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Amaliei Farmen Holt,
credincioasa mea susflinætoare,

mica mea comoaræ, care creøte
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Joi, 20 ianuarie 2005

1.

Am scæpat*1.
O clipæ, gândul acesta o fæcu sæ øovæie. Bætrânul din

fafla ei îøi încruntæ sprâncenele. În frigul iernii, chipul lui
devastat de boalæ cæpætase deja o paloare albæstruie.
Helen Lardahl Bentley îøi trase sufletul øi repetæ, în sfârøit,
cuvintele pe care le ceruse tipul:
— Jur solemn*…

Trei generaflii de Lardahli pioøi fæcuseræ ca textul
Bibliei tricentenare legate în piele sæ devinæ ilizibil. Bine
disimulatæ în spafliile fafladei luterane a reuøitei à l’amé-
ricaine, Helen Lardahl Bentley nu era mai puflin scepticæ.
Iatæ de ce prefera sæ°øi depunæ juræmântul flinând mâna
pe ceva în care credea cu tærie de nezdruncinat: istoria
familiei sale.
— …cæ îmi voi îndeplini, cu credinflæ*…

Încercæ sæ°øi împlânte privirea în cea a bærbatului.
Voia sæ°l priveascæ pe Chief Justice* aøa cum o privea øi pe
ea toatæ lumea; mulflimea imensæ, care dârdâia sub

7

1 În versiunea originalæ, toate frazele scrise cu caractere italice øi urmate de
un asterisc sunt în limba englezæ. Pentru a facilita lectura, editura a optat
pentru traducerea lor în text. (n. t.)
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soarele iernatic, øi manifestanflii, care se aflau prea departe
pentru a fi auzifli de la tribunæ, dar care aveau sæ strige
TRAITER, TRAITER, ritmat øi agresiv — øtia asta —, pânæ
când cuvintele aveau sæ le fie înæbuøite în spatele uøilor
de oflel ale vehiculelor speciale instalate de poliflie mai
devreme, în cursul dimineflii.
— …misiunea de preøedinte al Statelor Unite*…

Ochii întregii lumi erau îndreptafli spre Helen Lardahl
Bentley. Acum o priveau cu uræ sau cu admiraflie, cu
scepticism sau curiozitate, ori poate cu cea mai mare
indiferenflæ, în unele dintre cele mai liniøtite regiuni de
pe glob. În timpul acestor secunde care nu se mai ter-
minau, sub focul încruciøat al sutelor de camere de
televiziune, ea era punctul central al lumii øi nu trebuia,
n°avea sæ se gândeascæ la acest lucru.

Nu în acel moment øi niciodatæ dupæ aceea.
Îøi apæsæ puflin mai tare mâna pe Biblie øi îøi ridicæ

imperceptibil bærbia.
— …øi cæ voi ocroti, proteja øi apæra cu toate puterile mele

Constituflia Statelor Unite*.
Mulflimea scoase strigæte de bucurie. Manifestanflii

fuseseræ evacuafli. Ocupanflii tribunei de onoare îi zâmbiræ
øi o felicitaræ, unii cu cælduræ, alflii rezervafli. Prieteni øi
critici, colegi, rude øi câfliva adversari care nu°i doriseræ
niciodatæ decât ræul, tofli articulau cuvintele, færæ zgomot
sau într°o hærmælaie veselæ:
— Felicitæri! *

Ea simfli din nou suflul unei angoase refulate de mai
bine de douæzeci de ani. În acel moment, la numai câteva
secunde dupæ oficializarea mandatului sæu ca al patruzeci
øi patrulea preøedinte al Statelor Unite ale Americii, Helen
Lardahl îøi îndreptæ spatele, îøi trecu o mânæ hotærâtæ

Anne Holt

8
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prin pær, în timp ce contempla mulflimea, øi se hotærî 
o datæ pentru totdeauna: Am terminat cu asta. A venit
timpul sæ uit. *

2.

Tablourile nu erau cu adeværat frumoase.
Cel mai mult se îndoia de æsta. Îi dædea ameflealæ.

