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Prolog

Srebrzysta mg�a spowija�a ulice Genewy, gdy Abby
zgodnie ze swym zwyczajem wybra�a si� na poranny jogging.
Kiedy wychodzi�a z hotelu na spokojn� ulic�, niebo wci��
by�o ciemne, a powietrze rze�kie, dzi�ki ostatnim powiewom
nocnego wiatru. Portier dotkn�� palcami daszka czapki w
powitalnym ge�cie.

– Bonjour, Miss Monroe. Dzi� te� b�dzie pani biega�?
– Dzie
 dobry, Claude. Tak, id� pobiega�. Po raz ostatni

w Genewie. Jutro wyruszam do Pakistanu.
– Ach, tak. Wobec tego �ycz� szcz��cia. I udanego

joggingu.
Abby, zerkaj�c na zegarek, pomacha�a portierowi i

przygotowa�a si� do biegu. Poniewa� mia� to by� ostatni
raz, chcia�a, �eby wypad� jak najlepiej. Nast�pnego dnia
wsi�dzie na pok�ad samolotu lec�cego do Dubaju, a stamt�d
wyruszy na pó�noc Pakistanu, gdzie rozpocznie prac� w
programie oenzetowskim. Uprzedzono j�, �e tam nie ma
mowy o joggingu, poniewa� po pierwsze jest zbyt
niebezpiecznie, a po drugie pewnie i tak nie b�dzie na to
czasu.

Abby mia�a zaj�� si� ocen� programu szczepie




ochronnych dla UNICEF-u. To by�a jej pierwsza praca poza
granicami kraju i chcia�a zrobi� jak najlepsze wra�enie,
udowodni�, �e si� do tego nadaje, �e jest kompetentna i
zna si� na rzeczy.

W ten niedzielny poranek w Genewie panowa�a g��boka
cisza. Abby bieg�a w samotno�ci, na ulicach nie by�o jeszcze
samochodów ani przechodniów, nie by�o zwyk�ych ha�asów
miasta. S�o
ce dopiero zaczyna�o wy�ania� si� zza
widnokr�gu. Miasto usi�owa�o otrz�sn�� si� z d�ugiego
nocnego snu. Ulice i widoki zaciera�y si� przed oczami
Abby, gdy koncentrowa�a wszystkie swoje si�y na biegu. Z
ka�dym krokiem mocniej wali�o jej serce, a w nogach czu�a
pulsowanie. Mia�a ochot� si� zatrzyma�, ale wiedzia�a, �e
za kilka dni, za tydzie
 lub miesi�c zat�skni za tym
ogarniaj�cym j� teraz zm�czeniem; bieg�a wi�c dalej,
zmuszaj�c mi��nie do zapami�tania tego ostatniego wysi�ku.

Rozbola�y j� nogi, lecz bieg�a dalej z jeszcze wi�ksz�
determinacj�, przy ka�dym wdechu robi�c mocny zamach
ramionami. Gdy pokona�a niewielkie wzniesienie i zacz��a
biec po równej nawierzchni, jej oddech wyrówna� si� i
uspokoi�. W tym miejscu ulica, przy której sta�y eleganckie
stare budynki ONZ-etu, nieco si� zw��a�a. Wkrótce
majacz�ce w szarym porannym �wietle sylwetki rz�dowych
gmachów ust�pi�y miejsca cichej dzielnicy mieszkalnej z
drzewami, �ywop�otami i bramami prowadz�cymi na
prywatne posesje.

Abby znów skupi�a si� na drodze, �a�uj�c, �e nie zabra�a
ze sob� iPoda. Rozprasza� j� w�asny g�o�ny oddech.
Zawróci�a w stron� hotelu. Teraz bieg�a szerok� ulic� z
wysokimi wie�owcami po obu stronach, dziwnie pust� i
cich� nawet jak na niedzielny poranek. Para s�cz�ca si� z
przys�oni�tych kratownicami szybów wentylacyjnych
unosi�a si� leniwie w gór� i rozprasza�a w porannym



powietrzu. Abby wzi��a g��boki oddech. Ta nieokre�lona
godzina pomi�dzy noc� a dniem by�a jej ulubion� por� na
bieganie. Ws�uchana w rytm w�asnych kroków, Abby
zapomina�a o ca�ym �wiecie, skupiona na ruchu i fizycznych
doznaniach.

Nagle porann� cisz� przerwa�y jakie� krzyki. Kto� k�óci�
si� podniesionym g�osem. Abby zatrzyma�a si� w miejscu.
Wszystkie jej zmys�y by�y w stanie pogotowia. Rozejrza�a
si�. Dooko�a sta�y strzeliste biurowce i jedyne, co zobaczy�a,
to go�e �ciany granitu i stali. Zawaha�a si�. G�osy wzmog�y
si� jeszcze bardziej, ostre i natarczywe, i Abby u�wiadomi�a
sobie, �e dobiegaj� z góry. Unios�a g�ow�. Na balkonie
czwartego pi�tra m��czyzna przypiera� do balustrady
kobiet�, która broni�a si�, niebezpiecznie przechylaj�c do
ty�u.

