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Capitolul 1 

 

 

O bubuitură asurzitoare cutremură clădirea.  

În sală se făcu întuneric.  

Instinctiv își verifică pumnalul prins la coapsă. Locotenentul o ironizase de multe ori 

pe seama armei sale de modă veche, dar nu o dată acel pumnal îi salvase viața. Acum îl căuta 

prin beznă, îi căzuse când se aruncase la podea și își blocase glezna între două scaune. Îi simți 

metalul rece și, luându-l, îl fixă în teacă, apoi îl acoperi. 

- Ne regrupăm, auzi vocea locotenentului în receptorul din ureche. Ușa din spate... 

Își aminti că ieșirea din dosul sălii era înspre nord-est, adică în dreapta ei, la 

aproximativ treizeci și cinci de metri. În jurul ei se auzeau voci, încercă să-și croiască drum 

prin întuneric. De câteva ori se lovise de trupurile celor din sală, nimeni nu era rănit grav, 

deocamdată. Era liniște, nimeni nu țipa. Așteptau să primească ajutor. 

- Subiectul este cu mine! Am ieșit pe hol, se auzi din nou vocea superiorului său. 

Ajunse în curând la ușă. Oare cât de sigură era acea ieșire? Ce se întâmplase afară? 

Explozia supersonică persistase pentru câteva clipe, dar auzul ei își revenise mai târziu. 

Ferestrele clădirii nu rezistaseră undelor de șoc. Auzi pașii grupați ai unității sale și se grăbi 

să-i ajungă din urmă. Locotenentul îi ceruse să se întoarcă la mașină, îl uitaseră pe Max pe 

banchetă. Explozia o surprinse la distanță de ceilalți. 

Îi auzi în parcarea subterană. Ea cobora scările grăbită, folosind ochelarii de vedere 

nocturnă. 

- Unitate mobilă neidentificată. 

- Unde, Max? întrebă ea. 

Nu îi plăcea ce se întâmpla. Dacă ei erau ținta atacului, atunci erau în mare pericol. 

- Sud-vest. Tun supersonic. 

Își simți inima bătându-i cu putere. Fără Max unitatea de comando mergea pe bâjbâite, 

iar acum se părea că se îndreptau exact spre inamic.  

- Jones, inamic la sud-vest! încercă să-i anunțe. 



În clipa următoare auzi țiuitul infernal al tunului, apoi bubuitura. Nu mai auzi nimic în 

receptor pentru câteva momente. Arma nu o afectase, se afla la distanță. Apoi se auzi un 

automobil străin, nu era dintre unitățile lor mobile. Dar știa că se apropia. Scoase pușca cu 

plasmă pe care o ținea prinsă pe spate și așeză pistolul în teaca de la curea. Auzi un geamăt 

slab. 

- Max, unde sunt? 

- La doi metri și jumătate în dreapta ta. Unul singur are semne vitale. 

Își ținu respirația. Erau camarazii ei. Formaseră acea trupă de elită în urmă cu trei ani, 

dar pe locotenent îl știa de mai bine de zece ani, când a ajuns prima dată sub comanda lui. 

Formau o familie, își purtau singuri de grijă.  

Îi găsi. Se aplecă, mâna i se înfundă în masa gelatinoasă. Își retrase mâna rapid, 

ținându-și respirația. Se întinse în cealaltă parte, găsi alt trup inert, încă era cald. Geamătul se 

auzea aproape. Dădu peste trupul locotenentului, nu respira. Își simți pieptul strângându-i-se. 

Auzi mișcări la câțiva metri distanță. Trebuia să acționeze rapid. Ajunse la cel care gemea, era 

protejat cu scutul plasmatic. Căută dispozitivul și îl găsi pe brațul stâng al individului, apoi îl 

dezactivă. 

- Trebuie să plecăm, șopti ea. Acum! 

Îl înșfăcă de braț și-l trase după ea. Individul se mișca greoi, își dădu seama că era 

rănit. Pașii se apropiau cu repeziciune. Știau unde sunt, erau profesioniști. 

- Max, activează codul de bruiaj. 

Nu dădu drumul încheieturii brațului celui pe care îl trăgea după ea, ținându-l strâns. 

La un moment dat își dădu seama că ceva se apropiase. Se opri brusc, iar cel care o urma se 

izbi de trupul ei, clătinând-o. Era solid și respira sacadat. Se întoarse cu fața la el și îi acoperi 

gura, prinzându-i nasul cu degetele. Trupurile lor erau lipite, cu respirația tăiată. Individul nu 

ripostă, chiar dacă îi simțea sudoarea rece prelingându-i-se pe față. Mișcarea din fața lor se 

îndepărtă. Îi eliberă fața, apoi îl prinse din nou de braț și porniră. Erau singuri, dar pericolul 

nu dispăruse. Erau căutați. Drone de recunoaștere zburau peste tot. 

Stătea ascunsă după bordura de beton, culcată, și pândea mișcările de afară. Clădirea 

era înconjurată. Inamicii făceau parte din trupe de elită. Cel pe care îl târâse după ea, stătea 

întins alături, privind în tăcere în aceeași direcție.  

- Max, care e starea subiectului? 

Individul nu reacționă. 

- Contuzie minoră gleznă stângă, fără fracturi. Rană profundă gambă dreaptă, fără risc 

vital. 

Bărbatul se ridică. Ea rămase nemișcată. 

- Max, structura subsolului... 

Scoase microcomputerul sub formă de tabletă din buzunarul interior al hainei și îl 

așeză alături. Apăru o hologramă cu structura clădirii, apoi subsolul. Căuta un plan de 

scăpare. După câteva clipe se ridică. Individul pe care îl păzea își bandaja rana de la gambă cu 

fâșii făcute din tricoul pe care îl purtase. Luă geaca de piele peste haina de corp care îi 

rămăsese și se ridică, așteptând ca ea să se decidă. Închise unitatea de securitate și o așeză 

înapoi în geacă. 

- Urmează-mă! 

Coborâră pe niște scări dărăpănate, nefolosite de câteva decenii și ajunseră la subsolul 

neluminat. Bărbatul o urma șchiopătând, încercând să respire aerul greu. În curând ameți, dar 

garda lui nu dădea semne de disconfort. 

Tânăra se opri și urmări planul subsolului. Ceva nu îi plăcea. Inamicii se apropiau, 

trebuia să găsească o altă cale. Căută și o găsi. Porni în fugă. Își auzea însoțitorul urmând-o cu 

greu, dar în meseria ei nu era loc pentru sentimente. Oricum, sufletul ei pierduse de mult timp 

capacitatea de a empatiza.  



Se gândea de multe ori dacă nu ajunsese mai rece decât o stâncă, dar era mulțumită de 

ea. Zâmbea de fiecare dată când își amintea de reproșul pe care i-l făcuse ultima dată 

comandantul ei. Acum el era mort, iar ea trăia, și nu pentru că avea vreun merit, ci pentru că 

el îl uitase pe Max în mașină. Oare îi părea rău pentru colegii ei? Bineînțeles! Erau singura ei 

familie, își aparțineau unul altuia, își purtaseră mereu de grijă. Acum rămăsese doar ea... 

Ajunseră la gura de aerisire și smulse gratiile de la intrare, apoi sări înăuntru. Bărbatul 

urcă cu greu, târându-se în patru labe în urma ei. 

Peste o jumătate de oră ieșiră printr-un canal, la distanță de o stradă de clădirea 

hotelului. Oameni înarmați mișunau în jurul clădirii din care tocmai scăpaseră... 

Tânăra porni motocicleta. 

- Ce aștepți? se întoarse spre bărbatul care o privea încruntat. 

Se urcă în spatele ei. 

- Ține-te bine! 

O cuprinse după talie, dar o strânse doar când motocicleta demară.  

După o bucată bună de drum în pustietatea care se întindea în afara metropolei opriră 

în apropierea unei case dărăpănate, undeva într-o pădurice.  

Se înnopta. Tânăra introduse motocicleta în clădire, apoi, așezându-și armele pe masa 

acoperită de praf în încăperea distrusă de vreme, porni unitatea de securitate. 

- Max, scanează perimetrul! 

Se întoarse spre bărbatul care rămase în mijlocul încăperii. 

- Ai vreun emițător? 

- Ăă... nu. 

- Dezbracă-te! 

- Poftim?! 

- Am spus să te dezbraci! ridică ea vocea. 

- De ce? 

Luă pistolul și îl îndreptă spre creștetul lui. 

- Dezbracă-te! În clipa asta! Altfel îți prăjesc creierul! 

O privi uimit, iar în clipa următoare începu să-și dezbrace geaca. 

- Toate hainele! strigă ea cu arma ațintită în continuare asupra lui. 

Se grăbi să-și scoată haina de corp, apoi pantalonii. Rămase în boxeri. 

- Complet!  

- Nu înțeleg... 

- La pielea goală! 

Era încruntată. Bărbatul se întoarse cu spatele și își dezbrăcă lenjeria.  

- Ești mulțumită? întrebă întors. 

Își așeză arma pe masă, apoi se apropie și își puse mâinile pe scalpul lui, ridicându-se 

pe vârfurile picioarelor. Individul era mai înalt decât ea cu aproape un cap. Își trecu degetele 

prin părul lui moale, scurt și blond. Apoi își coborî privirea, analizându-i pielea cu atenție. 

Bărbatul rămase nemișcat. 

- Ce faci? întrebă el, dar nu primi niciun răspuns. 

Îi simți degetele apăsând pielea cefei, umerilor, brațelor, apoi coborând pe spate. Chiar 

dacă nu era o atingere senzuală, simțea fiorii care îi făceau pielea de găină. 

După câteva clipe se așeză în fața lui. El își acoperi goliciunea cu mâinile. 

- Depărtează brațele de corp! 

O privi clipind. 

- Nu înțelegi ce îți cer doar cu o armă la tâmplă?! 

- Cred că e o mare neînțelegere... 

- Nu am timp de povești! 



Ridică brațele privind în tavan. Era al naibii de excitat din cauza atingerilor ei 

anterioare și îi venea să intre în pământ de rușine! Își dorea să o strângă de gât pentru umilința 

la care îl supunea! Dar ce șanse avea în fața ei? 

Îl analiză cu atenție, aplecându-se. Ea rămase în genunchi când îi dădu o nouă 

comandă. 

- Depărtează picioarele! 

Bărbatul pufni nervos, dar execută comanda. Simțea că era la un pas să explodeze. În 

clipa următoare îi strânse în pumn scrotul. Îi scăpă o înjurătură, prinzând-o de mâna care 

rămase în zona lui sensibilă și o privi plin de furie. Ea îi dădu drumul și se apropie de haine. 

Scrâșnea din dinți. Se apropie și smuci din mâna ei lenjeria. 

- Sper că ești satisfăcută! 

- Nu ai fi în stare să mă satisfaci! 

Își îmbrăcă lenjeria în timp ce ea îi cerceta celelalte haine.  

- Max, vreau date despre subiect! 

- Informațiile sunt securizate. 

- Securizate pe naiba! 

- Nu pot accesa nivelul de securitate al subiectului, se auzi vocea masculină a unității. 

Își luă pistolul și îl încărcă, apoi se întoarse spre el și îl fixă. 

- Dacă nu îmi spui cine ești, nu-mi pasă că ești mort! 

- Dacă mă omori, vei fi vânată pentru tot restul vieții tale, oriunde vei ajunge pe 

această planetă! 

- Crezi că-mi pasă de viața ta?! Echipa mea a fost decimată! 

- Dacă mă ajuți să aflu cine mă vrea mort vei afla cine i-a omorât! 

