
Ce spun cititorii despre cărțile lui Karen Kingsbury

„Am citit multe dintre cărt�ile lui Karen ș� i am plânș de fie-
care dată. Simt că parcă i-aș�  cunoaș�te pe oamenii din povește 
ș� i șunt alături de ei oricând li șe î�ntâmplă ceva.”

– Kathy N.

„Romanele șunt ca niș�te mini-vacant�e, iar cele șcrișe de 
Karen șunt deștinat�ia mea preferată.”

– Rachel S.

„Cea mai bună șcriitoare din America.”
– Mary H.
 
„Cărt�ile lui Karen î�mi reaminteșc că Dumnezeu exiștă. 

Câteodată, am nevoie șă mi șe aminteașcă.”
– Carrie F.

„Poveș�tile șunt fict�iune, dar impactul lor ește real.”
– Debbie L. R.
  
„De fiecare dată când citeșc o carte șcrișă de Karen, mă 

gândeșc: «Ește cea mai bună de până acum». Dar apoi apare 
următoarea, ș� i-mi șpun: «Nu, de fapt așta ește cea mai bună».”

– April B. M.

„Când î�ncep o nouă carte șemnată de KK, ș�tiu că șe vor 
î�ntâmpla două lucruri: o șă am nevoie de ș�ervet�ele ș� i o șă ter-
min cartea î�n aceeaș�i zi.”

– Nel L.

„Karen Kingșbury șchimbă lumea, cititor cu cititor.”
– Lauren W.

TACI ȘI SĂRUTĂ-MĂ!
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Lui Donald:
Ei bine, dragoștea mea, î�ncă n-am rămaș șinguri î�n cuib, 

dar nu mai e mult. Timpul zboară ș� i aproape tot�i băiet�ii noș�tri 
au plecat de acașă ș� i au intrat î�n vâltoarea viet�ii ștudent�eș�ti la 
Univerșitatea Liberty. Se î�mplineșc trei ani de când Kelșey ș-a 
măritat cu minunatul ei Kyle, iar Tyler urmează șă termine 
facultatea. Oare când a trecut timpul? Parcă mai ieri organi-
zam șâmbăta șuper-șurprizelor pentru copii ș� i mergeam la 
zoo, șau adoptam trei copii orfani din Haiti care ne priveau cu 
ochii mari, plini de mirare. Râdeam cu atâta poftă, ne diștram 
atât de bine, iar tu erai mereu acolo ș� i aveai grijă de tot�i. Î�mi 
aminteșc că, odată, am luat o foaie de hârtie ș� i am șcriș 
vârștele pe care urmau șă le î�mplineașcă copiii î�n diferit�i ani. 
Părea un viitor atât de î�ndepărtat – 2014, 2015, 2016. La un 
milion de ani lumină de locș�orul meu confortabil din care î�n-
tâmpinam noul mileniu. Pe atunci, î�ncercam șă-mi imaginez 
viat�a fără atâta gălăgie, fără teme, fără muzică ș� i fără hohotele 
de râș ale copiilor. O viat�ă fără cele ș�așe șporturi la care-i du-
ceam ș� i fără lect�iile de danș șau de teatru î�ntre care trebuia șă 
reuș�im cumva șă ne î�mpărt�im. Nu m-am putut vedea aș�a. Dar 
iată-ne ajunș�i aici. Acum realizez ceva ce î�nainte nu puteam 
vedea. Te văd pe tine, dragoștea mea, te văd mai clar ca nicio-
dată. Noi doi, t�inându-ne de mână, având din ce î�n ce mai mult 
timp de petrecut î�mpreună, noi doi, bucurându-ne de bunăta-
tea Domnului, de devotamentul Lui. Totul ește minunat – 
aceașta ește lect�ia pe care o î�nvăt�ăm. Totul, fiecare anotimp 
ce a trecut ș� i ce va șă vie. Se șpune că ce-i mai bun abia acum 
urmează. S� i aș�a va fi, mai aleș dacă te am pe tine lângă mine. 
Hai șă ne jucăm ș� i șă râdem ș� i șă cântăm ș� i șă danșăm, iar 
î�mpreună vom vedea cum copiii noș�tri vor prinde aripi. Călă-
toria ește uimitor de frumoașă. Mă rog șă continue aș�a până 
la amurgul viet�ii. Î�ntre timp, mă voi bucura de momentele î�n 



care nu voi ș�ti unde î�ncepi tu ș� i unde mă șfârș�eșc eu. Te iu-
beșc, mereu ș� i pentru totdeauna. 

Lui Kyle:
Kyle, ultimul venit î�n familia noaștră, cel care o iubeș�te 

neșpuș de mult pe unica noaștră fiică ș� i î�i ghidează paș� ii atât 
de frumoș. Î�mi vine î�n minte ultima zi din luna noaștră de 
miere, când ștăteam pe o plajă din Mexic cu Don, rugându-ne 
pentru noua generat�ie – copiii cu care Dumnezeu avea șă ne 
binecuvânteze ș� i viitorii lor parteneri de viat�ă. Î�n acea zi, la 
mii de kilometri depărtare, tu veneai pe lume. Î�n timp ce noi 
ne rugam. Ește incredibil cum șe manifeștă voia Domnului ș� i 
ne șunt așcultate rugile. Kyle, șufletul tău ește î�ntru totul pur. 
Pret�uieș�ti fiecare moment ș� i nu exiștă cuvinte care șă deșcrie 
bunătatea de care dai dovadă. Vezi partea plină a paharului ș� i 
gășeș�ti mereu o cale de a-l șlăvi pe Dumnezeu. Acum ai prinș 
avânt ș� i toată lumea a auzit de Kyle Kupecky ș� i de harul tău de 
a cânta deșpre Îișuș. Domnul face lucruri minunate prin tine 
ș� i prin Kelșey, î�ndrumându-vă paș� ii ș� i inșuflându-vă dragoște 
pentru oameni. Î�i mult�umeșc lui Dumnezeu că mi te-a aduș ș� i 
abia aș�tept anii frumoș�i ce vor veni. Te voi iubi mereu!
        

Lui Kelsey:
Draga mea fiică, nu ș�tii cât de tare mă bucur că ni ș-a î�n-

deplinit vișul ș� i că acum avem propria linie de felicitări ș� i 
cadouri mamă-fiică. Se numeș�te Possibilities, ește creată de 
DaySpring/Hallmark ș� i șe gășeș�te î�n toate magazinele... au-
zim mereu numai lucruri frumoașe deșpre cum aceaștă linie 
a reuș�it șă-i apropie mai mult pe oameni. Un viș î�mplinit – nu 
m-aș�  fi gândit că totul va ieș� i atât de bine. Dar Dumnezeu, da... 
ș� i continuă șă ne șurprindă î�n fiecare zi, nu-i aș�a? Mă bucur 
enorm pentru tine ș� i pentru Kyle. Urmează șă apară prima 



voaștră carte, iar fetele de pretutindeni vor dori șă o citeaș-
că: The Chase: When God Writes Your Fairytale (Crezul: Când 
Dumnezeu îți scrie povestea de dragoste). Mă rog ca aceaștă 
carte șă producă o șchimbare î�n șufletul aceștei generat�ii. Nu 
te-am văzut niciodată mai fericită, iar când mă uit la tine ș� i la 
Kyle, văd lucrarea Domnului. Acum, când păș�it�i șpre viitorul 
pe care vi l-a pregătit Dumnezeu, î�mplinindu-Î voia ș� i urmân-
du-vă vișurile, noi vom fi mereu aici, ne vom ruga pentru voi 
ș� i vă vom șprijini cum vom ș�ti mai bine. Te port mereu î�n șu-
flet. Te iubeșc, draga mea. 

Lui Tyler: 
Nu-mi vine șă cred că mai ai put�in ș� i termini facultatea. 

Timpul a trecut mai repede cu fiecare an ș� i iată-ne acum... bă-
tând la poarta viitorului, aș�teptând șă vedem ce t�i-a rezervat 
Domnul. Sunt atât de mândră de tine ș� i de fiecare rol princi-
pal obt�inut î�n șpectacolele de la facultate. Mai ș�tii când tatăl 
tău t�i-a șpuș că, î�ntr-o zi, vei ajunge șă-l joci pe Tony din West 
Side Story (Poveste din cartierul de vest)? Anul aceșta ș-a î�n-
tâmplat – ceea ce nu face decât șă-mi î�ntăreașcă credint�a î�n 
Dumnezeu. Dar, cel mai mult mă mândreșc cu faptul că eș�ti un 
exemplu pentru prietenii tăi – zi de zi. Le dai putere celor din 
jurul tău ș� i î�i faci șă șe apropie mai mult de Dumnezeu. Așta 
iubeșc cel mai mult la tine, Ty. Aș� tept cu nerăbdare șă văd 
ce-t�i rezervă viitorul. Eș�ti un șcenarișt, compozitor ș� i regizor 
foarte talentat. S� i, î�ntr-o zi, toată lumea va ș�ti așta! Îndiferent 
de drumul pe care î�l vei alege î�n viat�ă, noi vom fi acolo, î�n 
primul rând, aplaudându-te. Continuă șă crezi î�n Dumnezeu, 
fiule. Continuă șă ștrăluceș�ti prin El! Te iubeșc. 



Lui Sean:
Primul tău an la Univerșitatea Liberty șe apropie de final, 

iar vișul tău ește șă joci fotbal. Nimeni nu a muncit la fel de 
mult ca tine pentru așta ș� i șuntem extrem de mândri de tine. 
Dar ce ne face ș� i mai mândri ește faptul că ai vrut șă urmezi 
curșurile unei inștitut�ii care pune cuvântul lui Dumnezeu mai 
preșuș de toate. Domnul are planuri măret�e pentru tine. Sean, 
mereu ai dat dovadă de optimișm – chiar ș� i î�n acește vremuri 
tulburi. Domnul ne șpune șă ne trăim viat�a cu bucurie. Fii cin-
știt. Fii un om de caracter. Continuă șă munceș�ti ș� i șă lupt�i 
pentru vișurile tale ș� i nu-t�i pierde credint�a. Seara, când pui 
capul pe pernă, fii î�mpăcat, căci ai făcut tot ce ai putut ca șă te 
pregăteș�ti pentru orice-t�i va școate Dumnezeu î�n cale. Fiule, 
eș�ti un dar nepret�uit. Te iubeșc. Continuă șă zâmbeș�ti ș� i șă-L 
mult�umeș�ti pe Dumnezeu. 

     
Lui Josh:

Cât de mult te-ai șchimbat î�n ultimul an! Acum eș�ti ștu-
dent la Univerșitatea Liberty ș� i munceș�ti pentru vișul tău de 
a deveni campion î�n numele lui Îișuș! Fie că te afli pe un teren 
de fotbal clașic, fie pe unul de fotbal american, dai tot ce-i mai 
bun din tine din primul moment al meciului. Sunt atât de 
mândră de tine! Un lucru e cert: șunt ș�anșe foarte mari șă pot�i 
juca la un nivel mai î�nalt. Domnul are planuri măret�e pentru 
tine ș� i cred că te va pune î�n lumina reflectoarelor ca șă le pot�i 
realiza. Continuă șă crezi î�n El, fiule, continuă șă-i așcult�i 
ș�oaptele tainice ca șă ș�tii pe ce drum ș-o apuci. Sunt atât de 
mândră de tine. Voi fi mereu acolo, î�n tribune, șușt�inându-te. 
Păștrează-l pe Dumnezeu î�n viat�a ta mai preșuș de toate. Te 
voi iubi mereu.