Abby zakry�a d�o
mi usta. Zastyg�a w bezruchu.
Nagle m��czyzna nachyli� si� nad kobiet�. Czy�by j�

ca�owa�? Nie mia�a pewno�ci – k�óc� si� czy ca�uj�. Po
chwili uzna�a jednak, �e obserwowana przez ni� para toczy
walk�. Kobieta �ci�gn��a m��czy	nie okulary, a on rozz�o�ci�
si� i z�apa� j� za szyj�. Wtedy kobieta krzykn��a tak
przenikliwie, �e Abby nie mia�a ju� w�tpliwo�ci, �e jest to
krzyk przera�enia. Rozejrza�a si� wokó� w poszukiwaniu
pomocy, kogo�, kto móg�by powstrzyma� bieg wydarze
.
Ale znajdowa�a si� w dzielnicy biznesowej i na opustosza�ych
ulicach nie by�o ani jednego autobusu, ci��arówki
dostawczej czy nawet przechodnia. Kobieta znów krzykn��a,
wymachuj�c r�kami. Czy stara�a si� odepchn�� m��czyzn�?
Nagle obróci�a si� i jakby wyzwoli�a z jego u�cisku.

Z zabezpieczonych kratami przewodów wentylacyjnych
pod chodnikiem wydobywa�a si� para wodna, od której
Abby zacz��y szczypa� oczy. Zamruga�a, a gdy znów
spojrza�a w gór�, musia�a st�umi� krzyk przera�enia. Kobieta



spada�a.
Wszystko dzia�o si� jakby w zwolnionym tempie. Abby

z wal�cym sercem obserwowa�a t� scen� zupe�nie bezradna.
Wiedzia�a, �e kobieta upadnie wprost na beton. Pod
balkonem nie by�o �adnej mi�kkiej nawierzchni, ziemi czy
trawnika, niczego, co mog�oby zamortyzowa� upadek.
Przera�ona i bezsilna, Abby us�ysza�a swój w�asny krzyk,
zag�uszony nag�ym �wistem powietrza – kobieta przelecia�a
tu� obok niej i z g�uchym, dojmuj�cym �oskotem spad�a
wprost u jej stóp.

Abby zamar�a, zamkn��a oczy, jakby mog�o to co�
zmieni�, lecz gdy je otworzy�a po chwili, cia�o kobiety nadal
przed ni� le�a�o, skr�cone pod dziwnym k�tem, sugeruj�cym
z�amanie karku. Nachyli�a si� nad nim i cho� r�ce dr�a�y
jej jak szalone, pomaca�a szyj�, odruchowo szukaj�c pulsu.
Oczywi�cie go nie wyczu�a. Na oliwkowej skórze ofiary
pe�no by�o ran i siniaków, a wokó� g�owy tworzy�a si�
plama krwi. Abby ostro�nie wsun��a d�o
 pod spód i
wyczu�a spory ubytek – czaszka by�a roztrzaskana. Na
chodnik wycieka�a szara mazista substancja, która jeszcze
do niedawna by�a mózgiem. Kobieta mia�a rozrzucone na
boki r�ce, po�amane nogi, na jej twarzy wci�� malowa� si�
wyraz przera�enia, a z uszu i nosa ciek�a krew. Jeden z jej
zakrwawionych nadgarstków zdobi�y cienkie jaskrawe
bransoletki, na drugim za� mia�a tylko jedn� bransolet�,
szerok� i bogato zdobion� szlachetnymi kamieniami. W
d�oni �ciska�a po�amane okulary. Druciane oprawki
pokaleczy�y jej palce. Jej d�ugie czarne w�osy, zbryzgane
krwi�, by�y rozpuszczone i sp�ywa�y falami wokó� twarzy.
Lu	ne, kolorowe ubranie, w orientalnym stylu – Abby
widzia�a podobne w siedzibie ONZ-etu – by�o zaplamione
krwi�. Nachyli�a si�, staraj�c si� wyczu� oddech. Nic. Kobieta
nie �y�a. Nic ju� nie mog�o jej pomóc.



Abby usiad�a na pi�tach i usi�owa�a zebra� my�li.
Bransoleta na nadgarstku kobiety zal�ni�a nagle w �wietle
ulicznych latarni i cho� Abby chcia�a odwróci� g�ow�, nie
mog�a oderwa� wzroku od po�yskuj�cych kamieni.

– Hej, ty tam! – jaki� gro	ny g�os przerwa� cisz�. Podnios�a
g�ow� i zobaczy�a m��czyzn�, który k�óci� si� z kobiet� na
balkonie. Wychyla� si� najdalej jak móg�, obiema r�kami
mocno trzymaj�c si� balustrady. – Nie ruszaj si�! – zawo�a�.

