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Dla moich dwóch Willów, 
prawdziwego szczęśliwego zakończenia
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Podziękowania

Wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy książka zostaje 
wydana, stoi za tym siła wyższa. Siła, która sprawia, że moż-
liwym staje się nawet wygrana w kategorii Women’s Fiction 
konkursu Tampa Area Romance Writers. W jury zasiadała 
moja redaktorka, Katherine Pelz. Dziękuję Ci, Katherine, za 
Twoją miłość do tej książki, zrozumienie mojej wizji i po-
moc w kreowaniu bohaterów. Sprawiłaś, że ta droga była 
tak łatwa i wspaniała, że ani razu nie miałam sposobności 
się na Ciebie skarżyć!

Bobowi Diforio, mojemu wspaniałemu agentowi – dzię-
kuję Ci za organizowanie pracy nad tą książką, szukanie no-
wych możliwości, ciągłe otwieranie przede mną kolejnych 
drzwi i podejmowanie dla mnie ryzyka. Twój głos w słu-
chawce mówiący mi, że to marzenie naprawdę się spełnia, 
pozostanie jednym z najlepszych wspomnień w moim życiu.

Mam wielkie szczęście pracować z cudownym zespołem 
Barkley Publishing Group. Dziękuję Wam wszystkim za to, 
co zrobiliście, by pomóc w tworzeniu tej książki. Pragnę 
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szczególnie podziękować Amy Schneider za poskromie-
nie mojej miłości do przecinków i wypolerowanie manu-
skryptu na błysk. Dziękuję również Dianie Kolsky za piękną 
okładkę i Caitlin Valenziano za posłanie Drogiej Karoliny 
w świat. 

Prawdziwym bohaterem tej opowieści jest mój mąż, Will, 
który nawet nie mrugnął, kiedy ogłosiłam, że chcę rzucić 
pracę, by pisać artykuły, ani nie skrzywił się, gdy niedługo 
potem przedstawiłam mu pomysł napisania książki. Kiedy 
dopadała mnie frustracja czy zniechęcenie przez ponure 
statystyki rynku wydawniczego, zadawałam sobie pytanie: 
„Jak długo będę to robić, zanim zrezygnuję?”. On zawsze 
odpowiadał: „Dotąd, aż pisanie przestanie sprawiać ci ra-
dość”. Naprawdę, nie ma drugiego takiego mężczyzny, jak 
Ty. Twoja miłość i wsparcie zawsze dodają mi odwagi, by 
podjąć ryzyko. Nie wyobrażam sobie wędrówki przez życie 
z kimkolwiek innym u swego boku.

Dziękuję mojej mamie, Beth Woodson – cudownej pierw-
szej recenzentce, która przejęła wiele obowiązków związa-
nych z prowadzeniem naszego bloga, Design Chic, i bar-
dzo często była moją osobistą stylistką, opiekunką do dzieci 
i organizatorką imprez, tak bym mogła przez chwilę popi-
sać. Dziękuję Ci również za to, że nauczyłaś mnie, abym 
zawsze kończyła to, co zacznę, i nigdy się nie poddawała. 
Dziękuję też mojemu tacie, Paulowi Woodsonowi, który 
wpoił mi, bym starała się być najlepszą osobą, jaką mogę 
być, bym zawsze była przygotowana i że praktyka naprawdę 
czyni mistrza, nawet jeśli chodzi o kościelny mecz softballa. 
Dziękuję Wam obojgu za bycie tak niezwykłymi wzorami 
i powtarzanie mi od urodzenia, że mogę osiągnąć wszystko, 

cokolwiek chcę, jeśli tylko się postaram. 
Mój dziadek, Joe Rutledge, kiedy zdecydowałam się pójść 

na studia dziennikarskie, w stoicki sposób powiedział: „No 
cóż, ktoś musi zająć miejsce Barbary Walters”, a moja bab-
cia, Ola Rutledge, za każdym razem, gdy dostawałam list 
odmowny i zaczynałam wątpić, że uda mi się wydać tę po-
wieść, powtarzała: „To też przeminie”. Dziękuję Wam oboj-
gu za niekończące się wsparcie. 

