


Recenzje:

Gwiazdy, które spłonęły to książka wielowymiarowa: historia 
utraconego dzieciństwa, opowieść o poszukiwaniu swojego 
miejsca na ziemi i portret rozpadającego się małżeństwa 
głównej bohaterki, która wielokrotnie zaskoczy czytelników 
i zyska ich sympatię. Debiutancka powieść Melissy Falcon 
Field w pełni ukazuje jej liczne talenty, łącząc niezwykłą 
zmysłowość z chirurgiczną precyzją. To książka, która może 
śmiało konkurować z najlepszymi dziełami współczesnych 
autorów – nie możecie jej przegapić!
 

– Jan Elizabeth Watson
autorka Asta in the Wings i What Has Become of You

Gwiazdy, które spłonęły to opowieść o miłości, lojalności i po
czuciu bezpieczeństwa, o tym, jak ulotna potrafi być codzien
ność naszego życia, jak nagle potrafi powrócić dawna miłość 
i wspomnienia szalonej, beztroskiej przeszłości. To właśnie 
ta pierwsza płomienna miłość wtargnie w spokojne życie 
młodej matki i zburzy iluzję stabilności, przypominając jej 
o wszystkim, co musiała porzucić. Pisząc z pasją, Melissa 
Falcon Field udowadnia, że nie możemy uciec przed tym, 
co nieuniknione, i że przeszłość zawsze może zapukać do 
naszych drzwi.

– Bill Roorbach
autor The Remedy of Love i Life Among Giants



To wspaniała, wciągająca powieść – nie mogłam się od niej 
oderwać. Zamierzałam przeczytać jeden rozdział, a odłoży
łam ją dopiero po przeczytaniu ostatniego zdania. Akcja jest 
dynamiczna, a fabuła naprawdę wstrząsająca. Gwiazdy, które 
spłonęły nie pozwalają czytelnikowi na złapanie oddechu. 
Melissa Falcon Field ma prawdziwy dar przenoszenia nas  
w miejsca, które opisuje – bez trudu przedstawia miasta 
stanu Wisconsin i wybrzeże Connecticut jako miejsca peł
ne tajemnic i ukrytych marzeń, znajome, a jednocześnie 
zaskakujące. 
 

– Sarah Braunstein
autorka The Sweet Relief of Missing Children
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Część I



Jeśli mam być szczera, muszę przyznać, że wszystko 
zaczęło się psuć jeszcze przed punktem krytycznym: 
podczas stypendium kardiologicznego Milesa i moich 
badań nad dziurawą warstwą ozonową nad Antarkty
ką, gdy jeszcze uznawano mnie za eksperta od czegoś, 
niedługo po tym, jak się pobraliśmy – właśnie wtedy 
przeszłość zaczęła nas dręczyć po raz pierwszy.

Potrafię określać czas tylko przy pomocy odniesień do 
pogody. Pamiętam, że były to pierwsze dwa dni ogromnej 
zamieci w styczniu 2005 roku – sztormu czwartej kategorii, 
który przyniósł ze sobą arktyczne warunki i w ciągu trzech 
dni zasypał Nową Anglię prawie dwoma metrami śnie
gu. Może to ta zamieć przywołała tamte wspomnienia? 
Tego nigdy nie będę pewna.

Tamtego dnia poczułam się w pracy bardzo samot
na – zamieć zawsze wywołuje u mnie podobne emocje, 
a wtedy dodatkowo wszystkie drogi były nieprzejezdne. 

ROZDZIAŁ 1

PAMIĘĆ
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Miles także został uziemiony w pracy, więc postanowi
łam przeczekać ten czas w laboratorium. Pochylając się 
nad satelitarnym obrazem nagrzanej i rozdartej tropo
sfery, nie mogłam się skoncentrować – wspomnienia 
przebijały się przez moje skupienie jak meteoryty przez 
atmosferę naszej planety.

