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Wszystkim paniom z bloga Inspired by Life and Fiction, 
które pomogły mi znaleźć pomysły na to opowiadanie.

Szczególnie dziękuję 
Alexandrze, Darcy, Johnette i Karen. 
Wierne czytelniczki z iskrą twórczą 

to prawdziwe błogosławieństwo dla autora! 
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I

TEKSAS, HRABSTWO BAYLOR, HARPER’S STATION 
PAŹDZIERNIK 1894

Jesteś pewna, że to bezpieczne? – spytała Victoria Adams, 
przyglądając się, jak Grace Mallory wsuwa do małej kabu-

ry przypiętej do podwiązki na jej nodze dwulufowy reming-
ton model 95. – Nie chciałabym podskoczyć na koleinie i od-
strzelić sobie stopy.

Grace zerknęła w górę i uśmiechnęła się uspokajająco.
– Jeśli chcesz, możesz włożyć go do torebki, ale po tych 

wszystkich kłopotach, jakie miałyśmy kilka miesięcy temu 
z Angusem Johnsonem, pomyślałam, że osobiście wolała-
bym nosić broń w bardziej dostępnym miejscu.

Grace poprawiła jeszcze raz pistolet, żeby dobrze siedział, 
sięgnęła po zadarte do góry spódnice, które Vicky trzymała 
pod brodą, i ułożyła je elegancko, kryjąc broń pod warstwa-
mi muślinu i bawełny.

– W krytycznej chwili możesz nie mieć przy sobie toreb-
ki albo ktoś może ci ją wyrwać, zanim zdążysz sięgnąć do 
środka. – Skończywszy, wyprostowała się. W pozycji stojącej, 

υ

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.

2 Kor 5,17
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nawet z kokiem, sięgała Vicky poniżej brody. – Lepiej mieć 
go cały czas pod ręką, i to w miejscu, którego nikt się nie 
spodziewa. – Kobieta podniosła swoją spódnicę, odsłaniając 
identyczny pistolet przytroczony tuż powyżej kolana. – No-
szę go od lipca i jeszcze nie odstrzeliłam sobie nogi. – Iskierki 
humoru w oczach Grace wpłynęły na Vicky wyraźnie uspo-
kajająco.

– Pewnie uważasz, że zgłupiałam, zabezpieczając się tak 
przed mężczyzną, od którego doświadczyłyśmy tylko dobro-
ci. – Vicky spuściła wzrok, czując, że w środku wszystko jej 
się zaciska w supeł. Wiedziała dobrze, że reaguje przesadnie, 
ale nic na to nie mogła poradzić. Już pięć lat nie zdarzyło 
jej się być samej w towarzystwie mężczyzny, od czasu… Nie, 
lepiej o tym nie myśleć.

Zacisnęła dłonie, pragnąc zatrzasnąć drzwi do wspomnień. 
Nie pozwoli, by rządziło nią minione. Musi stworzyć przy-
szłość sobie i synowi, którego ma na utrzymaniu. Zarobki 
jej i innych kobiet w Harper’s Station zależały od tego, czy 
będzie potrafiła sprzedać ich towary.

Benjamin Porter jest dobrym człowiekiem. Honorowym. 
Dostarcza towar do sklepu od ponad roku, czyli od czasu, 
kiedy Emma Chandler założyła kobiecą kolonię w Harper’s 
Station. Od wielu miesięcy pan Porter jako jedyny mężczy-
zna miał wstęp do ich sanktuarium i nie zdarzyło się, by za-
wiódł zaufanie.

Poza tym nie zdzierał, a kiedy w Seymour, pobliskim mia-
steczku, straciła odbiorców, wydłużył trasę, żeby tylko zna-
leźć nowe miejsca zbytu dla jaj, przetworów i kołder, które 
brał z Harper’s Station. A gdy banda Angusa Johnsona napa-
dła na kolonię, Porter stanął u boku kobiet. Walczył w ich 
obronie.

Na samo wspomnienie tego, jak dzień po dniu trzymał straż 
przed sklepem, poczuła, że się rumieni. Nie pilnował bez-
pieczeństwa całej społeczności. Pilnował jej osobiście. Nie po-
trafił ukryć coraz większego zainteresowania Vicky i chy-
ba ten właśnie fakt skłonił ją do zasięgnięcia porady Grace 
w sprawie sprytnego schowania broni.

Przyjaciółka delikatnie dotknęła jej ramienia, rozpraszając 
kłębiące się myśli.

– Ostrożność to nie głupota – odparła. – Lepiej mieć możli-
wość obrony i nie musieć z niej korzystać, niż nie mieć, kie-
dy okazuje się potrzebna. – Wymowne spojrzenie i spokojnie 
wypowiedziane słowa świadczyły o osobistym doświadcze-
niu. Vicky nie po raz pierwszy zaciekawiło, co sprowadziło 
Grace Mallory do Harper’s Station.

