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1.

Casa era pustie ºi goalã. Rãcoarea pãtrundea în toate unghere-
le. O pojghiþã de gheaþã se formase în cadã. Pielea femeii începuse sã
capete o nuanþã uºor vineþie.

I se pãrea ca o prinþesã, aºa cum era întinsã acolo. O prinþesã
de gheaþã.

Podeaua pe care stãtea era rece ca gheaþa, dar frigul nu îl deran-
ja. Întinse mâna ºi o atinse.

Sângele de pe încheieturile ei se închegase de mult.
Dragostea pentru ea nu fusese niciodatã mai puternicã. Îi mân-

gâia braþul ca ºi cum ar fi mângâiat sufletul care pãrãsise corpul.
Nu se uitã înapoi când plecã. Nu era adio, ci pe curând.

7

printesa gheturilor_18 decembrie_BT.qxp  12/18/2010  9:53 AM  Page 7



Eilert Berg nu era un om fericit. Respira cu dificultate ºi
noriºori albi îi ieºeau din gurã, dar sãnãtatea nu era pentru el cea
mai îngrijorãtoare problemã.

Svea fusese atât de frumoasã în tinereþe ºi trebuise sã aibã
multã rãbdare pânã sã poatã s-o ia în cãsãtorie. Pãrea blândã,
prietenoasã ºi puþin sfioasã. Caracterul ei adevãrat a ieºit la ivea-
lã dupã o perioadã prea scurtã de fantezie juvenilã. Foarte hotã-
râtã, l-a þinut sub papuc timp de aproape cincizeci de ani. Dar
Eilert avea un secret. Pentru prima oarã întrezãrea o posibilita-
te de a avea puþinã libertate în toamna vieþii lui ºi nu avea de
gând sã piardã aceastã libertate.

Toatã viaþa muncise pânã la extenuare ca pescar, iar banii îi
ajungeau exact pentru a-i întreþine pe Svea ºi pe copii. De când se
pensionaserã, avuseserã doar pensiile lor mici din care sã trãiascã.
Fãrã ceva economii, nu exista nicio posibilitate de a lua viaþa de la
capãt, singur, în altã parte. Aceastã posibilitate venise ca un dar di-
vin ºi, pe deasupra, era ridicol de uºor. Dar dacã oamenii voiau sã
plãteascã sume de bani fabuloase pentru câteva ore de lucru pe sãp-
tãmânã, atunci era problema lor. El nu avea de gând sã se plângã.
În doar un an de zile, bancnotele din cutia lui de lemn secretã se în-
mulþiserã într-o grãmadã impresionantã ºi peste puþin timp urma sã
aibã îndeajuns pentru a se putea retrage cãtre þinuturi mai calde.

Se opri sã-ºi tragã sufletul la ultima pantã abruptã ºi îºi
masã mâinile paralizate de reumatism. Spania sau poate Grecia
o sã mai înmoaie frigul care parcã venea din interior.

Eilert considera cã mai avea cel puþin zece ani pânã sã ajun-
gã pe lumea cealaltã ºi intenþiona sã profite din plin de ei. Aºa
cã în niciun caz nu voia sã-i petreacã lângã baba de acasã.

8
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Plimbarea matinalã zilnicã fusese singura lui clipã de liniº-
te ºi pace ºi pe deasupra îl ajutase ºi sã facã puþinã miºcare, de
care avea nevoie. Mergea întotdeauna pe acelaºi drum, iar cei
care îi cunoºteau obiceiurile ieºeau adesea ca sã mai schimbe
câteva vorbe cu el. Îi fãcuse o deosebitã plãcere sã stea de vor-
bã cu frumoasa vecinã din casa aflatã în vârful dealului, lângã
ºcoala Håkenbacken. Venea doar la sfârºitul sãptãmânii, întot-
deauna singurã, dar avea de fiecare datã timp sã discute despre
vreme ºi vânt. Domniºoara Alexandra se interesa ºi de Fjällbac-
ka de odinioarã ºi acesta era un subiect despre care Eilert discu-
ta cu plãcere. De asemenea, domniºoara era foarte delicatã. Ei-
lert era capabil sã aprecieze astfel de lucruri, chiar la vârsta lui.
Bineînþeles cã s-a bârfit destul pe seama ei, dar dacã începeai sã
dai crezare bârfelor, curând nu mai aveai timp de altceva.

Cu vreun an în urmã îl întrebase dacã nu poate sã arunce
un ochi ºi în casa ei, dacã tot trecea pe acolo vineri dimineaþa.
Casa era veche, iar boilerul ºi þevile erau uzate ºi nu prea îi su-
râdea ideea de a veni într-o locuinþã rece la sfârºit de sãptãmâ-
nã. Avea sã îi dea o cheie ca sã poatã intra ºi sã poatã verifica
dacã totul era în regulã. O serie de spargeri avuseserã loc în acea
zonã, aºa cã trebuia sã verifice ºi ferestrele sau uºile.

