JAMIE MCGUIRE
Fericirea mea eşti
tu
Colecţie coordonată de
Magdalena Mămilescu Pascal Bruckner
Editori: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu
Director editorial: Magdalena Mărculescu
Director producţie: Cristian Claudiu Coban
Redactor: Domnica Drumea
DTP: Eugenia Ursu
Corectură: Sânziana Doman Eugenia Ursu
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României
MEGUIRE, JAMIE
Fericirea mea eşti tu/ Jamie Meguire; trad.: Shauki Al Gareeb.
— Bucureşti: Editura Trei, 2013 ISBN 978-973-707-830-8
I. Al-Gareeb, Shauki (trad.)
Titlul original: Walking Disaster
Autor: Jamie Meguire
Copyright © 2013 by Jamie Meguire
© Editura Trei, 2013 pentru prezenta ediţie
© Editura Trei, 2013 CP. 27-0490,
Bucureşti Tel. /Fax: 402i300 60 90 E-mail:
comenziedituratrei.ro www.e1litur0trei.ro

Lui Jeff,
cel alături de care fericirea mea începe în fiecare zi.

Prolog
Deşi era transpirată şi respira sacadat, nu părea
bolnavă. Pielea ei nu avea acel luciu atractiv cu care
eram obişnuit, iar ochii ei nu erau la fel de strălucitori,
însă rămânea la fel de frumoasă. Cea mai frumoasă
femeie pe care aveam s-o văd vreodată.
Mâna i-a căzut de pe pat, iar degetele i s-au mişcat
uşor. Ochii mei s-au plimbat de la unghiile ei galbene şi
subţiri la braţul firav, apoi spre umărul osos, ajungând în
cele din urmă la ochi. Se uita la mine, pleoapele ei fiind
două cute, şi era suficient pentru a-mi da de înţeles că
ştia că sunt aici. Asta îmi plăcea la ea. Când se uita la
mine, mă vedea cu adevărat. Deşi avea alte zeci de
lucruri pe care trebuia să le facă, nu mă ignora niciodată
şi nici nu mă întrerupea din depănatul poveştilor mele
stupide. Mă asculta, iar asta o făcea cu adevărat fericită.

Toţi ceilalţi păreau să încuviinţeze fără să asculte, nu
însă şi ea. Niciodată.
— Travis, mi-a spus, pe un ton răguşit. Şi-a dres
vocea, schiţând un zâmbet vag. Vino aici, scumpule. E-n
regulă. Vino-ncoa.
Tata m-a atins cu degetele pe ceafa şi m-a împins,
ascultând-o, între timp, pe asistentă. Îi spunea Becky.
Venise pentru prima dată la noi acasă cu câteva zile în
urmă. Vorba îi era blândă, avea ochi destul tic frumoşi,
însă mie nu-mi plăcea de Becky. Nu puteam explica de
ce, dar simplul fapt că era acolo mă înspăimânta. Ştiu
că, probabil, se afla acolo ca să ajute, dar nu mi se părea
un lucru bun, cu toate că lata n-avea nimic cu ea.
Ghiontul dat de el m-a făcut să înaintez cu câţiva paşi,
suficient de aproape pentru ca mama să mă poată atinge.
Şi-a întins degetele lungi şi elegante şi m-a mângâiat pe
mână.
— E-n regulă, Travis, mi-a şoptit ea. Mami vrea să-ţi
spună ceva.
Mi-am vârât degetul în gură. Nu aveam astâmpăr.
Faptul că am dat din cap a făcut-o să zâmbească şi mai
tare, astfel că, atunci când m-am apropiat de chipul ei,
am făcut tot felul de mişcări largi cu capul.
Cu toată puterea pe care o mai avea, m-a tras mai
aproape, iar apoi a inspirat.
— Fiule, ceea ce am să te rog va fi foarte greu. Ştiu că
poţi s-o faci, fiindcă acum eşti băiat mare.

Am încuviinţat din nou, zâmbindu-i la rându-mi, cu
toate că nu voiam să fac asta. Nu mi se părea normal să
zâmbesc când ea arăta atât de obosită şi se simţea atât de
rău, dar curajul meu o făcea fericită. Aşa că eram
curajos.
— Travis, trebuie să asculţi cu atenţie ceea ce am să-ţi
spun şi, cel mai important, trebuie să-ţi aduci aminte de
asta. Va fi foarte greu. Şi eu am încercat să-mi amintesc
anumite lucruri de când aveam trei ani şi…
A tăcut pentru câteva clipe, durerea fiind
insuportabilă.
— Diane, te doare tare? A întrebat-o Becky, făcându-i
o injecţie intravenoasă.
După câteva clipe, mami s-a relaxat. A inspirat din
nou şi a început să vorbească.
— Poţi să faci asta pentru mami? Poţi să ţii minte ceţi voi spune?
Am încuviinţat din nou, iar ea m-a atins cu degetele
pe obraz.
Erau reci. Şi-a ţinut mâna ridicată doar pentru câteva
secunde, după care a început să tremure, într-un final
lăsând-o să-i cadă pe pat.
— În primul rând, e-n regulă să fii trist. E-n regulă să
simţi anumite lucruri. Să-ţi aminteşti asta. În al doilea
rând, fii copil cât poţi de mult. Joacă-te, Travis. Rămâi
inocent – ochii i s-au închis – iar tu şi fraţii tăi să aveţi
grijă unul de celălalt şi împreună să aveţi grijă de tatăl

vostru. Chiar şi când vei creşte şi te vei muta, e
important să revii acasă. Bine?
Dădeam din cap în sus şi în jos, disperat să-i fac pe
plac.
— Fiule, mâine-poimâine o să te-ndrăgosteşti. Să nu
te opreşti la prima fată care-ţi iesen cale. Alege o fată
care nu-ţi cedează uşor, una pentru care trebuie să lupţi,
iar după aceea să nu te opreşti niciodată din luptat. Să
nu – a luat o gură mare de aer – să nu încetezi niciodată
să lupţi pentru ceea ce-ţi doreşti. Şi – a strâns din
sprâncene – să nu uiţi niciodată că mami te iubeşte.
Chiar dacă nu o să mă mai vezi.
O lacrimă i-a alunecat pe obraz.
— Am să te iubesc mereu.
A inspirat greoi, apoi a tuşit.
— În regulă, a spus Becky, punându-şi în urechi o
chestie care arăta caraghios.
Cealaltă parte a acelui obiect a lipit-o de pieptul
mamei.
— E timpul să te odihneşti.
— Nu mai am timp, a şoptit mami.
Becky s-a uitat la tata.
— Se apropie, domnule Maddox. Poate că ar fi cazul
să-i aduceţi şi pe ceilalţi băieţi să-şi ia rămas-bun.
Tata a strâns din buze, apoi a clătinat din cap.
— Nu sunt pregătit, a spus el, de-abia rostind
cuvintele.

— Jim, nu vei fi niciodată pregătit să-ţi pierzi soţia.
Dar nu cred că-ţi doreşti s-o laşi să plece fară ca băieţii
să-şi ia rămas-bun.
Tata a cugetat câteva clipe, şi-a şters nasul cu mâneca,
apoi a încuviinţat. A ieşit furtunos din cameră, ca şi când
ar fi fost supărat.
M-am uitat la mami, privind-o cum respiră, iar apoi
m-am uitat cum Becky verifica cifrele afişate pe cutia
de lângă ea. Am mângâiat-o pe mami pe încheietura
mâinii. Ochii lui Becky păreau să ştie ceva ce eu nu
ştiam, iar asta a făcut ca stomacul să-mi tresalte.
— Ştii, Travis, a spus Becky, aplecându-se astfel încât
să mă poată privi în ochi, medicamentul pe care am să il dau lui mami o va face să doarmă, dar chiar dacă
doarme, ea tot te va putea auzi. Vei putea să-i spui în
continuare c-o iubeşti şi că-ţi va fi dor de ea, iar ea va
auzi tot ce-i vei spune.
M-am uitat la mami, dar am clătinat imediat din cap.
— Nu vreau să-mi fie dor de ea.
Becky şi-a pus mâna moale şi caldă pe umărul meu,
aşa cum făcea mami când eram supărat.
— Mama ta vrea să fie aici, cu tine. Îşi doreşte asta
din tot sufletul.
Dar Doamne-Doamne o vrea la el acum.
M-am încruntat.
— Am nevoie de ea mai mult decât Doamne-Doamne.
Becky a zâmbit, iar apoi m-a sărutat pe creştet.

Tata a bătut la uşă, apoi a deschis-o. Fraţii mei stăteau
adunaţi în jurul lui pe hol. Becky m-a luat de mână şi ma condus lângă ei.
Trenton nu şi-a dezlipit privirea de patul mamei, iar
Taylor şi lyler se uitau oriunde, numai la pat nu. Cumva,
faptul că ei păreau la fel de speriaţi ca mine mă făcea să
mă simt mai bine.
Thomas stătea lângă mine, un pic mai în faţă, exact ca
atunci când ne jucam în grădină şi el mă proteja fiindcă
băieţii din vecini încercau să se ia la bătaie cu Tyler.
— Nu arată prea bine, a spus Thomas.
Tata şi-a dres vocea.
— Băieţi, mama voastră e bolnavă de ceva timp, iar
acum e timpul ca ea să… e timpul ca ea să…
A tăcut. Becky ne-a oferit un zâmbet mic,
compătimitor.
— Mama voastră n-a mai înghiţit nimic. Nici apă şi
nici mâncare. Trupul ei nu mai rezistă. Va fi foarte greu,
dar e timpul să-i spuneţi mamei voastre că o iubiţi şi că
vă va fi dor de ea şi că o lăsaţi să plece. Trebuie să ştie
că e în regulă.
Fraţii mei au dat din cap la unison. Toţi, în afară de
mine. Nu era în regulă. Eu nu voiam s-o las să plece.
Nu-mi păsa dacă Doamne-Doamne o voia sau nu. Ea era
mămica mea. El putea să-şi ia o mămică bătrână. Una
care nu avea băieţei de care să aibă grijă. Am încercat
să-mi amintesc ce-mi spusese. Am încercat să-mi

întipăresc asta în minte. Joacă-te. Vizitează-l pe tata.
Luptă pentru ceea ce iubeşti. Ultimul lucru nu-mi dădea
pace. O iubeam pe mami, dar nu ştiam cum să lupt
pentru ea.
Becky s-a aplecat spre urechea tatei. El a încuviinţat,
apoi a dat din cap spre fraţii mei.
— Bine, băieţi. Haideţi să ne luăm rămas-bun, iar
apoi, Thomas, va trebui să-ţi culci fraţii. Nu e nevoie ca
ei să fie aici.
— Da, domnule, a spus Thomas.
Ştiam că expresia lui curajoasă era una falsă. Ochii săi
erau la fel de trişti ca ai mei.
Thomas a vorbit cu ea câteva minute, iar apoi Taylor
şi Tyler i-au şoptit câte ceva la ureche. Trenton a plâns şi
a îmbrăţişat-o vreme îndelungată. Toată lumea i-a spus
că era în regulă dacă pleca. Toţi, în afară de mine. De
data asta, mami nu a mai spus nimic.
Thomas m-a luat de mână, scoţându-mă din
dormitorul ei. Am mers cu spatele până ce am ieşit pe
hol. Am încercat să-mi spun că ea avea doar să doarmă
puţin, dar am început să ameţesc. Thomas m-a luat în
braţe şi m-a dus sus. Şi-a iuţit pasul când plânsetul tatei
s-a auzit prin pereţi.
— Ce ţi-a spus? M-a întrebat Thomas, dând drumul
robinetului de la cadă.
N-am răspuns. L-am auzit întrebând şi mi-am amintit
exact ce-mi spusese ea, dar lacrimile mele nu voiau să

funcţioneze, şi nici gura.
Thomas mi-a scos tricoul murdar de noroi şi
pantalonii scurţi şi chiloţeii cu Trenuleţul Thomas.
— E timpul să te bagi în cadă, piticule.
M-a ridicat de jos şi m-a băgat în apa caldă, înmuind
buretele şi storcându-l deasupra capului meu. N-am
clipit. Nici măcar n-am încercat să-mi înlătur apa de pe
faţă, cu toate c-o uram.
— Ieri, mama mi-a spus să am grijă de tine şi de
gemeni şi să am grijă şi de tata.
Thomas şi-a împreunat mâinile pe marginea căzii şi
şi-a lipit bărbia de ele, uitându-se la mine.
— Aşa că asta am de gând să fac, Trav, bine? O să am
grijă de tine. Prin urmare, nu-ţi face griji. O să-i ducem
dorul mamei împreună, dar nu-ţi fie teamă. O să mă
asigur că toate lucrurile vor fi bine. Îţi promit.
Voiam să încuviinţez sau să-l îmbrăţişez, dar nimic nu
mergea. Cu toate că ar fi trebuit să lupt pentru ea, eu
eram sus, într-o cadă plină cu apă, nemişcat ca o statuie.
Deja o dezamăgisem. În mintea mea i-am promis că, de
îndată ce organismul meu va funcţiona din nou, voi face
toate lucrurile pe care mi-a spus să le fac. Când tristeţea
va dispărea, mă voi juca mereu şi voi lupta mereu. Din
răsputeri.

