.

Capitolul 1

Anna deschise ochii [i v`zu dou` mâini mânjite [i încleiate de
sânge. Nu aveau chip. Îi ]iuiau urechile. Credea c` e la Utra [i c` Ronald
îl ajut` pe Joseph s` mai omoare un porc, ceea ce ar fi explicat sângele,
mâinile mânjite [i zgomotul asurzitor. Brusc, realiz` c` vocea care urla
era chiar a ei.
Cineva îi a[ez` o mân` uscat` pe frunte [i îi [opti cuvinte pe care
ea nu le în]elese. Îl înjur` pe cel care o atinsese.
Alt val de durere.
Deci asta sim]i când mori.
Probabil c` anestezicul î[i pierdea efectul, fiindc`, într-un moment
de claritate, deschise ochii, într-o lumin` artificial` extrem de puternic`.
Nu, asta sim]i când na[ti.
– Unde mi-e copilul?
Auzea cuvintele ca din dep`rtare, din cauza Demerolului.
– Nu putea s` respire singur. Tocmai l-am pus pu]in pe oxigen. E-n
regul`.
O voce de femeie. Localnic` din Shetland, u[or condescendent`,
dar conving`toare, [i asta conta cel mai mult. Ceva mai încolo, un tip
cu mâinile mânjite de sânge pân` la coate rânjea încurcat.
– Îmi pare r`u, îi spuse, mai r`m`sese placent`. Mai bine s` scapi de
ea aici decât în amfiteatru. M` gândeam c` n-ai vrea a[a ceva, dup` o
na[tere cu forceps; îmi imaginez c` nu a fost deloc u[or de suportat.
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Anna se gândi din nou la Joseph, la oile de pe dealuri care f`tau [i
la corbii care zburau cu placent` în ciocuri [i gheare. Nu se a[teptase
la a[a ceva. Nu-[i închipuise c` na[terea putea fi atât de violent`, atât
de brutal`. Se întoarse [i-l z`ri pe Ronald; înc` îi ]inea mâna într-ale
lui.
– Îmi pare r`u c` te-am înjurat, îi spuse Anna.
V`zu c` plânsese.
– Mi-a fost atât de team`, r`spunse el. Pur [i simplu am crezut c` o
s` mori.
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Capitolul 2

–Anna Clouston a n`scut asear`, spuse Mima. O na[tere grea, se
pare. S-a chinuit o zi întreag`. O ]in internat` câteva zile, s` o aib` sub
supraveghere. Are b`iat. Înc` unul care o s` urce la bordul Cassandrei.
Îi arunc` o privire complice lui Hattie. Mima p`rea teribil de
amuzat` de na[terea dificil` a Annei. Pentru c` îi pl`ceau haosul,
dezordinea, suferin]ele altora. Avea subiect de bârf` [i asta îi men]inea
spiritul treaz. Sau cel pu]in asta spunea ea când se a[eza în buc`t`rie
la o can` de ceai sau de whisky s`-i povesteasc` lui Hattie ultimele
nout`]i de pe insul`. Hattie nu [tia ce s` cread` despre copilul Annei
Clouston – nu pricepea farmecul copiilor [i nu era în stare s`-i
în]eleag`. În mintea ei, un copil era o complica]ie în plus.
Erau la Setter, pe câmpul din spatele casei. O raz` dulce de
prim`var` gâdila paravanul improvizat din plastic albastru, roaba [i
[an]urile marcate cu o band` colorat`. Parc` v`zându-le pentru prima
oar`, Hattie î[i zise c` f`cuser` vrai[te bucata aceea de p`mânt. Înainte
de sosirea echipei de la Universitate, Mima putea s` priveasc` de pe
paji[tea înclinat` spre lac. Acum, chiar [i la început de anotimp, locul
era plin de noroi ca un [antier de construc]ii, iar câmpul vizual al Mimei
era blocat de gr`mada de p`mânt. Roaba l`sase brazde de-a lungul
întinderii de iarb`.
Hattie î[i ridic` privirea deasupra obstacolului de noroi, spre
orizont. Era cel mai expus sit arheologic pe care lucrase vreodat`.
Shetland era numai cer [i vânt, peste tot. Nici urm` de vreun copac
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care s` ]in` ad`post.
Îmi place la nebunie aici, se pomeni spunându-[i. Îmi place mai
mult ca oriunde pe lumea asta. Vreau s`-mi petrec tot restul vie]ii aici.
Mima întinsese prosoape pe frânghia de rufe, cu o agilitate
surprinz`toare pentru vârsta ei. Era a[a de scund`, c` trebuia s` se
ridice pe vârfuri. Hattie î[i zise c` p`rea mai degrab` un copil care
merge întruna pe vârfuri. Co[ul de rufe se golise între timp.
