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Randy dedicã aceastã carte:
Iubitei mele soþii, Nanci,
fiicelor mele minunate, Karina ºi Angela,
ginerilor mei extraordinari, Dan Franklin ºi Dan Stump,
ºi iubiþilor mei nepoþi, Jake, Matt, Tyler ºi Jack.
Pentru fiecare dintre voi, care sunteþi familia mea, niciun om nu ar
putea fi mai mulþumitor lui Dumnezeu decât mine.

Alex ºi Stephen dedicã aceastã carte:
Soþiilor noastre, Christina ºi Jill – dragostea voastrã ºi sprijinul
vostru ne-au impulsionat în cãutarea chemãrii lui Dumnezeu
pentru vieþile noastre. Sunteþi o comoarã extraordinarã! Fie ca
Dumnezeu sã continue sã ne binecuvânteze, sã ne înveþe ºi sã ne
aducã mai aproape unii de alþii ºi mai aproape de El!
Vã iubim ºi avem nevoie disperatã de voi.
Membrilor Bisericii Sherwood Baptist – fie ca dragostea pe care o
aveþi pentru Cristos ºi unii pentru alþii sã continue sã strãluceascã
mai puternic cu fiecare an ce trece. Continuaþi sã vã rugaþi, sã
slujiþi, sã dãruiþi ºi sã creºteþi. Deja acestea s-au dovedit lucrãri în
care meritã sã investiþi, dar cea mai mare rãsplatã urmeazã sã vinã!
Fie ca lumea sã ºtie cã Isus Cristos este Domnul vostru! A Lui sã fie
gloria!



UN FORD F-150 SuperCrew roºu metalizat rula pe strãzile din
Albany, Georgia. ªoferul camionetei era plin de optimism, atât
de mult încât nu putea anticipa înfruntãrile care aveau sã se
abatã asupra oraºului. 

Ne va merge bine aici, îºi spunea Nathan Hayes, în vârstã de 37
de ani. Dupã opt ani petrecuþi în Atlanta, Nathan revenise acasã
în Albany, localitate situatã la trei ore distanþã spre sud,
împreunã cu soþia ºi cei trei copii ai lor. Avea o slujbã nouã, o
casã nouã, un nou început, chiar ºi o maºinã nouã.

Cu mânecile suflecate ºi geamurile lãsate jos, Nathan se
bucura de soarele din sudul Georgiei. Intrã la o staþie de benzinã
în vestul oraºului Albany, o imagine nouã a celei la care oprise
cu douãzeci de ani în urmã dupã ce îºi obþinuse carnetul de
conducere. Fusese agitat. Nu era partea lui de oraº – majoritatea
oamenilor erau albi ºi pe atunci nu cunoºtea prea mulþi. Dar
benzina era ieftinã ºi cãlãtoria minunatã.

Nathan nu era deloc grãbit. Îºi inserã cardul de credit ºi
alimentã fredonând mulþumit. Albany era locul de naºtere al
melodiei lui Ray Charles „Georgia on My Mind” ºi avea una
dintre cele mai bune bucãtãrii din întregul univers. Cu o treime
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din populaþie albã, douã treimi de culoare, un sfert din
populaþie sub nivelul sãrãciei, Albany supravieþuise mai multor
revãrsãri ale râului Flint ºi avea un trecut marcat de tensiuni
rasiale. Dar, cu toate frumuseþile ºi defectele lui, Albany era
oraºul lui natal.

Nathan închise rezervorul, intrã în camionetã ºi întoarse
cheia înainte de a-ºi aminti mãcelul. ªase cãrãbuºi de mai uriaºi
ºi stângaci încercarã tot ce erau în stare ca sã-i lase urme pe
parbriz. 

Ieºi ºi afundã un curãþãtor de geam într-o gãleatã doar ca sã
descopere cã era goalã.

În timp ce cãuta o altã gãleatã, Nathan observã amestecul de
oameni de la staþie: un cetãþean foarte atent care îºi strecura
Buick-ul pe strada Newton, o femeie de vârstã medie care
trimitea mesaje de pe scaunul ºoferului, un tip cu o bandanã
rezemat de o maºinã argintie imaculatã marca Denali.

Nathan nu oprise motorul camionetei ºi lãsase uºa deschisã;
se întoarse doar câteva secunde – sau aºa i se pãru. Când uºa fu
trântitã, el se întoarse, iar camioneta porni de la pompã!

Adrenalina îi crescu. Fugi spre partea ºoferului în timp ce
camioneta lui scârþâi spre stradã.

„Hei! Opreºte! Nu!” Deprinderile dobândite în echipa de
fotbal a liceului din Dougherty intrarã în acþiune. Sãri înainte,
împinse mâna dreaptã prin geamul deschis ºi apucã volanul,
alergând alãturi de camioneta aflatã în miºcare.

„Opreºte maºina!” þipã Nathan. „Opreºte maºina!”
TJ, hoþul de maºini, avea 28 de ani ºi era un tip dur – liderul

indiscutabil al bandei Gangster Nation, una dintre cele mai mari
bande din Albany.

