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DESPRE TERRI BLACKSTOCK ȘI CĂRȚILE EI

„Justit�ia poate fi oarbă, dar acest lucru n-o feres�te de confrunta-
rea cu pericolele mortale. Î�n romanul În disperare de cauză, ex-
perta povestitoare Terri Blackstock amplifică suspansul î�ntr-un 
roman care satisface toate as�teptările. Conflictele se dezlănt�uie 
s� i loialitatea este testată până la limita supremă. Asigură-te că 
ai suficient timp la dispozit�ie când vei deschide această carte, 
fiindcă nu vei mai putea s-o las� i din mână.” 

– Robert Whitlow, autorul romanului Trial and Error

„Î�n romanul În disperare de cauză, Terri Blackstock explorează 
adâncimea emot�iilor umane î�n fat�a tragediei devastatoare, a sufe-
rint�ei s� i pierderii. Cu toate acestea, reus�es�te să le ofere cititorilor 
clasica ei poveste plină de suspans, iubire suavă s� i sperant�ă pen-
tru viitor. De la imaginile chinuitoare ale unui pacient cu cancer 
dintr-un salon de spital până la viziunea asupra lumii prin ochii 
unei tinere femei care suferă de o tulburare mintală debilitantă, 
Blackstock dezvăluie, fără menajamente, slăbiciunile firii umane. 
Scopul scuză mijloacele? Îubitorii de suspans s�i romantism nu vor 
vrea să rateze romanul În disperare de cauză.” 

– Kelly Îrvin, autoarea cărții Closer Than She Knows

„Întrigile s� i personajele fermecătoare î�nsuflet�esc cel mai recent 
roman de suspans al autoarei de bestsellere Blackstock. Tema 
mântuirii s� i a grat�iei divine marchează această poveste de dra-
goste care va fi un succes printre fanii fict�iunii cres� tine s� i ai 
romanelor romantice s� i de suspans.” 

– Library Journal, despre „Smoke Screen”



„Povestea intensă s� i plină de intrigi scrisă de Blackstock î�i va 
bucura pe fanii romanelor ei polit�iste, cu temă cres�tină.” 

– Publishers Weekly, despre „Smoke Screen”

„Uau... pur s� i simplu... uau! Terri Blackstock este de multă vreme 
una dintre autoarele mele preferate. Tocmai am terminat de citit 
Smoke Screen pe nerăsuflate, fiindcă n-am putut să o las din mână. 
Terri reus�es�te î�ntotdeauna să creeze un scenariu emot�ionant s� i 
personaje cu trăsături bine definite, care sunt reale, imperfecte 
s�i î�n care te pot�i regăsi. S� i, bineî�nt�eles, este î�ntotdeauna o bucurie 
s-o vezi cum î�l pedepses�te pe răufăcător. Nu pot spune suficiente 
cuvinte de laudă cu privire la această poveste. Doar un avertis-
ment: dacă te hotărăs�ti să deschizi cartea, nu mai plănui să faci 
s� i altceva î�nainte s-o termini.” 

– Lynette Eason, autoare de bestsellere, premiată  
pentru seria Blue Justice

„Cu acest roman except�ional, Terri Blackstock dovedes�te î�ncă o 
dată că este regina suspansului. Povestea te captivează de la pri-
ma pagină s� i nu-t�i dă drumul până când nu le parcurgi pe toate. 
Recomand din suflet!” 

– Carrie Stuart Parks, autoarea cărții Relative Silence, 
despre Smoke Screen

„Plină de secrete, minciuni s�i cu un impact visceral care te izbes�te 
de la prima propozit�ie, Smoke Screen î�nseamnă Terri Blackstock 
î�n cea mai rafinată formă a scrierii ei. Personajele bine conturate 
s� i o intrigă care curge perfect te fac să nu pot�i lăsa din mână 
această carte.” 

– Colleen Cable, autoarea seriei „Lavender Tides”,  
bestseller USA TODAY 



„Î�n mod sigur, romanul fermecător al lui Blackstock î�i va trans-
porta pe cititori î�n atmosfera Crăciunului. Recomandat fanilor lui 
Karen Kingsbury s�i cititorilor care î�nregistrează î�ntregul program 
de sărbători de pe Hallmark Channel.” 

– Booklist, despre „Catching Christmas”

„Blackstock ne oferă o povestire duioasă s� i amuzantă despre 
credint�ă, sperant�ă s� i iubire. Personajele excentrice s� i intriga 
desăvârs� ită î�i vor bucura pe cititorii care caută o poveste emot�io-
nantă de Crăciun.” 

– Publishers Weekly, despre „Catching Christmas”

„Cartea de Crăciun a anului. Povestea lui Blackstock despre iubi-
re s� i mântuire, î�mpachetată de sărbătoare, î�t�i va lăsa un zâmbet 
pe buze. Nu rata Catching Christmas.” 

– Rachel Hauck, autoarea cărții „The Wedding Dress”,  
bestseller New York Times

„Dacă trăiesc î�t�i captează atent�ia de la prima pagină, printr-o com-
binat�ie incitantă de urmărire, mister s� i adevăr spiritual. Vechii 
fani ai lui Blackstock vor fi î�ncântat�i, dar vor apărea s�i fani noi.” 

– James Scott Bell, autorul thrillerelor din seria Mike 
Romeo

„Emot�iile, tensiunea s� i suspansul sunt la cote maxime î�n acest 
thriller alert, care te t�ine cu sufletul la gură.” 

– RT Book Reviews, 41/2, TOP PÎCK! despre „Dacă mă 
găsesc”



„Dialogurile î�nsuflet�ite s� i î�ntorsăturile de situat�ie te fac să ci-
tes� ti fără oprire, iar suspansul din capitolul final pregătes� te o 
continuare.” 

– Publishers Weekly, despre „Dacă fug”

„Un thriller alert, profund hipnotizant... O lectură captivantă, cu 
un final total neas�teptat, care-l face pe cititor să se î�ntrebe dacă 
urmează o continuare.” 

– NY Journal of Books, despre „Dacă fug”

„Put�ini scriitori creează misterul/suspansul mai bine decât Terri 
Blackstock, as�a că am profitat de oportunitatea de a-i citi ultimul 
roman... E inutil să spun că, atunci când va apărea partea a doua, 
nu voi sta pe gânduri. Mă voi grăbi să mă as�ez la coadă.” 