Wsta�a i zrobi�a krok do ty�u.
– Hej, ty! – znów zawo�a�. – Nie ruszaj si�. Schodz� na dó�!
Serce Abby zacz��o bi� jak szalone. Przeczesa�a wzrokiem

ulic�. Kto� musia� przecie� us�ysze� te krzyki. Lecz ulica
nadal by�a pusta, przez co panuj�ca cisza zdawa�a si� jeszcze
bardziej z�owroga.

Powinna wezwa� pomoc. Cofn��a si� i uwa�nie rozejrza�a
wokó�. Ucieka�? A mo�e si� ukry�? Nie by�a w stanie my�le�
racjonalnie. Nie mia�a na to czasu. Po�piesznie rozejrza�a
si� za jak�� kryjówk�. Tu� obok, wzd�u� muru po lewej
stronie budynku ros�y rz�dy g�stych nieprzystrzy�onych
�ywop�otów. Przecisn��a si� mi�dzy krzakami i ukry�a jak
najni�ej przy murze, przywieraj�c ca�ym cia�em do
granitowej p�yty. Gor�co pragn��a by� teraz niewidzialna.

Czeka�a skulona, gdy m��czyzna stan�� w drzwiach i si�
rozejrza�. Nerwowo kr�c�c g�ow�, przeczesywa� wzrokiem
ulic�. Widzia�a, jak pochyla si� nad cia�em i za co� szarpie.
Nagle wsta� i si� odwróci�. Przylgn��a jeszcze mocniej do
muru starego budynku i patrzy�a przez szpary w listowiu.
Stara�a si� zapami�ta� wszystkie szczegó�y: szczup��
sylwetk�, mi�kki we�niany sweter w odcieniach grafitu,
przerzedzone szpakowate w�osy. M��czyzna zawaha� si�, po
czym ruszy� prosto w stron� �ywop�otu, za którym ukry�a
si� Abby. Wstrzyma�a oddech. Jej my�li galopowa�y. Czy
j� zauwa�y�? Mo�e us�ysza� bicie jej serca i ci��ki oddech?



Ulica wci�� by�a pusta. Miasto jeszcze si� nie obudzi�o.
Nawet gdyby zacz��a krzycze�, nikt by nie us�ysza� wo�ania
o pomoc.

Odg�os jego kroków by� coraz g�o�niejszy. Znów
wstrzyma�a oddech, modl�c si�, by jej serce przesta�o tak
g�o�no wali�.

Skuli�a si� jeszcze bardziej i patrzy�a ku swojemu
zdumieniu, jak m��czyzna mija krzewy, za którymi si�
schowa�a. Jednak jej nie dostrzeg�. S�ysza�a oddalaj�ce si�
kroki. Odszed�. Zmru�y�a oczy, �ledz�c jego poczynania.
Szed� ulic�, rozgl�daj�c si� na wszystkie strony. Szuka� jej.
Tego by�a pewna. Si�gn�� do kieszeni, wyj�� telefon
komórkowy i zacz�� ze z�o�ci� wybiera� jaki� numer. Nagle
odwróci� si�, staj�c niemal na wprost Abby, i zacz�� mówi�
do mikrofonu, nagl�cym i stanowczym tonem.

– Allez, allez!* – warkn��. – Tu comprends?** – Podrapa�
si� po g�owie. Spojrza� na le��ce na chodniku cia�o, a
wówczas w jego g�osie da�o si� s�ysze� narastaj�c� furi�. –
Immédiatement!*** – krzykn�� i gwa�townie si� odwróci�.
Abby patrzy�a, jak wraca do budynku, jego kroki milk�y, a
sylwetka znik�a za chmur� pary wodnej, która nagle doby�a
si� spod kratownicy.

Nie waha�a si� ani chwili. To mog�a by� jej jedyna szansa
ucieczki. Zerwa�a si� na równe nogi, przedar�a przez
�ywop�ot i pu�ci�a biegiem. Gna�a jak szalona ulicami
Genewy z powrotem do hotelu. Zdawa�o jej si�, �e min��a
ca�a wieczno��, nim wreszcie dotar�a na miejsce i zobaczy�a
u�miechni�tego Claude’a. Ci��ko dysz�c, niemal pad�a mu
w ramiona.

* Szybciej, szybciej!
** Rozumiesz?

*** Natychmiast!



– Prosz� nieco zwolni�, Miss Monroe. Czy poranny
jogging by� udany?

– Och, Claude, wezwij policj�! – Abby z trudem �apa�a
powietrze. – Wydarzy�o si� co� strasznego.



