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ROZKOSZE GRZECHU

1
WHITNEY

Dziesiªú lat temu

M

oje d¯onie zrobi¯y si« wilgotne, gdy sta¯am w zakrystii niewielkiego koŁcio¯a. W ogóle nie pami«ta¯am, w jaki sposób si« tu dosta¯am ani tego, jak i kiedy ubra¯am si« w t« sukienk«.
Tego, jak t« sukienk« wybiera¯am, teŠ nie pami«ta¯am. Wszystko,
co si« wydarzy¯o od wypadku rodziców, spowija¯a g«sta mg¯a.
Gdy podnios¯am wzrok i spojrza¯am w stoj§ce przede mn§ lustro, z trudem rozpozna¯am dziewczyn«, która patrzy¯a na mnie
z jego tafli. Twarz mia¯am blad§, a pod oczami ciemne kr«gi. Nawet
ci«Ški makijaŠ, którym próbowa¯am je zas¯oniú, nie móg¯ ukryú tego,
co czu¯am. Wygl§da¯am na wychudzon§. Ostatnio Šo¯§dek mia¯am tak
ŁciŁni«ty, Še z trudem przychodzi¯o mi wmuszanie w siebie jedzenia.
Poprosi¯am, Šeby na chwil« zostawiono mnie sam§, zanim stan«
przed o¯tarzem obok m«Šczyzny, za którego nie chc« wyjŁú. Na
szcz«Łcie Jackie, Cricket i Karma okaza¯y zrozumienie i spe¯ni¯y
moj§ proŁb«. Sta¯am wi«c teraz milcz§ca, w bia¯ej sukience i zastanawia¯am si«, jak u licha uda¯o mi si« tak to wszystko schrzaniú.
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W mojej g¯owie uformowa¯ si« rozkaz i z kaŠd§ sekund§ dŞwi«cza¯ coraz g¯oŁniej.
Uciekaj!
Rzuci¯am okiem na ma¯e okienko z mlecznego szk¯a nad biurkiem pastora. To jedyna droga ucieczki z tego pomieszczenia, poza
drzwiami prowadz§cymi do koŁcio¯a. Tamt«dy nie mia¯abym szans
uciec niezauwaŠona. Ale to okienko… gdybym zdj«¯a sukienk«, moŠe bym si« zmieŁci¯a…
Moje stopy same si« porusza¯y i zbliŠa¯y mnie do tego okienka
i czekaj§cej za nim wolnoŁci.
Tylko dok§d tak naprawd« mia¯abym pobiec? Do Lincolna?
I powiedzieú mu, Še straci wszystko, do czego przygotowywa¯ si«
przez ca¯e Šycie, bo ja nie jestem w stanie przebrn§ú przez Łlub
z m«Šczyzn§, którego nie kocham?
Nim cokolwiek postanowi¯am, drzwi otworzy¯y si« z cichym
klikni«ciem.
Odwróci¯am si« i spojrza¯am w twarz mamy Ricky’ego — kobiety, która ponosi¯a ca¯§ odpowiedzialnoŁú za to, Še tu dziŁ sta¯am.
Równie dobrze mog¯a mi przystawiú broĮ do g¯owy, tak skutecznie
mnie zmanipulowa¯a.
Na chwil« przenios¯a wzrok na okienko i ponownie spojrza¯a na
mnie. W k§cikach jej ust majaczy¯ okrutny uŁmieszek, od którego
Šo¯§dek zacisn§¯ mi si« jeszcze bardziej.
— Okno? Naprawd«? Jak rasowa królowa dramatu. Wiem, co
sobie wyobraŠasz. şe gdy tylko do niego pobiegniesz, twój ksi§Š«
ci« ocali. — Spojrzenie jej zimnych, zielonych oczu sta¯o si« twarde
jak kamieĮ. — Ale to tak nie dzia¯a, Whitney. Gdy on si« dowie, Še
mog¯aŁ ocaliú jego idealne, wymuskane Šycie i jego spadek, ale tego
nie zrobi¯aŁ, uzna ci« za samolubn§ szmat«. Znienawidzi ci« do
koĮca Šycia — czy tego w¯aŁnie chcesz?