To właśnie tam, w laboratorium, siedem lat temu – 
przed naszym synem, przed przeprowadzką – przeszłość 
wróciła do mnie jak błyski świateł, w urywkach mojej 
młodości. Czas, gdy mogłam jeszcze wszystko zatrzymać, 
gdybym tylko widziała więcej. I miała więcej odwagi. 
Moja matka odstawiająca piwo taty na stół, trzask drzwi, 
jej drobna figura uciekająca na zewnątrz, we wczesny 
zmrok. Bezgwiezdne niebo i gęsta mgła – tak gęsta, że 
skropliła się w rosę na mojej nastoletniej skórze. Potem 
przed matką pojawia się ogromny dom na 101 Quayside 
Lane, jego kontury wyrastają z mgły jak statek widmo.

Czułam, jak moje buty zostawiają ślady na pokrytym 
śniegiem piasku, słyszałam szybkość własnego oddechu, 
czułam, jak poruszają się moje ramiona, gdy biegłam za 
matką. Potem zobaczyłam żwirową drogę prowadzącą 
do domu i sylwetkę mojej matki, zanim zniknęła za 
ogromnymi, dębowymi drzwiami. Czekałam. Czułam, 
że wiatr nadchodzący od wody wzmaga się, czułam go 
w swoich włosach. Śnieg szalał dookoła mnie, a Long 
Island Sound drżał pod moimi stopami.

Nie chciałam widzieć tego, co stało się później, mu
siałam powstrzymać nadchodzący horror. Zostawiłam 
niedokończony raport na biurku i wybiegłam z labo



gwiazdy, które spłonęły 9

ratorium, prosto w zamieć. Nie byłam już przestra
szoną nastolatką, lecz dorosłą kobietą – i jako dorosła 
stałam teraz w zamieci. Oddychałam głęboko, zimno 
wypełniało moje płuca, płatki śniegu przemoczyły moje 
włosy i laboratoryjny fartuch. Sama nie wiem, ile czasu 
tak stałam otoczona śniegiem miotanym przez wiatr. 
W końcu straciłam czucie.

Ukryłam te wspomnienia przesiąknięte magnetyzmem 
i samotnością – ukryłam je przed Milesem, przed samą 
sobą. Jednak ta trudna, niejasna przeszłość okazała się 
silniejsza i z upływem czasu znów zaczęła mnie nękać, 
odnajdując we mnie ogromne pragnienie, by ją napra
wić. Czułam się jak bohaterka jednej z moich ulubio
nych legend plemienia Khoisan – o małej dziewczynce 
w kotlinie Kalahari. Lata samotności pod bezlitosnym 
pustynnym niebem uczyniły ją porywczą. Pewnego dnia 
sięgnęła prosto w płonące ognisko po garść rozgrzanych 
do czerwoności węgielków i rzuciła je do góry, w nie
biosa. W ten sposób stworzyła Drogę Mleczną, która 
stała się jej zbawieniem: światło tej galaktyki rozjaś
niało pustynię południowej Afryki, dzięki czemu mo
gli tam przybywać podróżnicy i dziewczynka już nigdy 
nie była samotna.

Po dwunastu tygodniach rozmów z Milesem i Anną, 
moją terapeutką, widzę wyraźnie, jak powoli stawałam 
się coraz bardziej samotna: w taki sam cichy, prawie 
niewidoczny sposób zaczęło się rozpadać nasze mał
żeństwo. Przestałam poznawać samą siebie – w głębi 
własnego mroku stałam się niewidzialna. Desperacko 
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szukając ratunku, dokładnie tak, jak dziewczynka z le
gendy, włożyłam swoją dłoń prosto w ogień.

Jednak jedyne, co znalazłam, to tamte wspomnienia, 
niemal siedem lat później po tej dziwnej nocy w labo
ratorium badań atmosfery Uniwersytetu Connecticut. 
Ledwo zdążyliśmy się z Milesem rozpakować po prze
prowadzce do Madison w stanie Wisconsin, gdy znów 
wszystko spowił śnieg. Jednak w dniu moich czterdzie
stych urodzin głośne wołanie mojego szesnastomiesięcz
nego syna uratowało mnie przed najgorszymi z nich.

To była szósta trzydzieści rano, może siódma. Przez głoś
nik elektrycznej niani głos dziecka brzmiał poważnie, 
głęboko; obudził mnie. Jonah krzyczał: 

– Przyjdź!
To pewnie to słowo sprawiło, że w półśnie zobaczy

łam widmo mojej matki – oziębłej i zagniewanej, która 
w wieku czterdziestu lat zeszła po schodach wejścio
wych ze swoją walizką na kółkach. Pamiętam, że była 
czerwona, tak jak jej szminka.