Aplecându°se pânæ lângæ pânzæ, væzu cæ valurile galbene
cu tentæ portocalie, aøternute de penel, prezentau niøte
striaflii ca o infinitate de riduri minuscule, asemenea unei
baligi de cæmilæ uscate în bætaia soarelui. Îi veni sæ°øi
treacæ degetul peste gura cæscatæ a personajului principal.
Dar se abflinu. Tabloul avusese, øi aøa, destul de suferit în
timpul transportului. Balustrada din dreapta personajului
øocat era zdrenfluitæ øi fâlfâia prin aer.

Era exclus sæ poatæ recondifliona o rupturæ atât de
mare. Ar fi fost necesaræ o expertizæ. Pentru ca tablourile
sæ fie puse acum pe perete într°unul din palatele cele mai
modeste, de lângæ Riyad, ale lui Abdallah al°Rahman
trebuia, mai ales, ca tipul sæ depunæ eforturi constante
spre a evita, pe cât posibil, experflii. Era nebun dupæ arta
simplæ. Nu înflelesese niciodatæ ce interes avusese sæ se
foloseascæ de o drujbæ acolo unde un cuflit banal putea
face o treabæ la fel de bunæ. Între un muzeu prost pæzit,
din capitala norvegianæ, øi o salæ de sport færæ ferestre,
din Arabia Sauditæ, tablourile fuseseræ furate øi trans-
portate de niøte pungaøi mærunfli, care habar n°aveau cine
este el øi care, dupæ toate probabilitæflile, aveau sæ sfâr-
øeascæ într°o închisoare din flærile lor de baøtinæ, færæ sæ

Doamna Preøedintæ
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poatæ spune vreodatæ ceva coerent despre destinaflia
tablourilor.

Abdallah al°Rahman prefera personajul feminin. Dar
øi el avea o laturæ respingætoare. Chiar øi dupæ mai bine
de øaisprezece ani petrecufli în Vest, dintre care zece în
øcoli prestigioase din Anglia øi Statele Unite, se simflea
dezgustat væzând acest piept dezgolit øi vulgaritatea cu
care femeia, pe cât de indiferentæ, pe atât de dezmæflatæ,
se oferea privirilor.

Îøi întoarse ochii. N°avea pe el nimic, cu excepflia
unor bermude largi, de un alb imaculat. Færæ sæ se încalfle,
se urcæ pe home trainer øi apucæ telecomanda. Banda de
alergare acceleræ. Din boxele care flancau uriaøul ecran al
televizorului fixat pe peretele opus ieøiræ sunete.
— …voi proteja øi apæra constituflia Statelor Unite*.

Era greu de înfleles. Când Helen Lardahl Bentley încæ
nu ajunsese decât senatoare, fusese impresionat de
curajul ei. Dupæ ce ieøise a treia din promoflia ei, de la
prestigiosul colegiu Vasar, mioapa øi græsulia Helen
Lardahl continuase cu un doctorat la Harvard. Fæcuse un
mariaj avantajos øi, chiar mai înainte de°a împlini
patruzeci de ani, ajunsese asociatæ într°un cabinet de
avocaturæ considerat al øaselea dintre cele mai mari din
SUA, ceea ce era o dovadæ a extraordinarei sale compe-
tenfle, alæturi de o bunæ dozæ de cinism øi de finefle. În
plus, slæbise, se fæcuse blondæ øi se descotorosise de oche-
lari. Nu era ræu nici asta.

Dar sæ se prezinte la alegerile prezidenfliale era chiar
din cale-afaræ.

Acum era aleasæ, consfinflitæ, pusæ în funcflie.
Abdallah al°Rahman zâmbi øi mæri, cu o simplæ

apæsare de buton, viteza home trainerului. Pielea duræ de

Anne Holt
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pe tælpi i se încinsese pe covorul de cauciuc. Mai mæri
puflin viteza pentru a atinge pragul durerii.
— Incredibil*, gemu, în americana lui perfectæ, sigur cæ

nimeni din lume nu°l putea auzi prin pereflii cu o grosime
de peste un metru øi cu o uøæ triplu izolatæ. Ea crede cæ 
a scæpat!