Kate McDermott, Nancy Sanders, Cathy Singer i Anne 
O’Berry – moja przyjaciółka i ciotki – były najlepszymi „re-
daktorkami”, o jakich można zamarzyć. Dziękuję Wam za 
ogrom pytań, sugestii i miłości, jaką obdarzyłyście te stro-
ny. Wasze wsparcie uczyniło ten proces dużo mniej szarga-
jącym nerwy. 

Dziękuję mojemu synowi, Willowi, za spełnienie najwięk-
szego marzenia w moim życiu. Bycie Twoją mamą całkowi-
cie mnie zmieniło, nauczyło kochać tak, jak nigdy dotąd. 
Dziękuję, że pilnowałeś, żebym pisała listy z zapytaniami 
o wydanie i zgadzałeś się jeść śniadanie na moich kolanach, 
kiedy pisałam kolejne rozdziały. Nigdy nie zapominaj, że 
możesz osiągnąć wszystko, czego tylko zapragniesz, i że je-
steś bezwarunkowo kochany. 

Nade wszystko chciałabym podziękować Bogu, który – jak 
zawsze – złożył tysiące elementów w jedną całość, jaką jest ta 
książka, w sposób, który przerósł moje najśmielsze oczekiwa-
nia. Jego łaska jest najbardziej zdumiewającym darem.

Brak mi słów, by wyrazić moją wdzięczność dla Was, trzy-
mających tę książkę w dłoni, poznających świat moich bo-
haterów. To, że poświęcacie swój czas, by przeczytać coś, co 
stworzyłam... jest dla mnie największym cudem.
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Dla każdego z moich dzieci założyłam osobny album. Ro-
biony ręcznie, w błękitne lub różowe kropki, z wielką ko-
kardą z boku i pięknym monogramem na środku okładki, 
który zaprojektowałam dla każdego z Was zaraz po urodze-
niu. Od czasu do czasu wyciągam te książki, dodaję do nich 
fotografię albo pamiątkę. Innym razem przeglądam zdję-
cia i dziwię się, jak szybo zmieniliście się z nieświadomych 
życia, śpiących noworodków w pełne odwagi i entuzjazmu 
maluchy. 

Czasami, tak jak dzisiaj, szczególnie w Twoim przypad-
ku, moja słodka Karolino, siadam na podłodze w salonie, 
spoglądając na ulubione pole kukurydzy i po prostu przy-
glądam się okładce, przejeżdżając palcem po Twoim imie-
niu. To tylko imię, przypominało mi się ze szkoły średniej 
za jednym z cytatów z Szekspira, który teraz wydaje się już 
tylko pustym frazesem. Co z pewnością nie jest pierwszym 
wyjątkiem od tej reguły – imię to oznacza coś więcej niż 
tylko dom zbudowany przez Twojego tatę na polu, gdzie 
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spędziliśmy mnóstwo czasu, zakochując się w sobie, czy też 
srebrny serwis, który był w naszej rodzinie od pokoleń. 

Oznacza ono więcej, bo to imię nie zawsze było Twoje. 
A Ty nie zawsze byłaś nasza.

To ja, jak przystało na dobrą matkę, byłam pierwszą oso-
bą, która trzymała Cię w ramionach zaraz po urodzeniu. 
Twoja matka biologiczna, po trzydziestu godzinach porodu, 
straciła przytomność, gdy Cię zobaczyła, idealną, okrąglut-
ką i rumianą jak jabłuszko. Miałam wrażenie, że trzymając 
Cię jako pierwsza, dopuszczam się czegoś w rodzaju kra-
dzieży z kościelnej tacy. Ale kiedy tylko wzruszona pielę-
gniarka ułożyła Cię w kołysce moich ramion, przestałaś pła-
kać, otworzyłaś oczy i spojrzałaś na mnie. Ta chwila skra-
dzionego szczęścia nie trwała długo, bo po kilku sekundach 
Twoja biologiczna mama zemdlała. 