„Care-i problema ta, omule?” TD putea împinge de la piept
180 de kilograme ºi cântãrea cu aproape 30 de kilograme mai
mult ca Nathan. Nu avea nicio intenþie sã renunþe la aceastã
plimbare. 

Accelerã spre drumul principal, dar Nathan nu-i dãdu dru-
mul. TJ plesni în mod repetat faþa lui Nathan cu lovituri bruºte
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de dreapta, apoi îi lovi degetele ca sã-i desfacã strânsoarea. „Vei
muri omule; vei muri.”

Picioarele îl dureau îngrozitor, pantofii lui de alergare Mizuno
nefiind potriviþi pentru asfalt. Din când în când piciorul lui
drept gãsea scara îngustã obþinând puþinã alinare, doar ca sã o
piardã din nou atunci când capul încasa o altã loviturã. În timp
ce þinea de volan cu o mânã, cu cealaltã îl apucã pe hoþ. Ca-
mioneta virã când la dreapta când la stânga. Lãsându-se puþin
în spate pentru a evita loviturile, Nathan vãzu maºinile care se
apropiau. 

ªi TJ le vãzu ºi trase spre ele, sperând cã maºinile îl vor agãþa
pe acest nebun.

Mai întâi trecu zbârnâind o Toyota argintie, apoi un Chevy
alb; fiecare ºofer virând pentru a evita camioneta care îºi
schimba permanent direcþia. Nathan Hayes se legãna ca un
cascador de la Hollywood.

„Dã-þi drumul, nebunule!”
În cele din urmã, Nathan prinse un punct bun de sprijin pe

scara îngustã ºi folosi fiecare fãrâmã de putere pentru a smuci
volanul. Camioneta pierdu controlul ºi ieºi de pe drum. Nathan
se rostogoli pe pietriº ºi iarbã.

TJ se izbi de un copac, iar airbag-ul îi explodã în faþã,
lãsându-i-o roºie de sânge. Membrul bandei ieºi împleticindu-se
din camionetã, nãucit ºi sângerând, încercând sã se punã pe 
picioare. TJ vru sã se întoarcã la acest individ care avusese cura-
jul sã-l provoace, dar abia reuºi sã facã câþiva paºi fãrã a se clãtina.

Maºina argintie Denali de la benzinãrie se opri brusc la doar
câþiva paºi de TJ. „Grãbeºte-te, omule”, þipã ºoferul. „Nu meritã,
amice. Urcã. Sã mergem!”

TG urcã împleticindu-se în Denali, care accelerã brusc.
Uimit, Nathan se târî spre maºina lui. Faþa îi era însângeratã

ºi zgâriatã, cãmaºa albastrã în carouri mânjitã. Blugii îi erau
rupþi, pantoful drept la fel, iar ciorapul îi era plin de sânge.

O femeie cu pãr castaniu echipatã pentru sport în pantaloni
negri mulaþi sãri din partea dreaptã a unei Acadia de culoare
albã. Alergã spre Nathan. „Eºti bine?”
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Nathan o ignorã, târându-se fãrã sã se opreascã spre camio-
neta lui. 

ªoferiþa SUV-ului, o blondã, dãdu locaþia operatorului 112.
„Domnule”, spuse femeia cu pãr castaniu, „trebuie sã staþi

nemiºcat”.
Nathan continuã sã se târascã, dezorientat, dar hotãrât.
„Nu vã îngrijoraþi de maºinã!”
Încã miºcându-se, Nathan spuse: „Nu-mi pasã de maºinã.”
Se folosi de anvelopã ca sã se ridice suficient pentru a des-

chide uºa neagrã a camionetei. De pe unul dintre scaunele
maºinii se auzi un þipãt strident. Când îl vãzu pe tatãl sãu în
genunchi, transpirat ºi sângerând, bãieþelul dãdu drumul
ºocului stãpânit. Nathan întinse mâna spre el pentru a-l liniºti.

În timp ce sirenele se apropiau, femeia cu pãrul castaniu se
uitã spre Nathan ºi bãieþelul lui în pantalonii micuþi de dril.
Strãinul acesta nu era obsedat de maºina lui. Nu era nebun.

Era un erou – un tatã care îºi riscase viaþa pentru a-ºi salva
copilul.
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CAPORALUL ADAM MITCHELL se apropie de eroicul tatã ce
stãtea pe bara de protecþie din spate a ambulanþei în timp ce un
paramedic se îngrijea de piciorul lui însângerat. Shane Fuller,
partenerul mai tânãr a lui Adam, îl urma pas cu pas. Ceilalþi doi
poliþiºti o intervievau pe femeia care se oprise sã ofere ajutor.
Bãrbatul îºi þinea copilaºul aproape de piept ºi îºi plimba mâna
peste pãrul lui negru mãtãsos. Adam se adresã paramedicului:
„Ce-ar fi sã-l ducem pe copil puþin mai acolo? Cineva sã-l
supravegheze, în timp ce eu îi pun câteva întrebãri acestui
bãrbat.”

„Nu, mulþumesc”, spuse tatãl. „Mi-am luat privirea de la el o
datã; urmãtorul lucru pe care îl ºtiu e cã aproape l-am pierdut.”