Aceastã sarcinã nu i se pãrea deosebit de împovãrãtoare,
iar o datã pe lunã gãsea un plic cu numele lui în cutia ei poºta-
lã, conþinând o sumã pe care el o considera princiarã. În plus, îi
plãcea sã se simtã util. Era greu sã nu aibã nicio ocupaþie dupã
ce muncise toatã viaþa.

Poarta era înclinatã ºi opuse rezistenþã când încercã sã o
deschidã înspre cãrarea din grãdinã. Zãpada nu fusese curãþatã
ºi se gândea sã roage pe vreunul dintre bãieþi sã vinã sã-i dea o
mânã de ajutor. O asemenea treabã nu era pentru femei.

Bâjbâia neîndemânatic cu cheia, era atent sã nu o scape în
zãpada adâncã. Dacã ar fi trebuit sã se aplece în genunchi, nu
s-ar mai fi putut ridica înapoi. Scara din cerdac era rece ºi alu-
necoasã, aºa cã se þinu de balustradã. Tocmai se pregãtea sã des-
cuie când observã cã uºa era întredeschisã. Nedumerit, o împin-
se ºi intrã în hol.

— Alo, e cineva acasã?

Prinþesa gheþurilor
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Poate ea venise mai devreme? Nu rãspunse nimeni. Îºi vedea
aburii respiraþiei ieºindu-i din gurã ºi brusc îºi dãdu seama cât de
frig era în casã. Dintr-odatã, nu mai ºtiu ce sã facã. Ceva nu era
în regulã ºi simþea cã nu era vorba doar de un boiler stricat.

Merse prin camere. Totul era intact. În casã domina o ordi-
ne impecabilã, ca de obicei. Aparatul video ºi televizorul erau la
locul lor. Dupã ce a inspectat parterul, Eilert urcã la etaj. Scara
era abruptã ºi trebuia sã se þinã bine de balustradã. Când ajun-
se sus, mai întâi se îndreptã spre dormitor. Era feminin, foarte
elegant ºi la fel de ordonat ca restul casei. Patul era fãcut ºi un
geamantan stãtea lângã piciorul lui, nu pãrea desfãcut. Deoda-
tã se simþi puþin netot. Poate cã ea se întorsese mai devreme,
descoperise cã boilerul era stricat ºi ieºise sã caute pe cineva care
l-ar fi putut repara. ªi totuºi, nu credea în aceastã posibilitate.
Ceva nu era în regulã. Simþea asta în încheieturi la fel cum une-
ori putea sã simtã apropierea unei furtuni. Îºi continuã cu aten-
þie drumul prin casã. Urmãtoarea camerã era o mansardã mare
cu acoperiº înclinat ºi grinzi de lemn. Douã canapele stãteau de
o parte ºi de alta a unui ºemineu. Câteva ziare erau împrãºtiate
pe mãsuþã, dar în rest toate erau la locul lor. Merse din nou la
parter. Nici acolo nu pãrea sã fie ceva în neregulã. Nici bucãtã-
ria, nici sufrageria nu arãtau altfel decât de obicei. Singura încã-
pere care mai rãmãsese era baia. Fãrã sã ºtie de ce, avu un mo-
ment de ezitare înainte sã împingã uºa. În continuare era pace
ºi liniºte. Se opri o clipã, dar îºi dãdu seama cã era ridicol ºi îm-
pinse cu hotãrâre uºa.

Câteva secunde mai târziu alerga cãtre uºa de la intrare atât
de repede cât îi permitea vârsta. În ultimul moment îºi aduse
aminte cã scara era alunecoasã ºi se prinse de balustradã la timp
pentru a nu se prãvãli cu capul înainte pe trepte. Înainta cu
greu prin zãpada aºternutã pe cãrarea din grãdinã, înjurând când
poarta se împotrivi. Se opri nãuc afarã pe trotuar. Puþin mai în
jos pe drum zãri o siluetã care se apropia cu paºi repezi ºi o re-
cunoscu imediat pe Erica, fiica lui Tore. Îi strigã sã se opreascã.

Era obositã. Moartã de obosealã. Erica Falck închise calcu-
latorul ºi merse în bucãtãrie sã-ºi mai punã cafea. Se simþea

Camilla Läckberg
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presatã din toate pãrþile. Editura voia o primã versiune a cãrþii
în august, iar ea abia începuse sã scrie. Cartea despre Selma
Lagerlöf — a cincea din seria de biografii ale femeilor scriitoare
suedeze — ar fi trebuit sã fie cea mai bunã, dar îi lipsea cu de-
sãvârºire cheful de scris. Pãrinþii ei muriserã de mai bine de o
lunã, însã durerea era la fel de intensã ca atunci când primise
vestea morþii lor. Sã facã ordine printre lucrurile din casa pã-
rinteascã se dovedise a fi mult mai istovitor decât crezuse. Totul
îi trezea amintiri. Îi lua multe ore sã umple o cutie, fiindcã fie-
care lucru îi aducea în minte imagini dintr-o viaþã care uneori i
se pãrea foarte aproape, iar alteori foarte, foarte îndepãrtatã. Dar
n-avea de ales, împachetatul avea sã dureze cât timp era necesar.