– Love&Faith in Fiction, despre „Dacă fug”

„Dacă fug este un roman de suspans captivant. Ambele personaje 
principale sunt foarte atractive, t�inându-l aproape pe cititor... Ten-
siunea e palpabilă s� i se manifestă până la final... Recomand cu 
tărie.” 

– Mysterious Reviews

„Poveste plină de substant�ă s� i suspans, acest roman polit�ist de 
familie se desfăs�oară î�ntr-un ritm alert, având î�n prim-plan un 
clovn î�nfiorător suspect de crimă s�i un cititor amenint�ător al unui 
blog.” 

– Publishers Weekly, despre „Truth Stained Lies”
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Blit�ul de la telefonul lui Taylor Reid se aprinse, î�n timp ce 
făcu un selfie cu cele două prietene lipite una de alta s� i 

cu spatele la scenă. Fotografia din rândul trei, cu solistul î�n 
fundal s� i ele trei î�n prim-plan, era perfectă. Nimeni n-ar fi 
crezut că aveau locuri atât de aproape de scenă. 

Se î�ntoarseră cu fat�a spre trupă, dansând î�n ritmul 
melodiei pe care o ascultaseră î�n mas�ină pe drumul spre 
Trudeau Hall. 

Taylor postă rapid fotografia s� i adăugă un comentariu: 
„Ed Loran se foloses�te de trupa Blue Fire ca să atragă apo-
litici la mitingul lui. Cu noi i-a mers!” 

Puse telefonul pe modul de î�nregistrare video s� i dădu 
zoom către scenă. 

— Nu vreau să se termine! î�i zise Desiree la ureche. 
— Nici eu! strigă Taylor î�ncercând să acopere sunetul 

muzicii. 
— Poate o să mai cânte ceva după discursul lui, urlă 

Mara. 
Se sfârs� i cântecul, s� i mult�imea î�nnebuni nu alta, cerând 

insistent î�ncă unul î�nainte ca trupa să părăsească scena. 
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Dar o voce amplificată umplu sala, reducând la tăcere 
ovat�iile. 

— Doamnelor s� i domnilor, vă rog să-l primit�i cu apla-
uze pe următorul pres�edinte al Statelor Unite, Ed Loran!

Mult�imea păru mai put�in î�nflăcărată când trupa ies� i de 
pe scenă s� i Ed Loran, celebritatea libertariană magnetică, 
î�s� i făcu intrarea. Taylor continuă să aclame s� i să aplaude, 
lăsându-s� i entuziasmul fat�ă de trupă să se răsfrângă asu-
pra lui. 

Se î�ntâmplă chiar î�n momentul î�n care candidatul păs� i 
pe scenă. Un zgomot asurzitor, o combinat�ie derutantă î�ntre 
un foc de armă s� i un fulger, o explozie care stinse luminile 
din sală s� i pe ea o trânti la pământ. Fumul se ridica î�n roto-
coale î�n aer. Urletele erau din ce î�n ce mai puternice – t�ipete 
de groază, vaiete de suferint�ă, durere paralizantă... apoi, 
dintr-odată, o tăcere blândă, de parcă s-ar fi aflat sub apă. 
Un t�iuit puternic î�n urechi umplu vidul. 

Se uită pe sub scaune, cu respirat�ia tăiată, printre lumi-
nile slabe care pâlpâiau î�n fum. Chiar s� i de acolo, putea ve-
dea consecint�ele a ceea ce se î�ntâmplase. Bălt�i de sânge 
pe podea, oameni ghemuit�i, la fel ca ea, picioare alergând... 
Ce se î�ntâmplase? O explozie? O coliziune? Se uită î�n jur, dar 
nu-s� i văzu prietenele pe nicăieri. 

Se ridică cu greu s�i se uită peste scaun. Fumul s�i flăcările 
din zona scenei veneau ca un nor spre mult�ime, iar căldura 
o î�nvălui ca un fel de fort�ă vie ce invada î�ncăperea. Sunete 
î�năbus�ite, î�nfundate, se amestecau cu t�iuitul. 

Ieșiți! Acum! Se prăbus�i iar la pământ s� i se târî� pe sub 
două rânduri de scaune, până când dădu de cineva care ză-
cea fără vlagă pe podea. Î�i veni să t�ipe, dar nu-s� i putea auzi 
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nici propria voce. Se clătină pe picioare, î�ncercând să o ia 
la stânga, ca să ajungă pe culoar, dar piciorul î�i alunecă pe 
ceva ud. Apucă scaunul de lângă ea, ca să-s� i recapete echi-
librul, apoi se avântă î�n mult�imea frenetică de pe culoar. 
Î�ncăperea părea să se î�nvârtă, oamenii treceau î�n goană pe 
lângă ea, oameni sub ea, deasupra ei, oameni rănit�i, sfâs� iat�i 
s� i nemis�cat�i... Făcu un pas s� i căzu, se târî� s� i alergă, se î�mpie-
dică s� i î�s� i croi drum până la us�a blocată de oameni, apoi se 
chinui să iasă.

T� iuitul din urechi se diminuă pe măsură ce se rostogo-
lea pe scări, aproape prăbus�indu-se î�n holul de jos. Plânse-
tele, tusea, gemetele de durere s� i tropăitul pas� ilor o izbiră 
î�n urechi, de parcă o mână divină umblase la volum.

Fixă cu privirea us� ile din sticlă de-afară s� i î�naintă, tre-
când de oameni s� i de punctele de control unde se opriseră 
la intrare. Reus� i să ajungă la us�ă, apoi ies� i brusc î�n lumina 
soarelui. 

Aerul proaspăt s� i rece o izbi ca o libertate, dar, la î�n-
ceput, plămânii î�l respinseră de parcă ar fi fost otravă. Î�n 
capătul scărilor, pe trotuar, se aplecă s� i tus� i, până reus�i să 
respire din nou. 

După o clipă, mult�imea o î�mpinse până î�n parcare, dar 
î�s� i aminti că mas�ina ei nu se afla acolo. Parcase pe stradă, 
la câteva străzi distant�ă. Dădu din coate ca să iasă din mul-
t�ime s� i o luă la fugă spre sud. Unde era?