– Masz rację, oczywiście. – I to była prawda. Jeśli w czasie 
dzisiejszego wyjazdu Ben Porter będzie zachowywał się jak 
przystoi na dżentelmena, nikt nigdy nie dowie się o pistolecie 
ukrytym pod halkami. Modliła się, żeby tak właśnie było, żeby 
dotychczasowe nieposzlakowane postępowanie pana Portera 
nie okazało się podstępem mającym uśpić jej czujność.

No, ale chyba żaden mężczyzna nie poświęciłby roku na 
to, aby czarować kobietę, która przy każdej okazji dawała 
do zrozumienia, że zaloty nie są mile widziane. Flirt nie był 
wart takiego wysiłku. Ona sama też nie.

Przyduszając żałosną chęć użalania się nad sobą, Vicky 
ścisnęła dłoń Grace spoczywającą na jej ręce.

– Dziękuję ci za wszystkie rady. Bez twojej pomocy nie 
odważyłabym się na ten krok w interesach.

Grace uśmiechnęła się jednym kącikiem ust.
– Emma ciągle powtarza, że nie ma rzeczy, których my, ko-

biety, nie możemy dokonać, jeśli tylko będziemy się wspierać. 
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Po dziewięciu miesiącach mieszkania tutaj chyba zaczynam 
jej wierzyć.

Vicky, z trudem dławiąc chichot, mruknęła pod nosem:
– Najwyższa pora.
Grace roześmiała się, lecz widząc rozchylające się poły za-

słony oddzielającej magazyn od sklepu, natychmiast starała 
się spoważnieć.

– Tu jesteście! – Emma Chandler (a właściwie od dwóch 
tygodni Emma Shaw, żona Malachiego) wpadła do pomiesz-
czenia na tyłach sklepu. – Mówiłam Lewisowi – zawołała 
z roziskrzonym wzrokiem – że nie zamknęłaś się w swoim 
pokoju, ale oczywiście mi nie uwierzył. Ubłagał mnie, żebym 
cię przyprowadziła, zanim zmienisz zdanie.

– Zuch chłopak! – Vicky tylko pokręciła głową, ale zrobi-
ło jej się ciepło na sercu. Choć jej syn miał wprawdzie do-
piero cztery lata, dobrze znał swoją mamę. Czasami nawet 
aż za dobrze. Natychmiast wyczuwał jej nastroje. Między in-
nymi dlatego tak bardzo starała się panować nad emocjami. 
Pragnęła, żeby miał szczęśliwe dzieciństwo, nieskalane przez 
jej nieufność i podejrzliwość. – Od zeszłego tygodnia, kiedy 
się zgodziłam go zabrać, nieustannie mówi o tym wyjeździe. 
Można by pomyśleć, że wyrusza odkrywać nieznane lądy, 
a nie zdobyć nowych klientów. Teraz już nie mogłabym się 
wycofać, nawet gdybym chciała.

Emma podeszła i wzięła dłoń Vicky w swoje ręce.
– A chciałabyś?
Vicky pokręciła głową.
– Oczywiście, że nie. Obiecałam mu, a zawsze dotrzymuję 

słowa. Dobrze o tym wiesz.
Naturalnie, że wiedziała. Od trzech lat były przyjaciółka-

mi, powiernicami i wspólniczkami w interesach. Dlatego też 

właśnie Emma wiedziała, jak bardzo Vicky boi się być sama 
w towarzystwie mężczyzny. Szczególnie tak wielkiego. Po-
sturą nieustępującego potężnym koniom, które ciągnęły jego 
wóz towarowy. Który mógłby obezwładnić ją jednym pal-
cem.

Palce Vicky instynktownie zacisnęły się na spódnicy, mnąc 
materiał. Kobieta spojrzała w oczy Grace, szukając potwier-
dzenia wspólnej tajemnicy. Przyjaciółka lekko, niemal nie-
zauważalnie, skinęła głową.

Nawet ogromni mężczyźni nie są kuloodporni.
Vicky powoli, z trudem, nabrała powietrza w płuca i roz-

luźniła palce. Popatrzyła na Emmę i z cieniem uśmiechu na 
ustach powiedziała:

– Nie powiem, że mi się to podoba, ale nie po raz pierw-
szy przedkładam dobro firmy nad preferencje osobiste.

Wyswobodziła swoją dłoń z dłoni Emmy i schyliła się po 
przygotowany na wyprawę kosz z prowiantem.