Adam se opri, îºi trecu mâna iute prin pãrul lui rar castaniu
închis, apoi întrebã: „Îl poþi descrie pe tipul care þi-a furat
camioneta?”

„De culoare – negru ca mine. Bicepºi uriaºi ºi un pumn
puternic.” Îºi mângâie maxilarul. „Nu vã pot spune prea multe
despre faþa lui, dar vã pot descrie perfect pumnul lui: tare ca
granitul. Are un inel mare de aur. Spre treizeci de ani, poartã un
lanþ mare de aur la gât.”
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„Ai observat orice alt semn caracteristic? Vreun tatuaj?”
„Nu, totul s-a întâmplat atât de repede. Cred cã purta o

bandanã neagrã. Dar ochii mi-erau îndreptaþi spre volan. ªi spre
maºinile din trafic!”

Shane îºi încruntã privirea ºi îºi frecã pungile de sub ochi.
„Dar ce poþi spune despre ºoferul maºinii cu care a fugit?”
„Nu l-am vãzut. Eram preocupat de fiul meu.”
„Eºti norocos cã nu ai fost împins pe ºosea. Nu-mi vine sã

cred cã ai reuºit sã scapi dupã aceastã acrobaþie nebunã.”
„Am avut noroc. Totuºi, n-a fost un gest nebunesc. Ce altceva

puteam face?”
„De ce n-ai lãsat pe seama poliþiei sã-l urmãreascã? Asta e

sarcina noastrã!”
„ªi ce i-ar fi fãcut acel bandit fiului meu? L-ar fi aruncat în

tufiºuri când ar fi plâns? N-am dat drumul acelui volan pentru
cã Jackson este responsabilitatea mea.”

„Eºti conºtient cã þi-ai fi putut pierde viaþa?”
„Da, domnule”, spuse el, legãnându-ºi copilul în braþe. „Dar

nu puteam risca sã-mi pierd fiul.”
Cufundat în meditaþie, Adam încetã sã mai ia notiþe.
Bãrbatul rãnit spuse: „Aºteptam cu nerãbdare sã vã întâlnesc

luni în împrejurãri mai bune.”
„Luni?” întrebã Shane.
„Da. Sãptãmâna viitoare voi începe sã lucrez cu voi.”
Adam aruncã o privire spre notiþele pe care le scrisese mai

devreme. „Nathan Hayes. Mã întrebam de unde îþi ºtiu numele.”
Îi întinse mâna. „Adam Mitchell. Îmi pare bine sã te întâlnesc,
Nathan Hayes.”

„Shane Fuller.”
„Îmi pare bine sã vã cunosc pe amândoi,” spuse Nathan.
„De ce Albany?” întrebã Shane.
„Am dorit sã-mi mut familia într-o zonã mai liniºtitã. Eu am

crescut aici. Am mers la Liceul Dougherty. Viaþa din Atlanta nu
era potrivitã pentru noi.”

Adam se uitã la camioneta lui Nathan. „ªi eu am un F-150.
ªtiu un magazin bun de piese auto. Þi-l notez acum.”
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„Mulþumesc.”
Paramedicul îi întrerupse. „Am terminat deocamdatã cu

piciorul. Cei de la spital se vor ocupa de tine. Trebuie sã te luãm
cu noi. Putem sã fixãm aici ºi scaunul copilului.”

„Vreau sã-l pot vedea pe Jackson.”
Adam se uitã la Nathan. „Þi-aº spune bine ai revenit în

Albany, dar nu-mi place sã o fac dupã o aºa zi nenorocitã.”
„Ei bine, fiul meu e bine. Aºa cã încã mai cred cã e o zi bunã.” Îi

zâmbi lui Jackson ºi continuã sã-l legene încetiºor.
Din maºina lui de poliþie, Adam urmãri cum paramedicii

închiserã uºa ambulanþei ºi plecarã împreunã cu tatãl curajos ºi
copilul sãu.

Porni cu maºina pe ºosea. „Tu ai fi apucat volanul? ªi ai fi
þinut de el în timp ce erai bãtut mãr?”

Shane Fuller se întoarse ºi reflectã o clipã. „Ei bine, mã pot
gândi la câteva scenarii în care putea sã-ºi piardã viaþa, încer-
când asta. Oricât de nebunesc ar pãrea gestul lui, cred cã i-a
salvat viaþa copilului!”

„Deci tu ai fi þinut de volan?”
„Sincer? Nu ºtiu. Tu ai fi fãcut-o?”
Adam se gândi la întrebare, dar nu rãspunse.
Îl tulburã faptul cã nu era sigur de rãspunsul lui.

Purtând mai multe dosare de la biroul ºerifului, Adam intrã pe
uºa din spate ºi privi îndelung la afiºul cel mai impunãtor care
era lipit pe perete, o pozã de 40 x 50 cm cu autograful unuia
dintre cei mai mari fotbaliºti ai echipei Atlanta Falcons din toate
vremurile: Steve Bartkovski. Îl salutã uºor din cap pe Steve,
idolul lui din copilãrie. 

Adam trecu prin hol spre bucãtãrie, unde soþia lui tocmai
termina de spãlat vasele. „Adam, e 8 ºi un sfert! Unde ai fost?”

