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Capitolul I

Plantafia Queenscrown,lhngd Charleston, Carolina de Sud
Elizabeth Toliver se uita la fiul ei mai

tinir,

Silas, pe sub

borurile largi, fluturinde ale bonetei sale pentru gridinirit.
Ribditor cu privirea concentrati, el stitea in picioare lAngi
balustrada verandei, uitindu-se in jos la drumul strijuit de
stejari, ce ducea spre casa familiei. Era inceputul lunii octombrie a anului 1835. Elizabeth il urmirea dintr-una din 916dinile de trandafiri care inconjurau casa; in mdni finea
foarfeca pentru a tiia un cog de trandafiri rogii Lancaster, pe
care-i crescuse gi pentru care igi flcuse griji in ianuarie. Era
uimitor ce puteau face apa, resturile vegetale qi bilegarul
pentru tulpinile fusiforme - gi pentru majoritatea vegetalelor -,lisate prea mult timp firi ingrijire. Erau foarte multe
exemple de genul acesta despre natura care renagte gi capiti
noi for(e, implinindu-le agtept[rile, micar de-ar remarca omul
acest lucru qi l-ar aplica fiinlei umane.
Micar de-ar remarca soEul ei asta Ei ar aplica-o necesitifilor

celui de-al doilea fiu al siu.

-

Pe cine agtepfi, Silas? a strigat ea.

Silas a intors capul spre ea. Era foarte frumos, binecuvintat
cu trisiturile izbitoare ale familiei Toliver, care dovedeau
descendenfa lui dintr-o lungi familie de aristocrafi englezi, ale
ciror portrete ii intimpinau pe oaspe{i in marele salon de la
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Queenscrown. Silas qi-a ingustat ochii verzi, aprinqi precum
smaraldele sub sprincenele de aceeaqi culoare cu plrul lui
negru dezordonat, dar gropi(a plasati exact in mijlocul bir'biei, mogtenire de familie, nu lisa nici o urmi de indoiali in

privin[a descendenlei lui.
- Pe |eremy, a rispuns el scurt, continuind s[ scruteze
orizontul.
Umerii lui Elizabeth s-au lisat in jos. Silas o invinuia pe ea
pentru prevederile din testamentul tatilui siu. ,,Ai fi putut
si-l faci si se rlzgindeasci, mami", o acuzase el, ,,iar acum
trebuie si suporfi consecinlele." Nu ar fi putut fi convins
vreodati de ignoranfa ei in privin{a posibilitdtii ca tatil lui
si-qi scrie testamentul aEa cum a fbcut-o, chiar daci fiul ei
gtia - cu siguran{i qtia - ci ea nu i-ar sacrifica niciodati
fericirea ca si gi-o asigure pe a ei. Artzea acum,,consecinlele"
eqecului ei sosind in ropotul copitelor risunitoare ale cailor:
|eremy Warwich cilare pe armlsarul lui alb, venea si-i atragi
pe fiul ei, pe nepotul ei in vArsti de patru ani qi pe viitoarea ei
nori lnspre un teritoriu indepirtat gi periculos numit Texas.
|eremy s-a oprit brusc Ei, inainte de a-l saluta pe Silas 9i de
a descileca, a strigat spre ea.'

-Nea[a, don'qoari Lizabeth. Cum le mai merge trandafirilor
dumitale?
Era forma lui obignuiti de salut, indiferent de imprejurare,
prin care intenliona, de fapt, si o intrebe cum se simte in general. Aluzia la trandafiri avea un subinfeles, qi anume ci atit
familia Warwick, cit gi familia Toliver erau descendente ale
familiilor regale din Anglia, identificate prin floarea aceea

eleganti, cu tulpini cu spini, care le servea drept emblemi.
Familia Warwick din Carolina de Sud Provenea din Casa de
York, reprezentati de trandafirul alb; familia Toliver, din Casa
de Lancaster, era simboLizattr de cel roqu. Cu toate ci erau
vecini gi prieteni apropiali, nici unii dintre ei nu sideau in
gridinile lor emblema loialitilii fa[i de obArqiile aristocratice
ale celorlalg.
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intrebarea Cum le mai merge trandafirilor tdi? din dimineala aceasta nu viza starea plantelor ei dragi, pe care le ingrijise qi le vindecase dupi luni intregi petrecute departe de
ele, avind griji de soful ei bolnav intr-un spital din Charleston,

