sprawiała, że trening był bar
dziej realistyczny, jednak równocześnie nie dziwił się nieza
dowoleniu Gabe’a.

Ekipa nurków składała się z oficerów z różnych wydzia
łów. Wszyscy mieli doświadczenie w schodzeniu pod wodę 
i zgłosili się, aby być w gotowości do akcji ratunkowych, 
śledztw wymagających nurkowania oraz wyławiania dowo
dów. Trenowali przynajmniej raz w miesiącu, a do dzisiej
szych ćwiczeń wybrali jedną z głębszych części jeziora, któ
rą przeskanowali za pomocą sonaru bocznego w poszuki
waniu czegoś ciekawego, co można by wydobyć. Znaleźli 
miejsce, gdzie znajdowało się pełno śmieci – coś prostokąt
nego i kilka okrągłych przedmiotów, które mogły być opo
nami, oraz jakieś rzeczy, których nie potrafili zidentyfiko
wać. Było to jedno z najciekawszych składowisk, jakie do tej 
pory odkryli w czasie ćwiczeń. Oznaczyli je więcierzem na 
kraby, po czym założyli stroje do nurkowania.

Ryan zwracał uwagę na głębokość, kiedy schodził w dół 
wzdłuż liny. Nie chciał uderzyć o dno i sprawić, by śmieci 
uniosły się w górę. 

– Anisso, prawie jesteśmy – zgłosił.
Nigdy nie było wiadomo, co się może wydarzyć podczas 

treningu. Ryan i jego koledzy często robili zakłady, co znaj
dą. Zwykle wygrywały stare sprzęty domowe. Od czasu do 
czasu natrafiali na przypadkowe części samochodowe. Pew
nego razu znaleźli nawet coś, co kiedyś stanowiło zawar
tość garderoby jakiejś dziewczyny, a potem leżało rozłożone 
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na dnie jeziora. Zastanawiał się, jaka historia się za tym 
kryła.

W większości sytuacji nie spotykali nic szczególnego. Ryan 
zmuszał się do koncentracji i kierował światło na dno znaj
dujące się pod nim. Może tym razem trafią na zagubioną ob
rączkę albo naszyjnik, który mogliby zwrócić właścicielowi. 
Byłoby miło od czasu do czasu wywołać u kogoś uśmiech. 

– Spokojnie – odparła Anissa. Obserwowała wszystko 
przez kamery, które mieli przymocowane do kasków.

Ryan spojrzał na swój komputer nurkowy. Wysokie ciś
nienie. Mnóstwo powietrza. Pozostało jeszcze sporo światła 
dziennego. Bezproblemowe wynurzenie będzie przyjemno
ścią, a jeśli dobrzy obywatele hrabstwa Carrington nie popeł
nią żadnych przestępstw, może uda mu się dzisiaj po połu
dniu zanurkować wyłącznie dla frajdy. Po drugiej stronie 
jeziora znajdowało się wspaniałe miejsce do nurkowania re
kreacyjnego. Kilka jaskiń, parę starych łódek, nawet pozo
stałości dawnej miejscowości, która znalazła się pod wodą, 
gdy osiemdziesiąt lat temu zalano te tereny, aby stworzyć 
tu sztuczny zbiornik. Będzie musiał jedynie dowiedzieć się, 
czy jego partner zechciałby…

Co…? Pod nim ukazał się jakiś obiekt. Ryan ledwo zdążył 
się zatrzymać, aby nie wpłynąć w masę unoszącą się ponad 
dnem jeziora. 

– Mam tu coś, Gabe – powiedział.
Mężczyzna podpłynął bliżej i skierował swoją latarkę w to 

samo miejsce, co Ryan. 
– Czy to…?
Ryan poczuł gulę w gardle. 
– Anisso, jesteś tam?