3.

— Un moment mærefl, constatæ Inger Johanne Vik,
unindu°øi mâinile, ca øi cum ar fi fost obligatæ sæ se roage
pentru noua preøedintæ a Statelor Unite.

Femeia din scaunul cu rotile zâmbi, dar nu scoase
niciun cuvânt.
— Sæ nu°mi mai spunæ mie nimeni cæ lumea nu progre-

seazæ, continuæ Inger Johanne. Dupæ o serie de patruzeci
øi trei de preøedinfli… o preøedintæ!
— …misiunea de preøedinte al Statelor Unite*.
— Trebuie sæ fii de acord cæ e o chestie serioasæ, insistæ

Inger Johanne, privind din nou spre ecran. De fapt, eu
credeam cæ ar fi ales mai repede un afro°american, pânæ
sæ poatæ accepta o femeie.
— Data viitoare o sæ fie Condoleezza Rice, ræspunse

cealaltæ. Douæ dintr°o lovituræ.
Nu era o problemæ de progres, negru sau roøu, bærbat

sau femeie: funcflia de preøedinte al Americii era fæcutæ
pentru bærbafli, indiferent de pigmentaflia sau de organele
lor genitale.
— Pe Bentley nu feminitatea a condus°o acolo unde

este, declaræ ea rar, aproape cu nepæsare. Øi este clar cæ
nici culoarea pielii lui Rice. În patru ani, ele se vor asocia.

Doamna Preøedintæ
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Chestia asta n°o sæ fie prea mægulitoare nici pentru
minoritæfli, nici pentru femei.
— Totuøi, a fost foarte…
— Ceea ce impresioneazæ la femeile astea nu e femini-

tatea sau prezenfla unor sclavi printre stræmoøi. Evident
cæ se folosesc cât pot de mult de chestia asta. Dar cel mai
impresionant este…

Fæcu o grimasæ øi încercæ sæ se îndrepte în scaunul ei
cu rotile.
— Ai vreo problemæ? dori sæ øtie Inger Johanne.
— Oh, nu. Cel mai impresionant este cæ…

Femeia se ridicæ, sprijinindu°se de braflele fotoliului
øi reuøi sæ°øi apropie puflin trunchiul de spætar. Dupæ care,
cu un gest detaøat, îøi aranjæ din nou puloverul pe piept.
— …ele trebuie sæ fi luat hotærârea asta al naibii de

timpuriu, conchise ea în cele din urmæ.
— Care hotærâre?
— Sæ munceascæ atât de dur. Sæ fie atât de sârguincioase.

Sæ nu facæ niciodatæ nimic greøit. Sæ evite sæ calce în
stræchini. Sæ nu fie prinse niciodatæ, niciodatæ în flagrant
delict. În realitate, este absolut de neînfleles.
— Dar ele au… întotdeauna… ceva…, chiar øi preacucer-

nicul George W. se sæturase de…
Deodatæ, femeia din scaunul cu rotile zâmbi øi în-

toarse capul spre uøa salonului. O fetiflæ de vreun an øi
jumætate le privea, cu un aer vinovat, prin cræpætura uøii.
Femeia întinse o mânæ.
— Vino aici, scumpo. Ar trebui sæ dormi.
— Se dæ jos singuræ din pætuflul cu plasæ? întrebæ Inger

Johanne.
— Probabil cæ o fi adormit în patul nostru. Vino, Ida!

