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1
sTyczeń 1902

Marianne weszła jeszcze dalej na zamarzniętą rzekę, mimo 
że ludzie ją przed tym przestrzegali.

– Niech pani tego nie robi! – krzyknął ktoś. – Załamie się pod 
panią lód!

Kilku innych gapiów nawoływało, żeby wróciła, ale ona nie 
potrafiła zignorować żałosnego wycia Bandyty, owczarka szkoc
kiego, który wpadł do wody. Pies nie był w stanie wydostać się 
o własnych siłach. Marianne spędziła już męczące pięć minut 
na nawoływaniu go, żeby wyszedł. Zwierzę próbowało się wy
gramolić, ale za każdym razem, kiedy już się wydawało, że to 
zrobi, kolejny fragment lodu się odłamywał i pies ponownie 
wpadał do wody.

Marianne ostrożnie poruszała się po lodzie na czworakach, 
a mróz szybko przeniknął przez jej cienkie skórzane rękawiczki.

– Jeśli lód nie może utrzymać psa, nie utrzyma też pani! – 
krzyknął ktoś z brzegu.

Może i było to prawdą, ale ona znała ten odcinek rzeki Poto
mac lepiej niż większość mieszkańców miasta, którzy spacero
wali wzdłuż tej nietypowo ukształtowanej odnogi w samym ser
cu Waszyngtonu. Fotografowała to miejsce zeszłej wiosny. Była 
wtedy ubrana w wodery i chodziła po płyciźnie, żeby zrobić 
zdjęcia dla Departamentu Zasobów Wewnętrznych. Większa 
część laguny była płytka, a jedyne głębsze miejsce znajdowało się 
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pośrodku, tam, gdzie Bandyta wpadł do wody. Lód pod Ma
rianne był prawdopodobnie głęboko zamarznięty.

Prawdopodobnie. Jeśli zaczęłaby się zbyt długo nad tym za
stanawiać, mógłby ją sparaliżować strach. Położyła się więc na 
lodzie i odpychając się stopami, przesuwała się w kierunku psa.

– Ciociu Marianne, złap go, proszę! – Sam był jedyną osobą 
spośród kilkunastu stojących na brzegu, która zachęcała ją, żeby 
posuwać się do przodu. Który dziewięciolatek nie kochał swo
jego psa? Musiała przynajmniej spróbować uratować Bandytę. 
Jedynym narzędziem, jakie miała, była sieć rybacka, którą ktoś 
porzucił na brzegu. Rzuciła ją w kierunku psa i miała nadzieję, 
że to pomoże jej go wyciągnąć.

Szczękała zębami. Czy to było z zimna, czy ze strachu? Pew
nie z obu powodów. Warstwa śniegu znajdująca się na lodzie 
pozwalała jej pełznąć dalej do przodu.

Nagle w tłumie odezwał się męski głos, wyróżniający się spo
śród innych.

– Luke, nie bądź głupi!
– Proszę pana – błagał Sam. – Niech pan pomoże cioci Ma

rianne uratować mojego psa!
Zaryzykowała spojrzenie przez ramię i ucieszyła się na widok 

mężczyzny, który wszedł na lód. Nie chciała tego robić sama, ale 
nikt inny nie był chętny do pomocy.

– Nie sądzę, że lód utrzyma nas oboje – krzyknęła do niego 
drżącym z zimna głosem.

– Utrzyma, tam, gdzie pani teraz jest – odparł, po czym poło
żył się na brzuchu. Odepchnął się mocno od słupka wystającego 
spod lodu i szybkim ruchem przesunął się w jej kierunku po 
zamarzniętym kanale.

Jaki przystojniak. Czarne włosy, ciemne oczy, a twarz ożywio
na od strachu i ekscytacji. Wkrótce znalazł się przy niej, a jego 
oddech tworzył białe obłoczki.

– Jak się masz, ciociu Marianne! – odezwał się. Leżeli obok 
siebie na lodzie. Dosyć dziwny sposób na pierwsze spotkanie.

– Ostrożnie – przestrzegła. – Woda jest głębsza około metr 
stąd. Lód nie utrzyma nas obojga.

– Wiem – odparł. – Niech mi pani poda sieć.
– Na pewno? Jestem lżejsza. Może lepiej, jeśli ja to zrobię.
Przyjrzał się jej. Obydwoje mieli na sobie długie wełniane 

płaszcze, rękawiczki i wysokie buty, ale on był od niej znacznie 
wyższy.