I
PIGEON
Naiba să-i ia de vulturi. Te aşteaptă ore-n şir. Zile.
Nopţi. Se uită prin tine, gândindu-se ce părţi din tine să
ia mai întâi, care bucăţi vor fi cele mai dulci, care vor fi
cele mai moi sau, pur şi simplu, care parte va fi cea mai
avantajoasă.
Ceea ce ei nu ştiu, ceea ce ei nu au anticipat, este că
prada se preface. Vulturii sunt cel mai uşor de păcălit.
Tocmai când cred că tot ceea ce trebuie să facă e să aibă
răbdare, să stea şi să aştepte ca tu să mori, atunci îi
loveşti. Abia atunci scoţi arma secretă: o imensă lipsă de
respect pentru situaţia de faţă; un refuz de a ceda ordinii
lucrurilor.
Abia atunci îi şochezi, când le arăţi că nu dai doi bani
pe ei.
Un adversar din Cerc, un individ care încearcă prin
insulte să-ţi scoată la iveală punctul slab, o femeie care
încearcă să te lege; asta îi ia prin surprindere de fiecare
dată.
De la o vârstă foarte fragedă, am avut mare grijă sămi trăiesc viaţa aşa. Aceşti prostovani cu inimi frânte
ce-şi vând sufletul tuturor vrăjitoarelor disperate după
bani care le zâmbesc au dat-o în bară mereu. Însă,

cumva, eu am fost cel care am ales cealaltă direcţie. Eu
am fost cel care a preferat să stea deoparte. Dacă mă
întrebaţi pe mine, metoda aleasă de ei era cea mai grea.
Să laşi sentimentele la uşă şi să le înlocuieşti cu
insensibilitate sau furie – care sunt mult mai uşor de
controlat – era simplu. Dacă arăţi ce simţi cu adevărat,
asta te face vulnerabil. Ori de câte ori am încercat să le
explic această eroare fraţilor, verilor sau prietenilor mei,
eram privit cu scepticism. Ori de câte ori îi văzusem
plângând sau nedormind din pricina vreunei târfe
proaste încălţate cu tocuri care spunea „trage-mi-o” şi
care nu dădea doi bani pe ei, asta era ceva ce nu puteam
să înţeleg. Femeile care îţi frâng inima astfel nu te-ar
lăsa să te îndrăgosteşti de ele prea uşor. Nu s-ar apleca
peste canapeaua ta şi nu te-ar lăsa să le seduci pentru a
le duce în dormitorul tău din prima noapte – nici măcar
în a zecea.
Teoriile mele erau ignorate din cauză că lucrurile nu
mergeau aşa. Atracţie, sex, dragoste nebună, iubire, iar
apoi o inimă frântă. Asta era ordinea logică. Şi ordinea
era mereu prezentă.
Dar nu şi pentru mine. În. Nici. Un. Caz.
În urmă cu mult timp am luat decizia că mă voi hrăni
cu vulturi până ce voi da peste o turturea. O porumbiţă.
Acel suflet care nu ar deranja pe nimeni; care pur şi
simplu şi-ar vedea de propriile-i treburi, încercând să-şi
trăiască viaţa fară să distrugă pe cineva pentru a-şi

satisface nevoile şi obiceiurile egoiste. Curajoasă.
Comunicativă. Inteligentă. Frumoasă. Convingătoare. O
creatură care s-ar împerechea pentru a procrea. De
neobţinut până ce nu îi oferi un motiv pentru a avea
încredere în tine.
În timp ce stăteam în faţa uşii deschise a
apartamentului meu, scuturând scrumul ţigării, mi-am
adus aminte de fata cu jerseul roz, stropit de sânge, de la
Cerc. Fără să mă gândesc, îi spusesem Pigeon. La
momentul respectiv a fost o poreclă tâmpită pentru a o
face să se simtă şi mai nelalocul ei decât se simţea deja.
Cu faţa ei pătată de roşu-stacojiu, cu ochii larg deschişi,
părea inocentă, dar mi-am dat seama că de vină erau
hainele. Mi-am alungat această amintire, în timp ce
priveam în gol spre sufragerie.
Megan lenevea pe canapea, uitându-se la televizor.
Părea plictisită şi mă întrebam de ce încă se mai afla în
apartamentul meu. De obicei îşi aduna catrafusele şi o
ştergea imediat după ce ne-o trăgeam.
Uşa a scârţâit când am deschis-o puţin mai tare. Miam dres vocea şi am apucat ghiozdanul de bretele.
— Megan, am plecat.
S-a ridicat în fund şi s-a întins, iar apoi a înşfăcat
lanţul poşetei ei gigantice. Nu cred că avea prea multe
lucruri de pus în ea. Şi-a trecut lanţul argintiu pe umăr,
apoi şi-a încălţat pantofii cu toc, îndreptându-se spre
uşă.

— Dacă te plictiseşti, dă-mi un mesaj, mi-a spus, fără
să se uite la mine.
Şi-a pus ochelarii de soare supradimensionaţi şi a
coborât scările, fără să fie vreun pic afectată de faptul co alungasem. Indiferenţa ei era exact motivul pentru
care Megan era una dintre puţinele mele iubite
frecvente. Nu plângea să ne combinăm şi nici n-o
apucau pandaliile. Lua aranjamentul nostru ca atare,
apoi îşi vedea de treabă.
Harley-ul meu lucea în soarele dimineţii de toamnă.
Am aşteptat ca Megan să iasă din parcare, apoi am
coborât în viteză scările, încheindu-mi jacheta. Cursul
de ştiinţe umaniste al domnului Rueser avea să înceapă
în jumătate de oră, însă lui nu-i păsa dacă întârziam.
Dacă pe el nu-l enerva, nu vedeam niciun motiv să mă
chinui să ajung acolo la timp.
— Aşteaptă! A strigat o voce din spatele meu.
Shepley se afla în uşa apartamentului nostru, la bustul
gol şi balansându-se pe un picior în timp ce încerca să-şi
tragă o şosetă pe celălalt.
— Voiam să te întreb aseară. Ce i-ai spus lui Marek?
Te-ai aplecat şi i-ai spus ceva la ureche. Arăta de parcă
îşi înghiţise limba.
— I-am mulţumit că a plecat din oraş acum câteva
săptămâni, fiindcă maică-sa a lucrat ilegal.
Shepley mă privea lung, nevenindu-i să creadă.
— Frate, glumeşti.

— Nu. Am auzit de la Cami că a fost prins cu alcool
în districtul Jones.
A clătinat din cap, iar apoi a arătat spre canapea.
— Ai lăsat-o pe Megan să stea peste noapte aici?
— Nu, Shep. Ştii că nu aş face aşa ceva.
— A venit pur şi simplu pentru o zbenguială matinală,
ha? E o metodă interesantă să pună mâna pe tine pentru
tot restul zilei.
— Crezi că asta e?
— Mereu se găsesc unii să i-o tragă la câteva secunde
distanţă de precedentul, a spus Shepley. E Megan. Cine
ştie? În fine. Trebuie s-o duc pe America înapoi în
campus. Vrei să mergi cu noi?
— Ne vedem mai târziu, i-am spus, punându-mi
ochelarii Oakley. Dacă vrei, pot s-o iau eu pe Mare.
Shepley s-a strâmbat.
— Ăăă… nu.
Amuzat de reacţia lui, am încălecat pe Harley şi am
pornit motorul. Cu toate că aveam prostul obicei de a le
seduce pe prietenele iubitei lui, exista un prag pe care naveam voie să-l trec. America era a lui şi, odată ce el era
interesat de o fată, aceasta ieşea din mintea mea, fară să
mă mai gândesc vreodată la ea. Shepley ştia asta. Însă îi
plăcea să-şi bată joc de mine.
M-am întâlnit cu Adam în spatele casei Sig Tau. El
conducea Cercul. După plata iniţială făcută în prima
seară, îl lăsam pe el să adune câştigurile a doua zi, iar

apoi îi dădeam o parte pentru deranj. El păstra capacul;
eu păstram câştigurile. Relaţia noastră era strict legată
de afaceri şi preferam s-o păstrăm aşa. Atâta timp cât
Adam continua să mă plătească, stăteam departe de el
şi, atâta timp cât el nu voia s-o încaseze, stătea departe
de mine.
Mi-am croit drum spre cantina campusului. Chiar
înainte să ajung la uşile duble de metal, Lexi şi Ashley
au apărut în faţa mea.
— Bună, Trav, a spus Lexi, stând dreaptă.
Prin decolteul tricoului roz i se vedeau sânii perfect
bronzaţi şi siliconaţi. Acele movile irezistibile şi robuste
au fost cele care m-au implorat să i-o trag, dar o dată a
fost suficient. Vocea ei îmi amintea de sunetul aerului
ieşind încet dintr-un balon, iar Nathan Squalor a călărito a doua zi după mine.
— Bună, Lex.
Am aruncat ţigara la coş şi am trecut repede pe lângă
ele, îndreptându-mă spre uşă. Nu că eram nerăbdător să
mă năpustesc spre bufetul cu legume moi, carne uscată
şi fructe răscoapte. Doamne! Vocea ei făcea câinii să
urle şi copiii să ridice capul ca să vadă ce personaj din
desenele animate a căpătat viaţă.
În pofida respingerii mele, fetele m-au urmat.
— Shep!
Am dat din cap. Stătea cu America, amuzându-se cu
tipii de lângă el. Porumbiţa de la lupte stătea în faţa lui,

împingând mâncarea cu o furculiţă de plastic. Vocea
mea i-a atras atenţia. Simţeam cum ochii ei mari m-au
urmărit până când am ajuns în capul mesei, unde mi-am
pus tava.
Am auzit-o pe Lexi chicotind, forţându-mă să-mi
înfrânez furia care fierbea în mine. Când m-am aşezat,
mi-a folosit genunchiul drept scaun.
Unii dintre băieţii din echipa de fotbal care stăteau la
masa noastră priveau extaziaţi, ca şi când faptul că eu
eram urmărit de două stricate tălâmbe era un lucru de
neobţinut pentru ei.
Lexi şi-a vârât mâna pe sub masă, iar apoi şi-a înfipt
degetele în coapsa mea, deplasându-le uşor spre vintre.
Mi-am desfăcut picioarele un pic mai mult, aşteptând ca
ea să ajungă unde dorea.
Chiar înainte să-i simt mâinile în acea zonă, America
a mormăit cu voce tare:
— Cred că tocmai îmi vine să vomit.
Lexi s-a întors încordată.
— Am auzit asta, târfo!
O chiflă a zburat pe lângă chipul lui Lexi, ajungând pe
jos. Eu şi Shepley am făcut schimb de priviri, iar apoi
mi-am tras genunchiul într-o parte.
Fundul lui Lexi s-a izbit de podeaua cantinei.
Recunosc, m-a excitat puţin zgomotul pe care l-a făcut
lovind gresia.
A bombănit ceva şi a plecat. Se părea că Shepley îmi

apreciase gestul, iar ăsta era un lucru bun pentru mine.
Răbdarea mea pentru fetele de genul lui Lexi nu era
prea mare. Nu aveam decât o singură regulă: respect.
Pentru mine, pentru familia mea şi pentru prietenii mei.
La naiba, până şi o parte dintre duşmanii mei meritau
respect. Nu găseam niciun motiv să stau mai mult decât
era necesar cu oameni care nu înţelegeau această lecţie
de viaţă. Poate că pentru femeile care trecuseră prin
apartamentul meu suna ipocrit, dar dacă ele aveau
respect, şi eu aveam.
America părea mulţumită, aşa că i-am făcut cu ochiul,
apoi am dat din cap spre Shepley, după care am luat o
îmbucătură din ceea ce se afla pe tava mea.
— Ai fost tare aseară, Mad Dog, a spus Jenks,
aruncând un cruton peste masă.
— Taci, fraiere, i-a tăiat-o Brazii, cu vocea lui groasă
bine cunoscută. Adam n-o să te mai lase niciodată să
intri dac-aude c-ai vorbit despre asta.
— O, da, a făcut el, ridicând din umeri.
Mi-am dus tava la coş, după care m-am întors pe
scaunul meu, încruntat.
— Şi nu-mi spune aşa.
— Cum? Mad Dog?
— Mda.
— De ce nu? Credeam că ăsta e numele tău în Cerc.
Cum ar fi, un nume de stripper.
L-am fulgerat cu privirea pe Jenks.