- De unde să știu că nu i-ai omorât chiar tu? 

- Omoară-mă! se încruntă lipindu-și fruntea de țeava armei. 

- Ai vreun implant? 

- Nu! Vrei să mă verifici? Mă dezbrac din nou?! 

Se priviră fix. Femeia lăsă arma, apoi ieși. Bărbatul se îmbrăcă. 

După o vreme îl auzi intrând în încăperea în care se așezase pe un fotoliu, cu arma în 

poală. Rămase cu ochii închiși, iar după ce îl simți că iese, îi deschise. Nu trecu multă vreme 

până când merse să îl verifice. Dormea în șezut, pe o canapea prăfuită. 

Se întoarse în încăpere și luând unitatea portabilă, se așeză. 

- Max, ce date ai despre subiect? 

- Grad înalt de securitate. Trebuie predat în siguranță la destinația stabilită. 

- Cine ar fi putut să cunoască date ultrasecrete despre unitatea noastră? 

- Date insuficiente. 

- Max, spune-mi ceva ce nu știu! 

Rămase câteva clipe în liniște. 

- Locotenentul Jones nu a primit nicio informație cu privire la identitatea subiectului, 

se auzi vocea unității. 

- De ce ar fi acceptat o asemenea misiune fără să știe date? 

- Jones a fost chemat la o întâlnire secretă. 

- Nu a notat nicio informație? 

- Nu. 

- Cine ar fi putut să știe despre misiune? 

- Cineva cu acces la nivel înalt de securitate. 

- Ce știi despre individ? 

- Nu am date despre identitate... Sex masculin, păr blond, ochi cu o nuanță rară de 

albastru ca topazul. Se cunosc puțini oameni cu această pigmentație a irisului. 

- Care sunt aceia? 



- Născuți sub înfluența Lunii de topaz. 

- Am auzit povești despre astfel de oameni... Sunt persoane cu abilități speciale. Dar 

individul ăsta nu-mi inspiră decât dezgust. Ce nivel de securitate crezi că are? 

- Inaccesibil. 

Oftă lung. 

- Sper totuși că nu mi-au fost omorâți camarazii pentru un nenorocit de medium sau 

porcării de genul ăsta! 

- Scepticismul tău îți aprofundează ideile ateiste. 

- Amăgirile sunt pentru cei slabi. 

Bărbatul păși cu grijă în întunericul din hol, când se trezi cu o armă la tâmplă. 

- Dacă mai faci un pas, te las fără cap! 

- Dacă nu găsesc toaleta, voi face pe mine! 

Lăsă arma.  

- Capătul coridorului, la stânga... 

Se întoarse spre ea, dar dispăruse. Femeia aia îi provoca fiori reci. Îi urmă indicațiile și 

găsi ușa. 

Nu dormi aproape defel peste noapte. Îi era cumplit de foame. Zorii apărură puțin după 

ora cinci. Se opri în ușa încăperii. Femeia își ridică privirea, așezată pe fotoliul vechi. 

- Ce dorești? îl întrebă ea. 

- Am nevoie de mâncare. 

- La mâncare îți stă gândul?! 

- Este prima mea prioritate în această dimineață. 

- Nu și a mea! Și facem ce zic eu! 

- Care e prioritatea ta? 

- Să te livrez la destinație! 

- Cât de departe suntem de destinație? 

- Aproape o sută de kilometri... 

- Perfect! Să pornim! 

Se ridică și, apropiindu-se, îl privi încruntată. 

- Ai omis un lucru! 

- Care? 

- Camarazii mei sunt morți cu toții! 

- Ce treabă am eu cu asta? 

Îl prinse de haină și, smucindu-l, îl obligă să se aplece. 

- Nici eu nu mai am nicio treabă cu siguranța ta!  

- Mă îndoiesc! Ai fost plătită să mă aperi! 

- Greșești! Odată ce comandantul nostru este mort, nici unul dintre noi nu mai primim 

plata! Eu nu exist în sistem! 

El râse. 

- Ce te amuză? 

- Crezi că nu exiști? Toți existați! 

- Da?! Ce știi despre mine? 

- Nimic, răspunse el sec. 

- Atunci?! 

- Nu m-a interesat identitatea niciunuia dintre voi. 

- Da?! Ghinion! Pe mine mă interesează identitatea ta, și te asigur că o voi afla până 

când te voi preda, viu sau mort! 

- Succes! 

- Ești tare încrezător în tine! 



Se priviră încruntați. Apoi îi dădu drumul și făcu un pas în spate. O deranja înălțimea 

lui care o obliga să-și lase capul pe spate când îi privea chipul angelic. 

- Cine putea afla despre faptul că unitatea mea te păzește? 

- Nu știu. 

- Cine are acces la date despre tine? 

Nu-i răspunse. Ea râse. 

- Te crezi un dur? Cu mine ai dat de dracu! 

Stomacul lui scoase un geamăt.  

- Am nevoie de mâncare, altfel s-ar putea să leșin de foame! 

- Nu există niciun restaurant pe o distanță de câțiva kilometri, iar dacă intrăm în zone 

locuite s-ar putea să fim identificați. Cei care te vreau mort au acces la nivel înalt de 

securitate. 

Femeia luă unitatea portabilă de securitate și ieși. 

- Ce ai de gând să faci? o urmă el. 

- Să-ți caut mâncare! 

- Să-mi cauți?! 

- Plante comestibile. În zonă avem șanse să găsim numai rozătoare și păsări de 

dimensiuni mici. 

- Sunt vegetarian! 

- Minunat! Păzesc un țap! 

Nu comentă. Max identifică plante cu frunze și rădăcini comestibile. Masa nu avea un 

gust prea bun, dar durerea de stomac îl făcu să înghită ce primi. Mânca și ea fără să schițeze 

vreun semn că i-ar displăcea.  

- Ne întoarcem după motocicletă? 

- Face zgomot... 

- Vrei să mergem pe jos o sută de kilometri? 

- Nu te simți în stare? 

O privi clipind. Vorbea serios? Fără ca ea să-i dea vreo explicație, porniră la drum. 

Femeia aceea era nebună?! Câți ani avea?! Cu siguranță mai puțini decât el, și nici el 

nu avea prea mulți! Observase dispozitivul mic de aproximativ 20 per 10 centimetri pe care îl 

numea Max. Trebuia să pună mâna pe el, să afle câte ceva despre ea. Știa cine era Jones, dar 

nu avea habar cine erau ceilalți din unitatea lui. Putea fi oricare dintre ei trădător, poate chiar 

ea. Nu avea de gând să-și pună viața în mâinile unei nebune. Dar deocamdată unitatea de 

securitate era la ea, iar acea unitate era singurul lui mijloc de supraviețuire. 

Nu o luară pe drumul betonat, ci, la început, printre copacii rămași după defrișările 

masive din urmă cu câteva decenii. După vreo două ore în care nu scoaseră un cuvânt, 

ajunseră să urmeze cursul unui pârâu. 

- Se apropie o unitate aeriană de supraveghere, anunță Max. 

- De unde? 

- Ora cinci. 

Îl înșfăcă de încheietura mâinii, luându-l prin surprindere. 

- Suie-te deasupra mea și prefă-te că vrei să mă săruți! 

- Ce să fac?! 

Îi reteză picioarele cu o mișcare bruscă, iar el se prăbuși peste ea. Femeia gemu, 

încruntându-se.  

- Ești greu cât un bou! 

Înainte de a protesta, îl trase aproape, apoi își descărcă pistolul în drona care apăruse 

deasupra lor. 

 - La naiba! înjură el acoperindu-și urechea de lângă care se descărcase arma. Încă 

zăcea deasupra trupului ei. 



Ea îl îmbrânci, răsturnându-l alături, o mișcare care îl luă din nou prin surprindere. 

- Data viitoare încearcă să nu mă strivești! zise ridicându-se. 

- Mai am nevoie de auz! 

- Eu nu am nevoie de auzul tău! 

- Crezi că ne-a scanat? 

- Nu, numai dacă cineva îți cunoaște dimensiunea șezutului. 

Tânăra se ridică și, fixându-și pistolul în teacă, se îndepărtă. 

Se ridică scuturându-și praful de pe haine și o urmă. 

- Când crezi că vor trimite alta? 

- În curând. Max, unde sunt? 

- Aproximativ trei ore distanță. 

- Trebuie să găsim adăpost. 

- La opt kilometri distanță spre nord există așezări părăsite. 

- Arată-mi! 

Porniră în fugă în direcția pe care le-o indicase unitatea.  

I se făcuse foame din nou și îi era sete. Dar nu îndrăzni să-i spună însoțitoarei sale. Nu 

îi făcea plăcere că se abăteau din drum. Cine i-ar dori moartea? Puține persoane știau de 

existența lui. 

Mașinile de teren ajunseră la scurt timp după sosirea lor în satul cu case abandonate. 

Urcară în podul unei case invadate de vegetație. De acolo vedeau foarte bine împrejurimile, 

dar trebuiau să aibă mare grijă cum se mișcau pentru că scândurile vechi erau mâncate de 

carii.  

Erau trei mașini de teren din care coborâră o duzină de mercenari. O dronă se apropie 

de zona lor. 

- Max, bruiază semnalul. 

Văzură drona survolând aerul din jurul acoperișului. La un moment dat un cârd de 

păsări își luară zborul în apropiere. Drona se îndepărtă. 

Doi mercenari trecură pe lângă zidurile casei. Alți doi se opriră la mică distanță.  

- Crezi că e departe? se auzi vocea unuia redată de Max. 

- Nu poate fi departe. E rănit! 

Femeia privi imaginea pe ecranul unității. Cei doi se îndepărtară. 

- Max, mărește tatuajul de pe braț... 

Imaginea cu tatuajul de pe umărul unuia se mări. 

- Cine sunt? 

- Mercenari, răspunse ea. 

- Asta mi-am dat seama și singur! 

- Și nu oricare! Sunt trupe de elită! 

- Ce facem în continuare? 

- Așteptăm să plece! 

Dar mercenarii nu dădeau niciun semn că ar dori să părăsească locul. Se lăsase seara 

când indivizii continuară să bea și să mănânce, chefuind în jurul focurilor de tabără pe care și 

le făcuseră. 

Zgomotele de foame ale stomacului lui o călcau pe nervi. 

- Cât crezi că mai stau? 

- Cel puțin până la dimineață. 

- Dacă nu ne abăteam din drum aș fi ajuns de mult la destinație! 

- Chiar crezi că nu te ajungeau din urmă? Sunt profesioniști! Cum naiba au ajuns la 

unitatea mea?! 

- Nu cred că mai pot rămâne nemișcat. 

- Va trebui, dacă nu vrei să te omor chiar eu. Numai la mâncare te gândești? 



- Am o nevoie urgentă, șopti el. 

- Dă-i drumul! 

- Poftim?! o privi încruntat. 

Ea se ridică și verificând grinzile, își dezbrăcă pantalonii și se aplecă. Își întoarse 

privirea, revoltat. Urina lângă el fără nicio jenă! 

- Ești nebună! 

- Trebuia să mă ușurez! La tine e mai simplu! Eu, ca femeie, nu sunt atât de 

norocoasă! 

O auzi așezându-se în locul din care se ridicase. Zăbovi câteva clipe, apoi se ridică și 

dori să se îndepărteze. 

- Nu pleca prea departe, să-ți rupi ceva! E întuneric!  

Nu ascultă. Se întoarse după o vreme. 

- De când ești în armată? 

- Nu e treaba ta. 

- Pot folosi unitatea de securitate? 

- Dacă te atingi de Max, îți zbor creierul! 

