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Gdy za ostatnim z gości zamknęły się drzwi i Jacks zawi-
nęła w folię pozostałe po przyjęciu przekąski, nowożeń-
cy pozbyli się kopniakami butów i padli na swoje nowe, 
małżeńskie łóżko, spoglądając w sufit.

– Chyba dobrze poszło, co?
Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Boulevard był 

skromny i kameralny. Urzędnik wymamrotał swoje zwy-
czajowe formułki, mama Pete’a się popłakała, po czym 
wszyscy przenieśli się do ich nowego domu na Sunny-
side Road, kupionego dzięki pomocy rodziców obu stron. 
Pete kręcił się, wsuwając podstawki pod puszki z piwem, 
Jacks krążyła po pokoju z tacami kanapeczek i kawałków 
ciasta, a jej najlepsza przyjaciółka Gina pokpiwała so-
bie, że już zachowuje się jak stara, szacowna żona. Jacks 
ogarnęła spojrzeniem niewielką kwadratową kuchnię ich 
skromnego segmentu w Weston-super-Mare, próbując 
odpędzić od siebie wspomnienie innej, pełnej światła, 
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przestronnej kuchni w willi nad brzegiem morza, gdzie 
nie tak dawno leżała na kozetce całkowicie zauroczona 
chłopcem, który snuł przed nią opowieść o wielkim, fa-
scynującym świecie i zapewniał, że któregoś dnia sama 
go zobaczy.

Jej wzrok padł na tatę obejmującego Pete’a za ramio-
na i doznała uczucia dziwnej satysfakcji. Podeszła i wśli-
zgnęła się pomiędzy nich.

– Mówię właśnie Pete’owi, że moja najlepsza rada to 
nigdy nie kłaść się spać w trakcie kłótni. Jeżeli nauczy-
cie się pokonywać trudności z uśmiechem, pomyśl tyl-
ko, ile radości czeka was w dobrych czasach!

– A moja najlepsza rada to nigdy nie słuchać jego rad! – 
Mama Jacks wskazała męża kciukiem. Mówiła nieco gło-
śniej niż zazwyczaj, ale nieczęsto zdarzało jej się wychylić 
trzy kieliszki musującego wina i cztery cytrynowe martini.

– Dziękuję, Don. – Pete z uśmiechem popatrzył na 
swoją świeżo upieczoną żonę. – Będę się nią dobrze opie-
kował, obiecuję – dodał, jakby jej tam nie było.

Pete przekręcił się na łóżku i pogłaskał Jacks po ra-
mieniu, wyrywając ją z zamyślenia:

– Dziwnie jest mieć ten cały dom tylko dla siebie. Trzy 
sypialnie, łazienka i dwa pokoje na dole... Nie mogę się 
przyzwyczaić po tylu latach w mojej klitce u mamy!

– Wiem, ja też. Tak się cieszę, Pete, tyle tu miejsca. – 
Pomasowała napiętą skórę na brzuchu. – Zwłaszcza że 
ani się obejrzymy, a będzie nas więcej!

– Mhm, już się nie mogę doczekać. Trzeba będzie od-
świeżyć najmniejszy pokoik, przytulnie go urządzić.
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– Za co? Nie stać nas teraz na nowe wyposażenie. – 
Była na siebie zła, że musi ostudzić jego zapał.

– Wiem. Nie miałem na myśli żadnych wielkich re-
montów. Ale można przecież parę razy przejechać tam 
pędzlem. A Gina ma zdolności artystyczne, moglibyśmy 
poprosić ją, żeby coś narysowała na ścianach...

– Nie ma mowy, widziałam jej „twórczość”. Dzięku-
ję bardzo. Biedny dzieciak musiałby co rano po otwar-
ciu oczu patrzeć na logo Take That.

