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1.

Fiecare primævaræ îl surprindea pe Jesse. În anii de
cînd se mutase în Paradise, nu°øi amintise niciodatæ cît
de frumoasæ obiønuia sæ fie primævara în Northeast.
Stætea acum printre florile abia ræsærite øi printre
muguri, privind un mort, spînzurat de creanga unui
copac din parcul de pe Dealul Indian, de unde se putea
vedea întreg portul.

Peter Perkins fotografia. Suitcase Simpson întindea
banda criminalisticæ în jurul zonei øi gonea privitorii.
Molly Crane stætea într°o maøinæ a polifliei, vorbind cu
o femeie în haine de jogging. Îøi lua notifle.

— Nu pare ca gîtul sæ°i fie frînt, a spus Jesse.
Perkins a încuviinflat din cap.
— Mîinile sînt libere.
Perkins, aceeaøi reacflie.
— Nimic de pe care sæ se arunce, a continuat Jesse.

Asta dacæ nu s°a urcat mai întîi în copac øi s°a aruncat
apoi de pe creangæ.

— Deschide°i haina, a zis Peter Perkins.
Jesse i°a deschis impermeabilul. Sub aceasta era un

pulovær aspru, închis la culoare øi plin de sînge uscat.
— Øi uite cum s°a dus teoria sinuciderii.
— Expertiza medicalæ ne va spune, a adæugat

Perkins, dar bænuiala mea este cæ era mort dinainte sæ
fie spînzurat.

Jesse s°a plimbat puflin în jurul zonei, studiind
pæmîntul. La un moment dat s°a læsat pe vine øi s°a uitat
atent la iarbæ.

— Îl împuøcaseræ deja, a concluzionat. Øi l°au tîrît
apoi...

— Cîteodatæ uit cæ ai crescut în Vest, remarcæ
Perkins.

Jesse a zîmbit dupæ care a mers pînæ la copac, con-
tinuînd sæ priveascæ în jos.

— Øi au înfæøurat funia în jurul gîtului...



Jesse a privit cadavrul.
— Au aruncat°o apoi peste creangæ, l°au tras în sus,

øi au legat°o de trunchi.
— Un tip bine fæcut, a spus Perkins.
— Undeva spre o sutæ? l°a întrebat Jesse.
Perkins a evaluat dintr°o privire cadavrul.
— Tonaj, nu glumæ.
— Putem sæ spunem øi aøa..
— Cred cæ mai mult de o persoanæ implicatæ.
Jesse îi confirmæ prin miøcarea capului.
— Identitate? întrebæ apoi.
— Nimic, i°a ræspuns Perkins. Nici portofel, nimic.
Încæ o maøinæ de patrulare a Paradise°ului a oprit

lîngæ ei, cu luminile albastre ale girofarului pîlpîind. Din
ea a ieøit Arthur Angstrom.

— Se ocupæ cineva de treaba asta? a întrebat Jesse.
Angstrom privea cadavrul atîrnat.
— Maguire, a ræspuns acesta. Sinucidere?
— Mi°aø dori, remarcæ Jesse.
Luminile albastre de la maøina lui Angstrom ræ-

mæseseræ aprinse.
— Crimæ?
— Peter Perkins te va pune la curent, i°a ræspuns

Jesse. Dar asta dupæ ce°fli vei opri girofarul.
Angstrom aruncæ o privire înapoi spre vehicul, dupæ

care îl fixæ pe Jesse aspru pentru cîteva clipe ca øi cum
ar fi vrut sæ porneascæ o ceartæ. Jesse i°a ræspuns pri-
virii, întorcîndu°se øi el, dupæ care Angstrom s°a dus øi
a închis luminile.