Victoria avea acea intonaþie în glas, aºa cã Adam îi aruncã acea
privire cu înþeles.

„Am lucrat la rapoarte. Încerc sã nu mai depãºesc niciun
termen limitã. Îmi pare rãu pentru cinã.” Abia intrase pe uºã ºi
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deja era prins în autoapãrare. Abia remarcase buclele negre,
frumos aranjate ale Victoriei, ce cãdeau pe umerii noului pulovãr
albastru. Uneori, chiar dupã 18 ani de cãsnicie, Adam era izbit
de cât de drãguþã era. Dar în seara aceasta zidul se ridicase, iar
gândurile romantice se evaporaserã.

„Ai ratat recitalul de pian al lui Emily.”
Adam fãcu o grimasã. „Am uitat cu totul de recital.”
„Am discutat despre el sãptãmâna trecutã, ieri ºi din nou în

dimineaþa asta. ªi, dacã ai fi venit acasã la cinã, ai fi aflat despre
el.”

„Am avut o zi îngrozitoare. S-au întâmplat o mulþime de
evenimente.”

„Ce e mai important decât copiii tãi?”
Adam adoptã cea mai bunã expresie nimeni-nu-înþelege-un-

poliþist. 
Victoria îºi muºcã buzele, apoi îºi domoli tonul. „Emily m-a

întrebat dacã ar putea sã nu meargã la culcare pânã când vei
ajunge acasã.” Se opri, cãutându-ºi cuvintele. „Dylan a plecat sã
alerge. Când va veni acasã te va întreba din nou despre cursa de
5000 de metri.”

„ªi din nou îi voi da un rãspuns negativ.”
„Eu am încercat sã-i spun asta. Dar este hotãrât sã te con-

vingã sã te rãzgândeºti.”
Uºa din spate se deschise. Adam oftã. „Iar începem.”
Dylan Mitchell, un adolescent brunet ºi slãbuþ de 15 ani cu

un tricou negru fãrã mâneci transpirat ºi pantaloni scurþi roºii,
intrã pe uºã, respirând greu. 

Adam analizã materialele nesolicitate sosite în poºtã aflate în
mâna lui.

„Tati, pot vorbi ceva cu tine?”
„Doar dacã nu e vorba despre cursa de 5000 de metri.”
„De ce nu? O mulþime de alþi bãieþi participã la ea împreunã

cu taþii lor.”
În cele din urmã, Adam se uitã la Dylan. Când a crescut atât de

înalt? „Eºti în echipa de atletism! Nu mai trebuie sã alergi în alte
curse.”
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„Abia mã lasã sã alerg, deoarece sunt în primul an la liceu. Nu
mã pot înscrie la aceastã cursã dacã tu nu alergi împreunã cu
mine.”

„Uite, Dylan, nu mã deranjeazã cã îþi place sã alergi. Dar vor
fi ºi alte curse.”

Dylan se încruntã, apoi se întoarse ºi plecã supãrat spre
camera lui.

Victoria îºi ºterse mâinile cu un prosop de bucãtãrie ºi se
apropie de Adam. „Þi-aº putea sugera sã petreci puþin mai mult
timp cu el?”

„Tot ce vrea sã facã este sã se joace jocuri video sau sã alerge
în cursa de 5000 de metri.”

„Atunci aleargã cu el! Aceastã cursã este doar de 5000 de
metri. Cât înseamnã, trei mile?”

„3,1 mile.”
„Oh, scuzã-mã. Aceste 0,1 mile te vor omorî?” Zâmbi iute,

încercând sã destindã atmosfera dupã acea izbucnire.
„ªtii cã mie nu mi-a plãcut niciodatã sã alerg. Vrei sã joc

baschet? E în ordine. Vrei sã joc fotbal? Oricând. Dar lui nu-i
place ceea ce îmi place mie. Am 40 de ani. Trebuie sã existe o
modalitate mai bunã de a-mi petrece timpul cu el decât sã mã
chinui.”

„Ei bine, trebuie sã faci ceva.”
„M-ar putea ajuta sã construiesc acea magazie din curte. Îmi

voi lua câteva zile libere în sãptãmâna viitoare.”
„El va considera acesta ca fiind proiectul tãu. Mai mult,

majoritatea timpului va fi la ºcoalã. Datoritã antrenamentelor de
atletism nu ajunge acasã decât înainte de cinã, lucru pe care tu
nu-l ºtii, deoarece eºti rareori acasã pânã atunci. Adam, chiar
trebuie sã stabileºti o legãturã cu fiul tãu!”

„Iar îmi þii predici, Victoria.”
„Ea se îndreptã spre chiuvetã ºi aruncã prosopul. Adam se

întrebã dacã era conºtientã de semnificaþia gestului.
„Bunã, tati!” Emily, de nouã ani, intrã în bucãtãrie ºi se

rezemã de tejghea, zâmbindu-i tatãlui ei. Cu pãrul negru buclat
ca al mamei sale, era fermecãtoare în pijamaua ei de prinþesã.
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„Hei, scumpo. Îmi pare rãu cã n-am ajuns la recitalul tãu de
azi.”