— Ce-ar fi să taci şi să-i oferi acelei găuri de pe faţa
ta o şansă să se vindece?
Nu-mi plăcuse niciodată de viermişorul ăla.
— Sigur, Travis. Tot ce trebuia să faci era să spui asta.
A chicotit agitat înainte să-şi adune lucrurile şi să
plece.
La scurt timp, cantina s-a golit. Am văzut că Shepley
şi America încă erau acolo, vorbind cu fata cea nouă.
Tipa avea părul lung şi buclat, iar pielea ei mai păstra
bronzul verii. Nu era posesoarea celor mai mari sâni pe
care-i văzusem vreodată, dar ochii ei… erau de o
ciudată nuanţă de gri. Într-un fel îmi erau cunoscuţi.
Nu exista nicio şansă s-o fi întâlnit înainte, dar ceva în
legătură cu chipul ei m-a făcut să-mi amintesc de un
lucru pe care încă nu-l puteam numi.
M-am ridicat, îndreptându-mă spre ea. Avea părul
unei vedete porno şi chipul unui înger. Ochii ei erau
aproape migdalaţi şi nespus de frumoşi. Şi atunci am
văzut-o: dincolo de frumuseţe şi falsa inocenţă se
ascundea ceva, ceva rece şi calculat. Chiar şi când
zâmbea, vedeam în ea un păcat atât de adânc întipărit,
încât niciun jerseu nu i-l putea ascunde. Acei ochi
pluteau deasupra nasului ei mic şi trăsăturilor fine.
Pentru oricine altcineva, părea curată şi naivă, dar fata
asta ascundea ceva. Ştiam deoarece exact acelaşi păcat
sălăşluise în mine toată viaţa. Diferenţa era că ea îl ţinea
ascuns în străfunduri, iar eu îl lăsam deseori să iasă din

cuşcă.
M-am uitat la Shepley până când a simţit că-l pironesc
cu privirea. În clipa în care şi-a ridicat ochii în direcţia
mea, am dat din cap spre porumbiţă.
Cine-i asta? Am spus pe muteşte.
Shepley mi-a răspuns cu o căutătură confuză.
Ea, am insistat.
Gura lui Shepley s-a transformat în acel rânjet
enervant de măgar pe care îl folosea mereu când era pe
cale să mă scoată din sărite.
— Ce e? A spus Shepley, puţin mai tare decât era
necesar.
Mi-am dat seama că fata ştia că vorbeam despre ea,
deoarece şi-a ţinut capul plecat, prefăcându-se că nu
vede.
După ce petrecusem şaizeci de secunde în prezenţa lui
Abby Abernathy, am dedus două lucruri: nu vorbea prea
mult, iar când o făcea, era cam afurisită. Dar nu ştiu…
acel lucru era destul de interesant. Pusese o barieră
pentru a ţine la distanţă măgarii ca mine, dar asta m-a
făcut să fiu şi mai hotărât.
Şi-a dat ochii peste cap pentru a treia sau a patra oară.
O călcam pe coadă şi chestia asta mi se părea amuzantă.
De obicei, fetele nu mă tratau cu o ură autentică, nici
măcar când le arătam uşa.
Văzând că nici măcar cele mai fermecătoare zâmbete
ale mele nu funcţionează, am ridicat ştacheta.

— Ai un tic nervos?
— Un ce? A întrebat ea.
— Un tic nervos. Îţi tot dai ochii peste cap.
Dacă ar fi putut să mă omoare cu acea privire feroce,
aş fi sângerat pe podea. N-am putut să nu râd. Era
afurisită şi a naibii de nepoliticoasă. Îmi plăcea de ea
din ce în ce mai mult.
M-am apropiat mai tare de faţa ei.
— Chiar sunt nişte ochi uimitori. Totuşi, ce culoare
au? Gri?
Şi-a plecat imediat capul, lăsând părul lung să-i
acopere chipul.
Unu-zero pentru mine. O făcusem să se simtă
nelalocul ei, iar asta însemna că ajungeam undeva.
America s-a băgat imediat, avertizându-mă. N-o
puteam învinui. Ea văzuse şirul nesfârşit de fete care
intrau şi ieşeau din apartamentul meu. Nu voiam s-o
enervez pe America, însă mi-am dat seama că ea nu
părea să fie furioasă. Mai mult amuzată.
— Nu eşti genul ei, a spus America.
Am rămas cu gura căscată, intrând în jocul ei.
— Ba sunt genul tuturor!
Porumbiţa mi-a aruncat o privire şi a rânjit. Un
sentiment cald – probabil doar nevoia urgentă de a o
arunca pe fata asta pe canapeaua mea – m-a lovit din
plin. Ea era diferită, iar ăsta era un lucru reconfortant.
— A! Un zâmbet, am spus.

Totuşi, să-i spun zâmbet, ca şi cum nu era cel mai
frumos lucru pe care-l văzusem vreodată, părea greşit,
dar nu aveam de gând să-mi distrug jocul când avansam
atât de bine.
— La urma urmelor, nu sunt un ticălos nenorocit. Mia făcut plăcere să te cunosc, Pigeon.
M-am ridicat, am înconjurat masa şi m-am aplecat
spre America.
— Ajută-mă puţin, bine? Mă voi purta frumos, îţi jur.
Un cartof prăjit a zburat către faţa mea.
— Trav, ia-ţi buzele din urechea prietenei mele! A
spus Shepley.
Am mers înapoi cu spatele, ridicând mâinile pentru a
sublinia cea mai nevinovată expresie pe care o putea
afişa chipul meu.
— Sprijin! Ne sprijinim reciproc!
Am mers cu spatele câţiva paşi până la uşă, observând
un mic grup de fete. Am deschis uşa, iar ele au năvălit
ca o turmă de vite, înainte să pot ieşi.
Trecuse mult timp de când nu mai fusesem provocat.
Partea cea mai ciudată era că nu voiam să i-o pun şi atât.
Mă enerva gândul că m-ar putea considera un ratat, dar
mă enerva şi mai tare că îmi păsa. În orice caz, pentru
prima dată în ultima vreme, o persoană era
imprevizibilă. Pigeon era total opusul celorlalte fete pe
care le puteam întâlni acolo, şi trebuia să ştiu de ce.
Sala de la cursul lui Chaney era arhiplină. Am urcat

câte două trepte o dată spre locul meu, iar apoi am înotat
printre picioarele goale care-mi aglomerau banca.
Am dat din cap.
— Doamnelor!
Au murmurat şi au oftat la unison.
Vulturii. Pe jumătate din aceste fete le călărisem în
primul an, iar celelalte ajunseseră pe canapeaua mea cu
mult înainte de vacanţa de toamnă. Cu excepţia unei
singure fete din capătul rândului. Sophia mi-a aruncat
un zâmbet strâmb. Părea că faţa ei luase foc şi cineva
încercase să-l stingă cu o furculiţă. Fusese cu câţiva
dintre fraţii mei din fraternitate. Cunoscându-le trecutul
şi lipsa ei de prudenţă în ceea ce priveşte protecţia, a
fost mai bine să o consider un risc inutil, chiar dacă eu
aveam mereu grijă.
S-a sprijinit pe coate pentru a mă privi mai bine.
— Hei, Travis! Am auzit că va fi o petrecere pentru
cupluri la Sig Tau.
— Nu începe, i-am tăiat-o.
A pus botul.
— Dar… când mi-ai spus de ea, am crezut că voiai să
mergi.
Am râs.
— Făceam mişto. Nu e acelaşi lucru.
Blonda de lângă mine s-a aplecat.
— Toată lumea ştie că Travis Maddox nu merge la
petrecerile pentru cupluri. Latri la copacul greşit,

Chrissy.
— A, da? Ei bine, nu te-a întrebat nimeni pe tine, a
spus Chrissy, încruntându-se.
În timp ce fetele se certau, am observat-o pe Abby
intrând în fugă. Practic s-a aruncat într-o bancă din
primul rând înainte să se audă clopoţelul.
Fără să stau pe gânduri, mi-am luat foaia şi mi-am
vârât capătul pixului în gură, iar apoi am coborât în fugă
treptele, aşezându-mă în banca de lângă ea.
Expresia de pe chipul ei sugera ceva mai mult decât
simplul amuzament şi, dintr-un motiv pe care nu puteam
să mi-l explic, adrenalina a dat năvală în trupul meu – în
felul acela obişnuit pe care puteam să-l trăiesc înaintea
unei lupte.
— Bun. Poţi să iei notiţe şi pentru mine.
Era complet dezgustată, iar asta mă încânta şi mai
mult. Majoritatea fetelor mă plictiseau până la
Dumnezeu şi înapoi, însă fata asta era uimitoare. Ba
chiar amuzantă. Nu o enervam, cel puţin nu într-un mod
pozitiv. Prezenţa mea părea s-o facă să vomite, iar eu
găseam asta ciudat de adorabil.
Nevoia mă împingea să aflu dacă ceea ce simţea
pentru mine era ură adevărată sau dacă pur şi simplu
voia s-o facă pe inabordabila. M-am apropiat de ea.
— Iartă-mă… te-am jignit cu ceva?
Ochii i s-au îmblânzit înainte să clatine din cap. Nu
mă ura. Pur. Şi simplu, voia să mă urască. Eram cu mult

înaintea ei. Dacă voia să se joace, puteam şi eu să mă
joc.
— Atunci, care e problema ta?
Părea ruşinată când mi-a spus:
— N-am să mă culc cu tine. Aşa că ar trebui s-o laşi
baltă.
O, da! Asta avea să fie distractiv.
— Nu ţi-am cerut să te culci cu mine… nu-i aşa?
Am ridicat ochii înspre tavan, de parcă mă gândeam
la asta.
— Ce-ar fi să vii şi tu diseară cu America?
A surâs batjocoritor, ca şi când mirosise ceva putred.
— Jur că nici măcar n-o să flirtez cu tine.
— Am să mă mai gândesc.
Am încercat să nu zâmbesc prea mult şi să mă dau de
gol. Ea nu avea de gând să se rostogolească precum
vulturii de mai sus. Am aruncat o privire în spatele meu,
iar fetele se uitau urât în direcţia lui Abby. Ele ştiau la
fel de bine ca mine. Abby era diferită, iar eu urma să
muncesc pentru asta. Pentru prima dată în viaţa mea.
Trei mâzgăleli de posibile tatuaje şi vreo douăzeci de
boxe tridimensionale mai târziu, ora se terminase. Am
ajuns pe coridor înainte să mă poată opri cineva.
Reuşisem s-o fac la timp, dar, nu ştiu cum, Abby era
deja afară, la vreo douăzeci de metri înaintea mea.
La naiba. Încerca să mă evite. Am mărit pasul până ce
am ajuns lângă ea.

— Te-ai mai gândit?
— Travis! A strigat o fată, jucându-se cu părul ei.
Abby continua să meargă, lăsându-mă să ascult
trăncănelile enervante ale acelei fete.
— Scuze, ăăă…
— Heather.
— Scuze, Heather… Eu… Trebuie să plec.
M-a cuprins cu braţele. Eu am bătut-o pe spate, m-a
eliberat din strânsoarea ei şi am continuat să merg,
întrebându-mă cine era.
Înainte să-mi pot da seama cine era Heather, am zărit
picioarele lungi şi bronzate ale lui Abby. Mi-am vârât un
Mariboro în gură şi am iuţit pasul ca să ajung din nou
lângă ea.
— Unde rămăsesem? A, da… tu te gândeai.
— Ce tot spui acolo?
— Te-ai gândit dacă vii?
— Dacă spun da, renunţi să mă mai urmăreşti?
M-am prefăcut că mă gândesc, apoi am încuviinţat,
dând din cap.
— Da.
— În cazul ăsta, vin.
Rahat. Nu putea fi convinsă atât de uşor.
— Când?
— Diseară. Vin diseară.
M-am oprit din mers. Punea ceva la cale. Nu mă
gândisem că va dori să atace.