6

Kup książkę

Poleć książkę

ROZKOSZE GRZECHU

— Nie móg¯by mnie znienawidziú bardziej, niŠ ja nienawidz«
pani — odpowiedzia¯am szeptem.
— Ja teŠ za tob§ nie przepadam, ale jeŁli mój syn twierdzi, Še jesteŁ jego biletem do s¯awy, to jestem w stanie to prze¯kn§ú. — Znów
spojrza¯a na okno i pokr«ci¯a g¯ow§. — Ten ch¯opak Riscoffów ci«
nie kocha. By¯aŁ po prostu pierwsz§ z brzegu ¯atw§ do zaliczenia
panienk§, na jak§ trafi¯ po powrocie do miasta. Zobaczysz, Še zapomni o tobie, gdy tylko st§d wyjedziesz.
Jej s¯owa szatkowa¯y moje serce jak brzytwa.
— Nie moŠe pani tego wiedzieú.
— Wiem, Še dla Riscoffów liczy si« tylko jedno — zwyci«Šaú.
— Podesz¯a tak blisko, Še mi«¯a rozkloszowany dó¯ mojej sukienki
i bezceremonialnie narusza¯a moj§ przestrzeĮ osobist§. — JeŁli
on si« tu dziŁ pojawi, to lepiej, ŠebyŁ naprawd« dobrze to zagra¯a.
Lincoln musi uwierzyú, Še z nim skoĮczy¯aŁ. JeŁli zawiedziesz, to
zniszcz« jego i jego rodzin«. Zobaczysz.
Triumfuj§cy, diaboliczny uŁmiech na twarzy Renee jedynie utwierdzi¯ mnie w przekonaniu, Še ta kobieta by¯a na tyle szalona, aby
spe¯niú swoj§ groŞb«. Gdybym nie wierzy¯a w to od samego pocz§tku, od razu powiedzia¯abym o wszystkim Lincolnowi.
Tymczasem mog¯am tylko robiú to, co mi kaza¯a ta wariatka,
i modliú si«, aby jakoŁ to przetrwaú.
— PrzecieŠ tu jestem, prawda? Spe¯niam twoje polecenie.
— To dobrze. Ciesz« si«, Še to rozumiesz. — Renee przechyli¯a
g¯ow«, a jej idealnie usztywniona, odŁwi«tna fryzura ani drgn«¯a.
By¯a ¯adn§ kobiet§. Wci§Š wygl§da¯a m¯odo. Nikt by nie powiedzia¯, Še ma dwudziestosiedmioletniego syna. ChociaŠ w grymasie,
który na sta¯e wykrzywia¯ jej usta, i w surowym spojrzeniu by¯o coŁ
szorstkiego i twardego.
SzorstkoŁú niew§tpliwie by¯a pozosta¯oŁci§ po tym, jak Roosevelt
Riscoff j§ wykorzysta¯.
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— Ukryje ciª dok®adnie tak, jak jego ojciec ukry® mnie, i bªdzie ci p®aci® za milczenie, Še to kiedykolwiek siª zdarzy®o.
Jej gorzkie s¯owa z tamtego ranka, gdy wyzna¯a mi swoje ciemne
sekrety, w mojej g¯owie niepokoj§co harmonizowa¯y z tym, co
obiecywa¯ mi Lincoln podczas naszej ostatniej nocy:
— Chcª siª tob§ zaopiekowaú, Whitney. Pozwól mi na to.
I choú bardzo bym chcia¯a móc zignorowaú ostrzeŠenia Renee
Rango, bo przecieŠ Lincoln nigdy by mnie nie potraktowa¯ w taki
sposób, w jaki jego ojciec potraktowa¯ j§, to nie mog¯am zaprzeczyú, Še tamtej nocy odesz¯am od niego w¯aŁnie dlatego, Še coŁ takiego zasugerowa¯. şe znajdzie mi dom. şe b«dzie p¯aci¯ rachunki.