Miałam czternaście lat, gdy wyszła z domu i zeszła 
z naszej werandy. Mój ojciec, moja siostra Kara i  ja 
wspólnie obserwowaliśmy, jak idzie wzdłuż muru do 
końca naszego spalonego podjazdu, wciąż oklejonego 
policyjną taśmą. Długi, gruby warkocz kołysał się na 
jej plecach, a ona szła do samochodu, którego nigdy 
wcześniej nie widzieliśmy. Czekał na nią przed naszym 
domem, a gdy do niego doszła, zatrzymała się na chwilę 
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i odwróciła w naszą stronę. Pomachała nam na pożeg
nanie.

Wydawało mi się, że to tylko zabawa. We mgle nie 
mogłam dokładnie zobaczyć jej twarzy, ale byłam prze
konana, że zaraz do nas wróci. Już czułam ciepło jej ust 
na moim policzku, a w głowie widziałam, jak ojciec obej
muje naszą drobną mamę swoimi silnymi ramionami. 
Mimo że zachrypł od ciągłego wołania, nie przestawał: 

– Kat, wróć!
Ona jednak nie wróciła, tylko wsiadła do samochodu 

ze swoją czerwoną walizką na kółkach. Z Karą patrzy
łyśmy, jak kierowca samochodu kradnie nam mamę. 
Widziałyśmy, jak tylne światła samochodu znikają we 
mgle, i słuchałyśmy, jak tata wciąż ją woła długo po tym, 
gdy odjechała. Gdy w końcu przestał, bezwładnie osunął 
się po drzwiach i rozpłakał, ukrywając twarz w dłoniach.

Głos Jonaha przerwał wspomnienie o ojcu. Znów byłam 
w teraźniejszości. 

– Przyjdź! Mamo, proszę!
Odrzuciłam kołdrę i spojrzałam za okno: grube chmu

ry przesuwały się powoli nad śniegiem pokrywającym 
środkowy zachód Stanów Zjednoczonych. Świtało.

Jordan krzyczał głośno, oddychając gwałtownie: 
– Mamo! Przyjdź!
Związałam włosy, zastanawiając się, gdzie teraz jest 

moja matka. Co bym jej powiedziała, gdybym znów 
ją zobaczyła? Drzwi łazienki były uchylone, Miles był 
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w środku. Patrzyłam, jak stuka ostrzem golarki o kant 
umywalki.

Stał odwrócony do mnie plecami. Przytył – oponka 
wokół jego pasa wyraźnie urosła. Przyglądałam się jego 
twarzy, wprawioną dłonią chirurga dotknął wgłębienia 
na środku podbródka. 

Głos Jonaha był pełen desperacji i histerii: 
– Proszę, mamo!
Wstałam, a Miles odwrócił się w moją stronę. War

stwa kremu do golenia nad jego górną wargą wyglądała 
jak biały wąsik. 

– Claire, idź do dziecka.
Zakładając szlafrok, zastanawiałam się, czy właśnie 

w wieku czterdziestu lat w końcu go zostawię, poddając 
się temu niezadowoleniu, którego nigdy nie umiałam 
dokładnie określić. Czy zrobię to teraz, gdy Jonah jest 
jeszcze zbyt mały, by cokolwiek pamiętać?

Odrzuciłam te myśli. Nie chciałam nawet sobie wy
obrażać, jak to wszystko by wyglądało. Wciąż dobrze 
pamiętałam traumę związaną z odejściem mojej matki. 
Jej egoizm był tylko pierwszą przewróconą kostką do
mina i rozpoczął reakcję łańcuchową, której skutków 
nie mogliśmy uniknąć.

Założyłam kapcie i przeszłam przez naszą sypial
nię, opuszkami palców dotykając boazerii z ciemnego 
drewna, która była na każdej ścianie wynajmowanego 
domu, ciemnego i zimnego. Mijając wbudowaną ko
modę, poczułam, jak bardzo tęsknię za domem, który 
zostawiliśmy na Wschodzie tylko kilka miesięcy wcześ
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niej – słonecznego miejsca, które właśnie skończyliśmy 
odnawiać i które oddaliśmy za ułamek jego wartości. 
Nasze wzajemne zaufanie zdawało się upadać równo
cześnie z rynkiem nieruchomości.