Widoczność była minimalna, ale był w stanie dostrzec 
ciężary i łańcuchy. Więcej, niż potrzeba, aby obciążyć ciało, 
wokół którego zostały owinięte. Szczerze mówiąc, były to 
pozostałości ciała. Ktokolwiek porzucił zwłoki, chciał mieć 
pewność, że nikt ich nie znajdzie ani nie dowie się, kto to 
był, ponieważ mimo kiepskiej widoczności dało się zauwa
żyć, że brakowało dłoni. I głowy.

Gwałtowne pukanie do drzwi przerwało spokojny pora
nek Leigh Weston. Kobieta bezskutecznie próbowała po
wstrzymać krzyk, który wydobył się z jej ust. 

– Leigh, wszystko w porządku?
Znała ten głos. Ulga zmieszała się w niej z zawstydze

niem. Co się z nią działo? Nie miała się czego bać. Już nie. 
Na chwilę oparła się o szafkę kuchenną. 

– Leigh? Jeśli nie otworzysz drzwi, wyważę je. 
– Jest okej – zawołała. Usiłowała sprawić, by nogi popro

wadziły ją do przodu, a zaczerwienienie ustąpiło z jej twarzy.
Otworzyła. Tuż przed nią stał Ryan Parker. Był nachylony 

w jej kierunku i nerwowo zacierał dłonie. Kobieta nie wąt
piła, że nie żartował, mówiąc o wyważeniu drzwi. Docenia
ła jego opiekuńczą odpowiedź, ale co ten mężczyzna w ogó
le robił na jej ganku… w mokrym kombinezonie? 

– Co się dzieje? – spytała. 
– Leigh, dlaczego krzyknęłaś? – równocześnie odezwał 

się Ryan. 
– Ty pierwszy – zaproponowała.
Spojrzał na nią z zatroskaniem, po czym powiedział: 
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– Trening ekipy nurków. 
– Zapomniałeś ubrania?
Przebłysk uśmiechu. Co za mężczyzna… wysoki, ciem

nowłosy… złowieszczy. 
– Wracam tam później. Dlaczego krzyknęłaś?
Nie uzyska żadnych odpowiedzi, dopóki sama nie da mu 

przynajmniej jednej. 
– Nie spodziewałam się nikogo. Przestraszyłeś mnie. 
– Brzmiało to bardziej jak przerażenie niż zaskoczenie. 
– Czy jesteś teraz ekspertem od krzyków? 
– Coś w tym rodzaju.
Nie chciała się tłumaczyć. Jej koszmary z przeszłości na

leżały wyłącznie do niej. On nie musiał wiedzieć, że… 
– Przepraszam, że cię wystraszyłem – dodał. – Mieliśmy 

ćwiczenia niedaleko stąd. Natrafiłem na coś…
Zauważyła, jak zawahał się nad kolejnym słowem. Cokol

wiek chciał powiedzieć, musiało to być coś złego. 
– Będziemy musieli spędzić trochę więcej czasu z tej stro

ny jeziora i chciałem się upewnić, czy moglibyśmy korzy
stać z twojego pomostu. 

– Oczywiście. Nie musiałeś nawet pytać.
Uśmiechnął się szeroko. Ten uśmiech doprowadzał nie

mal do omdlenia niejedną kobietę, łącznie z nią. 
– Wiedziałem, że tak powiesz. – Spojrzał za jej ramię. Od

wróciła się i podążyła za jego wzrokiem. Przez okno salonu 
zauważyła przynajmniej czterech policjantów przechadzają
cych się po pomoście i dwie łódki przycumowane po każdej 
stronie. – A moglibyśmy skorzystać z twojego podjazdu? 
Nie wszyscy przypłyną łódkami – stwierdził Ryan. – Nie 
powinno to potrwać dłużej niż parę dni, jednak wszystko 

może się przeciągnąć w czasie, jeśli pojawi się więcej do
wodów.

Policjanci otoczą jej dom? Wspaniale. Leigh próbowała 
zachować spokój. 

– Nie będzie problemu. Zawsze z chęcią pomogę najlep
szej ekipie w Carrington. 