Trecu de colt�. Mas�ina ei era pe strada asta. Aproape de 
Atlanta Trust Bank. Sau nu? Era pe strada următoare? 

Avea pielea umedă de sudoare când î�s� i găsi Accord-ul 
argintiu. Uite-l! 
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Alergă spre mas�ină, scot�ându-s� i cheile din buzunar s� i 
rugându-se să nu-s� i fi pierdut telecomanda. Mâinile î�i tre-
murară când băgă cheia s� i deschise portiera de pe partea 
pasagerului. Se strecură pe locul s�oferului s� i se î�ncuie î�n 
mas�ină. Înstinctiv, se lăsă î�n jos pe scaun, ferindu-s� i privi-
rea, de parcă ar fi urmărit-o cineva.

Ce se î�ntâmplase?
Cu un minut î�n urmă, î�s� i făceau poze, filmau trupa, s� i î�n 

următorul erau prăbus�ite pe podea...
Unde erau Mara s� i Desiree? Nici nu le căutase! Oare ar 

trebui să se î�ntoarcă după ele?
Nu, ar fi o nebunie. Simt�ea de-aici mirosul de fum s�i foc. 

S� tiau ele să ajungă la mas�ină odată ies� ite afară. 
Sună la poliție!
Î�ncercă să-s� i oprească mâinile din tremurat s� i deblocă 

telefonul. 
— 911, ce urgent�ă…
— O explozie! interveni ea, cu o voce răgus�ită. La mi-

tingul lui Ed Loran de la Trudeau Hall!
— Unde suntet�i acum? î�ntrebă femeia, cu voce calmă, 

ca de robot. 
— Am ies� it. E foc... Î�ncă sunt oameni î�năuntru. Vă rog, 

trimitet�i ambulant�e!
— Doamnă, at�i văzut ce a explodat?
— Nu... zona din jurul scenei, cred. Nu s�tiu unde sunt 

prietenele mele. Vă rog... grăbit�i-vă!
— Doamnă, am trimis deja pompierii s� i polit�ia. 
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Auzi sirene la câteva străzi distant�ă, s�i î�nchise telefonul. 
Se ridică, uitându-se peste bord după luminile intermitente. 
Nu vedea niciuna, dar sirenele se-auzeau tot mai tare. 

Se as�eză î�n genunchi pe covoras�ul mas�inii, cu coatele 
pe scaun, s� i î�i scrise lui Desiree. 

Sunt la mașină. Unde sunteți?
Niciun răspuns. Întră î�n conversat�ia recentă cu Mara s� i 

scrise din nou. 
Am ieșit. Vă aștept la mașină. Unde sunteți?
Nimic. 
Le scrise ambelor pe grup. 
Sunteți bine?
Probabil fugeau sau asurziseră, î�ncercând să găsească 

o cale de scăpare, cum făcuse s� i ea. Î�ncercă să le sune, dar 
la Mara intră direct căsut�a vocală. Cum se î�ntâmplă la fel s� i 
la Desiree, strigă î�n telefon: 

— Sunat�i-mă! Vă as�tept la mas�ină s�i sunt speriată. Unde 
suntet�i?

Î�nchise telefonul plângând.
N-avea nicio noimă să rămână ghemuită pe podeaua 

mas� inii. S� tia asta, dar tot nu o făcea să nu-i mai fie frică. 
Pândea vreun dus�man de la distant�ă, un avion lansa bom-
be, o armată lansa rachete, pentru anarhis� ti era abia î�nce-
putul. Dar dacă era mai mult de-atât?

Se uită din nou peste bord. Cât�iva oameni alergau la 
mas� inile lor, parcate la marginea trotuarului, aproape de 
ea. Alunecă din nou pe scaun, stând ghemuită ca să nu fie 
văzută, s� i î�ncepu să filmeze cu telefonul. Voia să prelucreze 
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totul mai târziu, să documenteze, să posteze pe ret�elele so-
ciale, să compare impresii. Voia să filmeze momentul când 
Mara s� i Desiree ajungeau la mas�ină. 

Dar nu ajunseră. 
Era tot ascunsă î�n mas�ină, când doi tipi î�n tricouri cu 

î�nsemnele lui Ed Loran ies� iră de pe strada din spatele ei, 
urcară î�n mas�ina din fat�ă s� i plecară. O mas�ină de vizavi ple-
că de lângă trotuar s� i î�ntoarse. 

Poate că ar trebui să-s� i mute mas� ina, dar dacă prie-
tenele ei se as�teptau s-o găsească î�n fat�a băncii? Trebuia să 
as�tepte. 

Cum minutele se scurgeau fără să se mai petreacă ni-
ciun incident, se ridică î�n capul oaselor s�i î�ncepu să se bât�â-
ie î�n timp ce le as�tepta să vină. Le sună de câteva zeci de ori 
s� i le trimise o grămadă de mesaje. 

Î�n cele din urmă, se opri când certitudinea o sfărâmă ca 
o pătură de plumb. Î�ncă erau î�năuntru. Nu le văzuse fiindcă 
probabil erau prăbus�ite pe podea. De ce nu le căutase? Cum 
putuse să le părăsească?

Se gândise numai la ea, î�s� i urmase doar instinctul de 
supraviet�uire. Î�n niciun moment nu î�i trecuse prin minte 
să-s� i ajute prietenele. 

Până la urmă, nerăbdarea cedă locul curajului. Îes� i din 
mas�ină s�i o lăsă descuiată, î�n caz că fetele s-ar fi î�ntors, apoi 
o luă î�napoi pe strada pe care venise, simt�indu-s� i picioare-
le prea slăbite s� i obosite ca s-o sust�ină. 

Trebuia să le găsească. Nu era prea târziu ca să facă ce 
era corect. 
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Urletul sirenei din spatele lui î�l făcu pe Dustin Webb să 
privească î�n oglinda retrovizoare s� i, î�n lumina asfin-

t�itului, văzu că mas�ina care-l obligase să tragă pe dreapta 
nu era una de polit�ie, ci un Ford neî�nmatriculat, cu o lumi-
nă intermitentă pe bord. 

Condusese respectând limita de viteză pe autostradă 
– de ce era oprit? Trecu pe banda din dreapta s� i ies� i de pe 
Î-20 pe o stradă din Atlanta, care era aproape la fel de aglo-
merată. Mas�ina î�l urmă, cu sirena î�ncă pornită. 