— Chei de maøinæ? a întrebat Jesse.
— Nu.
— Øi cum a ajuns aici?
— Pe jos? a ræspuns Perkins.
Angstrom s°a alæturat celor doi.
— Sau poate a venit împreunæ cu criminalii.
— Sau i°a întîlnit aici, replicæ Perkins, øi unul dintre

ei a fugit cu maøina dupæ ce l°au atîrnat.
— Sau a luat un taxi, a ræspuns Jesse.
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— Pot verifica asta, interveni Angstrom.
Jesse se uitæ la ceas.
— Opt øi jumætate, a spus. Probabil e deschis la

firmele de taxi acum.
— O sæ°i sun, a ræspuns Arthur. Îi øtiu pe cei de la

dispecerat.
— Arthur, eøti poliflist, nu trebuie neapærat sæ°i

cunoøti pe cei de la dispecerat.
— A, da, afirmæ Arthur, normal.
S°a întors øi a mers spre maøinæ. Jesse l°a urmærit

pînæ a plecat.
— Arthur nu prea s°a obiønuit cu a fi poliflist, observæ

Peter Perkins.
— Arthur nu prea s°a obiønuit încæ sæ fie Arthur, îl

completæ Jesse.
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2.

Jesse s°a aøezat pe bancheta din spate, unde Molly
vorbea cu femeia tînæræ din parc.

— Aceasta este Kate Mahoney, a spus Molly. Ea a
gæsit cadavrul.

— Eu sînt Jesse Stone.
— Øeful polifliei, remarcæ femeia.
— Da, a ræspuns Jesse. Cum te simfli?
Femeia clætinæ din cap. fiinea un cîine mediu ca

vîrstæ pe genunchi.
— Sînt bine, a ræspuns.
Jesse s°a uitat la Molly, iar aceasta i°a confirmat.

Chiar era bine. Jesse a scærpinat puflin cîinele dupæ
ureche.

— Spune°mi ce ai væzut.
— Tocmai i°am spus ei, a ræspuns femeia.
Avea probabil treizeci de ani, pærul castaniu strîns

sub o øapcæ de baseball. Pantaloni de trening albaøtri,
tricou alb, adidaøi profesioniøti de alergat. Jesse clætinæ
din cap.

— Øtiu, i°a zis. Birocraflia polifliei. Erai afaræ la aler-
gat?

— Da, alerg în fiecare dimineaflæ înainte de a lua
micul dejun.

— Foarte bine pentru tine, ræspunse Jesse. De obicei
în acest loc?

— Da, îmi place dealul.
— Deci ai venit în dimineafla asta aici ca de obicei...
— Øi l°am væzut pe el... øi°a închis ochii o clipæ...

atîrnînd acolo.
Jesse nu spunea nimic. Femeia øi°a scuturat scurt

capul øi a deschis ochii.
— Ai mai væzut pe altcineva?
— Nu, doar... 
Øi a fæcut un gest de rotire a mîinii drepte. Cîinele

a urmærit miøcarea cu urechile puflin ciulite.



— Doar omul atîrnat de copac? a întrebat Jesse.
— Da.
— Øtii cumva cine este?
— Nu. Nici nu m°am uitat atent. Cînd l°am væzut,

am fugit øi am sunat la urgenfle de pe mobil.
— Øi iatæ°ne, a ræspuns Jesse.
— Nu vreau sæ mæ uit la el! spuse femeia.
— Nici nu trebuie, a replicat Jesse. Existæ orice alt-

ceva ce ne putefli spune pentru a ne ajuta sæ ne dæm
seama cine a fæcut asta?

— A fæcut asta? Nu este un suicid?
— Nu, i°a ræspuns Jesse.
— Vrei sæ spui cæ cineva l°a omorît?
— Întocmai.
— Dumnezeule! exclamæ femeia. Nu vreau sæ am

probleme.
— Doar afli descoperit cadavrul. Nu vefli avea nici o

problemæ.
— Va trebui sæ depun mærturie?
— Dupæ mine, nu, i°a ræspuns Jesse. Nu vefli avea

alte lucruri de spus despre asta încît Molly sau eu sæ
nu putem declara.

— Nu vreau sæ intru în nici o problemæ.
— O sæ fifli bine, a calmat°o Jesse. Væ promit.
Femeia øi°a strîns cîinele, presîndu°øi bærbia pe capul

acestuia.
— Amîndoi vefli fi bine, a continuat Jesse. Ofiflerul

Crane væ va escorta cu maøina acasæ.
Femeia a acceptat, dînd din cap, cu obrajii lipifli de

capul cîinelui. Acesta pærea neliniøtit. Jesse i°a întins
o carte de vizitæ.