şe da mi pieni§dze na Šycie. A kiedy siª mn§ znudzi, zostawi mnie,
zgorzknia®§ i z wielk§ pustk§ w Łrodku.
Czego bym nie zrobi¯a, grozi¯o mi niebezpieczeĮstwo. Ale jedno wiedzia¯am na pewno: jeŁli wyjd« z tego koŁcio¯a, nie poŁlubiwszy Ricky’ego Rango, to jego matka zniszczy wszystko, na czym
Lincolnowi kiedykolwiek zaleŠa¯o.
Nie mog¯am do tego dopuŁciú.
Wytrwam w swoim postanowieniu — ocal« przysz¯oŁú Lincolna,
wychodz§c za Ricky’ego.
Co nie znaczy¯o, Še zrobi« to z radoŁci§.
Unios¯am brod« i spojrza¯am Renee w oczy.
— WyjdŞ st§d. Nie chc« ci« widzieú, dopóki nie b«dzie po
wszystkim.
Jej wargi drgn«¯y, a uŁmiech sta¯ si« jeszcze bardziej okrutny.
— Nie obchodzi mnie, czego chcesz. Zrobisz, co ci kaŠ«, albo
poniesiesz konsekwencje. — Podesz¯a do drzwi. — Zostawi« ci«,
ŠebyŁ mog¯a przygotowaú si« do swojego… wyst«pu.
Gdy tylko wysz¯a z pokoju, do Łrodka wsun«¯a si« Jackie.
— Whit, dobrze si« czujesz? JesteŁ jeszcze bledsza, niŠ by¯aŁ.
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Chcia¯am jej wszystko powiedzieú, ale ugryz¯am si« w j«zyk, aŠ
¯zy stan«¯y mi w oczach.
— Masz chusteczk«?
Jackie zmarszczy¯a brwi i poda¯a mi pude¯ko stoj§ce na pianinie
obok biurka pastora.
— Prosz«. Co si« dzieje? Masz w§tpliwoŁci?
W§tpliwoŁci? Mia¯am ochot« wykrzyczeú, jak bardzo nie mam
Šadnych w§tpliwoŁci, jak bardzo jestem pewna, Še to si« Şle skoĮczy,
Še nigdy juŠ nie zaznam szcz«Łcia. Ale nie powiedzia¯am nic. Pokr«ci¯am tylko g¯ow§ i ostroŠnie osusza¯am ¯zy pod oczami.
— Skarbie, wiesz przecieŠ, Še to dobra decyzja, prawda? Wiem,
Še wydawa¯o ci si«, Še coŁ ci« ¯§czy z m¯odym Riscoffem, ale to nie
mog¯oby si« skoĮczyú bia¯§ sukni§ w koŁciele i przysi«g§ w obecnoŁci ca¯ej twojej rodziny.
Podnios¯am na ni§ wzrok.
— Dlaczego tak mówisz? Sk§d moŠesz to wiedzieú?
— Relacje Gable’ów z Riscoffami nigdy nie koĮcz§ si« dobrze.
— Przerwa¯a na chwil« i zastanawia¯am si«, czy pomyŁla¯a o mojej
mamie, bo ja myŁla¯am o niej bez przerwy przez ca¯y ten dzieĮ.
Co by mi poradzi¯a? Nigdy si« nie dowiem… bo zgin«¯a, b«d§c
z Riscoffem. şo¯§dek znów mi si« zacisn§¯ i tym razem poczu¯am
pieczenie, gdy Šó¯ú podesz¯a mi do gard¯a. Ciocia chyba niczego
nie zauwaŠy¯a, bo mówi¯a dalej.
— Taka waŁĮ nie mog¯aby trwaú przez sto siedemdziesi§t lat,
gdyby obie strony nie piel«gnowa¯y starannie wzajemnej wrogoŁci.
Na pewno nie zdo¯a¯aby jej zakoĮczyú ¯zawa historia mi¯osna
o Romeo i Julii. Wiem, Še chcesz byú wyj§tkiem od regu¯y, Whitney.
Rozumiem to. Naprawd«. Ale nie moŠesz byú taka naiwna. On jest