Rozdzia� 1

Abby obudzi�a si� gwa�townie i usiad�a na �ó�ku,
wyrzucaj�c przed siebie r�ce w obronnym ge�cie. Lecz
niczego przed ni� nie by�o. Jedynie cienkie prze�cierad�a,
które opad�y na ziemi�. Otar�a pot z czo�a, szybko wsta�a
i od razu ci��ko usiad�a, bo zakr�ci�o jej si� w g�owie.
Wci�gn��a g��boko powietrze, staraj�c si� zebra� my�li, gdy
niespodziewany odg�os kroków za drzwiami sprawi�, �e
zamar�a.

– Kto tam? – spyta�a szeptem, ale kroki ucich�y i
zapanowa�a g�ucha cisza.

Nagle w jej mózgu rozleg�o si� ci��kie dudnienie.
Dr��cymi d�o
mi usi�owa�a rozmasowa� g�si� skórk� na
r�kach. Jeszcze raz g��boko odetchn��a i rozejrza�a si�
wokó�, próbuj�c otrz�sn�� si� ze snu i oprzytomnie�. Jej
my�li spowija�a mg�a w�tpliwo�ci. Promienie s�o
ca pada�y
na rozklekotane krzes�o i stoj�c� na nim walizk�.

Pakistan.
By�a w Pakistanie. W domu, gdzie mieszkali szeregowi

pracownicy ONZ-etu. Przylecia�a wczoraj z Dubaju.
Obudzi�a si� po d�ugim, cho� niespokojnym �nie.



Odetchn��a z ulg� i przetar�a wci�� zaspane oczy.
Naprawd� od jej porannego joggingu w Genewie min��o
zaledwie czterdzie�ci osiem godzin? Wzdrygn��a si� na my�l
o kobiecie, która wypad�a z balkonu. Cho� pocz�tkowo
policjanci przej�li si� t� spraw� i zabrali Abby na miejsce
zdarzenia, szybko znu�y�y ich bezowocne poszukiwania
cia�a i zacz�li z niedowierzaniem unosi� brwi.

– By�am pewna, �e to wydarzy�o si� na tej ulicy – mówi�a
Abby. – Ale...

– Dlaczego si� pani waha? – przerwa� jej m�odszy
policjant. – To bardzo wa�ny szczegó�. Czy kto� wyrzuci�
kobiet� z balkonu? Czy sama wypad�a? Co si� naprawd�
wydarzy�o? I gdzie jest teraz cia�o? Cia�a nie znikaj� tak ot,
same z siebie.

Ten krzy�owy ogie
 pyta
 i nieudane próby znalezienia
zw�ok podsyci�y jedynie niepokój Abby. Przeczesywa�a
wzrokiem ulice, jednak wsz�dzie wznosi�y si� jednakowe
budynki z granitu i stali, praktycznie nie do odró�nienia.
A bez cia�a kobiety, stanowi�cego dowód, poczu�a, �e
opuszcza j� pewno��.

– Jeszcze raz – prosi�a. – Tam naprawd� le�a�a martwa
kobieta. Wcale tego nie wymy�li�am.

By�a w coraz wi�kszej panice i nie mog�a zebra� my�li.
Która to by�a ulica? Mo�e tamta nast�pna? Policjanci poszli
z ni� do kolejnej przecznicy, a potem jeszcze jednej. Teraz
pe�no tam by�o samochodów i przechodniów, ale cia�a
kobiety ani �ladu. W ko
cu odwie	li j� do hotelu. Na ich
ustach Abby dostrzeg�a drwi�ce u�mieszki.

– Radz� dobrze si� wyspa�, a o wszystkim pani zapomni
– powiedzia� m�odszy policjant tonem zdradzaj�cym
zniecierpliwienie.

– Ale... – usi�owa�a zaprotestowa�, lecz drugi
funkcjonariusz wszed� jej w s�owo.



– Nast�pnym razem prosz� si� upewni�, zanim pani do
nas zadzwoni – wykrzywi� twarz w niemal szyderczym
u�miechu.

Niestety, Abby nie mog�a zasn�� ani te� zapomnie�.
Nawet teraz doskonale pami�ta�a oliwkow� skór� tamtej
kobiety, jej g�ste czarne w�osy i bransolet�, która na
poranionym nadgarstku zal�ni�a niemal�e nieprzyzwoitym
w tych okoliczno�ciach blaskiem. Przed oczami mia�a
równie� twarz tamtego m��czyzny, który wybieg� na ulic�
i próbowa� j� znale	�, ukryt� w krzakach, a to wspomnienie
wci�� napawa�o j� strachem.

Poprzedniej nocy, w Dubaju, gdy nie mog�a zasn��,
oblana potem mimow��czonej klimatyzacji, wybra�a numer
hotelowej centrali telefonicznej i zadzwoni�a do Emily,
swojej najlepszej przyjació�ki w Bostonie. Zapomnia�a o
ró�nicy czasu i dopiero zaspany g�os Emily przypomnia� jej
o tym.

– Och, Em. Tak mi przykro, �e ci� obudzi�am. Tu jest
wczesny ranek, a ja musz� z kim� porozmawia�, musz�
komu� o tym powiedzie�.

