Capitolul 1

Joe Ashworth î[i croia anevoie drum prin mul]ime. Era înainte de Cr`ciun,
iar metroul d`dea pe-afar` de c`l`tori care-[i burdu[eau pungile pline cu cadouri inutile. Peste tot se auzeau bebelu[i l`sa]i s` urle aiurea în c`rucioare
scumpe. Petrec`re]i timpurii n`v`leau de la agape de birou, împleticindu-se pe
treptele rulante spre metrou. Tinerii foloseau un limbaj de care Joe [i-ar fi ferit
copiii. În acea zi, îns`, nu avusese alt` op]iune decât metroul. Sal fusese foarte
categoric` atunci când a spus c` are nevoie de ma[in`.
Era cu fiica lui. Copila f`cea parte din corul [colii [i tocmai terminase de
cântat la Catedrala Newcastle. Colinde la lumina lumân`rilor, fiindc` la patru
deja se însera [i era întuneric în`untru. Era o muzic` frumoas`, care-l f`cea
mereu s` plâng`. Vera Stanhope, [efa lui, îi spunea mereu c` e un romantic
naiv.
Dup` spectacol, s-au aventurat în vâltoarea str`zii. Tocmai începuse s`
ning`, ceea ce pe Jessie o încânta nespus. Era solist`, iar interpretarea perfect`
din acea sear` îi adusese o men]iune special` din partea dirijorului. Mai erau
doar zece zile pân` la Cr`ciun; ea nu mai credea de mult în Mo[, era mare, dar
se bucura de z`pad`. Fulgi micu]i [i ginga[i, r`suci]i în rafalele de vânt ca ni[te
mici tornade.
În metrou, Joe o ]inea strâns de mân`. St`teau în picioare, toate locurile
fuseser` deja ocupate. În spa]iul de lâng` u[a vagonului se a[ezaser` dou`
fete, cam de vârsta lui Jessie, cu chipul ascuns sub fond de ten [i linii negre de
rimel. Lâng` ele se înghesuiau doi pu[ti. Joe îi urm`rea cu privirea [i nu era
deloc încântat de pip`ielile lor. Vera îl considera [i exagerat de pudic. Nu l-ar fi
deranjat pu]in` afec]iune între pu[ti, dar era ceva mai mult de-atât, ceva extrem de nepl`cut în felul în care b`ie]ii li se adresau fetelor. Î[i b`teau joc de
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lipsa lor de experien]` „în ale str`zii”. Se gândea c` n-ar fi r`u s` le aduc` la
sec]ia de poli]ie. S` stea Vera de vorb` cu ele despre feminism [i despre dreptul femeii la respect. Ideea îi smulse un zâmbet.
Îi atrase aten]ia ecusonul de pe sacoul fetelor. Apar]inea uneia dintre [colile private din ora[. Discutase cu Sal despre înscrierea lui Jessie la o [coal` particular`. Era un copil iste] [i î[i puneau mari speran]e în ea. Cu siguran]`, va
merge la facultate. Poate chiar la una dintre cele renumite. Privindu-le acum pe
fetele care se hlizeau proste[te, nu mai era sigur de [coala privat`.
Trenul opri în sta]ie. În luminile de pe peron observ` c` ningea tot mai tare,
cu fulgi greoi care se depuneau alene pe acoperi[urile caselor. Urc` o femeie
înf`[urat` într-o hain` lung`, care g`si un loc liber ceva mai în spatele vagonului. Joe pândea scaunul pentru Jessie [i s-a sim]it brusc cuprins de un val
ira]ional de antipatie. Avea p`rul c`runt, un machiaj discret, iar haina bine
croit` \i ajungea aproape de p`mânt. În ciuda vârstei – avea cam [aptezeci de
ani – p`stra o elegan]` aparte. Joe î[i închipuia c` nu duce lips` de bani [i se
întreba de ce n-o fi chemat un taxi, în loc s` se înghesuie în metrou cu restul
pasagerilor.
La urm`toarea sta]ie, vagonul se umplu cu un grup de in[i la cravat` [i costum [i cu serviete \n mâini. Vorbeau în gura mare despre o conferin]` de
vânz`ri. La starea \n care era, Joe îi ura [i pe ei – prea erau ostentativi [i
g`l`gio[i. Genul de indivizi c`rora le place s` ias` în eviden]`.
|n fiecare sta]ie, un alt val de oameni. Doar c` acum era strivit lâng` Jessie
într-un col], lâng` u[`, [i nu mai vedea mare lucru. Doar spatele unui gr`san
îmbr`cat într-un tricou Newcastle United. F`r` hain`. Un Georgel 1 din `la dur.
