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Chapel Springs
Boskie lato

Taniec ze świetlikami
Sezon życzeń

Małżeństwo do poniedziałku

Panny młode. Zima 
Grudniowa panna młoda

Summer Harbor
Jak płatki śniegu

Uciekająca narzeczona
Tylko pocałunek

Copper Creek
Brzoskwiniowy świt

POWIEŚCI Rozdział pierwszy

Zabawa w dom była dla Hope Daniels aż nazbyt łatwa. Po-
trawka z kurczaka – jej specjalność – czekała w piekarniku 
przykryta folią; duszona fasola stała na kuchence; w powie-
trzu unosił się drożdżowy zapach pieczonych bułeczek. Pod 
oknem w salonie ze swojego kojca gruchał radośnie sześcio-
miesięczny Sam, synek jej przyjaciela. Podeszła do dzidziu-
sia i uśmiechnęła się, gdy maluch, leżąc na plecach, radośnie 
wierzgnął, wprawiając w taniec małpki na karuzeli.

– Co robisz, kochanie? Och, jakiś ty słodki. Tak, ty! Wła-
śnie ty! Twój tata to prawdziwy szczęściarz.

Sam posłał jej bezzębny uśmiech, przy którym uniosły 
się jego pyzate policzki, a niebieskie oczy rozbłysły. Hope 
nie mogła się powstrzymać – podniosła go i wtuliła nos 
w jego świeży, czysty, niemowlęcy zapach.

– Gdzie się podziewa twój tata, co? Strasznie się spóźnia! 
Bardzo ciężko pracuje, prawda? No tak!

Zafundowała Sammy’emu serię szybkich buziaków w szy-
ję, aż zaczął się śmiać.
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Och, co za cudowne dziecko! Brady wielokrotnie propo-
nował jej zapłatę za opiekę nad tym małym skarbem, ale to 
raczej on powinien pobierać opłaty od niej.

Rozległ się sygnał przychodzącej wiadomości.
Brady: Przepraszam! Klient się spóźnia. Niedługo 

wrócę.
Wpisała jedną ręką odpowiedź, zapewniając go, że wszyst-

ko w porządku, po czym schowała telefon do kieszeni.
– Tatuś zaraz wróci, żeby się poprzytulać, mój malutki.
– Ma, ma, ma!
Hope nieco zrzedła mina i pocałowała Sammy’ego w czo-

ło. Wiedziała, że tylko tak sobie gaworzył. Pewnie to nic nie 
znaczyło. Ale sama myśl o tym, że mógł tęsknić za mamą, 
sprawiała jej ból.

Audrey, była żona Brady’ego, zginęła nagle w wypadku 
samochodowym niecałe cztery tygodnie temu. Hope – oraz 
większość mieszkańców Copper Creek – nie żywiła do niej 
ciepłych uczuć. Audrey nie należała do najmilszych ludzi, 
ale wszystko wskazywało na to, że była dobrą matką. 

Teraz Brady próbował pogodzić samotne ojcostwo z pra-
cą w prężnie rozwijającym się warsztacie samochodowym, 
który prowadził w swojej starej szopie.

Hope bardzo chętnie opiekowała się Samem, jeśli tylko 
nie musiała akurat być w Atlancie, gdzie pracowała tymcza-
sowo w jednej ze stacji radiowych należących do koncernu 
WKPC. Inne kobiety z miasteczka również pomagały, przy-
chodząc rano lub po południu. Taki stan rzeczy nie mógł 
się jednak przeciągać. Brady naprawdę musiał znaleźć peł-
noetatową nianię dla swojego malucha. Sammy potrzebo-
wał stabilizacji. Rutyny.

Chłopczyk złapał dziewczynę za ucho i zaczął je gładzić, 
jak to czasem robił dla zabawy.

– A gdzie niedźwiadek Boo? Gdzie twoja przytulanka? 
– Hope podeszła do kojca i schyliła się, by wyjąć z niego 
pluszowego misia w postrzępionym kapeluszu. – Tutaj jest.