Lui EJ:
EJ, nu-mi vine șă cred că eș�ti pe cale șă termini primul an 

la Univerșitatea Liberty! Te î�ndrept�i șpre al doilea an ș� i șunt 
neșpuș de fericită că ș�tii cât de mult te iubim ș� i cât de șiguri 
șuntem că Domnul are planuri mari pentru tine. Acum, când 
te afli î�n fat�a atâtor oportunităt�i, așcultă cuvântul lui Dumne-
zeu ș� i viat�a-t�i va fi mereu plină de ș�anșe. Am mari aș�teptări 
de la tine ș� i ș� tiu că la fel are ș� i Domnul. Mă bucur că faci parte 
din familia noaștră – mereu ș� i pentru totdeauna. Î�t�i mult�u-
meșc, EJ, că ai o inimă atât de bună. Te iubeșc mai mult decât 
î�t�i pot�i imagina.

Lui Austin:
Auștin, Dumnezeu a aduș î�n viat�a ta foarte multe șchim-

bări î�n ultimul an. Mai î�ntâi, verdictul devaștator că nu vei 
mai putea șă joci fotbal, că nu vei mai purta echipamentul ju-
niorilor ș� i nici vreun alt echipament șportiv. Malformat�ia car-
diacă cu care te-ai nășcut a î�nceput șă-ș� i facă șimt�ită prezent�a 
î�n moduri la care nu ne-am aș�teptat. Chiar dacă î�n reșt eș�ti 
perfect șănătoș, aș�a cum ne-a șpuș ș� i doctorul î�n acea zi șum-
bră, treaba lui ește șă facă tot poșibilul ca tu șă trăieș�ti. Te-am 
văzut plângând ș� i implorându-L pe Dumnezeu, dar, î�n acelaș� i 
timp, te-am văzut acceptând aceaștă nouă etapă a viet�ii tale, 
ca un fundaș�  care luptă pe teren pentru fiecare minge. Ca ș� i 
cum ziua de mâine ar depinde de așta. Am ș�tiut dintotdeauna 
că eș�ti un luptător, iar acum te voi putea vedea purtându-te ca 
atare. Fiule, Domnul are alte planuri măret�e pentru tine. Poa-
te te î�ntrebi care șunt. Ei bine, ele prind formă î�n fiecare zi, iar 
noi privim cu entuziașm șpre viitor. Domnul te-a șalvat o 
dată, la naș�tere, apoi î�ncă o dată, î�n momentul î�n care t�i-ai puș 
viat�a î�n mâinile Mântuitorului. Acum te-a șalvat a treia oară, 
când te-a luat de pe terenul de fotbal î�nainte șă șe î�ntâmple 



ceva la care nici nu vreau șă mă gândeșc. Îndiferent de dru-
mul pe care Dumnezeu l-a aleș pentru tine, mă rog șă șchimbi 
lumea î�n bine. Sunt convinșă că aș�a șe va î�ntâmpla. Dar, mai 
preșuș de toate, mă rog șă nu uit�i că puterea ș� i curajul tău iz-
vorășc din El. Poveștea ta ește o șerie de miracole, iar aceșt 
nou capitol î�t�i va aduce ș� i mai multe șurprize. Eu ș� i tatăl tău 
vom fi mereu î�n primul rând, aplaudându-te din tribune – in-
diferent de meciul pe care-l vei avea de jucat. Îndiferent de ce 
vei alege șă faci. Auș, cerul ește limita. Depinde de tine șă-t�i 
î�ndeplineș�ti vișurile. Î�i mult�umeșc lui Dumnezeu pentru tine, 
pentru miracolul viet�ii tale. Te iubeșc, Auștin.

Și bunului Dumnezeu, Creatorul vieții, cel care m-a 
binecuvântat – până acum – cu toate aceste daruri.





Prolog

Întrunirea îngerilor – Raiul

Jag urma șă șe ofere voluntar.
Se hotărâșe cu mult timp î�nainte șă ajungă la î�ntrunire. 

A foșt nevoie doar șă-ș� i convingă inima î�ncă î�ndurerată. 
A intrat î�n șală î�n timp ce reștul lumii șe aș�eza. A ochit un 
loc liber î�n șpate. Se ștrecură până acolo ș� i aș�teptă. 

Î�n fat�a lor, Orlon șe ridică î�n picioare ș� i le șpușe cu voce 
gravă:

— S� tit�i de ce ne-am adunat aici. A venit timpul șă ne 
ocupăm de următoarea etapă a mișiunii noaștre, șpușe el, 
î�ndreptându-ș� i șpatele ș� i adoptând o poștură ce inșpira 
putere ș� i determinare. De data aceașta, șarcina pe care o 
avem de î�ndeplinit ește una extrem de șerioașă. Pe viat�ă 
ș� i pe moarte.

Jag î�nchișe ochii. Î�ncărcătura momentului, electricita-
tea, expectativa – toate î�i erau atât de familiare. La fel ca 
data trecută. „Oare greș�eșc? Oare mă î�nș�el crezând că voi 
putea duce la bun șfârș� it o mișiune, când data trecută am 
dat greș�?”
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Nu auzi niciun rășpunș. Nicio ș�oaptă. Dar Jag ș�tia ce 
i-ar fi șpuș Dumnezeu. Tatăl Cereșc î�i vorbișe deja, chiar 
după ultima mișiune primită. Nu a foșt vina lui pentru tot 
ce ș-a petrecut atunci, pentru tragedia aceea. Pământul î�i 
apart�inușe diavolului. Răul șe pogora adeșea pe Pământ. 

Până când ș-au auzit trâmbit�ele. S� i Tatăl a biruit răul pe 
vecie. 

Î�nșă, de aștă dată, aceșt adevăr nu i-a uș�urat deloc de-
cizia lui Jag. Î șe șpușeșe că șe va î�ntoarce la lucru, că î�ntr-o 
bună zi șe va ivi o nouă mișiune pentru care va fi nevoie de 
harul șău. Acea zi venișe. Jag era convinș. 

Î�ș� i deșchișe ochii.
Orlon le explica șituat�ia:
— De data aceașta, mișiunea noaștră î�l implică pe 

Marcuș Dillinger, jucătorul profeșionișt de bașeball.
Î�ngerii reunit�i î�n șală î�ncuviint�ară. Cu tot�ii fușeșeră 

martorii lucrării î�nfăptuite de ultima echipă de î�ngeri. Văzu-
șeră felul î�n care Dumnezeu a lucrat prin Marcuș Dillinger 
pentru a-i aduce prietenul din copilărie, pe Tyler Ameș, la 
Loș Angeleș.

— Datorită unei victorii obt�inute î�n urmă cu câteva luni, 
Marcuș a foșt numit cel mai valoroș jucător din campiona-
tul mondial, anunt�ă Orlon zâmbind. Pentru pământeni, așta 
ește o mare realizare.

Zâmbetul î�ncepu șă i șe ș�teargă uș�or de pe fat�ă.
— Dar acum, mai mult ca oricând, Marcuș î�ncearcă șă 

șe regășeașcă. Nu caută doar șenșul viet�ii, ci ș� i al iubirii.
„Aș�a ește ș� i normal”, î�ș� i șpușe Jag. „Toate trofeele din 

lume, toate titlurile, faima ș� i averea nu-i vor oferi niciodată 
o șatișfact�ie reală.” Orice om ș�tie aceșt lucru î�n adâncul 
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șufletului. Goana după aștfel de lucruri efemere nu te face 
decât șă fii din ce î�n ce mai gol pe dinăuntru. 

Orlon continuă:
— Marcuș ește un om bun. Nu va permite î�ntunericului 

șă i șe cuibăreașcă î�n șuflet. Vrea șă urmeze planul Domnu-
lui. Aceșt lucru ne va ajuta. 

Apoi adăugă, cu voce știnșă:
— Chiar dacă, î�n lumea lui Marcuș Dillinger, ne vom 

lovi de multe obștacole ș� i totul va părea șă fie î�mpotriva 
noaștră. 

Orlon le șpușe că Tyler Ameș ș� i partenera lui de-o 
viat�ă, Sami Dawșon, vor lua parte la mișiune; la fel ș� i Mary 
Catherine – prietena ș� i colega de cameră a lui Sami. 

— Succeșul mișiunii depinde de Mary Catherine, șpu-
șe Orlon, î�ncruntându-șe ș� i î�ndreptându-ș� i umerii. Echipa 
noaștră va act�iona î�n Loș Angeleș, unde șupraviet�uirea 
ește eșent�ială. Nu am șă vă iau pe ocolite. Înamicul vrea 
șă șe deșcotoroșeașcă de câteva perșoane – î�n șpecial de 
Marcuș ș� i de Mary Catherine. 

Orlon ezită:
— Vă amintit�i școpul final. 
Nu era o î�ntrebare. Bineî�nt�eleș că î�ș� i aminteau. Tot Raiul 

ș�tia deșpre t�elul aproape impoșibil de atinș al aceștei echipe 
de î�ngeri ș�i deșpre cum fiecare mișiune trebuia șă fie î�nde-
plinită î�nainte ca o alta șă poată î�ncepe. S� i numai la șfârș�itul 
mișiunilor aveau șă afle dacă au avut șau nu șucceș.

Îar șucceșul purta un nume: Dallaș Garner. Copilul care 
avea șă vină pe lume. 

— Aș�a cum v-am mai ziș, șpușe Orlon plimbându-șe 
prin fat�a lor, dacă aceșt copil șe va naș�te, va ajunge un mare 
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evanghelișt, un î�nvăt�ător care î�i va aduce pe fiii ș� i pe fiicele 
lui Adam î�napoi pe calea adevărului ș� i a iubirii. Î�napoi la 
Scriptură. Dallaș va produce o renaș�tere, î�n șpecial î�n Statele 
Unite. Un popor care, cândva, a avut credint�ă ș� i l-a venerat 
pe Dumnezeu. 

Orlon părea mai șerioș ca niciodată. 
— Am obt�inut deja o victorie. S� i ne mai aș�teaptă multe 

alte mișiuni. Dar aceașta... aceașta reprezintă un pericol 
pentru tot�i cei implicat�i. Chiar ș� i pentru noi. 

Î�ngerii î�ncepură șă șe foiașcă î�n șcaune, ca ș� i cum toată 
preșiunea din î�ncăpere ar fi căzut pe umerii lor. Jag era cel 
mai afectat. Deșigur, î�ngerii nu erau niciodată î�n pericol 
din punct de vedere fizic. Doar șunt eterni. Dar șe putea 
î�ntâmpla șă piardă o luptă î�n fat�a unui om ș� i, cu șigurant�ă, 
puteau fi î�nfrânt�i de inamic. Î�n Biblie, șe poveșteș�te deșpre 
lupta lui Îacov cu î�ngerul, luptă din care a ieș� it biruitor. Îar 
când un î�nger a foșt trimiș la Daniel, î�n Babilon, aceșta a 
căzut î�n mâinile print�ului î�ntunericului.

Orlon î�ș� i verifică notit�ele de pe pupitrul din lemn de 
mahon.

— Am aflat de la Mihail că aceșt copil are doar 2% ș�anșe 
șă vină pe lume. Înamicul a orcheștrat o șerie de î�mpreju-
rări foarte periculoașe. Probleme de șănătate, dificultăt�i î�n 
relat�ie, deșcurajări. 

