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CAPITOLUL 1

Lydia
La mulli ani, mami!
-M-am
lisat in genunchi

gi am agezat buchetul de

trandafiri pe mormAntul rece. Am scos florile vechi
din vaza improvizati din piatri gi le-am pus pe cele
noi, incercdnd si adaug o pate de culoare locului
sumbru.

trecut ceva timp de cAnd nu am mai venit
aici, am spus cu un oftat privind in acelagi timp qi
fotografia mamei mele.
Am tras aer in piept 9i am privit norii negri care
se indreptau cu repeziciune spre noi. VAntul imi sufld
plrul in toate direcliile, la fel cum morm6ntul ista
imi riscolea sentimentele intr-o mie de direc!ii.
Am privit imaginea in alb gi negru a mamei mele
din micul cerc oval a;ezat deasupra numelui ei, amintindu-mi de imaginea ei cAnd era vie gi de momentele
in care era inci in viald.
Ar trebui sd incetez sI mai vin aici gi sd mi picilesc. Femeia asta nu m-a iubit niciodatd. M-a folosit
ca o armi impotriva tatilui meu gi nici mdcar nu i-a
plsat de mine.
Hunter incd nu a dat niciun semn, am spus cu

-A

-

un suspin.
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Astizi mama mea ar fi implinit patruzeci 9i doi
de ani. Poate credeli ce am venit aici ca se serbStoresc
asta ti se ii spun cAt de mult imi lipsegte gi cAt de mult
o iubesc. Sau ce i-ag

fi diruit daci ar fi fost in viagi 9i

alSturi de mine.
Dar adevirul este cu totul altul. Adevlrul e ci am
ajuns intr-un punct al viegii mele in care imi e frici si
vorbesc cu persoanele apropiate mie.
Sunt aici pentru cd aveam nevoie si imi fac
ordine in ganduri, iar o persoane moartl este singura
care nu mi poate judeca sau condamna.
incep si cred cd tata a avut mereu dreptate in
privinla lui. Nu ar fi trebuit niciodatl si am incredere
intr-un Deverell, am spus cu amdrlciune.
Mi-am apisat palma pe abdomen si am tras aer
adAnc in piept.
* $tiu ce ai fi spus daci ai fi fost aici. Ai fi lipat
la mine, m-ai fi insultat, m-ai fi lovit ca de fiecare dati
cAnd flceam ceva care nu i1i plicea, am spus imaginAndu-mi toati scena.
Am suspinat gi am continuat si ii privesc imaginea care nu imi provoace nicio emolie. Nici iubire.
Nici compasiune. Nici afecfiune.
Dar de data asta ag fi ripostat. Nu mai sunt un
copil gi tu nu ai mai fi putut si mi loveqti, am spus

-

convingitoare.
Mi-am frecat mAinile de materialul pantalonilor
gi am zAmbit.
Md bucur cd Anna e in viala noastri. E o mami
extraordinare. Tu nu ai fi putut si fii niciodati.ca ea.
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Anna e femeia care i-a luat locul, E mama mea
vitregi gi cea care m-a ajutat si devin femeia care
sunt astizi. Anna e mama mea adevlrati.
M-am ridicat in picioare 9i am pirisit mormAntul
singuratic firi s; me uit inapoi.
Diane Donovan mi-a dat nagtere, dar nu a fost
niciodatl mama mea. A iubit biutura mai mult gi a
iubit si ne facd viala imposibili atAt mie, cat gi tatelui
meu. PAni la moartea ei, viala mea a fost un dezastru,
9i de multe ori m-am intrebat de ce m-au conceput.
Secretele din jurul tatelui meu inci me Fn treazi
noaptea gi inci nu am curajul sd il intreb daci sunt
fiica lui cu adevdrat. Niciodate nu m-am simlit ca
;i cum ag fi. M-a urAt din prima clipd in care m-am
niscut, iar acum e mult mai fericit cu noua lui familie.
S-a cdsitorit cu Anna inainte ca trupul lui Diane
si se rdceasci in mormAn! gi nu pot si il condamn.
DupI ani de certuri gi de suferinli, a reugit s5 fie fericit. A reugit si se intoarci la singura femeie pe care a
iubit-o ;i si igi conceapd mogtenitorul mult dorit.
M-am urcat in camioneta mea veche gi m-am
chinuit cAteva clipe si-i pornesc motorul betran.
Am tras aer adAnc in piept 9i m-am indreptat
spre casi, asta daci pot numi acel loc cas5. Mi-am
strAns degetele in jurul volanului 9i mi-am sprijinit
capul de tetiera descusuti.
S-au schimbat multe de cAnd Anna a devenit stipAna fermei, gi viala mea a luat o intorsituri diferiH.
Una mai fericitd. Una in care si simt cI trSiesc.
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Dar chiar gi ea m-ar condamna pentru ultima
mea prostie.
M-am uitat rapid la plicul de pe scaunul de lAngi
mine gi am oftat. Nu ar fi trebuit si am incredere in
acest Deverell. Nu ar fi trebuit si il las sd mi pdcdleasci 9i sd mI maniPuleze.
Dar m-am indrigostit. Am fost indrdgostitd de el
de cAnd mb gtiu gi m-am lesat condusd de sentimente
puerile gi de promisiuni degarte.
lar acum el e plecat, iar eu am rimas ca si trag
ponoasele. Pentru ci sunt cea mai mare proasti din
Austin, Texas.
Nu ar fi trebuit niciodati sd imi ascult inima. Ar
fi trebuit sd gAndesc cu mintea 9i si mi menlin pe
linia de plutire. in momentul 5sta, bomba poate si
explodeze in orice clipd gi si faci ravagii imense'
Am oprit magina la semafor 9i am dat geamul