Sam chwycił zabawkę, a dziewczyna usiadła w wygod-
nym, skórzanym fotelu Brady’ego, całkowicie się w nim za-
tapiając. Usadowiła sobie chłopca na kolanach, założywszy 
nogę na nogę, by go podtrzymać, bo dziecko nie umiało 
jeszcze siedzieć samodzielnie. Pobawili się w koci, koci, łapci 
i chichotali. Nie mogła się powstrzymać. Miał niesamowi-
cie zaraźliwy śmiech. Potem zaśpiewała mu piosenkę Koła 
autobusu kręcą się. Najbardziej podobało mu się, gdy naśla-
dowała wycieraczki i klakson, więc te zwrotki powtórzyła 
dwa razy.

– Och, ale z ciebie wesołek. 
Od kilku dni czuł się o wiele lepiej. Pogładziła jego świe-

żo umyte włoski. Były jasne, cienkie i mięciutkie. Jego skóra 
była niczym płatek róży.

Wpatrywał się w nią szeroko otwartymi niebieskimi ocza-
mi, aż serce miękło jej w piersi. Wymacał smoczek zwisający 
ze wstążki przypiętej do śpioszków i wsadził sobie do buzi.

– Robisz się śpiący, maluszku? 
Była dopiero dwudziesta, ale wcześnie obudził się z popo-

łudniowej drzemki i Hope wiedziała, że nie najlepiej sypiał 
w nocy. Wystarczyło spojrzeć w zmęczone oczy jego taty.

Sam delikatnie oparł główkę na ramieniu Hope i poło-
żył pulchną rączkę na jej sercu. Westchnęła głęboko, jakby 
to westchnięcie wydobyło się aż z jej łona. O, tak... Zabawa 
w dom była po prostu zbyt prosta.
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Brady Collins zamknął drzwi szopy, gdy pan Lewis odpa-
lił swoje krwistoczerwone ferrari 488 GTB. Biznesmen re-
gularnie testował silnik twin turbo na torze w Dawsonville 
i maszyna wymagała ogólnej konserwacji. Brady pomachał 
mężczyźnie, kiedy samochód skręcił w dół żwirowego pod-
jazdu, wypełniając okolicę warkotem idealnie wyregulowa-
nego silnika. Miód dla jego uszu.

Zatrzasnął kłódkę i ruszył w stronę domu, zerkając na ze-
garek. O kurczę. Źle się czuł, gdy tak się spóźniał. Nienawi-
dził wykorzystywać przyjaciółki w ten sposób, nie cierpiał 
być do tego stopnia zależnym od Hope i od wszystkich in-
nych. Musiał znaleźć nianię. Minął już miesiąc. Powinien 
lepiej sobie radzić. Wydawało mu się, że samotnym mat-
kom świetnie to wychodziło, jakby to była bułka z masłem. 
A jednak, kiedy był w pracy, czuł się winny, że nie ma go 
z Samem, że sprawia kłopot którejś z sąsiadek. A gdy zosta-
wał w domu, martwił się, że wymiguje się od roboty. Długo 
i ciężko pracował na to, by wyrobić sobie dobrą reputację 
wśród okolicznych pasjonatów sportowych samochodów. 
Nie chciał teraz tego zaprzepaścić.

Serce jednak łamało mu się, gdy patrzył na syna. Po śmier-
ci Audrey Sammy cofnął się w rozwoju. Przez pierwsze dwa 
tygodnie był nerwowy i niespokojny i nie przesypiał już 
nocy. Pediatra zapewnił Brady’ego, że pod względem zdro-
wotnym wszystko było w porządku. Ale tak trudno było mu 
patrzeć na to, przez co przechodziło jego dziecko, i zmagać 
się z poczuciem bezradności.