– Obiecuję, że zabierzemy się stąd jak najszybciej.
– Nie! – odparła, prawie krzycząc. Tak właśnie wyrażał 

się jej spokój i opanowanie. – To nie problem. Zostańcie tak 
długo, jak trzeba.

Nie podobał jej się sposób, w jaki Ryan na nią patrzył. 
Czy zdradziła więcej, niż zamierzała?

– Doceniam to, droga pani – powiedział żartobliwie, uchy
lając rondo wyobrażonego kapelusza.

Do uszu kobiety dobiegł dźwięk helikoptera. 
– Nie zamierzacie chyba wylądować śmigłowcem tutaj, 

w ogrodzie? 
– Nie – odpowiedział, marszcząc brwi. – I o to mi wła

śnie chodziło. – Wyszedł za drzwi, zszedł po schodach i na 
trawnik przed domem i osłaniając oczy, popatrzył w górę.

Leigh nie mogła się pohamować, by za nim nie pójść. Miał 
rację. Helikopter lokalnej stacji telewizyjnej krążył nieprzy
jemnie nisko. Skinęła w jego stronę. 

– Powiesz mi, co znaleźliście w jeziorze, czy muszę pocze
kać, aż mój dom będzie pokazywany w wieczornych wiado
mościach? 

– Jestem zaskoczony, że zajęło im to tak długo. – Ryan 
popatrzył na nią z zakłopotaniem. – Natrafiliśmy na ciało.

Coś w sposobie, w jaki to wypowiedział, przyprawiło ją 
o dreszcz. 
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– Mówiąc: „natrafiliśmy”, masz na myśli: „natrafiłem”, 
prawda?

Szybkie skinienie głową potwierdziło jej podejrzenia.
Nie była w stanie sobie wyobrazić, jak to musi być. Sama 

spędziła znaczną ilość czasu przy umierających i zmarłych, 
ale to nie oznaczało, że kiedykolwiek chciała, pływając, na
tknąć się na zwłoki na dnie jeziora. 

– To okropne – stwierdziła. – Przykro mi. 
– Na pewno nie było to najprzyjemniejsze nurkowanie – 

przyznał. – Ale nie współczuj mi. To dobrze. Aż do dzisiej
szego poranka nie zdawaliśmy sobie sprawy, że mamy pro
blem. Teraz wiemy, że gdzieś tu jest morderca. Nie zgłaszano 
zaginięcia nikogo, kto nawet w najmniejszym stopniu paso
wałby do tego opisu, jaki mamy. Myślę, że ten facet prawdo
podobnie nie był stąd. Nie cierpię myśleć, że gdzieś tam jest 
kochająca osoba, która zastanawia się, dlaczego ten ktoś nie 
wrócił do domu. Przynajmniej będziemy mogli dać jej jakieś 
wyjaśnienie. Nikt nie zasługuje na śmierć w zapomnieniu.

Ruszył w kierunku podjazdu i ścieżki, która prowadziła 
stamtąd na pomost. 

– Dziękuję, Ryan – powiedziała.
Odwrócił się do niej. 
– Za co? Za zrujnowanie twojego sobotniego poranka 

i wtargnięcie na twoją posesję? 
– Nie, za troskę.
Otworzył szerzej oczy i przestąpił z nogi na nogę. 
– To nic takiego. Muszę iść.
Tym razem oddalił się, nie dając jej szansy na odpowiedź. 

Kto by pomyślał, że komplement sprawi, iż Ryan Parker bę
dzie uciekał w poszukiwaniu schronienia?

2

– Zgodziła się, żebyśmy tu byli? – spytała Anissa, kiedy 
tylko Ryan wrócił na pomost. 

– Oczywiście. Żadnych problemów. 
– Dobrze. Skąd się znacie? 
– Dorastała w tym domu. Jej brat, Kirk, jest jednym z mo

ich najbliższych przyjaciół. Byliśmy razem w klasie. Ona 
o parę lat niżej.

