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Carla şi‑a dat seama că venea încă dinainte ca 
maşina să ajungă în vârful acelei biete înălţări a 
drumului care prin părţile‑astea se cheamă deal.  
Ea este, s‑a gândit. Doamna Jamieson – Sylvia –, 
care se întorcea din vacanţa petrecută în Grecia. Din 
poarta grajdului – dar stând înăuntru suficient de mult, 
cât să nu poată fi văzută dintr‑o singură privire –, 
urmărea cu atenţie şoseaua pe care doamna Jamieson 
trebuia neapărat să treacă, fiindcă locuinţa ei se afla 
la o jumătate de milă mai jos pe drumul acela, dincolo 
de casa lui Clark şi a Carlei.

Dacă era cineva care‑şi propusese să cotească şi 
să intre pe poarta lor, de‑acum ar fi trebuit să înceti‑
nească. Şi totuşi, Carla încă spera. „Dă să nu fie ea!“

Ba era. Doamna Jamieson şi‑a întors capul o dată, 
scurt – se străduia din răsputeri să‑şi manevreze 
maşina printre făgaşele şi băltoacele pe care ploaia le 
făcuse în pietriş –, dar nu şi‑a ridicat mâna de pe volan 
ca să‑i facă semn, adică n‑o zărise. Carla, în schimb, i‑a 
zărit ei braţul dezgolit până la umăr şi bronzat, părul 
platinat într‑o nuanţă şi mai deschisă decât i‑l ştia 
dinainte, mai degrabă alb acum decât blond‑argintiu, 
şi expresia feţei, care era şi hotărâtă, şi exasperată, 
şi amuzată de propria‑i exasperare – exact aşa cum 
se aştepta să arate doamna Jamieson încercând să se 
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descurce pe un asemenea drum. Când şi‑a întors capul 
spre ea, Carla i‑a citit în ochi o lucire pozitivă – de 
optimism, de curiozitate –, care a făcut‑o să se dea 
înapoi cu un pas.

Aşa, deci.
Poate că deocamdată Clark nu ştia. Presupunând 

că stătea la calculator, înseamnă că era cu spatele 
întors către fereastră şi drum.

Dar poate că doamna Jamieson mai avea de mers 
pe undeva. Dacă venise cu maşina dinspre aeroport 
spre casă, poate că nu se oprise la cumpărături – adică, 
înainte să ajungă până acasă şi să‑şi dea seama de ce‑i 
trebuia. Şi‑atunci ar putea‑o vedea Clark. Sau, după 
lăsarea întunericului, s‑ar zări luminile de la casa ei. 
Dar acum, în iulie, se întuneca târziu. Ar putea fi atât 
de obosită, încât să nu‑şi mai bată capul s‑aprindă 
luminile, ar putea să se culce devreme.

Pe de altă parte, ar putea să telefoneze. Uite‑acum, 
în orice moment.

Era o vară de ploaie, ploaie şi iar ploaie. De cum 
făceai ochi dimineaţa, o auzeai răpăind pe acoperişul 
locuinţei mobile. Potecile erau numai noroaie, pajiştile 
cu iarbă înaltă musteau de apă, din frunzişurile de 
deasupra capului te trezeai cu câte o aversă întâm‑
plătoare, chiar şi în momentele în care din cer nu se 
revărsa nimic, de fapt, iar norii dădeau semne că se 
risipeau. Carla îşi punea o pălărie australiană veche, 
de fetru, înaltă şi cu boruri largi, ori de câte ori ieşea, 
iar părul strâns într‑o coadă lungă şi groasă, împletită, 
şi‑l ţinea pe dinăuntrul bluzei.
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Nimeni nu mai venea să călărească pe coclauri, deşi 
Clark şi Carla fuseseră peste tot şi lipiseră afişe prin 
toate campingurile, în cafenele, pe panoul de afişaj de 
la oficiul de turism şi oriunde altundeva le mai trecuse 
prin cap să le pună. Doar o mână de elevi mai veneau 
la lecţii, dar erau cei obişnuiţi, nu grupurile de şcolari 
în vacanţă, nu autocarele întregi de prin taberele 
sezoniere, care‑i ţinuseră ocupaţi toată vara dinainte. 
Şi chiar şi cei obişnuiţi, pe care ei contau, îşi luau liber 
şi plecau în concedii şi‑n excursii, ori pur şi simplu îşi 
contramandau lecţiile, pentru că vremea chiar avea 
darul să‑i descurajeze. Dacă sunau prea târziu, Clark îi 
taxa oricum pentru timpul neconsumat. Câţiva dintre 
ei se plânseseră şi renunţaseră definitiv.