Brady wszedł na chodnik prowadzący do jego piętrowego 

domu. Słońce dopiero teraz chowało się za wzgórza Georgii, 
dając wytchnienie od czerwcowego upału i duchoty. Otarł 
dłonią czoło, prawdopodobnie brudząc się przy tym sma-
rem. Potrzebował prysznica i jedzenia, lecz będzie musiał 
zaczekać, aż Sammy zaśnie. Na myśl o synku przyspieszył 
kroku. Choć samotne ojcostwo było bardzo trudne, na ko-
niec pracowitego dnia zawsze tęsknił za swoim dzieckiem. 

Z okna nad zlewem w kuchni wabiło go zapalone świa-
tło. Lubił, kiedy to Hope zajmowała się Sammym. Nie tylko 
dlatego, że przychodziła do niego do domu i przez to znacz-
nie ułatwiała mu życie, ale też dlatego, że opieka nad chłop-
czykiem naprawdę sprawiała jej radość.

Brady otworzył tylne drzwi i ściągnął buty. Owionął go 
niebiański zapach, aż zaburczało mu w brzuchu. Coś sma-
kowitego, z nutką czosnku i drożdży. Cokolwiek to było, 
bez dwóch zdań przebije mrożonki, które przygotowywał 
sobie w mikrofalówce. 

– Hope? – Przeszedł przez kuchnię, a deski podłogowe 
zaskrzypiały w tych samych miejscach, co zawsze. Przysta-
nął na progu salonu i chłonął widok, który ukazał się jego 
oczom.

Hope spała skulona na fotelu. Sam zasnął jak kamień, trzy-
mając w piąstce garść ciemnych loków dziewczyny. Światło 
lampy rzucało na nich złotą poświatę i – na Boga – była to 
najpiękniejsza scena, jaką widział od wielu miesięcy. Dłoń 
Hope spoczywała na plecach dzidziusia, bezpiecznie go pod-
trzymując, a jej długie rzęsy muskały górną część policz-
ków. Sam wtulił się pod jej podbródek i miał lekko rozchy-
lone usta, z których prawie wypadł smoczek. Brady pod-
szedł cicho, nie chcąc jej wystraszyć.
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– Hope?
Podłoga znowu zatrzeszczała, tym razem głośniej, i dziew-

czyna otworzyła oczy. Rozejrzała się i zatrzymała na nim 
wzrok, a jej zielone spojrzenie oprzytomniało.

– Zasnęłam – powiedziała cicho. – Która godzina?
– Dwudziesta trzydzieści. Bardzo cię przepraszam, że aż 

tak się spóźniłem.
– Wcale nie aż tak. – Zmieniła pozycję, zerkając na Sama. 

– Może powinnam go obudzić, bo nie będzie spał w nocy.
– Lepiej nie. Poprzednia noc była niespokojna. Pewnie 

potrzebuje trochę więcej snu. – Brady sięgnął po Sama i jego 
serce zamarło na chwilę, kiedy niezręcznie musnął Hope 
wierzchem dłoni. – Przepraszam. – Zmienił ułożenie dłoni, 
czerwieniąc się na twarzy, ale nie było lepszego sposobu, by 
podnieść dziecko.

Hope zaśmiała się z zakłopotaniem, unosząc chłopczyka 
i przekazując go w ramiona Brady’ego. Jej policzki nabrały 
koloru, ale wzrok utkwiła w śpiącym bobasie. Oczka Sama 
pozostały zamknięte, ale zassał smoczek, kiedy Brady go do 
siebie przytulił.

– Jeszcze raz dziękuję, że go przypilnowałaś.
– Wierz mi, to sama przyjemność. Jadł o dziewiętnastej 

trzydzieści. A twoja kolacja czeka w piekarniku.
– Nie musiałaś tego robić, Hope.
Jej oczy rozbłysły, gdy wstała.
– Ale czy nie cieszysz się, że jednak zrobiłam?
– Nawet nie wiesz jak bardzo.
Pochyliła się bliżej i musnęła knykciem policzek Sama, 

wpatrując się w niego z zachwytem.
– Pa, malutki.

Pocałowała go w czoło, przybliżając się na tyle, że Brady 
dostrzegł złote plamki w jej zielonych oczach i poczuł jej 
kobiecy zapach.