— Perfect, am spus, prefăcându-mă surprins. Aşadar,
Pigeon, ne vedem diseară!
S-a îndepărtat fără să se uite înapoi, fără să fie vreun
pic afectată de această conversaţie. S-a făcut nevăzută
printre studenţii care încercau să ajungă la ore.
Am zărit şapca albă de baseball a lui Shepley. Nu se
grăbea deloc să ajungă la ora de informatică. M-am
încruntat. Uram acel curs. Cine naiba nu ştie în ziua de
azi să folosească un calculator?
M-am alăturat lui Shepley şi Americăi în timp ce ei
mergeau alături de ceilalţi studenţi pe culoarul principal.
Ea chicotea şi îl privea impresionată pe Shepley, care
lătra la mine. America nu era vultur. Da, era sexy, putea
să poarte o conversaţie fără să spună „gen” după fiecare
cuvânt, iar uneori era chiar amuzantă. Ceea ce îmi
plăcea cel mai mult la ea era că, după prima lor
întâlnire, nu a venit la apartament câteva săptămâni şi,
chiar şi după ce se uitau la un film îmbrăţişaţi pe
canapea, se ducea înapoi la căminul ei.
Totuşi, simţeam că perioada de probă în care Shepley
lui putea să i-o tragă avea să ajungă la sfârşit.
— Bună, Mare, am salutat-o, dând din cap.
— Ce mai faci, Trav? A întrebat ea.
Mi-a zâmbit, după care şi-a mutat din nou privirea
asupra lui Shepley. El era unul dintre cei norocoşi.
Astfel de fete erau foarte rare.
— Aici stau eu, a spus America, gesticulând spre

căminul de după colţ.
L-a apucat pe Shepley de după cap şi l-a sărutat. El a
prins-o de şolduri şi a tras-o spre el înainte să-i dea
drumul.
America ne-a făcut din mână pentru ultima oară, iar
apoi s-a .1 lăturat amicului ei, Finch, care o aştepta la
intrarea principală.
— Te-ai îndrăgostit pe bune, nu-i aşa? L-am întrebat
pe Shepley, lovindu-l peste mână.
El m-a împins.
— Nu-i treaba ta, fraiere.
— Nu are vreo soră?
— E singură la părinţi. Şi te rog să-i laşi şi prietenii în
pace, Trav. Vorbesc serios.
Ultimele cuvinte ale lui Shepley erau de prisos. Ochii
lui erau ca un ecran imens pe care, de cele mai multe
ori, se puteau citi sentimentele şi gândurile lui, şi se
vedea clar că era serios – ba chiar puţin disperat. Nu se
îndrăgostise de ea. O iubea ca pe ochii din cap.
— Te referi la Abby.
S-a încruntat.
— Mă refer la toţi prietenii ei. Ba chiar şi la Finch.
Stai departe de ei, te rog.
— Vere! Am spus, apucându-l de gât. Te-ai
îndrăgostit? Mă faci să plâng!
— Taci, a mormăit Shepley. Promite-mi doar că vei
sta departe de prietenii ei.

— Nu-ţi promit nimic, am spus, rânjind.

II
RATEU
Ce faci? M-a întrebat Shepley.
Stătea în mijlocul încăperii, cu o pereche de tenişi
într-o mână şi cu una de chiloţi în cealaltă.
— Ăăă, curat? Am zis, punând paharele de shot în
maşina de spălat vase.
— Văd asta. Dar… de ce?
Am zâmbit, întorcându-mă cu spatele la el. Avea să
mă omoare.
— Aştept musafiri.
— Şi?
— Pe porumbiţă.
— Ha?
— Pe Abby, Shep. Am invitat-o pe Abby.
— Frate, nu. Nu! Omule, nu-mi strica treburile. Te
rog, n-o face. M-am întors, încrucişându-mi braţele la
piept.
— Am încercat, Shep. Chiar am încercat. Dar, nu ştiu.
Am ridicat din umeri.
— E ceva în legătură cu ea. Nu m-am putut abţine.
Shepley şi-a încleştat maxilarul şi a ieşit furtunos din
încăpere, trântind uşa după el.

Am terminat de umplut maşina de spălat vase, apoi
am dat un tur canapelei ca să văd dacă nu cumva
lăsasem vreun ambalaj gol de prezervative. Chestia asta
nu era niciodată amuzant de explicat.
Nu era niciun secret faptul că mi-o trăsesem cu o bună
parte din fetele de la şcoală, dar nu vedeam niciun motiv
pentru a le reaminti asta atunci când veneau la mine.
Totul ţinea de prezentare.
Totuşi, cu Pigeon urma să fie nevoie de mult mai mult
decât o reclamă falsă pentru a i-o trage pe canapeaua
mea. În acest moment, strategia era să fac câte un pas.
Dacă aveam să mă gândesc la rezultatul final, întregul
proces ar fi putut să dea rateu. Ea observa lucrurile. Era
mult mai departe de naivitate decât eram eu: la anilumină distanţă. Această operaţiune era suficient de
grea.
Eram în camera mea, sortând rufele murdare, când am
auzit uşa de la intrare deschizându-se. De obicei,
Shepley trăgea cu urechea când America intra în parcare
pentru a o putea saluta din uşă.
Ce popândău!
Semnalul a fost dat de murmurele lor şi apoi de uşa
închisă la dormitorul lui. Am intrat în sufragerie, iar ea
era deja acolo: purta ochelari, avea părul adunat în
vârful capului şi era îmbrăcată cu ceea ce probabil că
erau pantaloni de pijama. Nu m-aş mira să fi cotrobăit
prin coşul de rufe murdare.

Mi-era greu să nu izbucnesc în râs. Niciodată n-am
avut o femeie în apartamentul meu îmbrăcată ca ea. Uşa
mea văzuse fuste de blugi, rochii, ba chiar şi o rochie
scurtă semitransparentă pusă peste o pereche de bikini.
De câteva ori, machiaj strident şi loţiuni cu sclipici.
Niciodată pijamale.
Mi-am dat seama imediat că ţinuta ei explica de ce
acceptase cu atâta uşurinţă să vină. Avea de gând să
încerce să mă îngreţoşeze şi s-o las în pace. Dacă n-ar fi
arătat atât de sexy aşa, poate că ar fi funcţionat, însă
tenul ei era impecabil, iar lipsa de machiaj şi ramele
ochelarilor îi făceau culoarea ochilor să iasă şi mai tare
în evidenţă.
— Era şi timpul să apăreţi, am spus, trântindu-mă pe
canapea.
La început părea mândră de ideea ei, dar în timp ce
vorbeam, iar eu nu păream afectat de înfăţişarea ei, era
clar că ştia că planul ei eşuase. Cu cât zâmbea mai
puţin, cu atât mai mult trebuia să mă opresc din a rânji
cu toată gura. Era atât de amuzantă. Pur şi simplu, nu
puteam trece peste asta.
Shepley şi America ni s-au alăturat zece minute mai
târziu. Abby era agitată, iar eu aproape complet zăpăcit.
Conversaţia noastră trecuse de la neîncrederea ei cu
privire la faptul că eu aş putea scrie fie şi un simplu eseu
până la înclinaţia mea pentru lupte. Îmi plăcea să
vorbesc cu ea despre lucruri normale. Era mult mai bine

decât neplăcuta sarcină de a o ruga să plece după ce i-o
trăgeam. Ea nu mă înţelegea, iar eu voiam într-un fel s-o
facă, deşi se părea c-o enervam rău.
— Dar cine eşti tu… Karate Kid? Unde ai învăţat să
te baţi?
Shepley şi America păreau să se simtă stânjeniţi din
pricina lui
Abby. Nu ştiu de ce; să fiu al naibii dacă mie-mi păsa.
Chiar dacă mie nu-mi prea plăcea să vorbesc despre
copilăria mea, asta nu însemna că mi-era ruşine.
— Am avut un tată cu patima băuturii şi cu o fire
violentă şi patru fraţi mai mari care au moştenit gena
ticălosului.
— Oh, a spus ea.
S-a înroşit, iar în acel moment am simţit un gol în
stomac. Nu eram sigur ce anume însemna, dar nu-mi
dădea pace.
— Nu te simţi stânjenită, Pidge. Tata s-a lăsat de
băutură, fraţii mei au crescut.
— Nu sunt stânjenită.
Cuvintele ei nu erau una şi aceeaşi cu limbajul
trupului. Mi-am dat silinţa să mă gândesc cum să
schimb subiectul, dar apoi m-am gândit la înfăţişarea ei
ciudată şi sexy. Stânjeneala ei a fost imediată înlocuită
ile iritare, ceva ce mă făcea să mă simt mult mai în
largul meu.
America a sugerat să ne uităm la televizor. Ultimul

lucru pe care-l voiam era să mă aflu într-o încăpere cu
Abby şi să nu pot vorbi cu ea. M-am ridicat.
— Ţi-e foame, Pidge?
— Am mâncat deja.
America s-a încruntat.
— Ba n-ai mâncat. A… ăăă… ai dreptate. Am uitat că
ai halit o… pizza? Înainte să pleci.
Abby era din nou stânjenită, însă furia ei a mascat
repede stânjeneala. Modelul ei emoţional nu era greu de
învăţat.
Am deschis uşa, încercând să-mi păstrez tonul neutru.
Nu mai fusesem niciodată atât de nerăbdător să fiu
singur cu o fată – în special să nu vreau să fac sex cu ea.
— Vino! Probabil că ţi-e foame.
Umerii i s-au relaxat uşor.
— Unde te duci?
— Oriunde vrei tu. Putem merge la o pizzerie.
Am tresărit pe dinăuntru. Asta se prea poate să fi
sunat a nerăbdare.
S-a uitat în jos la pantalonii ei.
— Nu prea sunt îmbrăcată cum trebuie.
Habar nu avea cât de frumoasă era. Asta o făcea să fie
şi mai atrăgătoare.
— Arăţi bine. Hai să mergem, mor de foame!
Odată ce am văzut-o suită în spatele Harleyului meu,
am putut din nou să gândesc cum trebuie. De obicei, pe
motocicletă eram mult mai relaxat. Picioarele lui Abby

îmi strângeau puternic şoldurile, dar şi asta era relaxant.
Aproape o uşurare.
Această senzaţie ciudată pe care o simţeam în preajma
ei era derutantă. Nu-mi plăcea, şi totuşi îmi aducea
aminte că ea era lângă mine, aşa că senzaţia era pe cât
de reconfortantă, pe atât de bulversantă. Am decis să mă
adun naibii. Poate că Abby era o porumbiţă, dar tot o
fată era. Nu era necesar să-mi adun boxerii de prin casă.
În plus, dincolo de faţada de fată bună se afla ceva.
Mă urâse pe loc deoarece şi-o mai luase şi înainte de la
cineva ca mine. Totuşi, în niciun caz nu era târfa. Nici
măcar una prefăcută. Pe alea le puteam zări de la un
kilometru distanţă. Masca mea, pe care o foloseam în
acest joc, începuse să se topească. În sfârşit, găsisem o
fată care era suficient de interesantă pentru a o
descoperi, iar o altă versiune de-a mea deja o rănise.
Cu toate că de-abia ne întâlniserăm, gândul că vreun
dobitoc o rănise pe Pidge m-a înfuriat. Faptul că Abby
mă asocia cu un asemenea ticălos care o rănise era şi
mai rău. Am încetinit imediat ce am intrat în parcarea de
la Pizza Shack. Călătoria nu fusese suficient de lungă
pentru a-mi aranja gândurile năucite din cap.
Nici măcar nu mă gândisem la viteza cu care am
mers, astfel că, atunci când Abby s-a dat jos şi a început
să zbiere, n-am putut să nu râd.
— N-am depăşit limita de viteză.
— Mda, de parcă am fi mers pe autostradă!