– Co si� sta�o? – spyta�a Emily, przytomnym nagle
g�osem.

– Ja... o rany. To zabrzmi dziwacznie, ale w Genewie na
moich oczach jaka� kobieta wypad�a z balkonu, to znaczy
my�l�, �e ona wcale sama nie wypad�a. Chyba by�am
�wiadkiem zabójstwa. Serce mi wali, kiedy ci o tym mówi�.

Szybko zrelacjonowa�a wydarzenia: niesamowita cisza,
odg�osy k�ótni, kobieta wypadaj�ca z balkonu i gin�ca na
miejscu.

– Mia�a na r�ce tak� pi�kn� wysadzan� kamieniami
bransolet�. Pami�tam j� bardzo dok�adnie. Tylko ca�y czas
nie mam pewno�ci, czy ta kobieta sama wypad�a, czy
wypchn�� j� ten m��czyzna – zamilk�a, lecz Emily si� nie



odzywa�a.
– Em? Jeste� tam?
– A gdzie ty teraz jeste�?
Ton jej g�osu zdradza� zaniepokojenie.
– WDubaju. W hotelu przy lotnisku.Wczoraj wieczorem

przylecia�am tu z Genewy. Dzi� wylatuj� do Pakistanu.
Musia�am po prostu us�ysze� twój g�os. R�ce mi si� trz�s�.
– Abby wykona�a du�y wysi�ek, �eby opanowa� to dr�enie.
– Zg�osi�am to na policj�, Em. Pojechali ze mn� w tamten
rejon, ale nie znale	li�my cia�a. – Prze�kn��a g�o�no �lin�.
– Wiem, jak to brzmi, i wiem, �e policjanci my�leli, �e mi
odbi�o, ale jestem pewna, �e widzia�am kobiet�, która
wypad�a z balkonu i si� zabi�a. Nie wiem tylko, czy sama
wypad�a, czy kto� j� wyrzuci�.

– A dlaczego teraz jeste� taka zdenerwowana?
– Ten m��czyzna, który by� z ni� na balkonie, zszed� na

dó� i mnie szuka�, a kiedy wróci�am tam z policjantami,
cia�a ju� nie by�o, po prostu przepad�o. Zwyczajnie... –
Abby zawaha�a si�. Mia�a nadziej�, �e Em powie co�, co j�
uspokoi. Ale w s�uchawce panowa�a cisza i pomy�la�a, �e
pewnie po��czenie zosta�o przerwane. – Em, jeste� tam?

– Jestem. Staram si� zrozumie� to wszystko, co mi przed
chwil� opowiedzia�a�.

– Jezu! Ty te� mi nie wierzysz?
Emily ci��ko westchn��a.
– To nie tak. Ale czy jeste� pewna, �e ta kobieta nie �y�a?

To znaczy mo�e ona naprawd� wypad�a, a m��czyzna,
którego widzia�a�, rozgl�da� si� za kim�, kto móg�by pomóc,
a nie szuka� ciebie. Bo ta historia naprawd� brzmi
dziwacznie. Cia�a nie znikaj� tak po prostu, prawda?

– Sama nie wiem – Abby powiedzia�a te s�owa niemal
szeptem. – Mo�e on rzeczywi�cie dzwoni� po pomoc. Nie
mam poj�cia.



– Nie s�dzisz, �e mog�o ci si� co� przywidzie�?
– Nie. Na pewno nie uroi�am sobie tego wypadku! –

krzykn��a zirytowana Abby.
– Kocham ci�, Ab, ale masz sk�onno�� do

dramatyzowania, a przy tym wszystkim, co ostatnio dzia�o
si� w twoim �yciu... có�, wydaje mi si�... sama nie wiem,
ale mo�e przesadzasz. Pewnie widzia�a� samobójczyni�,
która usi�owa�a wyskoczy� z balkonu, albo kobiet�, która
si� po�lizgn��a i wypad�a. Mo�e od razu przyjecha�a karetka
i zabra�a j� do szpitala. – Emily zamilk�a, czekaj�c, a� jej
s�owa dotr� do przyjació�ki. – Ten wypadek na pewno by�
straszny, ale przypuszczam, �e leki antymalaryczne mog�y
to wyolbrzymi�. Czyta�a� o skutkach ubocznych lariamu.
Koszmary nocne, zawroty g�owy, za�amania nerwowe. A to
tylko znane skutki. Na dodatek jeste� w drodze do Pakistanu.
Mo�e to jaki� znak. Najlepiej wracaj do domu.

Abby wzi��a g��boki oddech.
– Emily, daj spokój. Nie wróc� do domu. To znaczy nie

teraz. I wcale nie uwa�am, �e dramatyzuj�. Po prostu nie
mog� si� otrz�sn��, bo mam wra�enie, �e widzia�am
zabójstwo.