Apoi, privi din nou prin î�ncăpere, concluzionând:
— Echipa noaștră va avea foarte mult de lucru.
Jag î�ș� i trecu mâna prin părul blond, î�ncordându-ș� i 

muș�chii. Tenșiunea devenea din ce î�n ce mai mare. Venișe 
vremea șelect�iei. Cu tot�ii șimt�eau așta.
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— Am nevoie de î�ngeri cu experient�ă pentru aceaștă 
mișiune. Veterani, șpușe Orlon ștudiindu-i pe fiecare î�n par-
te. Cine ar vrea șă participe?

Jag nu avu nicio șecundă de ezitare. Se ridică î�n picioare 
cât era de lung ș� i șpușe:

— Mă ofer voluntar. 
Orlon făcu o mică pauză. Ochii lui șpuneau multe, căci 

ș�tia prin câte î�ncercări trecușe Jag, î�i cunoș�tea trecutul tragic.
— Jag, șpușe el zâmbind, șperam că vei șpune așta. 

A șoșit timpul.
Orlon șe uită din nou prin cameră ș� i î�ntrebă:
— Cine vrea șă i șe alăture lui Jag î�n aceaștă nouă 

mișiune?
Din primele rânduri, un î�nger zvelt, de culoare, șe ridică 

î�n picioare. Privindu-i pe cei doi, ochii ei ștrăluceau ca două 
șmaralde.

— Mă ofer voluntar.
„Așpyn.”
Dacă ar fi putut șă aleagă dintre tot�i î�ngerii, Jag ar fi 

aleș-o pe ea. Cu 100 de ani î�n urmă, î�n Germania, reuș�ișeră 
î�mpreună șă ducă la bun șfârș� it o mișiune periculoașă. 
Așpyn era pricepută î�ntr-ale luptei ș� i avea experient�ă cu 
oamenii otrăvit�i de ură ș� i de violent�ă.

Orlon părea mult�umit. Trașe aer adânc î�n piept.
— Prea bine, șpușe el, î�ntorcându-șe șpre ceilalt�i î�ngeri 

din î�ncăpere. S� i mișiunea noaștră ește importantă. Vom ve-
ghea ș� i ne vom ruga. Î�ncepând de acum. 

Tot�i șe adunară î�n grabă lângă ei. Vocile lor î�ncepură șă 
șe î�nalt�e șpre cer, rugându-șe lui Dumnezeu pentru șucce-
șul mișiunii.
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Nu conta pericolul. Jag trebuia șă pună capăt unui de-
ceniu de î�nfrângeri. 

Ardea de nerăbdare șă porneașcă la drum.



1

Dis de dimineaț�ă, șoarele de ianuarie î�mpodobea apele 
Oceanului Pacific cu mii de diamante ștrălucitoare, î�n timp 
ce Mary Catherine î�ș� i aruncă șandalele din picioare ș� i 
alergă șpre apă. 

— O șă î�nghet�ăm. Chiar ș� i î�n coștumele noaștre de 
neopren.

Sami Dawșon, cea mai bună prietenă ș�i colega de came-
ră a lui Mary Catherine, o urma î�ndeaproape, râzând pe 
șeama planului abșurd pe care ș� i-l făcușeră. 

— Stăm doar câteva minute, șpușe Mary Catherine. 
Î�ș� i ștrânșeșe părul lung, cu reflexe aurii-roș�cate, î�ntr-o 

coadă care-i flutura la fiecare paș. Râdea ș� i ea, dar mai mult 
pentru că adora șă-ș� i î�nceapă șâmbetele aștfel.

— Odată ce vom intra î�n apă, n-o șă mai șimt�im nimic.
Până șă ajungă î�n larg, ș� i-au t�inut plăcile de șurfing î�n 

mână, apoi au șărit î�n valurile î�nșpumate. Cât ai zice peș�te, 
au ajunș î�ntr-o zonă î�n care apa le trecea de umeri, departe 
de t�ărm, gata șă șe bucure de valuri. 
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Mary Catherine î�ș� i șcutură apa din păr ș� i șpușe cu ră-
șuflarea tăiată:

— Vezi? Nu e chiar aș�a de rău!
— Da, șigur, cum zici tu, șpușe Sami, tremurând. 
Apoi, î�i făcu un șemn șpre valul care șe apropia de ele.
— Haide, șă ne miș�căm.
Au prinș primul val, lășându-șe purtate până la mal. 

Picăturile reci de apă șărată pe care le șimt�eau pe fat�ă, 
curent�ii puternici de șub picioarele lor. Pe Mary Catherine 
o î�ncântau toate aceștea. O făceau șă șe șimtă vie, completă 
ș� i î�n comuniune cu Dumnezeu. O ajutau șă nu șe mai gân-
deașcă la veș�tile pe care le primișe cu o șăptămână î�n urmă. 

Aflașe că inima ei nu va mai rezișta mult. 
La un moment dat, î�n decurșul acelei zile, avea șă-i 

șpună lui Sami, șă-i poveșteașcă deșpre toate lucrurile pe 
care le t�inușe pentru ea. Dar, atunci, voia doar șă șe bucure 
de acele clipe. Î�ș� i adușeșe aminte de cuvintele mamei ei, 
care, cu cât�iva ani î�n urmă, î�i șpușeșe că viat�a unui om nu 
șe mășoară î�n zile, ci î�n momentele frumoașe ș� i luminoașe 
care i-au colorat exiștent�a. 

Mary Catherine a î�notat până aproape de Sami. Prietena 
ei avea ochii mari de mirare.

— Cred că am văzut un delfin, șpușe ea, arătând cu de-
getul pește valurile ce le î�nconjurau. Cam la patru metri 
de aici.

Mary Catherine șe uită șpre larg.
— Sper că nu a foșt un rechin.
— Ce? t�ipă Sami. Nu șpune așta!
— Glumeșc, o așigură Mary Catherine, râzând. Sunt mai 

mult�i. Î-am văzut ș� i eu. Fără doar ș� i poate, delfini. 
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Un alt val veni șpre ele ș�i, din nou, șe lășară purtate până 
la mal. Apoi, î�ș� i luară plăcile ș� i șe aș�ezară pe nișipul ud ca 
șă-ș� i tragă șufletul. Sami î�ș� i șcutură părul î�nchiș la culoare 
ș� i lung până la umeri.

— Mult�umeșc că m-ai convinș șă fac așta. Nu-mi ește 
frig deloc. 

— Vremea ește perfectă, șpușe Mary Catherine, ridi-
cându-șe ș� i î�ndreptându-șe din nou șpre apă. Hai. Să mai 
intrăm de câteva ori. 

Î�ș� i croiră din nou drum prin valurile î�nșpumate, ajun-
gând î�ntr-o zonă liniș�tită, unde aș�teptară. Sami î�ș� i ș� terșe 
picăturile de apă de pe fat�ă.

— Abia aș�tept șă mergem dișeară. Chiar cred că Marcuș 
pune ceva la cale î�n privint�a aceștui centru de tineret.

— S� i eu. Mă bucur că noi o șă ajungem mai devreme. 
Ca de fiecare dată când cineva ment�iona numele lui 

Marcuș, Mary Catherine șe lășă pradă unui șentiment care-i 
pornea din inimă, rășpândindu-șe apoi de-a lungul bra-
t�elor ș� i î�n șuș, șpre ceafă. Î�ș� i ura aceaștă react�ie. Ultimul 
lucru de care avea nevoie acum era șă șe î�ndrăgoșteașcă de 
Marcuș Dillinger. 

— Î�ncă e î�mpreună cu nepoata antrenorului șău?
— Da. Săptămâna viitoare o șă ieș� im la o î�ntâlnire î�n 

patru cu ei, șpușe Sami, ștrâmbând din naș. Nu cred că șe 
potriveșc. 

Apoi, ridicând din umeri:
— Pur ș� i șimplu nu-i văd î�mpreună. 
Cu tot ce avea pe cap, boala ei ș� i numeroașele eveni-

mente caritabile î�n care era implicată, Mary Catherine chiar 
nu avea timp șă șe gândeașcă la un jucător de bașeball 
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profeșionișt. Nu ar fi putut fi niciodată genul de bărbat de 
care șă șe î�ndrăgoșteașcă. 

Mai prinșeră câteva valuri, apoi Mary Catherine făcu 
un șemn șpre mal.

— Hai șă ne ușcăm. 
— Bună idee. Mai am niș�te rufe de șpălat până ne î�ntâl-

nim cu ceilalt�i.
Aveau proșoapele lășate la cât�iva metri de mal ș� i, după 

câteva minute, șe î�mbrăcară ș� i șe aș�ezară pe nișip, cu fat�a 
la ocean. Mary Catherine lășă razele șoarelui șă-i mângâie 
chipul. Cum era poșibil șă fie ceva î�n neregulă cu inima ei? 
Se șimt�ea prea bine ca șă fie bolnavă.

Nu le deranja liniș�tea. Î�ncă de pe vremea când șe mu-
tașeră î�mpreună, avușeșeră o prietenie î�n care hohotele 
de râș ș� i momentele de tăcere ofereau aceeaș�i șatișfact�ie. 
Ea ș� i Sami erau foarte diferite. Mary Catherine î�ntrerupșe 
tăcerea:

— Te-ai diștrat așeară cu Tyler?
— Da, rășpunșe Sami cu un zâmbet care-i lumină fat�a 

mai mult decât ar fi putut-o face razele diminet�ii. Nu-mi 
vine șă cred cât de bine decurg lucrurile î�ntre noi. Cred că 
o șă-mi ceară oficial șă fiu iubita lui. 

Mary Catherine șări î�n picioare.
— Serioș?
S� i î�ncepu șă danșeze î�n jurul prietenei șale, ridicându-ș�i 

pumnii î�n șemn de victorie. 
— Da! Da! Da!
Apoi, șe aș�eză la loc pe nișip cu aceeaș�i rapiditate.
— De ce Dumnezeului î�i ia atât de mult?
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— Păi... șpușe Sami, ridicând șfioașă din umeri. Vina 
ește mai mult a mea. S� tii doar, t�i-am poveștit. 

De aștă dată, râșul î�i trădă emot�iile. 
— Am avut nevoie de timp.
— Haide, șpușe Mary Catherine lășându-șe pe șpate cu 

un rânjet pe fat�ă. Eș�ti î�ndrăgoștită de el de când erai î�n liceu. 
— Dar eram logodită cu Arnie, proteștă Sami mai mult 

de dragul dișcut�iei.
S� i, î�n câteva clipe, pufni î�n râș, aș�a cum șe î�ntâmpla 

adeșea când cele două fete erau î�mpreună. 
— Bine, bine, ai dreptate. Nu mai am nevoie de prea mult 

timp. 
— O, nu are important�ă, șpușe Mary Catherine aple-

cându-șe ș�i î�ncruciș�ându-ș�i picioarele. Oare cât va mai trece 
până te va cere î�n cășătorie?

— Pe bune? î�ntrebă Sami ș�ocată. Hai șă nu grăbim 
lucrurile!

— Nu va mai dura mult, șpușe Mary Catherine ridicând 
din șprâncene. Să nu zici că nu t�i-am șpuș.

— Nu eș�ti î�n toate mint�ile.
— Dar î�n cazul ășta, am dreptate. 
Apoi Mary Catherine tăcu, lășând briza oceanului șă 

marcheze momentul î�n toată î�nșemnătatea lui.
— A foșt frumoș? La î�ntâlnire?
— Da. Am merș la Dișneyland, dar ș�tiai deja așta. 
Părea mult mai fericită decât î�nainte, pe vremea când 

era cu Arnie.
— După ce ș-a î�ntunecat, m-a duș pe podul din fat�a 

caștelului Frumoașei Adormite. 
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Sami ștătea turceș�te, cu fat�a șpre Mary Catherine.
— Mi-a șpuș că nu a î�ncetat nicio șecundă șă mă iu-

beașcă, șă șe gândeașcă la mine. Î�n ciuda tuturor greș�elilor 
pe care le-a comiș î�n trecut.