Şi-a desfăcut acel coc sălbatic, apoi şi-a trecut
degetele prin părul ei lung.
Nu m-am putut abţine să nu o sorb din priviri în timp
ce şi l-a prins la loc. Mi-am imaginat că aşa arăta
dimineaţa, şi a trebuit să mă gândesc la primele zece
minute din Salvaţi soldatul Ryan pentru a nu avea o
erecţie. Sânge. Ţipete. Intestine. Grenade. Împuşcături.
Şi mai mult sânge.
Am ţinut uşa deschisă.
— N-aş permite să ţi se întâmple nimic, Pigeon!
A trecut ca o furtună pe lângă mine şi a intrat în
restaurant, ignorându-mi gestul. Era păcat; era prima
fată pentru care voisem să ţin uşa deschisă. De-abia
aşteptasem acest moment, iar ea nici măcar nu
observase.
După ce am urmat-o înăuntru, m-am îndreptat spre
separeul din colţ pe care îl alegeam de obicei. Membrii
echipei de fotbal stăteau în mijlocul încăperii, având
câteva mese unite. Deja chiuiau pentru că intrasem cu o
parteneră, ceea ce m-a făcut să scrâşnesc din dinţi. Nu
voiam ca Abby să audă.
Pentru prima dată în viaţa mea, mi-am dat seama că
mă simţeam stânjenit de atitudinea mea. Dar n-a durat
prea mult. M-am înveselit imediat ce am văzut-o pe
Abby aşezându-se de cealaltă parte a mesei, irascibilă şi
enervată.
Am comandat două beri. Expresia dezgustată de pe

chipul ei m-a prins cu garda jos. Chelneriţa flirta în mod
evident cu mine, iar Abby era nefericită. Aparent, o
puteam scoate din sărite fară ca măcar să mă străduiesc.
— Vii deseori aici? M-a întrebat ea pe un ton aspru.
Da! Era geloasă. Stai puţin. Poate că felul în care
femeile mă tratau era o schimbare de macaz. Nici asta
nu m-ar surprinde. Puicuţa asta mă făcea să ameţesc.
M-am sprijinit cu coatele pe masă, refuzând s-o las să
vadă c-o plăceam.
— Aşadar, Pidge, care-i treaba cu tine? Urăşti
bărbaţii, aşa, în general, sau mă urăşti numai pe mine?
— Cred că numai pe tine.
A trebuit să râd.
— Nu-mi dau seama care e treaba cu tine. Eşti prima
fată care a fost vreodată dezgustată de mine înainte de
sex. Nu te fâstâceşti când vorbeşti cu mine şi nu încerci
să-mi atragi atenţia.
— Nu e niciun truc. Pur şi simplu, nu-mi placi.
Au!
— N-ai fi fost aici dacă nu m-ai fi plăcut.
Insistenţa mea a meritat. Încruntarea i s-a mai
domolit, iar cutele din jurul ochilor i s-au mai destins.
— N-am spus că eşti un om rău. Dar nu-mi place când
cineva îşi face o părere preconcepută despre mine din
simplul motiv că am vagin.
Orice ar fi fost ceea ce tocmai simţisem, n-am putut să
mă stăpânesc. Am încercat degeaba să-mi reprim râsul,

dar am izbucnit, fară să mă pot opri. La urma urmelor,
nu mă considera un dobitoc; pur şi simplu nu-i plăcea
modul meu de abordare. Puteam să repar asta uşor. Un
val de uşurare a trecut peste mine şi am râs mai tare
decât o tăcusem vreodată în ultimii ani. Sau poate în
toată viaţa mea.
— O, Doamne-Dumnezeule! Mă omori! Asta e.
Trebuie să fim prieteni. Nu accept niciun refuz.
— Nu mă deranjează să fim prieteni, dar asta nu
înseamnă ca tu să încerci la fiecare cinci secunde să te
culci cu mine.
— N-ai să te culci cu mine. Am priceput.
Asta a fost. A zâmbit, iar în acel moment o întreagă
lume nouă de posibilităţi mi s-a deschis în faţa ochilor.
Creierul îmi tot oferea imagini rapide ce aveau nuanţe
pornografice cu Pigeon, apoi tot sistemul s-a stricat, iar
o infopublicitate despre nobleţe şi dorinţa de a nu o da
în bară cu această prietenie ciudată, care tocmai luase
naştere, a apărut în locul lui.
I-am întors zâmbetul.
— Îţi dau cuvântul meu. Nici măcar n-am să mă
gândesc la chiloţii tăi… numai dacă nu vrei tu s-o fac.
Şi-a pus coatele ei micuţe pe masă şi s-a sprijinit pe
ele. Bineînţeles că ochii mei au trecut fix spre sânii ei şi
spre felul în care erau apăsaţi acum de marginea mesei.
— Şi cum asta nu se va întâmpla, putem să fim
prieteni.

Provocare acceptată.
— Aşadar, care-i treaba cu tine? A întrebat Abby. Ai
fost dintotdeauna Travis „Mad Dog” Maddox sau numai
de când ai venit aici?
A folosit câte două degete de la fiecare mână pe post
de ghilimele când a rostit acea poreclă îngrozitoare.
Am tresărit.
— Nu. Adam a început cu asta după prima mea luptă.
Uram acel nume, dar aşa rămăsese. Tuturor celorlalţi
părea să le placă, aşa că Adam a continuat să-l
folosească.
După o tăcere stânjenitoare, Abby a vorbit în cele din
urmă.
— Asta-i tot? N-ai de gând să-mi spui nimic despre
tine?
Nu părea să-i pese de porecla mea, fiindcă tocmai
acceptase povestea din spatele ei. Nu ştiam niciodată
când avea să se simtă jignită şi să o ia razna sau când
avea să fie raţională şi să rămână calmă. La naiba, nu
mă săturam de asta.
— Ce-ai vrea să ştii?
Abby a ridicat din umeri.
— Chestiile fireşti. De unde eşti, ce vrei să te faci
când vei fi mare… chestii din astea.
Trebuia să mai lucrez cu apăsarea care mi se aduna pe
umeri. Nu mă simţeam în largul meu să vorbesc despre
mine – în special despre trecutul meu. I-am oferit câteva

răspunsuri vagi şi nimic mai mult, dar apoi, unul dintre
jucătorii de fotbal a izbucnit în râs. Nu m-ar fi deranjat
atât de mult dacă nu m-aş fi temut de momentul în care
Abby şi-ar fi dat seama de ce râdeau. OK, asta a fost o
minciună. M-ar fi scos din sărite chiar dacă ea s-ar fi
aflat aici sau nu.
Voia întruna să ştie despre familia mea şi despre
specializarea mea, iar eu încercam să nu sar de pe scaun
şi să-i iau pe toţi la fugărit. Când furia mea ajunsese
aproape de punctul maxim, a devenit mult mai dificil să
mă concentrez asupra conversaţiei.
— De ce râd? A întrebat în cele din urmă, arătând spre
mesele zgomotoase.
Am clătinat din cap.
— Spune-mi! A insistat ea.
Am strâns din buze. Dacă pleca, probabil că nu mai
aveam să primesc o a doua şansă, iar acei dobitoci
urmau să aibă un nou motiv de amuzament.
Se uita la mine, aşteptând.
La dracu!
— În primul rând se hlizesc din cauza faptului că am
fost nevoit să te scot la cină. De obicei nu prea… fac
asta.
— În primul rând?
Când şi-a dat seama de ceea ce însemna, chipul i-a
îngheţat. Era umilită să se afle aici cu mine.
Am tresărit, aşteptând s-o ia din loc.

S-a relaxat.
— Şi eu care mă temeam că râd de tine fiindcă ai fost
văzut cu mine îmbrăcată în felul ăsta, iar ei cred că am
de gând să mă culc cu tine, a mormăit ea.
Stai puţin. Ce?
— De ce să nu fiu văzut cu tine?
Abby s-a îmbujorat, apoi a privit în jos.
— Despre ce vorbeam?
Am oftat. Era îngrijorată pentru mine. Credea că
băieţii râdeau de felul în care ea arăta. La urma urmelor,
Pigeon nu era atât de dură. Am decis să pun o altă
întrebare, înainte ca ea să se gândească din nou la asta.
— Despre tine. Care e specializarea ta principală?
— A, ăăă… Educaţie generală, deocamdată. Încă nu
m-am hotărât, dar înclin către contabilitate.
— Totuşi, nu eşti de prin partea locului. Probabil că
te-ai transferat.
— Din Wichita. La fel ca America.
— Cum de-ai ajuns aici din Kansas?
— Pur şi simplu a trebuit să plec departe.
— Departe de ce?
— De părinţii mei.
Fugea de ei. Aveam bănuiala că perlele şi jerseul pe
care le purtase în seara în care făcuserăm cunoştinţă
erau doar un paravan. Şi totuşi, ce anume ascundea? A
devenit destul de repede enervată de întrebările
personale, dar înainte să pot schimba subiectul, Kyle,

din echipa de fotbal, a început să vorbească.
Am încuviinţat.
— Deci, de ce Eastern?
Abby mi-a dat un răspuns înţepat. Chicotelile şi
comentariile necioplite ce veneau dinspre echipa de
fotbal i-au acoperit cuvintele.
— Omule, trebuie să-i dai de mâncare căţelei, nu să io tragi.1
Joc de cuvinte intraductibil. În original, You’re
supposed toget a doggie bag, not bag the doggie.
Doggie bag se referă la mâncarea rămasă pe care clienţii
doresc să o ia la pachet. Bag the doggie se traduce prin
„să i-o tragi căţeluşei”.
Nu m-am mai putut abţine. Nu numai că nu mă
respectau pe mine, dar n-o respectau nici pe Abby. Mam ridicat şi am făcut câţiva paşi, iar ei au început să se
înghesuie pe uşă, împleticindu-se şi împiedicându-se de
câteva perechi de picioare.
Ochii lui Abby îmi pătrundeau prin ceafă, aducândumă înapoi cu picioarele pe pământ, ceea ce m-a făcut să
mă aşez din nou pe canapea. A ridicat dintr-o
sprânceană, iar furia şi frustrarea mi s-au evaporat
imediat.
— Erai pe cale să-mi spui de ce-ai ales Eastern, am
zis.
Era mai bine să continui prefăcându-mă că acel
spectacol nu avusese loc.

— E greu de explicat, a răspuns ea, ridicând din
umeri. Cred că părea a fi în regulă.
Dacă exista o frază pentru a explica ceea ce am simţit
în acel moment, asta era aceea. Habar n-aveam ce naiba
făceam sau de ce făceam, dar ceva în legătură cu noi doi
stând în acest separeu mi-a adus o ciudată stare de calm.
Chiar în toiul unei supărări cumplite.
Am zâmbit şi mi-am deschis meniul.
— Ştiu ce vrei să spui.
38 Fericirea mea eşti tu

III
CAVALERUL
ALB
Shepley stătea în pragul uşii ca un idiot îndrăgostit,
fluturând din mână în timp ce America ieşea din
parcare. A închis uşa, apoi s-a prăbuşit pe fotoliu, având
pe faţă cel mai ridicol zâmbet.
— Eşti un fraier, i-am spus.
— Eu? Ar fi trebuit să te vezi pe tine. Abby de-abia
aştepta să plece de-aici.
M-am încruntat. Mie nu mi se păruse că Abby ar fi
fost grăbită, dar acum că Shepley menţionase asta, miam amintit că ea fusese destul de tăcută la întoarcere.
— Aşa crezi?

Shepley a râs, întinzându-se la loc în fotoliu şi
ridicând suportul pentru picioare.
— Te urăşte. Las-o baltă!
— Ba nu mă urăşte. Am fixat data întâlnirii… la cină.
Mirat, Shepley a ridicat din sprâncene.
— Întâlnire? Trav! Ce faci? Fiindcă dacă pentru tine
ăsta e doar un joc şi-mi strici mie treburile, am să te
ucid în somn.
M-am prăbuşit pe canapea şi am înşfăcat
telecomanda.
— Nu ştiu ce fac, însă asta fac.
Shepley părea confuz. Nu voiam să-l las să vadă că
eram la fel de nedumerit ca şi el.
— N-am glumit, a zis el, fără să-şi dezlipească ochii
de la televizor. Te strâng de gât.
— Te-am auzit, i-am trântit-o eu.
Toată chestia cu nu-mă-simţeam-în-elementul-meu
mă scotea din sărite şi, în plus, îl aveam pe capul meu
pe Pepé Le Pew2 care mă ameninţa cu moartea. Shepley
pasional era plictisitor. Shepley îndrăgostit era aproape
de nesuportat.
— Ţi-o aminteşti pe Anya?
— Nu-i acelaşi lucru, a răspuns exasperat Shepley. Cu
Mare e altceva. Ea e aleasa.
— Ştii tu asta după numai câteva luni? L-am întrebat
eu sceptic.
— Am ştiut de când am văzut-o aici.