– Ktoś z nas prawdopodobnie skończy w wodzie – stwierdził. 
– Pani suknia może być problematyczna. Ja dam sobie radę.

– Nie sądzę, że to bezpieczne. – Jej zęby ponownie zaczęły 
szczękać.

– Oczywiście, że to niebezpieczne. – Uśmiechnął się. – Niech 
mi pani da sieć.

– Luke, natychmiast wracaj na brzeg! – odezwał się rozgnie
wany głos, ale on nawet się nie obejrzał.

– Proszę się nim nie przejmować – powiedział. – To tylko mój 
starszy brat, Gray. Starsi bracia są od tego, żeby się martwić.

Zaśmiała się lekko.
– Coś o tym wiem. Proszę, tu jest sieć. Jeśli uda się panu prze

sunąć jeszcze trochę, może ją pan rzucić psu.
Skinął głową, ale zamiast wziąć od niej sieć, złapał ją za rękę 

i uścisnął.
– To jest niezła przygoda, nie sądzi pani?
– Prawdę mówiąc, jestem trochę przerażona – przyznała.
– Ja też.
Dziwne. Bał się, ale mimo to wydawał się być w euforycznym 

nastroju. Spojrzeli sobie w oczy i mimo że mieli na dłoniach rę
kawiczki, poczuli, jakby przepłynął między nimi prąd.

– Luke! – ponownie krzyknął z brzegu Gray. – Lód cię nie 
utrzyma. Musicie oboje wrócić. Ktoś posłał po łódź!
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Pies już nie skomlał. Ledwo się poruszał, zaledwie tyle, żeby 
utrzymać pysk ponad powierzchnią wody. Marianne spojrzała 
Luke’owi w oczy. Wycofanie się byłoby rozsądne, ale zaszła już 
za daleko, żeby zawrócić.

– Bandyta nie doczeka do przypłynięcia łodzi – stwierdziła.
– Wiem. Niech mi pani da tę sieć, to po niego pójdę. Proszę 

mi życzyć powodzenia, Marianne.
Po tych słowach zaczął się przesuwać do przodu. Poważny 

mężczyzna na brzegu nadal wykrzykiwał przestrogi, ale inni 
zgromadzeni dopingowali Luke’a. Zaczął się poruszać w stronę 
głębszej części zatoki, gdzie lód nie był już tak twardy. Dało 
się słyszeć chrupnięcie, a on zatrzymał się, pomimo że od psa 
dzieliło go kilka metrów. Sieć pozwoliłaby mu sięgnąć może 
jeszcze na półtora metra, jednak nie więcej. Po chwili ponow
nie zaczął się posuwać do przodu. Bandyta wyczuł, że nadcho
dzi pomoc, i zwiększył starania. Sięgnął łapą lodu i próbował 
wyjść.

Odezwały się dźwięki kolejnych pęknięć, przeszywające po
wietrze jak uderzenia bicza. Krawędź tafli się zachwiała, po czym 
została zalana przez wodę, która chlusnęła Luke’owi w twarz lo
dowatą falą. Ten spokojnie rzucił sieć w stronę psa i zaczepił nią 
o jego gorączkowo poruszające się łapy. Zaczął za nią ciągnąć, 
ale lód załamał się i Luke wpadł do rzeki.

Z gardła Marianne wydobył się krzyk. Luke znalazł się pod po
wierzchnią, ale w ciągu kilku sekund wynurzył głowę, po czym 
silnym ruchem wepchnął psa na lód. Gapie wiwatowali, kiedy 
Bandyta chwiejnym krokiem ruszył w kierunku lądu.

Mężczyzna wciąż był w wodzie i potrzebował pomocy. Rzu
cił sieć do Marianne, ale nadal trzymał jej koniec. Sięgnęła po 
nią, wrzeszcząc z wściekłości, ponieważ brakowało jej zaledwie 
kilku centymetrów. Wstrzymała oddech i lekko przesunęła się 
do przodu. Bała się, że lód się załamie, ale twarz Luke’a była aż 

biała z bólu. Przybliżyła się jeszcze trochę, wysunęła dalej rękę 
i zdołała owinąć palce wokół oka sieci.

– Mam ją! – krzyknęła. Pociągnęła za sieć, ale nie dała rady 
wyciągnąć mężczyzny.