Kiedy się ocknęła i zobaczyła mnie, przytulającą Ciebie 
lekką jak piórko, którą nosiła pod sercem przez dziewięć 
długich miesięcy, zaczęłam błagać ją o wybaczenie. Ale ona 
odparła:

– Cieszę się, że to ty ją trzymasz. W końcu byłaś przy nas 
przez cały ten czas.

Sama już rodziłam i to pierwsze powitanie nowego ży-
cia, przepełnione łzami po długich czterdziestu tygodniach 
hormonalnej kolejki górskiej było wciąż żywe w mojej pa-
mięci; świeże jak nowa warstwa farby na ścianie w Twojej 
sypialni. Ale nigdy nie stałam na własnych nogach w poko-
ju, gdzie czworo ludzi oddycha, a nagle, po jednym małym 
krzyku, jest nas pięcioro. Doświadczyć czegoś takiego, to 
jak narodzić się na nowo.

Jednak nawet w tym wzruszającym momencie odrodzenia, 

nie mogłam sobie wyobrazić, że kiedyś nadejdzie dzień, 
w którym będę Cię trzymać, cieplutką i zawiniętą w ko-
cyk, jako swoją na zawsze. Ale przysięgłam sobie, że zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, by Cię chronić, kochać i spra-
wić, abyś mogła dorastać powoli i spokojnie, jak dorodna 
kapusta. 

Tak więc, Kochanie, jeśli kiedyś spojrzysz na swoją książ-
kę, pomyślisz, że chyba jest trochę grubsza niż te, Twojego 
rodzeństwa. To tylko dlatego, że zamiast jednej mamy, któ-
ra zachowywała pamiątki, pisała listy i przypominała Ci na 
każdym kroku, jak bardzo Cię kocha, Ty masz dwie: tę, któ-
ra sprowadziła Cię na ten świat i tę, która Cię na nim wy-
chowała. I jeśli kiedykolwiek będziesz czuć, że może Twoje 
życie nie jest najlepsze, że posiadanie matki, która Cię uro-
dziła i matki, która Cię wychowała, jest za trudne, pamiętaj 
o tym, że: „Nigdy nie możesz mieć wokół siebie zbyt wiele 
osób, które Cię kochają”.
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Niektóre rzeczy w życiu wydają się nienormalne. Na przy-
kład, jak możesz zakonserwować coś, co wyrosło w twoim 
ogrodzie, i zostawić na półce, aż twoje dzieci będą miały 
dzieci? Albo jak kobiety na pchlich targach mogą zapisać 
cały werset z Biblii na takim tycim ziarenku ryżu? I taka jest 
właśnie jedna rzecz, którą znam bardzo dobrze: wiem, jaki 
to ból dla matki oddać swoje dziecko. 

Myślę, że już się domyśliłaś, patrząc na mnie, buszującą 
w białej, błyszczącej kuchni Twoich rodziców, że nie jestem 
tylko kuzynką Twojego taty. Jesteś jeszcze taka mała i nie 
możesz wiedzieć, że nosiłam Cię pod sercem, urodziłam, że 
Cię kochałam i wciąż kocham. Ale uśmiechasz się do mnie 
tym samym krzywym uśmiechem swojego tatusia i ściskasz 
mi palec tak mocno, jakbyś wiedziała wszystko. Za każdym 
razem, kiedy mówię to Twojej mamie, ona odpowiada:

– Oczywiście. Dzieci wiedzą wszystko.
To proste stwierdzenie. I taka właśnie jestem: prosta. Ta-

kie było całe moje życie. Nie stać mnie na jakieś wymyślne 

tłumaczenia, dlaczego Cię nie wychowuję. Ta prawda jest 
już rozpaprana jak dżem zostawiony za długo na ogniu: od-
dałam Cię, bo kocham Cię bardziej niż siebie. Oddałam Cię, 
bo chciałam, żebyś miała z życia coś więcej. Oddałam Cię, 
bo w pewien sposób – pokręcony jak rzeka, która przepły-
wa przez miasto – moje serce wiedziało, że trzeba było Cię 
oddać, żebyśmy naprawdę mogły być rodziną. Mówiłam 
kiedyś Twojej mamie o moich obawach, że będąc w Twoim 
życiu, zrobię Ci krzywdę. Ale ona odpowiadała mi prosto: 
„Nigdy nie możesz mieć wokół siebie zbyt wiele osób, które 
Cię kochają”.
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Moi ulubieni klienci, dla których projektuję wnętrza, to 
tacy, którzy przychodzą do mnie z teczkami pełnymi wy-
cinków z magazynów – są jak ptysie pełne kremu. Podoba 
im się aranżacja tego pokoju albo światło w tamtym, nie 
wytrzymają kolejnego dnia bez kanapy w takim a takim 
stylu. 

Zawsze byłam jak ci klienci i wiedziałam dokładnie, cze-
go chciałam. Więc kiedy Twój tata, Graham, i ja wzięliśmy 
ślub, nie miałam wątpliwości, że będziemy mieć dużo dzie-
ci. Na świecie był już oczywiście Twój brat, Alex. Byłam bar-
dzo młodą wdową mieszkającą na Manhattanie, pracowa-
łam na pełny etat, by rozkręcić swój sklep z antykami i za-
czynałam karierę jako projektantka wnętrz. W skrócie – by-
łam bardziej zabiegana niż kelnerka w knajpce, gdy trzecia 
zmiana wychodzi z pracy.

Ale gdy przeprowadziłam się do Karoliny Północnej i wy-
szłam za mąż za Twojego tatę, Grahama, jego spokojny cha-
rakter i obcowanie z naturą ukoiły moją duszę jak ciepły koc 

w chłodny poranek. Chciałam oddychać głęboko, czuć pro-
mienie słońca na twarzy i patrzeć, jak moje kochane dzieci 
dorastają. 

Miałam sen, że ja i Graham kołyszemy się na werandzie, 
patrząc, jak Alex i jeszcze dwie dziewczynki – siostrzyczki, 
których na razie nie miał – bawią się przed domem. Wła-
śnie wtedy się obudziłam, ponieważ moja ręka zdrętwiała. 
Był niedzielny poranek. Spojrzałam na Aleksa ułożonego 
obok mnie z szeroko rozłożonymi rączkami, śpiącego bez-
troskim dziecięcym snem. Cichutko pochrapywał po jednej 
stronie, podczas gdy Graham – trochę głośniej po drugiej. 
Nasza trójka była przytulona jak szczeniaczki z jednego mio-
tu na sianie w stodole. Uśmiechnęłam się na widok poran-
nego promyka słońca odbijającego się od blond czupryny 
mojego trzyletniego szkraba. 

Graham ziewnął, otworzył oczy i pochylił się, by mnie 
pocałować. Jego silne ramiona owinęły się wokół mnie, gdy 
próbowałam rozmasować rękę, w której wciąż czułam mro-
wienie. 

– Dzień dobry, Khaki – powiedział cicho. 
Tak naprawdę na imię mam Frances, ale Graham zmie-

nił je prawie dwadzieścia lat temu, kiedy od stóp do głów 
ubierałam się w robocze ubrania w kolorze khaki i jeździ-
łam po farmie z moim tatą. To było jedno z tych przezwisk, 
które rosną w siłę jak pnący bluszcz i nie można ich w ża-
den sposób wykorzenić. 