jos, zAmbind larg. in fa;a magazinului siu, domnul
Warblock miturd frunzele fluierAnd ugor, fiind la fel
de lovial pe cAt ii Permite vArsta.
Copacul bitrAn inci iti da

-

bltei de cap, dom-

nule Warblock?
Birbatul s-a intors 9i a zAmbit din toatd inima
cAnd m-a vezut. Dinlii lui din fa!5 incep sd dispari
treptat gi perul devine mai alb cu fiecare zi ce trece'
Are grijd de exercigiile mele zilnice, scumpo'

-

rapidi
culorii semaforului ca si mi asigur ci nu o sI fiu
iniurati.
Am inceput

10

si

rAd gi am aruncat o privire
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Nu ai mai venit de mult la mine, Lydia. Am
primit cateva ce4i noi.
cazul ;sta o se am griji si vin cAt mai
-in
repede, i-am promis,
Claxonul din spatele meu m-a ftcut sd tresar gi
i-am frcut cu mAna betranului lnainte si pornesc de
pe loc.
Magazinul magic al domnului Warblocke refugiul
meu. De fiecare datS m-a primit cu bralele deschise 9i
mi-a pregetit mereu cele mai frumoase cirfi. Dar cu
problemele din ultimul timp nu m-am mai preocupat
de pasiunile mele.
in momentul acesta nici micar nu gtiu ce si fac
sau cum sI mI descurc cu problemele din viala mea.
Am pdrisit limitele oragului Austin gi mi-am

continuat drumul spre ferma familiei. $eriful gi
magina de polilie stiteau ascungi dupi semnul imens
9i am inceput si rAd, salutAndu-l rapid. M-a claxonat
scurt gi gi-a continuat gogoa$a savuroasi, a;teptAnd

vitezomanii.
Am cotit pe aleea prSfuiti a fermei zffmbind, ca
de fiecare dati cAnd mi intorc acasi. Degi e o mogtenire de familie din generalie in gener4ie, tata a reu$it
sd restaureze casa gi si ii pistreze autenticitatea.
Are o verandd imensi din lemn cu un leagin
lAngi ugi, ferestrele mari gi foarte apropiate. in
camera mea sunt cel pulin trei ferestre gi daci ar fi
dupd mine mi-ag mai pune vreo doud. Singurele urme
de modernitate sunt imprimate de mobilS 9i aparatele electronice din restul casei,
11
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Am oprit matina lAngd camioneta noui a tatei 9i
matina cea mice a Annei. Pe lAngi ele, automobilul
meu pirea o bucati antici de metal de coleclie' Dar
asta nu me deranjeazi absolut deloc. Iubesc maqina
asta veche gi chiar daci mama mea vitrega moare de
zece ori de fiecare date cand plec, nu o si renun! la ea'
Am coborAt din magini 9i am deschis portiera
din spate pentru a lua sacota cu cumperituri.
Lydi!
-Mica
furtuni bruneti a alergat spre mine 9i in
cdteva secunde mi-a cuprins mijlocul cu ambele sale
mAini gi aproape m-a dirAmat. Am inceput si rAd 9i
am dat sacogele la o parte pentru a mi uita direct in
ochii lui mari gi Plini de via15.
Ai intArziat, a spus imbufnat. Trebuia si mergem si cildrim acum o ord.
Am zambit gi i-am ciufulit ugor phrul.
$tiu, piticule, imi pare riu' A trebuit si o vid