Mój mąż, niezłomny doktor Miles Bancroft, wycierał 
twarz ręcznikiem. Był bez koszulki. Wychylił się z ła
zienki i zatrzymał mnie, całując.

– Claire Elizabeth! – powiedział. – Czterdzieści lat! 
Wszystkiego najlepszego!

Nie odpowiedziałam i minęłam go, idąc do pokoju 
dziecka. Jonah trząsł barierkami swojej kołyski jak zde
nerwowany skazaniec drzwiami swojej celi. Uspokoił 
się dopiero, gdy wzięłam go na ręce.

– Już jestem, kochanie – wyszeptałam mu do ucha.
Przytuliliśmy się do siebie. Pamiętałam, jak ciężko 

było mu przyjść na świat i jak przez pewien czas moja 
ogromna miłość do niego zupełnie mnie zaślepiła. Za
stanawiałam się wtedy – i dziś też zastanawiam się nad 
tym dość często – jak mogłam spędzić całe swoje do
tychczasowe życie bez mojego chłopca. 

Jonah objął moją szyję, wciskając swoje malutkie 
stópki w moje żebra.

Pocałowałam oba jego uszka, jak każdego poranka.
– Spójrz – powiedziałam. Pokazałam mu przez okno,  

jak na zewnątrz pada coraz więcej śniegu. Kołysali
śmy się przez chwilę. Od Jeziora Mendota nadcho
dził chłodny front. Wiedziałam, że opady w Madison 
i południowośrodkowym Wisconsin będą większe, niż 
zapowiadano.
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Jonah nie podzielał mojego zainteresowania klima
tem – jak każdego ranka zaczął domagać się śniadania, 
marszcząc brwi i klepiąc mnie po twarzy. 

– Mamo, jeść!
Schodząc po schodach do kuchni z Jonahem w ra

mionach, wspominałam wszystkie swoje poprzednie 
urodziny – lata ciast i tortów z różowobiałym lukrem 
i zawsze to jedno życzenie nie do spełnienia. Nikt nie 
jest w stanie cofnąć czasu.

Wkraczając w monotonię porannej rutyny, przypomi
nałam sobie o świetle przekrzywionych małych urodzi
nowych świeczek towarzyszącym mi przez czterdzieści 
lat. Myśląc o śniadaniach i lunchach, które będę musiała 
zrobić, myślałam o tym, że od odejścia matki minęło 
prawie dwadzieścia sześć lat. Jej zniknięcie zmieniło 
wszystko – po nim to Dean zapalał świeczki na moim 
urodzinowym torcie, jeszcze zanim wyjechał na połu
dnie. Pamiętałam dobrze jego ciepły oddech w moim 
uchu i jego życzenia: 

– Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, Clare!

Dean D’Alessio był moją pierwszą miłością. Mieszkał 
przecznicę od nas, po drugiej stronie Willard Street, 
w niebieskim domu w stylu ranczo, takim samym jak 
dom moich rodziców, z wyjątkiem aluminiowego za
daszenia dodanego przez jego mamę. Dorastaliśmy na 
identycznych werandach, słuchając dźwięków Long Is
land Sound, patrząc na wybrzeże Connecticut znikające 
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w oddali. Mewy skrzeczały nad liniami wysokiego na
pięcia, które łączyły jego stronę ulicy z moją.

Pierwszy raz zauważyłam go w śnieżny, listopadowy 
dzień, zaraz po Święcie Dziękczynienia. Miałam dość 
dań z indyka, które były jedyną rzeczą w naszej lodówce 
– zostawiłam jedenastoletnią Karę oglądającą Królika 
Bugsa i z drobnymi w kieszeni poszłam na zakupy do 
sklepu pana Miccuciego na rogu naszej ulicy. 

Śnieg na drodze był bardzo głęboki. Przebijając się 
przez zaspy, obserwowałam Deana. Spojrzał na mnie; 
właśnie rozbijał ostatnią bryłę lodu blokującą wyjazd 
z domu sąsiadów. Wrzucił łopatę na tył swojego pickupa 
i głęboko naciągnął zimową czapkę – prawie zakryła jego 
oczy. Dean był wyższy i lepiej zbudowany niż cherlawi 
chłopcy z mojej szkoły. Jego postura roztaczała aurę 
pewności.