— Dacæ væ mai gîndifli, a spus, sau dacæ e orice
altceva care væ deranjeazæ, sunafli°mæ. Pe mine sau pe
ofiflerul Crane.

Femeia a clætinat din cap. Jesse a scærpinat cîinele
sub bærbie øi a ieøit din maøinæ.
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3.

Jesse era în sala echipei alæturi de Molly Crane,
Suitcase Simpson øi Peter Perkins. Beau cafea.

— Este în laborator, a spus Peter Perkins. Îi vor lua
amprentele de pe corp øi vor derula printurile. Încæ nu
i°au fæcut autopsia, dar fac pariu cæ vor afla cæ a murit
împuøcat. Nu am væzut nici o ranæ externæ pe unde ar
fi putut ieøi glonflul, aøa cæ sînt sigur cæ vor gæsi restu-
rile înæuntru cînd îl vor desface.

— Trebuie sæ se fi întîmplat noaptea trecutæ, spuse
Suitcase. Vreau sæ spun cæ mai tot timpul sînt oameni
în parcul æla. Nu ar fi putut sæ stea atîrnat acolo pentru
mult timp færæ sæ fie observat.

Jesse îøi clætinæ capul øi°i aruncæ o privire lui Peter
Perkins.

— Nu am væzut prea multe cadavre, spuse acesta.
Øi foarte pufline care au fost atîrnate de un copac. Dar
tipul æsta aratæ de parcæ ar fi fost mort cu mult înainte
de asta.

Jesse îøi clætinæ din nou capul afirmativ.
— Øi... Peter Perkins o privi pe Molly.
— Øi mirosea, spuse ea. Am observat øi eu.
— Øi nu era sînge altundeva în afara corpului sæu.

A fost împuøcat øi spînzurat, ar fi sîngerat mult øi ar
fi trebuit sæ fie sînge øi pe jos, remarcæ Suitcase.

— Deci, interveni Jesse, a fost împuøcat altundeva
øi flinut un timp pînæ l°au adus pe deal øi l°au spînzurat.

— Crezi cæ sînt mai mulfli? întrebæ Molly.
— Un cadavru de peste o sutæ treizeci de kilograme

e greu de manevrat øi ridicat pe o cracæ pentru o singuræ
persoanæ, i°a ræspuns Jesse.

— Dar nu imposibil, completæ Molly.
— Nu.
Tofli au tæcut.
— Cineva raportat dispærut? întrebæ Jesse.
— Nu, ræspunse Molly.



— Altcineva care sæ øtie ceva, orice?
— Nimeni cu care sæ fi vorbit eu, ræspunse Suitcase.
Molly Crane øi Peter Perkins dæduræ din cap negativ.
— Chiar dacæ ai øti tipul, remarcæ Simpson, ar fi

greu de recunoscut acum.
— E cineva care îøi poate închipui de ce ai împuøca

un tip, spuse Jesse, i°ai fline cadavrul pînæ ar începe sæ
se descompunæ, dupæ care l°ai spînzura de un copac?

— Simbolic, ræspunse Molly. Trebuie sæ aibe un soi
de semnificaflie simbolicæ la bazæ.

Jesse aøteptæ.
— Este evident cæ au vrut sæ fie gæsit, adæugæ

Suitcase.
— Dar de ce prin spînzurare? întrebæ Peter Perkins.
Suitcase ridicæ din umeri nedumerit. Jesse a privit°o

pe Molly øi aceasta a fæcut la fel.
— Perk, exclamæ apoi Jesse. Ceva teorii?
Perkins ridicæ de asemenea din umeri.
— Ok, se pare cæ, pentru moment, trebuie sæ aøtep-

tæm raportul judiciar.
— Dacæ pînæ atunci nu apare ceva, remarcæ

Suitcase.
— Dacæ nu asta.
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4.

Dix era atît de strælucitor pe cît fusese dintotdeauna.
Cæmaøa lui albæ era apretatæ øi dreaptæ. Pantalonii
marinæreøti erau plisafli perfect iar pantofii îi erau
lustruifli. Mîinile lui subfliri erau curate øi avea mani-
chiura fæcutæ. Avea chelie dar era proaspæt ras øi capul
îi strælucea. Pereflii albi din biroul sæu erau goi excep-
tînd o copie în ramæ a diplomei medicale de absolvire
øi un certificat al consiliului de conducere în psihiatrie.
Jesse stætea într°o parte a biroului iar Dix se întoarse,
rotindu°øi scaunul, pentru a°l privi. Dupæ aceastæ miø-
care, era complet nemiøcat, cu mîinile relaxate împreu-
nate pe abdomenul plat.