Anne Holt
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Copila traversæ încæperea, pæøind øovæielnic, øi se læsæ
luatæ în brafle øi pusæ pe genunchi. Bucle negre ca aba-
nosul îi înconjurau obrajii bucælafli, dar ochii îi erau de
un albastru glacial, cu un cerc ciudat øi întunecat care îi
mærginea irisul. Fetifla zâmbi reflinut, recunoscând°o pe
vizitatoare, øi se aøezæ ceva mai confortabil.
— E bizar, îfli seamænæ, constatæ Inger Johanne, aple-

cându°se ca sæ atingæ cu degetul mânuflele dolofane ale
micuflei.
— Doar la ochi. Culoarea. Oamenii se lasæ întotdeauna

pæcælifli de culori. Ale ochilor.
Între ele se aøternu din nou liniøtea.
La Washington D.C., respiraflia oamenilor pærea un

abur cenuøiu în lumina flipætoare a lui ianuarie. Gærzile
îl ajutaræ pe Chief Justice sæ se retragæ; în timp ce era scos
cu infinite precauflii, spinarea lui semæna cu a unui vræji-
tor. Preøedinta nou-aleasæ stætea în capul gol øi zâmbea cu
tofli dinflii, strângându°øi pe lângæ ea mantoul roz pal.

La Oslo, întunericul ce se læsa dincolo de ferestrele
din Krusesgate devenea tot mai adânc. Nu ningea, stræzile
erau ude.

În salonul spaflios a intrat o fæpturæ ciudatæ. Øchio-
pæta urât, de un picior, ca o caricaturæ a personajului
negativ dintr°un film de altædatæ. Pærul îi era tuns scurt,
iar firele lui subfliri o luau care încotro. Picioarele îi pæreau
desenate dintr°o træsæturæ de creion, între poalele unui
øorfl øi o pereche de papuci ecosez.
— ’titica trebuia sæ doarmæ de multæ vreme, bombæni

ea, færæ sæ°øi piardæ vremea cu saluturile. În casa asta nu°i
chip sæ faci ordine. Trebuia sæ doarmæ în patul ei, am mai
spus°o de mii de ori pânæ acum. Hai, vino, prinflesa mea.

Doamna Preøedintæ
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Øi, færæ sæ aøtepte reacflia femeii din scaunul cu rotile
ori a fetiflei, a înhæflat copila, øi°a aruncat°o cælare pe
øoldul stâng øi a luat°o din loc øontâc°øontâc.
— Tare mi°ar fi plæcut sæ am øi eu un factotum ca æsta,

oftæ Inger Johanne.
— Da, lucrul nu-i lipsit de avantaje.

Tæcuræ din nou. CNN trecea de la un comentator la
altul øi intercala imagini ale tribunei în care o elitæ de
politicieni stætea în frig, pregætindu°se pentru cele mai
grandioase festivitæfli organizate vreodatæ cu ocazia unei
învestituri la Casa Albæ. Democraflii îøi atinseseræ cele trei
obiective. Învinseseræ un preøedinte care râvnea un nou
mandat, ceea ce era un adeværat tur de forflæ. Câøtigaseræ
cu un avans mai confortabil decât tot ceea ce putuseræ
spera. Øi triumfaseræ cu o femeie. Niciunul dintre aceste
aspecte nu putea trece neobservat, iar ecranul înfæfliøa
fotografii de vedete hollywoodiene care se aflau deja la
post, în oraø, unde erau aøteptate în cursul dupæ°amiezii.
Pe toatæ durata weekendului, oraøul avea sæ fie scena
unor festivitæfli cu focuri de artificii. Madam President
urma sæ treacæ de la o recepflie la alta, sæ fie aclamatæ,
sæ°øi exprime interminabilele mulflumiri la adresa susfli-
nætorilor sæi øi sæ°øi schimbe toaletele de un numær incal-
culabil de ori. Dar, mai ales, avea sæ°i recompenseze pe
cei mai merituoøi, împærflind posturi øi funcflii, avea sæ
evalueze cheltuielile de campanie øi donafliile, avea sæ
estimeze loialitatea øi sæ evalueze capacitæflile, avea sæ°i
dezamægeascæ pe mulfli øi sæ°i mulflumeascæ pe puflini, aøa
cum o fæcuseræ øi cei patruzeci øi patru de bærbafli de
dinaintea ei, în cursul celor douæ sute treizeci de ani 
de existenflæ a acestei nafliuni.
— Pofli sæ mai dormi dupæ aøa ceva?