— N-am depăs�it viteza! strigă î�n oglinda retrovizoare.
Găsi o parcare la vreun kilometru s� i jumătate de auto-

stradă s� i opri pe marginea drumului. Fordul î�l urmă. Fără 
să-s� i ascundă iritarea, Dustin deschise us�a s� i dădu să iasă. 

— Domnule, rămânet�i î�n mas�ină, cu mâinile pe volan.
Dustin se uită î�n spate. Erau doi bărbat�i, î�mbrăcat�i î�n 

civil s� i î�narmat�i. Era cumva un jaf?
— As�  vrea să vă legitimat�i, strigă Dustin când cei doi 

se apropiară.
— Mâinile pe volan! t�ipă unul dintre bărbat�i. 
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Î�n oglinda retrovizoare, Dustin văzu că o mas� ină de 
polit�ie oprise î�n spatele lor. Doi polit�is� ti î�n uniformă li se 
alăturară celor doi, scot�ând s� i ei armele.

Era amenint�at cu patru arme? 
— Ce s-a î�ntâmplat? strigă. Ce-am făcut?
Î�ncă două mas�ini de polit�ie se apropiară, una oprind î�n 

fat�a lui, iar cealaltă lângă el, blocându-i calea. Polit�is� tii li se 
alăturară celorlalt�i, tot�i cu armele scoase. 

— Trebuie să fie o gres�eală! strigă Dustin. 
— Îes� i î�ncet din mas�ină, cu mâinile ridicate deasupra 

capului!
Dustin coborî� î�ncet, cu mâinile î�n aer. 
— Jos, cu fat�a la pământ! 
Se lăsă î�n genunchi, apoi puse mâinile jos s� i se as�eză pe 

burtă. 
Ei se năpustiră asupra lui s� i î�i legară mâinile la spate, 

apoi î�l perchezit�ionară, scot�ându-i portofelul s� i telefonul. 
Aparent mult�umit�i de faptul că era neî�narmat, î�l ridicară 
î�n picioare. 

Cel care î�l oprise î�i arătă lui Dustin legitimat�ia. Era agent 
special î�n cadrul departamentului de Alcool, Tutun s� i Arme 
de Foc. 

— Domnule Webb, sunt agent special Halsey. Am pri-
mit un pont anonim î�n această dimineat�ă, cu privire la ce 
se află î�n portbagajul dumneavoastră. 

— Pont anonim? repetă Dustin, sceptic. As�teptat�i o clipă.
 Făcu un pas î�n spate, ca s� i cum un sentiment cunoscut 

de nedreptate, pe care nu-l mai simt�ise de ani buni, î�i apăsa 
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plămânii, apoi î�nghit�i, ca să scape de uscăciunea bruscă 
din gât. 

― Nu e nimic î�n portbagajul meu. Doar geanta de sală, 
nis�te unelte... 

Prinseseră tipul gres� it. Aveau să-s� i dea seama dintr-o 
clipă î�n alta. Dintr-o clipă...

— Trebuie să vă perchezit�ionăm vehiculul, zise Halsey.
— Avet�i mandat? î�ntrebă Dustin.
— Urmează să primim. 
— Urmează? Ce e asta?
Situat�ia avea să se prelungească s�i mai mult dacă as�tep-

tau mandatul, iar Dustin nu-s� i dorea asta. N-avea nimic de 
ascuns. 

— Haidet�i. Căutat�i. Nu e nimic acolo. 
Rămase î�n spatele mas�inii, privindu-i pe polit�is� ti cum 

descuie portbagajul, după ce î�i luară cheile din buzunar. 
Portbagajul se deschise, s� i iată geanta lui de sală, cu haine-
le transpirate de când se antrenase î�n urmă cu câteva zile. 

Dar ceva nu era î�n regulă. Mai văzu s� i alte lucruri î�n 
portbagaj, lucruri pe care nu le pusese acolo. Cutii pe care 
nu le văzuse niciodată. 

— Ce-i asta? î�ntrebă el.
— Î�napoi, toată lumea! strigă Halsey. Chemat�i echipa 

de genis�ti!
Dustin s�tia ce î�nseamnă asta. Î�n armată luptase î�n Fort�e-

le de Artilerie s� i făcuse parte s� i el dintr-o echipă de genis�ti, 
de câte ori era vorba de o amenint�are cu o bombă sau o 
mină. Halsey puse mâna pe el s� i î�l conduse până la mas�ina 
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de polit�ie din fat�a mas�inii lui, deschizând portiera din spa-
te. Dustin s�tia că nu are sens să se î�mpotrivească, as�a că se 
aplecă s� i urcă î�n mas�ină. Î�l î�nchiseră î�năuntru s� i se as�ezară 
de pază î�n fat�a portierei. Se î�ntoarse s� i se chinui să vadă 
prin geamul din spate. De unde apăruseră cutiile?

Polit�is� tii continuau să vină. Se uită la tricourile lor s� i 
la î�nsemnele de pe uniforme. Era o investigat�ie comună a 
mai multor agent�ii. Ce se petrecea? Î�nchiseseră drumul s� i 
mas� inile de polit�ie blocau benzile î�n ambele sensuri. Un 
ciobănesc german î�n lesă lătră s� i se repezi la mas� ina lui 
Dustin, când cineva cu o bluză ATF* se apropie cu animalul 
de automobil. 

Era Zona Crepusculară. N-ar fi fost mai confuz de-atât 
nici după o bet�ie de trei zile, dar nu mai pusese gura pe 
alcool de când părăsise armata. 

Î�ncepu să transpire, iar bătăile inimii î�i accelerau î�n rit-
mul supraviet�uirii. Avea nevoie de ajutor. Î�s� i lăsă capul pe 
spătarul banchetei, î�nchise ochii s� i se rugă ca, orice s-ar fi 
î�ntâmplat, polit�is� tii să-s� i dea seama că nu era el vinovatul. 
Ultima oară când se uitase î�n portbagaj, avea doar geanta 
de sală, un set de cabluri electrice, poate o lanternă. Cineva 
î�i pusese ceva î�n portbagaj, ceva ce trebuia identificat sau 
detonat de genis�ti, apoi sunase la polit�ie ca să vândă pontul. 