ci dispozilia ei, acum, ci el odihnea in mormint de patru
siptdmAni.
- Greu de spus, a strigat ea spre el. Depinde de vreme cdt
de rezistenfi vor fi.
Schimbau aceste replici inci de pe vremea cind biielii
erau mici, iar Elizabeth descoperise inteligen(a ascu{iti, ironici, nicicALnd batjocoritoare a lui feremy Warwick. il adora.
inalt gi solid, spre deosebire de fiul ei sub$rel, vinjos, de aceeagi inil{ime, }eremy era cel mai tin[r dintre cei trei frali al
ciror tati definuse planta(ia de bumbac invecinati, numiti
Meadowlands. Unifi prin statutul familiilor gi prin aspecte
comune legate de virsti, origini qi interese, el qi Silas erau
prietenii ideali, o rela{ie pentru care Elizabeth fusese recunoscitoare, din moment ce Silas gi fratele lui se rizboiseri
inci de cdnd fiul ei mai mic rostise primele cuvinte.
Nespusa pllcere de a o vedea s-a stins din privirea lui
|eremy, semn ci in{elesese ceea ce voia ea si spuni.
-Mi tem ci vremea nu poate fi mereu aqa cum ne dorim,
a spus el, inclind,nd capul in semn de scuzi, ceea ce i-a confirmat lui Elizabeth motivul venirii lui.
- A sosit scrisoarea pe care o aqteptam? a intrebat Silas.
- In sfirgit. E in desag6, gi mai e una de la Lucas Tanner.
El gi grupul lui au ajuns la pimAntul negru.
Elizabeth nu avea de gand si intre in casi. Daci doreau si
vorbeasci in particular, puteau si se retragi undeva unde nu
puteau fi auzili, dar spera si nu faci asta. Uneori, singura cale
de a mai afla cebe intdmpli cu familia ei era si tragi cu urechea, flri pic de rugine, sau si insircineze un servitor si faci

strigindu-l pe Lazarus si vini cu cafeaua.
Bun. Aveau de gAnd si unelteasci pe verandi, in splendoarea
diminefii de toamni.
- Confinutul scrisorii mi va face fericit? a intrebat Silas.

asta. L-a auzit pe Silas
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- in cea mai mare parte, i-a rispuns prietenul lui.
Elizabeth gtia despre ce vorbeau. incepeau acum, plini de
entuziasm, si-qi implineasci visul pe care qi-l impirtigiseri gi
'despre care discutaseri ani la rdnd. Amindoi mezini, crescuseri congtienfi de faptul cd era pufin probabil ca la moartea
tafilor lor si devini unicii moqtenitori ai plantaliilor de bumbac de[inute de familiile lor. ln cazul lui ]eremy, aceasti
realitate nu punea probleme. Se infelegea bine cu cei doi fra[i
ai lui, iar tatil lui il adora gi avea si se ingrijeasci si-qi primeascl partea ce i se cuvenea din mogie. |eremy nu igi dorea
altceva decit si de{ini propria plantalie, pe care si o administreze aEa cum considera el. Situalia fraterni qi paterni a lui
Silas era cu totul alta. inci de la venirea lui pe lume, primul
niscut al lui Benjamin Toliver, Morris, fusese favoritul la
mogtenirea domeniului Queenscrown. ,,A9a se cade", ii spunea el lui Elizabeth, fbri a se descotorosi vreodati cu totul de
principiile legii privind dreptul primului niscut, o reminiscenli a tradiliei britanice, care stabilea ci fiul cel mai mare
trebuie si mogteneasci proprietilile familiei. in Carolina de
Sud, legea fusese aboliti in 1779.
Dar mai erau qi alte prejudecifi la mijloc. Benjamin gi
Morris aveau aceleaqi idei in toate privin{ele, gi nu era vorba
despre fiul care incearci si-gi mulpmeasci tatll. Morris chiar
impirtigea pirerile tatllui siu in toate domeniile, de la religie
la politici, in timp ce Silas avea pireri diferite, stirnind uneori
controverse aprinse. Antipatia dintre tati qi fiu qi dintre frali
a crescut, iar faptul ci Elizabeth manifesta fafi de Silas o afecliune speciali, mirind pripastia dintre ei, nu a fost de vreun
ajutor. Benjamin gtiuse ci Silas qi fratele lui, ca Parteneri egali,
gi-ar fi sirit unul altuia la gAt pini in ultima clipi a morlii lui.
Ca si evite aceasti situafie, ii lisase mogtenire lui Morris plantafia, to[i banii gi toate proprietilile familiei - pdmAntul, casa,
mobilierul, bunurile, uneltele qi sclavii -, lisAndu-l pe Silas
firi o lelcaie, cu excep[ia unui ,,salariu" anual, la care se
adiuga un procent din profiturile plantaliei atit timp cit lucra
ca administrator sub conducerea fratelui siu.
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Nu-i de mirare ci Silas, acum in vArsti de douizeci gi noui
de ani, simfindu-se tridat qi plin de amiriciune, dorea si piriseasci pimdntul natal gi sd se indrepte impreuni cu |eremy
Warwick spre ,,pimAntul negru" din partea risiriteani a
Texasului, minunat pentru cultivarea bumbacului, dupi cum
umbla vorba. CAt era de trist ci avea s[ plece cu inima impovdrati de uri nedreapti indreptati impotriva tatilui siu,
pentru ci Elizabeth qtia un lucru Pe care Silas nu-l EtiaBenjamin Toliver iqi lisase deoparte dragostea fa[i de so{ie in
favoarea celei pentru fiul siu mai mic. So{ul ei o lisase in griia
unui fiu burlac, care probabil nu avea si se cisiLtoreasci nicicind, iar ea avea s[ imbitrAneasci frri a se bucura de nepoli
pe care si-i bucure Ei si-i risfefe. Probabil ci aveau si o ajungi regretele, dar il lisa pe Silas - impietrit in fa{a iubirii ei
pentru nepolelul adorabil qi pentru fata care avea si-i devini
curdnd cea de-a doua solie - si plece in Texas, firI si gtie
vreodati cI tatil lui iqi flcuse testamentul in aga fel incit si-i
ofere libertatea.

