PROLOG
Tranquility Bluffs, Wisconsin
Zima, godz. 0.06

Sienna Scott prawie potknęła się o ciało. Na spuszczoną w dół
głowę miała założony kaptur i była w stanie dostrzec zaledwie
kilkanaście centymetrów przed stopami.
Jej uwagę przykuła krew, choć z początku nie zdawała sobie sprawy z tego, co to jest. Zatrzymanie się było automatyczną reakcją na coś, co od razu wydało jej się niepasującym
elementem. Ruch ten był tak nagły i niespodziewany, że straciła równowagę na śliskim chodniku i upadła na kolana, a jej
dłonie w rękawiczkach zapadły się w ciemny śnieg.
Zaczęła wstawać, ale zamarła na widok swoich rąk. Rękawiczki były białe. Pasowały do jej kurtki i ośnieżonego krajobrazu dookoła. Tylko że nie były białe. Już nie.
Teraz były czerwone. Ubrudzone ciemną, brzydką czerwienią.
Z gardła wyrwał jej się szloch. Na ścieżce leżała dziewczyna.
Nieruchoma. Poplamiona tą samą czerwienią co rękawiczki.
Sienna miała wrażenie, że już nigdy nie będzie w stanie oddychać. Sekundy mijały, jej serce tłukło się w klatce piersiowej,
a potem powietrze wdarło się do płuc i wypełniło je po brzegi.
Wypuściła je z krzykiem, który wstrząsnął nocą.

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Tranquility Bluffs, Wisconsin
Dziesięć lat później, godz. 11.45