Realitatea î�l izbi din plin. Î se strânse stomacul s� i î�s� i 
simt�i capul zvâcnind de durere. Cineva î�i î�nscenase asta. 
Se afla î�ntr-un mare bucluc s�i nici măcar nu î�nt�elegea de ce.

* Abreviere pentru Alcohol, Tobacco, and Firearms. (n. red.)
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Jamie Powell se apropie de microfoanele fixate la pupitrul 
improvizat de pe treptele tribunalului. Vântul î�i flutura 

peste fat�ă s�uvit�ele blonde, făcând-o să-s� i dorească să-s� i fi 
prins părul. Î�ncercase să nu-l atingă î�n timpul declarat�iei, 
dar acum î�l dădu pe spate, ca să nu i se lipească de buze. 

Clientul ei, Martin Ash – î�mbrăcat cu un costum î�n 
dungi, ce-l făcea să arate ca o caricatură – stătea î�n spatele 
ei, rânjind cu gura până la urechi, ca un câs� tigător la lo-
terie. Acuzat�iile î�mpotriva lui i-ar fi dat un maximum de 
25 de ani î�n î�nchisoare, dar achitarea tocmai anunt�ase că 
era un om liber. 

— Doamnă Powell, vă as�teptat�i la achitare din partea ju-
riului? strigă un reporter de la Atlanta Journal Constitution. 

Jamie se aplecă spre microfoane. 
— De fiecare dată când un juriu deliberează trei zile, 

nu s�tii exact ce hotărâre va lua, dar am primit nis�te indicii î�na-
inte, pe baza î�ntrebărilor pe care le-au trimis judecătorului. 

— Ce strategie at�i formulat pentru acest proces? î�ntre-
bă un corespondent de la CBS. 

Jamie se uită peste umăr la John Brackton, partenerul din 
firma ei, care fusese vârful de lance î�n acest caz. Bărbatul 
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nu avusese prea mult de-a face cu cazul de la o zi la alta – 
Jamie se ocupase de tot. Î�nsă, chiar s�i-as�a, trebuia să-i arate 
respectul cuvenit, din moment ce era avocatul principal. 
El î�nainta deja spre microfoane. 

Tocmai când î�ncepu să vorbească despre strategia pe 
care ea o implementase î�n sala de judecată, Jamie î�s� i simt�i 
telefonul vibrând î�n buzunar. Î�l ignoră, rămânând î�n conti-
nuare cu ochii pe s�eful ei s� i monitorizând tot ce spunea, 
pentru cazul î�n care era nevoită să clarifice vreun lucru. 

Deodată, toate telefoanele î�ncepură să bipăie, să bâzâie 
s� i să t�ârâie. Unul câte unul, reporterii î�s� i î�ntoarseră privirea 
de la John la telefoanele lor. Un reporter se î�ntoarse s� i î�i 
s�opti cameramanului ceva, apoi î�s� i făcu loc cu coatele prin 
mult�ime, î�ncercând să iasă. Cameramanul coborî� camera, 
î�s� i croi drum până î�n fat�ă, î�s� i desprinse microfonul din gră-
mada de la pupitru, î�n timp ce John continua să vorbească, 
apoi o luă la fugă pe trepte. Distras pentru scurt timp, John 
se bâlbâi, dar î�ncercă să continue. 

— As�adar, am fost capabili să arătăm juriului adevărul 
gol-golut�...

Alt�i oameni din presă î�naintară î�n fat�ă ca să-s�i ia micro-
foanele, î�n timp ce John continua să bolborosească. 

— Reclamantul s-a plâns de nereguli, dar...
Se-auzi sirena unei mas�ini de polit�ie care venea cu vi-

teză pe strada din fat�a lor, urmată de mas�ini de pompieri. 
Ai fi zis că era o conspirat�ie menită să î�mpiedice această 
conferint�ă de presă. 
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Jamie văzu un cameraman alergând spre trotuar. Duba 
televiziunii la care lucra se opri, s� i bărbatul sări î�n ea. Se 
î�ndepărtă cu scrâs�net de rot�i. 

Când s� i restul presei î�ncepu să plece, John se opri din 
fanfaronada lui. Se uită la ea.

— Ce se î�ntâmplă?
— Habar n-am. 
Î�l apucă de mână pe ultimul reporter care-s� i scotea 

microfonul. 
— Spune-mi ce s-a î�ntâmplat. Ce mesaj at�i primit cu 

tot�ii?
— A fost o explozie sau ceva de genul ăsta la Trudeau 

Hall. 
Abia atunci am î�nt�eles mirosul de fum care se ridica 

î�n aer. Sirenele tot mai asurzitoare ale ambulant�elor care 
virau pe lângă ei. 

Trudeau Hall era î�n centru, la câteva străzi mai spre 
nord. Se uită î�n acea direct�ie s� i văzu un văl de fum ce plutea 
î�n aer. 

— Credeam că vorbesc s� i eu, se plânse clientul ei. 
— S� i eu credeam, zise ea, dar presa deja î�ncepuse să 

plece. Au o s�tire mai importantă acum. 
— Î�mi vreau reputat�ia reabilitată, zise el. Trebuie 

s-ajung la televizor ca să-mi dovedesc nevinovăt�ia. 
— O să vedem dacă putem să-t�i stabilim un interviu 

pentru diseară, zise ea. Va fi mai bine decât o conferint�ă 
de presă spontană. Deocamdată, du-te acasă s� i bucură-te 
de libertate. S-a terminat totul. 



TERRI BLACKSTOCK26

Martin se î�ntoarse s�ovăielnic la sot�ia care-l as�tepta cu 
restul familiei. Jamie căută î�n telefon mai multe s�tiri despre 
ce se î�ntâmplase la mai put�in de un kilometru distant�ă.

— Să ne î�ntoarcem la birou î�nainte să blocheze străzi-
le, spuse John, iar ea î�l urmă pe trepte, până î�n parcare.

De-aici, văzură mai mult fum pe stradă s� i oameni care 
alergau dinspre sala de concerte. 

— O să î�ncerc să aflu mai multe despre ce s-a î�ntâm-
plat, zise John urcând pe scaunul pasagerului, î�n mas�ina ei. 

Ea î�s� i lăsă servieta pe bancheta din spate a Lexus-ului 
s� i trecu la volan. 