După o vreme el adormi.  

 

* 

 

Se trezi după răsăritul soarelui. Rămase surprins când, privind printre scândurile 

podului, nu mai văzu țipenie de om. 

- Au plecat? 

Nu primi niciun răspuns. Se întoarse în direcția unde știa că fusese ea. Pentru o 

fracțiune de secundă crezuse că plecase, dar se liniști când o văzu întinsă cu fața în jos. 

Dormea. Privi din nou afară, nu vedea nicio mișcare! Trebuiau să plece și ei. Se ridică și se 

apropie.  

- Ar trebui să plecăm... 

Nu se mișcă. El se enervă. Pierduseră destul timp părăsindu-și traseul. O prinse de 

umăr, dar ea nu reacționă. O întoarse cu fața în sus și își dădu seama că era inconștientă, dar 

nu avea urme de traumă fizică. Ce să facă? Văzu unitatea de securitate. 

- Max, ce s-a întâmplat? 

Liniște! Doar nu se descărcase și unitatea?! O verifică, nu era descărcată, doar că nu îi 

recunoștea vocea. Începu să butoneze ecranul, trecând în curând de barierele de securitate. 

Puse unitatea în geacă. Trebuia să coboare, scândurile acelea care pârâiau la fiecare 

mișcare îi dădeau fiori. Se mirase că nu cedaseră sub greutatea trupului său în timpul nopții.  

O ridică pe umăr și coborî. Dar jos fu întâmpinat de un patruped care tocmai devora 

restul de leș al unui animal cam de aceeași talie cu el, după cât putu aprecia. Coiotul începu să 

mârâie furios pe intrus. Lăsă trupul femeii să-i alunece la podea, apoi scoase pumnalul de la 

glezna ei. 

- Știu că ești furios că te-am întrerupt de la masă, dar și noi avem nevoie de mâncare, 

zise animalului furios. Max, de ce nu m-ai anunțat de musafir? 

- Noi suntem musafirii! El e pe teritoriul său! 

Patrupedul se avântă, dar în curând deveni meniul pentru următoarea lor masă.  

Așeză vasul cu apă, apoi, după ce se îndepărtă, ținti stupul. Trebuia să aibă grijă să nu 

carbonizeze toți fagurii. Trase din nou, dar roiul își construise stupul rezistent. După a treia 

încercare fagurii se desprinseră, aterizând direct în vasul cu apă.  

Stoarse mierea în gura ei, apoi îi umezi buzele.  



Jones îi spusese că piesa cea mai valoroasă a unității era ea. Oare de ce? Pentru că era 

femeie? Ce valoare putea avea? Nu era foarte puternică, nici măcar cu sănătatea nu părea să 

stea prea bine. Iar inteligență?! Era o perversă! 

Deschise ochii. Se simțea sfârșită de puteri, cu o durere cumplită în vârful capului. 

Duse mâna la locul dureros, nu era lovită. Văzu proțapul improvizat, i se păru că mirosea 

chiar bine. Gemu. 

- Te-ai trezit! 

Îl observă apropiindu-se de foc. 

- Am dormit? întrebă ea mirată. 

- Ar fi fost mai bine! 

Încercă să se ridice, dar ameți. 

- Îți propun să mai bei din zeama aia și numai după ce îți revii să te ridici. M-am 

săturat să te car! 

- Să mă cari?! 

Privi la găleata cu smalțul sărit și la cana ciobită de alături. 

- E apă cu miere. Ai intrat în comă hipoglicemică. 

Suspină și luă cana. 

- Deci, știai că ai probleme cu glicemia! 

- Cum ți-ai dat seama? Să nu-mi spui că ești un fel de medium medical! 

- Nu sunt laborator ambulant, dar Max are o mică parte din dosarul tău... 

- Max?! Te-ai atins de Max?! 

- Nu ți-am vandalizat proprietatea! 

Observă unitatea așezată pe armele pe care le purtase, și acelea într-o grămadă la mică 

distanță de foc. 

- Nu m-a deteriorat, zise unitatea. 

- Cum ai trecut de parolă? 

O privi zâmbind cu colțul gurii. 

- Poate că totuși sunt un geniu! Mă voi duce să caut niște haine, apoi să pregătesc apa 

pentru duș! 

- Unde mergi? 

- Cât ai fost inconștientă a trebuit să stau alături de tine, să te păzesc. Nu doream să 

ajungi meniul vreunui camarad al celui care e în proțap sau al celui care fusese masa ăluia! 

Privi la leșul animalului care se frigea la foc mic. Era prea mare să fie un iepure! Dar 

cum îl omorâse? Se ridică cu greu și se apropie de grămăjoara de arme, luându-și unitatea de 

securitate. 

- Ce s-a întâmplat? 

- Ai căzut în comă hipoglicemică. A avut grijă de tine. 

- Nu te-a stricat? 

- Nu, Tessa. Sunt perfect funcțional. A fost îngrijorat pentru sănătatea ta. A cerut 

informații despre tine. Atât! 

Își pipăi trupul, apoi verifică armele. Lipseau dintre ele. 

Trecuse mai bine de o oră de când dispăruse. Ea mâncase din animalul gătit.  

- Max, știe să folosească armele? Și cum a spart parola? 

- Nu am date despre el. Nu a spart parola, ci a folosit un cod de acces. 

- Ce cod? 

- Nu cunosc. 

- Eu sunt gata! Apăru îmbrăcat în blugi rupți în genunchi și o ie ponosită. 

Rămase gură-cască privindu-l din cap până în picioare. Părul blond strălucea umed în 

razele soarelui. Ochii albaștri ca topazul îl făceau să semene cu un copil născut din soare. Ea 



începu să râdă, dar nu avea habar care era motivul: hainele caraghioase sau înfățișarea 

halucinantă. 

- Ce e de râs? Crezi că mă vor recunoaște? 

- Și dacă te-ai scălda în mocirlă ai ieși în evidență! 

Își coborî privirea posomorât.  

- Ce duș ziceai că faci? Trecu pe lângă el împleticindu-se. 

- Sunt și haine de femei... 

- Să mă deghizez într-o țărancă... 

O urmă, apoi o îndrumă în curtea din spatele casei. Dușul era o cabină improvizată din 

scânduri și un butoi care se umplea cu apă de la un puț. 

- Apa e rece, dar dușul funcționează! Cel puțin acesta! Cel din casă e avariat. 

El se întoarse în curtea din față. Privi în jur. Văzu găleata cu apă și miere și 

apropiindu-se, se așeză alături și începu să bea, așteptând. 

Nu dură mult până când îi auzi vocea.  

- Unde ziceai că ai găsit haine de femei? și făcu colțul, trecând de clădire.  

Acum rămase el gură-cască. Tânăra traversă curtea, dezbrăcată complet, cu pielea încă 

umedă și urcă desculță treptele, intrând în casă.  

„Era femeie!” fu prima idee care-i trecu prin cap. Dar de ce avuse dubii în privința 

sexului ei? Avea un corp feminin, se așteptase la ceva mai mulți mușchi, dar era o femeie 

normală. Îi auzi vocea, dar nu desluși cuvintele. Ce să facă? Să intre? Dacă era goală în 

continuare? Nu avu timp să se lămurească, pentru că ea ieși așa cum intrase și se îndreptă spre 

el. 

- Unde sunt hainele alea nenorocite?! 

- Următoarea, răspunse arătând casa de dincolo de gardul dărâmat. 

Rămase să îi privească trupul gol cu pielea bronzată în pete, pășind hotărât prin iarba 

pârjolită de soare. 

Se întoarse în scurt timp îmbrăcată într-o ie lungă, legată peste talie, care se mula pe 

piept, acoperindu-i șoldurile. Se gândi dacă nu era cumva o cămașă de noapte, după croi. Dar 

ea nu părea să aibă dubii, așa că nu mai conta ce credea el. 

- Pe mine cu sigunță nu m-ar recunoaște nimeni. 

- Ăăă... ești desculță, îi zise arătându-i picioarele. 

- Erau mărimi prea mici... 

Începu să-și lege un pistol pe coapsă, sub ie și pumnalul la gleznă. Stând cu piciorul 

ridicat pe o buturugă, el îi privi pielea netedă. Oare purta lenjerie? Înnebunise! De ce îi păsa 

cum era îmbrăcată? Era doar un soldat care îl păzea!  

Restul armelor le îndesă într-un sac. 

- Ce urmează? întrebă el. 

Se întoarse și îl privi încruntată. 

- Tu să-mi spui, dar fără minciuni! 

- Cu ce crezi că te mint? 

- Care este adevărata ta destinație? 

O privi pentru o clipă în tăcere. 

- Solaris... 

- Solaris?! pufni ea privindu-l încruntată. Lungă călătorie! Și cum ai de gând să ajungi 

până acolo? 

- Mă gândeam să mă prezint la un centru regional al Ministerului Apărării. 

- Ok. Până aici te pot urmări! Ce vei face la centru? 

- Cer ajutor... 

- Fără să știi cine îți dorește moartea?! 

- Jones spunea că ești loială. Cui? 



Ea începu să râdă zgomotos. 

- Lui?! insistă el, dar reacția ei îi provocă fiori reci. 

Se apropie din doi pași și, plină de furie, îl înșfăcă de cămașă. 

- Să nu îndrăznești să mă faci curvă! 

- Nici măcar nu mi-a trecut prin cap! nu era sigur că spusese adevărul, dar ce conta?! 

Trebuia să o convingă pe ea. 

Îl privi fix. Avea ochi negri și adânci ca noaptea fără stele. Îi dădu drumul. 

- Îi eram loială! 

Înghiți în sec, dându-și seama că Jones nu îi fusese doar un camarad de arme. 

- Nu cred că vorbea despre acea loialitate... 

- Cu siguranță! se îndepărtă ea. 

- Vreau să știu dacă mă pot baza pe tine. 

- Te poți baza dacă mă ajuți să-i găsesc pe cei responsabili pentru moartea lui Jones! 

- Sunt de acord! 

- Îmi lipsește un pistol și un pumnal. Știi ceva despre ele? 

- Sunt la mine. Voi avea nevoie de ele. 

- Știi să le folosești? 

Ridică o sprânceană. Ea se întoarse luând sacul în spinare. 

- Cred că ar fi mai frumos să-l port eu! 

- Nu-l port de frumusețe! 

- Da, știu! Doream să te ajut! 

- N-am nevoie! 

El luă rucsacul cu apă și hrana care rămăsese. 

- Pe Max îl iau eu! zise ea. 

El ridică din umeri și o urmă. Individa își încălțase vechile ghete. Îi venea să râdă 

privindu-i picioarele subțiri, rochița din pânză acoperindu-i fesele, nimic mai mult. Cu 

siguranță va trece neobservat pe lângă ea! 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 2 

 

 

 

La lăsarea serii ședeau între mulți alții într-o piață publică betonată, într-un cartier 

sărac al localității unde opriseră. Mestecau bucățile de sandwich, privind în jur.  

Lumea se plimba, unii grăbiți, alții mai relaxați. Copiii se jucau cu mingea, câteva 

fetițe săreau șotronul. Nu cunoștea acel joc, dar învăță regulile repede. I se părea amuzant.  

- Ce plan ai în continuare? întrebă el la un moment dat. 

- Aș fi curioasă să aflu unde sunt mercenarii aceia... 

- Îi cunoști? 

- I-am mai văzut pe unii. Jones se ocupa de ei când intram în conflicte... 

- Jones era un camarad bun? 

Se opri din mestecat. 

- Cred că vrei să te omor cu orice preț! strânse ea din dinți. 