Anne Holt
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— Poftim?
— Crezi cæ ea o sæ izbuteascæ sæ doarmæ în noaptea asta?

întrebæ Inger Johanne.
— Eøti bizaræ, zâmbi cealaltæ femeie. Bineînfleles cæ o sæ

izbuteascæ sæ doarmæ. Nu ajungi acolo unde se aflæ ea
acum dacæ nu pofli dormi. Asta e o luptætoare, Inger
Johanne. Nu te læsa pæcælitæ de silueta ei zveltæ øi de
hainele feminine.

Când femeia din scaunul cu rotile stinse televizorul,
din stræfundurile apartamentului le ajunse la urechi un
cântec de leagæn.
— Ai°ai°ai°ai°ai°UAF°UAF.
— Pæi chestia asta i°ar înnebuni de spaimæ pe micuflii

mei, constatæ Inger Johanne, chicotind uøor.
Cealaltæ îøi miøcæ scaunul pânæ la o mæsuflæ joasæ øi

luæ de pe ea o ceaøcæ. Gustæ, strâmbæ din nas øi apoi o
puse la loc.
— O sæ trebuiascæ sæ plec, declaræ Inger Johanne, cu o

uøoaræ ezitare.
— Da. O sæ trebuiascæ.
— Îfli mulflumesc pentru ajutor. Pentru tot ajutorul pe

care mi l°ai dat în lunile astea din urmæ.
— N°a fost mare lucru.

Inger Johanne îøi duse o mânæ fugaræ la ceafæ, pentru
a°øi cuminfli buclele rebele, pe care le adunæ dupæ urechi,
øi îøi împinse la loc, cu un deget fin, ochelarii.
— Ba da.
— Cred cæ trebuie sæ faci cumva, ca sæ pofli træi cu toate

chestiile astea. Ea existæ, n°ai ce face.
— Îmi ameninflæ copiii. Este periculoasæ… Faptul cæ am

putut sæ°fli vorbesc, sæ fiu luatæ în serios øi crezutæ… Asta,
în orice caz, a facilitat lucrurile.

Doamna Preøedintæ
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— În curând, se va împlini un an, ræspunse femeia din
scaunul cu rotile. Greu, cu adeværat, a fost anul trecut.
Chestiile din iarna asta… nu væd în ele decât… decât o
sâcâialæ.
— O sâcâialæ?
— Ea îfli aflâflæ curiozitatea. Inger Johanne, tu eøti foarte

curioasæ. De asta øi eøti cercetætoare. Numai curiozitatea
te târæøte în anchete unde n°ai deloc chef sæ fii implicatæ
øi te împinge sæ doreøti cu orice prefl sæ afli ce vrea de la
tine tipa asta care te persecutæ. Curiozitatea ta e aia care…
te°a condus pânæ la mine. Øi este…
— Trebuie sæ mæ duc, o întrerupse Inger Johanne, cu un

zâmbet fugar. Nu foloseøte la nimic sæ trec totul în revistæ
o datæ în plus. Dar, oricum, îfli mulflumesc. Stai liniøtitæ,
nu mæ conduce.

Deodatæ, se opri în loc. Fu izbitæ de frumuseflea fe-
meii paralizate. Aceasta era subflire, aproape plæpândæ.
Chipul îi era oval, ochii — la fel de stranii ca ai fetiflei:
de un albastru ca al gheflarilor, aproape incolori, cu un
cerc mare øi negru în jurul irisului. Avea o guræ mare, cu
buzele puternic arcuite între riduri minuscule, însæ
plæcute vederii, trædând o vârstæ ce trecuse biniøor de
patruzeci de ani. Era îmbræcatæ elegant: purta un pulover
de caømir cu decolteu în V, iar blugii se vedea clar cæ nu
fuseseræ cumpærafli din Norvegia. Un diamant mare,
simplu, i se legæna încetiøor în gropifla dintre clavicule.
— De altfel, tare mai eøti frumoasæ.