– Abby, we	 g��boki oddech i pomy�l. Prze�y�a� jeden
cios za drugim. Straci�a� prac�, Eric od ciebie odszed�, a
teraz jedziesz do obcego kraju i bierzesz lariam. Wiesz, o
co mi chodzi. Jedyne, co mo�e kogo� w ca�ej tej historii
dziwi�, to czemu nie zarezerwowa�a� jeszcze biletu
powrotnego do domu.

Abby zawaha�a si�.
– Mo�e masz racj�. Nie w sprawie powrotu do domu,

ale je�li chodzi o ca�� reszt�.
– Postaraj si� tego nie dr��y�. – W g�osie Emily s�ycha�

by�o niepokój. – To musia� by� straszny wypadek, ale teraz
nie mo�esz ju� z tym nic zrobi�. Co si� sta�o, to si� nie



odstanie. Trzeba �y� dalej.
Abby b�bni�a palcami o blat biurka.
– Pewnie masz racj�, Em. Po prostu musia�am komu� o

tym opowiedzie�, �eby nie by�o to a� tak przera�aj�ce.
Widok tej biednej kobiety le��cej na chodniku by� naprawd�
okropny.

– Nadal chcia�abym, �eby� wróci�a do kraju – powiedzia�a
Em.

Abby wsta�a i przeci�gn��a si�, próbuj�c wymaza� z
pami�ci wspomnienie martwej kobiety. Westchn��a ci��ko
i znów przed oczami stan��a jej tamta bransoleta – pi�kna,
szeroka, diamentowa, mieni�ca si� rubinami, szafirami i
granatami. Kamienie l�ni�y tak, �e...

Stukanie do drzwi przerwa�o jej rozmy�lania.
– Zaraz wyjd� – zawo�a�a, otrz�saj�c si� ze wspomnie
.
Pokój Abby w domu pakista
skich pracownikówONZ-etu

by� wyposa�ony we w�asn� �azienk�, do której teraz
skierowa�a si� Abby. W niewielkim pomieszczeniu by�o
ca�kowicie ciemno. Abby w��czy�a �wiat�o, a chmara
karaluchów rozpierzch�a si� po k�tach. Mrukn��a z
niezadowoleniem i ostro�nie zacz��a omija� ogromne
insekty. Cho� w swoim mieszkaniu w bosto
skiej dzielnicy
Beacon Hill od czasu do czasu widywa�a karaluchy, by�y
one niczym w porównaniu z tutejszymi olbrzymami. Zdj��a
szlafrok, odwróci�a si� w stron� kabiny prysznicowej, wesz�a
do �rodka i skierowa�a g�ow� pod strumie
 letniej wody.
Mo�e prysznic zmyje z niej to wszystko. Po to przecie�
przyjecha�a do Pakistanu i zamierza�a zrobi� wszystko, aby
jej plan si� powiód�.

By�a �wie�o upieczon� dyplomowan� piel�gniark� w
Nowym Orleanie, gdy huragan Katrina uderzy� w miasto,
niszcz�c szpital, w którym pracowa�a. Woda zala�a budynek
do wysoko�ci dwóch metrów, a Nowy Orlean, pogr��ony



w morzu szabrowników, zgnilizny i nieszcz���, wydawa� si�
miejscem, z którego nale�a�o czym pr�dzej ucieka�. Wraz
z Emily wyruszy�y do Bostonu i tam Abby znalaz�a
wymarzon� prac� w szpitalu pediatrycznym, gdzie by�a
odpowiedzialna za szczepienia ochronne. Pilnowa�a, aby
niemowl�ta otrzymywa�y odpowiednie szczepionki,
prowadzi�a dokumentacj� medyczn� i rejestr wykonanych
szczepie
. Gnie	dzi�y si� z Emily w male
kim mieszkaniu
w Beacon Hill i akurat wówczas, gdy my�la�a, �e jej �ycie
jest idealne, pozna�a Erica, mierz�cego metr osiemdziesi�t
lekarza sta�yst� o bardzo wysokim mniemaniu o sobie, co
powinno da� Abby do my�lenia, lecz nie da�o. Straci�a
g�ow� i zakocha�a si� bez pami�ci.

Po trzech wspólnie sp�dzonych latach na jego widok
wci�� czu�a motylki w brzuchu, a gdy Eric wyzna� jej
mi�o��, by�a pewna, �e jej �ycie si� ustabilizowa�o: mia�a
wymarzon� prac�, a jej zwi�zek prze�ywa� rozkwit... Przez
trzy kolejne lata chodzi�a z g�ow� w chmurach, pewna, �e
Eric poprosi j� o r�k�. Jednak pierwsza zar�czy�a si� Emily,
a Ericowi jako� wcale nie da�o to do my�lenia. Abby
wzruszy�a ramionami. S�dzi�a, �e jest po prostu
przepracowany i tyle, wi�c nie porusza�a ju� tego tematu.