– Pomysł pana Portera, żeby dowozić towar prosto do oko-
licznych gospodarstw, ma swoje zalety. Ci, co normalnie uzu-
pełniają zapasy w Seymour czy Wichita Falls, dojdą do wnio-
sku, że warto robić interesy z kobietą, skoro zamiast tracić 
cały dzień na zakupy, za niewiele wyższą cenę mogą mieć 
raz na miesiąc wszystkie podstawowe produkty dostarczone 
pod nos. Duża wygoda za rozsądną cenę.

– Przekonujesz mnie czy siebie? – spytała Emma.
Vicky westchnęła w duchu. Zbyt spostrzegawcza przyja-

ciółka może działać na nerwy. Pochyliła ramiona i odparła 
z nieco mniejszą pewnością:

– Chyba siebie. Od tygodnia wałkuję w głowie wszystkie lo-
giczne argumenty. Większe obroty to nie tylko zysk dla mnie, 
ale i dla całego miasteczka. Dochody niemal każdej kobiety 
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w Harper’s Station są uzależnione od tego, czy będę potrafiła 
sprzedać to, co produkujemy. A więcej klientów oznacza więk-
szy zysk dla nas wszystkich.

– Ale nie za cenę twoich nerwów. – Emma wzięła od przyja-
ciółki koszyk piknikowy, choć tak naprawdę Vicky przyniosło 
ulgę wsparcie psychiczne, a nie odebranie kosza. – Jeśli chcesz, 
poproszę ciotkę Bertie, żeby z tobą pojechała. Chętnie spełni 
rolę przyzwoitki. Poza tym mogłaby zająć się Lewisem, gdy ty 
i pan Porter będziecie ubijać interesy.

Vicky pokręciła głową.
– Nie, dziękuję, sama muszę sobie poradzić. – Chociaż trze-

ba przyznać, że propozycja była niezwykle kusząca. Alberta 
Chandler była kochana, zawsze życzliwa i pomocna. Stano-
wiłaby doskonały bufor między nią i mężczyzną, którego tak 
się obawiała. Jednakże to była wyprawa w interesach, a nie 
wycieczka dla przyjemności. I tak właśnie ona, Vicky, po-
winna traktować tę sprawę. – Gdybym była mężczyzną, jeź-
dziłabym w pojedynkę. W końcu prowadzę interes. Mam wła-
sny sklep – dodała. – Nie ma nic niewłaściwego w tym, że 
będzie mi towarzyszył pan Porter, szczególnie że znacznie 
lepiej zna drogę niż ja i z wieloma rodzinami na trasie na-
wiązał już kontakty. – Ścisnęła Emmę za ramiona. – Jesteś 
wspaniałą przyjaciółką, Emmo, ale już najwyższy czas, że-
bym wyszła z kokonu i udowodniła sobie, że stać mnie na 
samodzielność.

Emma uśmiechnęła się szczerze, od ucha do ucha. W tym 
uśmiechu wyrażało się całe wewnętrzne ciepło tej, która tylu 
kobietom pomogła odzyskać panowanie nad własnym ży-
ciem. A przede wszystkim Vicky.

– Jest pani najsilniejszą osobą, jaką w życiu spotkałam, 
panno Victorio Adams! – zawołała Emma, uścisnęła krótko 

przyjaciółkę, po czym cofnęła się o krok i zmierzyła ją uważ-
nym spojrzeniem. – Poradzisz sobie, moja droga, i to śpie-
wająco.

α

Benjamin Porter maskował zdenerwowanie, wciąż spraw-
dzając, czy pakunki złożone z przodu wozu są porządnie za-
bezpieczone. Bele materiałów, rolki wstążek, perfumowane 
mydła, kremy i inne damskie drobiazgi, których nawet nie 
potrafił nazwać, leżały w skrzyniach wyłożonych bawełną, co 
miało je uchronić przed skutkami podskakiwania na wybo-
istych drogach między Harper’s Station i Wichita Falls. 

Będzie to najmniejszy ładunek, jaki kiedykolwiek przewo-
ził, lecz zapewne najważniejszy. Od powodzenia tej wyprawy 
zależała cała jego przyszłość. No, może nie cała, ale z pew-
nością najciekawszy jej fragment. Po miesiącach cierpliwego 
podrzucania sugestii i machania przed nosem marchewką 
nadszedł nareszcie dzień, kiedy pokona opory Vicky i ich zna-
jomość przejdzie z płaszczyzny czysto zawodowej na coś bliż-
szego. Już od ponad roku pragnie czegoś więcej, ale za każdym 
razem, gdy porusza ten temat, kobieta jasno daje mu do zro-
zumienia, że romantyczne związki w ogóle jej nie interesują.