Femeia zâmbi cu reflinere, aproape stingheritæ.
— Pe curând, a încheiat ea discuflia, dupæ care øi°a

împins fotoliul pânæ la fereastræ, unde s°a oprit cu spatele
spre musafiræ.

Anne Holt
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4.

În zæpada aøternutæ pe câmpuri, te înfundai pânæ la
genunchi. Geruise multæ vreme. Arborii golaøi dinspre
apus erau acoperifli cu gheaflæ. Rachetele din picioare
cræpau din când în când pojghifla zæpezii øi, pentru un
scurt ræstimp, Al Muffet fu cât pe°aci sæ°øi piardæ echi-
librul. Se opri ca sæ°øi tragæ sufletul.

Soarele dispærea în spatele dealurilor. Tæcerea era
întreruptæ doar rareori de câte un cântec de pasære.
Zæpada sclipea în lumina portocaliu°roøiaticæ a soarelui;
bærbatul cu rachete în picioare urmæri cu privirea un
iepure care flâønise din boschet øi fugea în zigzag spre
pârâul din cealaltæ margine a câmpului.

Al Muffet respiræ cât putu de adânc.
Nu avusese nicio clipæ de îndoialæ: fæcea exact ceea

ce trebuia sæ facæ. Dupæ moartea sofliei sale, care îl læsase
singur cu trei copii de opt, unsprezece øi øaisprezece ani,
nu avusese nevoie decât de câteva sæptæmâni pentru a
înflelege cæ o carieræ într°una din prestigioasele universi-
tæfli ale oraøului Chicago era aproape incompatibilæ cu
faptul cæ urma sæ°øi creascæ de unul singur copiii. De
altfel, situaflia financiaræ îi impunea sæ°øi mute cât mai
iute restul familiei într°un colfl liniøtit de flaræ.

La trei sæptæmâni øi douæ zile dupæ ce se instalase pe
Rural Route 4, în Farmington, Maine, douæ avioane de
linie izbiseræ turnurile gemene din Manhattan. Urmærite
îndeaproape de un altul, care se præbuøise peste Pentagon.
În seara aceea, Al Muffet închisese ochii, recunoscætor 
cæ fusese atât de precaut: încæ din studenflie, îøi aban-
donase vechiul nume, Ali Shaeed Muffasa. Copilele 
lui purtau nume înflelept alese — Sheryl, Catherine øi
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Louise — øi avuseseræ norocul sæ moøteneascæ næsucul
cârn øi pærul blond cenuøiu al mamei lor.

În prezent, dupæ mai bine de trei ani, se bucura
aproape zi de zi de viafla la flaræ. Puøtoaicele înfloreau, iar
el regæsise la iuflealæ gustul activitæflii de veterinar. Îngrijea
tot felul de animale mari øi mici, iar cazurile cu care avea
de°a face erau dintre cele mai diverse: peruøi plæpânzi,
cæflele care fætau, tauri devenifli periculoøi øi cærora trebuia
sæ le tragæ un glonfl în frunte. În fiecare joi, mergea la
club ca sæ joace øah. Sâmbæta era ziua stabilitæ de mers 
la cinema împreunæ cu cele mici. Lunea seara juca, de
obicei, câteva seturi cu un vecin care îøi transformase
vechiul garaj în teren de squash. Zilele se scurgeau
urmând un ritm uniform, de o monotonie placidæ.

Familia Muffet se deosebea de restul satului numai
duminica: nu mergea la bisericæ. Al Muffet pierduse de
mult legætura cu Allah øi nu intenfliona sæ adopte alt
Dumnezeu. La început, chestia asta suscitase anumite
reacflii: întrebæri deghizate în cursul øedinflelor la care
participau pærinflii elevilor, comentarii cu subînfleles, la
benzinærie sau la maøina de pop°corn din holul cine-
matografului, în câte o sâmbætæ seara.