— Fac progrese în privinfla alcoolului, a spus Jesse.
Dix aøteptæ.
— M°am læsat o perioadæ øi a pærut sæ°mi dea mai

mult control asupra lui atunci cînd m°am reapucat.
— Destul control? întrebæ Dix.
Jesse meditæ puflin la asta.
— Nu, a ræspuns. Încæ nu.
— Dar ceva.
— Da, ceva.
Dix stætea liniøtit.
— Dacæ îl pot controla, a spus Jesse, viafla e mai

plæcutæ cu alcool. Cîteva pahare înainte de cinæ. Un
pahar de vin la cinæ. Civilizat.

— Øi færæ? întrebæ Dix.
— O græmadæ de zile færæ sens, ræspunse Jesse.
— Comportamentul se poate modifica.
— În privinfla alcoolului, interveni Jesse, nu sînt

sigur cæ regula ræmîne valabilæ.
— Nu ræmîne, continuæ Dix. Dar îfli zic din expe-

rienflæ.
— Deci nu mæ pæcælesc singur.
— Este foarte posibil sæ fie aøa sau nu, a ræspuns

Dix. Este posibil totuøi sæ nu te pæcæleøti.



— Toate la timpul lor, concluzionæ Jesse.
Dix a zîmbit.
— Acum, spuse Jesse, legat de cealaltæ problemæ a

mea. Am cunoscut o femeie.
Dix aøtepta.
— Femeia perfectæ.
Dix îl încuviinflæ sæ continue din miøcarea lentæ a

capului.
— Aratæ bine, e deøteaptæ, foarte atragætoare. Chiar

øi profesionistæ — e detectiv privat. A fost poliflistæ.
Dix dædea din cap. Pentru Jesse era ca øi cum ar fi

aprobat.
— E duræ. Øtie sæ tragæ. Nu e deloc fricoasæ. Øi pic-

teazæ. În ulei øi vopseluri, adicæ nu zugræveøte. Picteazæ!.
— Altcineva în viafla ei? întrebæ Dix.
— E divorflatæ, ca mine, øi ar putea fi încæ legatæ de

fostul ei.
— Vai, mormæi Dix.
Jesse îi zîmbi.
— Ca øi mine, continuæ.
Dix era tæcut. Singura fereastræ din mica încæpere

dædea spre vîrful unui copac înmugurit în fafla cerului
clar. Aræta aproape ca o picturæ în ulei. Cînd era în
camera asta cu Dix, lui Jesse totul i se pærea atât de
departe…

— Care este, desigur, o problemæ…
— Nu°l poate uita pe fostul ei sofl? întrebæ Dix.
— Nu, eu nu o pot uita pe Jenn.
— Pentru cæ?
— Douæ posibilitæfli, precizæ Jesse. Încæ o mai iubesc

sau e ceva patologic.
Dix i°a zîmbit færæ sæ°i spunæ ceva.
— Sau amîndouæ.
— Da, cele douæ nu se exclud reciproc, adæugæ Dix.
— Dar simt cæ e ceva pentru Sunny, de asemena. Aøa

o cheamæ, Sunny Randall.
— Un om poate avea sentimente pentru mai multe

persoane.
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— Øi cum face ca el sæ°øi rezolve problema asta?
întrebæ Jesse.

— Dacæ este nevoie sæ fie rezolvatæ, spuse Dix, acel
om ar vorbi cu psihologul sæu despre asta.

— Ei bine, ceva trebuie rezolvat. Doar nu pot sæ
træiesc cu amîndouæ.

