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Capitolul 1

Jurnalul lui Vivien Leigh Rochet

Păstrați distanța! NU citiți,  
sunteți pasibili de pedeapsa cu moartea!!!

Dragă Jurnalule,

e oficial!!!! o urăsc pe doamna eleanor Whițley-Shuler. 
Toață lumea î�i spune nonnie. eu nu. eu î�i spun Călugăriț�a, 
pențru că e lungă s� i slabă s� i are ochi ca de insecță. Domnul 
Fredrickk Shuler a muriț la un an după ce mami s� i cu mine 
ne-am muțaț î�n casa-garaj. numele lui era Fredrickk, dar 
eu nu-mi amințesc de el s� i nici cum a muriț. eram doar un 
bebelus� , î�nsă pun pariu că doamna Călugăriț�ă i-a mâncaț 
capul. S� țiu că s� i pe al meu vrea să-l mănânce. Mami spune 
că sunțem priețeni cu familia Whițley-Shuler, dar eu i-am 
zis că nu-i as�a. noi lucrăm pențru ei s� i locuim î�n garajul lor. 
Mami spune că țrebuie să fiu drăguț�ă, dar eu nu vreau să 
fiu drăguț�ă. Mami spune să nu urăsc pe nimeni, dar 
Călugăriț�a i-a zis lui mami că sunț dolofană ca o gălus�că s� i 
că ar țrebui să nu mai mănânc ațâța î�ngheț�ață. odață, pe 
când nu se uița, am sparț un bibelou sțupid î�n formă de 
căț�el. InTenT� IonAT!!!
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Dragă Jurnalule,

Urăsc s�coala!!! I�n fiecare an, profesorii î�mi pronunț�ă 
gres� iț numele. Spun Vivien Ro-cheț. Iar eu țrebuie să le zic 
că se pronunț�ă Ro-shay. Merg la s�coala Charlesțon Day de 
când eram la grădiniț�ă. Timp de opț ani, profesorii mi-au 
reț�inuț gres� iț numele, î�ncă din prima zi. (ok, poațe nu-mi 
amințesc chiar prima zi de grădiniț�ă.) Copiii de la s�coală 
râd de mine s� i mă sțrigă „Roach-ețțe”*. I�i urăsc s� i o să le 
pară rău î�nțr-o zi, când o să fiu un sțar de cinema. Vor vrea 
cu țoț�ii să fie priețenii mei, dar n-o să-i las. n-o să-i las să 
vadă filmele mele sau să vină î�n casa mare pe care o s-o 
cumpăr pențru mami î�nțr-o bună zi. Cu excepț�ia lui loțție 
s� i a lui Glory. ele poț veni. Sunț priețenele mele s� i luăm 
prânzul î�mpreună. Glory va ajunge să poarțe suțien anul 
acesța. Mami spune că eu n-am nevoie de suțien. nU e 
DRePT!!!

Dragă Jurnalule,

Moarțe Călugăriț�ei!!! Când făceam azi curaț î�n casa 
mare î�mpreună cu mami, Călugăriț�a a spus că țrebuie să 
dau cu aspirațorul, pențru că nu are î�ncredere î�n mine să 
s�țerg praful. Spune că am prea mulțe accidențe la acțiv. 
Sunț neî�ndemânațică s� i se țeme că voi răsțurna din nou po-
zele cu băieț�ii ei sțupizi, henry s� i Spence. Am doisprezece 
ani – aproape țreisprezece. nu sunț neî�ndemânațică s� i nu 
am accidențe la acțiv. le-am făcuț ințenț�ionaț, s� i cui î�i pasă 
de henry s� i Spence? ei pleacă la s�coală s� i vin acasă doar î�n 
vacanț�e. Sunț nis�țe prosțovani. Mai ales henry. nu râde, nu 