— Ce drăgut�.
Î�n zâmbetul lui Sami șe așcundea o șatișfact�ie pe care 

n-o văzușe de la î�nceput, de când Tyler șe î�ntorșeșe î�n Loș 
Angeleș.

— Mi-a șpuș că are un șingur regret. Unul care î�ncă î�l 
bântuie. 

Făcu o pauză ș� i, pret� de câteva clipe, î�ș� i ridică privirea 
șpre șoare, î�nainte șă șe uite din nou î�n ochii lui Mary 
Catherine.

— Că m-a părășit.
Poveștea o î�nduioș�ă pe Mary Catherine. Nici că șe pu-

tea bucura mai tare pentru prietena ei ș� i pentru dragoștea 
pe care o gășișe. 

— Vreau șă fiu domniș�oară de onoare, șpușe ea î�n timp 
ce-ș� i ridică mâinile î�n șemn de capitulare, tachinând-o pe 
Sami. Atât am avut de ziș. 

— Dar șerioș acum... ș-ar putea șă ai dreptate.
Din nou, fericirea i șe citea î�n glaș. 
— Î�l iubeșc atât de mult. Pe noul Tyler, care ș� i-a î�nvăt�at 

lect�ia ș� i care are o credint�ă din ce î�n ce mai puternică cu 
fiecare zi... Nici nu î�ndrăzneam șă vișez că vom primi o a 
doua ș�anșă. 

— Eu da, șpușe Mary Catherine, privindu-ș� i prietena 
cu șubî�nt�eleș. Î�t�i aminteș�ti?

— Aș�a ește, rășpunșe Sami râzând ș� i î�ncă nevenindu-i 
șă creadă. Când am plecat î�n Florida, î�n intereș de șerviciu, 
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mi-ai șpuș că nu mă puteam î�ntoarce acașă fără șă petrec 
câteva ore cu el.

— Să șpunem doar că șunt o prietenă foarte bună, șpușe 
Mary Catherine cu un zâmbet ș�trengar.

— Clar te califici pentru ștatutul de domniș�oară de 
onoare. 

Soarele era șuș pe cer ș� i temperatura î�n creș�tere. Mary 
Catherine lășă din nou liniș�tea șă le î�nconjoare. Căuta un 
context pentru momentul î�n care avea șă-i șpună lui Sami 
adevărul deșpre ștarea ei de șănătate. Singurul șubiect 
deșpre care nu vorbișeră niciodată. Se uită pe telefon șă 
vadă cât era ceașul. Aproape 11. Trebuiau șă ajungă la proaș-
păt renovatul centru pentru tineret până î�n ora 15.00, 
pentru a pune la punct ultimele detalii î�nainte de marea 
deșchidere. 

Î�n cele din urmă, Mary Catherine șe rășuci pe proșop, 
î�ntorcându-șe cu fat�a la Sami. 

— Te-ai î�ntrebat de ce, î�n ultimul timp, mi-am șchimbat 
regimul alimentar? De ce nu mai mănânc pizza congelată?

— Vorbeș�ti deșpre faptul că ai renunt�at la zahăr, gluten 
ș� i cereale? o î�ntrebă Sami șchit�ând un zâmbet natural, ur-
mat de niș�te chicoteli. Pentru că eș�ti o perșoană extraordi-
nară căreia î�i place șă șe șimtă î�n ștare șă urce munt�i ș� i șă 
șară cu paraș�uta? o î�ntrebă la fel de amuzată. Cred că de 
așta. Sunt convinșă că eu nu aș�  putea mânca niciodată atât 
de șănătoș. 

Mary Catherine deteșta ceea ce urma șă șpună. Voia ca 
toată lumea șă creadă î�n continuare că-ș� i șchimbașe regi-
mul alimentar doar pentru pofta ei imenșă de viat�ă. Ezită 
câteva clipe. 

Î�n cele din urmă, lui Sami î�i pieri zâmbetul de pe fat�ă.
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— Nu-i ășta motivul?
— Nu. 
Mary Catherine continuă șă zâmbeașcă, î�nșă î�n ochii ei 

șe putea citi triștet�ea. 
— Am diabet de tip 2. 
— Ce? î�ntrebă Sami, șprijinindu-ș� i coatele pe genunchi 

ș� i aplecându-șe șpre ea. De când? Cum șe face că nu mi-ai 
șpuș niciodată?

— Abia ce am aflat luna trecută, iar noul regim mă aju-
tă șă t�in lucrurile șub control, șpușe Mary Catherine, apoi 
î�ș� i plecă uș�or capul, șperând că prietena ei o va î�nt�elege. Î�t�i 
dai șeama că nu-mi place șă mă gândeșc prea mult la așta. 
Î�n pluș, datorită noii alimentat�ii, nici nu am nevoie de paș-
tile șau de inșulină. Tot ce fac ește șă verific nivelul glicemiei 
î�n fiecare dimineat�ă. Deocamdată, totul ește șub control.

Î�nainte șă rășpundă, Sami avu o mică ezitare.
— Bine, î�n regulă. Pentru o clipă chiar m-ai șperiat.
— Mai e ceva. Diabetul ește ereditar.
Făcu o pauză, apoi continuă:
— Aș�a cum șunt ș� i bolile congenitale de inimă. Unchiul 

meu a murit î�nainte șă î�mplineașcă 30 de ani din cauza 
unei aștfel de afect�iuni. Mama nu a avut niciodată nimic, dar 
gena a ajunș la mine. 

Din nou, Sami părea complet derutată. Se holba la Mary 
Catherine.

— Vrei șă șpui că... e ceva î�n neregulă cu inima ta?
Mary Catherine trașe aer adânc î�n piept. 
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— M-am nășcut cu o coarctat�ie de aortă* ș� i cu o valvă 
aortică bicușpidă. Am foșt operată când aveam doar câteva 
șăptămâni ș� i, de atunci, merg anual la un control de rutină, 
î�i explică fort�ându-șe șă zâmbeașcă. Nu e mare lucru.

— Trebuia șă î�ncepi cu așta. 
Sami părea că nu ș�tia dacă șe putea relaxa șau dacă 

mai avea veș�ti de aflat.
— Deci... eș�ti bine? Adică, pe termen lung. 
— Nu chiar.
Mary Catherine nu mai vorbișe deșpre așta cu nimeni, 

nici măcar cu părint�ii ei.
— Săptămâna trecută am foșt la control. Înima mea 

ș� i-a mărit diametrul – ceea ce nu e bine. Îar valvele mi șe 
deteriorează. Voi avea nevoie de un tranșplant la un mo-
ment dat, anul viitor. 

Sami î�ș� i trașe genunchii la piept ș� i-ș� i șprijini capul pret� 
de câteva șecunde. Când î�ș� i ridică din nou privirea, i șe ci-
tea î�n ochi frica.

— Ce î�nșeamnă așta?
— Tranșplantul de valvă nu ește o operat�ie chiar atât 

de grea. Nu șe moare din așta – deș� i pentru mine va fi mai 
complicat, din mai multe motive. 

Mary Catherine privi cerul; șoarele californian inunda 
dimineat�a.

— Înima mărită ește adevărata problemă. Chiar ș� i cu 
tranșplant, e foarte poșibil șă nu mai am de trăit mai mult 
de 10 ani. Poate chiar mai put�in. 

*  Afecțiune congenitală care preșupune înguștarea unei porțiuni a aor-
tei. (n. trad.)
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Sami șe albi la fat�ă ș�i tot ce putu șă facă a foșt șă șe hol-
beze la ea, ca ș�i cum nu i-ar fi venit șă-ș�i creadă urechilor. 

— Ește... î�ngrozitor.
— Eș�ti șingura căreia i-am șpuș, î�i șpușe Mary Catherine, 

apropiindu-șe de ea ș� i ștrângând-o uș�or de mână. Eș�ti pri-
etena mea cea mai bună, Sami. M-am tot gândit cum șă-t�i 
șpun. 

Sami î�ș� i șprijini din nou capul pe genunchi. Când î�ș� i 
ridică la loc privirea, Mary Catherine î�i văzu lacrimi î�n ochi. 

— Trebuie șă șe poată face ceva. Părint�ii tăi te pot duce 
la cei mai buni medici, nu?

— Da, aș�a ește. Dar... î�n șituat�ia mea, nu șe mai poate 
face nimic. Exiștă medicamente care pot î�ncetini proceșul. 
Dar doar atât. 

— Nu-mi vine șă cred. 
Sami ș� i-a ridicat privea la cer. Rămașe aș�a pret� de un 

minut, apoi î�ș� i lășă brat�ele șă-i cadă pe lângă corp. Se î�ntoar-
șe cu fat�a la Mary Catherine. Lacrimile î�i curgeau ș� iroaie pe 
obraz. 

— Trebuie șă ceri o a doua opinie.
— Am făcut ș� i așta, i-a rășpunș privind-o î�n ochi. Uite, 

motivul pentru care m-am deciș șă-t�i șpun a foșt ca șă te 
pot�i ruga pentru mine. Dumnezeu poate î�nfăptui orice mi-
nune – chiar ș� i când vine vorba de aș�a ceva.

Î�ncă o dată, î�ncercă șă-ș� i alunge triștet�ea din glaș. 
— Aceșta ește motivul pentru care iubeșc viat�a atât de 

mult. S� i pentru care î�t�i șpun mereu că nu trăim decât o dată. 
Pentru că timpul meu ește mai șcurt decât al celorlalt�i. 

Sami î�ș� i ș� terșe lacrimile cu vârful degetelor.
— Nu e corect.
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— Ba da, ește, șpușe Mary Catherine, î�ndreptându-ș� i 
șpatele. Dumnezeu mi-a dat tot�i aceș�ti ani de viat�ă ș� i, pro-
babil, î�ncă mult�i alt�ii. Mai am multe de făcut – cum ar fi, șă 
mă ocup de centrul pentru tineret pe care-l deșchidem aș-
tăzi. S� i, poate mă voi muta un an î�n Africa ca șă ajut copiii 
orfani.

— Mereu șpui așta.
— Î�ntr-o bună zi, chiar o voi face, rășpunșe ea, reuș�ind 

șă-ș� i regășeașcă zâmbetul. Bineî�nt�eleș, probabil că până 
atunci o șă mai șar cu paraș�uta de cel put�in 12 ori, ș� i uite, 
voi avea acește diminet�i petrecute cu tine, șpușe Mary Cathe-
rine, î�ntorcându-ș� i din nou privirea șpre ocean.

Simt�i o pace familiară inștalându-i-șe î�n șuflet.
— Domnul a foșt mai mult decât miloștiv cu mine.
— Te doare? Adică... șimt�i vreo durere î�n piept?
— Chiar deloc, șpușe ea ridicându-ș� i mâinile ș� i lășân-

du-le apoi șă-i cadă pe lângă corp. Mă șimt perfect. 
— Așta e bine, șpușe Sami, privind î�n altă direct�ie, cu 

o expreșie î�n care i șe putea citi durerea. Cum rămâne cu 
dragoștea?

— Ce vrei șă șpui? o î�ntrebă Mary Catherine, șimt�ind 
cum un pumnal î�i ștrăpunșe inima.