Zachichotali oboje. Pete sięgnął po jej rękę.
– Mam żonę.
– Aha – uśmiechnęła się.
– Czujesz, że jesteś żoną? – zapytał.
– Chyba tak. A jak się powinna czuć żona?
Wyczuła, że wzrusza ramionami.
– Nie wiem. Może jak połowa jakiejś większej cało-

ści, która nie musi już samotnie zmagać się ze światem.
– O, Pete, jaki z ciebie romantyk! To urocze, co mó-

wisz. I tak, w takim razie czuję się jak żona. – Nachyliła 
się i pocałowała go w usta. – Ciekawe, jak długo będzie-
my tu mieszkać... – Słowa Jacks zawisły w ciemności.

– Pewnie z kilka lat, do czasu, aż staniemy na nogi. 
Ogarniemy to miejsce na wysoki połysk, wymienimy 
okna, zrobimy porządek w ogrodzie, odnowimy kuch-
nię i przeprowadzimy się do czegoś lepszego.

Jacks uśmiechnęła się w mroku na myśl o nowej kuch-
ni i zadbanym ogrodzie.

– Biedny dom. Mieszkamy w nim niecałe trzy tygo-
dnie, a już kombinujemy, jak by się stąd wynieść!
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– Dobrze jest mieć plan, Jacks, wyznaczyć sobie cel, 
a potem do niego dążyć. Na tym polega życie. Trzeba ro-
bić wszystko, żeby było coraz lepiej.

– To mi się podoba. Róbmy wszystko, żeby było co-
raz lepiej. Taki jest plan. – Ścisnęła go za rękę. – Chociaż 
mnie wystarczy to, co już mamy. No, może przydałaby 
się jeszcze łazienka w sypialni i wnęka na taką wielgach-
ną lodówkę w kuchni.

– A ja bym chciał mieć garaż. Zrobiłbym sobie warsz-
tat, miałbym gdzie trzymać wszystkie moje narzędzia 
i mógłbym robić rozmaite rzeczy.

Usłyszała, że się uśmiecha.
– Co na przykład?
– Nie wiem. Budować coś, naprawiać. Majsterkować. 

Marzy mi się takie dłubanie wokół domu.
Jacks zachichotała.
– Mówisz jak mój tata!
– Uznam to za komplement.
– A wiesz, co mnie się marzy? Przeszklona oranżeria 

z rattanowymi meblami, żeby się wyłożyć z nogami do 
góry, czytać gazetę i popijać kawę.

– Dopisuję do planu.
Przylgnęła do niego i położyła mu głowę na piersi.
– W życiu wszystko zawsze jakoś się układa, praw-

da, pani Davies?
Jacks uśmiechnęła się na ten wciąż nowo dla niej 

brzmiący zwrot.
– Prawda.



Powinna pewnie uważać to za swego rodzaju dar, tę zdol-
ność do budzenia się każdego ranka na kilka minut przed 
dzwonkiem budzika. Niby żaden problem – w końcu co 
za znaczenie mają dwie minuty tu czy tam? Ale gdyby 
je tak pododawać, to w skali roku zrobiło się z tego sie-
demset trzydzieści nieprzespanych minut, a dla kogoś 
równie przemęczonego jak ona takie dodatkowe dwana-
ście godzin snu byłoby na wagę złota. Pomyśleć, że mo-
głaby je wszystkie wykorzystać za jednym zamachem. 
Po prostu zostać w łóżku w absolutnej ciszy i odpłynąć 
bez najmniejszej obawy, że coś ją obudzi. Cóż by to była 
za rozkosz.