— Nu cred că s-a î�ntâmplat cu mult timp î�n urmă, dar 
eu una n-am auzit nimic. Tu?

El nu-s� i ridică privirea din telefon. 
— Nu, nimic. Poate eram î�n tribunal.
Ea porni radioul s� i schimbă frecvent�a pe un post local. 

Un crainic turuia nu altceva. 
— ...Trudeau Hall, unde Ed Loran t�inea un miting poli-

tic. Sala era plină, iar oamenii ne-au sunat să ne spună că 
au auzit o explozie î�n fat�a î�ncăperii. Ni se spune că sunt mai 
multe victime. La fat�a locului au ajuns echipele de inter-
vent�ie. Î�ncercăm să aflăm de unde pot primi ves�ti despre cei 
dragi. Rămânet�i pe frecvent�ă, vă vom t�ine la curent pe mă-
sură ce aflăm mai multe informat�ii. 

Simt�i un gol î�n stomac când î�s� i imagină dezastrul care 
trebuie să se fi î�ntâmplat î�n clădire. 

Te rog, Doamne, ai grijă de cei care mai sunt în viață...
John trase o î�njurătură. 
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— Nu pot�i s-o iei pe-acolo. Fă dreapta aici. 
Ea trecu pe banda a doua s� i abia reus�i să facă î�ntoarce-

rea care î�i î�ndepărtă de sala de concerte. Dar s� i aici traficul 
era blocat, făcând loc tot mai multor ambulant�e. 

Telefonul lui John î�ncepu să sune s� i bărbatul î�l duse la 
ureche. 

— John Brackton. 
Î�n timp ce vorbea, mintea lui Jamie o luă la goană. O ex-

plozie î�ntr-o sală de concerte plină? Loran era popular, dar 
trupa care cânta la mitingul lui era s� i mai populară. Specta-
torii erau tineri, probabil. Cât�i dintre ei muriseră? Prin ce 
treceau familiile lor? Oare mai erau oameni blocat�i acolo, 
care trebuiau să fie salvat�i?

Dintr-odată, î�s� i dori să meargă acasă la mama ei, s-o ia 
pe Avery, fetit�a de s�apte ani, s�i s-o t�ină atât de strâns î�n brat�e 
până când ar fi î�nceput să protesteze. Voia să-i miroasă pă-
rul copilei ei s� i să se bucure de sigurant�a î�n care se afla. 

Î�i luă 20 de minute să parcurgă cei opt kilometri până la 
birou. Aproape ajunseseră î�n parcarea firmei când î�i sună 
telefonul. Se uită să vadă cine era. Un număr de la î�nchisoa-
rea din oras� .

— Trebuie să răspund, î�i zise lui John, care î�ncă vorbea 
la telefon. Te pot lăsa aici dacă vrei. 

El î�ncuviint�ă s� i coborî� din mas�ină, î�ncă vorbind la tele-
fon, apoi dispăru pe us�a din fat�ă. 

Jamie opri î�n parcare s� i răspunse. 
— Jamie Powell. 
— Hei, pus�toaico!



TERRI BLACKSTOCK28

Nu s�tia de unde recunos�tea vocea, dar avea sunetul 
cald, nostalgic al familiarităt�ii. 

— Cine e?
— Dustin Webb. 
Î�s� i recăpătă suflul. Desigur. Vocea aceea gravă, răgu-

s� ită, plus că el era singurul care-i spusese î�ntotdeauna 
„pus�toaico”. 

— Dustin? De ce mă suni din î�nchisoare?
— Am dat de necaz. Am nevoie de un avocat. 
Clătină din cap, de parcă î�ncerca să-s� i limpezească 

creierul. 
— Ce s-a î�ntâmplat?
— Am fost tras pe dreapta, i-am lăsat să-mi perchezit�io-

neze mas�ina. N-aveam nimic de ascuns... din câte s�tiam eu.
Înima î�i tresări. 
— Din câte s�tiai? Ce-au găsit?
— Explozibili, se pare. 
Trase aer î�n piept s� i î�ncercă să gândească. Explozibili? 

După o explozie î�n zonă? Nu era o veste bună. 
— Dustin, ascultă-mă cu mare atent�ie. Nu vorbi cu ei. 

Nu spune un cuvânt până nu ajung acolo. 
— Când pot�i să vii?
— Sunt î�n mas�ină acum. Ajung î�n câteva minute. Dar 

vorbesc serios, Dustin. Fără sarcasm, fără replici istet�e, fără 
glume. Nimic din toate astea. Spune-le că î�t�i as�tept�i avoca-
tul, niciun cuvânt î�n plus. 

— Am î�nt�eles. 
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Cu telefonul î�ncă la ureche, aproape că se ciocni de un 
stâlp când trase î�n spat�iul destinat persoanelor cu handi-
cap, î�nsă apoi ies� i de acolo s� i î�ntoarse mas�ina. Se î�ndreptă 
spre semnele de ies� ire din parcare. 

— De ce te-au oprit?
— Mi-au spus că au primit un pont. Urmau să primeas-

că un mandat de perchezit�ie. Nu eu am pus cutiile alea î�n 
mas�ină. Nici nu s�tiam că erau acolo, de-asta le-am zis că n-au 
decât să caute.

Se î�ncruntă, cu gândurile alergând de colo-colo. 
— Nu s�tii cine le-ar fi putut pune?
— N-am idee. Nu s�tiu ce se î�ntâmplă. 
— OK. Niciun cuvânt, Dustin. Sunt pe drum. 
Coborî� rampa parcării s� i ies� i î�n trafic, î�ndreptându-se 

spre centru. De dimineat�ă, când se dăduse jos din pat, cre-
zuse că astăzi se putea î�ntâmpla orice. Martin Ash putea să 
fie găsit vinovat s� i târât afară din sala de judecată, oferind 
astfel toată drama pentru care venise presa. Sau putea fi 
găsit nevinovat s� i eliberat. Dar Jamie nu-s� i î�nchipuise nici-
odată că Dustin Webb putea reveni î�n viat�a ei. 