– Hai în cas` la micul dejun, o invit` Mima. Dac` nu pui ni[te carne
pe tine, o s` te sufle vântul curând!
– Râde ciob de oal` spart`, zise Hattie [i porni în urma ei, peste
peluza acoperit` cu iarb`, spre cas`.
Privind-o pe Mima leg`nându-se în fa]`, Hattie avea senza]ia c`
femeia asta era atât de fragil` [i de mic` încât ar fi putut s` fie luat`
într-o bun` zi pe o pal` de vânt, pân` peste mare. Cu siguran]` ar fi
vorbit [i s-ar fi hlizit în timp ce zbura, pân` când ar fi disp`rut de tot,
cu trupul r`sucindu-i-se ca un zmeu în b`taia vântului.
Buc`t`ria toat` era inundat` de parfumul unui buchet de zambile,
a[ezate într-un vas pe pervazul ferestrei. Erau de un albastru pal, cu
urme de alb.
– Foarte frumoase, spuse Hattie [i se a[ez` la mas`, dup` ce-i f`cu
vânt pisicii ca s` elibereze scaunul. Sunt prim`v`ratice.
– Io nu prea le v`d rostul, coment` Mima în timp ce se întindea
dup` o tigaie pus` pe raft. {i urâte, [i împu]ite. Mi le-a dat Evelyn [i
trebuia s` fiu teribil de recunosc`toare pentru asta. Dar le vin eu de
hac rapid. Nicio plant` de cas` n-a reu[it s` supravie]uiasc` pe lâng`
mine.
Evelyn era nor`-sa [i, totodat`, subiectul preferat a numeroase
plângeri [i v`ic`reli.
Toat` vesela [i tacâmurile din casa Mimei erau jegoase dar Hattie,
de obicei teribil de mofturoas` în privin]a mânc`rii, aici înghi]ea tot ce
primea în farfurie. Azi, Mima f`cea scrob.
– Se ou` g`inile iar, îi spuse. S` duci ni[te ou` la Bod.
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Ou`le erau pline de g`ina] [i de paie, dar Mima le cr`p` direct în
castron [i începu s` amestece cu furculi]a. Instantaneu, fa]a de mas`
deja p`tat` cu ulei dobândi straturi noi de albu[ translucid [i g`lbenu[
vâscos. Cu aceea[i furculi]`, femeia lu` o bucat` de unt dintr-un
pachet [i o arunc` în tigaia de pe aragaz. Untul sfârâi [i Mima se gr`bi
s` toarne [i ou`le. Complet` meniul cu dou` felii de pâine pr`jite
direct pe plit` [i toat` buc`t`ria se umplu de miros de ars.
– Unde e Sophie în diminea]a asta? întreb` Mima, când se apucar`
s` m`nânce. Avea gura plin` [i proteza nu i se potrivea foarte bine;
dur` ceva timp ca Hattie s` în]eleag` ce-i spune.
Sophie era asistenta lui Hattie pe sit. De regul`, Hattie se ocupa de
planificare [i de preg`tirile necesare. Era proiectul ei de doctorat, pân`
la urm`, [i era obsedat` ca lucrurile s` fie f`cute f`r` cusur. În
diminea]a aia, îns`, se gr`bise s` ajung` cât mai repede pe [antier. Îi
f`cea bine s` mai ia o pauz` de Sophie, mai ales c`-[i dorea s` stea
singur` la taclale cu Mima. Mima o pl`cea pe Sophie. Cu ceva timp în
urm`, fetele fuseser` la sala de festivit`]i a comunit`]ii, iar Sophie se
transformase în sufletul petrecerii [i to]i b`ie]ii se aliniaser` în fa]a ei
s-o invite la dans. Tipa flirtase cu to]i, chiar [i cu cei însura]i. Hattie o
urm`rise toat` seara, nervoas` [i cu dispre], dar [i cu invidie, ce-i drept.
La un moment dat, se trezise cu Mima în spate, care-i urla în ureche:
„Fata asta îmi aminte[te cum eram eu la vârsta ei! Tot a[a roiau b`ie]ii
[i în jurul meu! Doar se distreaz`, nu înseamn` nimic! Ar trebui s` te
mai relaxezi pu]in!”
Ce-am mai dus dorul locului `stuia în timpul iernii! Whalsay! se
gândea Hattie. Ce i-am mai dus dorul Mimei!
– Sophie lucreaz` o vreme la Bod, îi spuse. Hâr]og`rie, [tii cum e.
O s` revin` curând.
– {i? continu` Mima, privind-o cu ochi ca de uliu pe deasupra c`nii.