Mężczyzna zignorował wymowne spojrzenie Anissy. Mię
dzy nim a Leigh nie było nigdy żadnych romantycznych 
uczuć. Podejrzewał, że Leigh nie wiedziała, iż Kirk oznaj
mił wszystkim, aby nawet nie próbowali się zbliżać do jego 
siostry. 

– Ona jest pielęgniarką, prawda? W jaki sposób stać ją 
na mieszkanie tutaj? – Anissa odwróciła się, stojąc na po
moście. To był piękny dom na wspaniałej działce tuż przy 
jeziorze. 

– Wykwalifikowaną pielęgniarką. I nie jest naszą podej
rzaną. 

– Nie mówię, że jest, po prostu pytam.
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Denerwowało go, że Anissa jest taka logiczna, jednak nie 
znała Leigh i jej pytanie było słuszne. 

– Jej ojciec był prawnikiem, a potem sędzią tu, w mieście. 
Obydwoje rodzice mieli już po czterdziestce, kiedy zdecy
dowali się na adopcję. Kirka z Boliwii, a Leigh z Chin. 

– Był? 
– Pan Weston zmarł pięć lat temu. Atak serca – wyjaśnił. – 

Pani Weston w zeszłym roku na raka. 
– Leigh mieszka sama? 
– Tak podejrzewam. Nie słyszałem, żeby miała jakiegoś 

lokatora. Wprowadziła się w okolicach Bożego Narodzenia. 
Kirk zadzwonił i poprosił, abym na nią zwracał uwagę. – 
Leigh prawdopodobnie o tym również nie wiedziała. Ani 
o tym, że jej brat powiedział Ryanowi o prześladowcy, z któ
rego powodu przeniosła się z powrotem do Carrington.

Anissa skinęła głową. 
– Jak myślisz, jak dobrze zna się na monitoringu, który tu 

jest zainstalowany?
Biorąc pod uwagę jej motywację do przeprowadzki, pew

nie dobrze. 
– Dlaczego pytasz? 
– Wygląda na to, że kilka kamer jest skierowanych w tam

tą stronę. Zastanawiam się, czy są w stanie odnotować łódkę 
na jeziorze. 

– To mało prawdopodobne – odparł. 
– Wiem. 
– Co się z tobą dzieje? Poszukujesz najmniej możliwych 

opcji, a nie sprawdziliśmy nawet tych najbardziej logicz
nych. Nie podoba ci się, że to mnie kapitan Mitchell dał tę 
sprawę?

Był na dyżurze, więc i tak ta sprawa powinna należeć do 
niego, jednak ostatnio przypadło mu w udziale kilka naj
większych śledztw i pojawiły się spekulacje, że kolejnym po
ważnym dochodzeniem powinna pokierować Anissa.

– Nie. Zupełnie nie. – Szybkie zaprzeczenie z jej strony 
wydawało się szczere. – Zajmę się częścią podwodną śledz
twa, a resztę zostawię tobie. Tylko… 

– Tylko co?
Westchnęła. 
– Wygląda na to, że ta sprawa może szybko ucichnąć.
Najeżył się, słysząc te słowa. Było zbyt wcześnie na takie 

komentarze. Znaleźli ciało dopiero parę godzin temu. 
– Znajdziemy zabójcę. – Musiał w to wierzyć.
Anissa nie odpowiedziała. Zerknęła na zegarek, po czym 

utkwiła wzrok w jeziorze. 
– Kto jest teraz pod wodą? – spytał. 
– Adam i Lane. Wkrótce powinni się wynurzyć. 
– Natknęli się na coś jeszcze?
Znaleziono już obciążniki, łańcuchy i kawałek płyty pil

śniowej, wszystkie rzeczy, które mogły służyć do porzuce
nia ciała.

Twarz kobiety sposępniała. 
– Nie.
Śmigłowiec wykonał kilka okrążeń wokół jeziora. Praw

dopodobnie ekipa telewizyjna potrzebowała paru ujęć do 
dzisiejszych wiadomości albo nadawali na żywo. Policjant
ka próbowała to ignorować, kiedy czekała, aż Adam i Lane 
pojawią się na powierzchni.