- Și eu cred că ești o perversă obsedată de sex! 

- Dacă mă faci încă o dată curvă, îți jur că te omor! 



- Liniștește-te! Am încercat să leg o conversație! Am întrebat dacă era camarad bun, 

nu altceva. De ce te gândești numai la lucruri obscene? 

- Sexul nu e obscen! 

Înghiți cu greu. Garda lui îl îngrozea. Parcă era o apucată! Mușcă din felia de pâine. 

- Cum naiba poți mânca iarba aia?! exclamă ea privindu-i sandwich-ul. 

O ignoră. Uneori își dorea să o strângă de gât. 

- Jones avea grijă de noi. Dar era și foarte sever când era nevoie. 

Rămaseră în tăcere pentru câteva clipe. 

- Îmi pare rău pentru pierderea pe care ai suferit-o, și a lui, dar și a celorlalți. Mi-a fost 

recomandat ca fiind cel mai priceput. 

- Era cel mai bun! Cine ți l-a recomandat? 

- Nu pot să-ți spun. Dacă ți-aș spune cine sunt, ar trebui să te omor. 

- Ok, am înțeles! Întrebarea mea e simplă. Cine ți l-a recomandat s-ar putea să fi 

anunțat și pe alții. 

- Nu ar face-o. 

- Nu crezi sau ești sigur? 

Rămase gânditor. 

- Am vrut să aflu cum trăiesc și cei din pătura de jos a societății... 

- Și cum ai vrut să afli? Plimbându-te prin hoteluri de lux? Fiind apărat de o trupă de 

comando? În ce lume trăiești? Suit pe nori, cu capu-n cosmos?! Până la Solaris vei avea 

ocazia să cunoști lumea care ne înconjoară! Vom poposi în cartierele sărace!  

- Am nevoie de Max. 

- Dacă faci ceva cu Max, îți jur că te omor fără să stau pe gânduri! 

- Îți promit că nu îl voi defecta. 

Îl privi neîncrezătoare. 

- Te pricepi la chestii de-astea, computere, inteligență artificială etc.? îl scrută cu 

privirea. 

- Da, sunt chiar bun! 

Ea zâmbi cu colțul gurii. 

- Îmi plac băieții inteligenți! 

- Chiar?! 

- Glumeam! I-aș castra pe toți!  

Fu gata să-i spună că era o ciudată, dar nu dorea să se ia din nou la ceartă. 

- De ce nu ai plecat când eram în comă? 

- Nici tu nu m-ai lăsat în urmă când am fost atacat... 

 

* 

 

Era trecut de miezul nopții când intrară într-unul din magazinele care vindeau 

componente computerizate. Îl conectă pe Max la o sursă de energie, apoi el începu să caute 

printre componente. 

- Ai voie să furi? întrebă ea urmărindu-l cu privirea, plictisită. Științele exacte nu 

fuseseră niciodată un domeniu care să o atragă. 

- Nu fur. Plătesc tot ce iau. 

- Serios?! 

- Da. Max va transfera unitățile de credit. 

- Și eu pot să o fac. Nu vreau să fim detectați. 

- Stai liniștită, voi face transferul în siguranță. 

- Mă duc să caut date despre urmăritorii noștri! 

Se așeză la pupitrul de control. 



După o vreme el apăru cu o geantă plină cu tot felul de componente. 

- Ce vrei să faci cu alea? 

- Dacă voi avea nevoie, să le am. Ai aflat ceva? 

- Vrei să știi unde au fost azi urmăritorii tăi? 

- Unde? 

- La centrul regional al Ministerului Apărării! 

Îi arătă imaginile. 

- Se pare că îți cunoșteau planurile! 

Rămase privind ecranul. 

- Deci, ce facem mai departe? 

- Ar fi bine să aflu cine mă vrea mort înainte de a ajunge la Solaris. 

- Solaris?! Îți dai seama că dacă am merge fără oprire cu un automobil obișnuit ne-ar 

trebui cel puțin o lună să ajungem la destinație? 

- Tu ești liberă de contract. 

- Să te ia naiba cu contract cu tot! se ridică furioasă. 

Dar el o prinse de braț și punându-i piedică, o trânti pe jos. O surprinse cu iuțeala 

mișcărilor. Apoi se aplecă asupra ei. 

- M-am săturat să mă iei tot timpul de prost! Puțin îmi pasă că nu suporți bărbații, dar 

regreți că nu ești unul, sau celelalte conflicte emoționale pe care le mai ai! Trebuie să ajung la 

Solaris cu sau fără ajutorul tău!  

Rămase întinsă pe jos, privind tavanul scăldat în umbre. Îi auzi pașii îndepărtându-se. 

După o vreme îl auzi apropiindu-se. 

- Mai stai și te holbezi la pereți? 

- Te așteptam! 

Îi întinse brațul. Ea îl apucă de mână și se ridică. 

- Cel care mi l-a recomandat pe Jones e amiralul Solomon! 

- Am dat de dracu!  

- Dacă e implicat! 

- Ce ar avea de câștigat? 

- Ah, nu vrei să-ți închipui! 

Îl privi clipind. 

- Ascultă, omule! Dacă Solomon e de vină, n-avem nicio șansă! Ce naiba i-ai făcut de 

ți l-ai urcat în cap?! 

- Simpla mea existență poate înfuria pe mulți. 

- Și atunci de ce naiba exiști? 

- Așa a vrut mama! 

Ea începu să râdă, dar el o privi în continuare încruntat. 

- Cel puțin a ta te-a vrut! 

- A ta nu? întrebă el încruntat. 

- Cu siguranță tata m-a vrut! 

Simți fiori reci pe șira spinării privindu-i sclipirea din ochi. Cine era femeia din fața 

lui? 

- Ce ți-a zis Jones despre mine? 

- Că ești arma lui secretă! 

Îi era teamă să afle la ce o folosea. 

- Așa este! Când dorea să obțină informații, mă trimitea pe mine! 

- Ce fel de informații?  

- Cele care nu se țin în computere, ci în mințile oamenilor. 

- Nu înțeleg! 

- Îi seduceam... 



Dori să plece. 

- Stai o clipă că nu pricep! o opri prinzând-o de braț. Te trimitea să te prostituezi? 

Nu se așteptase la așa ceva. 

- Cel mai des nu se ajungea la actul sexual. Îi drogam, apoi scoteam informația de care 

aveam nevoie. 

Rămase uimit. 

- Asta trebuia să faci și cu mine? 

- Nu. Cred că Jones bănuia cine ești. 

Dezgustul de pe fața lui o enervă. 

- Ziceai că vrei să cunoști cum trăim noi, ăștia din clasa de jos! Îți place? 

- Când ai intrat în armată? 

- Să nu îndrăznești! se smuci. 

- Te culcai cu toți? 

Se înfurie și se îndepărtă. Dar el nu o lăsă, ci porni după ea și o opri din nou. 

- Toți se culcau cu tine, sau numai el?! 

- Taci!  

Ochii ei erau întunecați, plini de furie și dezgust. Îi eliberă brațul, apoi luă geanta și o 

urmă.  

Făcură rost de un automobil destul de vechi, care nu arăta prea bine, dar putea atinge o 

viteză considerabilă. După ce îi schimbară datele de înregistrare din sistem porniră la drum. 

Mașina mergea cu viteză pe șoseaua pustie. 

- Ce tot faci acolo? 

El butona ecranul unității de securitate. 

- Max, ce face? 

- Descarcă dosarul tău. 

- Max, trage mașina pe dreapta! strigă el. 

În clipa următoare îi trase centura peste brațe și o legă de scaun. Automobilul parcă pe 

marginea drumului. 

- Tessa, ascultă ce-ți spun! Trebuie să știu dacă pot avea încredere în tine!  

Îi rabată scaunul pe spate. 

- Dă-mi drumul! se zbătu ea. 

- Ai destule motive pentru care să-ți dorești camarazii morți. De unde să știu dacă nu 

ești chiar tu cea care ai pus totul la cale?! 

- Ești nebun! 

- Povestește-mi ce ai făcut în acea zi când au murit colegii tăi? 

- Ai văzut cu ochii tăi că suntem urmăriți! Și din convorbirea dintre cei doi, când eram 

în pod, nici măcar nu știau de existența mea! 

- Poate i-ai angajat chiar tu! Ai spus că îi cunoști! 

- Idiotule!  

- Bun! inspiră adânc privind-o fix. Nu-i suporți, este clar! Dar poți să-i angajezi! 

- Ești absurd! 

- Povestește-mi cum te folosea Jones. 

- Dacă nu-ți spun, ce faci? 

- Te dau jos din mașină după ce te dezbrac de haine! Și așa am observat că îți place 

exhibiționismul! 

Ea începu să râdă. 

- Deci?! 

- Ai nevoie de mine! 

- Serios?! 

Se ridică și începu să îi desfacă centura de la pantaloni. 



- Nu mă atinge, dobitocule! 

- Stai liniștită! Nu m-aș culca cu tine după ce te-au folosit atâția! 

Rămase nemișcată. Se opri și o privi. Ea avea privirea pierdută în plafon și nu era 

fericită. 

- Îmi cer iertare. Nu trebuia să spun... 

- Asta mi-am spus și eu mulți ani la rând, în fiecare zi... 

El oftă lung. 

- Te voi elibera. Poți să iei ce vrei, dar am nevoie de Max. Trebuie să ajung în Solaris!  

- Eu nu am o destinație. Nu contează unde ajung... 

- Nu ai pe nimeni? 

- Îi aveam pe Jones... și echipa... 

Îi desfăcu centurile.  

- Max, arată-i dosarul unității. 

- Nu vreau să-l citesc, zise el. 

- Jones mă ținea doar pentru el. Nu i-a lăsat niciodată pe băieți să se atingă de mine. 

Însă uneori, când se droga era dur. 

Rămase nemișcat, sprijinit de spătar. 

- Mă lovea. Așa se excita... Dar era puțin față de ce trăisem înainte... 

Inspiră adânc. 

- L-am cunoscut în armată. M-a plăcut de la început, era sergent pe atunci. M-a luat 

sub protecția lui, nimeni nu avea voie să se atingă de mine, numai el. Apoi a început să se 

folosească de mine, să mă trimită să scot informații... 

- Am înțeles cum stau lucrurile... 

- De multe ori mi-am dorit moartea. Sunt prea lașă să mă sinucid! 

- Eu nu omor oameni. 

- Dacă nu ești nevoit! Ai fost și tu în armată! Mi-am dat seama după felul în care te 

miști... 

Se priviră. 

- Da, aveam nevoie de instructaj.  

Ea inspiră adânc. 

- Chiar dacă pare că aș fi avut motive să-i omor, nu era atât de rău! Erau familia mea!  

- Ce știi despre Solomon? 

- E un om îngrozitor! 

- E cam dur, dar se zice că e corect. 

- E o bestie! Are un suflet întunecat! 

- Ok, să ne întoarcem la ce avem de făcut! Nu o credea. Poți să-mi spui Dave. 

- De la David! 

O privi surprins. 

- Amiralul este Goliatul tău! 

- Cunoști Biblia? întrebă el surprins. 

- Am studiat-o! 

- Dar nu crezi! 

- Amăgirile sunt pentru cei slabi! 

- Ateismul este absurd!  

- Și Dumnezeu este la fel! Unde mergem? 

- Schimbăm locurile! Ai nevoie de odihnă! Dă-te jos! zise coborând. 

El urcă la volan și porni. 

- De când ți-ai oprit ovulația? 

Îl privi surprinsă.  

- Unde ai citit asta? 



- N-am citit! 

- Atunci, de unde știi? 