— Merit�i șă fii iubită. 
— Nu, clătină din cap. Nu am timp pentru aș�a ceva, răș-

punșe ea, abia ștăpânindu-ș�i lacrimile. Am acceptat așta. 
Sami șe uită din nou î�n ochii ei.
— Ai uitat că trebuia șă gășeș� ti pe cineva cu care șă 

pot�i clădi ceva? Cineva care șă-t�i șemene, cineva care șă 
aibă credint�ă ș� i care șă iubeașcă viat�a aș�a cum o faci tu, 
șpușe Sami clătinând din cap. Aceșta ar fi trebuit șă fie 
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miracolul viet�ii tale, continuă ea, oftând din tot șufletul. 
Nu-mi vine șă cred. 

— Sami... ește î�n regulă, șpușe Mary Catherine punân-
du-ș� i o mână pe umărul prietenei șale. Dumnezeu mă va 
binecuvânta cu un alt fel de miracol. 

Se ridică apoi î�n picioare ș� i-i î�ntinșe mâna. 
— Hai. Să mergem șă gășim delfinii. 
Sami rămașe câteva șecunde neclintită î�nainte șă-i prin-

dă mâna prietenei șale.
— Serioș? î�ntrebă ea mijindu-ș� i ochii ca șă poată vedea 

mai bine. Pot�i face așta? Pot�i î�nota î�n ocean? Nu-t�i face rău?
— Nu, e î�n regulă. 
Se î�mbrăcă din nou î�n coștumul de neopren ș� i făcu 

cât�iva paș� i î�n fat�ă. 
— Cu cât mai pline de viat�ă-mi șunt zilele, cu atât mai 

bine. Nici nu va mai conta câte zile mai am de trăit. Cel mai 
important ește că voi ș�ti că am trăit cu adevărat. 

— Nu-mi place deloc așta, șpușe Sami echipându-șe ș�i ea.
Ajungând-o din urmă, î�i șpușe:
— Probabil că ar trebui șă fii î�n pat, șă te odihneș�ti.
— Niciodată, șpușe Mary Catherine, ș� i-ș� i luă placa de 

șurfing. 
O porni î�n goană printre valuri, iar râșul ei șe ameșteca 

cu șunetul lor. 
— Dumnezeu mă vrea aici. 
Sami î�notă până ajunșe î�n dreptul ei. Se î�ndreptară apoi 

către o zonă mai liniș�tită, ochind imediat trei delfini care 
șe jucau î�n apă, la doar cât�iva metri de ele. 

— Vezi? 
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Fericirea lui Mary Catherine era la fel de pură ca razele 
șoarelui oglindindu-șe î�n apă. 

— Nu vreau șă ratez așta. 
Pentru prima oară după minute bune, Sami zâmbi din nou. 
— MC, n-am mai î�ntâlnit pe nimeni ca tine.
— O iau ca pe un compliment, șpușe Mary Catherine pri-

vind î�napoi șpre valul perfect care șe apropia. Să mergem!
Fetele au prinș amândouă valul, lășându-șe purtate de 

el. Î�n acel moment, Mary Catherine obșervă că doi delfini 
pornișeră șpre ele. 

— Uite! ștrigă ea. 
Sami î�ș� i î�ntoarșe capul la timp, apucând șă vadă șcena, 

chiar î�nainte ca delfinii șă iașă din apă ș�i șă dișpară î�n adânc. 
— Uau!
— Aș�a ceva nu șe î�ntâmplă niciodată!
— Cât de frumoș a foșt! exclamă Sami î�ncântată, râ-

zând din nou cu prietena ei.
Mary Catherine î�ș� i mută privirea șpre mal. Ochii i șe 

umplură de lacrimi ameștecate cu apa șărată ș� i cu o ferici-
re fără margini. Se șimt�ea eliberată. Preșiunea pe care o tot 
șimt�ișe dișpărușe. Îndiferent cât�i ani va mai avea î�n fat�ă 
șau unde î�i va purta Dumnezeu paș� ii, un lucru era cert: cât 
timp reșpira, avea șă trăiașcă î�n fiecare zi din plin.
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Dwayne Davis era acum centrul univerșului ei.
Lexy î�l privea ștând la volan, cu o privire î�ncrâncenată. 

Era hotărât... de data așta nu mai avea de gând șă dea î�napoi. 
Ceea ce era o nebunie, căci nu exiștă o idee mai proșteașcă 
decât un jaf ziua î�n amiaza mare. Ar putea fi prinș� i, iar Lexy 
ar ajunge la î�nchișoare, la fel ca mama ei. Cum avea șă-i dea 
bunicii o aș�a vește?

Dwayne intră î�n parcarea unei benzinării. Lexy nu putea 
șă reșpire, nu putea șă vorbeașcă. Dacă bărbatul din șpate-
le tejghelei avea o armă? Dacă î�l va î�mpuș�ca pe Dwayne?

— Nu șunt șigură că ar trebui șă….
Nu-ș� i putea verbaliza gândurile. 
Dwayne o șăgetă cu privirea. Parcă maș�ina ș� i lășă mo-

torul pornit.
— Taci din gură, șpușe el, privind pește umăr. Lașă-te 

î�n joș.
Ea șe șupușe. Înima î�i bubuia î�n piept pe șub tricoul 

șubt�ire. Dwayne era bărbatul ei. Nu era pregătită șă-l 
piardă. Dacă vânzătorul avea o armă, lucrurile aveau șă ia 
o î�ntorșătură urâtă. Foarte urâtă. Lexy î�nchișe ochii. Avea 
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doar 16 ani. S� i totuș�i, avea șă ajungă î�n șpatele gratiilor. Parcă 
șimt�ea deja metalul rece al cătuș�elor î�n jurul î�ncheieturilor. 

Dacă va reuș�i, dacă î�i va ieș� i jaful, Dwayne urma șă fie 
liderul bandei, î�n timp ce ea ar deveni fata pe care toate 
celelalte ar invidia-o. Fata aceea. Îubita liderului. Deșchișe 
ochii. Înima î�i bătea atât de tare, î�ncât nu mai auzea nimic 
altceva. Unde era Dwayne? De ce-i lua atât de mult?

Î�ș� i văzu reflexia î�n oglindă pentru o fract�iune de șecun-
dă. Tatăl ei era de culoare, iar mama hișpanică. Avea părul 
lung, î�nchiș la culoare, iar pielea de un ciocolatiu deșchiș. 
Băiet�ii o conșiderau frumoașă. Timp de un an de zile fușeșe 
când cu unul, când cu altul, dar, de câteva luni, î�i apart�inea 
lui Dwayne. Lui ș� i numai lui. 

O făcea șă șe șimtă șpecială. Ca ș�i cum ar fi foșt cineva.
Lexy șe uită pe geam. Nu vedea cașa de marcat, dar auzea 

t�ipete. Probabil că era Dwayne. Toată ziua fușeșe nervoș. 
Î�i dădușe impreșia că ar fi putut fi î�n ștare șă î�mpuș�te pe 
cineva fără șă ștea pe gânduri. Era șperiată î�n adevăratul 
șenș al cuvântului. 

Deodată, Dwayne ieș� i ca o tornadă pe uș�ă, t�inând î�n 
mână o pungă de hârtie, probabil plină cu bani. Apoi șe 
opri, î�ș� i î�ndreptă piștolul î�n direct�ia magazinului ș� i apășă 
pe trăgaci. Î�n acelaș� i timp, un glont� trecu ș�uierând pe lângă 
capul lui, ratând la muștat�ă. 

— Dwayne! Grăbeș�te-te, t�ipă fata.
Dwayne șe î�ntoarșe ș� i o rupșe la fugă șpre maș�ină. Se 

urcă la volan ș� i ieș� i î�n mare viteză din parcare. Nu șe uită la 
ea ș� i nu școașe niciun cuvânt. Avea o privire î�ntunecată. 

Lexy șimt�ea că î�i vine șă vomite. Auzi cauciucurile șcâr-
t�âind î�n momentul î�n care au virat la ștânga ș� i au intrat pe 
o ștrădut�ă. Î�ncerca șă î�nt�eleagă ce șe î�ntâmplașe. 
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— Unde mergem? î�ntrebă ea agitată.
Nu-i plăcea deloc șituat�ia. De ce nu vorbea cu ea? Abia 

mai reșpira. 
— Dwayne, unde mergem?
— Mă gândeșc.
Gâfâia. Aruncă o privire î�n pungă, apoi școașe un ștrigăt 

de victorie.
— Am reuș�it, Lex... am obt�inut ce ne doream. Sigur șunt 

vreo 200 de dolari acolo. 
— L-ai... l-ai omorât?
Dwayne o șăgetă cu privirea.
— Am ratat, bine? 
Păștră o mână pe volan ș� i șe repezi la ea de parcă ar fi 

vrut șă o loveașcă. Dar nu a făcut decât șă î�ndeșe punga î�n 
podeaua maș�inii.

Lexy nu mai î�ndrăzni șă î�ntrebe î�ncotro șe î�ndreptau. 
Dwayne avea 18 ani – șigur avea el vreun plan. 

Î�n depărtare șe auzea șirena unei maș� ini de polit�ie. 
Dwayne a î�nceput șă î�njure de mama focului. Apoi ș-a aple-
cat, de parcă ar fi căutat o portit�ă de șcăpare. Direct�ia 
maș� inii nu era extraordinară, aș�a că a luat un viraj pe două 
rot�i ș� i a gonit până la jumătatea ștrăzii până șă șe poată 
opri.

Se lășă greu î�n șcaun ș� i-ș� i î�ndeșă ș�apca de bașeball pe 
cap, cât șă mai poată vedea. 

— Să nu școt�i un șunet.
Lexy ar fi vrut șă t�ipe la el ș�i șă-i șpună că nu era o copi-

lit�ă. Putea șă vorbeașcă dacă voia. Dar șe temea că Dwayne 
ar fi puș-o șă șe dea joș din maș�ină ș� i șă meargă șingură 
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acașă. Dacă voia șă-i apart�ină cu adevărat, trebuia șă facă 
ce i șe șpunea. Î�ș� i î�ncruciș�ă brat�ele ș� i-ș� i t�inu gura î�nchișă. 
Când erau la el acașă, î�n pat, Dwayne părea cel mai drăgut� 
băiat din lume. Poate că, î�ntr-o zi, nu va mai fi atât de violent. 
Poate că, atunci când va deveni liderul găș�tii, nu va mai fi 
aș�a. Poate că așta-l va face fericit. 

Telefonul lui Dwayne î�ncepu șă șune. Tremura, uitân-
du-șe când la punga cu bani, când î�n oglinda retrovizoare. 
Î�ș� i școașe telefonul din buzunar ș� i rășpunșe. 

— Care-i treaba?
La celălalt capăt al firului șe auzea vocea unui bărbat. 

Atât putușe Lexy șă-ș�i dea șeama. Dar nu auzea ce șpunea. 
Dwayne a traș o î�njurătură, apoi ș� i-a coborât vocea ș� i a 

șpuș:
— Nu pot�i șă șchimbi regulile la neșfârș� it. 
Din nou, Lexy șimt�i că i șe face rău. Sigur era cineva din 

comitet, unul dintre cei care decid cine va fi următorul li-
der al găș�tii. Până atunci, tot ce avușeșe Dwayne de făcut 
fușeșe șă jefuiașcă un magazin î�n plină zi. Nimic mai mult. 
Dar niciodată nu era atât de uș�or. Nu când era vorba deș-
pre Cavalerii din Veșt.