„E în ordine.” Se uitã cu ochii mari, negri de ºtrengãriþã. „Am
fãcut trei greºeli.”

„Chiar aºa?”
„Da. Dar Hannah a fãcut patru greºeli, aºa cã m-am simþit

mai bine.”
Adam zâmbi ºi îi ciupi nasul. „ªmecherã micã!”
Emily chicoti.
Adam ocoli masa de bucãtãrie ºi îºi îmbrãþiºã fetiþa. Adam îºi

dãdu seama cum funcþiona ierarhia relaþiilor în familia Mitchell.
Dylan fãcea eforturi mari cu rezultate mici. Apoi venea Victoria.
El încã o iubea, dar în zilele astea într-o clipã lucrurile erau
plãcute, iar în urmãtoarea erau amare. Momentele neplãcute îl
implicau adesea pe Dylan.

Adam dorea ca la sfârºitul zilei sã lase deoparte cea mai durã
slujbã din lume. Nu dorea sã vinã acasã la ea. Dar Emily era o
adevãratã delectare. Era atât de dulce!

„Emily a fost invitatã la ziua de naºtere a lui Hannah.”
„Chiar a fost?” El o îmbrãþiºã strâns pe Emily.
„Mama lui Hannah spune cã o poate duce ea acasã de la

ºcoalã. Dar eu i-am spus lui Emily cã trebuie sã-þi cearã voie þie
mai întâi.”

Emily se rãsuci ca un giroscop. Lui Adam îi plãcea cât de
încântatã era ea de cel mai mãrunt lucrul.

„O, te rog, tati! Te rog, lasã-mã sã merg! Promit cã îmi voi
îndeplini sarcinile ºi îmi voi face tema de casã ºi... orice altceva!
Te rog!” Zâmbetul îi era larg, gropiþele din obraz chiar la locul
potrivit ºi încântarea ei lumina întreaga încãpere.

Adam o întrebã pe Victoria: „A sãvârºit recent vreo crimã sau
vreo fãrãdelege?”

„Nu, a fost foarte cuminte. Chiar ºi-a fãcut curãþenie în ca-
merã fãrã sã i se cearã.”

„Da, dar nu aruncând totul în dulap, aºa-i Emily?”
Micuþa ºtrengãriþã zâmbi cu sfialã.
„Bine, e-n regulã. Dar îmi datorezi o îmbrãþiºare lungã.”
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Emily þipã ºi îºi întinse braþele. „Da! Îþi mulþumesc, tati!”
În timp ce Emily îºi arunca braþele în jurul gâtului lui Adam,

Dylan intrã repede în bucãtãrie sã ia un mãr. Se holbã la tatãl lui
care o îmbrãþiºa pe Emily. Ca de obicei, surioara lui era în centrul
atenþiei. Dylan simþi cum îi scrâºnesc dinþii. Întotdeauna el îi dã ei
tot ce-ºi doreºte. Cu mine nici mãcar nu aleargã într-o cursã!

Dylan ºtia cã era invizibil pentru tatãl lui, dar o vãzu pe
mama sa uitându-se spre el. De obicei, ea îl observa. Tatãl lui n-o
fãcea niciodatã. Doar când îi spunea sã tacã.

Dylan îi întoarse spatele tatãlui sãu ºi se retrase în dormitorul
lui.

Nu trânti uºa. Dacã ar fi fãcut-o, casa s-ar fi zguduit.
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LUNI DIMINEAÞA, Adam intrã în bucãtãrie la 7:10 ºi se întinse
dupã vasul aproape plin cu fripturã franþuzeascã. Problema mea
este cã dimineaþa vine întotdeauna înainte de prima mea ceaºcã de
cafea. 

Adam ºtia cã zilele de duminicã ar trebui sã fie odihnitoare,
dar ziua de ieri fusese tensionatã. Când Dylan refuzã sã meargã
la bisericã, Adam fu nevoit sã insiste, iar Dylan rãmase prost
dispus pânã duminicã seara la cinã. Adam îl mustrã aspru.
Victoria obiectã, iar Adam îi spuse cã Dylan trebuia sã se ma-
turizeze ºi sã nu se mai bosumfle când lucrurile nu decurg dupã
bunul plac. Victoria era convinsã cã Dylan ºi Emily le auziserã
schimbul de vorbe pe acel ton ridicat. O atmosferã ostilã se
instalã în seara aceea în locuinþa Mitchell.

Victoria stãtea acum la masa de bucãtãrie savurându-ºi
cafeaua de dimineaþã. Zâmbetul ei ºters îi transmitea lui Adam
cã era încã supãratã, dar cã nu avea de gând sã-ºi rãzbune
nefericirea surprinzându-l cu un cuþit ascuþit.

Adam înfulecã o bucatã de fripturã ºi un bol de cereale, apoi
trecu prin camera de zi ºi îºi aduse omagiul obiºnuit lui Steve
Bartkowski. Steve nu îmbãtrânea. Nu-i cerea nimic lui Adam ºi
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îi aducea aminte de fanteziile lui copilãreºti. Pe atunci, Adam
visa sã devinã jucãtor de fotbal sau astronaut. În timp ce ieºea de
pe ºosea se gândi la bãieþii care visaserã sã devinã poliþiºti, iar
acum sunt oameni de afaceri. Poate cã, atunci când îl vedeau, ei
îºi imaginau cã Adam îºi trãia visul. 