Mai câştigau ceva de pe urma celor trei cai ţinuţi în 
pensiune. Aceştia trei, plus cei patru ai lor, erau acum 
pe undeva pe câmp, vârându‑şi boturile prin iarba de 
sub copaci. Aveau aerul că nu‑şi băteau ei capul să 
observe că ploaia se oprise pe moment, aşa cum de 
multe ori făcea după‑amiaza, mai mult sau mai puţin. 
Atâta cât să‑ţi renască speranţele – norii se albeau, se 
subţiau şi lăsau să treacă prin ei o lumină difuză, care 
nu reuşea niciodată să se transforme în strălucire de 
soare adevărată şi până pe la ora cinei dispărea cu totul.

Carla terminase de‑acum să cureţe în grajd. Făcuse 
totul pe îndelete – îi plăceau ritmul corvezilor ei obiş‑
nuite, spaţiul gol de sub acoperişul înalt al grajdului, 
mirosurile. S‑a îndreptat apoi către ţarcul de antrena‑
ment, ca să vadă cât de uscat era solul, pentru cazul în 
care şi‑ar fi făcut apariţia, totuşi, elevul de la ora cinci.

Cele mai multe ploi serioase nu fuseseră propriu‑zis 
torenţiale sau amplificate de vânt, dar în săptămâna 
dinainte se iscase brusc o agitaţie şi pe urmă o vân‑
toasă printre vârfurile copacilor, cu o ploaie orbitoare, 
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aproape la orizontală. După numai un sfert de oră, 
furtuna trecuse mai departe. Dar după ea rămăseseră 
crengi căzute de‑a latul drumului, fire de curent elec‑
tric smulse şi o bună parte din acoperitoarea de plastic 
a ţarcului ruptă şi aruncată cât colo. La capătul pistei 
se formase o baltă mare cât un lac, şi Clark muncise 
până după lăsarea întunericului, săpând un şanţ prin 
care s‑o dreneze.

Acoperitoarea nu fusese reparată nici acum. Clark 
întinsese nişte sârmă de gard, care să împiedice caii 
să se bage în noroi, şi Carla instalase marcaje pentru 
o pistă mai scurtă.

Pe internet, chiar acum, Clark vâna un loc de unde 
să cumpere material pentru altă acoperitoare. Vreun 
debuşeu de lichidări de stocuri, cu preţuri pe care şi le 
puteau permite, sau cineva care voia să scape la mâna 
a doua de vreun asemenea material. Nu voia să meargă 
în oraş, la „Furniturile pentru locuinţă“ ale lui Hy şi 
Robert Buckley, cărora el le spunea „Furnituri pentru 
ticăloşii de hoţi la drumul mare“1, pentru că le datora 
prea mulţi bani şi se mai şi certase cu ei.

Clark nu se certa numai cu oamenii cărora le datora 
bani. Atitudinea lui prietenoasă, care iniţial te atră‑
gea, putea să se transforme dintr‑odată în duşmănie.  
În unele locuri nu voia cu nici un chip să intre şi de 
fiecare dată o punea pe Carla să meargă ea, pentru 
că el făcuse scandal. Un asemenea loc era farmacia.  
O bătrână i se băgase în faţă – de fapt, plecase din faţa 
lui şi se dusese după ceva ce uitase, pe urmă se întorsese 

1 În original, joc de cuvinte intraductibil, bazat pe sonoritatea 
asemănătoare a celor două denumiri: Hy and Robert Buckley’s 
Building Supply şi Highway Robbers’ Buggery Supply.
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şi se înghesuise tot înaintea lui, în loc să se aşeze frumos 
la coadă, el se plânsese, iar casiera îi spusese:

– Are emfizem, la care Clark zisese:
– Hai, nu zău?! Şi eu am hemoroizi, aşa încât fusese 

chemat şeful de tură, care‑l pusese la punct.
Iar în cafeneaua de pe autostradă, reducerea pro‑

misă pentru micul dejun îi fusese refuzată pe motiv că 
ora unsprezece dimineaţa trecuse, drept care Clark se 
certase cu cei de‑acolo şi dăduse drumul pe jos paharu‑
lui de cafea pe care şi‑l luase la pachet – paharul fusese 
cât pe‑aci, pretinseseră ei, să cadă în capul unui copil 
în căruţ. El se apărase că nu pe‑acolo trecuse copilul, 
ci pe la jumătate de milă depărtare, şi că‑i scăpase 
paharul din mână fiindcă nu i se dăduse capac pentru 
el. Nu le ceruse capac, ziseseră ei. Nici n‑ar fi trebuit 
să fie obligat să‑l ceară, zisese el.

– Îţi tot sare ţandăra, îi spunea Carla.
– Aşa fac bărbaţii.
În schimb, ea nu‑i spusese nimic despre cearta lui 

cu Joy Tucker. Joy Tucker era bibliotecara din oraş, 
care‑şi dăduse calul în pensiune la ei. Calul era, de fapt, 
o iapă roaibă mică şi aprigă, pe nume Lizzie. Când avea 
chef de glume, Joy Tucker îi spunea Lizzie Borden1. 
În ajun, venise cu maşina, fără să aibă chef de glume 
deloc şi se plânsese că acoperitoarea ţarcului nu fusese 
încă reparată şi că Lizzie arăta nefericită, de parcă ar 
fi picnit‑o vreo răceală.

Lizzie n‑avea nimic, de fapt. Clark încercase – atâta 
cât putea el – să se arate împăciuitor. Dar, până la 

1 Lizzie Andrew Borden (1860–1927) a fost acuzată, judecată, dar 
achitată în procesul de asasinare cu o secure a tatălui şi a mamei 
sale vitrege, în oraşul Fall River din Massachusetts, în 1892.
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urmă, Joy Tucker fusese cea căreia îi sărise ţandăra şi 
le spusese că era ca‑ntr‑o cocină la ei, acolo, şi că Lizzie 
merita mai mult, la care Clark îi zisese: „Fă ce vrei“. Joy 
nu şi‑o luase – nu încă – pe Lizzie, aşa cum se aşteptase 
ea, Carla. Dar Clark, după ce declarase iniţial că iapa 
cea roaibă era ca un animăluţ de companie pentru el, 
acum nu mai voia să aibă nimic de‑a face cu ea. Lizzie 
se simţise ofensată – prin urmare, opunea rezistenţă 
când era vorba să se antreneze şi făcea ca toate alea 
când trebuia să i se cureţe copitele, ceea ce însemna în 
fiecare zi, de teamă să nu dezvolte vreo ciupercă. Unde 
mai pui că era în stare s‑o şi muşte pe Carla.

Dar cel mai rău lucru, din punctul de vedere al 
Carlei, era lipsa Florei, căpriţa cea albă, care le ţinea de 
urât cailor în grajd şi pe câmpuri. De două zile nu mai 
era de găsit. Carla se temea să nu fi fost prinsă de nişte 
câini sălbatici sau de coioţi, poate chiar de vreun urs.

O visase pe Flora în acea noapte şi în cea dinainte. 
În primul vis, capra venise până lângă patul ei, ţinând 
în bot un măr roşu, dar în al doilea, chiar azi‑noapte, 
fugise mâncând pământul când o văzuse pe Carla 
venind către ea. Părea lovită la picior, dar tot fugise. 
O condusese pe Carla până la o baricadă cu sârmă 
ghimpată, care şi‑ar fi avut locul pe un câmp de luptă, 
după care ea – Flora – se strecurase printre sârme, cu 
tot cu piciorul şontorog, se scursese printre ele ca un 
ţipar alb şi dispăruse.

Caii o văzuseră pe Carla îndreptându‑se către ţarc 
şi se apropiaseră cu toţii de gard – cu un aer plouat, 
deşi aveau pături neozeelandeze pe spinări –, ca să‑i 
atragă atenţia către ei când s‑ar fi întors. Ea le‑a 
vorbit calm, scuzându‑se că venea cu mâna goală. I‑a 
mângâiat pe gâturi, le‑a frecat nasurile şi i‑a întrebat 
dacă nu cumva ştiau ceva de Flora.