Potrwało dłuższą chwilę, zanim wyciągnięto ciało. Pod
noszenie zwłok z takiej głębokości było czymś, co wszyscy 
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ćwiczyli, jednak nigdy nie robili tego naprawdę. Trening 
i trzymanie się procedur opłaciły się. Wydobycie przebiegło 
sprawnie i bezpiecznie.

Zwłoki były pozbawione nie tylko głowy i dłoni, ale także 
stóp. Głębokość i niska temperatura wody w jeziorze spo
wolniły rozkład, ale specjalistka medycyny sądowej, doktor 
Sharon Oliver, zamierzała sprowadzić do pomocy antropo
lożkę kryminalną, aby przyjechała w poniedziałek i dokład
nie zbadała ciało. Dobra wiadomość była taka, że Ryan lu
bił tę specjalistkę. Była błyskotliwą kobietą, która świetnie 
współpracowała z biurem szeryfa. Zła wiadomość to fakt, iż 
co najmniej do poniedziałku rano nie będzie możliwa żad
na identyfikacja.

Adam i Lane wypłynęli na powierzchnię i cała grupa ze
brała się na końcu pomostu Leigh. 

– Co musimy zrobić, żeby ten śmigłowiec sobie poleciał? 
– rzucił Gabe.

Ryan poklepał go po ramieniu.
– Po prostu patrz w dół.
Gabe nie znosił, gdy ktoś robił mu zdjęcia. Tak się działo 

z ludźmi, którzy kiedykolwiek pracowali pod przykrywką. 
– Dobrze. – Spojrzał na pomost. – Mogę zejść na dół, ale 

nie jestem pewny, czy znajdziemy resztę tego faceta. Po co 
odcinać mu kończyny, żeby wyrzucić je w pobliżu? – powie
dział mężczyzna. – Morderca pozbył się ich gdzie indziej. 

– Albo sobie zostawił – stwierdził Adam.
Grupa wydała z siebie zbiorowe jęknięcie. 
– Co? – Detektyw śledczy zajmujący się przestępstwa

mi gospodarczymi, Adam Campbell, nie miał zamiaru się 
poddawać. – Może nie chcecie tego powiedzieć na głos, ale 

ja wiem. – Uniósł rękę w kierunku Anissy, która zamierza
ła mu przerwać. – Wiem, że nie mamy jeszcze żadnych do
wodów. Ale jeśli ktoś zadaje sobie trud i odcina wszystko, 
a potem wyrzuca zwłoki z takimi obciążnikami w jedno 
z najgłębszych miejsc na jeziorze, to wymaga planowania. 
Nie możemy wykluczyć możliwości, że morderca jest zbie
raczem.

Nikt się z tym nie sprzeczał. Ponieważ nikt nie był w sta
nie. Nie trzeba było śledczego z FBI, aby wiedzieć, że kto
kolwiek to zrobił, był poważnie zaburzony. Ale kolekcjoner? 
Czy mogli mieć seryjnego zabójcę na wolności w Karolinie 
Północnej? 

– To mógł być gang – odezwał się Gabe. – Myślę przynaj
mniej o trzech, które mogłyby stać za czymś takim. Chociaż 
nie sądzę, że pojawiły się w Carrington.

Okrutny gang albo seryjny morderca? Oznaczało to, że 
w mieście działo się coś złego. Ryan powstrzymał napływ 
myśli. To były jedynie hipotezy. Wymagały dowodów. 

– Zacznijmy od faktów i idźmy tam, dokąd nas poprowa
dzą. – Mówiąc, patrzył po kolei na wszystkie osoby w gru
pie. – Sprawdzimy wszystkie możliwości. Teraz skończmy 
obszary, które wcześniej wyznaczyliśmy. Nie chcę, żeby się 
potem okazało, że była tam jakaś poszlaka, którą przegapi
liśmy.