zbyt m¯ody i zbyt lekkomyŁlny, abyŁ wi§za¯a z nim swoje nadzieje.
By¯aŁ po prostu pierwsz§ dziewczyn§ w Gable, jak§ sobie poderwa¯.
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To nie oznacza, Še b«dziesz ostatni§. Jestem wr«cz gotowa postawiú pieni§dze, Še nie b«dziesz.
— Ale… — Próbowa¯am jej przerwaú, wyjaŁniú, Še ona nie
zna¯a go tak, jak ja go zna¯am.
— şadnych „ale”, kochana. JesteŁ na to zbyt m§dra. W najlepszym razie b«dzie op¯aca¯ twoje rachunki, Šeby ci« mieú pod r«k§,
kiedy b«dzie potrzebowa¯ si« odstresowaú. Ale ty nie jesteŁ dziwk§,
Whitney. Zas¯ugujesz na wi«cej. Dlaczego mia¯abyŁ daú si« kupiú
jakiemuŁ m«ŠczyŞnie, skoro za tymi drzwiami czeka inny, który
chce ci« poŁlubiú i traktowaú jak królow§?
Nienawidzi¯am jej za te s¯owa, bo umacnia¯y wszystkie obawy,
które zasiali we mnie Lincoln i Renee. Lecz tak czy inaczej… fakty
pozostawa¯y niezmienne.
— Nie kocham Ricky’ego. — Podnios¯am wzrok, Šeby spojrzeú
w oczy Jackie. Spodziewa¯am si«, Še b«dzie wstrz§Łni«ta, ale nie
by¯a. W jej twarzy nie by¯o Łladu zaskoczenia.
— Tylko ci si« wydaje, Še to jest waŠne, bo jesteŁ jeszcze zbyt
niewinna, aby wiedzieú, Še to nieprawda. Nie musisz go kochaú,
aby si« nim pos¯uŠyú jako przepustk§ na wyjazd z tego miasta. JuŠ
puszczaj§ w radiu jego piosenk« i obie wiemy dlaczego. Zrób poŠytek ze swojej g¯owy, Whitney. UmieŁú w radiu wi«cej jego piosenek, w¯§cz t« maszyn« do robienia pieni«dzy, naucz si« graú w t«
gr«, a juŠ nigdy nie b«dziesz musia¯a si« o nic martwiú. To najlepsze
Šycie, jakie mog¯abym dla ciebie wymarzyú. Nie rezygnuj z niego
przez tak§ bzdur« jak mi¯oŁú.
Resztki nadziei na unikni«cie losu, jaki wykuli dla mnie inni ludzie, ulotni¯y si« jak krople deszczu na pustynnym piasku. Nie
by¯o w tym koŁciele ani jednej osoby, która by mnie zrozumia¯a,
gdybym wybieg¯a frontowymi drzwiami, zamiast podejŁú do o¯tarza i wypowiedzieú s¯owa przysi«gi wschodz§cej gwieŞdzie rocka.
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Ale nawet gdybym mimo wszystko tak zrobi¯a, to i tak niczego
by to nie zmieni¯o. Musia¯am wyjŁú za Ricky’ego, Šeby uratowaú
Lincolna.
Wybór by¯ prosty.
— Wi«c jak — jesteŁ gotowa mieú to z g¯owy?
Nigdy nie bªdª gotowa, pomyŁla¯am. Ale to bez znaczenia.
Spojrza¯am w oczy cioci Jackie i sk¯ama¯am:
— Tak.
Ciocia poca¯owa¯a mnie w czo¯o.
— JesteŁ dobrym dzieckiem. Twoja mama by¯aby dumna. Pójd« po
twojego brata i lepiej zacznijmy, zanim wydarzy si« jakieŁ nieszcz«Łcie.
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