Ilekroć Sienna Scott wracała myślami do tamtej nocy – a zdarzało się to częściej, niż była skłonna przyznać – pojawiał się
przed nią jeden przerażający obraz, przedstawiający głęboką
czerwień wkradającą się w świetlistą biel. Tak jakby całe to zdarzenie połączyło się w jedno przerażające zdjęcie w jej umyśle.
Temu obrazowi zawsze towarzyszyły wspomnienia sensoryczne. Każdy włosek na jej ciele stawał dęba w reakcji na myśl,
że natknęła się na coś strasznie, potwornie złego. I z zimna.
Z przejmującego, docierającego aż do kości chłodu.
Sienna otuliła się mocniej płaszczem, dłonie w rękawiczkach schowała do kieszeni i zacisnęła w pięści. Jej serce biło
dziko w piersi, tak samo jak tamtej nocy. Wpatrywała się
w miejsce, w którym chodnik przechodził przez wnękę na tyłach budynku Wydziału Nauk Humanistycznych. Nijaki. Żadnych znaków szczególnych. Nic nie wskazywało na to, że doszło tu do najbardziej wstrząsającej zbrodni w historii uczelni.
Jak można było wymazać tak brutalne przestępstwo w ciągu
dziesięciu krótkich lat?
Boże, chciałaby móc to wymazać. Co trzeba zrobić, żeby
usunąć takie wydarzenie ze świadomości? Nie pomogło spędzenie dziesięciu lat na zupełnie innym kontynencie.
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Jednak te lata z dala od domu zmieniły ją. Nie umiała zapomnieć tego, czego nie dało się zapomnieć, ale czas i odległość zmniejszyły oddziaływanie traumy. Wspomnienia wyblakły. Szczegóły stawały się niewyraźne, a potem zupełnie
umykały, znikały w eterze.
– Sienna Scott?
Podniosła wzrok. Niecały metr dalej stała kobieta w jasnoniebieskiej puchowej kurtce i pasującej do niej czapce. Spod
zimowej czapki wystawały blond loki, niebieskie oczy kobiety
otworzyły się szeroko ze zdziwienia.
– O mój Boże! – powiedziała. – To naprawdę ty.
– Kim? – Sienna się uśmiechnęła. – Kim Meyers?
– Teraz Peterson. Od dwóch lat. Mój Boże, jesteś jeszcze
bardziej podobna do swojej mamy niż kiedyś.
Sienna zastanawiała się, jak długo potrwa, zanim ktoś powie, że jest lustrzanym odbiciem pięknej brązowowłosej matki.
Kiedyś denerwowały ją te badawcze spojrzenia, poczucie, że
wszyscy tylko czekają, aż zacznie wariować. Tak jakby dziedzicząc rysy i kolor włosów matki, odziedziczyła również jej
chorobę psychiczną.
Ale prawda była taka, że wtedy sama jeszcze obserwowała
siebie i czekała. Przerażona, że teraźniejszość matki stanie się
jej przyszłością.
Już nie. Była córką swojej matki. Nie jej klonem.
– Dzięki, Kim. Więc co porabiasz poza byciem żoną? Nadal pomagasz rodzicom w prowadzeniu restauracji?
– Raju, nie – zaśmiała się i pokręciła głową. – Po tym, jak
całe życie pracowałam w The Wagon Wheel, to była ostatnia
rzecz, jaką chciałam robić. Pracuję tutaj, na kampusie. Ej, czy
ja gdzieś nie słyszałam, że zostałaś kucharką?
– Dobrze słyszałaś – Sienna się uśmiechnęła. – Zakochałam się w jedzeniu. Kto by pomyślał?
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Kim znów się roześmiała, a Sienna przypomniała sobie,
że sama była taką dziewczyną, żywiołową i chichoczącą dwadzieścia cztery godziny na dobę.
– Zaczekaj! – powiedziała Kim i klasnęła w dłonie w rękawiczkach. – Właśnie przyszło mi coś do głowy. Jeśli zamierzasz tu zostać, powinnaś porozmawiać z moimi rodzicami.
Planują wystawić restaurację na sprzedaż.
– Żartujesz? Przecież The Wheel to jedno z ważniejszych
miejsc w tym mieście.
– Są zmęczeni prowadzeniem firmy, chcą przejść na emeryturę i wyprowadzić się na Florydę. Ja nie chcę tego przejąć,
Rob też ma inne plany. – Kim spojrzała na zegarek. – Cholera, muszę lecieć, jestem spóźniona. Witaj w domu, Sienno.
Zadzwoń do mnie.
Sienna popatrzyła za koleżanką, po czym odwróciła się i ruszyła w stronę parkingu dla gości. The Wagon Wheel na sprzedaż? Myślała o otwarciu własnego lokalu, czasami nawet puszczała wodze fantazji, że będzie się mieścił przy Main Street.
A teraz w jej ręce mogłaby wpaść idealna restauracja. Tak na
dzień dobry?
Sienna doszła do wypożyczonego samochodu, wsiadła
i włączyła silnik. Gdy silnik się rozgrzewał, opuściła osłonę
przeciwsłoneczną i spojrzała w lusterko. Twarz w kształcie
serca i klasyczne rysy matki wpatrywały się w nią dużymi,
szeroko osadzonymi zielonymi oczami.
Nie mogła uwierzyć, że spędziła te wszystkie lata na uciekaniu przed tym, kim może zostać, zamiast cieszyć się tym,
kim jest. Zmarnowała wiele lat na strach.
To było kiedyś. Sienna uśmiechnęła się do swojego odbicia, po czym zamknęła osłonę. Teraz jest inaczej.
I miała zamiar udowodnić to wszystkim, którzy mieli inne
zdanie.
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Począwszy od brata. Tak naprawdę był to przyrodni brat,
choć nigdy nie myślała o nim w ten sposób.
Wzięła do ręki telefon i wybrała jego numer.
Gdy odebrał, usłyszała zmartwienie w jego głosie. Oczywiście, że się martwił. Był prawie dziesięć lat starszy i od dnia,
w którym przybyła do domu ze szpitala, chronienie jej uczynił
głównym celem swojego życia.
– Karzełku? Wszystko w porządku?
Powinna była uprzedzić go o swoim przyjeździe. Nigdy nie
lubił niespodzianek.
– Wszystko w porządku. Po prostu się cieszę. Mam świetne
wieści.
– Wieści? – usłyszała jakiś szelest, pewnie patrzył na zegarek, wszystko obliczał. – Którą masz tam godzinę?
– Tę samą co w Tranquility Bluffs – zamilkł, więc zaczęła
mówić dalej. – Jestem tutaj, Bradley. W Tranquility. Wróciłam do domu.

