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Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło 
na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydzioba-
ły je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało 
wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem 
z nim wzrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię 
żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny1.

Łk 8,5–8

Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są 
przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku 
do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich 
chce doprowadzić do nawrócenia.

2 P 3,9

1 Wszystkie cytaty z Pisma Świętego podano za Biblią Tysiąclecia.
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Madison McKinley omiotła wzrokiem tłum wypełnia-
jący ratusz, zastanawiając się, ilu przyjaciół i sąsiadów 

będzie musiała pokonać, by zdobyć to, po co przyszła. Poło-
wa miasteczka Chapel Springs zjawiła się tu dziś po to, aby 
wesprzeć straż pożarną. Poprzedniego wieczoru odbyło się 
spotkanie członków lokalnego klubu służebnego Rotary; ni-
kły zapach popcornu i kawy unosił się jeszcze w powietrzu, 
a podniecenie i napięcie wydawały się wręcz namacalne.

Gdy wreszcie doczekała się na swoją kolej do rejestracji 
i odebrała swój lizak aukcyjny, rozejrzała się w poszukiwa-
niu mamy. Zauważyła Joanne McKinley siedzącą po lewej 
stronie, pod starą ceglaną ścianą.

Zanim zdążyła się ruszyć, w zatłoczonym przejściu zjawi-
ła się Dottie Meyers. 

– Madison! Witaj, kochana! Nie pogniewasz się, jeśli za-
pytam o coś związanego z Ginger? Na jej nóżce pojawiło 
się niepokojące zgrubienie, boję się, że to może być coś po-
ważnego.



8 9

niewiele pomiędzy nimi zmieniła.
– Proszę zająć miejsca – zagrzmiał głos prowadzącego.
Z dziką chęcią.
Zrobiła krok w lewo w tym samym momencie, w którym 

zrobił to Beckett. Był wielki jak goryl i dwa razy bardziej 
niebezpieczny – tak przynajmniej zawsze o nim myślała. In-
cydent z jej młodszą siostrą utwierdził ją tylko w tym prze-
konaniu.

– Przepraszam – powiedziała.
Przesunął się płynnym ruchem w prawo i wykonał ramie-

niem gest mówiący: Pani przodem, wasza wysokość. 
Posłała mu mordercze spojrzenie, po czym pospiesznie 

ruszyła przejściem, by wreszcie wśliznąć się na metalowe 
siedzenie obok swojej mamy.

– Cześć, skarbie, miałaś dobry dzień? – Jasne włosy mamy 
i jej niebieskie oczy lśniły w świetle jarzeniówek, ale tak na-
prawdę to jej uśmiech rozjaśniał salę.

– Dwanaście psów, siedem kotów, dwa króliki i kuropa-
twa na gruszy.

Beckett minął jej rząd i zajął miejsce z przodu, obok swo-
jej siostry. Layla miała długie brązowe włosy i twarz super-
modelki. Ich mama musiała być bardzo piękna, ale Madison 
jej nie pamiętała. Beckett pochylił się i szepnął coś do sio-
stry. Szybko oderwała od nich wzrok i rozluźniła dłonie, 
którymi miażdżyła lizak aukcyjny w śmiertelnym uścisku. 
Postanowiła nie myśleć dzisiejszego wieczoru o Becketcie 
O’Reillym.

Prowadzący zajął podium i mówił o tym, jak ważna jest 
remiza straży pożarnej i jakie są jej potrzeby finansowe, po 
czym przedstawił licytatora – co było całkiem zbędne, gdyż 

Poprzednio był to zwykły rzep, ale Madison spokojnie po-
łożyła dłoń na ramieniu kobiety.

– Na pewno nie, ale poproszę Cassidy, żeby zadzwoniła 
do pani jutro i zaproponowała szybki termin wizyty, do-
brze?

– Uwaga, drodzy państwo! – prowadzący przemówił do 
mikrofonu. – Czas zaczynać!

– Dziękuję ci bardzo, kochana – powiedziała Dottie. – Je-
stem ogromnie podekscytowana tegoroczną sztuką. Nosi 
tytuł Miłość na krawędzi. Mam nadzieję, że się zjawisz! Bę-
dziesz świetna w roli Eleanor.

Do przesłuchań zostały jeszcze całe dwa miesiące. 
– Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia jutro.
Madison każdego roku brała udział w spektaklu wystawia-

nym w miasteczku. Uwielbiała teatr, a dochody z biletów na 
przedstawienie zasilały kasę lokalnego schroniska dla zwie-
rząt, któremu była bardzo oddana.