Pentru moment, apartamentul din Stockholm era închiriat,
aºa cã putea foarte bine sã stea aici în Fjällbacka ºi sã scrie. Casa
era situatã într-un loc puþin mai izolat, la Sälvik, ºi atmosfera era
calmã ºi plinã de liniºte.

Erica se aºezã pe verandã ºi se uitã spre arhipelag. Priveliº-
tea nu înceta niciodatã s-o lase fãrã respiraþie. Fiecare anotimp
oferea un peisaj nou ºi spectaculos, iar azi se arãta un soare strã-
lucitor ce arunca valuri aurii de luminã peste gheaþa groasã ce
plutea pe apã. Tatãl ei ar fi iubit o astfel de zi.

Simþi cã o podideºte plânsul, iar aerul din casã deveni brusc
apãsãtor. Se hotãrî sã facã o plimbare. Termometrul arãta minus
cincisprezece grade ºi îºi trase pe ea mai multe pulovere, unul
peste altul. Simþi frigul muºcãtor când pãºi afarã din casã, dar,
dupã ce merse puþin cu pas hotãrât, reuºi sã se încãlzeascã.

Afarã era o liniºte care parcã te elibera. Nu se zãrea nici þi-
penie de om. Singurul sunet pe care îl auzea era propria respi-
raþie. Contrastul faþã de lunile de varã era puternic. Atunci co-
munitatea era plinã de viaþã. Erica prefera sã stea departe de
Fjällbacka pe timpul verii. Chiar dacã ºtia cã oamenii de aco-
lo depindeau de turism pentru a supravieþui, nu putea sã sca-
pe de senzaþia cã, în fiecare varã, erau invadaþi de un nor
imens de lãcuste. Un monstru cu mai multe capete care în-
cet-încet, an de an, înghiþea vechiul sat de pescari, cumpãrând
toate casele de lângã apã ºi întemeind o societate-fantomã
timp de nouã luni pe an.

Prinþesa gheþurilor
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Pescuitul fusese sursa de hranã pentru oamenii din Fjällbac-
ka timp de sute de ani. Pãmântul arid ºi lupta acerbã pentru su-
pravieþuire îi fãcuserã pe oameni aspri ºi puternici, depinzând de
heringul care se aduna sau nu în plasele pescarilor. Dupã ce
Fjällbacka a devenit un loc pitoresc, atrãgând turiºti cu portofe-
le doldora de bani în vreme ce pescuitul ajunsese sã nu mai fie
principala sursã de venit, Ericãi i se pãrea cã localnicii erau din
ce în ce mai descurajaþi. Tinerii plecau la oraº, iar bãtrânii visau
la vremurile de odinioarã. Ea însãºi se numãra printre cei care
aleseserã sã plece.

Grãbi pasul ºi mai tare ºi o luã la stânga spre dealul care du-
cea la ºcoala Håkenbacken. În timp ce se apropia de vârful dea-
lului, îl auzi pe Eilert Berg strigând ceva ininteligibil. Dãdea din
mâini ºi se îndrepta spre ea.

— E moartã.
Eilert respira repede, cu gâfâituri mici ºi sacadate, ºi un su-

net neplãcut, ascuþit se auzea din pieptul lui.
— Liniºteºte-te, Eilert. Ce s-a întâmplat?
— E moartã, acolo, înãuntru.

Arãta cu mâna spre casa mare, din lemn, zugrãvitã în albas-
tru-deschis, din vârful dealului ºi, în acelaºi timp, o implora pe
Erica din priviri.

Durã ceva pânã când Erica înþelese ce spunea, dar, odatã ce
cuvintele i se fixarã în minte, trânti poarta îndãrãtnicã ºi porni
anevoie prin zãpadã pânã la uºa din faþã. Eilert lãsase uºa deschi-
sã, iar ea pãºi cu grijã peste prag, nesigurã de ce avea sã vadã.
Dintr-un motiv oarecare, nu se gândise sã-l întrebe.

Eilert o urmã în tãcere ºi, fãrã un cuvânt, arãtã spre baia de
la parter. Erica nu se grãbi, se întoarse ºi se uitã întrebãtoare la
el. Bãrbatul era palid ºi, cu o voce stinsã, rosti:

— Acolo, înãuntru.
Erica nu mai fusese în casa aceea de o veºnicie, dar o cunos-

cuse foarte bine odatã ºi ºtia unde era baia. Aerul îngheþat o fã-
cea sã tremure, deºi purta haine cãlduroase. Împinse uºor uºa
bãii ºi pãºi înãuntru.

Având în vedere informaþiile succinte pe care i le dãduse Ei-
lert, nu era sigurã la ce sã se aºtepte, însã nimic nu o avertizase

Camilla Läckberg
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asupra sângelui. Baia era placatã cu faianþã albã, iar efectul sân-
gelui din cadã ºi din jurul acesteia era astfel ºi mai puternic.
Pentru o secundã i se pãru frumos contrastul, pânã când îºi
dãdu seama cã în cadã era cu adevãrat o fiinþã umanã.