Wycofała się i zabrała torebkę oraz rzeczy, które przy-
niosła ze sobą z pracy. Ciemnobrązowe włosy opadły jej 
na ramię. 

– Jutro o tej samej porze?
Spojrzał na nią z boleścią na twarzy.
– Nie chciałbym cię prosić o dwa dni z rzędu.
– Więc nie proś. – Hope uśmiechnęła się zadziornie i wy-

chodząc, pomachała mu.
Brady zabrał Sama na górę i trzymał na rękach jeszcze 

przez minutę, zanim ucałował go w czoło i odłożył do łó-
żeczka. 

Donośnie zaburczało mu w brzuchu, więc zdecydował 
się najpierw na kolację, a potem na prysznic. Skierował się 
z powrotem na dół, upewnił się, że elektroniczna niania jest 
włączona, po czym rzucił się do rondla. Jęknął głośno na 
widok soczystych kawałków kurczaka w sosie, posypanych 
czymś chrupiącym.

Gdy skończył jeść i mył po sobie talerz, ktoś zapukał do 
frontowych drzwi. Wytarł dłonie w ręcznik i poszedł otwo-
rzyć. Na widok kobiety na ganku zrobił wielkie oczy.

– Heather.
Jego była szwagierka wyglądem całkowicie różniła się od 

Audrey – miała brązowe włosy i drobną posturę. Zawsze 
ciepło się uśmiechała, również teraz.

– Cześć, Brady. – Zmierzyła wzrokiem jego brudny ro-
boczy kombinezon i nieco zrzedła jej mina. – Przepraszam, 
powinnam była zadzwonić.
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– Ależ skąd. – Otworzył szerzej drzwi i odsunął się na 
bok. – Wejdź, proszę. Miło cię widzieć. 

Spotkali się oczywiście na pogrzebie Audrey, ale ceremo-
nia odbywała się w napiętej atmosferze, wszyscy wciąż byli 
w szoku i nie było czasu na rozmowy.

– Co ci podać? Herbatę? Kawę?
– Bezkofeinową.
– Się robi. – Wśliznął się do kuchni, a Heather poszła za 

nim. – Nie ma z tobą Jeffa?
– Jest w domu z dziećmi. Gdzie Sammy?
O kurczę. Pewnie to był powód jej wizyty.
– Właśnie położyłem go spać, ale mogę go obudzić...
– Nie, nie. Nie budź go. Mogę na niego zerknąć?
– Oczywiście. Na górze, drugie drzwi na prawo.
Schody zaskrzypiały, kiedy po nich wchodziła. Brady za-

parzył kawę i wyjął dwa kubki, mleko i cukier.
Kobieta mieszkała w Dalton, do którego po rozwodzie 

przeprowadziła się również Audrey. Jego żona była aż dzie-
sięć lat młodsza od siostry. Heather zawsze była miła dla 
Brady’ego, nawet w trakcie rozwodu, i choć nigdy mu tego 
nie powiedziała, wyczuwał, że znała wady swojej siostry le-
piej niż większość ludzi.

Zastanawiał się, dlaczego tu była, jeśli nie po to, by spę-
dzić trochę czasu z Samem. Poczuł, jak narasta w nim złe 
przeczucie, jednak szybko odpędził od siebie negatywne 
myśli.

Gdy kawa była już gotowa, zaniósł kubki do salonu i usiadł 
w fotelu. Zapach oleju silnikowego i pyłu z hamulców wy-
pełnił jego nozdrza, przez co zaczął żałować, że nie wziął 
wcześniej prysznica.

Przez głośnik elektronicznej niani słyszał, jak Heather 
szepcze coś łagodnie do Sama, chociaż nie potrafił rozróż-
nić słów. Oczy zapiekły go od jej czułości. Najwyraźniej całą 
tę cechę zgarnęła dla siebie z puli genów Parkerów, nie zo-
stawiając nic dla Audrey. Brady nie miał pojęcia, jakim cu-
dem Heather wyrosła na taką cudowną osobę, ale cieszył 
się, że znalazła swoją drugą połówkę w Jeffie.