Odwróciła się w stronę mamy i uderzyła prosto w ścianę.
– Uuups!
Nie, nie w ścianę, tylko w czyjś tors. Umięśniony tors.
Spojrzała w górę i ujrzała twarz mężczyzny, którego za nic 

w świecie nie chciała oglądać, a co dopiero na niego wpa-
dać. Odskoczyła, patrząc prosto w jego głębokie czarne oczy. 
Kiwnęła głową na powitanie.

– Beckett.
– Madison. – Odwzajemnił ukłon.
Jego czarne włosy były zmierzwione, na twarzy miał kilku-

dniowy zarost i był ubrany w roboczą koszulę firmy Dewitt 
Marina. Jego dolna warga drgnęła. Madison nie rozmawia-
ła z nim od czasu kłótni sprzed dwóch tygodni, która i tak 
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przedmiotu. Licytator przeczytał opis z kartki.
– Panie i panowie, a teraz nie lada gratka! Dewitt Marina 

ofiarowała pod młotek pakiet żeglarsko-regatowy! Lekcje 
udzielane przez prawdziwego pasjonata – Evana Higginsa, 
który nauczy zwycięzcę żeglugi po rzece Ohio, jeszcze za-
nim rozpoczną się Czterdzieste Piąte Doroczne Regaty na 
Rzece, a potem weźmie go do swojej załogi na czas zawo-
dów, które wygrał już dwa razy z rzędu! Cena: pięćset dola-
rów. Kto da pięćset?

Madison zacisnęła dłoń na lizaku, czekając, aż licytator 
obniży cenę. Oddech zamarł jej w piersi.

Cierpliwości, dziewczyno.
– Dobrze, sto. Kto da sto?
Madison spokojnym ruchem podniosła lizak.
– Mamy sto! Sto pięćdziesiąt, kto da sto pięćdziesiąt?
Kątem oka dostrzegła mamę, która spojrzała na nią, jak tyl-

ko Evangeline podniosła lizak – i tym samym cenę przed-
miotu.

– Sto pięćdziesiąt! Kto da dwieście?
Madison uniosła lizak, patrząc wprost przed siebie.
– Dwieście! Kto da dwieście pięćdziesiąt? Dwieś... Jest 

dwieście pięćdziesiąt! Czekam na trzysta...
Madison westchnęła, odczekała chwilę i kiwnęła głową.
– Trzysta! Kto da trzy i pół stówki? Trzysta pięćdziesiąt!
Evangeline spojrzała w kierunku Madison błyszczącymi 

oczami. Uniosła lizak.
Evangeline! Madison nie chciała wydać aż tyle pieniędzy. 

Staruszka mogłaby się już wycofać. Wyobraziła sobie ma-
leńką babcię na wielkiej łodzi, usiłującą poradzić sobie z tymi 
wszystkimi linami, żaglami i takimi tam... Kuszące.

był to człowiek, który prowadził lokalną stację benzynową. 
Chwilę później rozpoczęła się licytacja. 

Oczy dziewczyny powędrowały w stronę czarnej głowy 
Becketta. Mogłaby przysiąc, że w ostatnim czasie mężczy-
zna ją prześladuje. Był wszędzie tam, gdzie tylko się poja-
wiała. A przecież powinien jej unikać. Powinien się wsty-
dzić tego, co zrobił Jade. Cokolwiek to było.

Madison śledziła listę przedmiotów wystawionych na au-
kcję i odhaczała je po kolei, gdy tylko zostały sprzedane. 
Ręcznie szyta kołdra, lekcje gry na pianinie, najpyszniejsze 
ciasto miesiąca, pobyt w chatce nad jeziorem Patoka i dzie-
siątki innych rzeczy podarowanych na aukcję przez hojnych 
mieszkańców miasteczka.

Ktoś wykonał ręcznie miniaturową replikę herbu miasta. 
Witamy w Chapel Springs w stanie Indiana – głosił napis 
– Najpiękniejszym mieście nad rzeką w całej Ameryce. Pe-
wien autor z pisma Midwest Living użył tego sformułowania 
dwanaście lat temu i od tego czasu miasto używało go przy 
każdej możliwej okazji, aż do znudzenia.