Czekałam na przejściu dla pieszych na zielone świat
ło, trzęsąc się z zimna. 

– Hej! – zawołał w moim kierunku i zaczął iść w moją 
stronę. Zerknęłam za siebie. Pod początkami zarostu 
zobaczyłam jego wyraźne rysy.

– Jak masz na imię? – spytał, wpatrując się we mnie 
swoim intensywnym spojrzeniem.

Podekscytowana i pełna nerwów wyszeptałam: 
– Claire.
– Ładne imię – odpowiedział. – I ładna dziewczyna.
Właśnie wtedy sygnalizator zabrzęczał, oznajmiając 

zmianę światła. Dean odwrócił się, wsiadł do swojego 
samochodu i odjechał.
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Gdy szłam ulicą, zdawało mi się, że unoszę się po
nad chodnikiem. Miałam głębokie uczucie triumfu. Nie 
mogłam się powstrzymać – spojrzałam za siebie tylko 
raz i zobaczyłam czerwone tylne światła jego pickupa.

Jednak zaledwie kilka minut później, gdy kończyłam 
kawałek pizzy pod markizą sklepu pana Miccuciego – 
który podrzucając ciasto do góry, głośno śpiewał swoim 
głębokim barytonem Wróć do Sorrento – Dean D’Alessio 
wyjechał zza rogu, opuścił szybę i wykrzyknął moje imię.

Pomachałam do niego nieśmiało, z trudem powstrzy
mując chichot. Od tego czasu podkochiwałam się w nim 
w sekrecie przez dwa miesiące, aż do ranka 28 stycznia 
1986 roku.

Tamtego styczniowego dnia, brnąc przez topniejący, 
brunatny śnieg, niosłam do szkoły papierowy model ko
mety Halleya. Na lekcji mieliśmy oglądać start promu 
kosmicznego Challenger z Centrum Kosmicznego im. 
Johna F. Kennedy’ego,, ale ja myślałam tylko o dwóch li
stach, które trzymałam w dwóch kieszeniach mojej kurt
ki. O liście, który ukradłam z biurka mojego ojca, i o tym, 
który dostałam od Christy McAuliffe. Pani McAuliffe 
miała trzydzieści siedem lat i była nauczycielką z New 
Hampshire, którą wybrano z ponad 11 000 zgłoszeń 
do udziału w podróży Challengera jako „nauczyciela 
w kosmosie”. Gdy tylko odprowadziłam Karę do szkoły, 
Dean zatrzymał się przy krawężniku i zaproponował, że 
mnie podwiezie.

– Claire – zawołał – może zawiozę cię do szkoły? 
Chyba nie chcesz zniszczyć swojej komety w tym śniegu.
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Przez mój model nagle poczułam się jak małe dziecko. 
– Czemu nie – odpowiedziałam. – Pewnie.
Dean wysiadł z samochodu i wziął moją kometę, ot

wierając przede mną drzwi. W styczniu tamtego roku 
właśnie skończyłam czternaście lat i moi rodzice zaczęli 
przestrzegać mnie przed wsiadaniem do samochodu ze 
starszymi chłopcami. Mimo ich uwag i świadomości, że 
byliby temu przeciwni, wsiadłam do samochodu Deana 
z rumieńcami na twarzy. 

Brokat z modelu był wszędzie. Chłopak oddał mi mój 
model i położył swoją dłoń na moim kolanie. Gorąco 
jego dotyku sprawiło, że poczułam, jakby coś otwierało 
się wewnątrz mnie.

Z nerwów gryzłam wargi. Spytałam go: 
– Chodzisz do szkoły?
– Przestałem, gdy miałem szesnaście lat, rok temu. 

Właśnie zdałem zaocznie maturę i ani trochę nie brakuje 
mi tych bzdur. – Odpalił dwa papierosy od jednej zapałki 
i podał mi jednego. – Zapalisz?