Narada się zakończyła, a Ryan i Gabe przygotowywali się 
do zejścia na dół. 

– Co u Leigh? – spytał Gabe. 
– Dobrze. – Sprawdził manometry na butlach. 
– Tak myślałem – mruknął pod nosem mężczyzna. 
– Zaczekaj. Skąd znasz Leigh? 
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– Gdzieś tam ją widziałem. 
– Ale gdzie? 
– Na pogotowiu, w kościele. Jest piękna. Szczególnie jeśli 

lubisz dziewczyny z długimi, czarnymi włosami, które po
ruszają się z pewnością siebie i wdziękiem, tak jak ona. Parę 
razy mnie opatrywała. Ma delikatne dłonie.

Ryan nie odpowiedział. 
– Twoje milczenie sugeruje, że nie tylko się ze mną zga

dzasz, ale i nie chcesz, żebym w ogóle o tym mówił. 
– To młodsza siostra mojego najlepszego kolegi. 
– To siostra Kirka. Jest już dorosła i jestem pewien, że 

sama potrafi podejmować decyzje. Mogę się założyć, że on 
chciałby mieć takiego szwagra jak ty. – Gabe zaśmiał się 
z własnego żartu, zakładając maskę na twarz.

Ryan próbował się skupić na swojej rutynie przed wej
ściem do wody. Nurkowanie było świetne, ale była to rów
nocześnie poważna sprawa. Nie mógł się rozpraszać myśla
mi o brązowych oczach i kształtnych ustach Leigh… Nie, 
nie, nie. Nie zmierzał w tamtym kierunku. Nie z młodszą 
siostrą Kirka. Z nikim. Stawiał czoła różnym niebezpie
czeństwom – nurkowaniu, rozwiązywaniu zagadek krymi
nalnych, opiece nad siostrzeńcem i siostrzenicą – wszystkie 
groźne i warte podejmowania ryzyka, ale żadnych związ
ków. Nie. Absolutnie. To było coś, od czego chciał się trzy
mać jak najdalej.

Wziął powolny oddech i zanurzył się w jeziorze. Nie spo
dziewał się, że cokolwiek znajdzie, ale powaga sytuacji wy
magała, by się postarać. Gdzieś tam ktoś zastanawiał się, co 
dzieje się z tym człowiekiem. Mogli przynajmniej poszukać 
reszty jego szczątków.

Leigh jedną ręką podtrzymywała tacę z kanapkami, a dru
gą sięgnęła po dwie paczki chipsów z kuchennego blatu. Ża
łosny poczęstunek, ale było to wszystko, co miała. Nie spo
dziewała się przecież dzisiaj goszczenia grupy policjantów. 
Miała jedynie nadzieję, że nastroje po skromnym posiłku 
poprawi dobry deser.

Normalnie nie miałaby nawet tyle jedzenia, gdyby nie pla
nowała przygotowania czegoś dla swoich współpracowni
ków. Większość z nich przynosiła z domu kanapki na dwu
nastogodzinne zmiany na oddziale ratunkowym, a było miło 
mieć w pokoju socjalnym coś, co można było przekąsić, kie
dy biegało się z jednej sali do kolejnej.

Szła powoli przez trawnik w kierunku pomostu. Mogła
by przejść tą ścieżką z zamkniętymi oczami, ale znając jej 
szczęście, dziś pewnie by się przewróciła. W pobliżu Ryana 
Parkera zachowywała się zawsze niezdarnie i jeśli dzisiejszy 
poranek miał coś pokazać, to jedynie to potwierdził.

Dlaczego faceci stawali się z wiekiem jeszcze przystoj
niejsi? To nie było fair. Ryan był uroczy jako chłopiec. Ale 
jako mężczyzna był… Odczuła ściśnięcie w żołądku. Nie 
chodziło jedynie o jego twarz czy budowę ciała, chociaż 
i tutaj nie można mu było niczego zarzucić. W przypad
ku Ryana zawsze podobała się jej jego osobowość. Ekspre
syjność. Jego śmiech. Ile nocy przesiedziała w ciemności, 
słuchając, jak on i Kirk żartują w pokoju obok? Wiedziała 
o Ryanie więcej, niż mogło mu się wydawać.