Leżała tak, wpatrując się w sufit, z którego zwisał ob-
szyty frędzlami niebieski abażur w indyjskie łezki, osła-
niając pojedynczą żarówkę. Mieli zamiar wymienić go 
na coś w odcieniu żółci, pod kolor tapety. Taki był plan. 
Chyba nawet oglądali raz jakieś lampy w British Home 
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Stores, już sama nie pamiętała. Dość, że piętnaście lat 
później wszystko nadal było po staremu. Podobnie jak 
w przypadku wszelkich innych sprzętów, które nie dzia-
łały, nie pasowały lub dokonywały żywota. Nauczyli się 
przywykać do każdej niewygody i żyli z nią, aż stawała 
się normą. To samo tyczyło się nawet kartonowych pu-
deł pełnych rupieci, których cały stos piętrzył się w ko-
rytarzu na dole. Miały wylądować na poddaszu. Co on 
wtedy powiedział? „Zostaw je tutaj, zabiorę to na strych 
następnym razem, jak przyniosę drabinę”. Trzy lata póź-
niej pudła zapuściły w korytarzu korzenie i stały się nie-
odłącznym elementem wystroju, niczym meble. Zamiast 
je wreszcie wynieść, odkurzała je w trakcie porządków, 
układała na nich czyste pranie, a dzieciaki rzucały na nie 
swoje szkolne torby. Już nawet nie wiedziała, co znajdo-
wało się w środku.

Rozwarła szeroko oczy, zmuszając ociężały od snu 
umysł do oprzytomnienia. Koszula nocna zrolowała jej 
się w niewygodną obręcz wokół talii. Uniosła biodra i jak 
wielki krab obciągnęła tkaninę, aż ułożyła się jej gładko 
pod nogami. Miała zwyczaj spać jednocześnie w koszuli 
nocnej i spodniach od piżamy, sama nie wiedziała, czy to 
z obawy przed chłodem, czy żeby utrudnić pole manewru 
Pete’owi, gdyby go naszła ochota. Chociaż trzeba przy-
znać, że ochota nie naszła go już dawno. I całe szczęście.

Spojrzała w bok, na swojego męża, który spał bez po-
duszki, z głową odchyloną do tyłu, otwartymi ustami 
i ciemną masą drobnych igiełek zarostu przenikających 
przez skórę, której przydałaby się solidna porcja kremu 
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nawilżającego. Na to nie było co liczyć – zdaniem Pete’a 
prawdziwy mężczyzna nie powinien nawet posiadać ko-
smetyków. Nieświadomy jej wzroku, podniósł rękę i po-
tarł się po nosie, po czym przekręcił się i sapnął jej prosto 
w twarz. Odwróciła głowę. O tej porze roztaczał wokół 
siebie mało przyjemny zapach. Był jeszcze młodym męż-
czyzną i nadal atrakcyjnym, kiedy się ładnie ubrał i wy-
szykował, ale w świetle wczesnego poranka jego spo-
cona od ciepłego snu twarz i nieświeży oddech budziły 
w niej obrzydzenie.

Uśmiechnęła się gorzko i poruszyła palcami u stóp ob-
leczonych w jego stare, sportowe skarpety, których uży-
wała do spania. Sexy, nie ma co. Czasami jeszcze potra-
fił wyzwolić w niej głęboko ukrytą tęsknotę, szczególnie 
gdy ładnie pachniał i tryskał energią, przypominając tego 
rezolutnego i pewnego siebie zgrywusa z dawnych lat. 
Jej myśli uciekły do czasów, gdy kończyli szkołę osiem-
naście lat temu. Uchodziła wtedy za piękność, z długi-
mi, smukłymi nogami, jasnymi włosami i cudowną opa-
lenizną utrzymującą się cały rok. Miała nos obsypany 
piegami i zielone oczy w obramowaniu długich, gęstych 
rzęs, których nawet nie trzeba było akcentować tuszem. 
Za każdym razem, gdy wpadało jej w ręce jakieś zdjęcie 
z młodości, nie mogła się nadziwić, ile miała wdzięku 
i jak zupełnie nie zdawała sobie z tego sprawy. Pamię-
tała za to świetnie wszystkie swoje kompleksy z powo-
du wgłębienia w podbródku i pająkowatych kończyn.