În ciuda nuanþelor nefireºti, palide ºi vineþii ale acelui corp,
Erica recunoscu imediat cine era — Alexandra Wijkner, fostã
Carlgren, fiica familiei ce deþinea casa în care se afla ea acum. În
copilãrie fuseserã cele mai bune prietene, dar parcã trecuse o
viaþã întreagã de atunci. Acum, femeia din cadã pãrea o strãinã. 

Slavã Domnului, ochii cadavrului erau închiºi, dar buzele
aveau o nuanþã intensã de albastru.

O pojghiþã subþire de gheaþã îi acoperea corpul, ascunzând
cu totul partea inferioarã a trupului. Braþul drept, brãzdat de
sânge, atârna pe marginea cãzii, cu degetele înmuiate în balta de
sânge închegat de pe podea. O lamã de ras zãcea acolo. Celãlalt
braþ se vedea doar de la cot în sus, restul fiind ascuns sub poj-
ghiþa de gheaþã. ªi genunchii ieºeau prin suprafaþa îngheþatã.
Pãrul blond ºi lung al lui Alex era rãsfirat ca un evantai, dar pã-
rea tare ºi îngheþat.

Erica stãtu mult timp uitându-se la ea. Tremura atât din
cauza frigului, cât ºi a sentimentului de singurãtate pe care îl
inspira acest tablou macabru. Se retrase încetiºor din încãpere.

Dupã aceea, totul s-a întâmplat ca în ceaþã. A sunat la me-
dicul de gardã de pe telefonul ei mobil, aºteptând împreunã cu
Eilert pânã când medicul ºi ambulanþa au sosit. Recunoscu iarãºi
acea stare de ºoc în care intrase când primise vestea morþii pã-
rinþilor ei ºi-ºi turnã un coniac mare imediat ce ajunse acasã.
Poate nu era întocmai ce ar fi prescris un medic, dar coniacul o
ajutã sã nu-i mai tremure mâinile. 

Vederea lui Alex îi trezise amintiri din copilãrie. Trecuserã
mai mult de douãzeci ºi cinci de ani de când fuseserã cele mai
bune prietene, dar, chiar dacã mulþi oameni intraserã ºi ieºiserã
din viaþa ei de atunci, Alex ocupa un loc important în inima ei. Pe
atunci erau niºte fetiþe. La maturitate se înstrãinaserã. Totuºi, îi
era greu sã accepte cã Alex îºi pusese singurã capãt zilelor, dar asta
era singura explicaþie din imaginile pe care le vãzuse. Alexandra pe

Prinþesa gheþurilor
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care ea o cunoscuse fusese o persoanã plinã de viaþã, echilibratã. O
femeie frumoasã, sigurã pe ea ºi cu o strãlucire care atrãgea privi-
rile oamenilor. Din ce auzise, dar ºi dupã cum bãnuia, viaþa fuse-
se generoasã cu Alex. Avea o galerie de artã în Göteborg, era cãsã-
toritã cu un bãrbat chipeº ºi de succes ºi locuia într-un fel de conac
pe insula Särö. ªi totuºi, se pãrea cã nu totul fusese perfect.

Simþi nevoia sã-ºi limpezeascã gândurile ºi formã numãrul
surorii ei.

— Dormeai?
— Glumeºti? Adrian m-a þinut treazã de la trei noaptea ºi când

a adormit ºi el, în sfârºit, pe la ºase dimineaþa, s-a trezit Emma,
care avea chef de joacã.

— ªi n-a putut ºi Lucas sã-þi dea o mânã de ajutor?
O tãcere de gheaþã se lãsã la celãlalt capãt al rfirului, iar

Erica se muºcã de limbã.
— Are o ºedinþã importantã azi ºi trebuie sã fie odihnit. De

asemenea, trece printr-o perioadã mai agitatã la serviciu, compa-
nia are niºte probleme.

Vocea Annei deveni mai stridentã, iar Erica simþi un ton is-
teric în ea. Lucas avea întotdeauna o scuzã la îndemânã, iar Anna,
pesemne, îl citase cuvânt cu cuvânt. Dacã nu era vorba de vreo ºe-
dinþã de mare însemnãtate, atunci era stresat din cauza deciziilor
importante pe care trebuia sã le ia sau era la pãmânt cu nervii
deoarece stresul de a fi, dupã cum spunea Lucas, un om de afaceri
de succes era mare. Toatã responsabilitatea în privinþa copiilor
cãdea astfel pe umerii Annei. Având un copil vioi de trei ani ºi un
bebeluº de patru luni, Anna arãta, la înmormântarea pãrinþilor, cu
zece ani mai în vârstã faþã de cei treizeci pe care îi avea.

— Honey, don’t touch that.
— Sincer acum, nu crezi cã ar fi timpul sã vorbeºti cu Emma

în suedezã?
— Lucas e de pãrere cã trebuie sã vorbim englezã acasã. Spu-

ne cã oricum ne vom muta înapoi la Londra pânã va începe
cea micã ºcoala.

Erica era sãtulã de fraze ca: „Lucas crede cã, Lucas zice, Lucas
e de pãrere cã…“ În ochii ei, cumnatul era exemplul perfect al
unui nemernic de primã clasã.