Usłyszał ją na schodach i uniósł wzrok. Dostrzegł, jak 
ociera kostkami palców kącik oka.

– Jest taki cudowny – powiedziała, siadając na najbliższym 
końcu sofy. Ledwie dosięgała stopami do podłogi. – Mogła-
bym na niego patrzeć całą noc. Czy czuje się lepiej?

– Tak sądzę. Już nie jest taki nerwowy jak wcześniej. A kil-
ka dni temu przespał całą noc.

– To straszne, że będzie musiał dorastać bez Audrey. Miała 
swoje... wady, ale naprawdę go kochała.

– Wiem o tym. I dopilnuję, by on też o tym wiedział. Ty 
też możesz o to zadbać. Powinniśmy ustalić grafik odwie-
dzin. Chcę, żeby znał swoją rodzinę, Heather.

Odwróciła wzrok, sięgając po kawę.
– Ja też bym tego chciała.
– Podać ci mleko albo cukier?
– Nie trzeba.
– Co u Jeffa i dzieci?
– Wszystko dobrze. Trenują baseball i chodzą na lekcje 

pływania, więc mam przy nich pełne ręce roboty. A firma 
Jeffa ciągle się rozwija.

– Miło słyszeć. A co u twoich rodziców? Na pogrzebie 
wyglądali na pogrążonych w żalu. Nie bardzo wiedziałem, 
co im powiedzieć.
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Parkerowie nigdy za nim nie przepadali, choć nie miał 
pojęcia dlaczego. Ale nie należeli do najserdeczniejszych lu-
dzi, więc może wcale nie chodziło o niego.

Po twarzy Heather przebiegł cień, który sprawił, że Brady 
znowu nabrał złego przeczucia.

– No cóż. Właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać. 
– Odstawiła kubek z kawą na podkładkę i splotła mocno dło-
nie na kolanach. Jej brązowe oczy przepełniała litość.

– Co się stało? Chcą prawa do odwiedzin czy coś w tym 
stylu? Nie mam z tym problemu. Tak jak mówiłem: pragnę, 
by Sam poznał swoją rodzinę.

Według Audrey Parkerowie byli zdystansowanymi i ozię-
błymi rodzicami, ale odwiedziny były jak najbardziej w po-
rządku. Chciał, aby jego syn znał swoich dziadków, a oni 
na swój sposób go kochali. Poza tym śmierć Audrey była 
dla nich potężnym ciosem, a chłopczyk był jedynym, co im 
zostało po córce.

Jednak lęk wylewający się falami z Heather podpowiadał 
mu, że nie chodziło o prawo do odwiedzin. 

– Przerażasz mnie, Heather. O co chodzi?
– Brady... – Zamknęła oczy i pokręciła głową. – Nie umia-

łam się zdecydować, czy przyjechać i ci o tym powiedzieć, 
ale po prostu nie mogę dłużej trzymać tego dla siebie. Za-
trudnili prawnika. Chcą przejąć opiekę nad Samem.

Brady odchylił się do tyłu. Miał mętlik w głowie. Jałowa 
chmura strachu rozlała się po jego wnętrzu niczym trucizna.

– Złożyli już pozew. Zostanie ci doręczony za dzień lub 
dwa i po prostu czułam, że powinnam cię o tym uprzedzić.

– To śmieszne, Heather. Jestem jego ojcem. Nie mogą mi 
go odebrać.

Posłała mu zakłopotane spojrzenie, delikatnie wykręca-
jąc palce dłoni.

– Właśnie w tym rzecz, Brady... Oni twierdzą, że nie je-
steś biologicznym ojcem Sama.