Da, corect.
Slujba unui poliþist nu era uºoarã. Prin urmare, de ce a fi soþ

ºi tatã pãrea ceva mult mai dificil?
Zumzetul obiºnuit al conversaþiei umplea sala de întâlniri de

la biroul ºerifului, presãrat fiind cu râsete când poliþiºtii îºi îm-
pãrtãºeau povestirile preferate pe care le spuseserã de atâtea ori
în timp ce aºteptau sã înceapã întâlnirea turei respective. Încã-
perea din cãrãmizi albe de zgurã, ticsitã cu 14 mese de lemn
pliabile în douã rânduri, având un culoar îngust între ele ºi un
podium în faþã, n-ar fi putut fi confundatã cu sala de ºedinþe a
unui director.

Totuºi pereþii goi ºi atmosfera de colegialitate erau o con-
solare familiarã ºi când Adam intrã în sala de ºedinþe se simþi
ca acasã, mai mult decât se simþise cu familia lui în ziua pre-
cedentã.

Adam ºi Shane stãteau unul lângã celãlalt pe scaune negre,
incomode, aºa cum fãcuserã în ultimii 13 ani, având în faþã
ceºtile de cafea din polistiren expandat, carneþelele ºi pixurile. În
faþã, la stânga lor, stãtea David Thomson de 23 de ani, cu o faþã
tinereascã, arãtând ca un absolvent care se juca de-a poliþistul.
Zece alþi poliþiºti, opt bãrbaþi ºi douã femei, stãteau în jurul lor,
câte doi la fiecare masã.

Adam se întoarse spre Shane: „Hei, sâmbãtã fac fripturã la
grãtar. Vrei sã vii?”

„Voi trece ºi voi mânca una. Poate chiar douã.”
„Aºa te vreau.” Se înclinã în faþã. „David, tu ai o viaþã

monotonã. De ce nu vii ºi tu?”
„Nu e deloc adevãrat.”
„Nu? Ce faci în weekendul ãsta?”
„Ã... ã... Ei bine, depinde dacã...”
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„Bun. Ne vedem sâmbãtã.” Adam ºi Shane izbucnirã în râs.
David zâmbi stingherit.

Sergentul Murphy – un veteran ager ºi îndesat – începu
apelul. „Bine, sã începem. Mai întâi, David Thomson a su-
pravieþuit în primul lui an de stagiar.”

Izbucnirã aplauze. Adam ridicã o mânã ca sã-l salute. David
zâmbi jenat ºi îºi ridicã mâna sã le mulþumeascã pentru laudele
primite.

„ªtii ce înseamnã asta”, îi spuse Shane. „Acum poþi folosi
gloanþe adevãrate!”

Toatã lumea râse. Între timp intrã pe uºã un ofiþer îmbrãcat în
uniformã, recunoscut doar de Adam ºi Shane.

„Acum vreau sã vi-l prezint pe noul partener al lui Thomson,
Nathan Hayes. El se va alãtura departamentului nostru. Are opt
ani experienþã la Departamentul de poliþie din Districtul Fulton,
Atlanta. Dar a crescut aici în Albany. Haideþi sã-l întâmpinãm
cum se cuvine!”

Poliþiºtii îl aplaudarã pe Hayes. El îi salutã în timp ce se aºezã
pe scaunul gol de lângã David, apoi îi întinse mâna acestuia.

„Din nefericire, Hayes a avut deja o altercaþie cu doi dintre
membrii bandelor noastre. Sunt sigur cã aþi auzit povestea. Nu
ºtiu care este politica departamentului de poliþie din Atlanta, dar
în Albany noi recomandãm sã se stea în interiorul maºinilor pe
ºosea.”

„Voi încerca sã-mi amintesc lucrul acesta.”
„Avem douã noi mandate azi: Clyde ºi Jamar Holloman. Doi

clienþi vechi care au început sã distribuie droguri în Sheffield.
Vreau ca ambele echipe care se ocupã de mandate sã se implice
în acest caz. Toþi ceilalþi vã continuaþi patrularea obiºnuitã. Acum
ºeriful vrea sã ne spunã ceva în aceastã dimineaþã. ªerifule?”

În încãpere intrã un bãrbat înalt ºi roºcat în uniformã. Dupã
frizurã, arãta ca un puºcaº marin ºi de fapt chiar fusese unul.
Ochii lui albaºtri, scânteietori pãreau obosiþi. ªeriful Brandon
Gentry îºi fãcea rar apariþia în sala de apel, aºa cã poliþiºtii ºtiau
cã trebuie sã fie ceva important.

„Aº dori sã vã vorbesc despre un e-mail care mi-a venit la
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birou. S-a realizat un studiu recent despre creºterea violenþei în
activitatea bandelor. El spune cã în aproape fiecare situaþie: cei
care fug de casã, cei care renunþã la ºcoalã, copiii care se dro-
gheazã, adolescenþii din închisoare – existã un element comun.”