Pobrali się szybko, krótko po tym, jak się zaczęli spo-
tykać. W tamtym czasie zawsze spali głęboko wtuleni 
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w siebie, ze splecionymi nogami i jej twarzą leżącą mu 
na piersi. Każda chwila osobno zdawała się stratą cza-
su. Budzili się nad ranem, kochali się leniwie i znowu 
zasypiali. Wtedy odpoczynek nie był jeszcze tak ważny. 
Nie potrzebowała snu ani jedzenia, do życia był jej nie-
zbędny tylko on, wystarczała sama świadomość, że ma 
go przy sobie. Był dla niej wówczas wszystkim.

Jacks wysunęła się z łóżka i spojrzała za siebie, a on 
zacisnął oczy, zmarszczył nos i naraz puścił bąka. Prze-
wróciła oczami.

– Wtedy to były czasy – wyszeptała, zdejmując ręcz-
nik z oparcia starego stołowego krzesła stojącego w ką-
cie, i ruszyła pod prysznic.

– Mamo?
– Co? – odparła Jacks, nie podnosząc oczu znad gazety. 

Była siódma piętnaście. Odkąd wstała rano, zarzuciła coś 
na siebie i uczesała włosy, zdążyła już pozapalać światła, 
włączyć ogrzewanie, wyłożyć na stół płatki śniadaniowe 
i zaparzyć herbatę. Teraz siedziała przy kuchennym sto-
le i rozkoszowała się swoją jedyną wolną chwilą w ciągu 
dnia, przeglądając lokalne wiadomości. Krótki moment 
spokoju, zanim zwalał się na nią cały świat i porywał ją 
w szalony wir. Jak tę akrobatkę balansującą na gładkiej, 
lśniącej piłce, którą widziała raz w cyrku. Twarz miała 
rozciągniętą w przyklejonym uśmiechu, ale pod gruby-
mi, sztucznymi rzęsami Jacks dostrzegła w jej oczach 
śmiertelne przerażenie. Jeden niebaczny krok i runęła-
by w dół. Jacks doskonale znała to uczucie.
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– Mamo? – rozległo się znowu, tym razem znacznie 
głośniej.

Zamknęła oczy.
– Na litość boską, Martha, wiesz, że nie znoszę, kie-

dy wołasz mnie przez cały dom. – Uderzyła rozpostartą 
dłonią w blat stołu, a ślubna obrączka stuknęła miękko 
o drewno. – Ile razy mam ci powtarzać, że jeżeli czegoś 
ode mnie chcesz, to masz schodzić na dół! – Pokręciła 
głową i wróciła do czytania artykułu w „Weston Mercu-
ry”, który objaśniał, jak uniknąć smug podczas polero-
wania okien oranżerii jedynie przy użyciu ciepłej wody 
i kropelki octu.

Kroki córki zadudniły na drewnianych schodach. Jacks 
nabrała powietrza. Ile razy już ją upominała? Jak grochem 
o ścianę. Martha mieszkała z nią pod jednym dachem od 
siedemnastu lat, ale nadal nie opanowała sztuki rozmo-
wy twarzą w twarz, woląc się wydzierać między pokoja-
mi, i najwyraźniej nie potrafiła nauczyć się korzystać ze 
schodów tak, żeby cały dom nie trząsł się w posadach.

– Mam jakąś bluzkę do szkoły? – zapytała, podrygu-
jąc niecierpliwie w miejscu. W jej głosie dał się słyszeć 
gorączkowy ton. Jacks nie mogła pojąć, jakim cudem, 
mimo że od sześciu lat dzień w dzień wychodzili z domu 
za piętnaście ósma, poranek wydawał się niezmiennie 
Marthę zaskakiwać, jakby każdego dnia był czymś zgoła 
nieoczekiwanym, jakimś odstępstwem od normy.

