
Capitolul 1
Bridgewater, Maine 
În zilele noastre

Am intrat la ora de biologie încercând sæ nu mæ uit în faflæ. Lipitæ
în mod misterios de tablæ era o pæpuøæ Barbie, cu Ken alæturi de
ea. Aveau mâinile unite cu forfla øi erau goi, cu excepflia frunzelor
artificiale plasate în câteva locuri esenfliale. Deasupra lor era
mâzgælitæ cu cretæ roz invitaflia:

BINE AfiI VENIT LA ORA DE REPRODUCERE UMANÆ (SEX)

Lângæ mine, Vee Sky comenta:
– Uite, de asta sunt interzise în øcoalæ telefoanele cu cameræ

foto. Niøte fotografii cu chestia asta în eZine ar fi singura dovadæ
de care aø avea nevoie ca sæ conving conducerea sæ elimine bio-
logia. Øi atunci am putea folosi ora asta sæ facem ceva productiv,
cum ar fi sæ primim pregætire personalæ de la tipii drægufli din anii
mai mari.

– De ce, Vee? am întrebat°o. Aø fi putut paria cæ ai aøteptat ora
asta tot semestrul.

Vee fluturæ din gene.
– Ora asta nu mæ poate învæfla nimic din ceea ce nu øtiu deja.
– Tu eøti virginæ.
– Mai încet! Mi°a fæcut cu ochiul tocmai când suna clopoflelul,

trimiflându°ne pe amândouæ la locurile noastre, una lângæ alta, la
pupitrul pe care°l împærfleam.

Antrenorul McFarland øi°a luat fluierul care°i atârna de un lanfl
la gât øi a suflat.

– La locuri, echipæ! 
Antrenorul considera ora de biologie de°a X°a o sarcinæ se-

cundaræ jobului sæu de profesor universitar de baschet, cum îl 
øtiam cu toflii.
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– Poate nu v°a trecut prin minte, copii, cæ sexul e mai mult decât
o întâlnire de cincisprezece minute pe bancheta din spate a maøi-
nii. E øtiinflæ. Øi ce este øtiinfla?

– Ceva plictisitor, a strigat cineva din fundul clasei.
– Singura materie la care pic, a spus altul.
Ochii antrenorului au urmærit elevii din primul rând, apoi s°au

oprit la mine.
– Nora?
– Studiul a ceva, am bælmæjit.
– Ræspuns de manual. 
S°a apropiat øi a lovit cu arætætorul în pupitrul meu:
– Altceva?
– Cunoaøtere dobânditæ prin experiment øi observaflie.
Grozav! Parcæ dædeam o probæ pentru un audiobook al

manualului.
– Spune cu cuvintele tale!
Îmi lingeam buzele cu vârful limbii, cæutând un sinonim.
– Øtiinfla e o anchetæ.
Suna ca o întrebare.
– Øtiinfla este o anchetæ, a spus antrenorul, frecându°øi mâinile

una de alta. Øtiinfla ne face sæ ne transformæm în spioni.
Dac°o luai aøa, øtiinfla pærea chiar distractivæ. Dar eram în clasa

antrenorului de suficient timp cât sæ nu°mi fac mari speranfle. 
– Ca sæ fii un detectiv bun, trebuie sæ exersezi, continua el.
– Øi pentru sex la fel, a venit încæ un comentariu din spatele

clasei. 
Cu toflii ne°am înghiflit râsetele, iar antrenorul l°a atenflionat cu

degetul pe inculpat:
– Asta nu va face parte din tema pentru acasæ de azi. 
Apoi øi°a îndreptat din nou atenflia asupra mea.
– Nora, stai lângæ Vee de la începutul anului.
Am dat din cap, dar aveam o presimflire rea cu privire la ceea

ce avea sæ urmeze.
– Amândouæ suntefli împreunæ în programul eZine al øcolii.
Am dat din cap din nou.
– Pun pariu cæ øtifli destul de multe lucruri una despre cealaltæ.
Vee mi°a dat un picior pe sub bancæ. Øtiam ce voia sæ spunæ:

cæ antrenorul n°are nici cea mai micæ idee despre cât de multe øtiam
una despre cealaltæ. Øi nu mæ refer doar la secretele pe care le
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îngropam în jurnale. Vee e „contra°geamæna“ mea. Are pærul de
un blond nordic, ochii verzi øi douæ kilograme în plus. Eu sunt
brunetæ cu ochi cenuøii øi un pær crefl care stæ cum vrea el chiar
øi cu cea mai bunæ placæ de pær. Øi sunt toatæ numai picioare, ca
un bæfl. Dar între noi existæ o legæturæ invizibilæ care ne uneøte;
amândouæ putem sæ juræm cæ aceastæ legæturæ a început cu mult
înainte sæ ne naøtem. Amândouæ putem sæ juræm cæ va continua
pentru tot restul vieflii noastre.