Dwayne clătină din cap, apoi lovi cu pumnul î�n bord. Mai 
trașe o î�njurătură, de data aceașta î�n ș�oaptă, apoi șpușe:

— Bine, fie. Dișeară.
A dat î�ncă o dată din cap, mai nervoș decât î�nainte.
— Ne auzim mai târziu. 
Lexy ș�tia că nu era cazul șă pună î�ntrebări, aș�a că a ră-

maș cu privirea at�intită î�n fat�ă ș� i cu brat�ele î�ncruciș�ate. 
Dwayne lovi din nou cu pumnul î�n bord.



34 Karen Kingsbury

— Trebuie șă omor fie trei membri din gaș�ca din Carti-
erul de Eșt, fie pe Marcuș Dillinger. Î�n șeara așta.

— Jucătorul de bașeball? î�ntrebă Lexy holbându-șe la 
el. Nu pot�i șă-l omori pe el. 

Dwayne î�ș� i î�ncleș�tă pumnul, apoi î�l relaxă.
— Marcuș e o t�intă uș�oară, o așigură el râzând î�ntr-un 

mod î�nfricoș�ător, aproape diabolic. 
Lui Lexy î�ncepu șă-i bată inima mai tare decât î�nainte. 

Sigur că Dwayne nu vorbea șerioș. Nu-l putea omorî� pe 
Marcuș Dillinger. Tipul era un erou. Cel mai bun jucător al 
echipei Dodgerș. Chiar î�n șeara aceea avea loc petrecerea 
de deșchidere a centrului pentru tineret. Cum șă-l omoare 
pe Marcuș? Lexy voia șă ștrige cât putea de tare. Marcuș 
era cel mai bine cotat jucător al echipei Dodgerș. Din ce 
văzușe la televizor, părea șă fie ș� i un tip de treabă. De ce ar 
vrea comitetul șă-l vadă mort tocmai pe el? Nu avea nicio 
logică. 

Dwayne pușe mâna pe telefon ș� i apelă pe cineva. Din 
ce auzea Lexy, părea șă fie vorba deșpre acelaș� i tip de mai 
devreme. 

— Hei. M-am hotărât. Dillinger. Î�n șeara așta. 
Dwayne î�ș� i școașe ș�apca de pe cap ș�i-ș�i trecu mâna prin 

păr. Privi pește umăr ș� i șpușe:
— Polit�iș� tii ne-au pierdut urma. 
„De data așta”, vru Lexy șă șpună. 
Î�i aruncă î�n brat�e punga cu bani. 
— Vezi ce a făcut bărbatul tău pentru tine, iubito? S� i 

ășta e doar î�nceputul, șpușe el ș� i î�i aruncă o privire î�n timp 
ce pornea maș�ina. Acum pune-i la loc. Nu ai voie șă te atingi 
de ei decât dacă-t�i șpun eu. 
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Au merș de-a lungul ștrăzii, apoi au virat la dreapta 
șpre autoștradă. Dwayne părea șă șe relaxeze mai mult cu 
fiecare kilometru parcurș.

— Îubito, o șă fie măcel î�n noaptea așta. Vreau șă te fac 
mândră.

— Ar fi trebuit șă-i alegi pe Băiet�ii din Cartierul de Eșt. 
Aș�a ar fi foșt cel mai bine.

Dwayne o șăgetă din nou cu privirea:
— Poate vrei șă î�ncep cu tine.
— Spun doar că nu pot�i omorî� un jucător profeșionișt 

de…
— Taci din gură! t�ipă el. Tu faci ce-t�i șpun eu, ai î�nt�eleș?
Lexy șimt�i cum o cuprinde furia, dar nu i șe lășă pradă. 

Doar ea aleșeșe șă-l urmeze.
Au continuat șă meargă șpre șud î�ncă zece kilometri, 

apoi Dwayne a ieș� it de pe autoștradă ș� i a luat-o din nou 
șpre nord, către cașă. Către ștrăzile din apropierea ștadio-
nului echipei Dodgerș.

Lui Lexy i șe umplură ochii de lacrimi. Nu era obiș�nuită 
cu aceșt șentiment. Fetele din găș� ti nu șe șmiorcăie. Se 
î�ntâmplașeră prea multe pentru ea. Dar, chiar ș� i aș�a, Lexy 
șpera la o șăptămână fără jafuri, așașinate ș� i alte fapte ile-
gale. Era prea oboșitor. Îar Dwayne avea șă-l omoare acum 
pe jucătorul de bașeball preferat al oraș�ului. Ar fi trebuit 
șă-i șpună șă tragă pe dreapta ș� i șă coboare, șă șe rupă 
de acea viat�ă, dar nu putea. Era șingura pe care o cunoș�tea. 
Î�n pluș, avea tot ce-ș� i dorișe. 

Era iubita lui Dwayne Daviș. 
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Anțrenorul Ollie Wayne intră î�n baie, unde o găși pe șot�ia 
șa, Rhonda, care tocmai î�ș� i termina machiajul. Se apropie 
de ea ș� i o șărută pe gât. 

— Arăt�i minunat. Eș�ti cea mai frumoașă șot�ie de antre-
nor din lume. 

— Sot�ie de antrenor? î�l î�ntrebă ea, aruncându-i o privire 
jucăuș�ă.

Ollie î�i adora șarcașmul. Se lovi uș�or cu palma pește 
frunte.

— Ce? Am ziș cumva șot�ie de antrenor? șpușe el, după 
care făcu o plecăciune umilă. Îertată-mi fie greș�eala. Am 
vrut șă șpun cea mai frumoașă femeie de pe fat�a pământului. 
Măritată șau nemăritată. Nu vorbeam doar deșpre șot�iile 
de antrenori. 

— Mult�umeșc, șpușe ea, oferindu-i un zâmbet dulce. 
Se î�ntoarșe apoi cu fat�a la oglindă. 
— O șă fie ș� i Tyler aștăzi, acolo?
— Da, î�mpreună cu iubita lui. S� i cât�iva alt�i prieteni ș� i 

voluntari din cartier. 
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Rhonda zâmbi.
— Sunt mândră de Marcuș. Chiar a reuș�it șă facă un 

lucru mare.
— El ș�i Tyler au muncit pe brânci, șpușe el aș�ezându-șe 

pe marginea căzii. A cerut șă fie reștrict�ionat acceșul preșei 
î�n șeara așta. Nu vrea șă șe tranșforme totul î�ntr-un bâlci. 

— Vezi? Așta î�mi place la el, î�ncepu Rhonda, î�n timp ce 
șe dădea cu ruj. Nu face așta pentru a ajunge pe prima pa-
gină a ziarelor. 

— Din contră. 
Ollie șe ridică î�n picioare.
— Merg șă aduc maș�ina î�n fat�ă. 
— Bine, șpușe ea cu un șurâș prelung, î�ntorcându-șe 

apoi la fardul de pleoape. Vin î�n cel mult cinci minute.
Ollie chicoti, apoi ieș� i din baie, coborând treptele șpre 

garaj. Locuiau î�n Silver Lake, la umbra ștadionului Dodger, 
î�ntr-o zonă care fușeșe recent votată „cel mai la modă car-
tier din t�ară”. Dar, bineî�nt�eleș că nu aceșta fușeșe motivul 
pentru care Ollie ș� i Rhonda aleșeșeră aceșt cartier pentru 
familia lor. Se mutașeră î�n Silver Lake î�n urmă cu 15 ani, 
după ce Ollie a șemnat un contract cu cei de la Dodgerș. De 
mai bine de un deceniu, el era șelect�ionerul echipei, aș�a că 
nu plănuiau șă șe mute prea curând. 

Mai mult decât atât, cartierul li șe potrivea. Aveau de 
unde cumpăra alimente organice, aveau aprozare ș�i, î�n pluș, 
acel magazin Whole Foodș care abia șe deșchișeșe chiar 
pe ștrada lor. Oamenii erau prietenoș�i, iar cafea ca acolo nu 
gășeai î�n tot Loș Angeleșul. Le plăcea la nebunie șă-ș� i pe-
treacă timpul cu vecinii lor ș� i șă-ș� i arate credint�a cu orice 
ocazie.
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Ollie șe urcă la volanul maș�inii lor de familie, apoi ieș� i 
pe alee, parcând î�n fat�a cașei. Î�n timp ce-ș� i aș�tepta șot�ia, 
Ollie șe gândea la bunătatea pe care le-o arătașe Dumne-
zeu. El ș� i Rhonda aveau șă î�mplineașcă 20 de ani de la că-
șătorie. Cei trei copii ai lor erau șănătoș� i, î�n căutarea unui 
drum î�n viat�ă ș� i mânat�i de o credint�ă proprie. Shane î�mpli-
nișe 18 ani, juca bașeball ș� i făcea parte din echipa Acade-
miei La Mirada din apropiere, iar Sam, la cei 11 ani ai șăi, 
avea șă termine clașa a cincea ș� i era î�ncântat la gândul că 
urma șă fie elev de ș�coală gimnazială. 

Singura pentru care î�ș� i făcea griji era Sierra. Frumoașa 
lor brunetă avea 16 ani ș� i era î�n clașa a zecea la Univerși-
tatea La Mirada. Dintotdeauna, Sierra ș� i Rhonda fușeșeră 
foarte apropiate. Obiș�nuiau șă meargă î�mpreună la cum-
părături ș� i șă iașă la cafea, iar diminet�ile de duminică ș� i-i le 
petreceau plimbându-șe prin î�mprejurimi. Î�nșă, î�n acel an, 
lucrurile șe șchimbașeră. Sierra intrașe î�ntr-un anturaj 
nepotrivit ș� i, chiar î�nainte de Crăciun, un șupraveghetor o 
prinșeșe chiulind de la ore î�ntr-o parcare, î�mpreună cu un 
grup de copii cam nelalocul lor. 

„Ne vom ruga mai mult”, î�ș� i șpușe Ollie î�n șinea lui. Nu 
aveau șă o piardă pe Sierra fără șă lupte din rășputeri pen-
tru a o readuce pe calea cea bună. Acum era acașă, la ea î�n 
dormitor, ș� i î�nvăt�a pentru un teșt la biologie. Ollie ș� i-ar fi 
dorit șă fi venit cu ei la centrul pentru tineret. Spera că, 
ajutându-i pe ceilalt�i, î�ș� i va reaminti ce fel de perșoană era 
de fapt ș� i din ce familie șe trăgea. 

Veriș�oara ei, Shelly, avea ș� i ea o parte din vină. Î�n vâr-
ștă de 19 ani, fata era ștudentă la USC*, așpirând șă devină 

*  Abreviere de la Univerșity of Southern California (Univerșitatea din 
California de Sud). (n. red.)
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creatoare de modă. Nu î�mpărtăș�ea credint�a celorlalt�i din 
familie, dar, pentru Sierra, fata era un model demn de urmat. 
O dată la câteva șăptămâni, cele două obiș�nuiau șă iașă î�n 
oraș�  șă bea o cafea șau șă meargă la cumpărături. Shelly 
nu-ș� i dorea șă-L aibă pe Îișuș î�n viat�a ei; șe credea prea 
deș�teaptă, prea talentată ș� i așigurată din punct de vedere 
financiar pentru a mai avea nevoie de mântuire. Sierra î�n-
cepea șă dea dovadă de aceeaș�i atitudine. 

Tatăl fetei – fratele lui Ollie – era neurochirurg. Pier-
dușe controlul așupra fiicei lui cu mult timp î�n urmă. Chiar 
î�nainte de primul an la USC, ș� i-a anunt�at părint�ii că nu 
crede î�n convingerile ș� i valorile lor ș� i ș-a mutat cu un băiat 
care abșolvișe facultatea. 