Wzięłam od niego papierosa i trzymałam pomiędzy 
palcami, lecz nie włożyłam do ust. Paliłam już wcześniej 
– za biblioteką, z moją sąsiadką Staci DiMaggio i Tonym, 
jej starszym bratem – i nie podobało mi się, jak potem 
kręciło mi się w głowie. Bardziej podobał mi się kształt 
płomienia zapałki przypominający łzę i zapach dymu. 
Jednak nie odmówiłam Deanowi. Trzymałam papierosa 
w dłoni i strzepywałam popiół do popielniczki, tak jak 
robił to mój tata, gdy grał w karty. Nad nami świeciło 
słabe, zimowe słońce. 1986 był rokiem komety Halleya 
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– dlatego zrobiłam jej model na zajęcia. Niebo zdawało 
się wpływać na wszystko, co wydarzyło się w tamtym 
roku.

Na zajęcia dotarłam z dwugodzinnym opóźnieniem. 
Dean zabrał mnie nad potok, gdzie chodziliśmy później 
przez całą zimę, aż do czasu, gdy cieplejsze dni odkryły 
przed nami inne miejsca, gdzie mogliśmy być sami, we 
dwoje.

W ciągu kilku miesięcy, które nad nim spędziliśmy, 
potok kilkukrotnie zmieniał bieg i szerokość – stawał 
się coraz szerszy wraz z wiosenną odwilżą i deszczami, 
latem zostawiając brzeg, po którym przemykały błękitne 
kraby i gdzie mogliśmy się opalać.

Woda płynęła od rozlewiska do Long Island Sound, 
oddzielając Hawk’s Nest – naszą plażę – od rezerwatu 
ptaków i prywatnej plaży po drugiej stronie. Z samocho
du Deana nauczyłam się wypatrywać białe sieweczki, 
które lubiły przesiadywać na gałęziach krzewów róży, 
zanim odleciały ku swoim gniazdom schowanym w tra
wie morskiej. Gdy było ciepło, a poziom wody spa
dał, podwijaliśmy nogawki jeansów i przechodziliśmy 
w bród na drugą stronę. Przy wysokim poziomie woda 
przykrywała mnie całkowicie, lecz Deanowi sięgała tylko 
do piersi. Jednak tamtego pierwszego dnia brzeg był 
zmarznięty, a sam potok pokryty warstwą cieniutkie
go lodu, który połamałby się na drobne kawałki pod 
najlżejszym naciskiem.

Tamtego pierwszego poranka przed zajęciami po pro
stu mnie zapytał: 
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– Czy mogę cię pocałować?
Trzymając swoją papierową kometę blisko siebie, 

spojrzałam w niebo, tak jakbym tam mogła znaleźć od
powiedź. Milczałam.

Dean ujął mój podbródek i delikatnie poprowadził 
moje usta ku swoim. Pachniał mentolowymi papierosa
mi, gumą Juicy Fruit i kawą, którą pił z termosu, przez 
co wydawał się starszy, niż był.

Włączyliśmy ogrzewanie w samochodzie i zbliżyli
śmy się do siebie, zdejmując warstwy zimowych ubrań. 
Czułam, jak szybko bije moje serce; czułam je w swoich 
nadgarstkach, piersiach, w uszach. Zastanawiałam się, 
czy Dean też to czuł. To było zupełnie inne niż wcześ
niejsze nieśmiałe i niezgrabne pocałunki z chłopcami 
w bibliotece, za półkami ze starymi numerami „Natio
nal Geographic”. Tamtego dnia nad potokiem straciłam 
poczucie czasu i rzeczywistości.

Jego dotyk wyzwolił moje ukryte pragnienia i po
zbawił nieśmiałości. Przy nim czułam się pewna siebie 
i odważna. Teraz nie tylko nie bałam się uciekać z lekcji 
– chciałam więcej, pragnęłam więcej. Zaskoczyło mnie 
to uczucie, którego wcześniej nie znałam. Dean był star
szy i znał je dobrze: wiedział, czego pragną dziewczyny, 
nawet jeśli one same tego nie wiedziały.

Gdy tylko jego szorstkie dłonie dotknęły mojej skó
ry, zapragnęłam jeszcze więcej. Jego dotyk był jak pło
mień rozświetlający wszystkie ciemne pokoje w wielkim 
domu, a ja desperacko pragnęłam tego światła. 