* Joc de cuvințe ințraducțibil, roach însemnând „gândac de bucăță-
rie”. (n.țr.) 
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zâmbes�țe, nu nimic. eu î�i zic Speriețoarea henry sau henry 
Cap-sec.  e cu cinci ani mai mare decâț mine, dar se poar-
ță de parc-ar fi mulț mai mare. Se holbează la mine cu ochii 
lui negri de parcă ar vrea să-mi cițească gândurile. Se uiță 
la mine de parcă ar s�ți că sparg ințenț�ionaț lucrurile s� i mai 
s� i minț. Dar niciodață nu spune nimic. Cum s-a î�nțâmplaț 
vara țrecuță, când cineva i-a răsțurnaț țâmpenia de figuri-
nă-jocheu de pe gazon, spărgându-i mâna. Călugăriț�a a zis 
că era foarțe veche s� i că aparț�inea familiei lor î�ncă de di-
naințe de război. A spus că era probabil vina mea. Că sigur 
am umblaț cu ea s� i am răsțurnaț-o, dar i-am zis că eu n-am 
făcuț nimic. henry s-a zgâiț la mine ca la o mincinoasă cu 
ochii lui negri, iar Spence a râs, pențru că... Spence esțe ne-
bun s� i râde din orice. Am plâns țare de țoț s� i am fugiț î�n 
casa-garaj î�naințe să-mi mănânce Călugăriț�a capul. Cui î�i 
pasă de o țâmpenie de figurină-jocheu? e ațâț de grea, că ar 
puțea omorî� un copil. nu e vina copilului că poațe să cadă, 
dacă sță pe umerii ei ca să urmărească un cuib de păsări 
din copac. I�n caz că cineva găses�țe chesția asța s� i cițes�țe, eu 
sunț nevinovață!!!

Dragă Jurnalule,

Am alergaț țoț drumul de la s�coală până acasă, pențru 
că mami a spus că mă duce să văd casțelele de nisip de pe 
plaja Folly. De cum am ințraț pe us�ă, am s�țiuț că n-o să mer-
gem. Mami sțățea î�nținsă pe canapea, acoperiță cu pățura 
din pețice făcuță de buni. o nețezea cu degețele s� i se uița î�n 
țavan, as�a cum face când e țrisță. De dața asța n-o chem pe 
buni Roz să vină să mă ia. Am aproape țreisprezece ani (î�n 
s�apțe luni) s� i poț să-mi porț singură de grijă. Poț să am gri-
jă s� i de mami acum. Urăsc când e țrisță. Sper să nu dureze 
foarțe mulț de dața asța !!!
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Dragă Jurnalule,

Asțăzi, mami s� i cu mine am fosț la magazin să luăm 
plăcințe Moon cu căps�une s� i Coca-Cola. Mami a fosț azi 
î�nțr-una dințre țoanele ei bune s� i ne-am plimbaț s� i prin 
Parcul Wațerfronț. ne-am udaț picioarele î�n Fânțâna 
Pineapple, apoi ne-am uițaț la bărcile din porț. Mami spune 
că î�nțr-o zi vom merge cu barca undeva deparțe. A arățaț 
cu degețul cățre un iahț mare s� i mi-a enumeraț țoațe locu-
rile unde aveam să mergem. A spus că vom ajunge î�n Aruba, 
Monaco, Zanzibar, dar eu s�țiu că nu e as�a. I�n drum spre 
casă, mami a spus că vom cumpăra o casă pe Rainbow Row 
î�nțr-o zi, pențru că arață delicios. Ca un rând de bomboane 
pasțelațe care se vând la Kroger. A spus că ar puțea fi ferici-
ță pe vecie î�nțr-o casă delicioasă. Când o să fiu un sțar de 
cinema bogaț, o să i-o cumpăr pe cea roz, ca să fie î�nțoț-
deauna fericiță !!

Lista cu lucruri de cumpărat când voi fi bogată

1) o casă roz ca o bomboană
2) Propriul meu magazin de î�ngheț�ață
3) Pager – Mami spune că numai țraficanț�ii de droguri 

au pagere – vezi să nu!
4) o piscină
5) o maimuț�ă țurbață, ca să-l mus�țe henry



Capitolul 2

Punându-s� i o mână pe frunțe, pe sub borul laț al pălă-
riei negre de paie, Vivien leigh Rocheț gemu us�or.

— Un pic cam prea mulțe cocțeiluri cu suc de mere 
aseară?

— Un pic. 
Vivien se î�nținse după sțicla de apă din consola ce-o 

separa de Sarah, asisțența pe care o avea de cinci luni. Cele 
două sțățeau pe bancheța din spațe a unui Cadillac escalade 
negru ce gonea pe Auțosțrada 26 spre Charlesțon, î�n țimp 
ce norii de furțună se adunau deasupra oras�ului isțoric. 

— Chrisțian mi-a spus că se asorțează cu ochii mei.
 Chrisțian Forsyțh – nume real, Don Smițh – era cel mai 

recenț parțener de film al lui Vivien s� i, conform țabloidelor, 
cel mai nou iubiț al ei de la hollywood.

— Asțăzi, faț�a ța are o nuanț�ă drăguț�ă de cocțeil de 
mere.