Skupiła myśli na chwili obecnej. Warto było wracać do 
wspomnień, ale żyła przecież w realnym świecie. A w tym 
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realnym świecie faceci tacy jak Ryan Parker nie doczekiwa
li do trzydziestki, nie żeniąc się, chyba że mieli problemy 
z poważnymi zobowiązaniami. Nie było to jednak ważne. 
Ona nie szukała teraz związku.

Głęboki głos przerwał jej zadumę:
– Pozwól, że ci pomogę. 
W ułamku sekundy, kiedy uświadomiła sobie, że to przyja

zny głos, inna część jej mózgu z trudem pohamowała krzyk, 
który stał się jej odruchową reakcją na zaskoczenie. Z jej ust 
wydobyło się stłumione piśnięcie.

Odczuła gorąco na twarzy i karku. Nigdy wcześniej nie 
była krzykaczem. I nie piszczała… jakkolwiek to nazwać. 
Terapeuta powiedział, że to minie z czasem. Kłamca.

Ryan wziął od niej tacę z kanapkami. 
– Wszystko w porządku? – spytał cicho.
Leigh zrobiła kilka uspokajających wdechów, po czym 

skinęła głową. 
– Tak.
Mężczyzna odezwał się głośniej. 
– Co my tu mamy?
Nie wiedziała, dlaczego nie zadawał tylu pytań co wcześ

niej, ale cieszyła się, że nie konfrontował się z nią przed swo
imi współpracownikami. 

– Niewiele. Trochę kanapek. Ser pimento i sałatka z kur
czaka. 

– Nie musiałaś tego robić. 
– Byliście tu cały dzień, a nie widziałam, żeby ktokolwiek 

z was się stąd ruszał. 
– Mamy jakieś przekąski. 
– A teraz jeszcze parę kanapek.

Zaśmiał się. 
– Gdzie chcesz, żebym to postawił?
Leigh wskazała na stół piknikowy blisko brzegu jeziora. 
– Może być tu? 
– Pewnie. – Postawił tacę na skraju stołu, a potem wziął 

od niej chipsy. 
– Dzięki. – Odwróciła się, żeby pójść do domu. 
– Dokąd uciekasz? 
– Nigdzie nie uciekam – odparła. – Chcę przynieść coś 

jeszcze. 
– Pójdę z tobą.
Nie sprzeciwiła się. Może powinna, ale zwykle nie kręci

ła się sama na zewnątrz. Szczególnie że zapadał zmierzch. 
Kiedyś tak robiła. Gdy dorastała, przesiadywanie na pomo
ście po ciemku było jednym z jej ulubionych zajęć. Nasłu
chiwała odgłosów nocy – wody obmywającej brzegi jeziora 
Porter, dźwięków rozmów z pobliskich domów, odległego 
szumu silników motorówek. Spędzała w taki sposób długie 
godziny. Marzyła o przyszłości i modliła się nad decyzja
mi, które miała podejmować. Na pomoście czuła się bliżej 
Boga niż gdziekolwiek indziej. Nie była pewna, gdzie po
pełniła błąd, ale gdzieś po drodze On przestał odpowiadać. 
A może nie udzielał odpowiedzi, skoro ona była zbyt zajęta, 
by w ogóle mówić? Pomost nie był już jej sanktuarium. Kie
dy nie pracowała, spędzała wieczory w domu, za zamknię
tymi drzwiami. Z włączonym monitoringiem, działającymi 
kamerami i naładowaną bronią. Odkąd wprowadziła się tu 
w grudniu, to był pierwszy raz, gdy przebywała na zewnątrz 
o tak późnej porze. Zapomniała, jak bardzo jej tego brako
wało. Kolejna rzecz, jakiej pozbawił jej prześladowca.