– Niech się pani trzyma! Idziemy!
Gdzieś z tyłu usłyszała ponury głos. Brat Luke’a przesuwał się 

na brzuchu po lodzie, zmierzając w jej stronę. Złapał ją za kostkę 
i pociągnął, a Marianne przesunęła się o kilka centymetrów, po 
czym zatrzymała się, kiedy sieć naprężyła się od ciężaru Luke’a.

Kolejna para rąk chwyciła ją za drugą kostkę i pociągnęła. 
Gapie stojący na brzegu stanęli w rzędzie, a mężczyźni ciągnę
li z całej siły. Sieć między Marianne i Lukiem aż zatrzeszczała 
od naprężenia, ale pozwoliło mu to wydostać się na lód. Ludzie 
ciągnęli teraz mocniej i wkrótce Marianne i Luke znaleźli się 
przy brzegu. Kobieta weszła bezpiecznie na ląd.

Luke zszedł z lodu zaraz za nią. Szczękał zębami, a dreszcze 
wstrząsały całym jego ciałem. Dwóch mężczyzn pomogło mu 
stanąć prosto i zdjąć całkowicie przemoczony płaszcz i koszulę. 
Miał zupełnie bladą skórę. Brat owinął go swoim suchym okry
ciem i wytarł mu włosy szalem.

Luke się śmiał, chociaż nadal trząsł się z zimna. Ludzie pod
chodzili, żeby uścisnąć mu dłoń albo poklepać go po plecach. 
Rozglądał się w poszukiwaniu psa, którego teraz energicznie 
głaskał Sam. Podszedł do niego.

To było idealne ujęcie.
Marianne rzuciła się w kierunku jałowca, pod którym zostawi

ła swój służbowy aparat Brownie. Zarzuciła sobie pasek na szyję 
i wróciła na brzeg. W międzyczasie Luke wziął Bandytę na ręce 
i śmiejąc się, tulił drżące zwierzę do nagiej klatki piersiowej.

– Czy mogę panu zrobić zdjęcie? – spytała.
Uśmiechnął się szerzej w wyrazie dumy i zadowolenia. To była 

zgoda, jakiej potrzebowała. Oparła sobie pudełkowaty aparat 
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o brzuch, spojrzała przez wizjer, otworzyła przysłonę i nacisnę
ła dźwignię, żeby zrobić zdjęcie. Słońce odbijające się od śniegu 
dobrze oświetlało otoczenie, więc wykonanie fotografii potrwa
ło zaledwie kilka sekund.

– Dziękuję – powiedziała.
Luke pochylił się, żeby odstawić psa na ziemię.
– To ja pani dziękuję, Marianne.
Sprawiał wrażenie, jakby chciał powiedzieć więcej, ale jego 

brat, wysoki brunet, który wyglądał podobnie do niego, ale był 
znacznie poważniejszy, zaczął go ciągnąć w kierunku powozu.

– Trzeba cię zabrać do domu i posadzić przed rozgrzanym ko
minkiem – stwierdził Gray. – Będziemy mieć szczęście, jeśli się 
nie przeziębisz.

– Zawsze jesteś jak promień słońca – odciął się Luke, ale nie 
opierał się, kiedy brat go poprowadził. Wsiadł do powozu, jed
nak zanim zamknął drzwi, spojrzał jeszcze na Marianne i mrug
nął do niej.

Powóz odjechał, a najwspanialszy mężczyzna, jakiego kiedy
kolwiek poznała, zniknął ot tak.

Luke Delacroix obejmował dłońmi kubek z gorącym kakao i na
chylił się nad kominkiem na tyle blisko, że czuł na twarzy gorą
co płomieni. Rozkoszował się tym doznaniem, ponieważ nadal 
był przemarznięty. Poczuł przedziwną ekscytację na myśl o tam
tej chwili na lodzie, kiedy leżał obok kobiety, która miała więcej 
odwagi niż wszyscy gapie stojący na brzegu. Zupełnie jej nie znał, 
ale nie wydawała mu się obca. Miała ciemne włosy i ładne niebie
skie oczy, w których było widać obawę, a mimo to odważyła się. 
Był przy niej zaledwie przez kilka minut, ale podziwiał ją. Czasa
mi ludzie bardzo szybko odsłaniali swoją prawdziwą naturę.

Nie wiedział, kto to taki, ale do końca dnia zamierzał po
znać odpowiedź. To nie mogło być trudne. Po pierwsze, dzia
łał jako szpieg i z łatwością zdobywał informacje. Po drugie, apa
rat Brownie, którego używała, miał na futerale rządową pieczęć, 
co oznaczało, że prawdopodobnie działała na zlecenie Departa
mentu Zasobów Wewnętrznych. Ile fotografek o imieniu Ma
rianne mogło być tam zatrudnionych?