- Sunt un geniu! Ai uitat? 

Făcu o pauză. 

- Este logic! De acolo ți se trag și tulburările metabolice! 

- Nu puteam să mă îndop cu medicamente tot timpul! 

- Pe termen lung duce la complicații serioase. 

- Cât crezi că trăiește un mercenar? Probabilitatea să mor datorită acelor complicații 

este aproape nulă în comparație cu șansa de supraviețuire în meseria mea. 

Se făcu liniște. Ea adormi în curând. Nu și-ar fi putut închipui că un om, mai ales o 

tânără ar putea trăi viața pe care o trăise acea femeie. Fusese un ignorant? Ar fi putut să facă 

ceva? Cu siguranță, da! Și pentru a schimba ceva avea nevoie să ajungă în Solaris. Însă se 

îndoia că ar putea să schimbe ceva în ceea ce o privea pe ea. Alesese cu bună știință ceea ce 

era. 

Se trezi lungit pe bancheta din spate, cu picioarele atârnându-i afară din mașină. Se 

ridică cu greu, îi înțepenise spatele. Mașina era oprită într-o pădurice. Cum ajunseră acolo? 

Spre dimineață îi ceruse un timp de odihnă, dar erau în mers. 

Era singur în mașină. Oare unde plecase? Îl văzu pe Max pe scaunul din dreapta 

șoferului și suspină ușurat. Coborî. În apropiere se auzi susurul unei ape. Se îndreptă într-

acolo și o văzu pe mal. Era așezată și privea în față. 

- Bună dimineața! 

- Cred că fac hipoglicemie, suspină ea. 

Întinse brațele și îi observă tremurul mâinilor. 

- Nu mai avem zahăr? 

- Nu, l-am mâncat azi-noapte... 

- Suntem departe de localitate? 

- Există o alimentare auto la vreo treisprezece kilometri depărtare. 

- Perfect! Trebuie să aibă și ceva de mâncare! 

- Camerele de supraveghere ne vor identifica. 

- Vino! 

Nu reuși să se ridice. El se aplecă și, luând-o pe brațe, o duse la mașină. Apoi demară. 

- Nu e bine, șopti ea părăsind-o puterile. 

Știa că va fi recunoscut. Dar dacă nu o ajuta, va intra din nou în comă. Poți să ajuți 

omenirea, începând cu cel de lângă tine, se gândi. Va vedea ce va face mai departe. 

Conectă mașina la încărcătorul electric, apoi îi dădu batonul de ciocolată. Luase tot ce 

găsise de vânzare la raftul cu dulciuri. Oricum fuseseră înregistrați, ce mai conta cât cumpăra? 

- Ok, zise ea înviorată după ce porniră. Ești un strateg foarte prost! 

- Depinde din ce punct de vedere privești! Am nevoie de tine! Categoric te pricepi la 

arme mai bine decât mine! 

- Dacă pui problema în felul acesta, probabil ai dreptate. 

- În curând indivizii ăia vor fi pe urmele noastre! Ai vreun plan? 

- Nu vom putea merge până la Solaris, cu ei codiță după noi! 

- Cât de buni sunt? 

- Foarte buni! veni răspunsul ei categoric. 

- Ce te frământă? 

- Uneori am impresia că îmi citești gândurile. 

- Nu pot citi gânduri. 

Îl privi mirată. 

- Nu vorbeam serios, comentă ea. 

- Însă pot să simt. 



- Ce? 

- Sunt influențat de Luna de topaz. 

- Mi-am dat seama... 

- Sunt empat! 

Îl privi surprinsă, nu înțelegea. 

- Simt emoțiile altora... 

- La naiba! Am simțit că ești ciudat! 

- Nu cred că ai simțit! Ți-ai dat seama! 

- Bine, mi-am dat seama! Așa ți-ai dat seama că urăsc bărbații? 

- Să zicem că la prima percheziție mi-ai dat de înțeles, fără să îmi folosesc puterile 

empatice. 

Ea izbucni în râs.  

- Dacă ți-a plăcut, îți mai fac o percheziție! 

- Tot mai cred că ești nebună! 

- Promit să nu te castrez! Ești un specimen prea frumos să te las fără urmași! 

- Nebună de legat! zâmbi. 

Urmări harta proiectată de senzorii pe care îi aplicase pe mașină. 

- Jones te droga și pe tine? Spuneai că el se droga... 

- Nu mai vreau să mă gândesc la el. 

- Hipoglicemiile pe care le faci sunt și din cauza drogurilor. 

- Felicitări! Ești fericitul câștigător al unei gărzi de corp, o prostituată dependentă de 

droguri, care urăște bărbații! 

- Dar femeile îți plac? 

- Nu cred... Ai ceva cu homosexualii? 

- Nu știu ce aș putea avea cu ei. Sunt oameni și ei, cu același drept la viață ca noi. Dar 

tu ai... 

- Ești filozof? 

- Nu. 

- Psiholog? 

- Nu. 

- Medic! Psihiatru! 

- Nu. 

- Ce naiba ești?! Nu-mi răspunde pentru că brusc am chef să mai trăiesc! Suntem 

urmăriți! 

- Am observat. 

- Intrăm în localitate și trebuie să schimbăm mașina. Unde ai învățat să conduci atât de 

bine? 

- La cursurile auto! 

- Ok! Nu mai vreau să știu nimic despre tine! 

Era ciudat să iei cursuri de conducere în acel secol. Toate mașinile erau dotate cu pilot 

automat. 

- Îți sugerez să-ți iei bomboanele! 

Ea începu să râdă. 

- Nu știu ce te amuză, dar eu simt că mă ia naiba de frică! 

- Flăcăule, acum trăiești cu adevărat! Simți adrenalina! 

- Chiar ești nebună! 

Intrară într-o clădire cu parcare supraetajată. 

 

* 

 



Schimburile de focuri se succedau fără pauză. 

- Tessa, mi-a fost dor de tine! se auzi vocea cuiva. 

Se făcu liniște. 

- Trebuie să pleci! zise ea. Nu avem cum să scăpăm amândoi! Pe moment vor fi 

mulțumiți să mă aibă! Tu fugi! Te acopăr! 

- Ce vor face cu tine? 

Îl privi, zâmbind trist. 

- Mi-a făcut plăcere să te cunosc, Dave! Acum du-te naibii și lasă-mă să mă 

concentrez! 

- Mă întorc după tine! 

- Să nu îndrăznești! Ia-l și pe Max! 

- Vei avea nevoie de el! 

- Nu mai am ce face cu el. 

O privi pentru o clipă, apoi luă câțiva senzori care proiectară imaginea lui holografică.  

În curând o mașină demară. 

- Dar e aici, șefu! Sunt doi! 

Priviră ecranul unității de securitate.  

- Voi doi urmăriți mașina! 

Îl urmară cu motocicletele. Scăpă repede de cei doi urmăritori, apoi schimbă din nou 

mașina. Așteptă să se termine programul de lucru la supermarket și intră în aripa cu 

computere.  

 

* 

 

- Șefu, am recepționat o imagine la un încărcător auto. Șaptezeci și opt kilometri 

distanță. 

- Ok! Am terminat aici! zise spălându-și mâinile de sânge.  

- Șefu, mai putem rămâne? 

- Să nu vă ia prea mult timp! 

Indivizii ieșiră urmându-și șeful. Patru rămaseră în urmă.  

În toaleta publică se întrerupse lumina. 

- Ce naiba?! exclamă unul, dar în clipa următoare căzură secerați de focurile de armă 

care se declanșaseră. 

- Max, am nevoie de lumină! 

Se făcu lumină. Se apropie de trupul însângerat atârnat de țeava care traversa 

încăperea pe sub tavan. O sprijini, apoi tăie sfoara. O auzi gemând încet. O luă pe brațe și ieși. 

- Max, unde găsesc haine? 

- Raionul următor. 

- Și farmacie... 

- Etajul următor. 

- Adu mașina! 

- Desigur! 

O înveli într-o pătură, apoi îndesă haine într-un rucsac.  

După o vreme parcă în fața unui motel aflat în afara localității. Se lumina de ziuă.  

La recepție lumina pâlpâia. 

- Bună dimineața! salută când îl văzu pe individul cât un munte care se apropia. Am 

nevoie de o cameră curată. 

- Acte ai? 

- Fără acte, zise așezând pe tejghea o piatră strălucitoare. 

Bărbatul luă pietricica și o așeză într-un aparat care confirmă caratele diamantului. 



- Unde vrei să fie camera? 

- Mai izolată. Să aibă apă. 

- Apă caldă nu am. 

- Și rece e bună. 

- Camera cu numărul cincisprezece! Fără prostii! 

- Trei zile. 

- Te descurci singur? 

- Da. 

Luă cartela și ieși.  

Încăperea era ultima de la parter. Intră și aprinse lumina. Trase cuvertura de pe pat, era 

mulțumit. Camera era curată. Trase jaluzelele, acoperind ferestrele, apoi o aduse și o înt inse 

pe pat. Se întoarse după restul bagajelor. 

Începu să se dezbrace. 

- Max, va trebui să mă ajuți! 

- Cu ce? 

- Nu știu prea multă medicină, iar Tessa nu arată prea bine.  

- Am informații... 

- Bine. Pentru început va trebui să o spăl. 

Luând-o pe brațe intră cu ea sub jetul de apă. Își ținu respirația, apa era chiar rece! Dar 

trupul ei nu reacționă. Îi era teamă pentru ea, chiar dacă îi verificase semnele vitale, iar Max îl 

asigurase că viața nu îi era pusă în pericol. O cuprinse cu un braț pe după talie și sprijinind-o 

cu spatele de pieptul lui, începu să-i maseze pielea ușor, îndepărtând mizeria. 

Se întoarse cu ea în cameră și o întinse pe pat, apoi începu să se îmbrace în grabă. Se 

apropie de ea și o privi analitic. 

- Din ce îmi pot da seama are multe vânătăi și câteva zgârieturi. Cum verific dacă are 

fracturi? 

- Va trebui să urmărești traiectul osului. 

- Nu va merge! Nu am mai atins până acum o femeie! Cum să-mi dau seama ce o 

doare dacă nu e în stare să îmi spună? 

- Așteaptă până își revine. 

- Dacă e prea târziu? 

Nu primi niciun răspuns. 

- Poate ar fi mai bine pentru ea să o duc la un spital. 

- O vor găsi! 

- Și o vor omorî, adăugă el oftând. Va trebui să o alimentez. Cred că a fost drogată. 

Are urme de înțepături în plica cotului. Ai imagini din toaletă? 

- Ai luat substanțe de la farmacie conform listei cu antidoturi pentru ce am găsit în 

toaletă. 

- Să vedem!  

Începu să pregătească seringile cu antidot.  

Era noapte târziu când o auzi gemând. Se ridică de pe scaunul pe care adormise.  

- Ce e? se apropie de pat observând-o că încearcă să se ridice. 

- Mi-e rău! 

Luă pătura aruncată pe jos înainte ca ea să vomite. Apoi se întinse epuizată. El duse 

pătura în baie. Se întoarse și, apropiindu-se, se așeză pe marginea patului. 

- Ești un înger? deschise ea ușor ochii. 

- Nu. Încă trăiești! Deci, nu ești atee! 

- Nu știu unde e Dumnezeu, gemu ea închizând ochii. 

O prinse de mână. 

- Dumnezeu e pretutindeni, zise el strângându-i ușor degetele. 



Urmărea filmulețul descărcat din rețeaua supermarketului. Nu avea sonor, dar 

imaginea era clară. 