Rozdziawił usta, a jego serce wskoczyło na wyższy bieg. 
Pokręcił głową. Jego myśli wirowały. Kiedy Audrey zaszła 
w ciążę, nie byli małżeństwem. Chodzili do tego samego li-
ceum, ale to było kilka lat wcześniej i prawie jej nie znał aż 
do tamtej nocy. Nachalnie się do niego zalecała, a on był 
zbyt ogarnięty smutkiem – i upojony alkoholem – by się 
oprzeć. Tamtej jednej nocy wierny i godny zaufania Brady 
stracił głowę i oczywiście stało się coś takiego. 

Następnego ranka obudził się sam, przepełniony żalem. 
Wiedział, że postąpił źle, i bardzo się siebie wstydził. Nigdy 
więcej – obiecał to sobie, a także Bogu. Ale pięć tygodni 
później, gdy Audrey do niego zadzwoniła, przekonał się, że 
ten jeden raz wystarczył. 

Mówiła, że nie była z nikim innym, odkąd zerwała z chło-
pakiem prawie rok wcześniej. To Brady był ojcem dziecka. 
Nie mogła tego tak zostawić.

Brady też tego nie chciał. Audrey wydawała się w porząd-
ku. Przez następne kilka miesięcy lepiej się poznali i kiedy 
oświadczył się w jej urodziny, sprawiała wrażenie naprawdę 
szczęśliwej. Zarzuciła mu ręce na szyję i raz za razem po-
wtarzała: „tak”.

– To jakiś absurd. – Jego głos był słaby i pełen napięcia.
Serce łomotało mu w piersi, a myśli wirowały, tworząc al-

ternatywne scenariusze. Takie, w których Audrey mogła go 
okłamać. Teraz już wiedział, że była do tego zdolna. Ale nie 
skłamałaby na taki temat. Prawda?



16 17

Heather wierciła się na sofie.
– Mama twierdzi, że pewnej nocy Audrey, kiedy za dużo 

wypiła, powiedziała jej... że była już w ciąży, gdy cię poznała.
– To nieprawda. – Może jeśli powie to na głos, przego-

ni tę mgłę zwątpienia, która go osnuwała. – Sam ma moje 
oczy. Mój podbródek. Wszyscy tak mówią.

Poczuł dzikie pragnienie, by pobiec na górę i wziąć synka 
w ramiona. Ale to nie ochroniłoby żadnego z nich przed 
tym koszmarem.

– Słuchaj, Brady... Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Może 
po prostu bredziła po pijaku. Lecz uznałam, że masz pra-
wo wiedzieć, co się święci. Chciałam cię uprzedzić, zanim 
oni...

Jej słowa zawisły w powietrzu między nimi, a litość w jej 
spojrzeniu w żadnym stopniu nie łagodziła jego lęków.

– Co? Zanim oni... co? – Jego ton był trochę ostry, ale nie 
potrafił czuć się z tego powodu winny.

– Częścią powództwa o przyznanie opieki jest wniosek 
o test na ojcostwo – odparła łagodniejszym głosem. – Oba-
wiam się, że sędzia go zarządzi.

Zamrugał. Jak mogli mu to robić?
– Moje nazwisko jest na akcie urodzenia! Jestem ojcem 

Sama! Opiekuję się nim. Tylko ja mu zostałem. Twoi rodzi-
ce widzieli go zaledwie kilkanaście razy w całym jego życiu.

– Jestem pewna, że nawet jeśli wynik testu okaże się ne-
gatywny, będziesz miał prawne możliwości odwołania. 

– Nie będzie negatywny. Jestem jego ojcem.
A co, jeżeli nim nie był? Strach rozpanoszył się w nim 

na dobre. Przez sekundę wyobraził sobie, jak by to było, 
gdyby dowiedział się, że nie jest ojcem Sama. Gdyby został 

zmuszony oddać go Parkerom. Gdyby odebrano mu prawo 
do widywania synka. Poczucie spustoszenia, którego do-
znał na samą myśl, zupełnie go wycieńczyło. Jego gardło 
związało się na supeł, a oczy zapiekły.