Rozczarowanie z pewnością powinien osłodzić mu fakt, 
że nie chodziło konkretnie o niego, tylko o całą męską płeć. 
Cóż, ale to też niespecjalnie mu się podobało. To niespra-
wiedliwe, że traktuje go tak samo jak pierwszego lepszego 
prostaka w spodniach, który wszedł jej w drogę. Tak samo 
jak tego, który zniechęcił ją do mężczyzn.

Nie miał pojęcia, kim był ten drań ani czym się jej naraził, 
lecz nie wątpił, że ktoś taki istniał. Ona nigdy nie wspominała 
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o mężu i przedstawiała się jako panna, nie pani Adams, więc 
zgadywał, że ojciec Lewisa nie zadbał o to, by założyć jej ob-
rączkę na palec.

I dobrze pamiętał przerażenie w jej oczach, kiedy spotkali 
się po raz pierwszy. Nie mógł zapomnieć konia, który miał 
takie samo spojrzenie i wpadał w popłoch, ile razy próbo-
wał się do niego zbliżyć. Kopał, sięgał zębami. Okazało się, 
że poprzedni właściciel z upodobaniem używał bata i ostróg. 
Minęły miesiące, zanim zwierzę nabrało zaufania, miesiące, 
w czasie których Ben musiał znosić kąsanie, kopanie, uciecz-
ki… ale w końcu udało się i był to najlepszy koń pod siodło, 
jakiego kiedykolwiek posiadał.

Vicky została skrzywdzona przez jakiegoś mężczyznę – tego 
Ben był pewien. Lecz teraz, po tylu miesiącach, kiedy się do 
niego przyzwyczaiła i nie wpadała w panikę, ile razy się do niej 
odezwał albo wszedł do sklepu – nadszedł czas, by przestała 
patrzeć na niego przez pryzmat przeszłości i ujrzała go takim, 
jakim jest naprawdę: z jego zaletami, wadami i wszystkim 
innym pośrodku.

No, wadami może lepiej nie. A przynajmniej nie wszystki-
mi. Przecież nie chciał jej wystraszyć, tylko zareklamować się 
jako potencjalny małżonek.

Nagle Ben poczuł czyjąś ciężką dłoń na ramieniu.
– Jeśli jeszcze raz sprawdzisz te skrzynki, zaaresztuję cię za 

sianie nieporządku.
Ben odwrócił się i zmierzył oburzonym wzrokiem świeżo 

wybranego szeryfa, Malachiego Shawa.
– Jak to: nieporządku? Lepszego porządku w skrzynkach 

mieć nie można – zaprotestował, krzyżując teatralnie ramio-
na i prężąc muskuły.

Malachi, nieporuszony spektaklem, podniósł jedną brew.

– Nie mam uwag do skrzynek, tylko do twojego zachowa-
nia. No, ale właściwie trudno się dziwić. Czekanie na kobietę 
działa na nerwy.

Szeryf wyszczerzył zęby w uśmiechu i mężczyźni, w pełni 
zrozumienia, poklepali się po plecach.

– Święta racja  – przyznał Ben i odsunął się od wozu, za-
dowolony z tego, że może oderwać się od niespokojnych my-
śli. Nie przyznałby się do tego przed Malachim, ale oczami 
wyobraźni widział, jak Vicky wychodzi na próg i jak zwy-
kle rzeczowym tonem oznajmia, że zmieniła zdanie. Nawet 
fakt, że jej syn pomógł mu załadować na wóz skrzynie, któ-
re wieczorem spakowała, nie dawał gwarancji, że zdecyduje 
się jechać. 

– Panie Ben! Panie Ben! – zawołał Lewis, biegnąc w stronę 
wozu z naręczem starych kołder zsuwających mu się z ra-
mion. – Czy mama już jest gotowa? – Nadepnął na róg koł-
dry i o mało się nie przewrócił, lecz zwinność, jakiej nabrał, 
skacząc po kamieniach w strumieniu i chodząc po balustra-
dzie ganku, kiedy mama nie patrzyła, pomogła mu odzyskać 
równowagę. Chłopiec na nowo zarzucił ładunek na ramiona, 
żeby nie plątał mu się pod nogami.

Ben schwycił jasnowłosego łobuziaka w pasie i kreśląc nim 
duży łuk w powietrzu, posadził go na tył wozu.

– Jeszcze nie, ale myślę, że niedługo się zjawi. Może rozło-
żysz kołdry, żeby ci się wygodnie jechało? Skrzynie są przy-
wiązane, więc nie będą się na ciebie zsuwać.

Lewis rzucił kołdry na stos, po czym, gramoląc się po pa-
kach, przeszedł do burty i wychylił się tak mocno, aż Ben wy-
straszył się, że malec wypadnie. Najwyraźniej chłopak uznał 
skołtunione kołdry za wystarczające legowisko. Mężczyzna 
miał wątpliwości, czy Vicky podzieli jego zdanie.