Do salonu wszedł Gray. Położył na stole miskę z gorącą zupą 
i kawałek sera.

– Zjedz to wszystko – polecił. Nadal był poirytowany tym, 
co się wydarzyło przy Boundary Channel. Jechali, żeby zawieźć 
rzeczy do nowego biura Luke’a, kiedy ich powóz został spowol
niony przez ruch uliczny. Luke zauważył gapiów przyglądają
cych się jakiejś kobiecie, która weszła na lód, żeby ratować psa. 
Nakazał zatrzymać powóz.

Wymienił kubek z kakao na zupę i zaczął jeść, mimo że nie 
czuł głodu. Zupa była gorąca i pożywna, a lekarz powiedział mu, 
że powinien nieco przytyć, żeby nadrobić piętnaście kilogra
mów, jakie stracił, kiedy był na Kubie.

– Czy powinienem wysłać telegram do właściciela, że dzisiaj 
nie przejmiemy biura? – spytał Gray. – Nie chcę, żebyś wycho
dził z domu z mokrymi włosami. Mógłbyś się nabawić zapale
nia płuc.

Luke miał trzydzieści lat, ale od czasu, gdy wrócił z Kuby cho
ry i wychudzony, Gray zarzucał go miłością niczym matka. Nie 
przeszkadzało mu to. W ciągu zeszłego roku sprawił swojej ro
dzinie wiele problemów i czuł, że jest im coś winien. Dlatego 
znosił zamartwianie się Graya, zjadł, mimo że nie był głodny, 
i starał się dobrze zachowywać.

Starał się, ale nie zawsze mu się to udawało. Jaki byłby z nie
go człowiek, gdyby zignorował kobietę, która próbowała samo
dzielnie ratować psa?



12 13

Pochylił się w kierunku kominka i pocierał włosy, żeby szyb
ciej schły.

– I tak możemy się dzisiaj wprowadzić. Muszę uruchomić wa
szyngtońskie biuro. Wybory w listopadzie mogą się wydawać od
ległe, ale pod koniec tygodnia mam rozmowę z Dickiem Shu
sterem. Do tego czasu powinienem się tam urządzić.

– Musimy być ostrożni – odparł Gray, a Luke wiedział, że to 
ostrzeżenie nie miało nic wspólnego z mokrymi włosami ani 
właściwym odżywianiem. Dotyczyło natomiast tego, że Dickie 
Shuster był przebiegłym, podstępnym i prawdopodobnie naj
sprytniejszym reporterem w Waszyngtonie. – Dickie cały czas 
stoi po stronie Magruderów. Będzie po cichu działał, żeby cię 
podkopać, a wypromować Clyde’a i jego rodzinę.

– Mylisz się – odpowiedział Luke. – Dickie zrobi wszystko, 
żeby tylko wypromować samego siebie.

Rodziny Delacroix i Magruderów rywalizowały ze sobą od 
pokoleń. Nigdy się nie lubili, a wrogie nastawienie narosło tuż 
po wojnie secesyjnej. Delacroix, jeden z bogatszych rodów ku
pieckich w Wirginii, stracił podczas wojny wszystko. Ich dom 
został doszczętnie spalony, a należące do nich cztery statki za
właszczył rząd i nigdy ich nie zwrócił. Po wojnie zostały wysta
wione na aukcję. Ojciec Luke’a wziął w niej udział, żeby kupić 
Wróbla, najmniejszy ze statków, w rozpaczliwej próbie odbu
dowania majątku.

Podczas aukcji triumfował Jedidiah Magruder, najstarszy z ro
dziny, który wywindował cenę. Ojciec Luke’a nie był w stanie 
z nim konkurować, dlatego Magruderowie kupili statek za uła
mek wartości. Sami nawet nie zajmowali się eksportem swoich 
produktów, więc nie potrzebowali statku handlowego. Kupili 
go jedynie po to, żeby pokazać ojcu Luke’a, że mogą to zrobić. 
Gdyby były jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do ich moty
wów, zostały pogrzebane z chwilą, gdy Jedidiah usunął ze statku 

wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, a następnie spalił go 
na nabrzeżu.

– Mieliśmy wspaniałe konfederackie ognisko – chwalił się 
dziennikarzom.