Popatrzyłam na zamknięte oczy Aleksa i jego nogi wspar-
te na moich. Uśmiechnęłam się i szepnęłam do Grahama:

– Czy pamiętasz, ile razy kochaliśmy się w ciągu ostatnich 
dwóch i pół roku?
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– Hmmm – zamruczał, wtulając twarz w moje włosy. Jego 
nieogolony podbródek podrapał mnie w policzek. – Podo-
ba mi się kierunek tej rozmowy.

– Mówię poważnie – powiedziałam. – Czterysta sześć-
dziesiąt dwa razy.

Skinął głową.
– Cieszę się, że to liczysz. Według ciebie to za dużo czy za 

mało? – Uśmiechnął się do mnie swoim czarującym uśmie-
chem, w jego oczach błysnęła iskierka wesołości. – Bo ja 
skłaniałbym się raczej ku opcji „za mało”. 

– Graham, przestań! – Przewróciłam oczami. – Dlacze-
go nie zaszłam w ciążę? Jak trudne to może być? O Aleksa 
w ogóle się nie starałam i... ta dam! – Pstryknęłam palcami, 
ignorując fakt, że miałam wtedy tylko dwadzieścia sześć lat. 
Wolałam nie myśleć o diagramie, który widziałam w ga-
binecie ginekologa, dotyczącym spadającego wraz z wie-
kiem współczynnika płodności. Usłyszałam wtedy: „No cóż, 
w pani wieku to może zająć trochę więcej czasu”. Poczuliśmy 
się z Grahamem jak para czterdziestoośmiolatków proszą-
cych o cud, a nie trzydziestojednolatków, którzy po prostu 
starali się o kolejne dziecko. 

Graham wzruszył ramionami i ziewnął.
– Może moje żołnierzyki nie chcą maszerować w zimie. 

Może jest za chłodno. Być może powinniśmy poczekać do 
lata.

Skrzyżowałam ramiona, biorąc głęboki oddech. Przycią-
gnął mnie do siebie i pocałował w policzek.

– Oj przestań, moja ślicznotko. Wiesz, że tylko się draż-
nię. Będziemy mieli jeszcze mnóstwo dzieci i ten dom bę-
dzie pękał w szwach. 

Popatrzyłam na niego, wydymając lekko dolną wargę. Po-
całował ją delikatnie, oparł swoje czoło o moje i wyszeptał:

– Obiecuję. Nigdy nie pozwolę, żeby moja mała dziew-
czynka nie dostała czegoś, czego bardzo pragnie. 

Uśmiechnęłam się. Moje serce zadrżało od tego znajome-
go uczucia, które towarzyszyło mi przez niemal całe życie 
od pierwszego młodzieńczego zauroczenia. 

Alex wybrał właśnie ten moment, by się przekręcić i prze-
trzeć zaspane oczy.

– Hej, mamo?
– Tak, skarbie?
– Możemy zjeść na śniadanie bekon?
Roześmiałam się i przejechałam dłonią po jego niesfornej 

czuprynie. 
– Można zabrać chłopca ze świńskiej farmy, ale nie moż-

na zabrać świńskiej farmy z chłopca. – Przytuliłam go moc-
no i pocałowałam w pyzaty policzek, jędrny jak świeży po-
midor. 

– Wydaje mi się, że skończył nam się bekon, ale znam pew-
nych dziadków, którzy mają go pod dostatkiem. – Uszczyp-
nęłam go w bok i zarządziłam: – Umyj zęby i pojedziemy 
do nich.

Graham ożywił się i poklepał po płaskim brzuchu.
– Potrzeba mi dobrego, wiejskiego śniadania od Pauline.
Pauline pracowała dla moich rodziców odkąd pamiętam 

i robiła najlepsze domowe bułeczki z sosem na świecie. Po-
kręciłam głową:

– Zabiorę Aleksa do mamy i taty, a po powrocie, jeśli dasz 
mi dzidziusia, to może dostaniesz śniadanie Pauline w na-
grodę.
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Zagwizdał i pogłaskał mnie po plecach przez cienki ma-
teriał koszuli nocnej.