Nu mai t�inuseră legătura î�n ultimii 15 ani, dar nu din 
vina ei. El î�i ignorase toate scrisorile, toate apelurile s� i me-
sajele î�n primii cât�iva ani după ce plecase î�n armată. Î�ncer-
case să-l găsească pe ret�elele sociale, dar nu era genul care 
să se afis�eze î�ntr-un astfel de mod. Nici măcar când sot�ul ei 
murise din cauza unei supradoze de droguri, Dustin nu 
venise la î�nmormântare. Trimisese flori s� i un bilet î�n care 
î�i spunea că se roagă pentru ea. Nici măcar nu s�tia că el se 
ruga. Atunci fusese ultima oară când auzise de el. 
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Dar sfârs� itul relat�iei lor nu anula î�nceputul ei, oricât de 
put�in probabilă ar fi fost prietenia lor când se î�nfiripase, pe 
când ea avea 9 ani. 

N-avea să-l uite niciodată pe băiatul de 13 ani care se 
mutase cu familia peste drum de casa ei s� i stătea pe terasă 
sau bătea mingea de baschet pe alee, câteva ore pe zi. Î�i au-
zise pe vecini vorbind cu mama ei despre cele patru centre 
de plasament unde locuise s� i despre faptul că mătus�a s� i 
unchiul lui î�l luaseră î�n sfârs� it la ei. Nu s� tia ce î�nseamnă 
un centru de plasament, sau de ce nu stătea cu părint�ii lui, 
î�nsă s�tia că era singuratic. S� i-l lăsa î�n pace, din moment ce 
el nu se uita niciodată la ea când ies�ea afară la joacă. 

Dar, î�ntr-o zi, micut�ul ei labrador negru săpase o groa-
pă sub gard s� i intrase î�n curtea mătus�ii lui. Dustin prinsese 
căt�elus�ul ce se zvârcolea s� i-l adusese î�napoi. O găsise pe 
Jamie stând î�n copacul din curtea din fat�ă. 

— Hei, pus�toaico, ai pierdut pe cineva?
— Coco, ce faci afară din curte? î�ntrebă ea, coborând. 

Mersi că l-ai prins. 
— N-a fost us�or. E rapid! S� tii că a săpat o groapă sub 

gard?
Fata sări pe pământ s� i se î�ntinse după câine, care î�l lin-

gea pe Dustin pe fat�ă. 
— Te place. Tu ai un câine?
— Nu. N-am avut niciodată. Mătus�a Pat e alergică. 
— A avut unul î�nainte să plece băiatul ei la facultate. 

L-a luat cu el. 
— Era de as�teptat, zise el, schimbându-se la fat�ă. Î�n 

fine, dacă mai vine iar, o să-l aduc î�napoi. 
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Când se î�ndepărtă, Jamie strigă după el:
— Te cheamă Dustin?
— Da, a zis el, î�ntorcându-se. 
— Pe mine Jamie.
— E bine de s�tiut.
— Î�t�i place aici?
Î�i zâmbi pe jumătate distrat, apoi î�i zise:
— E-n regulă. 
— Ce e un centru de plasament? î�ntrebă ea.
El se uită î�n jur, să vadă dacă nu cumva î�i auzea cineva, 

apoi se apropie de ea.
— De unde s�tii chestia asta?
— Nu s�tiu. Cred că am auzit pe cineva vorbind. 
— Află s� i singură. 
— Am aflat. E ca atunci când locuies�ti cu străini?
El rânji din nou. 
— Ceva de genul. 
— De ce ai ajuns să locuies�ti cu ei?
— Fiindcă părint�ii mei au murit. 
— Î�mi pare rău, zise ea. Nu s�tiam asta. N-am vrut să...
— Nu-i nimic, o î�ntrerupse el. Accident de mas� ină, cu 

mult timp î�n urmă. 
— Î�t�i place să locuies�ti cu mătus�a ta?
— Ei nu-i place să locuiască cu mine. 
— De unde s�tii?
— Pui cam multe î�ntrebări, s�tii asta?
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— Da, mi s-a mai zis. 
— Deci cum î�i intri î�n grat�ii?
— Cui?
— Mătus�ii mele Pat. Dacă ai văzut-o cum se poartă cu 

copiii ei, poate o cunos�ti mai bine decât mine. 
— Se purta frumos cu ei, zise Jamie. Probabil are nevoie 

de mai mult timp ca să se obis�nuiască cu tine. 
— Nimeni nu se obis�nuies�te cu mine, zise el.
— Eu o voi face, acum că suntem prieteni. 
El zâmbi larg, dar ea s�tia că era doar amuzat. 
— N-ai decât să crezi asta, pus�toaico. Vedem noi ce pă-

rere o să ai peste câteva luni. 
Ea î�l privi î�ntorcându-se î�n curtea lui s� i se î�ntrebă dacă 

avea să-i mai vorbească vreodată. 
Dar, î�n ziua următoare, când băiatul era î�n curtea din 

spate, ea î�l strigă de peste gard. 
— Hei, Dustin!
— Hei, pus�toaico! î�i răspunse el.
Fata se urcă pe o bancă de lângă gard s� i se uită la el.
— Te simt�i mai bine azi?
— Nu mă simt�eam rău ieri. 
— Dar nici prea fericit nu erai. Te-am supărat?
— Nu. Nu mă supăr as�a us�or. 
— Nu te-am scos din mint�i cu î�ntrebările mele?
— Sigur că nu. 
— Atunci î�t�i mai pot pune câteva?



În disperare de cauză 33

El scoase un oftat s� i se as�eză pe un scaun, la masa din 
curte. 

— Dă-i drumul. 
— Ai o bunică?
— Amândouă au murit. 
Ea simt�ea din nou că-l î�nfurie. 
— Î�t�i place arta?
Băiatul izbucni î�n râs. 
— Ce să-mi placă?
— Arta. Sau muzica? Arăt�i ca un muzician. 
— Cum arată un muzician?
— Nu s�tiu. As�a, cumva cool. 
— Arăt cool.
— N-am zis asta. Doar... muzicienii. 
— E OK. Î�mi plac arta s� i muzica, cred. 
— Joci dame?
— Da. 
— Vrei să jucăm?
— Nu chiar acum, zise el.
— Mâine?
— Es�ti insistentă, nu-i as�a?
— Nu e ca s� i cum ai ceva de făcut. E vară s� i abia ce te-ai 

mutat aici, deci nu cunos�ti pe nimeni. 
— Poate mâine, zise el. 
Această amintire o făcu să zâmbească acum, fiindcă 

jucaseră dame de multe ori după ziua aceea, chiar dacă el 
prefera jocurile video. Dar mama ei n-o lăsa să intre î�n casa 
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mătus�ii Pat, fiindcă î�i convenea situat�ia as�a cum era s� i, î�n 
plus, mama ei credea că el era prea mare ca să petreacă timp 
unul î�n casa altuia. As�a că, ajungeau pe aleea din fat�a casei 
s� i se jucau acolo. 