Am clătinat din cap. Îmi displăcea când era în felul
ăsta. Inorogi şi fluturi zburând pe fundal şi inimioare
plutind în aer. El sfârşea mereu prin a avea inima frântă,
iar atunci eu trebuia să mă asigur că nu bea până moare
timp de şase luni la rând. Şi totuşi, pentru America părea
să fie în regulă chestia asta.
Mă rog. Nicio femeie nu mă putea face pe mine să
plâng în hohote şi să-mi beau şi minţile ca s-o pot uita.
Dacă ele nu erau prin preajmă, pregătite, asta însemna
că nu meritau oricum efortul.
Shepley s-a ridicat şi s-a întins, apoi s-a dus agale spre
camera lui.
— Eşti în rahat, Shep!
— De unde ştii? M-a întrebat el.
Avea dreptate. Eu unul nu fusesem niciodată
îndrăgostit, însă nu-mi închipuiam că m-ar fi schimbat
atât de mult.
M-am decis să mă duc şi eu la culcare. Înfuriat, m-am
dezbrăcat şi m-am întins pe spate pe saltea. În secunda
în care am
Personaj de desene animate.
Pus capul pe pernă, gândul mi-a zburat la Abby.
Discuţia noastră mi se derula în minte, cuvânt cu
cuvânt. De câteva ori, ea arătase o frântură de interes.
Nu mă ura cu totul, iar asta m-a ajutat să mă relaxez. Nam fost chiar adeptul scuzelor în legătură cu reputaţia
mea, însă ea nu se aştepta ca eu să mă prefac. Femeile

nu mă făceau să mă simt emoţionat. Abby m-a făcut să
fiu neatent şi concentrat în acelaşi timp. Agitat şi
relaxat. Enervat şi al naibii de zăpăcit. Nu mă mai
simţisem niciodată atât de în dezacord cu mine însumi.
Ceva în legătură cu această senzaţie mă făcea să mai
vreau să fiu în preajma ei.
După două ore de zgâit la tavan, întrebându-mă dacă
aveam s-o mai văd a doua zi, m-am hotărât să mă ridic
şi să caut sticla de Jack Daniels din bucătărie.
Paharele de shot erau curate în maşina de spălat vase,
aşa că mi-am luat unul şi l-am umplut până la buză.
După ce l-am dat de duşcă, mi-am mai turnat încă unul.
L-am dat şi pe acela peste cap, am pus sticla în chiuvetă
şi am făcut stânga-mprejur. Shepley stătea în cadrul uşii
camerei lui, cu un zâmbet superior pe chip.
— Şi aşa începu.
— În ziua în care ai apărut în arborele genealogic al
familiei noastre, am vrut să-l tai.
Shepley a râs scurt şi a închis uşa.
Am mers târându-mi picioarele până în dormitorul
meu, enervat că nu puteam să mă cert.
Cursurile de dimineaţă au durat o veşnicie, iar eu
eram puţin dezgustat de mine însumi că trebuise să alerg
până la cantină. Nici măcar nu ştiam dacă Abby era
acolo.
Dar era.
Brazii şedea chiar vizavi de ea, sporovăind cu

Shepley. Pe buze mi-a încolţit un zâmbet atotcunoscător
şi am oftat, atât uşurat, cât şi resemnat în legătură cu
faptul că eram jalnic.
Doamna care servea prânzul mi-a umplut tava cu
Dumnezeu ştie ce, apoi m-am dus la masă, stând în
picioare exact în faţa lui Abby.
— Brazii, stai pe scaunul meu.
— O, ea e una dintre fetele tale, Travis?
Abby a scuturat din cap.
— Câtuşi de puţin.
Am aşteptat, iar atunci Brazii s-a conformat, luându-şi
tava şi ocupând un loc liber de la capătul mesei.
— Ce faci, Pidge? Am întrebat-o, aşteptând ca ea să-şi
scuipe veninul în direcţia mea.
Spre marea mea surpriză, ea n-a dat niciun semn de
mânie.
— Ce-i aia?
S-a uitat lung la tava mea. Am privit şi eu la
amestecul aburind, lia pur şi simplu făcea conversaţie.
Şi totuşi, era un semn bun.
— Doamnele de la cantină mă sperie. N-am de gând
să le critic abilităţile culinare.
Abby m-a privit cum îmi înfigeam furculiţa în ceva
comestibil, apoi mi s-a părut că atenţia i-a fost distrasă
de murmurele celor din jurul nostru. Garantat, era ceva
nou pentru colegii mei să mă vadă făcând mare tam-tam
că stăteam vizavi de cineva. Tot nu eram sigur de ce o

făceam.
— Îhh… testul ăla la bio e după prânz, a mormăit
America.
— Ai învăţat? A întrebat-o Abby.
America a strâmbat din nas.
— Doamne, nu! Mi-am petrecut noaptea asigurândumi iubitul că n-ai de gând să te culci cu Travis.
Shepley s-a posomorât imediat la menţionarea
discuţiei din noaptea precedentă.
Jucătorii de fotbal aşezaţi la capătul mesei noastre au
tăcut pentru a trage cu urechea la discuţia noastră, iar
Abby s-a făcut mică în scaunul ei, aruncând o căutătură
urâtă spre America.
Era stânjenită. Din cine ştie ce motiv, era umilită de
orice fel de atenţie i s-ar fi acordat.
America a ignorat-o pe Abby şi l-a înghiontit pe
Shepley cu umărul, însă lui Shepley nu i-a dispărut
încruntarea.
— Dumnezeule, Shep! Aşa de rău ai ajuns?
Am aruncat cu un pliculeţ cu ketchup în el, încercând
să-i descreţesc fruntea. Atunci, studenţii din jur şi-au
îndreptat atenţia către Shepley şi America, sperând la
ceva despre care ar fi putut vorbi.
Shepley n-a răspuns, dar ochii gri ai lui Abby mi-au
aruncat o privire însoţită de o umbră de zâmbet. În acea
zi înregistram succes după succes. Ea n-ar fi putut să mă
urască nici dacă ar fi încercat. Nu ştiu de ce eram atât de

îngrijorat. Nu intenţionam să-i dau întâlniri sau ceva.
Abby părea doar experimentul platonic perfect. În
principiu, era o fată bună – fie ea şi uşor supărată – şi navea nevoie ca eu să-i dau peste cap planul pentru cinci
ani. Dacă avea vreunul.
America l-a mângâiat pe Shepley pe spate.
— O să fie bine. O să dureze o vreme până o să se
convingă că Abby este imună la farmecele tale.
— N-am încercat s-o farmec, am spus eu. Eu tocmai
făceam progrese, iar America îmi scufunda nava de
război. E prietena mea.
Abby s-a uitat la Shepley
— Ţi-am spus. N-ai de ce să te-ngrijorezi.
Privirea lui Shepley s-a întâlnit cu cea a lui Abby, apoi
expresia lui s-a mai îmblânzit. O criză evitată. Abby
salvase ziua.
Am aşteptat un minut, încercând să mă gândesc la
ceva de spus.; Voiam s-o invit pe Abby să vină în vizită
mai târziu, dar avea să sune jalnic după comentariul pe
care îl făcuse America. În minte mi-a; încolţit o idee
genială şi n-am mai şovăit.
— Dar tu ai învăţat?
Abby s-a încruntat.
— Oricât de mult aş studia, asta n-are cum să mă
ajute la biologie. Nu e ceva care să-mi intre în cap.
M-am ridicat, făcând semn cu capul spre uşă.
— Vino!

— Poftim?
— Hai să ne uităm împreună peste notiţele tale. Am să
te-ajut să-nveţi.
— Travis…
— Ridică-ţi fundul, Pidge. Ai să iei 10 la testul ăsta.
Următoarele trei secunde s-ar putea să fi fost cele mai
lungi din viaţa mea. În cele din urmă, Abby s-a ridicat.
A trecut de America şi .1 tras-o de una dintre codiţe.
— Mare, ne vedem în clasă.
Când am plecat de la cantină, i-am ţinut uşa deschisă,
dar ea n-a părut să observe. Din nou, am fost îngrozitor
de dezamăgit.
Vârându-mi mâinile în buzunare, am ţinut pasul cu ea
pe scurtul drum către Morgan Hali, apoi am privit-o
jucându-se cu cheia.
Într-un sfârşit, Abby a deschis larg uşa şi apoi a
aruncat pe pat cartea de biologie. S-a aşezat şi ea şi şi-a
încrucişat picioarele, iar eu ni am lăsat să cad pe saltea,
remarcând cât de ţeapănă şi incomodă era. Nu era de
mirare că toate fetele din şcoala aia erau irascibile. Nu
puteai avea parte de un somn ca lumea pe asemenea
saltele. Iisuse!
Abby a deschis cartea la pagina corectă şi ne-am
apucat de lucru. Am trecut peste lucrurile esenţiale din
acel capitol. Era destul de grozav felul în care ea mă
urmărea în timp ce eu vorbeam. Aproape ca şi cum s-ar
fi agăţat de fiecare cuvânt, dar în acelaşi timp fiind şi

uimită că ştiam să citesc. De câteva ori mi-am putut da
seama după expresia ei că nu înţelesese, aşa că am luato de la capăt, iar ochii i s-au luminat. După aceea, am
început să muncesc mai mult pentru lumina de pe chipul
ei.
Înainte să-mi dau seama, s-a făcut timpul să meargă la
cursuri. Am oftat, apoi am atins-o în joacă peste braţ cu
cartea de biologie.
— Ai priceput despre ce e vorba. Ştii cartea asta de la
cap la coadă şi invers.
— Păi… vom vedea.
— O să te conduc până la sala de curs. Pe drum te mai
întreb.
M-am aşteptat la un refuz politicos, însă ea mi-a oferit
o urmă de zâmbet şi a dat din cap aprobator, oftând.
— N-ai să te înfurii dacă pic testul, nu-i aşa?
Era îngrijorată că aveam să mă înfurii pe ea? Nu ştiam
ce anume să cred despre asta, dar îmi dădea o senzaţie a
naibii de ciudată.
— Pidge, n-ai să-l pici. Cu toate astea, data viitoare va
trebui să începem mai devreme, i-am spus, mergând cu
ea spre sala de ştiinţe.
I-am pus întrebare după întrebare. Ea îmi răspundea
imediat la cele mai multe, la unele şovăia, dar la toate a
dat răspunsuri bune.
Am ajuns la uşa sălii ei şi am văzut mulţumirea ce i se
citea pe faţă.

— Baftă, i-am urat, neştiind ce altceva să-i spun.
Parker Hayes a trecut pe lângă noi şi m-a salutat cu o
mişcare a capului.
— Bună, Trav.
Îl uram pe nătărăul ăla.
— Parker! I-am strigat, dând din cap la rândul meu.
Parker era unul dintre indivizii ăia cărora le plăcea să
se ţină după mine şi să facă uz de statutul lor de
Cavaleri Albi pentru a şi-o trage. Îi plăcea să se refere la
mine ca la un afemeiat, dar adevărul era că Parker nu
făcea decât să joace un joc mai sofisticat. Nu era cinstit
în legătură cu niciuna dintre cuceririle lui. Se prefăcea
că-i pasă şi apoi le dezamăgea.
Într-o seară, în anul întâi, am dus-o pe Janet Littleton
de la Red Door în apartamentul meu. Parker încerca să
aibă succes la prietena ei. Am plecat pe drumuri diferite
de la club, iar după ce eu m-am culcat cu ea şi n-am
pretins că după aceea voiam o relaţie, ea, scoasă din
sărite, a sunat-o pe prietena ei să vină s-o ia. Prietena
era tot cu Parker, aşa că el a sfârşit prin a o duce pe
Janet acasă.
După aceea, Parker a avut o nouă poveste de spus
cuceririlor sale. Indiferent cu ce fată mi-o trăgeam, de
obicei le-o punea şi el imediat, spunându-le povestea cu
salvarea lui Janet.
Îl toleram, însă cu greu. Parker a luat-o în vizor pe
Pigeon şi s-a luminat la faţă instantaneu.