Evangeline Simmons, która miała pewnie z osiemdzie-
siąt pięć lat, zabawiała wszystkich, podbijając ceny. Nie było 
żadną tajemnicą, że strażacy uratowali w zeszłym miesiącu 
jej ukochanego persa, zdejmując go z drzewa. Z wdzięczno-
ści kupiła już dwa przedmioty, z których pewnie nie będzie 
miała żadnego użytku. Ale pieniądze nie były dla Evangeline 
najważniejsze.

Ludzie opuszczali salę w miarę postępowania aukcji. Za-
wiedziony Beckett wyszedł po tym, jak przegrał licytację 
zestawu narzędzi. Ponad godzinę później Madison ogar-
nęło napięcie. Rozpoczęła się aukcja wybranego przez nią 
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– Że co niby chcesz zrobić? – Tata przerwał kozłowa-
nie i wyprostował się. Jego krótkie siwe włosy były 

zmierzwione i wilgotne od potu.
Ryan porzucił pozycję gracza i stanął nagle twarzą w twarz 

z Madison, z rękami opartymi na wąskich biodrach i miną 
wyrażającą niezadowolenie. Pierworodny McKinley był ich 
opoką. Był tym, do którego zawsze przychodzili po pomoc 
w trudnych chwilach. 

Madison nie chciała jeszcze mówić rodzinie, zbyt zestre-
sowanej tym, co przydarzyło się Jade, ale i tak sami by się 
dowiedzieli.

– Mówi, że chce łódź Michaela. – PJ, najmłodsza córka 
w rodzinie, przerzuciła swój kasztanowy koński ogon przez 
ramię. Po ojcu odziedziczyła brązowe oczy, a po matce znie-
walający uśmiech, którego teraz jednak brakowało na jej 
twarzy.

– A więc to po to są te całe lekcje żeglarstwa – powiedział 
Ryan.

Madison mogła przejść się do przystani i wykupić lekcje, 
ale wtedy nie miałaby pewności, że wygra zawody. Do tego 
potrzebowała Evana Higginsa. 

– Trzysta pięćdziesiąt! Czy dobrze widziałem? Trzysta pięć-
dziesiąt? Jest! Teraz czter...

Po sali przebiegł szmer, który wskazywał na to, że obec-
ni zaśmiewają się pod nosem z wyczynów Evangeline. Sta-
ruszka uniosła lizak.

– Mamy czterysta pięćdziesiąt, kto da pół tysiąca?
Madison zacisnęła zęby. Spiorunowała wzrokiem siwą gło-

wę Evengeline. Szczytny cel. To na szczytny cel.
– I mamy pięćset! Kto da pięćset pięćdziesiąt?
Rumor wzmógł się, choć sala była już w połowie pusta, 

gdyż aukcja zbliżała się ku końcowi. Ci, którzy zostali na 
miejscach, otrzymali nagrodę w postaci niezłego przedsta-
wienia. 

– Pięćset pięćdziesiąt? Czekam na pięćset pięćdziesiąt!
Evangeline odwróciła się do Madison i ich oczy się spo-

tkały. Jej wąskie wargi ułożyły się w serdeczny uśmiech, 
a dłonie spoczęły na odłożonym lizaku.

– Sprzedane Madison McKinley za pięćset dolarów!
Madison odetchnęła głęboko. Jej portfel był lżejszy o pięć-

set dolarów, ale wykupiła wymarzone lekcje. Teraz nauczy 
się żeglarstwa i wygra regaty. I zrobi to dla Michaela.
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ogarnął podwórko domu rodziców, ale białe światła zawie-
szone nad patio i wzdłuż posiadłości mrugały jasno. Wiosen-
ne ciepło wywabiło McKinley’ów z domu na cotygodniową 
rodzinną kolację. Świerszcz grał swoją melodię w znajdu-
jącej się nieopodal grządce, która zaczynała już rozkwitać 
nowym życiem. 

Po drugiej stronie podwórka, na porośniętym dębami pa-
górku, widać było gospodarstwo z białym domem, stojącym 
niczym pulchna ciotka rozkładająca ramiona na ciepłe po-
witanie. Za domem, na dwustu czterdziestu akrach gładko 
opadającego pola, przez sześć miesięcy w roku rosła ku-
kurydza. W stanie Indiana było sześćdziesiąt jeden tysięcy 
farmerów – jej ojciec był dumny ze swojego miejsca w tym 
gronie, jednak nigdy nie zmuszał dzieci, by poszły w jego 
ślady, zostawiając im wolną rękę w odnalezieniu własnych 
ścieżek. A oni wciąż nad tym pracowali.