Kiedy kraj ogarn��a recesja i zacz��y si� ci�cia bud�etowe,
w szpitalu zredukowano liczb� etatów. A jej etat by� jednym
z pierwszych na li�cie. Eric nie bardzo si� tym zmartwi�.

– Nie przejmuj� si� tym – powiedzia�, co dla niej
zabrzmia�o jak „zaopiekuj� si� tob�”.

Zwolnienie z pracy mo�e okaza� si� szcz��ciem w
nieszcz��ciu, pomy�la�a, szans�, by si� do siebie zbli�yli.
Wkrótce Eric otrzyma� propozycj� etatu w Oregonie, a
Abby uzna�a, �e pojad� tam razem i rozpoczn� nowe
wspólne �ycie. Tymczasem po kilku tygodniach od czasu
zwolnienia i zaledwie kilka dni po jej trzydziestych



urodzinach Eric, m��czyzna, którego kocha�a nad �ycie,
zwyczajnie j� rzuci�, o czym na dodatek raczy�
poinformowa� w mailu. Napisa�, �e potrzebuje wi�cej
przestrzeni, wi�c przeprowadzi si� do Oregonu sam.
Marzenia Abby o stabilizacji si� rozp�yn��y. W mgnieniu
oka straci�a wszystko. Nie mia�a pracy, narzeczonego i w
trzydzieste urodziny zosta�a sama. Jej urodzinowy horoskop:
„W tym roku znajdziesz prawdziw� mi�o��” wydawa� si�
okrutn� drwin�.

Kiedy jej idealne �ycie prys�o jak mydlana ba
ka, Abby
schowa�a si� przed �wiatemw �ó�ku, poch�aniaj�c czekoladki
Godiva i ��opi�c wódk� Grey Goose, dopóki pozwoli� jej
na to �o��dek oraz kurcz�ce si� oszcz�dno�ci.

Doskonale wiedzia�a, �e nie mo�e w niesko
czono��
u�ala� si� nad sob�, i po ca�ym dniu i nocy, które sp�dzi�a
pogr��ona wmelancholii ze spuchni�tym gard�em i p�kaj�c�
g�ow�, wzi��a si� w gar�� i wyrzuci�a papierki po
czekoladkach oraz puste butelki, pewna, �e �mieciarza
rozbawi taki widok.

By�a zdecydowana porzuci� Boston i swoje nieszcz�sne
�ycie i wyjecha� jak najdalej od tego wszystkiego. Rodzice,
którzy niedawno przeszli na emerytur� i przenie�li si� na
osiedle dla seniorów na Florydzie, namawiali j�, �eby do
nich przyjecha�a.

– Abby, bardzo by�my si� ucieszyli, gdyby� si� do nas
sprowadzi�a – grucha�a mama. – Znów byliby�my we trójk�,
jak za dawnych czasów, kiedy by�a� ma�a.

Abby wzdrygn��a si� na t� my�l.
– Kocham ciebie i tat� – powiedzia�a – ale mam trzydzie�ci

lat, mamo. Sama musz� sobie z tym poradzi�.
– Wiem, kochanie. Pami�taj tylko, �e w naszym domu

zawsze jest dla ciebie miejsce – odpar�a matka.
Abby pragn��a jednak znale	� w�asne miejsce na �wiecie;



zw�aszcza teraz, gdy Emily mia�a wyj�� za m��, a Eric
odszed�. Musia�a si� pozbiera� i zrobi� co� dla siebie.
Przypadkiem znalaz�a w internecie ofert� pracy dla ONZ-etu,
sze�ciomiesi�czna misja jakby specjalnie skrojona na jej
potrzeby – statystyka szczepie
 – wi�c uzna�a, �e nie
zaszkodzi spróbowa�, i odpowiedzia�a na og�oszenie.
Zagmatwana procedura przesy�ania zg�osze
 mia�a chyba
za zadanie zniech�ci� mniej zdecydowanych kandydatów.
Jednak Abby wytrwa�a do ko
ca, zawzi�cie wype�niaj�c
nu��ce formularze. Mimo wszystko nie spodziewa�a si�, �e
pomy�lnie przejdzie proces rekrutacji, i gdy otrzyma�a
propozycj� pracy, by�a totalnie zaskoczona. By� mo�e wielu
potencjalnych kandydatów odstr�czy�o wynagrodzenie, a
w�a�ciwie kieszonkowe, czyli 500 dolarów z pokojem i
wy�ywieniem w domu dla pracowników ONZ-etu, a mo�e
zniech�ci�o ich miejsce pracy, czyli Peszawar w Pakistanie,
gdzie panowa�a „niestabilna sytuacja w zakresie
bezpiecze
stwa”, jak zosta�o to eufemistyczne okre�lone w
og�oszeniu.