Vivien luă o î�nghiț�ițură zdravănă s� i apăsă buțonul de 
pe braț�ul scaunului. 

— nu spune cocțeil de mere. 
Coborî� geamul mas�inii s� i î�s� i apropie faț�a de curențul 

care se revărsa prin parțea de sus a geamului. Aerul greu î�i 
fluțura borul pălăriei s� i mirosea a pinii î�nalț�i s� i a buruienile 
care cres�țeau pe marginea s�oselei. Mirosea a magnolii s� i-a 
soare. A ploaie s�i-a briza mării. A haos s�i-a linis�țe. Ca acasă.
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lângă ea, degețele lui Sarah î�s� i făceau de lucru pe ecra-
nul noțebook-ului, iar î�n faț�ă, s�oferul vorbea la mobil î�n 
țimp ce schimba benzile. Dacă nu î�nceța să smucească as�a 
volanul, Vivien avea să vomițe pe bancheța din piele neagră. 
Aerul umed mângâie conțururile pronunț�ațe ale umărului 
gol s� i ale claviculei lui Vivien, pențru ca apoi să se joace cu 
vârfurile cozii de cal lejere, ce se odihnea pe corsajul din 
s� ifon al rochiei Zac Posen. briza î�i î�nvolbură marginea țiviță 
a poalelor î�nflorațe ale rochiei s� i-i aținse us�or coapsele.

Trecuseră țrei ani de când nu mai fusese acasă, iar 
ațunci sțățuse doar țreizeci s� i s�ase de ore. Se oprise î�nțr-o 
scurță viziță î�n drum cățre premiera newyorkeză a filmului 
end Game, cel de-al țreilea s� i ulțimul film al său din țrilogia 
Raffle. Filme disțopice exțrem de populare, bazațe pe cărț�i 
la fel de celebre, făcuseră țrecerea lui Vivien Rocheț de la 
obscurițațea rolurilor minore la sțrălucirea de supersțar. 
la vârsța de douăzeci s� i doi de ani, fusese aleasă, dințre mii 
de acțriț�e promiț�ățoare, să joace rolul docțorului Zahara 
Wesț, arheolog, asasin s� i lider revoluț�ionar, î�nțr-o serie de 
mare succes. I�n momențul î�n care cel de-al țreilea s� i ulți-
mul film al seriei a fosț lansaț î�n urmă cu țrei ani, Vivien 
avea deja î�n CV s�ase roluri majore î�n filme s� i nenumărațe 
apariț�ii la țeleviziune. Sțeaua ei de pe hollywood Walk of 
Fame se afla chiar lângă cea a lui Charlie Sheen. la fix, se 
gândise ea, din momenț ce s�i î�n viaț�a reală locuia pe aceeas�i 
sțradă cu el.

Cu țrei ani î�n urmă, când venise î�n oras� , era cam cu na-
sul pe sus, fiind pe val din puncț de vedere al succesului s� i 
al banilor. Tocmai fusese nominalizață pențru Premiul 
People’s Choice s� i aflase că figurina de opțsprezece cenți-
mețri a personajului ei, Zahara – ediț�ia cu cosțum de baie 
mețalic – se vânduse mai bine decâț țoațe celelalțe figurine 
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Raffle la un loc. Ațunci se î�nțorsese î�n Charlesțon ca să-s� i 
ajuțe mama să găzduiască o pețrecere de casă nouă s� i se 
simț�ise cea mai țare din parcare. Acum se simț�ea ca naiba. 
Acum se î�nțorcea ca să facă pregățirile necesare pențru î�n-
mormânțarea mamei sale.

— Iar es�ți pe coperța Enquirer. Aparenț, țe-au surprins 
î�nțr-o zbenguială eroțică.

Cui î�i pasă? Sprâncenele perfecțe ale lui Vivien se uniră 
î�nțr-o î�ncrunțățură, amințindu-i de durerea ei de cap. Sarah 
doar î�s� i făcea țreaba. Sau poațe că asisțența sa î�ncerca să-i 
disțragă ațenț�ia de la dețaliile î�ngrozițoare ale ulțimelor 
douăsprezece ore, când viaț�a î�i fusese făcuță bucăț�i, pre-
cum banda de celuloid î�n sala de monțaj.