Oczy Heather również zaszły łzami.
– Tak mi przykro, Brady. Nie zasługujesz na to. Moja sio-

stra zostawiała po sobie bałagan wszędzie, gdzie się poja-
wiała. Ale to, co zrobiła tobie, bez wątpienia przechodzi 
ludzkie pojęcie.

Wtedy coś sobie przypomniał. Coś, co kiedyś nie wyda-
wało się ważne, a teraz stało się szalenie istotne.

– Urodził się prawie cztery tygodnie przed terminem.
Przechyliła głowę, patrząc ze współczuciem.
– Ale miał też niską masę urodzeniową. To możliwe, że 

naprawdę był wcześniakiem.
Pozwolił, by ta myśl na chwilę go uspokoiła. Audrey nie 

jadła dość dużo w czasie ciąży, choć mocno ją do tego za-
chęcał. Tak bardzo martwiła się, że straci figurę, że przytyła 
tylko siedem kilogramów. To również mogło mieć wpływ 
na niską masę urodzeniową Sama.

Przełknął z trudem ślinę.
– Kto według twoich rodziców jest biologicznym ojcem?
– Audrey nigdy im tego nie powiedziała. Mówiła tylko, 

że żaden z niego materiał na ojca.
W przeciwieństwie do Brady’ego? Wszyscy wiedzieli, że 

można było na nim polegać. Dobrze zarabiał, a poza tym, 
czy Audrey nie przypominała mu niejednokrotnie, że zawsze 
postępował, jak należy? Z początku mówiła to jako komple-
ment, ale krótko po ślubie rzuciła mu to w twarz niczym 
obelgę. Czy przez cały czas tylko go wykorzystywała?
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Jego przyjaciele twierdzili, że celowo zaszła w ciążę i wro-
biła go w małżeństwo. Czasami sam prawie w to wierzył. 
Jednak nigdy nie spodziewał się czegoś takiego. Ani przez 
chwilę.

Nie potrafił uwierzyć, że Sammy nie jest jego synem. Po-
stanowił poddać się testom. I tak najwyraźniej nie miał wy-
boru. Lecz bez względu na wynik chłopiec i tak pozostanie 
jego synem. Brady wiedział, jakie to uczucie zostać porzu-
conym przez rodzica. Nie było mowy o tym, by zrobił coś 
takiego Sammy’emu. Oddałby za niego życie. Będzie o nie-
go walczył do utraty tchu.

Spojrzał na Heather i poczuł, jak po podjęciu tej decyzji 
pulsuje w nim siła i determinacja.

– Uprzedzony znaczy uzbrojony. Dziękuję, że mi o tym 
powiedziałaś.

Rozdział drugi

Hope skierowała swoją czerwoną hondę civic w stronę 
Atlanty, ustawiła tempomat na sto kilometrów na godzinę 
i rozsiadła się wygodnie, mając przed sobą półtoragodzin-
ną jazdę. Przez ostatnie sześć tygodni pracowała w Oldies 
102.4, jednej z największych stacji radiowych w stanie, za-
stępując prezenterkę, która przebywała na urlopie macie-
rzyńskim. 

To była wspaniała okazja. Zawsze marzyła o tym, by do-
stać się do wielkiej rozgłośni, i nie spodziewała się, że spo-
sobność ku temu nadarzy się tak wcześnie w jej karierze 
– choćby tymczasowo. Ale jej popularna lokalna audycja 
z telefonami od słuchaczy pod tytułem Living with Hope1 
przyciągnęła uwagę koncernu WKPC.

Jej rodzima stacja zmieniła niedawno właściciela, a jego 
nowa strategia pozbawiła ją pracy. Teraz otrzymała swoje 
pięć minut na antenie wielkiej rozgłośni i trzymała kciuki, 

1 Tytuł jest dwuznaczny: „Życie z nadzieją” lub „Życie z Hope” (o ile nie zaznaczono 
inaczej, wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza).
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żeby ta okazja przyniosła jej następną, może nawet jesz-
cze lepszą.