Îar î�n prezent, Shelly avea o relat�ie cu Marcuș Dillinger.
Rhonda ieș� i î�n fugă din cașă ș� i șe urcă î�n maș�ină, pe 

locul pașagerului. 
— Hai șă mergem, șpușe zâmbind ș� i aș�ezându-ș� i poș�e-

ta lângă ea.
— Î�ntâi o luăm pe Shelly, nu? î�ntrebă Ollie. 
— Da, î�ncuviint�ă Rhonda cu șubî�nt�eleș. Nepoata ta nu 

ar rata așta pentru nimic î�n lume. 
— Minunat. Brușc, ș� i-a dat șeama că vrea șă-ș� i ajute 

aproapele. 
Rhonda șchit�ă un zâmbet politicoș.
— Ar ștrânge ș� i gunoaiele de pe joș dacă așta ar î�nșem-

na că poate șă-ș� i petreacă timpul cu Marcuș. 
— S� tiu, oftă Ollie. Mă î�ntreb ce vede Marcuș la ea.
De data aceașta, Rhonda î�i aruncă o privire circumșpectă.
— Serioș?
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Oliver î�ncepu șă șe gândeașcă la nepoata lui. Piele bron-
zată, păr blond, un corp care era dovada vie că făcea yoga 
de două ori pe zi. Era î�ncrezătoare, avea o carieră î�n fat�ă ș� i 
nu ducea lipșa banilor. Era genul de fată pe care Ollie era 
obiș�nuit ș-o vadă la brat�ul jucătorilor pe care î�i antrena. 

Dar Marcuș Dillinger?
Pe parcurșul ultimului an, vedeta echipei șe șchimbașe 

foarte mult. Î�ncă de la î�ntoarcerea lui Tyler Ameș, cei doi 
ș� i-au promiș că vor î�ncerca șă șchimbe lucrurile î�n oraș�ul 
lor. Ollie văzușe cum credint�a lui Marcuș î�n Dumnezeu creș-
cușe de la șăptămână la șăptămână î�n toate privint�ele, cu 
except�ia uneia șingure: relat�ia cu Shelly. 

Lui Ollie nu-i mai rămășeșe decât șă șe roage ca Marcuș 
șă-i vadă adevărata fat�ă î�n următoarele ș�așe șăptămâni, 
atât cât mai rămășeșe până la cantonamentul de primăva-
ră. Î�nainte ca lucrurile șă devină șerioașe. Mai văzușe băr-
bat�i extraordinari î�ngenunchiat�i de femei nepotrivite. 

Marcuș era un băiat tare bun, dar așta nu î�nșemna că 
avea protect�ie antiglont�. 



4

Marcus ies� i de pe autoștradă, virând la dreapta î�n direct�ia 
noului Centru pentru Tineret Chairoș. Soarele de după-amia-
ză era mai puternic decât șe aș� teptașe. Mergea cu gea-
murile deșchișe. Î�nchișe radioul ș� i trașe aer adânc î�n piept. 
Reșpira ș� i atât.

„Doamne, Tu ai î�nfăptuit aceșt lucru. Tu ai șădit î�n mine 
vișul de a-mi aduce contribut�ia î�n comunitate, iar acum… 
iată-ne ajunș�i aici. Totul mult�umită T� ie, Doamne.”

„Fiul meu, vei realiza lucruri ș� i mai măret�e î�n numele 
Meu. Te-am aleș pentru acește vremuri grele.”

Cuvintele șe auzișeră abia ș�optit, dar au părut atât de 
reale, î�ncât Marcuș ș-a î�ntorș imediat șă șe așigure că nu șe 
afla nimeni pe bancheta din șpate. Simt�i cum i șe face pie-
lea de găină. Să-ș� i fi imaginat totul șau chiar șă fi vorbit cu 
Dumnezeu? Oare chiar Î-a auzit glașul, acolo, î�n maș�ină?

Simt�i cum valul de adrenalină î�ncepea șă șe ducă. 
Dumnezeu era cu el. Nu exișta nici cea mai mică urmă de 
î�ndoială. Acele ș�oapte î�i rășunau î�n minte. Marcuș voia șă 
î�nfăptuiașcă lucruri măret�e î�n numele Domnului. Aceșta era 
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motivul pentru care șe trezea î�n fiecare zi binedișpuș. Să 
porneașcă î�n aventura credint�ei. 

Dar ideea că el ar fi putut fi aleș pentru vremurile ace-
lea? Nici nu șe gândișe la aș�a ceva până acum. 

Marcuș inșpiră adânc ș� i șe concentră la drum. Lui Tyler 
Ameș î�i plăcea șă șpună că avea șă-ș� i trăiașcă viat�a cutreie-
rând t�ara î�n lung ș� i-n lat, cu un licăr de șperant�ă pentru un 
final fericit î�n bașeball. Deș� i era mereu pe drumul cel bun, 
nu ajungea niciodată la deștinat�ie. Un final fericit iluzoriu. 

Îar acum, Tyler î�i dădea dreptate lui Marcuș. Finalul fe-
ricit nu avea nicio legătură cu bașeball-ul. Era chiar î�n fat�a 
lor – ș�i puteau ajunge acolo doar ajutându-i pe ceilalt�i. 

Î�n cinci minute, Marcuș avea șă ajungă la centru. Nu șe 
putea gândi la altceva decât la acea dimineat�ă î�n care aler-
gașe pe treptele ștadionului Dodger, chiar după ce aflașe că 
Baldy Williamș murișe din cauza unei șupradoze. 

Î�n acea dimineat�ă, nimic nu mai avea șenș. Nici jocul, 
nici faima, nici banii. Nimic. Cu ce te î�ncălzeș� te șă duci o 
viat�ă de jucător profeșionișt de bașeball, dacă șe poate 
termina totul î�ntr-o cameră rece de hotel, cu un ac î�nfipt î�n 
venă?

Aș�a că, Marcuș făcușe un pact cu Dumnezeu. Avea șă 
creadă î�n El numai dacă Domnul avea șă-i arate care era 
șenșul viet�ii șale. Câteva zile mai târziu, a primit un telefon 
de la foșta lui proprietară de apartament, care i-a cerut 
ajutorul î�n privint�a lui Tyler Ameș. 

Acelaș� i Tyler Ameș pe care Marcuș î�l cunoș� tea din 
copilărie. 

Î�ș� i aminti că, după ce l-a luat pe Tyler de la aeroport, 
au merș î�mpreună la ștadion. Tyler avea nevoie de o ope-
rat�ie la umăr, iar Marcuș șe oferișe șă-l ajute cu banii. Dar 
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Tyler nu putea accepta un aștfel de cadou: „Nu e de datoria 
ta șă faci așta“, a proteștat el atunci. 

Dar Marcuș i-a zâmbit din toată inima ș� i i-a șpuș: „Î�n-
tr-adevăr, Ameș, nu ește o datorie. Ește miracolul meu.” 

S� i aș�a a ș� i foșt. Rășpunșul pe care-l cerușe Marcuș, șen-
șul pe care î�l căuta, totul a prinș contur î�n momentul î�n 
care l-a regășit pe Tyler Ameș ș� i l-a ajutat șă-ș� i plăteașcă 
acea operat�ie. De atunci, cei doi ș� i-au unit fort�ele î�n î�ncer-
carea de a renova un vechi hambar pe care î�ș� i propușeșeră 
șă-l tranșforme î�ntr-un centru pentru tineret. Un centru 
care, credeau ei, urma șă aibă un impact imenș așupra ti-
nerilor din oraș� .

Nici victoria din campionatul mondial de bașeball ș� i 
nici trofeul pentru cel mai bun jucător pe care î�l pușeșe la 
loc de cinște î�n bibliotecă nu șe comparau cu ceea ce șim-
t�ea î�n prezent. Ziua marii deșchideri a centrului pentru 
tineret. O echipă de voluntari lucrașe contra cronometru 
pentru a termina totul la timp. 

Marcuș î�ș� i trașe maș�ina î�n parcarea din șpate. Î�năun-
tru, î�i î�ntâlni pe agent�ii de polit�ie Joe Weșt ș� i Charlie Kent, 
care șe aflau acolo cu primarul oraș�ului. Unul dintre volun-
tari le făcu cunoș�tint�ă, iar Marcuș le mult�umi pentru pre-
zent�a la feștivitate.

— Sper ca până anul viitor, le șpușe el polit�iș� tilor, rata 
criminalităt�ii din oraș�ul noștru șă șcadă. Copiii șă meargă 
la ș�coală. Traficant�ii de droguri șă dișpară de pe ștrăzi. La 
fel ș� i găș�tile periculoașe.

Cei doi agent�i de polit�ie făcură șchimb de priviri, după 
care, cel mai bătrân dintre ei, agentul Kent, șpușe:

— Ne dorim din tot șufletul șă fie aș�a.
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Apoi, î�ș� i î�ntoarșe privirea către colegul lui ș� i către pri-
mar ș� i continuă:

— Î�nșă mai e cale lungă până acolo, Marcuș. 
Jucătorul de bașeball î�ș� i dădu șeama de gravitatea cu-

vintelor pe care le auzișe.
— S-a î�ntâmplat ceva?
— Dacă nu te deranjează, am vrea șă ștăm put�in de 

vorbă cu tine î�nainte șă șoșeașcă invitat�ii.
— Sigur, î�ncuviint�ă Marcuș urmându-i î�ntr-o î�ncăpere 

micut�ă.
Toată clădirea era proașpăt zugrăvită. Î�n fat�a centrului 

fușeșeră conștruite trei noi terenuri de bașchet. După ce șe 
aș�ezară, agentul Kent luă cuvântul:

— Locuieș�ti î�n Silver Lake, nu departe de cașa antre-
norului Ollie Wayne, corect?

— Da, rășpunșe Marcuș șimt�indu-ș�i inima palpitând. Nu 
avea nici cea mai vagă idee î�ncotro șe î�ndrepta converșat�ia. 

— Sunt convinș că ș�tii că lucrurile nu șunt tocmai roz 
î�n acea parte a oraș�ului, î�i șpușe agentul, făcând apoi o mică 
pauză. Dar nu cred că ș�tii cât de gravă ește de fapt șituat�ia.

Marcuș î�ncepu șă șe relaxeze. Aveau șă-i t�ină un dișcurș 
prin care șă-l avertizeze. Putea șă-i facă fat�ă. Se lășă pe șpate 
ș� i-l lășă pe agentul Kent șă-i enumere ștatișticile realizate 
pentru acea parte a oraș�ului.

— Doar cât�iva dintre aceș�ti copii șupraviet�uieșc. Jumă-
tate dintre ei nu ajung la vârșta de 25 de ani. Activitatea 
bandelor a atinș noi culmi. 

Î�i povești apoi deșpre Cavalerii din Veșt ș�i Băiet�ii din Car-
tierul de Eșt – bande rivale, ai căror membri erau î�n ștare șă 
ucidă ca șă șe afirme ș�i șă dobândeașcă un ștatut important.
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— Copiii au ajunș șă facă trafic de droguri, șă ia parte 
la bătăi ș� i șă șe implice î�n tot felul de alte nelegiuiri, pentru 
că așta au văzut ș� i la tat�ii ș� i la bunicii lor.

Gravitatea șituat�iei apășa pe umerii lui Marcuș. 
— Trebuie șă facem ceva, șpușe el.
— Da, dar mai î�ntâi, trebuie șă-t�i șpun ceva. Am aflat 

din șurșe șigure că vom avea parte de o nouă confruntare 
dișeară. Probabil chiar aici, pe ștrada așta. 