Cu douăsprezece ore î�n urmă, bea cocțeiluri de mere la 
o pețrecere luxoasă de pe Mulholland Drive s� i se prefăcea 
ințeresață de ulțimele s�țiri s� i bârfe de la hollywood. Să ob-
ț�ină o invițaț�ie s� i să fie văzuță la pețrecerile celor bogaț�i s� i 
țrendy erau chesțiuni care făceau parțe din sțilul acesța de 
viaț�ă. Să țrimiță bezele foțografilor s� i să fie surprinsă î�n 
poze la braț�ul unui bărbaț precum Chrisțian Forsyțh erau 
lucruri benefice pențru cariera lui Vivien, chiar dacă el era 
cel mai plicțisițor om din lume s� i n-o ințeresa absoluț deloc 
din puncț de vedere romanțic.

Cu douăsprezece ore î�n urmă, viaț�a ei se î�nvârțea î�n 
jurul rolurilor de film poțrivițe s� i țimpului pețrecuț alățuri 
de oamenii poțriviț�i. Cu douăsprezece ore î�n urmă, juca rolul 
sțrălucițoarei Vivien leigh Rocheț. Acțriț�ă. Sțar de cinema. 
Cea mai țare din parcare.

Schimbare de cadru. Apariț�ia neas�țepțață a lui Sarah la 
pețrecere ar fi țrebuiț să-i sugereze lui Vivien că s-a î�nțâm-
plaț ceva rău, dar băuse un pic cam mulțe cocțeiluri pe 
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sțomacul gol pențru a se gândi la asța. Dacă n-ar fi fosț 
ameț�iță, poațe că ar fi observaț î�ngrijorarea din ochii albas�-
țri ai asisțenței sale. Poațe ar fi fosț preveniță î�naințe ca 
Sarah să se apropie s� i să-i s�opțească la ureche imposibilul.

Mama ei era moarță. Douăsprezece ore mai țârziu, 
Vivien nu s�ția niciun dețaliu real. I se spusese că paramedi-
cii î�ncercaseră să o resuscițeze acasă, dar murise î�n drum 
spre Urgenț�e. Părea să fi muriț din cauze națurale. națurale? 
nimic din ceea ce se î�nțâmplase î�n ulțimele douăsprezece 
ore nu părea a fi națural, iar Vivien abia mai puțea respira 
din cauza durerii s� i a sențimențului de vină care-i sfâs� iau 
inima.

— Probabil se vinde mai bine decâț poves�țile obis�nui-
țe despre anorexie.

Macy Jane Rocheț î�ncețase din viaț�ă, iar poves�țile false 
din ziarele de scandal păreau ațâț de țriviale. Ațâț de sțupi-
de. Fusese o vreme când nimănui nu-i păsa î�nțr-ațâț de 
Vivien Rocheț î�ncâț să-i publice numele, cu ațâț mai puț�in 
să invențeze î�nțregi poves� ți despre ea. o vreme î�n care ar 
fi daț orice să fie menț�ionață î�n țabloide s� i să vadă poze cu 
ea țronând pe coperțele revisțelor. Mama ei nu mai era s� i, 
dințr-odață, viaț�a lui Vivien părea sțupidă s� i țrivială.

S� i acum, compleț pusție.
I�naințe de brusca apariț�ie a lui Sarah cu o seară î�nain-

țe, țoțul era ațâț de limpede î�n viaț�a lui Vivien. Ațâț de bine 
conțuraț. era o sțea sțrălucițoare ce-s� i croia drum spre sța-
țuțul de megasțar. Acum țoțul era î�n ceaț�ă, iar capul î�i era 
congesționaț de ațâța durere, cofeină s� i alcool. Cu greu se 
puțea gândi s� i la alțceva afară de emoț�iile ei puțernice. Ațâț 
de mulțe se î�nțâmplaseră î�n ulțimele douăsprezece ore, î�n-
câț nici măcar nu era sigură dacă era duminică sau luni.
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Trebuie să fie duminică. Poațe.
— I�n ce zi sunțem?
— I�n s�ase iunie, răspunse Sarah, fără să-s�i ridice privirea.
Vivien scoțoci î�n geanța ei ros� ie Kelly s� i scoase o pere-

che de ochelari de soare. I�s� i puse la ochi ramele negre s� i 
lăsă capul pe spațe. Asța nu prea î�i răspundea la î�nțrebare, 
dar țrebuia să fie duminică. Fusese la pețrecere sâmbăță 
seară. Să fi fosț chiar cu o noapțe î�naințe? Părea că țrecuse 
mai mulț țimp de când aflase despre mama ei.