Antrenorul a privit cu atenflie spre clasæ.
– De fapt, cred cæ fiecare dintre voi îl cunoaøte destul de bine

pe cel de lângæ el. Afli ales aceste locuri dintr°un anume motiv, nu?
Familiaritatea. Din pæcate, detectivii buni evitæ familiaritatea,
pentru cæ adoarme instinctul de investigaflie. Tocmai de aceea astæzi
vom schimba locurile.

Am deschis gura sæ protestez. Vee s°a încruntat la antrenor; e
faimoasæ pentru privirea ei. E o privire care spune tot, doar cæ nu
øuieræ.

Aparent imun la ea, antrenorul øi°a dus fluierul la guræ øi
ne°am prins de idee.

– Tofli cei care stau în partea stângæ a bæncii – adicæ stânga
voastræ – sæ se mute cu un scaun în faflæ. Cei din primul rând,
inclusiv tu, Vee, væ mutafli în spate.

Vee øi°a îndesat caietul în rucsac øi a tras fermoarul. Mi°am
muøcat buzele øi i°am fæcut un scurt semn de adio. Nu mæ obo-
sisem niciodatæ sæ mæ uit cine stætea în spatele meu pentru cæ nu
mæ interesase niciodatæ. Pânæ acum. Tipul øi°a pus caietul de
biologie pe bancæ øi s°a aøezat pe scaunul lui Vee.

I°am zâmbit politicos.
– Salut. Eu sunt Nora.
Ochii lui m°au sfredelit. Erau atât de negri, cæ nu puteai dis-

tinge pupila de iris. Un colfl al gurii i s°a ridicat; nu era un zâmbet
prietenos, dimpotrivæ, era un zâmbet care nu promitea nimic bun.

M°am concentrat asupra tablei. Barbie øi Ken mæ priveau cu
niøte zâmbete ciudat de vesele.

– Reproducerea umanæ e un subiect alunecos, a început
antrenorul.

– Aaaah! au gemut câfliva elevi în cor.
– E nevoie de o abordare maturæ. Øi, ca în cazul tuturor øtiin-

flelor, cea mai bunæ metodæ e sæ învefli prin spionare. Pentru
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restul orei, exersafli aceastæ metodæ aflând cât de multe lucruri
putefli despre noul coleg. Mâine vefli aduce un eseu despre ceea
ce afli aflat. La treabæ.

Stæteam perfect nemiøcatæ. Dupæ oræ am sæ°i spun antrenorului
cæ nu merge aøa. Dacæ nu mæ ascultæ el, poate cæ la secretariat mæ
vor asculta. Sau administratorul. Pentru cæ trebuia fæcut ceva, nu
puteam sæ°mi petrec tot restul anului în apropierea cuiva care duh-
nea a fligæri. Nu, nu a fligæri, a ceva mai tare, mai scârbos. A trabuc.

Dupæ ce am stat în tæcere o vreme, m°am uitat la ceas. Trecuse
aproape o jumætate de oræ øi eu nu ridicasem niciun deget sæ°mi
fac tema. În ritmul æsta, o sæ pic cursul.

Atunci am observat cæ foaia de hârtie din fafla lui nu era albæ,
ca a mea. Tocmai adæuga ceva la lista lungæ de câteva rânduri.

– Ce scrii? l°am întrebat.
– Øi vorbeøte engleza, a spus el în timp ce nota aceastæ obser-

vaflie, cu o miøcare a mâinii elegantæ øi leneøæ în acelaøi timp.
M°am aplecat cât de mult am îndræznit, încercând sæ citesc ce

altceva mai scrisese, dar a îndoit foaia de hârtie, ascunzând lista.
– Ce ai scris? am întrebat.
S°a întins dupæ foaia mea neatinsæ, trægând°o spre el pe bancæ.

A mototolit°o øi, înainte sæ pot protesta, a aruncat°o spre coøul de
gunoi de lângæ catedra antrenorului. Hârtia aproape cæ a intrat
în coø, dar a cæzut apoi de pe marginea lui.