Camilla Läckberg
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Anna îl întâlnise pe vremea când era au-pair la Londra ºi
numaidecât a fost fascinatã de complimentele ca la carte veni-
te din partea brokerului de succes cu zece ani mai în vârstã decât
ea, Lucas Maxwell. A renunþat la toate planurile sale de a studia
la universitate ºi ºi-a dedicat în schimb viaþa încercãrii de a fi so-
þia perfectã. Problema era cã Lucas era tot timpul nemulþumit,
iar Anna, care încã din copilãrie fãcea întotdeauna ce avea chef,
ajunsese în timpul anilor petrecuþi cu Lucas sã-ºi ºteargã complet
propria personalitate. Pânã au venit copiii pe lume, Erica a spe-
rat ca sora ei sã devinã rezonabilã, sã-l pãrãseascã pe Lucas ºi sã
înceapã sã-ºi trãiascã viaþa; însã dupã ce se nãscu Emma ºi apoi
Adrian, fu silitã sã accepte cã, din pãcate, Lucas va continua sã
facã parte din familie.

— De acord, hai sã lãsãm subiectul Lucas ºi concepþia lui de-
spre creºterea copiilor. Ce au mai fãcut drãgãlaºii mãtuºii de
când nu i-am mai vãzut?

— Pãi, ce fac ei de obicei, doar ºtii… Emma a avut o crizã de
nebunie ieri ºi a reuºit sã taie hãinuþe în valoare de o micã ave-
re pânã sã ajung eu la ea, iar Adrian a vomitat ori a þipat neîn-
cetat timp de trei zile.

— Am impresia cã ai nevoie sã schimbi puþin aerul. N-ai pu-
tea sã-i laºi pe copii ºi sã vii aici o sãptãmânã? Aº avea nevoie de
ajutorul tãu ca sã ne uitãm la unele lucruri. Trebuie sã ne apu-
cãm ºi de acte în curând.

— Da, ne-am gândit ºi noi sã vorbim cu tine despre asta.
Ca de obicei, când era obligatã sã se amestece într-o ches-

tiune neplãcutã, vocea Annei începu sã tremure. Erica deveni
brusc suspicioasã. Acest „noi“ era de rãu augur. Odatã ce Lucas
intra în joc, ceva îl avantaja pe el ºi îi dezavantaja pe toþi ceilalþi.

Erica aºteptã ca Anna sã continue.
— Eu ºi cu Lucas ne gândim sã ne mutãm înapoi la Londra

imediat ce punem filiala din Suedia pe picioare ºi nu prea avem
de gând sã ne batem capul cu întreþinerea unei case aici. Nici tu
nu ai vreun interes sã întreþii o casã mare la þarã, vreau sã spun
fãrã familie ºi…

Tãcerea era apãsãtoare.
— Ce vrei sã spui?
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Erica îºi rãsuci o ºuviþã din pãrul ei creþ pe degetul arãtãtor, un
obicei pe care îl avea încã din copilãrie atunci când era nervoasã.

— Mda, Lucas crede cã ar trebui sã vindem casa. Nu avem po-
sibilitatea s-o pãstrãm. În plus, am vrea sã cumpãrãm o casã în
Kensington când ne mutãm înapoi ºi chiar dacã Lucas câºtigã
foarte bine, banii din vânzare ar pica foarte bine. Vreau sã zic, o
casã pe coasta de vest cu aceleaºi condiþii s-ar ridica la câteva mi-
lioane. Nemþii sunt înnebuniþi dupã vedere la mare ºi dupã brizã.

Anna continuã expunându-ºi argumentele, dar Erica simþi
cã era destul ºi puse receptorul uºor în furcã exact în mijlocul
unei propoziþii. Îi ajungea ca sã-ºi alunge gândurile.

Fusese întotdeauna mai mult ca o mamã pentru Anna, de-
cât ca o sorã mai mare. Încã de când erau mici o protejase ºi o
apãrase. Anna fusese un adevãrat copil al naturii, o furtunã care
îºi urmãrea instinctele fãrã sã se gândeascã la consecinþe. Erica
o salvase de mai multe ori din situaþiile dificile în care se ames-
tecase. Lucas îi alungase spontaneitatea ºi bucuria de a trãi. ªi
tocmai din aceastã cauzã, Erica nu îl putea ierta.

În dimineaþa urmãtoare, Ericãi i se pãrea ireal ceea ce trãi-
se în ajun. Avusese un somn adânc, fãrã vise, dar cu toate astea
se simþea de parcã n-ar fi închis un ochi. Era atât de obositã, în-
cât o durea tot corpul. Îi chiorãiau maþele puternic, dar, dupã ce
aruncã o privire în frigider, îºi dãdu seama cã o plimbare pânã
la magazinul Evei era necesarã înainte sã poatã sã mãnânce ceva.

Satul era pustiu, iar în piaþa Ingrid Bergman nu era nicio
urmã din tarabele care stãteau acolo în timpul verii. Nu era cea-
þã, iar Erica putea sã vadã pânã la capul de pe insula Valön, care
se contura la orizont ºi care, împreunã cu Kråkholmen, forma o
micã deschidere spre arhipelag.