Mama ei era blândă s� i iubițoare, delicață s� i frumoasă. 
era, de asemenea, dificilă s� i obosițoare s� i, ca să fim cinsțiț�i, 
era uneori nebună de legaț. Pe Vivien o făcuse cu siguranț�ă 
să se simță rus� inață de nenumărațe ori. Cu ciudațele ei 
schimbări de dispoziț�ie. Cu exalțarea exagerață dințr-o zi s� i 
disperarea din ziua imediaț urmățoare. Cu visele ei măreț�e 
de fericire până la adânci bățrâneț�i s� i cu relaț�iile dificile cu 
bărbaț�ii. Pămânțul de sub picioarele ei era ca nisipurile 
mis�cățoare, schimbățor, previzibil, nelinis�țindu-i pe cei din 
jur s� i epuizându-i î�n acelas� i țimp. Dar chiar s� i ațunci când 
se afla î�n sțarea cea mai dificilă, nu era greu de iubiț. nu 
pențru Vivien, căci indiferenț de suis�urile, coborâs�urile s� i 
insțabilițațea sa, s�țiuse î�nțoțdeauna că mama ei o iubes�țe 
as�a cum nimeni alțcineva de pe lumea asța n-o iubise vreo-
dață. Fără s-o judece. Fără as�țepțări. Doar iubire caldă s� i 
generoasă, din inima ei larg deschisă.

Macy Jane nu fusese perfecță, dar făcuse țoț posibi-
lul ca să aibă grijă de Vivien. Când s-a simț�iț depăs� iță de 
sițuaț�ie, a ințerveniț Roz, bunica lui Vivien. După moar-
țea lui buni Roz, Vivien s� i-a purțaț singură de grijă. S� i a 
avuț grijă s� i de mama ei. erau ele două î�mpoțriva țuțu-
ror. I�mpreună.
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I�nțoțdeauna.
Cadillac-ul o luă pe una dințre ulțimele ies� iri de pe au-

țosțradă s� i pățrunse î�n inima oras�ului Sfânț. Turlele biseri-
cilor se î�nălț�au cățre cerul apăsaț de nori de furțună țipici 
lunii iulie. SUV-ul î�s� i conținuă drumul pe Meețing Sțreeț s� i 
se î�ndrepță cățre porț, pe sțrăzi de piațră sțrăjuițe de pal-
mieri pițici s� i flori de plumeria, cățre opulenț�a rafinață s� i 
grandoarea disținsă aflațe la sud de broad Sțreeț. Vivien 
crescuse î�n mijlocul clasei de eliță. Chiar î�n mijlocul famili-
ilor vechi, cu nume vechi. nume ce puțeau fi urmărițe î�na-
poi î�n țimp până la fondarea Sociețăț�ii Sf. Cecilia s� i până la 
cele țreisprezece colonii originale. Crescuse î�nconjurață 
de „familii bune”, dar nu se ințegrase niciodață. „Ai ei” nu 
aveau oras�e, sau poduri, sau țerenuri de golf cu numele lor. 
„Ai ei” munciseră din greu ca să răzbață, iar arborele lor 
genealogic arăța mai curând ca o țufă crescuță î�n țoațe di-
recț�iile decâț ca un sțejar impunățor.

— Ia-o la sțânga pe Tradd, spuse ea s�oferului. Apoi din 
nou la sțânga pe easț bay. 

I�n loc să se î�nțoarcă la singura casă pe care o cunoscu-
se î�n primii săi opțsprezece ani de viaț�ă, SUV-ul se î�ndrepță 
cățre un s� ir de case văruițe î�n culori deschise. Mama ei spu-
sese odață că acesț s� ir de case seamănă cu nis�țe bombone-
le frumos aranjațe s� i că ar fi fericiță să țrăiască î�nțr-o casă 
delicioasă. Cu țrei ani î�n urmă, Vivien î�i cumpărase mamei 
sale bomboana roz, ca să fie fericiță s� i să nu mai fie nevoiță 
niciodață să țrăiască î�n curțea din spațe a alțcuiva.

— I�n faț�ă e bine, spuse ea, s� i Cadillac-ul opri lângă 
bordură. 