Îmi dædeam seama cât de ridicol arætam, dar eram hotærâtæ sæ
nu mæ fac de râs øi m°am îndreptat spre coøul de gunoi. Întor-
cându°mæ la locul meu, am aøezat hârtia boflitæ pe bancæ øi am
netezit°o cât am putut de bine. 

– Cum te cheamæ? l°am întrebat, flinând creionul pregætit de scris.
Mi°am ridicat privirea la timp pentru a surprinde un alt rânjet

întunecat, care pærea sæ mæ provoace sæ°l întreb ceva despre el.
– Numele tæu? am repetat eu întrebarea, sperând cæ doar în

imaginaflia mea îmi tremura vocea.
– Spune°mi Patch. Vorbesc serios. Sunæ-mæ!
Mi°am læsat capul în foaie, ca sæ ascund fapul cæ mæ fæcuse sæ

roøesc.
– Ce faci în timpul liber? am continuat.
– Nu am timp liber. 
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– Presupun cæ vom fi notafli pentru tema asta, deci, îmi faci
plæcerea? 

S°a læsat pe spate, cu mâinile dupæ cap.
– Ce fel de plæcere? a rânjit.
M°am holbat la el, chinuindu°mæ sæ gæsesc un mod de a

schimba subiectul.
– Timpul liber, a repetat. Fac fotografii.
Mi°am notat fotografie pe foaie.
– N°am terminat. Am o colecflie destul de mare despre un re-

dactor de la eZine care crede cæ mâncarea organicæ are sens, care
scrie poezii în secret øi care se înfioaræ la ideea de a alege între
Stanford, Yale øi… care e aia mare care începe cu H?

Probabil cæ arætam înmærmuritæ, poate chiar îngrijoratæ, cæci
a râs în barbæ destul de mulflumit.

– Dar nu vei ajunge la niciuna dintre ele.
– Nu? am întrebat eu færæ sæ mæ gândesc.
Degetele lui au apucat scaunul pe care stæteam, trægându°mæ

mai aproape de el. Neøtiind dacæ sæ mæ dau înapoi øi sæ par spe-
riatæ ori sæ nu fac nimic øi sæ simulez plictiseala, am ales a doua
variantæ.

– Chiar dacæ ai reuøi la toate cele trei, le disprefluieøti pentru
cæ sunt un cliøeu al succesului. Critica e cel de°al treilea punct slab
al tæu, spuse el.

– Øi al doilea? am întrebat, cu furie reflinutæ.
– Nu øtii sæ ai încredere. Reformulez. Ai încredere, dar în

oamenii care nu trebuie.
– Øi primul punct slab?
– fiii viafla în lesæ.
– Ce vrei sæ spui?
– fii°e fricæ de ceea ce nu pofli controla.
M°am tras înapoi, cæci cuvintele sale erau mai invazive decât

apropierea.
– Dormi goalæ? m°a întrebat.
Am ræmas cu gura cæscatæ.
– Nu eøti tocmai persoana cæreia sæ°i spun.
– Ai fost vreodatæ la psiholog?
– Nu, am minflit eu.
– Ai fæcut ceva ilegal?
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– Nu.
Faptul cæ am mai condus câteodatæ færæ carnet nu se punea.

Nu pentru el.
– De ce nu mæ întrebi ceva obiønuit? Cum ar fi genul de

muzicæ preferat?
– N°am sæ te întreb ceva ce pot ghici.
– Nu øtii ce gen de muzicæ ascult.
– Baroc øi uneori operæ.
– Greøit. 
Altæ minciunæ, dar asta mi°a fæcut pielea sæ se înfioare. 
– Pærinflii sunt cæsætorifli sau divorflafli?
– Locuiesc cu mama.
– Unde e tatæl tæu?
– Tata a murit anul trecut.
– Cum?
– A fost împuøcat, am ræspuns eu agitatæ. E o chestie mai

personalæ. 
– Unde a fost împuøcat?
– În Portland, unde era cu treabæ. Cred cæ e rândul meu sæ…
– L°au gæsit pe tip?
– Cine a spus cæ a fost un tip? am replicat eu.
A zâmbit. Chiar a zâmbit.
– Au gæsit°o pe tipæ?
– N°au gæsit niciun suspect. A fost un jaf. Îi lipsea portofelul.
– Ce e asta? Mi-a atins încheietura cu stiloul. 
M°am tras înapoi instinctiv.
– Un semn din naøtere.
– Aratæ ca o cicatrice. Eøti sinucigaøæ, Nora?
Îl simfleam cum râde.
Am cæutat în buzunarul din faflæ al rucsacului øi am scuturat

douæ pastile de fier dintr°un tub, înghiflindu°le întregi. S°au oprit
o clipæ în gât, apoi s°au dus jos. Nu mi°a scæpat faptul cæ Patch a
ridicat din sprâncene.