Luminile trenului pâlpâir` [i, timp de câteva clipe, se f`cu întuneric bezn`.
Ceva mai încolo, o tân`r` ]ip`. Luminile se aprinser` [i trenul opri în sta]ie.
Partington – înc` pu]in [i ajungeau la cap`t de linie. Stratul de z`pad` ajunsese deja la vreo trei centimetri. Joe spera c` Sal ajunsese deja acas`, pornise
centrala [i pusese de ceai. Spusese ceva despre cump`rarea unui brad. El era
foarte mul]umit [i cu unul artificial – maic`-sa nu se sinchisise niciodat` s` ia
1
Geordie – porecl` atribuit` locuitorilor din nord-estul Angliei, dar [i dialectului englez vorbit de ace[tia; o regiune bogat` în mine de c`rbune, unde foarte mul]i locuitori poart` numele
„George”, iar ”Geordie” este un diminutiv al acestuia. Recent, termenul „Geordie“ descrie [i un suporter al echipei de fotbal Newcastle United. (n. trad.)
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un brad adev`rat – dar Sal d`dea în mintea copiilor de Cr`ciun, trepidând toat`
de preg`tiri [i entuziasm. Joe î[i imagina c` o s` intre în cas` [i o s`-l
cople[easc` mirosul de brad [i de mâncare. Se întreba, din nou, de ce o fi
sim]ind cândva c` acest mariaj – familia lui – nu prea-i ajunge.
Hot`rî s` continue drumul cu un taxi de la sta]ia Mardle. Sal se oferise s`-i
ia cu ma[ina, dar nu voia s-o lase s` conduc` pe o a[a ninsoare. Va da o avere
pe taxi, dar merita. U[ile trenului erau înc` deschise [i surprinse în geam reflec]ia pasagerilor din spate, c`rora vântul le prinsese câ]iva fulgi în p`r. Se
îmbr`case elegant pentru concertul de la catedral`, iar Jessie purta doar un
palton peste uniform`. Î[i puse bra]ul peste umerii ei, sperând s-o înc`lzeasc`.
Difuzorul bâzâi [i se auzi vocea vatmanului: „Scuze, oameni buni! Avem o
defec]iune pe linie. N-o fi nins de-ajuns.“
Pasagerii chicotir` amuza]i, prea entuziasma]i de spiritul s`rb`torilor ca s`
se mai enerveze.
– E cap`t de linie, oameni buni. Va veni curând un autobuz care s` v` duc`
mai departe, v` arat` un coleg unde e sta]ia.
Tot trenul oft` resemnat. Pasagerii se îngr`m`dir` spre u[i, v`itându-se de
vreme, dar încânta]i, oarecum, de situa]ie. Aveau ce povesti în seara aceea la
bere, în tavern`. Ashworth o ]inu pe Jessie pe loc, s` coboare \nainte be]ivii [i
ciuda]ii. Ajun[i pe peron, î[i pip`i mobilul în buzunar, s` sune dup` taxi. Mai
aveau doar o sta]ie pân` la Mardle. Nu era mare lucru [i se gândi iar c` nu avea
de ce s-o cheme pe Sal. O înf`[ur` pe Jessie sub hain`, lipind-o strâns de el, [i
c`ut` num`rul taxiului.
Ceilal]i pasageri pornir` în urma unui tip de la metrou, îmbr`cat cu o vest`
verde [i se dep`rtau deja, acoperi]i de rafalele de z`pad`. Luminile din tren
erau înc` aprinse, dar ceva mai slabe. Nici urm` de mecanic de tren. Jessie îl înghionti în coaste:
– Ia uite! Doamna nu s-a mi[cat de pe scaun!
– Vezi-]i de treab`!
Joe ]inea telefonul la ureche. Suna.
– A adormit. O fi b`ut prea mult la prânz.
S-a uitat mai bine [i a observat c` Jessie se referea la doamna în vârst` cu
haina pân`-n p`mânt. Voia s-o lini[teasc`, spunându-i c` trenul nu va pleca
f`r` s` fie verificate toate vagoanele, când Jessie se desprinse deodat` de sub
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haina lui [i o zbughi înapoi, prin u[ile \nc` deschise. O zgâl]âi u[or pe femeie.