Podniosła wzrok na przesadnie wyperfumowaną córkę, 
która stała w progu w wąskiej, czarnej spódnicy, grubych, 
wełnianych pończochach i bluzie od piżamy, przestępu-
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jąc z nogi na nogę i tapirując sobie włosy u nasady. Po-
stanowiła przemilczeć mocne, czarne krechy wokół oczu, 
przez które jej drobna, trójkątna buzia wyglądała niemi-
łosiernie prostacko. Gdy zostanie panią mecenas i będzie 
wbiegać po sądowych schodach w śnieżnobiałej bluzce, 
z teczką dokumentów pod pachą, na pewno daruje sobie 
kołtuny na głowie i krzykliwy makijaż. Upodobni się do 
swoich kolegów adwokatów. Jacks uśmiechnęła się do wi-
zji swojej błyskotliwej córki popisowo zdającej nadcho-
dzącą maturę, która otworzy przed nią bramy najlepszych 
uniwersytetów i utoruje drogę do oszałamiającej kariery. 
Ogromne wrażenie zrobiła na Jacks pani Fentiman, kobie-
ta, która wygłosiła w szkole Marthy pogadankę o zaletach 
pracy prawnika, a opowiadała w tak plastyczny i ekspre-
syjny sposób, że Jacks niemal czuła w ustach smak szam-
pana po wygranym procesie i zapach drewnianego biurka 
w kancelarii z widokiem na Katedrę św. Pawła. Pani Fenti-
man miała na sobie świetnie skrojony kostium i kolczyki 
Chanel. Takiego właśnie życia Jacks pragnęła dla Marthy. 
Chciała, żeby jej córka występowała w szkołach i motywo-
wała młode dziewczęta do walki o lepszą przyszłość. Żeby 
popijała szampana na salonach, a nie piwo pod mostem.

– To jak, mam jakąś bluzkę? – marudziła Martha.
Jacks kiwnęła głową.
– W bieliźniarce.
– W tej na górze przy schodach, tam, skąd właśnie 

zeszłam? – Martha wskazała na sufit.
– Właśnie tej. – Jacks wodziła palcem po tekście arty-

kułu, nieporuszona sarkazmem w głosie córki.
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– Mogę zapytać, co takiego czytasz? – zapytała Mar-
tha, ciamkając w ustach gumę – nawyk całkiem dla Jacks 
niepojęty przed śniadaniem. Wszystko potem musi prze-
cież mieć miętowy posmak. A co, gdyby się zachłysnęła 
przez przypadek? Nie warto było nawet o tym myśleć.

– Artykuł na temat pielęgnacji okien w oranżerii. 
– Podniosła oczy na córkę, a okulary w szylkretowych 
oprawkach zjechały jej na dół nosa.

– Ale my przecież nie mamy oranżerii! – Martha 
wzniosła oczy do góry.

Jacks zdjęła okulary i zapatrzyła się w szczytową ścia-
nę kuchni biegnącą przez całą szerokość segmentu.

– Jeszcze nie. Nie mamy oranżerii na razie.
Martha po raz kolejny przewróciła oczami.
– Może zamiast oranżerii moglibyśmy urządzić po-

kój na poddaszu, żebym nie musiała gnieździć się razem 
z Jontym? Nie cierpię z nim mieszkać. To niesprawiedliwe!

– O, naprawdę? Czemu nic nie mówiłaś? – Jacks 
uśmiechnęła się lekceważąco, podczas gdy dziewczyna 
z łomotem wbiegła znowu na górę. Jacks poczuła do-
brze znane, nieprzyjemne ukłucie. Martha miała rację. 
Nie powinna mieszkać z małym bratem. Ustawili regał 
w poprzek jej pokoju i upchnęli za nim Jonty’ego, kiedy 
wprowadziła się do nich jej matka. Od tej pory Martha 
nie omieszkała się na to skarżyć przy każdej najmniej-
szej okazji. Jacks miała nadzieję, że temat z czasem przy-
cichnie, ale tak się nie stało.