Abia dupã ce parcurse o bunã parte din urcuºul de pe dea-
lul Galärbacken, zãri pe cineva. Era o persoanã pe care ºi-ar fi do-
rit sã o evite ºi, instinctiv, cãutã o cale de scãpare.

— Bunã dimineaþa.
Auzi vocea Elnei Persson ciripind cu îndrãznealã.

— Nu-i micuþa noastrã scriitoare care se plimbã în soarele di-
mineþii?

Camilla Läckberg

16
fiction connection

printesa gheturilor_18 decembrie_BT.qxp  12/18/2010  9:53 AM  Page 16



Erica oftã în sinea ei.
— Da, m-am gândit sã merg pânã la Eva sã cumpãr ceva de

mâncare.
— Sãrmana de tine, probabil cã eºti complet distrusã dupã

oribila experienþã de ieri.
Bãrbia dublã a Elnei tremura de incitare, iar Erica avea im-

presia cã semãna cu un porumbel gras. Pardesiul verzui îi acope-
rea corpul de la umeri pânã la picioare, dând impresia unei mase
imense, fãrã formã. Îºi þinea poºeta cu amândouã mâinile, iar pe
cap i se clãtina o pãlãrie micã ºi disproporþionatã. Pãrea a fi din
pâslã ºi avea o culoare verzuie, nedefinitã. Elna avea ochii mici
ºi vârâþi adânc într-un strat de grãsime protector. Acum se uitau
cercetãtori spre Erica. Era evident cã aºtepta un rãspuns.

— Da, pãi, n-a fost prea plãcut.
Elna dãdu din cap compãtimitor. 

— Da, m-am întâlnit cu doamna Rosengren ºi ea mi-a spus cã
a vãzut o ambulanþã ºi pe tine stând în faþa casei familiei Carl-
gren ºi imediat am înþeles cã trebuie sã se fi întâmplat ceva
groaznic. ªi mai târziu, dupã-amiazã, când l-am sunat pe docto-
rul Jacobsson în altã problemã, desigur, am auzit de tragica în-
tâmplare. Da, mi-a fãcut o confidenþã, nu mai spun nimãnui.
Medicii au obligaþia de a pãstra secretul profesional ºi aºa ceva
trebuie respectat. 

Dãdu din cap sentenþios pentru a arãta cât de mult respec-
ta obligaþia doctorului Jacobsson de a pãstra secretul profesional. 

— Fatã tânãrã… Nu poþi sã nu te întrebi ce a putut sã provoa-
ce aceastã nenorocire. Mie personal mi s-a pãrut dintotdeauna
prea încordatã. O cunosc pe mama ei, Birgit, de mult timp — o
persoanã care a fost mereu cu nervii la pãmânt ºi asta se ºtie cã
este ereditar. Birgit a devenit ºi arogantã când Karl-Erik a fost
numit director la Göteborg. Atunci Fjällbacka nu mai era de na-
sul lor. Nu, aveau nevoie de un oraº mare. Ia aminte, banii nu
aduc fericirea. Dacã fetiþa ar fi crescut aici în loc sã fie dezrãdã-
cinatã ºi mutatã la oraº, cu siguranþã nu s-ar fi ajuns la aºa ceva.
De altfel, cred cã au ºi trimis-o la o ºcoalã în Elveþia ºi doar ºtim
cum merg lucrurile acolo. Da, aºa ceva te marcheazã pe viaþã,
vezi bine. Pânã sã se mute de aici era fetiþa cea mai fericitã ºi
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plinã de viaþã. Nu vã jucaþi voi împreunã când eraþi mici? Da, eu
cred cã într-adevãr…

Elna îºi continuã monologul, iar Erica, nevãzând altã cale
de a ieºi din încurcãturã, începu sã caute febril un motiv de a
scãpa de conversaþia care lua forme din ce în ce mai neplãcute.
Când Elna se opri din vorbit pentru a-ºi trage sufletul, Erica
acþionã.

— Mi-a fãcut o deosebitã plãcere sã vorbim, dar acum trebuie
sã plec, din pãcate. Sunt multe de fãcut, dupã cum ºtiþi. 

Îºi luã figura cea mai pateticã, sperând s-o facã pe Elna sã
înþeleagã gestul.

— Da, desigur, draga mea. Nu m-am gândit la asta. Trebuie
sã-þi fie atât de greu, punând la socotealã ºi drama din propria
ta familie. Iartã necuviinþa unei femei bãtrâne.

Acum Elnei aproape cã îi curgeau lacrimile, iar Erica dãdu
amabilã din cap, grãbindu-se sã-ºi ia la revedere. Îºi continuã
plimbarea cãtre magazinul Evei, oftând uºuratã ºi rugându-se sã
nu mai întâlneascã ºi alte doamne curioase.