Gdy już siedzieli na miejscach, ojciec odmówił modli-
twę i wszyscy rzucili się na jedzenie. Burgery z grilla, sałat-
ka ziemniaczana, zielona fasolka z zeszłorocznych zbiorów 
i oczywiście kukurydza. W domu McKinley’ów zawsze była 
kukurydza.

– Jak idzie siew, tato? – Ryan pacnął muchę. – W przy-
szłym tygodniu mógłbym ci pomóc, jeśli chcesz.

– Miło to słyszeć. Pomoc się przyda. – Ojciec nałożył so-
bie kopiastą łyżkę sałatki. – Ona chce żeglować tą starą roz-
klekotaną krypą, Jo.

Madison dokładnie rozłożyła serwetkę na kolanach, zer-
kając na mamę. Pomimo uśmiechu, który stale gościł na jej 
twarzy, z jej niebieskich oczu przebijał smutek – ten z kolei 
pojawił się w nich po nagłym wyjeździe Jade.

– Bo nie wiem, czy wiesz, ale te łodzie pływają po wodzie 
– dodała PJ. Madison trzepnęła siostrę w ramię.

– Jo! – zawołał ojciec ze wzrokiem utkwionym w Madison. 
– Domyślasz się, co planuje twoja córka?

Joanne kładła właśnie miskę z sałatką ziemniaczaną na 
przykryty obrusem stół piknikowy. 

– Mówisz o regatach? Przecież byłam na aukcji. Co, nie 
pamiętasz? Burgery stygną. Daniel, skarbie, skoczysz po 
sztućce?

– Oczywiście, Mamo Jo! – Daniel Dawson był honoro-
wym członkiem rodziny McKinley, odkąd Ryan przypro-
wadził go do domu w czasach gimnazjum. Wychowywa-
ła go majętna babcia, podczas gdy jego rodzice byli zaję-
ci innymi, ważniejszymi rzeczami. Daniel poszedł w ślady 
swojego dziadka, wygrywając ostatnie wybory na burmistrza 
Chapel Springs.

Na wzmiankę o burgerach ojciec od razu rzucił piłkę, któ-
ra potoczyła się po betonie, gdy odchodzili z boiska.

PJ szturchnęła Ryana w bok, ot tak, bez powodu, na co on 
w odpowiedzi przerzucił ją przez swoje szerokie ramiona, 
bo tak mu się spodobało. PJ wrzeszczała, uderzając pięścia-
mi w jego plecy, ale on odstawił ją na ziemię dopiero przy 
stole.

– Ty brutalu! – PJ zaserwowała bratu kolejnego kuksańca.
– Ty smarkulo!
Ryan ratował ludzkie życie, a PJ umiałaby wykarmić całą 

armię, ale gdy się spotykali, mogłoby się wydawać, że mają 
znowu po dwanaście lat. Najmłodsza z sióstr wróciła do 
domu na weekend ze szkoły kucharskiej.

Rodzina zajęła miejsca za stołem piknikowym. Zmierzch 
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zwycięzcą w historii, zobaczysz.
– W tym czymś? – spytała wtedy.
– Potrzebuje tylko kosmetyki. Bebechy ma sprawne.
– Jest nadal w szopie, skarbie – powiedziała teraz mama, 

kładąc dłoń na zaciśniętej pięści taty.
– Dzięki, mamo. To pewnie nie będzie najszybsza łódź 

w regatach, ale wyścig jest handikapowy, więc mam jakąś  
szansę.

– Ona nie umie pływać, Jo.
– Od tego są kamizelki ratunkowe, tato – wtrąciła delikat-

nie PJ.
Ojciec wydął usta. Madison wiedziała, że czuje się rozdar-

ty. Chciałby ją wspierać, ale drżał o jej bezpieczeństwo.
– Nic mi nie będzie. Przygotuję się na każdą ewentual-

ność. Przecież po to biorę lekcje.
– Daj znać, jeśli będę mógł pomóc – powiedział Ryan – 

dołączyć do załogi czy coś...
PJ trąciła go łokciem. 
– Nie odróżniłbyś żagla od ręcznika.
– Ach tak! A ty byś odróżniła?
– Dzieci! Jedzcie kolację.
Kilka minut później PJ rozwiała ponury nastrój opowie-

ścią o sufletowej katastrofie. Gdy mama stawiała na sto-
le szarlotkę, tata miał już pogodniejszy wyraz twarzy, ale 
Madison zauważyła, że Daniel był tego wieczora wycofany. 
Przyłapała go, jak patrzył na puste krzesło obok niej. Zro-
zumiała. Bez Jade było tu jakoś dziwnie.