To zdarzenie sprawiło, że niechęć między rodzinami urosła 
do zagorzałej nienawiści, która wraz z upływem lat jeszcze się 
pogarszała. Magruderowie zniżyli się nawet do przekupywania 
dziennikarzy, aby obrzucali błotem ród Delacroix, i w przeszło
ści korzystali już z usług Dickiego Shustera.

– Dickiego można przeciągnąć na naszą stronę i zamierzam 
to zrobić – stwierdził Luke.

Nie byłoby to łatwe, ale Luke miał w mieście mnóstwo znajo
mości. Był też mądrzejszy od Magruderów. Nie miałby nic prze
ciw ociepleniu stosunków z Dickiem Shusterem, żeby zyskać 
przewagę w lokalnej prasie. Teraz, kiedy stan jego zdrowia się 
poprawiał, nadszedł czas, żeby wrócić do dziennikarstwa, a to 
oznaczało przeniesienie się do nowego biura.

Kiedy wyszedł na zewnątrz, zmroziło go lodowate powie
trze. Zignorował to i wsiadł do powozu, a Gray tuż za nim. Jeśli 
wszystko przebiegłoby pomyślnie, nadal mieli jeszcze szansę do 
końca dnia urządzić biuro. Powóz ruszył w kierunku centrum 
Waszyngtonu, a Luke walczył z dreszczami.

– Czy Magruderom udało się zrobić jakieś postępy w pozba
wianiu nas dochodów ze sprzedaży przypraw? – spytał, rozpacz
liwie próbując oderwać myśli od przeszywającego go zimna.

Kąciki ust brata opadły.
– Próbują. Nie udało się im z pakowanymi przyprawami, ale 

zabierają mi sporą część dochodów na rynku ekstraktu wanilio
wego.

Rodzina Delacroix zbudowała swój majątek na handlu dro
gimi przyprawami, a Magruderowie wzbogacili się nawet bar
dziej, handlując konserwowaną żywnością. Obydwie rodziny 
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zawsze ze sobą konkurowały, ale teraz trwała między nimi otwar
ta walka, a stawka była wyższa. Clyde Magruder, głowa rodziny, 
został wybrany do Kongresu i można się było spodziewać, że 
zechce to wykorzystać, żeby zniszczyć konkurentów.

– Magruderowie używają chemikaliów do imitowania wa
nilii – ciągnął Gray. – To mikstura stworzona w laboratorium, 
w której skład wchodzi kreozot ze smoły drzewnej i sztuczne 
aromaty. Wyprodukowanie takiego czegoś kosztuje grosze, więc 
nigdy nie będę w stanie przebić ich ceny. Więc tak, szkodzą na
szym interesom.

Delacroix Global Spice było lukratywnym przedsięwzięciem. 
Firma importowała najbardziej wyszukane przyprawy z różnych 
zakątków świata i posiadała najbardziej prestiżową markę na ryn
ku. Nazwisko Delacroix było synonimem jakości, tymczasem 
Magruderowie stanowili ich przeciwieństwo. Zdobyli swój ma
jątek, wytwarzając na masową skalę podstawowe produkty takie 
jak fasolka w puszkach i szynka konserwowa. Dodawali do nich 
wypełniacze i konserwanty, ale utrzymywali niskie ceny. Teraz 
próbowali wkroczyć na rynek przypraw, i było to zagrożeniem.

Luke mocniej otulił się płaszczem, spoglądając na ponure 
styczniowe widoki. Był ubrany w najcieplejsze zimowe okry
cie, grube rękawiczki i wełniany szal, ale nadal odczuwał chłód. 
Nawet powietrze w płucach wydawało mu się zimne. Ponownie 
zaczął się trząść.

– Luke, to nie jest dobry pomysł – odezwał się Gray.
Gdyby tylko dotarli już do budynku, nie byłoby mu aż tak zim

no. W lokalu znajdował się piecyk węglowy, przy którym mógłby 
się w końcu rozgrzać.

– Dam sobie radę – odparł. Wolałby, żeby przy tym nie szczę
kały mu zęby. – Naprawdę nienawidzę Magruderów. Może po
winienem powiedzieć: kongresmena Magrudera. Możesz w to 
uwierzyć? Słyszałem, że wynajmuje najwytworniejszy dom przy 

placu Franklina. Teraz, kiedy wróciłem do Waszyngtonu, dopil
nuję, żeby nie miał szans na reelekcję.