Zadzwonił telefon i odebrała go przez Bluetooth. 
– Jedziesz do Atlanty? – zapytała zamiast powitania Zoe, 

jej najlepsza przyjaciółka, a zarazem siostra Brady’ego.
– Nie nauczyli cię mówić „dzień dobry”? 
– Przepraszam, dzwonię pomiędzy dostawami i muszę 

się streszczać. – Zoe była właścicielką sadu brzoskwiniowe-
go i nowego bazaru o nazwie Brzoskwiniowa Stodoła, któ-
ry odnosił ogromny sukces. – To jak, jedziesz? Do Atlanty? 
Pamiętałaś o kwitku?

– Tak jest, proszę pani. Jasne, że pamiętałam.
– Och, dziękuję ci. Ratujesz mi życie.
Hope zgodziła się odebrać pierścionek zaręczynowy Zoe, 

który trzeba było poszerzyć. Drugi raz. Jubiler za pierw-
szym razem sknocił sprawę. Zoe była narzeczoną Cruza 
– najlepszego przyjaciela Brady’ego. Szkolna miłość, praw-
dziwe uczucie, bratnie dusze, bla, bla, bla.

– Odbiorę go, gdy skończę zmianę. A potem pojadę do 
Brady’ego i przez kilka godzin zaopiekuję się Samem.

– Ale się najeździsz. To wspaniałe z twojej strony, że tak 
mu pomagasz. Nie masz pojęcia, jak on bardzo to docenia. 
Źle się czuję z tym, że nie mogę częściej udzielać się jako 
niania.

– Spędzasz mnóstwo czasu w Brzoskwiniowej Stodole, 
a poza tym masz córkę, narzeczonego i wesele do zaplano-
wania. A co ja mam oprócz pracy? – Ależ to ponuro za-
brzmiało. – Wiesz coś na temat testu na ojcostwo? Modlę 
się żarliwie, żeby wszystko dobrze się ułożyło.

Minął już prawie tydzień, odkąd Brady poddał się testom 

po konsultacji z adwokatem specjalizującym się w spra-
wach rodzinnych, z którym skontaktował go ojciec. Odpo-
wiedział też na pozew Parkerów o przyznanie opieki nad 
Samem, składając powództwo wzajemne. W przyszłym ty-
godniu miała się odbyć pierwsza rozprawa dotycząca przy-
znania tymczasowej opieki.

– Jeszcze nie. Brady niewiele mówi, ale wiem, że czekanie 
go zabija. Nie wiem, co zrobi, jeśli się okaże, że nie jest oj-
cem Sammy’ego. Tak bardzo kocha to dziecko. Wszyscy go 
kochamy. Nie mogę uwierzyć, że Audrey była zdolna zrobić 
coś tak okrutnego i samolubnego.

– A co, jeśli to prawda? – spytała Hope. – To na pewno 
osłabi jego szanse na wyłączną opiekę.

– Chyba tak. A ostatnia rozprawa odbędzie się dopiero za 
kilka miesięcy.

Gdyby tak się stało, Brady powinien przynajmniej do-
stać prawo do odwiedzin przez ten czas. Ale Hope za bar-
dzo wybiegała naprzód. Wyników testu jeszcze nie było, 
a sędzia na pewno nie powierzyłby Parkerom stałej opieki 
nad dzieckiem.

– Nie rozumiem, dlaczego Parkerowie aż tak bardzo się 
uwzięli. Z tego, co widzę, nie popisali się jako rodzice. A poza 
tym starzeją się. Będą mieli po osiemdziesiąt lat, gdy Sam bę-
dzie kończył szkołę średnią. Jakim cudem miałoby to leżeć 
w jego najlepszym interesie?

– Ja też tego nie pojmuję. Miejmy nadzieję, że testy wy-
każą ojcostwo Brady’ego i to wszystko się skończy.

– Jest nadzieja.
– Niestety, mam klienta – powiedziała Zoe. – Aha, wiesz, 

że mamy ten sam rozmiar pierścionków. Czy mogłabyś go 