Po kolacji Madison pomogła mamie umyć naczynia, pod-
czas gdy pozostali grali w osła, próbując rzucać piłkę do 
kosza na różne wymyślne sposoby. Szorowała półmisek po 

– Ach tak? – Spojrzenie mamy wyrażało więcej niż słowa. 
Znała Madison najlepiej ze wszystkich. Doskonale wiedzia-
ła, jakich cierpień przysporzyła jej utrata Michaela i jakich 
wciąż jej przysparza, chociaż córka nie uroniła ani jednej 
łzy i rzadko o tym rozmawiała. Gdy traci się brata bliźnia-
ka, zawsze odbija się to na psychice.

– To dla Michaela – powiedziała Madison. Rodzina za-
marła, nawet PJ, a to zdarzało się naprawdę rzadko. – To 
dla mnie ważne.

Michael był świetnym żeglarzem, chociaż nie żył dość dłu-
go, by móc wziąć udział w regatach. Jego marzeniem było 
zostać najmłodszym zwycięzcą w historii – obecny rekord 
należał do dwudziestosiedmiolatka. A ponieważ ich dwu-
dzieste siódme urodziny zbliżały się wielkimi krokami, cza-
su było coraz mniej.

– I ty myślisz, że uda ci się wygrać? – spytał tata. 
Madison nie chciała go wytrącać z równowagi. 
– Przepraszam, tato. Nie chciałam cię zdenerwować.
– To kupa spróchniałego drewna!
W jego ustach brzmiało to o wiele gorzej, niż wyglądało 

w rzeczywistości. 
– Odnowię ją.
Jej ojciec stłumił wybuch śmiechu.
No dobrze, może łódź była rzeczywiście w kiepskim sta-

nie, ale Michael oszczędzał na nią dwa letnie sezony. U pro-
gu siedemnastych urodzin kupił właśnie ją, a nie samochód. 
Madison pamiętała błysk dumy w jego oczach, kiedy poka-
zał jej wymarzony nabytek.

– Jest moja, Madders – powiedział wtedy, gładząc dłonią 
złuszczoną białą farbę na dziobie. – Zostanę najmłodszym 
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Zaczęła nerwowo miętosić kuchenny ręcznik. Mama wzię-
ła jej dłonie w swoje.

– Chciałabym ci pomóc. Nie wiem jak, ale znam Kogoś, 
kto wie.

– Tak, wiem, mamo. – Madison słyszała to już dość dużo 
razy. Od rodziców, pastora Adamsa, nawet od Ryana. Gdy-
by chodzenie do kościoła miało uzdrowicielską moc, już 
dawno byłaby uleczona. Jako organistka uczęszczała do nie-
go regularnie. Jak wszyscy McKinley’owie zresztą.

Oczy mamy posmutniały. 
– Nie martw się o mnie. Nic mi nie jest. Naprawdę. Nauka 

żeglarstwa będzie... – Zacisnęła usta. – ...dobrą zabawą.
– Nie wiem, jak chcesz jeszcze znaleźć czas na sztukę. Sama 

wiesz, że latem zwykle jesteś bardzo zajęta przez próby do 
spektaklu.

– Będzie tego dużo, ale dam radę. – Przecież nie miała 
męża i dzieci. Ani nawet chłopaka.

Przewiesiła ręcznik przez uchwyt piekarnika, po czym 
obie wyszły na ganek i przysiadły na betonowym schodku. 
Mama wzięła garść nasion słonecznika z torebki stojącej 
obok i sypnęła na ziemię, w pobliżu znajdującej się na po-
dwórku fontanny. 

– Mogłam ci kupić na Dzień Matki karmnik dla ptaków.
Mama rzuciła kolejną garść.
– Po co? Przecież tak jest prościej.
– Dziwne, że nie rośnie tu jeszcze słonecznikowy las. Przez 

te wszystkie lata wyrzuciłaś tyle nasion!
– Ziemia jest zbyt twarda. Poza tym ptaki wydziobują je, 

jak tylko je rozsypię. – Jak na zawołanie przyfrunął wróbel, 
zabrał do dzióbka ziarenko i odleciał. – Widzisz?

burgerach, a mama ładowała naczynia do starej, brązowej 
zmywarki.