Întotdeauna fusese un copil bun [i Joe era tare mândru de ea, dar câteodat`
î[i dorea s` nu-[i mai bage nasul peste tot. Compania de taxi îi r`spunse la telefon, în acela[i timp în care Jessie url` îngrozit`.
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Capitolul 2

Pe strada Portului exista o singur` cas`, restul cl`dirilor ad`posteau
pr`v`lii. Casa era înalt` [i cenu[ie, înnegrit` de praful de c`rbune care întinase
[i plaja îngust` aflat` de cealalt` parte a portului. Trei etaje, un demisol [i un
pod. Impun`tor, ce-i drept. Deasupra u[ii era sculptat` o dat`: 1885. La geamul
de la demisol se z`rea lumin`. În`untru, o femeie strângea rufe de pe un gr`tar
suspendat deasupra sobei. Le împ`turea cu mi[c`ri îndemânatice, apucând
de col]uri [i întinzându-le con[tiincios, înainte de a le a[eza în straturi pe mas`.
Deasupra erau luminate [i alte înc`peri, dar nu-]i puteai da seama din strad`
cine le sunt locatarii.
Lâng` cas` se afla curtea lui Malcolm Kerr, separat` de strad` de un gard
metalic ruginit, împodobit cu ni[te ]epu[e feroce, ale c`rui por]i erau încuiate
cu un lan] masiv, de care atârna un lac`t uria[. Vreo dou` b`rci obosite, buc`]i
de motor, ni[te forme umflate acoperite cu prelat` – curtea p`rea un cimitir de
vechituri. Vara, Malcolm organiza excursii de observare a p`s`rilor de mare pe
insula Coquet; iarna, când barca Lucy-May nu atr`gea prea mul]i turi[ti, se
retr`gea în curte pentru a lucra la b`rcile vecinilor. Z`pada atenuase conturul
obiectelor din curte, dându-le parc` o umbr` de mister, greu de distins. Într-un
col] era un [opron, construit din tabl` ondulat` [i lemn. Malcolm lucra adesea
aici pân` târziu în noapte, în compania cutiilor de bere. În seara asta, îns`, era
întuneric [i t`cut, iar în curte nicio urm` de pa[i.
Lâng` curtea lui Malcolm se afla un depozit, unde era sta]ionat` barca de
salvare; afar`, spre ]`rm, era parcat` instala]ia de trac]iune, care ducea barca
la ap` în cazuri de urgen]` sau pentru exerci]ii.
Urmau cherhanalele din Mardle: tot timpul aglomerate, zgomotoase, animate de muzica de la televizoarele fixate în pere]i [i de hohotele de râs ale
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mu[teriilor. În timpul zilei, vindeau pe[te proasp`t, majoritatea de prin partea
locului, fie la bucat`, fie en-gros, într-o cl`dire lung` [i joas` din spate. Seara,
se transforma în cantin`, cu câteva mese a[ezate în lateral. În spatele friteuzelor, dou` femei îmbr`cate în alb aveau obrajii rumeni de c`ldur`, în ciuda fulgilor de z`pad` care-apucau s` se strecoare printre u[i. Coada de clien]i se
întindea pân`-n strad`. To]i localnici. Mardle nu era un loc pentru turism, nici
m`car vara. În afar` de cherhanale nu mai era nimic interesant, poate doar portul, înconjurat de un zid. B`rcile deveniser` o umbr`, ascunse în rafalele de
om`t.
Pe cealalt` parte a str`zii se afla taverna Coble [i z`pada se înt`rise deja
sub pa[ii localnicilor care b`teau c`rare între cherhana [i local. Afar`, vreo doi
fum`tori p`tima[i sprijineau un zid, în c`utare de ad`post de vremea rea.
Lâng` tavern` se ivea cl`direa joas` [i turtit` a administra]iei portuare. Dincolo de ea se întindea un teren viran, folosit pe post de parcare, [i, mai încolo,
chiar în fa]a casei impun`toare cu subsol puternic luminat, se în`l]a Biserica Sf.
Bartolomeu. Construit` în stil gotic victorian, ini]ial pentru pescarii [i minerii din
zon`, în prezent era frecventat` doar de o mân` de cucoane în vârst`.
La cap`tul str`zii sclipea, precum un far sau o lun` p`trat`, indicatorul galben cu M-ul negru specific sta]iilor de metrou. Era cap`t de linie. Peronul era
plin de oameni care a[teptau trenul pentru petrecerea de vineri seara din ora[,
doar c` nu ap`rea niciunul. Asta e strada Portului.
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