Pierwszy raz tego dnia pomyślała o siedmiu tysią-
cach czterystu osiemdziesięciu dwóch funtach leżących 
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na ich koncie oszczędnościowym od nieco ponad roku. 
Tyle zostało ze sprzedaży domu jej rodziców przy Addi-
cott Road, kilka ulic dalej, po tym, jak opłacili montaż 
podnośnika wannowego w łazience. Podnośnika, które-
go jej matka bała się używać, a poza tym, jak się okazało, 
znacznie łatwiej i szybciej było kąpać ją pod prysznicem. 
Koszt tego urządzenia był jednak niczym w porównaniu 
z instalacją dźwigu schodowego, o który Jacks obijała 
się regularnie w środku nocy i przez który musiała nie-
ustannie strofować Jonty’ego lubiącego przewozić nim 
swoje transformery.

– Wrócę późno! Bristol City grają dziś mecz towarzy-
ski, więc nie czekaj na mnie z kolacją, zjem coś na stadio-
nie! – zawołał z górnego podestu Pete z podnieceniem 
w głosie. Jacks pokręciła głową. Nic dziwnego, że Mar-
tha pozwalała sobie wrzeszczeć na cały dom.

– Dobrze – westchnęła. Sięgnęła po kubek i wychyli-
ła to, co w nim zostało. Pierwszy kubek herbaty w cią-
gu dnia był bez wątpienia najlepszy.

– Ma-mo! – zawył Jonty zza drzwi swojego pokoju.
– Poddaję się. – Jacks złożyła gazetę i wstawiła pu-

sty kubek i talerz po grzance do zlewu. – Co, kochanie?
– Potrzebuję jakieś przybory, żeby zrobić sławną bu-

dowlę!
– Co takiego? – Jacks odwróciła się i wyszła na kory-

tarz, lawirując między porzuconą w przejściu torbą sporto-
wą i zbiorowiskiem pudeł, z nadzieją, że się przesłyszała.

– Pani Palmer kazała nam przynieść z domu suche od-
pady, z których będziemy robić model słynnej budowli. 
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– Precyzyjny język wskazywał, że Jonty czytał z notatki, 
na którą bez wątpienia natknął się przed sekundą.

– Na kiedy?
Tylko nie dzisiaj, błagam, tylko nie dzisiaj…
– Na dzisiaj! – odkrzyknął.
– Chryste, Jonty, i mówisz mi o tym teraz? – fuknę-

ła Jacks.
Oparła dłonie na szczupłych biodrach i starała się ze-

brać myśli. Co takiego ostatnio wyrzucili, co mogłoby 
się nadać na model?

– Myślałam, że nie wolno się wydzierać na cały dom? 
– Martha wystawiła głowę zza drzwi łazienki, manipu-
lując przy włosach prostownicą podłączoną do gniazd-
ka nad schodami.

– Nie pouczaj mamy – wtrącił Pete, zbiegając po scho-
dach w bluzie z długim rękawem, puchowym bezrękawni-
ku, szerokich spodniach od dresu i grubych skarpetach – 
stroju przystosowanym do pracy na świeżym powietrzu.

– Powiedziałbym wcześniej, ale zapomniałem – tłu-
maczył się Jonty.

– Mleko się skończyło? – krzyknął Pete.
Jacks odwróciła się w stronę kuchni.
– Nie, stoi na szafce, obok czajnika! – Weszła na pierw-

szy stopień. – Co to znaczy „zapomniałem”, Jonty? Mó-
wiłam ci, że masz mi pokazywać kartki, które rozdają 
wam w szkole, zaraz po powrocie do domu. Na przygo-
towanie do lekcji potrzeba trochę czasu.