Prietenia lor î�ncepuse cu î�mbufnare din partea lui, dar, 
cu timpul, î�ncetase să se poarte de parcă se î�ntâmpla să 
treacă pe lângă ea s� i părea să devină tot mai put�in stânjenit 
dacă era prins că se juca cu cineva mult mai mic decât el. 
Căpătase o tolerant�ă mai mare î�n fat�a î�ntrebărilor ei, ba 
chiar î�ncepuse s� i el să-i pună unele. 

Rămăseseră prieteni î�n perioada adolescent�ei fetei, când 
el era la facultate, s� i pe tot parcursul experient�elor amo-
roase ale fiecăruia. Ea î�l considerase mai mult decât un 
prieten, iar el părea să aibă î�ncredere î�n ea ca î�ntr-un con-
fident loial. De aceea, plecarea lui rece fusese atât de tulbu-
rătoare, iar tăcerea lui din acel moment atât de dureroasă. 

Jamie nici măcar nu s�tia că el se mutase î�napoi î�n Atlanta. 
Mama ei î�ncă locuia vizavi de mătus�a Pat, iar ea nu pome-
nise niciodată de asta.

Nimic din toate astea nu mai contează acum, se gândi ea 
î�n timp ce î�ntretăia rutele ocolitoare din centrul Atlantei, 
î�ncercând să evite traficul s� i blocajele. Dustin avea nevoie 
de ea acum, iar Jamie nu avea să î�i poarte pică pentru tot�i 
acei ani. Trebuia să lase totul deoparte s� i să se bazeze pe 
profesionalismul pe care s� i-l cultivase î�n ultimii ani. Nimic 
din trecutul ei cu Dustin – î�ncheiat sau nu – nu trebuia să 
afecteze ceea ce făcea acum.
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Dustin stătea singur î�n sala de interogatoriu a sect�iei de 
polit�ie, s�tiind că era urmărit de o cameră video aflată 

î�n colt�ul î�ncăperii s� i prin fereastra dublă de alături. 
Cine s-ar fi bucurat să-l vadă tras pe dreapta ca pe un 

infractor s� i ret�inut pentru că are explozibili î�n portbagaj? 
Cine ar fi avut de câs�tigat din asta? Nu s�tia pe nimeni din 
viat�a lui de-acum care ar fi făcut un astfel de lucru, doar 
dacă nu cumva era o farsă care ies� ise prost. Dar, î�n cazul 
ăsta, farsorul ar fi mărturisit cu mult î�nainte să se î�ntâmple 
toate astea. 

N-ar fi trebuit s-o sune pe Jamie. Dintre tot�i oamenii, de 
ce se gândise tocmai la ea? Nici măcar nu-i s�tiuse numărul 
de telefon, as�a că fusese nevoit să o sune pe mama ei acasă, 
ca să ia legătura cu ea. Î�i dăduse numărul fără să ezite, cel 
put�in î�n aparent�ă, apoi î�ncercase să lege o conversat�ie, până 
când el î�i spusese că era nevoit să î�nchidă. 

Se ridică fiindcă era sătul de stat jos s� i făcu cât�iva pas� i 
prin mica î�ncăpere, î�ncercând să-s� i imagineze cum avea să 
decurgă povestea asta. Jamie î�ntotdeauna avusese cea mai 
bună părere despre el, când nimeni altcineva nu gândea la 
fel. Î�n copilărie, fusese unul dintre put�inii oameni care se 
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bucura să-l vadă. Mătus�a Pat nu făcea decât să t�ipe s� i să se 
plângă, iar unchiul Joe nu scotea o vorbă, prefăcându-se că 
Dustin nu era acolo. 

Dustin trecuse prin adolescent�ă î�mbrăcat î�n costumul 
plictiselii s� i simulând apatia ca amortizor î�mpotriva acuza-
t�iilor care veneau î�n fiecare zi la ora cinei. Nu-s� i punea pro-
sopul î�n cui după baie. Nu-s� i făcea cum trebuie î�ndatoririle 
de mart�i. Nu spunea „da, doamnă”. După ce-l acuza, mătus�a 
Pat se lansa î�ntr-un monolog despre cum copiii ei nu fă-
cuseră niciodată astfel de lucruri, despre cum priveau cu 
mândrie lucrurile din jur s� i î�s� i asumau responsabilitatea 
pentru act�iunile lor. Î�ntotdeauna ment�iona faptul că fusese 
dat afară din alte patru case. El î�nvăt�ase să-s� i distragă aten-
t�ia î�ncă de la primele zece cuvinte. Când î�ncepuse să joace 
cu adevărat rolul de băiat rău – chiulind, furis�ându-se noap-
tea afară, bând alcool î�n parcarea unui magazin deschis 
toată noaptea – răutatea ei trecu la nivelul următor.

Se gândi la copilul care fusese s� i se î�ntrebă de ce fetit�a 
de vizavi reus�ise să vadă dincolo de subterfugiul lui. Cum 
avea să fie acum? Oare se lepădase de acea abilitate de a-i 
vedea sufletul, dincolo de act�iunile lui? Sau avea să-l pri-
vească s� i să vadă doar epava din ultimele ore, de parcă asta 
ar î�nsemna ce era el de 15 ani î�ncoace?

Cum putea ea să s�tie că prezent�a ei î�n viat�a lui fusese 
mai mult decât o prietenie î�ntr-un moment vulnerabil? 
Erau atât de multe lucruri pe care nu le s�tia – că excelase î�n 
armată s� i că avusese propria afacere de succes cât�iva ani. 
N-avea cum să s� tie despre ziua când fusese lăsat la vatră 
s� i se simt�ise ca atunci când avea 13 ani, aruncat deodată 
î�ntr-o lume care nu i se potrivea. Gândurile lui fugiseră s� i 