— Ar putea fi øi alte opfliuni.
— Cum ar fi?
— Va trebui sæ dezvoltæm asta. Jenn este cu cineva

în acest moment?
— Jenn este de obicei cu cineva în orice moment.
— Intenflionezi sæ fii monogam cu Sunny?
— Nu am vorbit încæ despre asta.
— Ea mai este cu cineva acum? întrebæ Dix.
— Nu cred.
Dix tæcea din nou. Jesse de asemena. Copacii cu

aspect nenatural au foønit în briza uøoaræ de afaræ.
— Încerci sæ fii vreun pic binevoitor în aceastæ dis-

cuflie? a întrebat apoi Jesse.
— Øi eu, un psiholog licenfliat, spuse Dix. Cît de

jenant…
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5.

Molly Crane a intrat în biroul lui Jesse, în timp ce
acesta îøi pregætea cafeaua. Avea la ea un dosar galben.

— Raportul judiciar a ajuns, spuse ea. L°am pregætit
pentru tine øi l°am pus în dosarul æsta.

— Nu ai luat în considerare øi posibilitatea de a ne
muta împreunæ, nu? întrebæ Jesse.

— Posibil, ræspunse Molly. O sæ discut asta cu soflul
meu.

I°a læsat dosarul pe birou. Jesse a turnat apæ în cafe-
tieræ øi a pornit-o.

— Vreo surprizæ? întrebæ el.
— Una micæ. Identitatea cadavrului.
Jesse s°a aøezat la birou.
— Cineva cunoscut? 
Molly i°a zîmbit.
— Walton Weeks.
— Prezentatorul de televiziune?
— Aha.
— Doamne fereøte!
— Îfli dai seama ce scandal naflional?
Jesse încuviinflæ din cap.
— Walton Weeks…, spuse apoi.
— Pæi, continuæ Molly, dacæ cineva trebuia sæ dis-

paræ…
— Niciodatæ nu l°am urmærit, remarcæ Jesse.
— Eu nu prea eram de acord cu nimic din ce spunea.
— Asta nu°l face o persoanæ rea.
Molly zîmbi.
— Nu, spuse ea. Gîndindu°mæ la asta, nici cu soflul

meu nu sînt de acord în multe.
— Hai sæ nu împærtæøim convingerile personale cu

presa.
Molly devenise atentæ.
— Protejeazæ øi serveøte! declamæ ea.
— Da, æøtia am fi noi.



Jesse ridicæ dosarul galben øi privi coperta. Molly
îl etichetase WALTON WEEKS. Jesse oftæ.

— Va fi mai nasol decît la crimele în serie, remarcæ
Molly.

— Presa? Da, va fi! Tipul æsta e o figuræ naflionalæ.
— Ce cæuta el aici?
— Molly, o întrerupse Jesse, abia am aflat cine e!
— Era o întrebare retoricæ.
— Pentru acum, da.
A deschis dosarul øi a început sæ citeascæ. Molly l°a

privit pentru o clipæ. Apoi a mers pînæ la cafetieræ, a
luat douæ cæni øi a turnat cafeaua abia fiartæ în fiecare.
A pus una pe biroul lui Jesse øi cealaltæ a luat°o cu ea,
la recepflie.

Pînæ øi o orgie ar suna plictisitoare, gîndi Jesse, dacæ
ar fi descrisæ în raportul judiciar.

Bærbat alb, un metru optzeci, nouæzeci øi unu de kilo-
grame. Pærea sæ aibe cincizeci de ani. Victima era supra-
ponderalæ øi nu într°o formæ fizicæ bunæ. Nici o dovadæ
a unei încæieræri. Zgîrieturile de pe corp au survenit
dupæ moarte.

Probabil cînd l°au tîrît øi atîrnat.
Cauza morflii — trei gloanfle de calibrul 32. Oricare

dintre ele ar fi fost de°ajuns. Victima a sîngerat pînæ
la moarte. Era deja mort cu douæ zile înainte ca trupul
sæ°i fie atîrnat de copac.

Bunæ presupunere, Perk.
Amprentele au dovedit cæ victima era Walton Wilson

Weeks, în vîrstæ de cincizeci øi unu de ani. Jesse s°a
întrebat dacæ au estimat vîrsta înainte sæ°l identifice.
Existau øi dovezi ale unor operaflii de liposucflie pe abdo-
men øi fese.

Mofturi, Walton —mofturi, mofturi.
A sunat telefonul. Era Healy.
— Walton Weeks? întrebæ acesta.
— Cît de repede! ræspunse Jesse. Acum citeam chiar

eu raportul.
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