— Bună, Abby!
N-am înţeles de ce Parker era atât de dornic să vadă
dacă putea să aibă aceleaşi fete ca mine. Pe Abby o
întâlnise la cursuri în urmă cu câteva săptămâni şi abia
acum se arăta interesat. Ştiind că asta se în tâmpla
numai fiindcă o văzuse stând de vorbă cu mine, aproape
că m-a aruncat în pragul unui acces de furie.
— Bună, i-a răspuns Abby, lăsând garda jos.
Cu siguranţă, Abby nu ştia de ce deodată el vorbea cu
ea. I se citea pe chip.
— Cine e? M-a întrebat.
Am ridicat nonşalant din umeri, însă îmi venea să mă
năpustesc şi să-i fac arşice fundul de snob.
— Parker Hayes, i-am răspuns.
Numele lui mi-a lăsat un gust amar.
— E unul dintre fraţii mei din Sig Tau.
Şi asta mi-a lăsat un gust amar. Aveam fraţi şi din
frăţie, şi de sânge. pe Parker nu-l percepeam ca fiind
niciuna, nici alta. Mai degrabă ca pe un arhiduşman pe
care îl ţii pe aproape ca să-l poţi supraveghea.
— Eşti într-o frăţie? M-a întrebat ea, ridicând din
sprâncene.
— Sigma Tau, la fel ca Shep. Credeam că ştii.
— Păi… nu pari… genul care să facă parte dintr-o
frăţie, a zis ea, l răgând cu coada ochiului la tatuajele de
pe antebraţele mele.
Faptul că Abby şi-a întors imediat privirea asupra mea

m-a făcut să mă simt mai bine.
— Tata e unul dintre foştii absolvenţi, şi toţi fraţii mei
sunt în Sig Tau. E o chestiune de familie.
— Şi s-au aşteptat să depui şi tu legământ? M-a
întrebat ea, neîncrezătoare.
— Nu chiar. Ei sunt doar băieţi buni, i-am spus,
întinzându-i foile cu notiţe. I le-am înmânat. Mai bine
intră în sală.
Abby mi-a oferit zâmbetul ei fară cusur.
— Îţi mulţumesc pentru ajutor.
Mi-a dat un ghiont cu cotul şi eu nu m-am putut
abţine să nu-i zâmbesc.
A intrat în sală şi s-a aşezat lângă America. Parker se
zgâia la ea, privindu-le pe fete, care vorbeau. În timp ce
străbăteam holul, mi-am imaginat cum aş fi ridicat un
pupitru şi i l-aş fi azvârlit în cap. Fiindcă nu mă aşteptau
alte cursuri în acea zi, nu mai aveam niciun motiv să
mai pierd vremea pe acolo. O călătorie lungă cu Harleyul urma să mă ajute să nu înnebunesc la gândul că
Parker încerca să intre în graţiile lui Abby, aşa că m-am
asigurat că merg pe drumul mai lung către casă, pentru
a-mi acorda mai mult timp de gândire. Câteva colege
demne de canapea şi-au încrucişat cărările cu a mea, dar
chipul lui Abby se tot iţea în mintea mea – de atât de
multe ori, că începusem să mă satur.
Era bine cunoscut faptul că fusesem un ticălos fără
pereche pentru fiecare fată peste şaisprezece ani cu care

avusesem vreo discuţie în intimitate – încă de când
aveam cincisprezece ani. Povestea noastră ar fi putut să
fie una clasică: băieţii răi se îndrăgostesc de fata cea
bună, însă Abby nu era prinţesă. Ea ascundea ceva.
Poate că asta era ceea ce ne lega: orice ar fi fost acel
ceva pe care îl lăsase ea în urmă.
Am oprit în parcarea blocului şi am coborât de pe
motocicletă. Tot ceea ce depănasem în gând n-avea
nicio noimă. Doar încercam să-mi justific ciudata
obsesie pentru ea.
Brusc, într-o stare naşpa de spirit, am trântit uşa în
urma mea şi m-am aşezat pe canapea, enervându-mă şi
mai tare atunci când n-am găsit imediat telecomanda.
Obiectul negru de plastic a aterizat lângă mine atunci
când Shepley s-a îndreptat spre fotoliu. Am ridicat
telecomanda şi am îndreptat-o spre televizor, pornindu-l.
— De ce ai luat telecomanda în dormitor? Trebuie s-o
aduci înapoi aici, i-am trântit-o eu.
— Nu ştiu, omule, e doar un obicei. Ce-i cu tine?
— Nu ştiu, am mormăit, schimbând canalele. Am dat
pe butonul „silenţios”. Abby Abernathy.
Shepley a ridicat din sprâncene.
— Ce-i cu ea?
— Mă înnebuneşte. Cred că trebuie să i-o trag şi s-o
termin cu asta.
Nesigur, Shepley m-a privit un timp.
— Nu că n-aş aprecia că nu mi-ai dat viaţa peste cap

cu nou-descoperita ta restricţie, dar niciodată până acum
n-ai avut nevoie de permisiunea mea… dacă nu
cumva… să nu-mi spui că-ţi pasă şi ţie de cineva.
— Nu fi bou!
Shepley nu şi-a putut reţine zâmbetul.
— Tu chiar ţii la ea. Cred că aveai nevoie doar de o
fată care să refuze să se culce cu tine pentru o perioadă
mai mare de douăzeci şi patru de ore.
— Laura m-a făcut s-o aştept o săptămână.
— Abby nu ţi-a acordat atenţie?
— Ea vrea să fim doar prieteni. Bănuiesc că sunt
norocos că nu mă tratează ca pe un lepros.
După un moment de tăcere stânjenitoare, Shepley a
dat aprobator din cap.
— Eşti speriat.
— De ce? L-am întrebat neîncrezător, arborând un
zâmbet de superioritate.
— De respingere. Până la urmă, Mad Dog e unul deal nostru.
Mi-a zvâcnit ochiul.
— Shep, ştii că urăsc dracului asta.
Shepley a zâmbit.
— Ştiu. Aproape la fel de mult cât urăşti felul în care
te simţi acum.
— Nu mă faci să mă simt mai bine.
— Aşadar, o placi şi eşti speriat. Acum, ce-ai de
gând?

— Nimic. E pur şi simplu naşpa că am găsit-o pe fata
care merită să fie a mea, iar ea e prea bună pentru mine.
Shepley a încercat să-şi înăbuşe un hohot de râs. Era
enervant că el se amuza atât de tare de necazul meu. Şia alungat zâmbetul, apoi mi-a zis:
— De ce n-o laşi să hotărască singură?
— Deoarece ţin la ea destul încât să vreau s-o fac eu
pentru ea.
Shepley s-a întins şi apoi s-a ridicat, târându-şi
picioarele goale pe covor.
— Vrei o bere?
— Da. Hai să bem pentru prietenie.
— Deci ai de gând să continui să ieşi cu ea? De ce?
Pentru mine asta sună a tortură.
Am cumpănit cam un minut. Chiar suna a tortură, însă
nu la fel de rea ca a o privi de la distanţă.
— Nu vreau să sfârşească cu mine… sau cu alt
ticălos.
— Vrei să spui cu oricine altcineva. Amice, asta-i
curată nebunie.
— Adu-mi afurisita aia de bere şi ţine-ţi gura!
Shepley a ridicat din umeri. Spre deosebire de Chris
Jenks, Shepley ştia când să-şi ţină gura.

IV

DISTRAGERE
Hotărârea era o nebunie, dar eliberatoare. Ziua
următoare m-am dus la cantină şi, fară să mai stau pe
gânduri, m-am aşezat pe scaunul liber aflat vizavi de
Abby. Era firesc şi simplu să fiu în preajma ei şi, în
afară de a fi nevoită să se împace cu ochii ieşiţi din
orbite ai studenţilor, ba chiar şi ai unor profesori, ei
părea să-i placă să mă aibă alături.
— Azi învăţăm sau ce?
— Învăţăm, a răspuns Abby.
Singurul aspect negativ legat de faptul că ieşitul în
calitate de prieteni era că îmi plăcea de ea tot mai mult.
Îmi venea din ce în ce mai greu să uit culoarea şi forma
ochilor ei şi felul în care mirosea loţiunea pe pielea ei.
De asemenea, am mai remarcat şi alte lucruri la ea, cum
ar fi ce picioare lungi avea şi culorile pe care le purta cel
mai des. Ba chiar am înţeles în care săptămână n-ar fi
trebuit să-i dau de lucru în plus, săptămână care, din
fericire pentru Shepley, era aceeaşi în care el nu trebuia
să şi-o tragă cu America. Astfel, în loc de două
săptămâni în care să nu ne batem capul aveam trei, şi ne
puteam avertiza reciproc.
Chiar şi în cele mai rele momente, Abby nu era
mofturoasă ca majoritatea fetelor. Singura chestie care
părea s-o afecteze erau întrebările ocazionale despre

relaţia noastră, dar atâta timp cât aveam grijă de asta, ea
uita repede.
Cu cât trecea mai mult timp, cu atât mai puţin
speculau oamenii.
De obicei, luam prânzul împreună, iar în serile în care
învăţam, o scoteam la cină. Shepley şi America ne-au
invitat odată să mergem împreună la un film. Nu era
niciodată ceva forţat, nu se punea niciodată problema
dacă eram mai mult decât prieteni. Nu eram sigur i um
mă simţeam în legătură cu asta, mai ales de când
hotărârea mea de a n-o urmări în felul acela nu mă
împiedicase să fantazez cum s-o fac să geamă pe
canapeaua mea – până ce, într-o seară, în apartamentul
meu, le-am privit pe ea şi pe America înghiontindu-se şi
gâdilindu-se şi mi-am închipuit-o pe Abby în patul meu.
Trebuia să mi-o scot din minte. Singurul leac era să
încetez să mă mai gândesc la ea suficient de mult timp
cât să dau lovitura cu următoarea mea cucerire.
Câteva zile mai târziu, un chip cunoscut mi-a atras
privirea. O mai văzusem şi înainte împreună cu Janet
Littleton. Lucy era sexy, nu pierdea nicio şansă de a-şi
etala decolteul şi era foarte vocală în a mă urî de moarte.
Din fericire, mi-au trebuit treizeci de minute şi o
invitaţie într-o doară la The Red pentru a o duce acasă.
Nici n-am apucat să închid uşa, că ea mă şi dezbrăca. Şi,
cu asta, adio cu marea de ură pe care o acumulase la
adresa mea în ultimul an. A plecat cu un zâmbet pe chip

şi cu dezamăgirea în priviri.
Abby tot nu-mi ieşise din minte.
Nici măcar epuizarea postorgasm nu constituia o
soluţie, ba chiar începusem să trăiesc un sentiment nou:
cel de vinovăţie.
A doua zi, m-am dus grăbit la cursul de istorie şi mam strecurat în bancă alături de Abby. Ea îşi scosese
deja laptopul şi manualul, de-abia remarcând prezenţa
mea atunci când m-am aşezat.
În sala de curs era mai întuneric ca de obicei; norii
văduviseră încăperea de lumina naturală care se revărsa
pe ferestre. Am înghiontit-o cu cotul, însă ea nu era la
fel de receptivă ca altădată, aşa că i-am şterpelit creionul
din mână şi am început să mâzgălesc pe margini.
Tatuaje, în cea mai mare parte, dar i-am scris şi numele
ei cu litere artistice. Chiar a tras cu coada ochiului,
zâmbindu-mi apreciativ.
M-am aplecat spre ea şi i-am şoptit la ureche:
— N-ai vrea să luăm azi prânzul în afara campusului?
Nu pot, a spus ea numai cu buzele.
I-am scris, neciteţ, pe caiet: De ce?
Ea mi-a răspuns: Deoarece trebuie să-mi folosesc
cartela de masă.
Prostii, am continuat eu.
Vorbesc serios.
Voiam să aduc argumente, dar rămăsesem aproape
fără niciun loc pe pagină.

Bine. Un alt meniu misterios. De-abia aştept.
Chiar a chicotit, iar eu m-am bucurat de senzaţia
aceea de a-mă-afla-în-al-nouălea-cer pe care o aveam
ori de câte ori îmi zâmbea. Câteva mâzgălituri şi un
desen realist al unui dragon mai târziu, Chaney ne-a dat
drumul.
Am vârât creionul lui Abby în rucsacul ei şi ne-am
dus la cantină.
N-am avut parte de tot atâtea priviri holbate ca în
trecut. Studenţii se obişnuiseră să ne vadă împreună în
mod regulat. Cât timp am stat la coadă, am flecărit pe
tema noii lucrări la istorie pe care ne-o dăduse Chaney.
Abby şi-a trecut cartela prin aparat, ducându-se apoi
spre masă. Eu am remarcat imediat că îi lipsea ceva de
pe tavă: doza de suc de portocale pe care şi-o lua mereu.
Am scrutat şirul de femei corpolente, teribil de
serioase, care serveau dincolo de bufet. De îndată ce
femeia de la casa de marcat, care părea severă, mi-a
apărut în raza vizuală, am ştiut că mi-am găsit ţinta.
— Hei, domnişoară… ăăă… domnişoară…
Doamna de la cantină m-a măsurat din priviri înainte
de a decide dacă aveam de gând să-i fac necazuri, aşa
cum procedează majoritatea femeilor chiar înainte să le
fac coapsele să ardă de dorinţă.
— Armstrong, mi-a spus ea cu o voce aspră.
Am încercat să-mi ascund dezgustul, căci gândul la
coapsele ei se materializase în întunecatele cotloane ale

minţii mele.
Mi-am arborat cel mai fermecător zâmbet cu putinţă.
— Asta-i minunat. Mă întrebam, întrucât păreţi să fiţi
şefa pe-aici… Azi n-aveţi suc de portocale?
— Ba avem câteva doze în spate. Am fost prea
ocupată să le mai aduc în faţă.
Am dat îngăduitor din cap.
— Mereu munciţi de vă spetiţi. Ar trebui să vi se dea
o mărire de salariu. Nu mai munceşte nimeni aşa ca
dumneavoastră. Cu toţii.im observat.
Ea şi-a ridicat bărbia, micşorându-şi cutele de pe gât.
— Mulţumesc. Era şi timpul s-o facă cineva. Ai
nevoie de suc de portocale?
— Doar o doză… dacă nu e prea mare deranjul,
desigur.
Ea mi-a făcut cu ochiul.
— Deloc. Vin imediat.
Am adus doza la masă şi am pus-o lângă tava lui
Abby.
— Nu trebuia să faci asta. Aveam de gând să-mi iau
eu una.
S-a dezbrăcat de jachetă, pe care şi-a pus-o în poală,
dezgolindu-şi umerii. Aceştia mai păstrau bronzul verii,
având o mică strălucire, implorându-mă să-i ating.
Prin minte mi-au trecut instantaneu zeci de lucruri
murdare.
— Păi, acum nu mai trebuie s-o faci, i-am zis eu.