Madison uwielbiała wynajmowany przez siebie domek, 
który jeszcze dwa tygodnie temu dzieliła z Jade, ale dom 
rodziców dodawał jej otuchy. Było coś niepowtarzalnego 
w przewidywalnym skrzypieniu starej drewnianej podło-
gi, w rozbrzmiewającym co godzinę kurancie dziadkowego 
zegara, w znajomych zapachach: cytryny i krochmalu. Było 
coś takiego nawet w tym starym wężyku, który, zamiast pry-
skać, sączył wodę cienką stróżką, gdy płukała półmisek. 

Gdy kuchnię wypełnił szum włączonej zmywarki, mama 
oparła się o krawędź zlewu. Światło wiszących lamp roz-
jaśniało jej twarz i wdzierało się w zmarszczki rysujące się 
wokół uśmiechniętych oczu.

– Czy ty dobrze sypiasz, skarbie? Wyglądasz na przemę-
czoną.

– Nic mi nie jest. – Madison nigdy nie powiedziała ma-
mie o dręczących ją koszmarach i teraz też nie zamierzała 
tego robić.

Joanne posłała jej długie, wyrozumiałe spojrzenie, któ-
re powiedziało córce, że choćby zamknęła serce na cztery 
spusty przed całym światem, ona i tak wiedziałaby, co się 
w nim kryje. 

– Wiesz, Madison... jeśli szukasz ukojenia, nie znajdziesz 
go na regatach.

Madison odłożyła półmisek do starej skrzypiącej szafki. 
Czy tego właśnie szukała? Ukojenia? Czy to w ogóle moż-
liwe, by je odnaleźć po tym, jak straciło się kogoś, kogo się 
tak kochało? Kogoś tak niewinnego i niezasługującego na 
śmierć?
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Beckett O’Reilly podprowadził sześciometrową motorów-
kę Bayliner Caroline do kei. Po późnym wiosennym 

deszczu nurt rzeki zrobił się rwący, ale niebo było już bez-
chmurne, a zachodzące słońce świeciło jasno, z wolna cho-
wając się za pagórkami.

Szef podszedł do niego w doku, gdy cumował łódź. Carl 
Dewitt był niskiego wzrostu, a jego wystający brzuch roz-
chylał koszulę w odstępach pomiędzy guzikami. 

– Hej, naprawiona? – spytał.
– Mhm.
Carl pokiwał głową i uniósł swoje siwe, krzaczaste brwi, 

marszcząc przy tym wysokie czoło. 
– Dobrze, dobrze. Klient będzie zadowolony. Jego mecha-

nik w Tampie nie dał temu rady.
Beckett wzruszył ramionami i podał mu kluczyki. 
– Siedzę w temacie od lat.
Naprawiał silniki, jeszcze zanim mógł zostać legalnie za-

trudniony – bardziej z konieczności niż dla przyjemności. 

Z boiska dobiegł okrzyk PJ. 
– Litera I! Każdy z was jest teraz O-S-I! – Dziewczyna 

była niskiego wzrostu, ale do kosza rzucała świetnie. Pa-
nowie wymamrotali coś pod nosem, a PJ wymyśliła kolejne 
wyzwanie do niecodziennego rzutu. 

– Jade się wreszcie odezwała – powiedziała mama.
Madison odwróciła się gwałtownie. 
– Czemu nic nie powiedziałaś? – Joanne wzruszyła ra-

mionami. – Mówiłam pozostałym, zanim przyjechałaś. Zo-
stawiła tylko wiadomość. Nie powiedziała, gdzie jest. Nie 
sądzę, żeby prędko wróciła.

Madison zacisnęła usta. Beckett! Co on jej zrobił?
– Nie powiedziała ci, co się stało?
– Nie. Ale zanosiło się na to, że prędzej czy później nas 

opuści. Zawsze była niespokojnym duchem. Przeczuwałam, 
że tak się stanie. Żałuję tylko, że nic nie powiedziałam. Nie 
mogę znieść myśli, że jest gdzieś tam zupełnie sama.

Madison objęła mamę ramieniem. 
– Jest już dorosła, mamo. Umie o siebie zadbać.
Żadna z nich nie powiedziała tego, co obie pomyślały. Jade 

może i była dorosła – nie była nawet najmłodsza z rodzeń-
stwa – ale ze wszystkich McKinley’ów to ona była najbar-
dziej delikatna.