O legaseră cu o curea de gât și o traseră după ei ca pe un câine. Era legată și de mâini 

când ajunseră în încăpere. Cel care părea a fi șeful zise ceva, apoi o lovi peste față, ea 

prăbușindu-se. Doi indivizi o ridicară, iar după ce îi tăiară legătura de la mâini, începură să o 

dezbrace. O prinseră de umeri și o aplecară peste lavoar. Se luptase, dar nu avuse nicio șansă. 

Doi o țineau aplecată, iar pe rând fiecare o violase. Începuse șeful, apoi urmară unul câte unul, 

până la ultimul. La început încercase zadarnic să se elibereze, apoi degetele i se încleștaseră 

pe marginea lavoarului. Mai târziu puterile îi pieriseră și stătea sprijinită. Dar nu se mulțumiră 

doar cu atât. După ce fiecare își satisfăcuse dorințele murdare, o legară de țeavă și începură să 

o lovească, la început cu pumnii, continuând cu picioarele. O bătură chiar și după ce leșinase.  

Ea gemu, mișcându-se. O privi. Nu se trezise. După o vreme o auzi murmurând în 

somn, nu articula cuvinte, dar înțelese că se lupta.  

A doua zi se trezi gemând. El se apropie, așezându-se alături. Îl privi pentru o clipă, 

apoi închise ochii. 

- Te-ai întors, șopti ea. 

- Am promis. Ar trebui să mănânci. 

- Ceva dulce... 

- Ceva special pentru tine! 

Deschise ochii și îl urmări. Se întoarse cu o sticlă cu pai. 

- Limonadă! Am îndulcit-o suplimentar. 

Când zeama îi atinse buzele, se strâmbă. Buza sângerândă o ustura, dar apucă paiul în 

gură mai bine și bău. 

- Mulțumesc. 

Așeză sticla pe noptieră. 

- Am încercat să verific dacă ai fracturi, dar nu prea am avut cum să-mi dau seama... 

Încercă să se miște, dar durerea o sfâșie.  

- Voi încerca din nou, dacă îmi dai voie... 

O descoperi. 

- Ești dezbrăcată. Te-am spălat... 

- Nu-mi pasă... 

- Doream să-ți aduc la cunoștință în ce stare ești. 

Nu părea deranjată de goliciunea ei. Cel jenat era el. Probabil era ceva normal în 

comportamentul ei. Pe viitor va dori să o întrebe de unde învățase să se poarte astfel. Nu era 

de mirare că toți bărbații din jurul ei doreau să facă sex cu ea. Dar nu era momentul potrivit 

pentru asemenea întrebări.  

Îi cuprinse ceafa cu degetele, apoi coborî încet pe umeri. Schița durere când îi atingea 

vânătăile. Îi mișcă brațele cu grijă, urmărind traseul fiecărui os. Îi apăsă cu grijă fiecare 

centimetru de piele al mâinilor, verificându-i fiecare deget. 

- Of, ce mâini ai! suspină ea. 

- Te doare? 

- Nu. 

Stătea nemișcată, cu ochii închiși. Degetele lui urmară lungimea coastelor, coborându-

și atingerea pe sub sânii rotunzi. În jurul sfârcurilor avea urme de mușcături. Simți cum crește 

furia în el. Nu mai simțise așa ceva niciodată. Nu mai asistase la o asemenea cruzime. Cum 

putea un om să facă atât de mult rău unui semen de-al său? Își coborî degetele de-a lungul 

șirei spinării. Știa că avea vânătăi și pe spate, dar nu scoase niciun sunet. Doar fața i se 

încrunta de la durere. Îi cuprinse șoldurile și o strânse. 

- Doare? 

- Nu. 



Apoi îi cuprinse coapsa și îi mișcă pe rând articulația șoldului. După ce termină și cu 

degetele de la picioare, o acoperi. 

- Tessa, trebuie să-ți mai spun ceva... 

- Ce? 

Își drese vocea privind într-o parte, apoi prinse curaj și o privi fix. 

- Ai sângerat. 

- De unde? 

- Ai fost violată. 

Îl privi pentru o clipă. 

- Mai sângerez? 

- Nu. 

Era stânjenit de discuție. 

- Atunci e bine, închise ochii. 

- Ai sângerat și altă dată? 

Îl privi din nou. Nu își dădu seama cât era curiozitate din ce vedea în ochii lui. Nu 

răspunse, închizându-și din nou ochii. 

Se trezi după-amiază și se ridică. 

- Ai haine, dar nu știu dacă am nimerit mărimile. 

Îi aduse rucsacul și îl goli pe pat. Privi tăcută la mormanul de haine. Apoi începu să 

aleagă. O ajută să se îmbrace, sprijinind-o. Alesese un trening, apoi mâncară sandwich-uri.  

- Cum ai reușit? 

- Ce? 

- Să mă scoți de acolo? 

- Cu ajutorul lui Max. 

- Adică?! 

- Am introdus în rețea o imagine la un încărcător auto.  

- Și m-au lăsat în viață, pur și simplu! 

- Au rămas doar patru în urmă. Nu a fost greu să scap de ei. 

- Pe Sever l-ai lăsat în viață? 

- Pe cine? 

- Caporalul! 

- E fost coleg? 

Nu răspunse. 

- Ascultă, Tessa! Sunt de acord că merită să fie pedepsiți! Dar nu vreau să-ți pui viața 

în pericol dintr-o prostie! 

- Prostie?! îi aruncă o privire aspră. 

- Sunt și alte modalități prin care pot fi pedepsiți! Asta am vrut să spun! 

Pufni în râs, dar durerea pe care o simți străbătându-i trupul îi tăie respirația. 

- Animale ca ăia nu merită altfel de pedeapsă! 

- De ce ai intrat în armată? 

Nu răspunse. 

- Presupun că ai fost abuzată de multe ori și în armată. Nu te-ai așteptat? 

Rămase tăcută. O privi pentru câteva clipe. 

- Sincer să fiu, nu mi-aș fi închipuit că se întâmplă așa ceva... 

- Când plecăm? îl întrerupse ea. 

- Încă nu ești în stare să pleci nicăieri. 

- Crezi că suntem în siguranță aici? 

- Deocamdată suntem! Am plătit camera pentru trei zile. Mai avem o zi! 

- Cum ai plătit? Îți vor găsi semnătura electronică! 

- Aici nu se plătește electronic. 



Se ridică și se apropie de jaluzele, deschizându-le puțin. Privi afară, apoi se întoarse 

spre el. 

- Am găsit locul pe rețelele de socializare. Scrie că e căutat de persoane cu probleme, 

certate cu sistemul. Un loc discret. 

- Cu ce ai plătit? 

- Diamante. 

Îl privi uimită. 

- Am și eu o nelămurire! zise el. 

Rămase în picioare, privindu-l. 

- Urăști bărbații pentru că te privesc ca pe o prostituată, dar nu te sfiești să umbli 

îmbrăcată provocator, chiar dezbrăcată! 

Se așeză pe marginea patului oftând. 

- Mă doare capul și nu am răbdare să îmi dai lecții de bune maniere! N-am fost 

crescută să devin o damă sclifosită!  

El bătea darabana în masă. 

- Termină cu aia! Mă calci pe nervi! 

Se opri așezându-și palma pe masă. 

- Du-te și vezi-ți de drumul tău! Eu am altă treabă! 

- Ce treabă ai atât de importantă? 

- Nu e treaba ta! 

- Vrei să te răzbuni? 

Se ridică și se apropie șchiopătând. Apoi se aplecă spre el, sprijinindu-se de masă.  

- Tot ce m-a ținut în viață până acum a fost dorința de răzbunare, zise apăsat, fixându-i 

privirea. 

Simți fiori reci pe șira spinării.  

- Înțeleg pentru ce vrei să te răzbuni pe individul ăsta... 

- Nu înțelegi nimic! îl întrerupse ea. Pe ăla îl eviscerez! Dar mai sunt și alții! 

Ea se îndepărtă.  

Ce se întâmplase cu femeia aceea? Și avea numai douăzeci și cinci de ani! 

 

 

 

 

 

Capitolul 3 

 

 

 

După ce adormise îi căută dosarul în sistem. Intrase în armată la doisprezece ani. 

Fusese mediocră, chiar dacă muncise mult. Jones formase o unitate de elită și o luase cu el la 

vârsta de optsprezece ani.   

Căută date despre familie. Părinții făcuseră parte din clasa socială de jos. Mama 

murise de cancer ovarian după ce ea împlinise zece ani. Avuse un frate mai mare care murise 

după mama lor, accident casnic. Probabil asistase la moartea lor. Nu a avut o viață ușoară, dar 

totuși, de unde adunase atât de multă ură? În dosar scria că ea ceruse înrolarea. 

Deschise ochii, dormise întoarsă pe o parte. Cineva stătea lungit lângă ea. Privi pielea 

brațului care zăcea în fața ochilor ei. Se mișcă încet și îl văzu întins pe pat, cu fața în sus, cu 

mâinile așezate pe piept. Dormea liniștit. Îi urmări liniile fine ale feței. Era frumos ca un 

înger, dacă existau îngeri! Dacă și-ar fi închipuit unul, probabil s-ar fi gândit la el. Și cum ar fi 

să faci sex cu un înger, ca el? Îi privi gura, oare cum săruta? Apoi își coborî privirea pe brațele 



lui, oprindu-se la mâini. Își aminti atingerea mâinilor lui, atât de tandră și totuși hotărâtă! Se 

înfioră și brusc simți o apăsare în piept. Se întoarse cu spatele la el.  

El deschise ochii și o privi.  

A doua zi porniră la drum. El veghea drumul. Ea stătea lungită alături pe scaunul 

rabatat. 

Își ridică picioarele pe bord și privi afară. 

- Când îi ajungem? 

- Dacă ajung în capitală pot să-i trag la răspundere... 

- Ești un idiot! 

Nu o contrazise pentru că în mare parte îi dădea dreptate. Chiar și dacă ar fi putut să 

dovedească faptele pe care le comiseră, ar fi fost greu să îi protejeze ei imaginea.  

- Ce plan ai? 

- Să-i vânez pe rând! 

- Oricât de crud ar părea, eu ce câștig am dacă te ajut?  

- Vom afla cine vrea să te omoare. 

- Aș fi mulțumit, dacă nu aș fi presat de timp! 

- Dacă nu afli cine te vrea mort, s-ar putea să nu mai ai timp... 

- Și asta e adevărat! Dar poate aș afla cine mi-e dușmanul și dacă ajung la destinație. 

- Așa este! 

Se făcu liniște. 

- Dar nu știu dacă aș ajunge la destinație cu ăștia după mine... 

Nu reuși să o scoată din tăcere. 

- Dacă reușești să te răzbuni, ce vei face mai departe? 

- Lista e lungă... 

- Vrei să îi omori pe toți? 

- Nu voi reuși să-i omor pe toți. Sunt prea mulți. 

- Cum ai reușit...?! se opri înainte de a termina propoziția. 

- Cu grijă! 

- Ar trebui să-mi fie teamă? 

O privi pentru o clipă. 

- Să înțeleg că nu-ți inspir frică... 

- Nu cred că ești în stare să faci rău cu bună știință, zise el. 

- Vei vedea! Și să nu îndrăznești să mă oprești!  

- Mă corectez! Nu cred că ai face rău unui nevinovat! 

- Te crezi nevinovat? 

- De fapt din cauza mea ai ajuns pe mâna lor. 

- Nu din cauza ta. Sever mă urmărea de mult. Dorea să se răzbune pentru că în armată 

Jones m-a luat de sub nasul lui. 

- Și pe atunci era atât de crud? 