– Och, kochanie, uwielbiam, kiedy jesteś aż tak roman-
tyczna.

Klepnęłam go w udo i skierowałam na niego wskazujący 
palec.

– Nie żartuję. Idę wyszykować Aleksa, a ty lepiej się przy-
gotuj.

Kiedy wjechaliśmy na podjazd przed domem moich rodzi-
ców, dałam sobie chwilę, by napawać się widokiem ogrom-
nych kilkusetletnich dębów, które były w tym miejscu na 
długo przed powstaniem mojego domu i tworzyły zielony 
baldachim oraz idealną ramę dla białej plantacyjnej rezy-
dencji. A teraz patrzyłam na niego w zupełnie nowy spo-
sób. Jego białe kolumienki o proporcjach żywcem zdjętych 
z Panteonu stanowiły kwintesencję Południa.

Dawniej, gdy byłam młodsza, powrót do domu wiązał się 
ze źle dobranymi słowami i bolesnymi docinkami ze stro-
ny matki. Może bycie babcią albo złagodnienie charakteru, 
które przychodzi z wiekiem, sprawiło, że moja, dotychczas 
niemożliwa do zadowolenia matka, choć wciąż była kobietą 
o niezwykłej sile charakteru, stała się o wiele przyjemniej-
sza w obyciu.

Alex odpiął pasy swojego fotelika, wyskoczył z samocho-
du i wpadł przez frontowe drzwi, zanim zdążyłam krzyk-
nąć: „Poczekaj!” albo zdjąć mu kurtkę.

Zawsze był podekscytowany jak jubiler na aukcji diamen-
tów, kiedy miał zobaczyć się z dziadkami. Ja czułam się po-
dobnie, gdy widziałam tatusia. Potężna mieszanka miło-
ści i dumy buzowała we mnie jak potajemnie sporządzana 

eksperymentalna mikstura. Mama wyszła na ganek. Włosy 
miała stylowo, idealnie ułożone i dopasowane do garson-
ki Chanel, która była jej znakiem rozpoznawczym od lat. 
Bezwiednie przewróciłam oczami. Pochyliła się, by przy-
tulić mojego syna. Wciąż nie zawsze się zgadzałyśmy, ale 
jeśli chodziło o Aleksa, mama mogłaby posmarować go ma-
słem i schrupać w dwóch kęsach, jak jedno z pysznych dań 
Pauline.

Zamiast pójść z Aleksem w głąb domu, skierowałam się 
w bok, gdzie w błękitno-białej kuchni potężna postać ku-
charki przewracała skwierczący na patelni bekon. Nuciła 
pieśń Potężną twierdzą jest nasz Pan. Kiedy usłyszała trza-
śnięcie bocznych drzwi, wytarła swoje duże jak drzwiczki 
pieca dłonie w kolorze melasy o fartuch opasany wokół jej 
krągłej talii. Uścisnęła mnie mocno i zapytała:

– Co się stało, dziecino?
Mimo tego, że miałam dla niej gotowy uśmiech i przytuli-

łam ją najmocniej, jak potrafiłam, ona wiedziała, że coś jest 
nie tak.

– Po prostu zastanawiam się, co tu robisz, dalej smażąc 
bekon, kiedy ja tak bardzo starałam się ciebie stąd wydo-
stać.

– Musiałam wrócić. To ty mnie przedstawiłaś Benny’emu, 
prawda? – Zaśmiała się serdecznie.