Emily wzdrygn��a si� na wie�� o tej nowej posadzie.
– Pakistan?! – zawo�a�a. – Bo�e, Abby, czy nie lepiej

zosta� w kraju i tu poszuka� nowej pracy? Czy naprawd�
musisz przejecha� pó� �wiata, �eby odnale	� siebie?

– Ale ja wcale nie musz� odnajdowa� siebie. – odpar�a.
– Chc� tylko znale	� swoje miejsce.

– Co znów nasuwa mi to samo pytanie: dlaczego
Pakistan? – Emily by�a uparta. – Rzucasz si� w to bez
namys�u. Zosta
. Wszystko mo�esz znale	� tu na miejscu.

– Musz� zacz�� polega� na samej sobie, Em. Wyje�d�am,
wi�c przesta
 mnie przekonywa�.

I tak Abby znalaz�a si� w Pakistanie – którego jeszcze nie
tak dawno nie potrafi�a znale	� na mapie – jako pracownik
ONZ-etu. To mo�e by� przygoda mojego �ycia, my�la�a. To



miejsce, tak odmienne od wszystkiego, co by�o jej znane,
mog�o by� tym, czego potrzebowa�a.

Zakr�ci�a wod�, powietrze owia�o jej wilgotn� skór�,
przywracaj�c Abby do rzeczywisto�ci. Wysz�a spod prysznica
i szybko si� wytar�a. Mimo upa�u musia�a dostosowa� swój
ubiór do panuj�cych tu zwyczajów. Zosta�a poinstruowana,
�e kobiety w tym kraju nie pokazuj� obna�onego cia�a.
�adnych szortów, koszulek bez r�kawów, niczego, co mog�o
by� uznane za nieprzyzwoite. W�o�y�a d�ug� bawe�nian�
spódnic� i bluzk� z r�kawami i natychmiast poczu�a krople
potu sp�ywaj�ce po plecach.

Jej z�ote jak pszenica w�osy sp�ywa�y falami na ramiona.
Przeczesa�a palcami wilgotne pasma, staraj�c si� nada� im
jaki� kszta�t. Przetar�a zaparowane lustro i przyjrza�a si�
swemu odbiciu. Po raz pierwszy od miesi�ca jej br�zowe
oczy nie by�y podkr��one i zaczerwienione od p�aczu.
U�miechn��a si�, kredk� do oczu narysowa�a cienkie kreski
tu� nad lini� rz�s, a na usta na�o�y�a bezbarwny b�yszczyk.
Pakistan b�dzie o wiele lepszy od Oregonu, pomy�la�a.
Zak�adaj�c sportowe buty Nike, �a�owa�a designerskich
sanda�ów, które zosta�y w domu. Trudno, i tak pewnie nie
b�dzie okazji, �eby je nosi�, upomnia�a si� w my�lach.
Najwa�niejsze, �e pierwszy dzie
 jej ca�kiem nowego �ycia
ju� si� zacz��.

Z�apa�a torb�, otworzy�a drzwi, wysz�a na pogr��ony w
mroku korytarz i omal nie wpad�a na przysadzist�,
niewygl�daj�c� przyja	nie kobiet�.

– Przepraszam, nie zauwa�y�am pani – powiedzia�a.
Kobieta by�a ubrana w typowy dla tego rejonu strój, czyli

d�ug� tunik� i lu	ne spodnie, na g�owie mia�a szal, a w
d�oni �ciska�a szczotk�.

– Nazywam si� Abby i jestem nowym pracownikiem
ONZ-etu. – U�miechn��a si� do siebie w duchu. �adnie to



zabrzmia�o: „pracownik ONZ-etu”.
Kobieta pokiwa�a g�ow�, nie mówi�c ani s�owa, i Abby,

podejrzewaj�c, �e wypowiedzia�a to zdanie zbyt szybko,
powtórzy�a wszystko powoli, wyra	nie wymawiaj�c ka�d�
sylab� z nadziej�, �e tym razem kobieta j� zrozumie. Ta
jednak w odpowiedzi skrzywi�a si�, jakby ugryz�a gorzki
owoc.

– Nie jestem g�ucha – oznajmi�a z brytyjskim akcentem.
– S�ysza�am, co powiedzia�a�. Nazywam si� Hana. Jestem
tu gospodyni� i kuchark�. Ona ju� na ciebie czeka. Tam,
w pokoju. – Spojrza�a za siebie przez rami�, pokazuj�c
g�ow� korytarz.

Zak�opotana Abby wyci�gn��a r�k�.
– Przepraszam, Hano. Mi�o ci� pozna�. – Hana wzruszy�a

ramionami, odwróci�a si� i zaj��a zamiataniem pod�ogi. –
W takim razie do zobaczenia pó	niej.

Opu�ci�a wyci�gni�t� d�o
 i jako� prze�kn��a
rozczarowanie wywo�ane nieprzyjemnym zachowaniem
kobiety. Zebra�a w sobie ca�� odwag� i ruszy�a w stron�
�wiat�a na ko
cu korytarza.