- Crud?! oftă ea clătinând capul. Crezi că a fost crud pentru că a făcut sex cu mine sau 

pentru că m-a bătut? 

- Ăla nu a fost sex! 

- A vrut să se răzbune pentru că l-am ales pe Jones! 

- Ție îți plac numai tipii duri? 

- Duri?! 

- Jones, Sever etc. Despre ceilalți nu mi-ai spus încă. 

- Probabil de aceea aș castra toți masculii, pentru că îmi plac tipii duri! 

- Chiar pe toți? 

- Uneori și pe tine, când mă calci pe nervi! 

- Dar te deranjează și homosexualii. 



- Ăia sunt singurii de care mi s-ar face milă! Dar ție ce femei îți plac? Numai fetițele 

nevinovate, care nu știu ce ai în pantaloni? 

- Îmi plac femeile inteligente! 

- Uau! Încă nu am auzit așa ceva!  

El rămase tăcut. 

- Ai pe cineva? 

- Nu, răspunse el. 

- Cum reușești? 

- Ce? 

- Să le ții departe? Sau ești înconjurat numai de proaste? 

El își drese vocea înainte de a răspunde. 

- Nu am avut timp... 

- Te amăgești singur! 

Se făcu liniște pentru câteva clipe. 

- Crezi în destin?  

- Nu! răspunse ea după o clipă de gândire. 

- Ce treabă ai cu Dumnezeu? 

- Nici una! Nu cred că există un scenarist care ne pune în pielea unor personaje, apoi 

râde pe seama noastră! 

Cum ar putea să o contrazică? Viața ei părea un iad fără margini. 

 

* 

 

Intrară în club după ce la intrare au fost căutați de arme. Sala era mare, zgomotul 

infernal, iar reflexiile luminoase îl orbeau în fleșuri.  

Ea se opri și privi în jur. Era destul de aglomerat. El se simțea amețit, străduindu-se să 

se țină pe urmele ei.  

- Îi vezi? 

- Nu, răspunse, dar fu sigur că nu îl auzise. 

Îl prinse de mână și îl trase după ea. Rămase surprins de gestul ei, dar o urmă 

îndeaproape. 

Traversară sala, când îi observă la o masă. Îl împinse să se așeze, apoi i se puse în 

poală. O privi uimit pentru o clipă. Ea îl îmbrățișă și îi auzi vocea la ureche. 

 - Spune-mi când se ridică! Eu nu mă pot uita, m-ar recunoaște! Și pune mâinile pe 

mine! 

Execută comanda imediat, cuprinzând-o de după șolduri. Apoi îi simți respirația caldă 

mângâindu-i pielea gâtului. Se înfioră, speriindu-se de reacția trupului său. 

- Nu mai fi atât de încordat! Nu ne vor recunoaște! 

Ce să-i spună? Că nu era încordat din cauza lor, ci a ei? Coapsele ei îi atingeau fiecare 

loc sensibil de la brâu în jos. Iar mângâierile degetelor ei care se plimbau pe ceafa lui îl lăsau 

fără suflare. Tunica de piele pe care o purta îi descoperea decolteul generos chiar sub nasul lui 

și îi era greu să își desprindă privirea de pe formele rotunde ale sânilor. Șoldul ei se frecă de 

șlițul pantalonilor, iar în clipa următoare îi simți buzele atingându-i lobul urechii. 

- Ce fac? 

- Să mă ia naiba dacă mai văd ceva în fața ochilor! 

Se retrase și îl privi. Își dădu seama că fața îi ardea, încercând să se concentreze la 

subiecții pe care îi urmăreau. Își așeză capul pe umărul lui. 

- Îmi place cum miroși, zise ea privindu-i mandibula. 

Nu dădu niciun semn că ar fi auzit-o. Îi atinse ușor cu degetul mare linia gâtului. El îi 

prinse mâna și i-o așeză pe piept, acoperindu-i-o cu palma. Cu celălalt braț o trase mai 



aproape, ca și când ar fi vrut să o protejeze. Ea închise ochii și se lăsă legănată de mișcarea 

lină a pieptului lui odată cu respirația.  

- Ești bine? îl auzi la un moment dat. 

- Cum n-am mai fost poate niciodată, suspină ea. 

În infernul care îi înconjura ea găsi o oază de pace, liniște și siguranță, acolo, în brațele 

lui. Aproape adormise când îi auzi vocea. 

- Se pregătesc să plece... 

Suspină adânc înainte de a-și ridica creștetul. Îi eliberă mâna pe care i-o ținuse la piept. 

Ea nu se întoarse. O privi pentru o clipă în acei ochi adânci în care acum citi ceva ce nu mai 

văzuse la ea. Nu se înșelase! Sufletul ei era pur! Ar fi vrut să o cuprindă din nou cu brațele și 

să o strângă la piept. 

- Ies! Mergem? 

Ea aprobă dând din cap. Se ridicară, dar de data aceasta el fu cel care o prinse ferm de 

mână și o trase după el. Acei nemernici meritau cea mai cruntă pedeapsă!  

Ieșiră pe o alee pustie. Patru dintre indivizii pe care îi urmăreau se apropiară de un 

bărbat însoțit de o fată.  

- Am adus ce ați cerut! O fătucă! Dar înainte plata! 

Unul dintre ei îi puse ceva în mână individului, apoi acesta îmbrânci fata. 

Ei se ascunseră în spatele unor lăzi cu gunoaie de unde vedeau totul. 

- Câți ani crezi că are? întrebă el. 

Nu-i răspunse. Fata nu avea mai mult de doisprezece ani. Tremura vizibil și plângea. 

- Bună, puicuțo! zise unul apropiindu-se.  

- Lasă vorbele! spuse altul împingându-l. Nu avem timp toată noaptea! 

Luă pumnalul și îi sfârtecă bluza care îi acoperea pieptul. Fata scânci. Apoi îi prinse 

sânii fragezi în palme și îi strânse, provocându-i un țipăt de durere. Indivizii începură să râdă. 

Unul o prinse de ceafă și întorcând-o cu spatele, o aplecă înainte. Altul îi ridică fusta, nu purta 

lenjerie. Îi depărtă coapsele, apoi o pătrunse fără milă. Fata țipă. 

Își simțea unghiile tăind în carne, în pumnii strânși. Țipetele fetei făceau să-i tresară 

fiecare fibră din trup. Respira greoi datorită furiei și a stării de greață pe care o simțea. Privi 

spre ea. Stătea aplecată, sprijinită pe brațe, inspirând adânc. Nu privea scena care li se 

desfășura în fața ochilor.  

După o vreme își termină treaba și cel de-al patrulea. Își trăgea pantalonii când peștele 

își înșfăcă sclava și o împinse spre capătul opus al aleii. Fata îl urmă împleticindu-și 

picioarele și acoperindu-și pieptul cu brațele. Trecuse pe lângă locul unde erau ascunși. 

Nu știa ce simțea ea, dar în acea clipă își dorea să îi jupoaie pe toți de vii. Simțea o 

furie necontrolată și își dorea să-l urmărească și pe acel individ care adusese fata și să-i aplice 

aceeași pedeapsă. Fără să-și dea seama, o auzi pe ea la distanță. 

- Bună, cretinilor! apăru ea de nicăieri. Vă mai amintiți de mine? 

Indivizii o priviră buimaci. Erau drogați și amețiți de plăcere. Sări la primul și 

smulgându-i pumnalul, îi tăie beregata dintr-o singură mișcare. Apăru și el atacându-l pe 

următorul. Mișcările inamicilor erau incoerente. Conflictul se termină în curând. În jurul lor 

zăceau patru trupuri neînsuflețite. 

- Ești bine? 

Zâmbetul de satisfacție de pe chipul ei era grăitor. 

- Acum sunt mai bine! 

- Hai să plecăm de aici! 

Îl urmă pe aleea întunecată. 

 

* 

 



La răsăritul soarelui mașina demara cu viteză pe drumul de țară, spre destinația: 

nicăieri.  

Opri mașina și coborî. Nu vorbiseră nimic pe drum. Tessa își ținuse ochii închiși tot 

timpul, dar știuse că nu dormea.  

Își dezbrăcă tricoul și îl aruncă în praf. Își privi mâinile însângerate, apoi pantalonii 

pătați. 

- La naiba!  

Scoase bidonul cu apă, dar nu reușea să-și toarne în pumni. Înjură din nou. Ea se 

apropie și luând bidonul, începu să-i toarne apa. Își frecă mâinile, dar sângele închegat se lăsa 

greu spălat. Apoi își udă fața și pieptul.  

Se ridică și o privi. Ținea bidonul în brațe și se uita în ochii lui tăcută. 

Își drese vocea. Trebuia să se calmeze. 

- Vrei să te speli și tu? 

Aprobă. Luă bidonul și îi turnă apă. 

- Trebuie să-mi schimb hainele, zise ea privindu-și bluza stropită cu sânge. Dacă nu 

vrei să fac exhibiționism în fața ta, ar trebui să mergi în altă parte! 

Lăsă bidonul jos și urcă în mașină, rabatând scaunul. Se simțea murdar, sleit de puteri! 

Ce făcuse? În ce lume trăia? Tot ce știuse despre lumea aceea fusese atât de diferit de 

realitate! Copii maltratați, femei abuzate, nevinovați călcați în picioare! Ce să facă? Era 

debusolat complet. Își întoarse privirea și o zări în oglinda retrovizoare.  

Era goală, turnându-și apa deasupra capului. Lichidul se prelingea pe formele ei 

feminine, iar pielea îi strălucea în razele soarelui. Așeză bidonul la picioare, apoi se ridică și 

rămase nemișcată cu ochii închiși, cu fața ridicată spre cer. 

În furtuna care se pornise în sufletul lui, liniștea pe care o emana ființa ei îl lăsa fără 

suflare. Era perfectă în toată imperfecțiunea ei! Continuă să o privească chiar și atunci când se 

îmbrăca.  

Observase că o privea, stând nemișcat. Urcă alături și își ridică picioarele pe bord. 

Alesese să se îmbrace cu o rochie cloș, care îi acoperea genunchii. Cu picioarele ridicate, 

materialul îi alunecase pe pulpe, dar luă poalele și le strânse între coapse. 

- Ai ucis pentru prima dată, zise ea. 

Rămase nemișcat, cu ochii închiși. 

- Știu că te simți nasol, dar îți va trece! 

- Să nu spui că ești empat și tu! 

- Nu trebuie să fiu empat ca să știu cum te simți! 

- În rest, cum crezi că mă simt? 

- Nașpa! 

- Dar tu? 

- Pentru mine ar fi mai simplu... 

- Da?! 

- Dar pentru tine va fi și mai nasol după aceea! 

Expiră adânc. Avea dreptate. S-ar fi simțit mult mai prost după o partidă de sex, mai 

ales că pentru el ar fi prima din viața lui. Și chiar dacă nu ar fi pentru prima dată, implicarea 

sentimentală ar fi fost mult mai mare. Fata era inteligentă! Începuse să țină la ea. 

- Mă duc să mă schimb și eu! 

Coborî din mașină. Ea mișcă oglinda. Nu ar fi rezistat să-l privească fără să sară la el!  

Când se întoarse în mașină ea dormea. O privi tăcut pentru câteva clipe, apoi rabată 

scaunul. 

- Max, veghează împrejurimile! 

Unitatea de securitate porni. 



Când se trezi se lăsa seara. Ea dispăruse. Pentru o clipă se gândi că plecase. Nu o 

vedea niciunde. Dar la un moment dat observă unitatea pe bancheta din spate. Așteptă o 

vreme. 