– Sunt anemicæ, i°am spus. Trebuie sæ iau pastile de câteva ori
pe zi. Tocmai mæ pregæteam sæ°i spun cæ le luam când mæ simfleam
ameflitæ sau supæratæ, dar m°am gândit cæ asta i°ar oferi satisfacflie.

– Anemicæ?
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– Prea puflin fier, am spus rar øi cu atenflie, cum se vorbeøte cu
stræinii. Nimeni nu øtie de ce nu°mi revin. 

Am bætut cu unghiile în bancæ.
– Dar nu e foarte grav. De ce vorbim despre asta?
Mi°am stors creierul sæ gæsesc altceva – orice – despre care sæ

vorbim. Clopoflelul a sunat øi Patch s°a ridicat, îndreptându°se 
spre uøæ.

– Stai, l°am strigat, dar nu s°a întors.
– Scuzæ°mæ… 
Ieøea pe uøæ.
– Patch! N°am aflat nimic despre tine.
S°a întors øi s°a îndreptat spre mine. Mi°a luat mâna øi a mâz-

gælit ceva pe ea înainte ca eu sæ mæ gândesc sæ mi°o retrag.
M°am uitat la cele øapte cifre scrise cu cernealæ roøie øi am strâns

pumnul. Voiam sæ°i spun cæ în niciun caz nu°i va suna telefonul
în seara asta. Voiam sæ°i spun cæ era vina lui cæ a folosit tot timpul
ca sæ mæ interogheze. Voiam multe lucruri, dar adeværul e cæ stæ-
team acolo ca øi cum n°aø fi øtiut sæ deschid gura.

– Sunt ocupatæ disearæ, i°am spus într°un final.
– Øi eu la fel. 
Avea rânjetul unui dræcuøor, care pærea sæ confirme faptul cæ

intenflionat nu mi°a læsat decât alternativa de a rata eseul.
Cu un râs uøor, s°a întors øi s°a pierdut printre elevii de pe hol.
– N°am sæ te sun! am strigat dupæ el. Niciodatæ!
– fii°ai terminat articolul pentru mâine?
Era Vee. Venise lângæ mine, fæcând notifle în caneflelul pe

care°l purta peste tot.
– Mæ gândeam ca al meu sæ fie despre nedreptatea aøezærii în

bænci. Am nimerit lângæ o fatæ care mi°a spus cæ azi dimineaflæ a
terminat tratamentul împotriva pæduchilor.

– Noul meu partener, i°am ræspuns, arætându°i°l pe Patch.
Avea un mers enervant de încrezætor, genul care vine la pachet cu
tricourile spælæcite øi o pælærie de cowboy. Patch nu purta nici una,
nici alta. Era genul Levi’s negri°motor Henley negru°cizme negre.
Era o combinaflie de latino cu pirat.

– Tipul din ultimul an? Probabil cæ n°a învæflat suficient prima
oaræ. Sau a doua oaræ.

Mi°a aruncat o privire de cunoscætor.
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– A treia oaræ e cu noroc.
– Îmi dæ fiori de spaimæ tipul æsta. A øtiut muzica mea. Færæ

niciun fel de indiciu mi°a spus: „Baroc, uneori operæ.“ 
– A ghicit?
– Øtia… øi alte lucruri.
– De exemplu?
Am oftat.
– De exemplu, cum sæ mæ scoatæ din særite. Îi spun antrenorului

sæ ne schimbe la loc.
– Dæ°i drumul! Nu mi°ar strica un titlu bun pentru urmætorul

meu articol din eZine: Replica celor de°a X°a sau, mai bine, Aøezare
în bænci contestatæ. Hmmm. Îmi place.

Pânæ la urmæ eu am fost cea care a fost contestatæ. Antrenorul
a respins cererea mea de a reconsidera aøezarea în bænci. Cei de
la secretariat m°au trimis înapoi la antrenor, iar administratorul
era la o øedinflæ localæ.

Se pare cæ m°am pricopsit cu Patch.
Deocamdatæ.
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