-

pe mama mea.
Buzele lui au format un ,,O" simpatic care m-a
ficut si rAd. Am luat una din plase 9i am impins-o in

bralele lui.
incepe si cari, Piciule.
-A strans
sacoga la pieptul lui 9i m-a privit cu ochii

mijili.
provocat.

si aiung inaintea ta, m-a
-AmOzambit
gi deja mlam pregitit pozilia de start,
ftcAndu-i din ochi.
incearci.
-Ca Doar
gi cum ne-am fi inleles din priviri am inceput
amAndoi si alergim in acelagi timp. il cunosc pe
12
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decAt oricine. O si incerce si
se impingd in mine ca sd prindd avans. Dar am ficut
un pas mai incet ;i l-am lisat si se impingi in gol,
reugind sI il dezechilibrez. Am sirit direct pe verandd

fr;liorul meu mai bine

si pigesc pe cele trei trepte gi am deschis uga. Am
traversat in fugi holul, apoi sufrageria gi am ajuns in
bucitdrie, reugind si le sperii pe Anna gi pe Clare. Am
lSsat sacota pe masa imensi din mijlocul bucetdriei
gi am tras adAnc aer in piept.
Dupi cAteva secunde a apirut gi brunetul, arunfErd

cAnd direct sacoga lAng5 a mea. E mai bosumflat decAt
de obicei 9i gi-a incrucigat mAinile la piept.

trigat, a bombdnit ofticat.
-AmAiinceput
si rAd gi m-am indreptat

spre frigi-

der pentru a-mi lua ceva de beut.
Lydia, cA;i ani ai?
Am ridicat ugor din umeri gi am scos carafa cu
limonadS. Anna gi didaca noastrd stiteau sprijinite
de dulapurile din bucitirie gi mi priveau cu zAmbetul pe buze.
Nu m-am putut abline, am recunoscut.
Mama a pus doui pahare pe masi gi le-am
umplut pe amAndoui. Bryan s-a intins dupi paharul
lui gi inci mi privegte supera! qi incearcl si mi intimideze in stilul Donovan.
Am zAmbit gi am biut limonada imediat reutind
se imi potolesc setea.
Clare a inceput si scoati produsele din cele doui
sacote pe care le-am adus, in timp ce se ab;inea cu
greu si nu rAdi in hohote de mine gi de fratele meu.
Maggie m-a sunat acum cAteva ore.

-

-

-
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Aproape am scepat paharul din mAna cAnd am
auzit numele $i sunt sigure ci Annei nu i-a scipat
acest detaliu. M-a privit cu atenlie 9i ttiu cA o sd dau
de belea. De data asta nu pot se scap, orice a9 incerca'
S-a apropiat de fiul ei 9i l-a slrutat ugor pe crettet'
Bryan, unde e tati?
Dupi ce gi-a terminat limonada, brunetul a lisat
paharul pe masi gi s-a intors cu fala la mama lui'
E cu veterinarul in graid. Se pare cd Mildred o

-

si aibd

o na;tere destul de grea.

Anna i-a mAngAiat pdrul 9i a zAmbit.
Ce-ar fi si te duci si vezi ce se intAmpli? Sunt
sigure ce tati are nevoie de aiutorul tdu, a spus privin-

-

du-md pe mine.
Nu! Spune nu, Bryan! Nu md ldsa singurd cu harpiile astea care o sd scoatd absolut totul de la mine'
incd nu sunt tn stare sd Ie spun ce se intdmpld'
Ar fi trebuit sd md gAndesc la asta mai

-

devreme.
A zburat pe ugi inainte si apuc si spun ceva 5i
brusc am devenit centrul atenliei. Clare inci se chinuie cu produsele ei, dar sunt siguri ci o si se bage
in discufie destul de rePede.
Bine, acum e timpul sd imi spui ce naiba se

-

intAmpli! a tunat mama mea.
Anna gi-a pus mAinile in sAn 9i m-a privit cu
seriozitate, iar eu doar am inghilit in sec 9i am oftat'

t4

-

Uite, nu se...
Scutegte-me de prostii, mi-a tdiat-o brusc.
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Ce rost mai are si mi ascund dupl deget? La
urma urmei, tot o se afle, gi mai bine afli de la mine.
gi sigur o si am nevoie de aiutorul ei ca si fac fali
situatiei. Sd ii fac fala lui Luke Donovan cAnd o si afle
de dezastrul pe care o si il provoc.
Lydia, ce se intAmpli? Te porli ciudat de o
luni incoace, a spus aruncAndu-gi mAinile in aer. De
fiecare dati cAnd pronun! numele lui Maggie sau