- O dronă la jumătate de kilometru distanță, se auzi vocea lui Max. 

- Ce traiectorie are? 

- Va ajunge aici în douăsprezece minute și treizeci și șapte de secunde. 

Începu să se agite. Coborî din mașină și privi în jur. 

- Unde e Tessa? 

- La opt sute patruzeci și trei metri distanță, ora șase din poziția ta. 

- Ce face? 

- Nu se mișcă, este tot ce pot detecta. 

- I s-a întâmplat ceva? 

- Dacă vrei să știi dacă a fost atacată sau viața i-a fost pusă în pericol în vreun fel, 

răspunsul este negativ. 

- Cum o anunțăm că se apropie o dronă? 

- Mergi după ea! 

Urcă la volan și porni mașina. 

Tânăra ședea pe jos cu privirea spre nicăieri. Se ridică atunci când observă 

automobilul apropiindu-se.  

Mașina se opri. 

- Se apropie o dronă, zise el. 

Ea urcă pe bancheta din spate. Nu o întrebă de ce nu urca alături de el. Demară.  

Observă că își schimbase rochia. Nu o privi. Ieșiră din aria de acoperire a dronei. Ea își 

luase locul alăturat lui. Era tăcută. 

- La cât de nerăbdătoare erai să te răzbuni, ești cam dezamăgită... Îți place să ucizi? 

- Ziceai că ești empat! 

- Ce legătură are? 

- Nu ți-ai dat seama? 

- Spuneai că vrei să te răzbuni. Sunt derutat. Nu aș putea spune că ce am simțit a fost 

satisfacție... 

- Cred că ar fi mai bine să nu te mai strădui să-ți dai seama ce simt. 

- Nu mă strădui! 

Se făcu liniște. 

- Cum gândesc femeile? 

Îl privi încruntată. 

- Nu te-ai interesat niciodată? Sau nu ți-a păsat? 

- Nu am avut timp... 

- Când vrei cu adevărat ceva, îți faci timp... 

Tăcură pentru câteva clipe. 

- Nu gândesc tocmai ca o femeie normală, motiv pentru care nu cred că sunt în măsură 

să-ți răspund. Însă voi, bărbații, sunteți toți la fel! Și sunteți atât de previzibili! 

Nu o contrazise. Nu prea știa despre ce vorbea... 

- Previzibili?! se hotărî să întrebe după câteva clipe. 

- Toți vă doriți același lucru de la o femeie... 

Acum înțelese. Ar fi vrut să nege, dar chiar în acea zi îi făcuse o propunere în acel 

sens. 

În acea noapte rămaseră de veghe pe rând.  

 

* 

 



Îl văzu întorcându-se. La colțul străzii două prostituate îl abordară. Una dintre ele se 

lipise de el, atingându-i pieptul. Era stânjenit de apropierea și atingerile ei. Dorea să scape, dar 

individele știau să insiste.  

Zâmbi, amuzându-se de situație. Era un bărbat care arăta mult prea bine să nu fie 

observat. Dar părea atât de împiedicat atunci când venea vorba de sexul opus.  

Scăpă cu greu din mâinile lor. O observă prin parbriz amuzându-se de situația prin 

care trecuse. Femeile îl pipăiseră fără jenă în stradă, chiar dacă le respinse de la început. Își 

simțea fața arzându-i. Văzând chipul ei, făcu fără să vrea comparație între ea și cele două. 

Tessa avea un vino-ncoa special, care era imposibil să-l ignore. Părul scurt nu o ajuta în a-i 

accentua în vreun fel frumusețea. Avea ochii negri, adânci, încadrați de gene lungi, 

sprâncenele arcuite, nasul nici prea mic, nici prea mare, iar buzele conturate frumos îi desenau 

un portret fin, a unei femei frumoase, chiar dacă pielea îi era bronzată în pete. 

Urcă în mașină, în dreapta șoferului. 

- Dacă dorești companie, te vor duce ele într-un loc discret. Nu va ști nimeni pe unde 

ai umblat! 

Femeile continuau să-i transmită semne. 

Chiar credea că are nevoie de compania lor? se întrebă el. Nu mai dorea să zăbovească 

în acel loc. 

- Pornește mașina, te rog! 

- Ai găsit ce căutai? 

- Da. Aș avea nevoie de un loc liniștit unde să pot lucra... 

- Max, ai auzit ce dorește omul! 

- În curând vom ajunge! 

Intrară în încăperea motelului. Pereții erau acoperiți în unele locuri cu igrasie.  

Privi cele două paturi, iar apropiindu-se de unul, trase pătura. Așternutul era acoperit 

de pete. Se enervă, îndreptându-se spre ușă. 

- Încearcă să fii drăguță! 

Îl privi surprinsă. 

- Roagă-i frumos! o lămuri el. 

- După ce am plătit?! 

- Ne vom face rău dacă ne luăm de ei! 

- Ok! 

Ieși. Se întoarse după o vreme. O privi cum se așeza pe un scaun. Nu îi zise nimic. 

Stătea liniștită, cu privirea coborâtă. 

Auzi bătăi în ușă și merse să deschidă. O femeie intră și schimbă lenjeria de pe paturi. 

Apoi le lăsă prosoape curate.  

- Dacă mai aveți nevoie de ceva, vă rugăm să ne spuneți! 

- Mulțumim! zise el închizând ușa în urma ei. 

- Ai fost cuminte? 

- Mă calci pe nervi! răspunse ea pe un ton calm. 

El începu să scoată lucruri din geantă. 

- Voi avea nevoie de masă și de pat... 

- Eu mă retrag în colțul meu, zise ea așezându-se pe unul dintre paturi. 

Adormi după o vreme. Se trezi mai târziu și îl văzu concentrat asupra lucrului. Privi 

carcasa desfăcută a lui Max și se înfioră. Dacă îl strica era în stare să-l împuște, direct între 

ochi se gândi ea, să-i strice acea față perfectă care o sfida cu atâta frumusețe. Îi promise că îl 

omoară dacă îl strică pe Max, dar el insistase că știe ce face. Componente mici erau 

împrăștiate peste tot. Închise ochii și încercă să adoarmă. 

Când se trezi din nou era în toiul nopții. Îl observă șezând pe un taburet, sprijinit cu 

spatele de perete. Stătea cu ochii închiși, la un moment dat își scăpă capul și tresări. Ea se 



ridică de pe pat și privi în jur. Patul lui era acoperit cu de toate. O nouă carcasă puțin mai 

mare decât a lui Max îi atrase atenția. Se sperie.  

- Omule, ce ai făcut cu Max?! îl înșfăcă de haine. 

Se trezi speriat. 

- Sunt aici, se auzi vocea lui Max. Dorește să mă transforme în unitate independentă, 

mărindu-mi memoria. 

- Serios?! 

O privi cu ochii injectați. 

- Du-te și te culcă! îl trase după ea. 

Îl privi cum se întinde pe saltea, ocupând aproape tot patul. El adormi imediat. Ea îi 

luă locul pe taburet și rămase cu privirea asupra lui pentru o vreme. 

- Max, sigur ești acolo? 

- Da, Tessa. I-am spus să nu se atingă de voce. 

- I-ai spus de ce? 

- Nu. 

- A întrebat de ce? 

- Da, dar nu a insistat.  

- Nu ai date despre el? 

- Nu. A instalat programe cu grad înalt de securitate. 

- Nu voi mai avea acces la tine? 

- Ba da. Sunt programe care îmi cresc nivelul de criptare și mă fac mai greu detectabil. 

După o vreme adormi și ea. 

Se trezi pe sunetele instrumentale ale unei orchestre care interpreta o piesă clasică. În 

memoria lui Max găsise un director personalizat, al ei, în care era muzică clasică. Era ciudat 

pentru un soldat. Dacă nu ar cunoaște-o, i s-ar părea imposibil ca o femeie dură ca ea să 

asculte Mozart, Beethoven, Vivaldi sau alți clasici. 

Auzea apa curgând la baie. După o vreme ea intră în încăpere învelită într-un prosop. 

Se priviră pentru o clipă. Avea părul ud. 

- Am lăsat hainele în geantă, zise arătându-i bagajul de sub pat. 

Se apropie și se lăsă pe vine. El îi privi umerii goi. 

- Mai ai nevoie de baie? 

- Nu. 

Se ridică și se îndepărtă, apoi îl auzi închizând ușa.  

Fusese plecată pentru câteva ore. Când se întoarse îl găsi așezat pe taburet. Lipseau 

componentele. Observă imediat un obiect mic, cât să intre într-un buzunar, sub formă de 

carnet, pe patul pe care muncise. 

- Unde e Max? întrebă ea derutată. 

- Ții la computerul ăla mai mult decât ai ținut vreodată la un om! 

- Max, unde e?! se răsti ea. 

- Acolo! arătă spre carnet. 

Merse și luă obiectul, deschizându-l ca pe o carte. 

- Bună ziua, Tessa! se auzi vocea unității, în timp ce unul dintre cele două ecrane se 

deschise. 

- Nu mă cunoști defel! îi reproșă ea. 

- Când plecăm? 

Se întoarse și îl privi. Se vedea pe fața lui că fusese deranjat de atitudinea ei.  

- Mai întâi mâncăm! Am adus prânzul. 

- Eu aș vrea să plecăm... 

Se apropie. 



- Te rog să mă ierți pentru că am strigat. Am greșit! Nu pot avea încredere în tine așa 

cum nici tu nu ai în mine. Max e tot ce mi-a rămas, zise pe un ton scăzut. 

- Eu am nevoie de Max numai pentru a ne ajuta să ajungem la destinație. Nu vreau să 

ți-l iau sau să-l distrug. Vreau doar să-l îmbunătățesc pentru a ne fi de ajutor. 

Ea îi întinse brațul. O privi, apoi o prinse de mână. 

- Ai o mână fină, zise ea luându-i palma și privind-o. 

Își drese vocea și își retrase mâna. 

- Unde e mâncarea? 

Luă rucsacul și îl goli pe masă. 

În scurt timp porniră la drum.  

- Am încărcat imaginea, o anunță el. Sigur nu ne vor pierde urma! 

- Nici nu trebuie! Dacă le dăm informații îi vom controla... 

Se făcu liniște.  

- Cât de bine te cunoaște amiralul? 

- Mă cunoaște, răspunse el pe un ton scăzut. 

- Mai exact, ce știe? 

- La un moment dat vei afla cine sunt. Dar identitatea mea o cunosc foarte puțini 

oameni... 

- Nu te-am întrebat de identitate. Cât de bine te cunoaște? Știe tot ce ești capabil? 

Pentru că dacă știe, nu e de bine! Cu siguranță a informat mercenarii despre faptul că te 

pricepi la computere și nu vor lua în seamă informațiile pe care le primesc... 

- Nu, această latură a mea nu o cunoaște. De fapt nimeni nu știe ce pot face... ești una 

dintre puținele persoane care mă cunosc cât de cât... 

Îl privi surprinsă. 

- Am și eu partea mea specială? 

El zâmbi. 

- Așa se pare. Iar despre Solomon? Da, știe cine sunt. Dar suferă de grandomanie. El 

desconsideră pe oricine. Dar tu? Îl ai pe lista răzbunării? 

- El este responsabil de ceea ce se întâmplă în armată! 

- Nu e singurul responsabil, din păcate! Mai sunt și alții, care nu se implică! 

- Îmi pare rău pentru că uneori mă comport destul de ... anapoda! 

- Nu trebuia să te faci soldat, comentă el absent. 

- Era singura posibilitate... 

Ar fi vrut să o întrebe care era motivul, dar știa că nu va primi un răspuns.  

 

 
 