Pauline poznała swojego drugiego męża i miłość swoje-
go życia, kiedy ona, mama i tatuś przyjechali do Nowego 
Jorku, by pomóc mi po tym, jak urodził się Alex. To tam 
zaczęli swoje wspólne życie, ale dobrze wiedziałam, że nie 
da się wyplenić Południa z dziewczyny. Chociaż ciężko było 
mi sobie wyobrazić, żeby ktoś chciał wrócić w szpony mojej 
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matki, kiedy już raz się z nich uwolnił, rok później Pauline 
razem z Bennym wrócili do domu niczym gołębie poczto-
we po długiej trasie. Kiedy ją o to zapytałam, zupełnie zdzi-
wiona jej decyzją, odpowiedziała po prostu:

– Wiesz co, dziecino? Ty, pani Mason i pan Mason jeste-
ście moją rodziną.

I była to prawda, tak samo jak to, co oświadczyła teraz:
– No, dziecino, Pauline możesz powiedzieć wszystko.
Usiadłam na taborecie obok kuchenki, w moim stałym 

miejscu na nasze pogawędki i zaczęłam cicho:
 – Nie mogę zajść w ciążę.
– Oczywiście, że nie! – Zmierzyła mnie wzrokiem z góry 

na dół. 
– A niby dlaczego nie? – Skrzyżowałam ramiona.
– Dziewczyna taka jak ty nie zajdzie w ciążę. Przecież tyś 

sama skóra i kości.
Spojrzałam na siebie. Zawsze byłam szczupła, ale może 

stres związany z podróżowaniem do Nowego Jorku i z po-
wrotem zaczynał dawać się we znaki. Albo przedobrzyłam 
z tą wegańską dietą i ćwiczeniami, które tak często stosowa-
łam. Książka o równowadze hormonalnej, jaką niedawno 
przeczytałam, mówiła, że to pomoże w poczęciu. Ale z każ-
dym miesiącem byłam coraz bardziej rozczarowana, gdy na 
teście ciążowym raz po raz pojawiał się minus. 

– Myślisz, że to dlatego?
– Oczywiście – odparła. – Kiedy zaszłaś w ciążę z małym, 

wyglądałaś zdrowo. 
Przytaknęłam, myśląc, że niewykluczone, że rzeczywiście 

byłam za chuda. Pauline wprawdzie nie była lekarzem, ale 
zawsze miała rację. Czując się odrobinę winna, że żegnałam 

się z trzema miesiącami poświęcenia i jedzenia kiełków, 
ziaren lnu i zielonych warzyw, złapałam dwa kawałki kru-
chego bekonu z patelni Pauline i zaczęłam chrupać. W koń-
cu byłam córką hodowcy świń. Jedzenie bekonu miałam 
w genach.

– Grzeczna dziewczynka. – Kucharka skinęła głową. – 
A teraz zmykaj mi stąd i nie wracaj na śniadanie, dopóki 
nie będziesz okrąglutka i w ciąży. 

Zaśmiałam się, a ona dodała:
– Zaopiekuję się małym łobuzem.
Godzinę później leżałam na łóżku, opierając nogi o wez-

głowie – czytałam gdzieś, że to pomaga w zapłodnieniu. 
Graham pocałował mnie i powiedział:
– Coś mi się wydaje, że teraz się udało, laleczko.
– Oj, mam nadzieję... – Uśmiechnęłam się z wahaniem. 
– Idę się ubrać do kościoła, a ty rób dalej to, co robisz. 

Cokolwiek to jest. – Pokręcił palcem w kierunku mojej dziw-
nej pozycji.

Kiedy siedziałam w kościele, otoczona przez światło wle-
wające się przez witrażowe okna, z ramieniem Grahama 
wokół mnie, tatusiem siedzącym obok i Aleksem bawiącym 
się w dole ławki, zdawało mi się, że otrzymuję wiadomość 
od Boga – takie uczycie towarzyszyło mi już niejeden raz. 

Ponownie będę matką. 
Oczywiście – pomyślałam – jestem w ciąży. 
Jak się jednak okazało, Wszechmocny miał inny plan.