-

numele Deverell o iei razna.
Mi-am mugcat buza de jos ;i am simlit cum lacrimile deja incep si mi chinuie.
Brusc vrei si mergi la mormAntul lui Diane gi
sd petreci timpul cu ea? a pufnit nemullumiti.
Am suspina! 9i o lacrimi s-a prelins pe obrazul
meu.
Spune-mi ce e cu tine, scumpo. Pot sI te ajut
doar daci imi spui ce se intAmplS.
Mi-am trecut o mAni prin pir 5i am simgit ci gi
privirea lui Clare este alintitA asupra mea.
Mama mea vitregi s-a apropiat de mine gi ochii ei
ciprui mi privesc speriafi. $i-a pus mAinile pe umerii
mei gi imi dau seama ci e la fel de speriati ca gi mine.
Am Ecut o prostie, mami. $i de data asta e
una mare, am goptit.
A inceput si mi mAngiie pe brale 9i a dezaprobat
ugor din cap.
Orice ar fi o sd o rezolvim, iubito, a promis.

-

-

Spune-mi ce s-a intAmplat.
M-am uitat in ochii ei 9i deja o vid mai greu, din
cauza lacrimilor,
Sunt insircinate, am aruncat vestea-bombi.

-
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Dumnezeule!
-Anna
s-a agezat pe un scaun inainte sd cadi la

mi privea cu gura ciscati. Clare a scipat una
din pungile cu fbinl pe jos 9i a adoptat aceeagi pozilie
ca gi mama mea vitregi.
Iar eu continuam sd plAng frri si scot alt cuvAnt
pe guri. Nici micar nu gtiu ce a9 mai putea si spun'
Viaga mea a fost dati peste cap in cAteva luni de un
singur bdrbat, iar acum trebuie si culeg rimdgilele'

podea gi

sigurd?
-AmEgti
tras aer in piept

simlit durerea morbidi
care mi amo4e;te. Nu am putut decat se dau din cap
;i sd caut un gervelel pentru a-mi gterge lacrimile'
Sarah a fost prima persoanl pe care am vizitat-o, am spus printre suspine. Mi-am ficut analizele
zilele trecute cAnd am cumpirat medicamentele
pentru vaci,
Anna gi Clare au schimbat o privire rapidd intre
ele, apoi s-au uitat din nou la mine de parcd a9 fi un
animal pe care trebuiau si il vAneze.
E al lui Hunter?
-Mi-am
lisat capul in ios 9i mi-am acoperit chipul
cu ambele mAini. Anna a sdrit de pe scaunul ei 9i m-a
luat in brale, injurind in acelagi timp. Mi-am pus
fruntea pe umirul ei gi am inceput sI pling cu putere,
in timp ce mAinile ei imi mAngAiau spatele'
t6
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O sd fie bine, scumpo, a incercat si mI linigteasci. 0 scoatem cumva la capit.

Chiar putem sd facem asta, mamd? Chiar crezi
cd am vreo ;ansd sd fiu fericitd cdnd solul tdu nebun
aFteaptd ocazia perfectd sd scape de mine? Ocazie pe
care am sd i-o servesc pe o tavd de argint?
Femeia a schimbat cateva vorbe cu menajera
bitrAni gi apoi m-a condus in camera mea. Am urcat
scdrile gi ne-am indreptat direct spre podul casei,
unde a hotlrAt Luke Donovan cd voi locui.
&&.J.

a ajuns la noi in casi gi mi-a vizut
camera, am crezut cd ori o si faci infarct, ori o si ii
spargi capul lui Donovan. Nici micar nu a stat la discufii, 9i in mai pulin de o siptimAnd podul murdar ;i
plin de piianjeni, cu un pat minuscul, s-a transformat
ln camera de vis a oricirei fetile de cinci ani.
Pe parcursul anilor mi-am pus incet amprenta in
acel loc 9i Anna mi-a suslinut orice decizie, iar asta e
una din pietrele din temelia prieteniei noastre. Faptul
ce orice ag face 9i orice s-ar intAmpla o si fie mereu
de partea mea gi o si mi sprijine.
CAnd Anna

.L

-t-

.L

A deschis uga albd gi s-a indreptat direct spre
patul dublu, agezAndu-mi cu grijd pe el. Mi-a aranjat
pernele in spate gi m-a invelit de parcl ag fi fost iar
un copil de opt ani care o trezea in mijlocul noplii din
cauza cogmarurilor.
Mami, ptiu ci...

-
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