– No! Żeby nie było takiej wtopy jak na Święto Plo-
nów – zaśmiała się Martha.
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– Dziękuję za pomoc, Martha. Może lepiej kończ się 
szykować. – Jacks poczuła falę gorąca na twarzy na wspo-
mnienie o tym, jak wyprawiła syna na dziękczynną mszę 
z puszką czerwonej fasoli i czekoladowym jajkiem Ca-
dbury w ofierze. Tyle udało jej się złapać w ostatniej chwi-
li przed wyjściem. Podobno pani Palmer cmoknęła na ich 
widok z niezadowoleniem i zapytała, do czego ma służyć 
fasola, na co Jonty odparł: „Do jedzenia”. Jacks zgarnę-
ła ją kiedyś przez nieuwagę w sklepie i prawdę mówiąc, 
z ulgą pozbyła się ze spiżarni puszki, której wymyślna 
etykietka tylko ją denerwowała, jak nieme szyderstwo 
z jej mizernych zdolności kulinarnych.

– Przepraszam – miauknął Jonty.
– Nic się nie stało – uśmiechnęła się, bo na dźwięk 

skruszonego głosu ośmioletniego chłopca z miejsca stop-
niało jej serce. Był dobrym dzieckiem, jej ukochanym 
synkiem. – Możecie już schodzić oboje i siadać do śnia-
dania? Inaczej się spóźnimy!

– A ja przekazałam ci tydzień temu kartkę z informa-
cją o wycieczce do Paryża i ciągle nie powiedziałaś, czy 
mogę jechać, czy nie! – upomniała się Martha.

– Nie podjęliśmy z tatą decyzji – kiwnęła w jej stronę 
Jacks. Przyłożyła sobie rękę do czoła i rozmyślała usilnie, 
z czym wyprawić Jonty’ego do szkoły i jak wytłumaczyć 
Marcie, że nie stać ich na jej wyjazd do Francji. Oszczęd-
ności na koncie trzymali na czarną godzinę albo na wy-
padek awaryjnych wydatków na mamę. Własna oranże-
ria pozostanie dla niej już zawsze w sferze marzeń, tak 
jak wyjazd do Paryża dla Marthy. Paryż, to ci dopiero! 
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Zachciało jej się śmiać. Za jej czasów jeździło się na wy-
cieczki do elektrowni jądrowej Oldbury, pięćdziesiąt ki-
lometrów od domu, z całodniową wałówką w plecaku.

– W jakiej sprawie? – zapytał Pete z kuchni.
– Wycieczki do Paryża! – odpowiedziała Jacks.
– To co? Mogę jechać? – naciskała Martha.
Jacks pokręciła głową.
– Nie podjęliśmy jeszcze decyzji!
– Nie rozumiem, po co w ogóle ktoś mógłby chcieć 

jechać do Paryża! – dorzucił Pete zza stołu. – Okropne, 
brudne miasto, w którym roi się od bandytów, a żeby 
kupić filiżankę herbaty, trzeba zastawić dom!

– Dla ciebie wszędzie roi się od bandytów! Jak jecha-
łam sama autobusem do Worle poza miastem, też mó-
wiłeś, że mnie napadną, a nic się takiego nie stało!

– Miałaś po prostu szczęście. A to, że w Worle nic ci 
się nie stało, nie znaczy, że w Paryżu byłoby tak samo.

– A skąd ty możesz wiedzieć cokolwiek o Paryżu? Ni-
gdy tam nie byłeś! – przypuściła szturm Martha.

– Nie mam takiej potrzeby, skarbie. Wyłącznie dlatego.
– Ale cieszysz się, jak jedziesz do Bristolu!
– Dlatego że City grają. – Pete klasnął głośno w dłonie.
– Mogę iść z tobą na mecz dziś wieczorem, tato? – 

zapytał Jonty.
– Nie, chłopie. Żadnych meczów w tygodniu do cza-

su, aż będziesz mógł postawić swoją kolejkę w The Ro-
bins. Takie są zasady.