ªeriful Gentry se opri ºi citi din foaia tipãritã. „Caracteristica
pe care o au cel mai mult în comun este un cãmin fãrã tatã. Asta
îi face pe copiii care cresc fãrã tatã sã fie problema noastrã cea
mai gravã ºi sursa a o mie de alte probleme. Studiul aratã cã,
atunci când tatãl este absent, existã o probabilitate de cinci ori
mai mare ca aceºti copii sã comitã suicid, de zece ori mai mare sã
foloseascã droguri, de paisprezece ori mai mare sã comitã un
viol ºi de douãzeci de ori mai mare sã ajungã în închisoare.”

Se uitã atent la poliþiºti înainte de a continua. „Studiul se
încheie astfel: «Deoarece taþii îºi pãrãsesc în numãr tot mai mare
cãminele, aceste procente continuã sã creascã, conducând la o
violenþã tot mai mare a bandelor ºi la un numãr crescut de
infracþiuni.»”

ªeriful lãsã jos foaia de hârtie. Poate vã gândiþi, de ce ne spui
lucrul acesta, deoarece atunci când ne confruntãm cu el pe
stradã, de obicei este prea târziu? Motivul este ceea ce v-am spus
de o sutã de ori – rata de divorþ în rândul poliþiºtilor este
ridicatã. ªtiu cã a lucra în ture este dificil. Dar concluzia este
urmãtoarea: când vã terminaþi munca, mergeþi acasã ºi iubiþi-vã
familiile. În ordine, sunteþi liberi. La treabã!”

ªeriful ieºi cu paºi mari, iar poliþiºtii se ridicarã.
„Mergeþi acasã ºi iubiþi-vã familiile?” râse zgomotos sergentul

Brad Bronson, spunându-i sergentului Murphy. „Odinioarã doar
ne spuneau: «Arestaþi-i pe bãieþii rãi ºi faceþi-vã treaba!»”

„Da, ºi cei mai mulþi dintre noi am divorþat, inclusiv eu ºi cu
tine. ªeriful încearcã doar sã se aibã grijã de bãrbaþi. Ar trebui 
sã-i arãþi mai mult respect.”

„Spune vorbe mari, dar fãrã suport”, îi spuse Bronson lui
Murphy mult prea tare. „A dus-o bine prea multã vreme.”

Adam îl mãsurã pe Brad Bronson, o namilã de om. Avea 1,98
înãlþime, cântãrea peste 135 de kilograme distribuite nu prea
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avantajos, avea cute de grãsime ºi semãna cu o bezea uriaºã în
pantaloni, dar reuºea totuºi sã intimideze. Pãrul care îi crescuse
odatã pe capul lui chel uriaº se mai gãsea doar în jurul urechilor.
Fruntea îi era de griul hârtiei de ziar, unele vene fiindu-i zdro-
bite permanent ca urmare a loviturilor de cap aplicate infrac-
torilor necooperanþi. Cu gâtul gros ºi fãrã bãrbie, Bronson
mirosea a fum de þigarã. Sergentul credea cã „prea prost ca sã
trãieºti” era un verdict valid al juriului.

Shane îi ºopti lui Adam: „Existã multã gravitate în aceastã
lume, dar Bronson foloseºte mai mult decât partea care i se
cuvine.”

„Ei bine, bãieþi”, spuse Bronson bombãnind. „Eu voi menþine
strãzile sigure, în timp ce voi veþi duce doamnele la balet.”

„Încotro o iei azi, sergente?” întrebã Adam.
„Spre cea mai durã parte a oraºului. «Desigur, cea mai durã

parte a oraºului este oriunde se întâmplã sã mã aflu eu.» Chiar
în acea clipã, Bronson îi aruncã lui Adam privirea lui de ne-
pãtruns, una care l-ar fi fãcut chiar ºi pe Clint Eastwood în cea
mai bunã perioadã a sa sã topeascã ca un melc pe care ai pus
sare. Îºi drese vocea zgomotos, precum un malaxor de ciment.

Bronson se comporta dur, dar Adam vedea dincolo de apa-
renþe. În cei doisprezece ani de când îl cunoºtea, Bronson
avusese douã soþii ºi patru copii. Bronson le dãdea tot timpul
dureri de cap superiorilor sãi. Reuºise sã-l irite pe ofiþerul de la
relaþii publice, care îi þinea predici în mod repetat cu privire la
comportamentul lui public ºi la dispreþul faþã de media.

În timp ce poliþiºtii ieºeau ºi discutau una alta, mai mulþi îi
strânserã mâna lui Nathan.

„Nu pleca”, îi spuse Shane lui Adam, apoi merse sã vorbeascã
cu Riley Cooper.

Adam se apropie de Jeff Henderson, partenerul lui Cooper,
care se alfa la zece metri depãrtare, lângã maºina lui de
patrulare. Fiind un veteran de 56 de ani, Jeff îºi fãcuse o carierã
din a forma poliþiºti începãtori, aºa cum procedase cu Adam în
urmã cu ºaptesprezece ani. Anul trecut, dupã absolvirea celui
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mai mic fiu al lor, Emma, soþia lui Jeff, înaintase actele pentru
divorþ ºi se mutase în California ca sã fie aproape de copiii mai
mari ºi de nepoþi.