Dar nu avu noroc. Mai mulþi locuitori exaltaþi din Fjällbac-
ka o luarã la întrebãri, iar ea nu mai îndrãzni sã respire normal
pânã nu-ºi vãzu casa în faþa ochilor. Dar o vorbã auzitã îi rãma-
se în minte. Pãrinþii lui Alex ajunseserã în Fjällbacka târziu în
ajun ºi stãteau la sora lui Birgit.

Erica puse pungile cu mâncare pe masa din bucãtãrie ºi în-
cepu sã le sorteze. Pungile nu erau atât de pline cu lucruri sãnã-
toase aºa cum plãnuise înainte sã intre în magazin, deºi avusese
cele mai bune intenþii. Dar dacã într-o zi dezolantã ca asta nu-ºi
putea permite câteva dulciuri, atunci când? Ca un fãcut, maþele
îi chiorãirã, iar ea puse pe o farfurie douã chifle cu scorþiºoarã
care echivalau cam cu douãsprezece puncte roºii din dieta Weight
Watchers, pe care le servi împreunã cu o ceaºcã de cafea.

Era un sentiment plãcut sã stai ºi sã admiri peisajul cunos-
cut de afarã pe fereastrã, însã nu se putea obiºnui cu liniºtea
din casã. Mai fusese ea singurã acasã ºi altãdatã, dar acum nu era
acelaºi lucru. Atunci simþea o prezenþã, certitudinea cã cineva
putea intra pe uºã în orice moment. Acum avea sentimentul cã
sufletul casei dispãruse cu totul.

Camilla Läckberg
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La fereastrã era pipa tatei, care parcã aºtepta sã fie încãrca-
tã cu tabac. Mirosul încã se mai simþea în bucãtãrie, dar Ericãi
i se pãrea cã devenea mai slab pe zi ce trecea.

Iubise dintotdeauna mirosul de tabac al pipei. Când era
micã stãtea adesea pe genunchii tatei ºi închidea ochii, întorcân-
du-ºi capul spre pieptul lui. Fumul se impregnase în toate haine-
le lui ºi reprezenta siguranþa în viaþa ei de copil.

Relaþia Ericãi cu mama ei era infinit mai complicatã. Nu-ºi
amintea nici mãcar o ocazie din copilãrie când mama sã-i fi arã-
tat vreun gest de afecþiune, o îmbrãþiºare, o mângâiere, un cu-
vânt de încurajare. Elsy Falck fusese o femeie asprã ºi hotãrâtã,
care þinuse casa într-o ordine impecabilã, dar care nu îºi permi-
sese niciodatã sã se bucure de ceva în viaþã. Era foarte credin-
cioasã ºi, ca majoritatea locuitorilor de pe coastã din Bohuslän,
crescuse într-o societate care încã mai era caracterizatã de doc-
trinele pastorului Schartau. Încã din copilãrie învãþase cã viaþa
trebuie sã fie o lungã suferinþã ºi cã recompensa îþi va fi datã în
viaþa de apoi. Erica se întreba deseori ce vãzuse tatãl ei la Elsy,
el, care avea o naturã jovialã ºi simþul umorului ºi, în timpul
unei certe, i-a pus aceastã întrebare. El nu s-a supãrat. S-a aºezat
ºi ºi-a pus braþul pe umerii ei, apoi i-a spus sã nu-ºi mai judece
mama aºa de aspru. Unii oameni îºi aratã sentimentele mai greu,
îi explica el în timp ce îi mângâia obrajii care încã erau roºii de
furie. Dar ea nu-l ascultase ºi credea neîncetat cã el încerca sã
acopere ceea ce pentru Erica era evident: mama ei nu o iubise
niciodatã, iar aceastã povarã trebuia dusã tot restul vieþii.

Erica se hotãrî sã-ºi urmeze instinctul ºi sã-i viziteze pe pã-
rinþii Alexandrei. Nu e uºor sã-þi pierzi un pãrinte, dar este oa-
recum legea naturii. Sã-þi pierzi un copil trebuie sã fie îngrozitor.
Ba, mai mult, ea ºi Alexandra fuseserã atât de apropiate, cum nu-
mai cele mai bune prietene pot fi. Asta, ce e drept, se întâmpla-
se cu douãzeci ºi cinci de ani în urmã, dar o mare parte dintre
amintirile ei luminoase din copilãrie erau în mod intim legate de
Alex ºi de familia sa.

Casa pãrea abandonatã. Mãtuºa Alexandrei ºi unchiul din par-
tea mamei locuiau pe Tallgatan, la jumãtatea drumului dintre
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centrul localitãþii Fjällbacka ºi campingul din Sälvik. Casa se afla
pe un deal, iar grãdina se înclina cãtre drum, pe partea care dã-
dea spre apã. Uºa principalã se afla în spatele casei, iar Erica ezi-
tã înainte de a apãsa pe sonerie. Sunetul reverberã, apoi se lãsã o
tãcere totalã. Nici cel mai mic zgomot nu se auzea dinãuntru. Era
cât pe ce sã se întoarcã ºi sã plece, când uºa se deschise încetiºor.