– Bierzesz te zasady z powietrza, jak ci pasuje – uję-
ła się za bratem Martha. – Mamo, dlaczego tata ma de-
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cydować o tym, czy pojadę do Paryża, czy nie? Wiesz, 
jaki on jest!

– Słyszałem, panienko Martho! – krzyknął Pete.
– Mamo, jaką budowlę mam zrobić? – zapytał Jonty.
– Hmm… – zamyśliła się Jacks, gdy nagle ponad fru-

wające między piętrami wymówki i pokrzykiwania wy-
bił się czysty, donośny dźwięk dzwonka.

– Babcia dzwoni! – krzyknęli Martha i Jonty jedno-
cześnie.

Wiem, nie jestem głucha.
Kiedy matka Jacks, Ida Morgan, zamieszkała z nimi 

półtora roku temu, sprawiała wrażenie zahukanej i wy-
lęknionej. Wtedy Jacks kupiła jej dzwoneczek, żeby 
w każdej chwili mogła wezwać pomoc. Niestety okaza-
ło się, że starsza pani potrzebuje jej aż za często.

Nikt nie zwrócił uwagi na pierwsze objawy demen-
cji, które dały o sobie znać kilka lat wcześniej. Ojciec 
Jacks, Don, uważał, że to nic poważnego, a reszta ro-
dziny poszła za jego przykładem, woląc pokpiwać so-
bie z jej roztargnienia. Co z tego, że Idzie zdarzało 
się zapomnieć, gdzie mieszka, albo podać na stół nie-
upieczone frytki prosto z zamrażalnika? Że przekrę-
cała imiona bliskich, trzymała jajka w bębnie suszar-
ki na pranie, a kluczyki samochodowe w pojemniku 
z kawą? Tata Jacks bagatelizował to wszystko i udawał, 
że nic się nie dzieje, nie chcąc straszyć żony i przyspa-
rzać dodatkowych zmartwień jedynaczce. Ale po jego 
śmierci stan Idy gwałtownie się pogorszył. A może po 
prostu ojciec skutecznie ukrywał przed Jacks powagę 
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sytuacji. Tak czy siak, był to dla niej prawdziwy zim-
ny prysznic.

Początkowo Jacks chodziła na Addicott Road, żeby za-
jąć się mamą w ciągu dnia, a wieczorem zaglądał do niej 
Pete – sprawdzał, czy wszystko w porządku, i zamykał 
na noc drzwi i okna. Któregoś dnia znalazł ją w ogrodzie 
w samej koszuli nocnej, gdy rozsypywała jedzenie na 
trawniku. Przez jakiś czas przyglądał się, jak układa stos 
z nieugotowanych ziemniaków, wytrząsa płatki z pudełek 
i rzuca w trawę szkielet starego kurczaka i kawałki sera.

– Co robisz, Ida? – spytał łagodnie.
Popatrzyła na niego błędnym wzrokiem.
– Daję jeść królikom – odpowiedziała. – One nie umie-

ją polować, wiesz?
– To nie jest najlepszy pomysł. Możesz przywabić 

szczury – tłumaczył miękko, jednocześnie zachodząc 
w głowę, czy teściowie mieli kiedykolwiek u siebie ja-
kiegoś królika.

– Nie opowiadaj głupot! – prychnęła. – To nie jest je-
dzenie dla szczurów, tylko dla królików!

Odprowadził ją do domu, gdzie jakby nigdy nic wzię-
ła się do parzenia herbaty.

Wkrótce potem Jacks i Pete zdecydowali, że powinna 
przeprowadzić się do nich na Sunnyside Road, a półto-
ra roku później Ida pogrążyła się w zupełnym otępieniu. 
Przestała się odzywać, nie licząc sporadycznych przebły-
sków świadomości. Nie chciała schodzić na dół na kana-
pę i cały czas spędzała w łóżku w swoim pokoju, przywią-
zana do starych nawyków i znanych sobie przedmiotów. 
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