Maxilarul lui Jeff era încã ferm, dar obrajii îi erau mai blânzi,
iar ochii lui albaºtri, care obiºnuiau sã strãluceascã, pãreau acum
mai ºterºi. Adam îi întinse mâna. Jeff i-o strânse, dar strânsoarea
îi era mai slabã ca înainte.

„Cum mai eºti, Jeff?”
El ridicã din umeri. „Nu mã pot plânge. Nu ar ajuta la nimic

dacã aº face-o.” Vocea lui, odatã puternicã, pãrea acum la fel de
slabã precum strângerea lui de mânã. Deºi zâmbea, zâmbetul îi
pãrea forþat.

„Ce mai face Jeff jr.?”
„Încã e în viaþã, cred. Nu mi-a vorbit de un an. El ºi sora lui

sunt de partea mamei lor. Brent este acum la facultate, nu a mai
venit acasã.”

„Îmi pare rãu, Jeff.”
„Aºa e viaþa.”
„Te mai supãrã stomacul?”
„Uneori e bine, alteori... am senzaþia cã s-a întâmplat ieri.”
Evenimentul s-a petrecut cu patrusprezece ani în urmã, când

Jeff ºi Adam au înfruntat unui hoþ care fugea dintr-un magazin.
Jeff l-a placat pe o alee ºi tipul i-a înfipt un cuþit în stomac. I-a
strãpuns intestinul subþire. Jeff a suferit douã operaþii ºi un
tratament interminabil, dar de atunci lucrurile n-au mai mers
bine.

Trebuia ca timpul sã-l vindece pe Jeff, dar n-a fãcut-o. Doar 
l-a îmbãtrânit. Unii poliþiºti au rãmas în formã, mulþi alþii ºi-au
pierdut energia. Acum Jeff pierdea vremea; îºi fãcea slujba cu
mai puþinã pasiune. Avea un alt partener tânãr, Riley Cooper,
care era entuziasmat, aºa cum fusese Adam. Dar Jeff nu pãrea a
mai fi mentorul plin de energie. Avea atât de multe de oferit,
totuºi nu mai pãrea sã ofere ceva altora. Din pãcate, se gândi
Adam, asta nu era doar pierderea lui Riley, ci ºi a lui Jeff.

Fie din cauza durerii permanente, fie din cauza traumei
înjunghierii, Jeff pe care îl cunoscuse Adam cu ani în urmã nu
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mai era acelaºi cu Jeff pe care îl cunoºtea acum. La început,
Emma fusese o soþie de poliþist model, fiind alãturi de soþul ei,
încercând sã-l ajute. Dar el nu o lãsa sã-l ajute. Într-o zi, în urmã
cu treisprezece ani, Adam merse sã-l ia pe Jeff de acasã. Înainte
ca Adam sã ajungã la uºã, aceasta se deschise. Jeff ieºi valvârtej,
trântind-o în urma lui. Emma strigã de la fereastrã: „Nu mai da
vina pe familia ta! Nu noi am înfipt cuþitul în tine!”

Adam nu uitase niciodatã acel moment jenant. Nici Jeff nu-l
uitase, deºi nu vorbea niciodatã despre el.

Jeff se uitã atent la Adam, parcã prin ceaþã. „Familia ta e bine?”
„Da. ªtii, problemele obiºnuite. Dar suntem bine.”
Jeff dãdu din cap. Adam avea senzaþia cã sunt doi bãtrâni în

balansoare pe veranda din faþa casei care îºi spun: „Da, dom-
nule” unul celuilalt fãrã a avea ce sã discute. Se gândi sã-l invite
pe Jeff la pescuit sau la un joc cu mingea. Dar dacã ei nu erau în
stare sã poarte o conversaþie de cinci minute, de ce sã-ºi petreacã
împreunã mai multe ore?

„Sunt gata, Adam!” strigã Shane în timp ce Riles Cooper, cu
ochelarii de soare pe nas ºi plin de putere ºi entuziasm tineresc,
se apropie de maºina lui Jeff.

„Pe mai târziu, Jeff”, spuse Adam.
„Pe mai târziu.”
În timp ce Adam pãºi spre Shane ºi maºina lui, se gândi la

încurajarea ºerifului de a-ºi lãsa munca în urmã atunci când i se
termina tura. De câte ori i se spusese asta? De o sutã de ori? De
câte ori fãcuse aºa? De prea puþine ori.

Acum Adam Mitchell trebuia sã aresteze câþiva dintre aceºti
tineri fãrã tatã despre care vorbise ºeriful. ªi, dacã nu era atent,
ei puteau face ca ºi copiii lui Adam sã rãmânã fãrã tatã.

Derrick Freeman, în vârstã de ºaptesprezece ani, înainta dinspre
liniile ferate spre strãzile Washington ºi Roosevelt. Înalt ºi
subþirel, purta o cãmaºã violetã în carouri, iar dedesubt un tricou
marca Volcom ºi blugi negri trei sferturi. Având celularul la
ureche, se apropie de o magazie abandonatã.
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