Dar øi asta se aranjase cu timpul.
Totul se aranjeazæ, se gândi Al Muffet, cæznindu°se

sæ°øi scoatæ ceasul de sub mænuøa cu un deget øi marginea
pufoaicei. Trebuia sæ se græbeascæ. Mezina pregætea cina,
iar experienfla îl învæflase cæ era mai bine sæ fie øi el de
faflæ în acel moment. Altfel, ar fi fost întâmpinat cu o cinæ
pantagruelicæ, pentru care micul dulap era golit de toate
bunætæflile. Ultima oaræ, Louise le servise o masæ cu patru
feluri, cuprinzând foie gras øi risotto cu trufe, totul urmat
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de o fripturæ fæcutæ din carnea cerbului vânat de cu
toamnæ øi destinat vecinilor, pentru masa de Cræciun.

Acum, când soarele dispæruse cu totul, gerul devenise
mai ascuflit. Îøi scoase mænuøile øi îøi puse mâinile pe obraji.
Dupæ câteva secunde, o porni din nou la drum, cu acei
paøi mari øi lenfli pe care, în cele din urmæ, îi învæflase.

Nu se uitase la ceremonia de învestituræ, øi nu pentru
cæ asta l°ar fi tulburat din cale°afaræ. Cu zece ani în urmæ,
când Helen Lardahl Bentley intrase în marea salæ publicæ,
fusese îngrozit. Îøi amintea cu o dezagreabilæ claritate de
dimineafla aceea, de la Chicago. Doborât la pat de o gripæ,
îøi umplea episoadele de febræ butonând la televizor.
Helen Lardahl, foarte diferitæ de aceea pe care øi°o amin-
tea el, rostea un discurs la Senat. Nu mai purta ochelarii.
Perniflele de græsime din timpul tinereflii, care o urmæ-
riseræ pânæ târziu, în cel de°al treilea deceniu al sæu, dis-
pæruseræ. Doar gesturile, cum era miøcarea aceea dia-
gonalæ, plinæ de siguranflæ, a mâinii larg deschise, pentru
a°øi sublinia fiecare argument, îl convinseseræ cæ era
vorba, cu adeværat, de aceeaøi femeie.

Cum îndræzneøte? se gândise el atunci.
Apoi, încetul cu încetul, se obiønuise.
Al Muffet se opri din nou øi trase în piept aerul

glacial. Ajunsese la pârâu, a cærui apæ continua sæ curgæ
pe sub o carapace de gheaflæ transparentæ.

Ea se baza pe el. Pur øi simplu. Trebuie cæ hotærâse sæ
se încreadæ în promisiunea pe care el i°o fæcuse cândva,
într°o viaflæ anterioaræ, într°o altæ epocæ øi într°un loc cu
totul diferit. În poziflia ei de acum, probabil cæ era floare
la ureche sæ descopere dacæ el mai træia øi dacæ era tot în
Statele Unite.
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În ciuda tuturor lucrurilor, ea se læsa aleasæ în capul
celui mai puternic stat de pe planetæ, într°o flaræ în care
morala era o virtute, iar morala duplicitaræ o virtute
necesaræ.

Pæøi peste pârâu øi særi pe deasupra unui troian de
zæpadæ. Inima îi bætea atât de repede, încât îi fliuiau ure-
chile. E atât de mult de atunci, îøi spuse, în timp ce°øi
desfæcea rachetele. Apucæ în fiecare mânæ câte una øi
începu sæ alerge pe drumul drept.
— Noi am terminat cu chestia asta*, øopti în ritmul paøilor

greoi. Eram demn de încredere. Sunt un om de onoare.
Noi am terminat cu chestia asta*.

Întârziase foarte mult. La sosirea lui, probabil cæ avea
sæ gæseascæ øampanie øi stridii. Louise avea sæ spunæ cæ
særbætoreau, cæ îi aduceau un omagiu primei femei
preøedinte al Statelor Unite.
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Patru luni mai târziu

Doamna Presedinte 1-201 ccc.qxp  2/19/11  12:01 PM  Page 21