Capitolul 2

Pe aripile adierilor tomnatice, Silas simfea plutind disperarea mamei sale, deopotrivi cu jalea viduviei, dar nu avea ce
si faci. Pleca in Texas, gi igi lua cu el fiul qi viitoarea mireasi.
De cind se qtiau aveau opinii divergente. Pentru mama lui,
familia era totul. Important pentru el era plmintul, legitura

indestructibili a omului cu propria-i fiinli. Firi propriul lui
pimALnt, pe care si-l cultive gi si-l lucreze, un birbat nu insemna nimic, indiferent de familia pe care ar fi avut-o. Mama
lui invocase toate motivele posibile impotriva plecirii fiului ei
mai mic din confortul gi siguranfa casei lui, pentru a se indrepta impreuni cu familia lui spre teritoriul Texasului amenin(at cu izbucnirea revolufiei. Le ajunseseri la urechi vegti
despre coloniqtii texani care se organizau si declare independenfa fali de Mexic a teritoriului recent populat, o miqcare ce
avea si conduci fbri indoiali la rizboi cu acea fari.
- Ce vrei si fac, mami? Si stau aici, sub cizma fratelui
meu, unde fiul meu, ca gi tatil lui, nu va fi niciodati stipinul
casei sale?

- Nu pune asta pe seama a ceea ce-!i doreqti pentru Joshua,
il contrazisese mama lui. Asta vrei pentru tine - asta liai dorit
dintotdeauna -, dar acum ii ai pe Lettie gi pe biielelul tIu, qi
la ei trebuie si te gindeqti.
igi acoperise fa(a cu miinile la imaginile monstruoase cu
privire la care il prevenise: molime ingrozitoare (colonia lui
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Stephen F. Austin fusese loviti de o epidemie de holeri in 1834),
indieni cruzi, fiare silbatice qi qerpi, mexicani inseta[i de
sAnge, traversiri de ape periculoase, exPunere Ia condilii