}i-ai g`sit [i tu un prieten cât ai fost plecat`? Un tip studios [i ar`tos de
la Universitate, poate? S`-]i ]in` [i ]ie de cald în nop]ile alea lungi de
iarn`?
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– Nu m` nec`ji, Mima.
Hattie î[i t`iase o bucat` din felia de pâine, dar o l`s` neatins`. Nu-i
mai era foame.
– Poate î]i g`se[ti un tip de pe insul`. Sandy e tot neînsurat [i ai
putea s` nimere[ti [i mai r`u. M`car e mai vioi ca m`-sa.
– Evelyn e o tip` de treab`. S-a purtat foarte frumos cu noi. Mul]i
de pe insul` au comentat împotriva [antierului [i s`p`turilor dar ea
ne-a ]inut mereu partea.
Mima n-avea de gând s` renun]e atât de u[or la despicarea în
patru a firului vie]ii amoroase a lui Hattie.
– Eu zic s` ai mare grij`, fat`. S`-]i g`se[ti un b`iat bun, care s` nu-]i
rup` inima. Eu [tiu bine cum e. Jerry al meu nu era deloc u[` de
biseric`, a[a cum îl credeau unii. Muierea o duce [i f`r` om, spuse ea
în dialectul specific locului. Muierea poate. Eu o duc f`r` om de mai
bine de [aizeci de ani, continu` [i îi f`cu lui Hattie cu ochiul, iar ea
pricepu c`, de[i nu era m`ritat` de atâta amar de vreme, asta nu
înseamn` c` Mima n-avusese parte de b`rba]i la via]a ei. Se întreba
ce altceva voia s`-i spun`, de fapt.
Imediat dup` ce au sp`lat vasele, Hattie s-a întors pe [antier. Mima
r`m`sese în cas`. Era joi, ziua în care ea îl primea pe Cedric, un
admirator. Toat` iarna se gândise la locul `sta [i amintirile o înc`lzeau
întocmai ca un amant. Obsesia pentru arheologie, insula [i oamenii
de aici îi r`m`seser` în suflet: Whalsay, un proiect [i o ambi]ie unice.
Pentru prima dat` în ani de zile, sim]ea fiori de entuziasm. Z`u a[a, ce
mi-o fi venit? se gândea. Rânji. Trebuie s` fiu atent`. Oamenii vor crede
c` am înnebunit [i m` vor închide iar. {i chestia asta o f`cu s`
zâmbeasc` din nou.
Când Sophie sosi, Hattie îi ceru s` preg`teasc` o excava]ie de
prob`.
– Dac` Evelyn vrea s` fac` voluntariat, trebuie s-o instruim ca
lumea. Hai s` cur`]`m o zon` de lâng` s`p`turile principale.
– La naiba, Hat! Chiar trebuie s-o aducem aici? E simpatic`, dar te
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plictise[ti de moarte cu ea.
Sophie era înalt` [i zvelt`, cu un p`r bogat [i lung. În timpul iernii
lucrase pe post de camerist` într-o sta]iune din Alpi, ca s` ajute un
prieten, [i acum avea pielea bronzat` [i str`lucitoare. Era o tip`
încrez`toare [i relaxat` [i lua totul cu u[urin]` [i deta[are. Hattie se
sim]ea ca o dron` nevrotic` când era lâng` ea.
– E una dintre condi]iile proiectului nostru în Shetland, s`
încuraj`m implicarea comunit`]ii. {tii bine chestiile astea, îi explic`
Hattie. Oh, Doamne, zici c` sunt o profesoar` de vârsta a doua. A[a de
infatuat`…
Sophie nu-i mai r`spunse. Ridic` din umeri [i se apuc` de treab`.
Mai târziu, Hattie o anun]` c` pleac` la Utra s`-i fac` instructajul lui
Evelyn pentru munca pe [antier. Era o scuz`. De fapt, ardea de
ner`bdare s` revad` locurile ei favorite din Lindby. Soarele era înc`
sus [i voia s` se bucure din plin de vremea bun`. Când trecu pe lâng`
cas`, Cedric tocmai î[i parca ma[ina, iar Mima îi f`cea de zor cu mâna
de la geamul buc`t`riei. O z`ri pe Hattie [i deschise u[a:
– Nu intri s` bei o can` de ceai?
Hattie se gândi c` Mima nu vrea decât s` mai stoarc` informa]ii [i
s`-i dea sfaturi.
– Nu, nu mai am timp azi. Dar Sophie se preg`te[te de o pauz`,
dac` vrei s-o chemi.
{i porni în jos pe c`rare, cu soarele în ochi, încântat` ca un copil
care chiule[te de la [coal`.
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