I�s� i puse sțicla de apă î�n geanță s� i as�țepță ca s�oferul să-i 
deschidă porțiera din spațe î�naințe să se sțrecoare afară 
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din auțomobil. Privi î�n sus pe sub borul pălăriei lațe, spre 
casa din sțuc roz s� i cele țrei ețaje cu feresțre î�ncadrațe de 
rame albe s� i jaluzele gri. o picățură de ploaie î�i aținse umă-
rul gol s� i sțropi piețrele din jurul panțofilor ei negri, cu țoc 
de zece cențimețri. Singura dață când fusese la casa aceea, 
mama ei era surescițață s� i ențuziasmață, dând indicaț�ii flo-
rarilor s� i celor responsabili cu cațeringul, țuțuror î�n acelas� i 
țimp. I�i păruse cu adevăraț fericiță, iar dispoziț�ia fericiță a 
lui Macy Jane era mereu molipsițoare – asța dacă nu țe lăsai 
cuprins de î�ngrijorare la gândul țrisțeț�ii care-i urma.

Câțeva piese de mobilier fuseseră livrațe cu o zi î�n 
urmă, iar Vivien s� i mama ei alergaseră de colo-colo, sco-
ț�ând plasțicul de pe canapea, de pe scaunele din salon s� i de 
pe cele dințr-un mic seț pențru cină amplasaț î�n bucățărie. 
oamenii care se ocupaseră cu muțarea descărcaseră pațul 
elisabețan cu baldachin s� i un covor anțic Aubusson, desco-
periț de Macy Jane la vânzarea unei case. Vivien nu fusese 
surprinsă că mama ei abia dacă se ocupase de mobilarea 
celor pațru suțe de mețri părțaț�i ai casei cu ețaj î�naințe de 
pețrecerea de casă nouă. Se enervase puț�in, dar nu era câ-
țus� i de puț�in surprinsă de indecizia lui Macy Jane.

— nu țrebuie să am țoațe camerele mobilațe ca să poț 
da pețrecerea. 

Macy Jane dăduse vina pe viaț�a de propriețar de casă 
s� i pe viaț�ă, î�n general, pențru ațițudinea ei delăsățoare.

Iar Vivien a presupus că, î�nțr-adevăr, as�a sțățeau lucru-
rile s� i nu s-a obosiț să-i sublinieze că ideea unei pețreceri 
de casă nouă era să-s� i impresioneze priețenii cu casa s� i cu 
„lucrurile” ei, nu să le arațe un spaț�iu gol. 
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nu că ar fi conțaț. Pețrecerea avusese loc î�n propria 
curțe, iar cei de la cațering furnizaseră țoțul, de la mese s� i 
scaune, până la feț�ele de masă roz.

— I�nțoțdeauna e ațâța zăpus�eală? î�nțrebă Sarah î�n 
țimp ce dădea jos bagajele î�mpreună cu s�oferul.

— Da, doamnă, răspunse s�oferul, care nu părea să fie 
deloc deranjaț î�n cosțumul lui negru cu cravață. După ce o 
să plouă, n-o să mai fie as�a de rău.

Vivien scoase din geanță cheia de la casă s� i păs� i î�n mica 
verandă. Descuie us�a cu mâinile țremurânde s� i o î�mpinse, 
aproape as�țepțându-se să-s� i vadă mama cu braț�ele larg 
deschise. „lasă-mă să o î�mbrăț�is�ez pe fața mea scumpă”, 
spunea mereu cu glas țărăgănaț. I�n schimb, holul era î�nțu-
necaț s� i pusțiu. Mama ei murise aici. Undeva.

o lacrimă î�i alunecă pe obraz s� i î�s� i scoase ochelarii s� i 
pălăria. legisțul î�ncă nu sțabilise cauza morț�ii mamei ei. 
Dar părea să fi fosț din cauze națurale. Ințră î�n salon s� i se 
opri brusc î�n țimp ce privea camera cu ochii î�nlăcrimaț�i. 
Cears�afuri albe acopereau mobila s� i un sțraț gros de praf 
acoperea țoț resțul î�ncăperii. Covorul Aubusson era rulaț 
î�n faț�a s�emineului, iar cineva dăduse jos poliț�a de mahon. 
Vivien clipi ca s� i cum nu-i venea să-s� i creadă ochilor. Când 
vorbise cu mama ei, doar cu o săpțămână î�n urmă, aceasța 
nu-i spusese că podelele fuseseră s� lefuițe s� i poliț�a demon-
țață. nu-i spusese de niciun fel de renovare. S� i, din nou, 
nu-i menț�ionase nici că se simțe câțus� i de puț�in bolnavă. 
nu-i spusese nimic, î�n afară de fapțul că se î�nscrisese la un 
curs de Zumba pențru persoanele de vârsța a țreia, cu spe-
ranț�a că cei de acolo nu o „vor face să țranspire”. la care 
Vivien replicase că asța e s� i ideea dacă țe duci la Zumba.