— Da?
— Bunã ziua, sunt Erica Falck. Eu am fost cea care…

Lãsã restul propoziþiei în aer. Se simþea caraghioasã pentru cã
se prezentase aºa de ceremonios. Mãtuºa lui Alex, Ulla Persson,
ºtia foarte bine cine este ea. Mama Ericãi ºi Ulla fuseserã active
în asociaþia bisericii mulþi ani, iar câteodatã, duminica, Ulla o în-
soþea acasã sã bea o cafea împreunã.

Se dãdu la o parte ºi o lãsã pe Erica sã intre în hol. Niciun
bec nu era aprins. Într-adevãr, avea sã se facã searã abia peste câ-
teva ore, dar dupã-amiaza era deja pe trecute ºi umbrele nopþii
puneau stãpânire pe casã. Din camera aflatã în capãtul holului
se auzeau plânsete înãbuºite. Erica îºi scoase pantofii ºi pardesiul.
Îºi dãdu seama cã se miºca în cea mai mare liniºte ºi cu cea mai
mare atenþie, fiindcã atmosfera casei îi impunea asta. Ulla se
duse în bucãtãrie ºi o lãsã pe Erica sã intre singurã în camerã.
Când ajunse acolo, plânsetele se oprirã. Pe o canapea din faþa
unei ferestre uriaºe stãteau Birgit ºi Karl-Erik Carlgren, strâns
îmbrãþiºaþi. Amândoi aveau feþele ude ºi brãzdate de lacrimi, iar
Erica se simþi de parcã era un intrus într-o sferã privatã. Un loc
pe care poate n-ar fi trebuit sã îl invadeze. Dar era prea târziu sã
se mai rãzgândeascã acum.

Se aºezã cu grijã pe canapeaua din faþa lor ºi îºi lãsã mâini-
le pe genunchi. De când intrase în camerã, nimeni nu scosese
niciun cuvânt.

— Cum era?
La început, Erica nu înþelese întrebarea lui Birgit. Vocea-i

era ca de copil. Nu ºtiu ce sã rãspundã.
— Singurã, zise ea într-un final, dar regretã cuvântul numai-

decât. N-am vrut sã spun… 
Restul propoziþiei nu se mai auzi, fiind înghiþit de tãcere.

— Nu s-a sinucis!

Camilla Läckberg
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Vocea lui Birgit pãru deodatã puternicã ºi sigurã pe sine.
Karl-Erik o þinea de mânã, dând din cap aprobator. Observarã
probabil expresia scepticã a Ericãi, pentru cã Birgit repetã:

— Nu s-a sinucis! O cunosc mai bine decât oricine ºi ºtiu cã
niciodatã n-ar fi putut sã se sinucidã. N-ar fi avut niciodatã cu-
rajul sã o facã! ªi tu trebuie sã ºtii asta. ªi tu ai cunoscut-o!

Dãdea sã se ridice la fiecare silabã, iar Erica zãri o licãrire în
ochii ei. Birgit îºi strângea mâinile ºi le deschidea spasmodic,
în mod repetat, uitându-se drept în ochii Ericãi, pânã când una
dintre ele trebui sã-ºi întoarcã privirea. Erica renunþã prima. În-
cepu sã se uite prin camerã, pentru a evita expresia îndureratã a
mamei Alexandrei.

Camera era confortabilã, dar mult prea decoratã pentru gus-
tul Ericãi. Perdelele aveau falduri bogate, care cãdeau artistic pe
podea ºi se asortau cu pernele înflorate ale canapelei. În fiecare
locºor gãseai câte un obiect decorativ. Vase sculptate din lemn,
înconjurate cu panglici brodate cu cruciuliþe, împãrþeau came-
ra cu figurine din porþelan reprezentând cãþei cu ochii veºnic
umezi. Ceea ce înfrumuseþa camera era fereastra panoramicã
prin care se vedea un peisaj fantastic. Erica îºi dorea sã îngheþe
acel moment ºi sã se uite în continuare pe fereastrã în loc sã ia
parte la amãrãciunea acelor oameni. În schimb, îºi mutã privi-
rea înapoi cãtre soþii Carlgren.

— Birgit, sincer… nu ºtiu. Au trecut douãzeci ºi cinci de ani de
când eu ºi Alexandra am fost prietene. Nu ºtiu, de fapt, ce fel de
persoanã a fost. Câteodatã nu cunoºti un om atât de bine
precum crezi.

Erica auzi cât de jalnic sunau propriile cuvinte care rico-
ºau parcã în perete. De data aceasta luã cuvântul Karl-Erik. Se eli-
berã din strânsoarea puternicã a lui Birgit ºi se aplecã în faþã ca
ºi cum ar fi vrut sã se asigure cã Erica nu pierdea niciun cuvânt
din ce urma el sã spunã.

— ªtiu cã sunã de parcã am vrea sã negãm ceea ce s-a întâm-
plat ºi de parcã n-am fi în toate minþile. Dar chiar dacã Alex
s-ar fi sinucis din cine ºtie ce motiv, nu ar fi fãcut-o niciodatã ºi,
repet, niciodatã în acest fel! Tu îþi aduci bine aminte cât de în-
spãimântatã era Alex la vederea sângelui. Dacã se tãia puþin,
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