Gray pochylił się i otworzył klapkę za siedzeniem stangreta.
– Proszę zawrócić – poinstruował. – Jedziemy do domu. – 

Usiadł na swoim miejscu, a na jego twarzy uwidoczniło się zmar
twienie. – Nie pozwól, żeby niecierpliwość doprowadziła cię do 
zrobienia czegoś głupiego. Jeśli zachorujesz na zapalenie płuc, 
wykluczy cię to z działania na kilka tygodni.

Luke westchnął. Gray prawdopodobnie miał rację, ale w tym 
wszystkim chodziło o znacznie więcej niż wrogość między ro
dzinami czy ceny przypraw. Kryła się za tym nagląca i nieprze
parta chęć, żeby utrzeć nosa Clyde’owi Magruderowi. Ten czło
wiek nie powinien był się znaleźć w Kongresie i Luke zamierzał 
go stamtąd usunąć.

Jego wzrok powędrował za okno, skąd w oddali było widać 
Kapitol i jego charakterystyczną białą kopułę – symbol władzy, 
jaką dzierżyli ludzie w tym mieście. W jakiś sposób chciał wpły
nąć na to, co się dzieje w tym budynku. Być może będzie to wy
magało kilku dekad, ale zamierzał to ostatecznie osiągnąć. Gray 
miał rację. Nie mógł sobie pozwolić na zachorowanie jedynie 
z powodu własnej niecierpliwości.

Powóz zawrócił, a on zauważył uliczny wózek wypełniony 
różami i goździkami. Miasto było ponure, zachmurzone i po
kryte śniegiem, a ta kwiatowa plama czerwieni przykuła jego 
uwagę.

– Zastanawiam się, skąd oni biorą kwitnące róże w styczniu.
Gray podążył za jego wzrokiem w kierunku wózka z kwiatami.
– Departament Rolnictwa ma całe hektary szklarni. Mogą 

zmusić wszystkie rośliny do kwitnięcia.
– Zatrzymaj powóz – rzucił Luke impulsywnie. W świecie 

spowitym śniegiem i pokrytym lodem podziwianie tych kwia
tów nagle było dla niego niezmiernie ważne. Kiedy powóz stanął, 
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on wyskoczył na zewnątrz i sięgnął po największy bukiet z wóz
ka kwiaciarza. – Czy możesz je gdzieś dostarczyć? – spytał.

Chłopak pomagający sprzedawcy chętnie podjął się tego za
dania w zamian za parę monet.

– Chce pan dołączyć bilecik? – zaproponował kwiaciarz.
Zechciał. Mężczyzna dał mu karteczkę. Z zimna aż drżała 

Luke’owi ręka, ale szybko napisał wiadomość: „Dziękuję za nie
zapomniany poranek. Luke”.

– Proszę to zanieść do Departamentu Zasobów Wewnętrz
nych, do panny Marianne – polecił.

Promieniał od ekscytacji, kiedy wracał do powozu.

2

Marianne Magruder porozkładała zdjęcia na stole w jadal
ni, żałując, że nie ma na to więcej miejsca. Wprowadziła 

się do tego domu w zeszłym roku, kiedy jej ojciec został wybra
ny do Kongresu. Była to jedna z większych miejskich rezydencji 
w Waszyngtonie, ale i tak znacznie ciaśniejsza w porównaniu 
z jadalnią w ich posiadłości w Baltimore. Tutaj ledwo mieścił 
się mahoniowy stół i kredens. W pomieszczeniu brakowało na
turalnego światła, ale była zainstalowana elektryczność, która 
rozjaśniała jadalnię niezależnie od pory dnia, a jej ojciec miał 
wrócić do domu później.

Przegląd fotografii był szczególnym cotygodniowym zwycza
jem. Marianne wybierała swoje najlepsze prace i pokazywała 
je ojcu, ponieważ rozumiał potrzeby waszyngtońskich urzęd
ników lepiej niż ona, a jego rady były bezcenne. W tym tygo
dniu wybrała zdjęcia Pomnika Waszyngtona, dworca kolejowe
go Baltimore i Potomac, a także dzieci bawiących się w śniegu 
przed Biblioteką Kongresu.

– Może dołożysz jeszcze to z tamtym mężczyzną i psem Sama? 
– zagadnęła ją matka. Vera była przerażona przygodą córki, 
choć równocześnie bardzo jej to zaimponowało, a zdjęcie prze
męczonego mężczyzny triumfalnie trzymającego Bandytę było 
najlepszą fotografią, jaką Marianne wykonała w tym tygodniu. 
Z zachwytem przyglądała się, jak obraz wyłania się podczas 
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