climatice extreme. Lista ororilor continua la nesfdrqit, cea mai

oribili dintre ele fiind posibilitatea ca ea sI nu-i mai revadi
vreodati pe fiul ei, pe |oshua qi pe Lettie.
- Nu pune nici tu asta pe seama lor, mami. Daci mi s-ar fi
oferit pimint oriunde in alti parte in Sud, in locuri sigure, tot
ai fi vrut si rimin la Queenscrown, si fim cu tofii o familie,
chiar daci tatil meu practic m-a dezmogtenit qi fratele meu
mi urigte.
-F-xagerezi. Tatil tiLu a fhcut ceea ce a considerat ci e cel
mai bine pentru Queenscrown, iar fratele tiu nu te urigte. Pur
gi simplu, nu te infelege.
-Iar eu am si fac ceea ce consider ci este cel mai bine
pentru Somerset.
- Somerset?
-Numele pe care-l voi da plantaliei mele din Texas in onoarea strlmoqului familiei Toliver, ducele de Somerset.
Mama lui fusese redusi la ticere, argumentele ei fiind
inutile in fafa unei ambi$i atAt de puternice.
Ultima dorin[i gi testamentul sofului ei purtau intreaga
vini pentru suferinfa ce o micina, ii amintise Silas, dar asta
nu scuza purtarea lui grosolani fali de ea din ultimele siptimdni, iar el se simfea ruqinat. lgi iubea mama qi avea si-i duci
dorul, dar nu putea scipa de sentimentul ci ea eguase inten[ionat si prevadi gi, astfel, si preintimpine impir{irea nedreapti a moqiei tatilui siu. Daci Benjamin Toliver gi-ar fi
impirfit averea in mod egal, Silas ar fi renun[at pentru totdeauna la visul lui. iqi promisese siegi si faci tot ce-i stitea in
puteri si tr5.'iasci in pace cu fratele lui. Morris, burlac convins,
iqi iubea nepotul qi finea Ia viitoarea lui cumnati pentru blindefea qi duiogia ei. Lettie gi mama lui se in(elegeau extraordinar. Elizabeth o considera pe Lettie fiica pe care nu a avut-o
niciodati, iar eaerapentru logodnica lui mama Pe care o pierduse pe cdnd era doar o copili. Ar fi avut un cimin linigtit.
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gi Morris iqi didea seama acum cit avea de pierdut
prin ceea ce ciEtigase. ,,Vom aranja lucrurile cumva", spusese
el. Dar, pentru Silas, nimic din ce i-ar fi putut oferi fratele lui

Pini

nu compensa pentru lipsa afecliunii tatilui siu, demonstrati
atit de dureros de termenii testamentului. Nu avea de gind si
ia de la fratele lui ceea ce nu dorise tatil lui si-i dea.
Aga ci pleca in Texas.
in timp ce |eremy descileca, Silas s-a uitat cu recunogtinfi
la blrbatul car€ avea si se mute impreuni cu el; armisarul
continui si salte pe picioarele din spate. |eremy Warwick rareori ii refuza calului manifestiri de personalitate, pentru ci nu
avea obiceiul si qi le nege nici pe ale lui. Silas prefuia aceasti
calitate, pentru ci, daci personalitatea prietenului siu era recunoscuti pentru un bun-sim! extraordinar, aceasta nu era,
totugi, impotriva riscului, iar tovarigul lui de joaci din copilirie nu se aventurase niciodati intr-o acliune mai riscanti
decit aceasta in care plinuiau si porneasci.
Inainte de a stringe hilurile calului, |eremy i-a aruncat lui
Silas desaga pogtali dupi care mersese cilare pani la Charleston. Silas a desflcut curelele cu neribdare qi citea scrisoarea
de la Stephen F. Austinr, celebrul emlresario din Texas, inainte
ca cizmele lustruite ale prietenului siu si atingi podeaua
verandei.

- Sunt cAteva lucruri tulburitoare acolo, a spus feremy,
coborind vocea ca si nu-l poati auzi Elizabeth. Domnul
Austin este dispus si ne vindi din acrii lui oricdt putem
cumpira, atat timp cit suntem de acord si triim in Texas, dar
ne avertizeaz\, ci vine rizboiul. Sunt acolo gi un ziar care
descrie nemullumirea crescindi printre colonigti in privinfa
politicii guvernului din Ciudad de M6xico, qi o scrisoare de la
Lucas Tanner. El spune ci zona aia e tot ce-ar fi putut spera sol virgin de buni calitate, api gi lemn din belgug, vreme
1 Considerat

pirintele qi fondatorul Texasului, Stephen Fuller Austin
(1793-1836) era cel care le acorda dreptul colonizatorilor de a se stabili

in Texas.
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excelente -, dar s-ar putea si fie nevoit si se lupte ca si o
pistreze. Deja a avut cAteva probleme cu indienii qi cu mililia

mexicani.
-Din moment ce nu plecim pini la primdvari, poate ci se
va aplana, pdni la urmi, conflictul cu guvernul mexican, dar
trebuie si le impirtigesc aceste vegti gi celor care ne insofesc,
a spus Silas. SI-i informim despre riscurile suplimentare.
- Inclusiv pe Lettie? l-a intrebat |eremy incetigor.
Zgomotul ascufit al foarfecilor de tliat trandafiri s-a oprit,
linigtea ajungind pini la verandi in momentul de ticere ce a
urmat. Elizabeth ascultase qi ciulea urechile ca si audi rispunsul. Da, Silas, spune-L Inclusiv lui Lettie? Fiul ei a fost scutit
de rispuns de Lazarus, care impingea uga cu cotul, aducind
cafelele. Silas a intins mina ca si o deschidi mai larg.
-Mulpmesc, domnule Silas, a spus negrul cel cirunt, agezind tava pe masa pe care genera[ii intregi ai familiei Toliver
fuseseri servite dup[-amiaza cu julep de menti qi ceai. Si torn
cafeaua, domnule?