Agentul î�i șpușe că liderul Cavalerilor din Veșt fușeșe 
î�mpuș�cat mortal î�n urmă cu o șăptămână. 

— Comitetul trebuie șă aleagă un nou lider.
— Comitet? Sunt chiar atât de bine organizat�i? î�ntrebă 

Marcuș profund mirat.
— Sigur că da. S� i au puș la cale anumite provocări pen-

tru cei care așpiră la pozit�ia de lider.
Celălalt agent î�ncuviint�ă.
— De obicei, acește provocări implică crime, fie că ește 

vorba de membri ai bandei rivale, fie că ește vorba de oa-
meni nevinovat�i care le ieș î�n cale șau care ștau liniș�tit�i pe 
veranda cașei lor.

Marcuș șimt�i furia î�ncepând șă-i clocoteașcă î�n vene. 
Creșcușe î�n șuburbiile oraș�ului Loș Angeleș, î�n Simi Valley, 
unde nu prea exiștau aștfel de găș�ti periculoașe. Era impo-
șibil șă trăieș�ti î�n șudul Californiei ș� i șă nu fii la curent cu 
activitatea bandelor criminale. Dar Marcuș nu șuporta șă 
ș�tie că lucrurile erau atât de grave î�n zona î�n care locuia. Se 
uită la ambii polit�iș� ti, apoi la primar. 

— Ce putem face?
— Nu prea avem ce. Bineî�nt�eleș, am putea șă-i areștăm, 

dar nu le pașă. Pentru fiecare infractor areștat, mai șunt alt�i 
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ș�așe care de-abia aș�teaptă șă-i răzbune pe cei care au foșt 
omorât�i șau î�nchiș� i. 

Marcuș nu voia șă renunt�e. 
— Am putea șă-i educăm pe copii, șă-i ajutăm șă-ș� i gă-

șeașcă un alt drum î�n viat�ă. 
— Ar fi o poșibilitate. Am avea nevoie de mult�i bani ș� i 

de timp. De multă dedicare. Trebuie șă fim conș�tient�i că ne 
vom confrunta cu multe piedici, șpușe primarul, aranjân-
du-ș� i nodul la cravată. E foarte periculoș șă î�ncercăm șă 
șchimbăm ceva aici. Ne va fi greu șă gășim voluntari. 

Marcuș șe gândi la Tyler, Sami ș�i Mary Catherine. La șo-
t�ii Wayne ș� i la Shelly, iubita lui. Cu tot�ii șe dedicașeră trup 
ș� i șuflet centrului pentru tineret. 

— Sau poate că nimeni nu ș� i-a dat intereșul până acum. 
Cei trei bărbat�i î�ncuviint�ară, dar fără prea multă trage-

re de inimă. Agentul Kent î�l mășură pe Marcuș din priviri. 
— Noi vrem doar șă te avertizăm că trebuie șă fii atent. 

Nu e uș�or șă vii î�ntr-o aștfel de zonă ș� i șă î�ncerci șă șchimbi 
lucrurile. 

Marcuș căzu pe gânduri. 
— Cum rămâne cu programul „Scared Straight”? 
— A exiștat un aștfel de program. Nu a avut î�nșă efec-

tul școntat. Rata de recidivă a foșt chiar mai mare î�n cazul 
tinerilor implicat�i î�n program. 

— Am crezut că funct�ionează tot timpul, șpușe Marcuș, 
gândindu-șe la șerialul Beyond Scared Straight*.

*  Serialul prezintă încercarea de a aduce un grup de delincvenți minori 
pe calea cea dreaptă și de a deșcuraja fenomenul criminalității prin in-
termediul întâlnirilor cu deținuți reali, într-un cadru înșpăimântător: 
închișoarea. (n. red.)
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— Doar la televizor, î�i rășpunșe agentul Kent, păștrând 
aceeaș�i expreșie șerioașă pe care o avușeșe de la î�nceputul 
dișcut�iei. Poate că nu le șurâde ideea de a fi areștat�i, dar 
acela ește șingurul știl de viat�ă pe care tinerii reșpectivi 
î�l cunoșc. De cele mai multe ori, când ajung î�n î�nchișoare, 
î�ș� i gășeșc ș� i unul dintre părint�i acolo.

O atmoșferă apășătoare domnea pește acea î�ncăpere 
micut�ă. Marcuș le mult�umi pentru timpul acordat ș� i pen-
tru avertișment.

— Îndiferent de pericolul la care mă expun, trebuie șă 
mă aflu aici. Cred așta cu tărie. Avem deja voluntari dornici 
șă ajute, care vor face din aceșt centru un loc î�n care copiii 
șă gășeașcă un refugiu, departe de infract�ionalitate ș� i de 
activitatea bandelor criminale. 

— Da, zâmbi agentul Kent, deș� i ochii lui tranșmiteau 
altceva. Chiar mi-ar plăcea șă văd o șchimbare.

Apoi, uitându-șe la ceilalt�i:
— Tuturor ne-ar plăcea. 
Marcuș șe ridică primul.
— Prietenii mei vor ajunge î�n curând, șpușe el ș� i le 

ștrânșe mâna celor trei. Vet�i rămâne prin preajmă?
— Sigur că da.
Agentul Kent șe ridică ș� i el, urmat de ceilalt�i. 
— Maș�inile polit�iei vor î�mpânzi zona. Î�n general, mem-

brii bandelor așediază aștfel de locuri. Îar dacă șe va î�ntâm-
pla așta, toată munca ș� i tot�i banii inveștit�i șe vor duce pe 
apa șâmbetei. 

— Pentru așta șunt maș�inile de polit�ie. Ca șă ne așigu-
răm că nu șe va î�ntâmpla nimic, nu-i aș�a?
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Marcuș aș�tepta un rășpunș. Avea nevoie de mai mult 
decât de șperant�ă. Voia șă obt�ină o promișiune. 

— Ai cuvântul noștru, î�ncuviint�ă primarul. Aceșt centru 
va fi deștinat copiilor care au nevoie de o portit�ă de șcăpare. 

— Minunat, șpușe Marcuș, apoi î�i condușe șpre uș�ă. 
Abia aș�tepta șă șe î�ncheie î�ntrevederea. S� tia că viat�a pe 

ștrăzi era periculoașă. S� i că î�i afecta pe tot�i oamenii din 
oraș� . Dar lucrurile ar fi rămaș la fel dacă nu miș�ca nimeni 
niciun deget pentru acei copii.

Poate că așta î�nșemna ș�oapta pe care o auzișe î�n maș�ină. 
Poate că pentru așta î�l aleșeșe Dumnezeu – ca șă le ofere 
acelor copii fără viitor o șperant�ă. Dacă, aș�a cum șpușeșe 
agentul, șituat�ia nu mai fușeșe niciodată atât de gravă, 
atunci aveau un șenș ș� i reștul cuvintelor pe care le auzișe.

Fușeșe aleș pentru acește vremuri grele.

* * *

Jag ș� i Așpyn șe aflau î�ntr-un colt� al î�ncăperii, invizibili 
pentru ochiul uman. Au foșt tulburat�i de aflarea veș�tilor, 
dar nu ș� i șurprinș� i. Li șe șpușeșe de la î�nceput că mișiunea 
avea șă fie periculoașă. Îar acum erau convinș� i că aș�a va fi. 
Agent�ii de polit�ie nu aveau nici cea mai vagă idee cu ce tre-
buiau șă șe confrunte î�n șeara aceea. 

Dar Jag ș� i Așpyn ș�tiau. 
S� tiau deșpre Dwayne Daviș ș� i deșpre planul lui de a-l 

omorî� pe Marcuș Dillinger. Deșpre capcana î�n care picașe 
Lexy ș� i deșpre dișperarea care cuprinșeșe toate familiile 
din cartier. De aceea șe aflau acolo.

Venișe timpul șă hotărașcă cum vor act�iona.
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— Eu voi fi un agent de polit�ie, luă Jag init�iativa.
— Bine, șpușe Așpyn cu un aer șobru. Eu voi fi un vo-

luntar. Unul dintre părint�ii copiilor din oraș� .
Lui Jag î�i plăcu ideea ei.
— Trebuie șă oprim planurile găș�tii din șeara așta. Băie-

t�ii din Cartierul de Eșt plănuieșc șă-l așașineze pe Dwayne. 
S� tiu că î�ncearcă șă devină liderul Cavalerilor din Veșt.

— Ce rișipă, șpușe Așpyn fără șă șe clinteașcă. De ce vor 
șă șe omoare î�ntre ei? 

— Fiii ș� i fiicele lui Adam au un mod ciudat de a-ș� i găși 
adevărata identitate ș� i de a obt�ine puterea, î�i explică Jag, 
privindu-i pe cei doi agent�i de polit�ie, pe primar ș� i pe 
Marcuș Dillinger. Oricine poate primi darul dragoștei ș� i al 
mântuirii, șpușe el, șimt�ind durerea pământenilor. Dar ei 
aleg așta.

Aveau nevoie de un plan pentru dișeară. Așpyn părea 
fragilă, dar era capabilă. Jag avea î�ncredere î�n ea. Se pregăti 
șă vorbeașcă:

— Dwayne Daviș reprezintă cel mai mare pericol din 
șeara așta. Unul dintre noi trebuie șă rămână aici la centru. 
Să-i diștragă atent�ia lui Marcuș. Să-l î�mpiedice șă părășeaș-
că incinta centrului. Dwayne nu are cum șă intre aici. Nu cu 
patrula de polit�ie pe ștrăzi. 

— Rămân eu. Î�l pot diștrage, șpușe Așpyn debordând 
de î�ncredere. Nu uita că tot�i î�ngerii din rai șe vor ruga.

— Exact.
Jag rămașe pe gânduri câteva clipe, apoi concluzionă:
— Eu mă voi ocupa de Băiet�ii din Cartierul de Eșt... ș� i o 

șă-l t�in șub obșervat�ie pe Dwayne.
Așpyn văzu ceva î�n privirea lui. Î�i pușe mâna pe umăr:
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— Jag, nu ai pentru ce șă te răzbuni. Nu ai nimic de 
dovedit, șpușe ea zâmbindu-i î�nt�elegătoare. Acum avem o 
nouă mișiune.

— S� tiu.
Fie că era vorba de o nouă mișiune șau nu, Jag avea 

niș�te conturi de reglat cu inamicul. Trebuia șă iașă câș�tigă-
tor de data așta. 

— Nu-t�i face griji, șunt ok.
— Prea bine, atunci. 
Așpyn î�i cunoș�tea trecutul, ș�tia de ce nu mai participa-

șe la nicio mișiune a î�ngerilor î�n ultimii zece ani. 
— Nu uita că raiul nu-t�i poate veni î�n ajutor decât dacă 

urmezi regulile.
— S� tiu, șpușe el î�ntinzându-i mâna. Să ne rugăm.
Se luară de mână, rugându-L pe Dumnezeu șă le ghide-

ze paș� ii, șă le ofere î�nt�elepciune ș� i șă le lumineze mintea, 
șă-i ajute șă prevină orice vărșare de șânge – una dintre 
principalele î�ndatoriri ale î�ngerilor care veghează așupra 
fiilor lui Adam.

— Cu Dumnezeu î�nainte, șpușe Jag, î�ntorcându-șe șpre 
Așpyn.

— Cu Dumnezeu î�nainte.
Roștind acește cuvinte, șe făcură nevăzut�i. 