- Nu, Lazarus. O torn eu. Spune-i Cassandrei ci plicinta
arati apetisant.
Lazarus qi sofia lui, Cassandra, urmau si meargi cu el in
Texas. Erau proprietatea lui, moqtenire de la Mamie Tolivet
bunica lui Silas. Ea nu-i lisase nimic celuilalt nepot. In ultimul
timp, Silas observase mersul mai greoi al lui Lazarus qi faptul
ci sofia lui nu mai cinta in timp ce friminta aluatul de pAine.
- Inclusiv pe Lettie, a rispuns Silas, intinzindu-i farfuria
lui de desert lui |eremy. Apoi a turnat pentru amindoi cite o
ceagci aburindi de cafea. Cind voi fi dispus si-i spun, a adiugat.
- Ah, a zis |eremy.
- Ce vrea si insemne asta?
- Ci plicinta e delicioasi, a spus |eremy, Iutnd o imbucituri zdravini. Tu qi Lettie mergeli la petrecerea |essicii
Wyndham?

- Lettie nu vrea s-o rateze. A meditat-o pe )essica inainte
ca fata si plece la internat gi chiar i-a plicut de ea. Nu sunt
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decit patru ani intre ele. Eu nu pot spune ci mi-o aduc
aminte. Tu?
- Cu greu. Tot ce mi-am amintit astizi a fost o fetifi cu o
figuri serioasi, cu ochi mari, de culoarea castanelor, dar am
recunoscut-o la docuri in Charleston in dimineala asta, cAnd
a sosit din Boston. Mama gi fratele ei erau acolo si o aqtepte.
Ce sceni s-a iscat cind Jessica a sirit in ajutorul unui hamal
negru tratat necorespunzitor de citre un pasager!

-Un

alb?

-Mi

tem

ci

da.

- Tatil ei va avea ceva de spus in privinfa asta.
- Sper ci neplicerea lui nu va strica petrecerea. Mi s-a spus
ci familia Wyndham nu a fhcut nici o economie pentru a sirbitori aniversarea de optsprezece ani a |essicii qi intoarcerea
ei acasi de la qcoala aia de bune maniere din Boston. Au chiar
gi rude din Anglia venite in viziti - lordul gi lady DeWitt.
- Cei din familia Wyndham igi permit, a spus Silas, scolAnd
o harti din desaga cu corespondenfi.
-Ziarul Courier il men{ioneazi pe Carson Wyndham ca
fiind cel mai bogat om din Carolina de Sud, a spus |eremy,
tiindu-gi plicinta.
- Sirmanul de el va fi foarte ocupat si-i [ini la distanfi pe
toli vinitorii de avere din statul Ista.
- Poate ci o sI se insoare Morris cu ea si o si-l scuteasci
de efort.

Silas a pufnit dispre[uitor.

- Morris nu face diferen{a intre un vals qi o polci sau intre
batista unei doamne qi o cArpi de qters pe jos, aga ci nu are
nici o gansi de a cAqtiga mina fetei. De ce nu te insori fu cu
ea, |eremy, ca si-l scuteEti pe tatil ei de griji? Un diavol chipeg
ca tine ar trebui si aibi cale
|eremy a izbucnit in ris.

liberi.

vreau si o jignesc pe Lettie, dar nu cred ci aq reugi
si-i trezesc interesul unei doamne cu originile gi rafinamentul
Iessicii Wyndham de a se mirita cu un birbat care plinuieqte

-Nu
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si se stabileasci in Texas. Lettie este innebuniti dupi tine.
Te-ar lisa si o duci gi in iad.
Silas a desfrcut harta ce insofea scrisoarea lui Stephen F.
Austin gi s-a incruntat vizind ruta pe care intreprinzltorul o
marcase cu cerneali neagri. Distanfa era formidabili; terenul
de dincolo de Red River, in interiorul Texasului, era descurajant. Era incercuiti o zoni in care cilrarea se abitea de la
direclia mai logic6. O notifi pe margine anunta: Menfine{i distan{a. Teritoriu de vdndtoare al indienilor comanSi.
-Poate ci acolo o qi duc, a spus Silas.