I-am oferit unul dintre cele mai bune zâmbete ale
mele, dar de data aceasta a fost sincer. Era un alt
moment din cele marca Abby Fericită pe care mi le cam
dorisem în ultimele zile.
Brazii a pufnit.
— Travis, te-a transformat cumva într-un servitor? Ce
urmează: să-i faci vânt cu o frunză de palmier, îmbrăcat
cu un Speedo 3.?
Mi-am înălţat gâtul să-l văd pe Brazii rânjind ca un
idiot. N-o făcuse cu intenţie, însă îmi stricase momentul
şi mă enervase la culme. Aducându-i ei ceva de băut,
probabil că, într-o oarecare măsură, arătam ca un
fătălău.
Abby s-a aplecat în faţă.
— Brazii, tu n-ai avea cu ce să umpli un Speedo. Taci
dracului din gură!
— Uşurel, Abby! Glumeam! A spus Brazii, ridicând
mâinile.
— Numai să… să nu vorbeşti aşa despre el! A zis ea,
încruntându-se.
Preţ de o clipă am privit ţintă, văzând cum mânia i se
domolea când şi-a îndreptat atenţia către mine. Asta cu
siguranţă constituia o premieră.
— Acum le-am văzut pe toate. Tocmai am fost apărat
de o fată.
I-am zâmbit vag, apoi m-am ridicat în picioare,
aruncându-i o ultimă căutătură urâtă lui Brazii, înainte

să arunc conţinutul tăvii. Oricum, nu prea mi-era foame.
Când le-am împins, uşile greoaie din metal s-au
deschis cu uşurinţă. Mi-am scos ţigările din buzunar şi
mi-am aprins una, încercând să uit ceea ce tocmai se
întâmplase.
Mă făcusem singur de râs din pricina unei fete, iar
asta era o chestie care îi mulţumea mai ales pe cei din
frăţie, căci eu fusesem cel care le făcuse zile fripte timp
de doi ani chiar şi numai aruncându-le că ei ar fi putut
să vrea să facă mai mult decât numai să le-o tragă
fetelor. Acum era rândul meu şi nu puteam să fac
dracului nimic în legătură cu asta – deoarece nu eram în
stare. Ba chiar şi mai rău? Nu voiam să o fac.
Când ceilalţi fumători din jurul meu au izbucnit în râs,
am procedat la fel, cu toate că habar n-aveam despre ce
vorbeau. În sinea mea eram enervat şi umilit sau scos
din sărite că eram umilit.
Costum pentru înot.
Mă rog. Fetele nu-şi luau mâinile de pe mine şi făceau
cu rândul, încercând să mă atragă într-o conversaţie. Eu
dădeam din cap şi le zâmbeam vrând să fiu politicos,
însă în realitate mi-aş fi dorit să mă i ar de acolo şi să
iau pe cineva la bătaie. Să-mi fi sărit ţandăra în public ar
fi constituit o dovadă de slăbiciune şi n-aveam de gând
să inghit rahatul ăla.
Abby a trecut pe lângă mine şi eu am întrerupt-o pe
una dintre Ide taman în mijlocul propoziţiei pentru a

putea s-o ajung din urmă.
— Stai, Pidge! Te conduc eu.
— Travis, nu trebuie să mă conduci la toate cursurile.
Ştiu şi singură cum să ajung.
Recunosc: asta a durut puţin. Ea nici măcar nu s-a
uitat la mine când mi-a zis-o cu atâta indiferenţă.
Exact atunci, o fată cu fustă mini şi cu picioare lungi
de un kilometru a trecut pe lângă noi. În timp ce mergea,
părul negru şi strălucitor i se legăna pe spate. Ăsta a fost
momentul care m-a izbit: trebuia să renunţ. Să i-o trag
unei puicuţe sexy la întâmplare era ceea ce făceam eu
cel mai bine, iar Abby nu voia nimic mai mult decât să
fie prietenă cu mine. Am plănuit să fac treaba cum se
cuvenea şi să las lucrurile să rămână platonice, dar dacă
nu făceam ceva drastic, planul avea să se năruie în
încâlceala gândurilor şi a emoţiilor contradictorii care se
roteau ca un vârtej înăuntrul meu.
Era timpul să trag linie. Oricum, n-o meritam pe
Abby. Ce rost avea?
Mi-am aruncat ţigara pe jos.
— Te ajung din urmă, Pidge.
Mi-am luat o mutră jucăuşă, dar n-a durat mult. Fata
îmi tăiase calea dinadins, sperând că fusta mini şi
pantofii ei de prostituată aveau să-mi atragă atenţia. Iam luat-o înainte şi m-am întors, vârându-mi mâinile în
buzunare.
— Te grăbeşti?

Mi-a zâmbit. A mea era.
— Mă duc la curs.
— A, da? La ce curs?
S-a oprit, strâmbând din buze.
— Travis Maddox, nu?
— Întocmai. Reputaţia mă întrece?
— Te întrece.
— Sunt vinovat.
Ea a clătinat din cap.
— Trebuie să mă duc la oră.
Am oftat, prefăcându-mă dezamăgit.
— Păcat. Tocmai voiam să-ţi cer ajutorul.
— La ce anume?
Tonul ei sugera neîncredere, dar continua să
zâmbească. Aş fi putut să-i cer să mă urmeze până la
mine acasă pentru o partidă rapidă de sex şi probabil că
ar fi acceptat, însă o anumită cantitate de farmec făcuse
cale lungă pentru mai târziu.
— Să ajung la apartamentul meu. Am un simţ al
orientării groaznic.
— Aşa să fie oare? M-a întrebat ea, dând aprobator
din cap, încruntându-se şi apoi zâmbind.
Încerca din răsputeri să nu se simtă flatată.
Avea ultimii doi nasturi de sus deschişi, lăsând să se
vadă curbura sânilor şi o parte din sutien. Am simţit o
familiară umflătură în jeanşi şi mi-am schimbat
greutatea de pe un picior pe celălalt.

— Groaznic.
I-am zâmbit, urmărindu-i privirea care se mutase spre
gropiţa din obraz. Nu ştiu de ce, însă se pare că mereu
gropiţa încheie afacerea.
Ea a ridicat din umeri, încercând să rămână calmă.
— Ia-o înainte. Dacă văd că mergi în sens greşit, te
claxonez.
— Am parcat în partea asta, i-am spus, indicând cu un
gest din cap direcţia spre parcare.
Limba ei era deja în gâtul meu cu mult înainte să
ajungem sus în apartament, iar ea mă dezbrăcase de
geacă înainte să apuc să scot cheia potrivită. Eram
neîndemânatici, dar asta era distractiv. Aveam destulă
practică în deschiderea uşii cu buzele lipite de ale
altcuiva. Când am desfăcut şi a doua încuietoare, m-a
împins în camera de zi, iar eu am prins-o de şolduri şi
am lipit-o de uşă pentru a o închide. Şi-a petrecut
picioarele pe după talia mea, iar eu am săltat-o, lipindumi pelvisul de al ei.
Mă săruta de parcă făcuse foamea şi aflase că se găsea
de mâncare în gura mea. Nu ştiu ce să zic, dar, cumva,
îmi plăcea. M-a muşcat de buza inferioară, iar eu am
făcut un pas înapoi, pierzându-mi echilibrul şi
prăbuşindu-mă peste masa de lângă fotoliu. Obiectele de
pe masă au căzut pe podea.
— Vai, a zis ea, chicotind.
I-am zâmbit şi am privit-o ducându-se spre canapea şi

aplecându-se în aşa fel încât fesele să îi fie la vedere, la
fel şi dunga cea mai fină de dantelă albă dintre ele.
Mi-am desfăcut cureaua şi am făcut un pas. Ea
intenţiona să simplifice lucrurile. Şi-a arcuit gâtul şi şi-a
dat părul negru şi lung pe spate. Era sexy ca o
drăcoaică, garantez asta. Fermoarul de la pantalonii mei
stătea să plesnească.
S-a întors să se uite la mine, iar eu m-am aplecat,
lipindu-mi buzele de ale ei.
— Poate că ar fi cazul să-ţi spun cum mă cheamă? A
murmurat ea.
— De ce? Am întrebat-o gâfâind. Îmi cam place asta.
Ea mi-a zâmbit, şi-a vârât ambele degete mari de la
mâini pe sub elasticul chiloţilor şi i-a tras până ce i-au
căzut în jurul gleznelor. Se uita în ochii mei, cu o
căutătură păcătoasă.
În minte mi-a licărit privirea dezaprobatoare a lui
Abby.
— Ce mai aştepţi? M-a întrebat ea, excitată şi
nerăbdătoare.
— Absolut nimic, i-am răspuns, scuturând din cap.
Am încercat să mă concentrez asupra fundului ei gol
lipit de coapsele mele. Să fiu nevoit să mă concentrez
era cu siguranţă ceva inedit şi diferit, şi nu era decât
vina lui Abby.
S-a întors şi mi-a smuls tricoul peste cap, apoi mi-a
deschis fermoarul până la capăt. La naiba! Fie că eu mă

mişcăm cu viteza unei ţestoase, fie că femeia aia era
versiunea mea feminină. Mi-am aruncat cizmele din
picioare, apoi am ieşit din pantaloni, dându-i cu un şut
la o parte.
Ea şi-a ridicat un picior şi s-a sprijinit cu genunchiul
de şoldul meu.
— De mult am vrut asta, mi-a şoptit în ureche. De
când te-am văzut anul trecut la primirea bobocilor.
Mi-am trecut mâna peste coapsa ei, încercând să-mi
amintesc dacă mai vorbisem cu ea până atunci. Când
degetele mele au ajuns la capătul liniei, erau ude. Ea nu
glumea. Un an de preludiu mental îmi făcuse misiunea
mult mai uşoară.
A gemut în secunda în care buricele degetelor mele iau atins pielea fină. Era atât de udă, încât degetele mele
nu prea mai făceau priză, iar testiculele începuseră să
mă doară. În două săptămâni nu mi-o mai trăsesem
decât cu două femei. Fătuca asta şi cu Lucy, prietena lui
Janet. O, stai. Cu Megan se făceau trei. În dimineaţa de
după ce o cunoscusem pe Abby. M-a cuprins un
sentiment de vinovăţie, iar asta a avut un efect negativ
asupra erecţiei mele.
— Nu te mişca, i-am spus, alergând numai în boxeri
spre dormitorul meu.
Am înşfăcat un pacheţel pătrat din sertarul noptierei,
apoi am sprintat înapoi spre locul unde mândreţea aia de
brunetă stătea exact aşa cum o lăsasem. A luat

pacheţelul din mâna mea, apoi s-a lăsat în genunchi.
După câteva încercări mai degrabă surprinzătoare şi
creative pe care le-a executat cu limba am avut verde so pun pe canapea.
Şi aşa am şi făcut. Cu faţa în jos, pipăind în jur, iar ei
i-a plăcut fiecare minut.

V
COLEGI DE CAMERĂ
Obsedata de sex era în baie, îmbrăcându-se şi
dichizându-se. N-a spus mare lucru după ce am isprăvit,
iar eu m-am gândit că eram pe punctul în care să fiu
nevoit să-i cer numărul de telefon şi s-o pun pe lista
scurtă – aşa, ca pe Megan – a celor care nu necesitau o
relaţie pentru a face sex şi care meritau să repetăm.
Telefonul lui Shepley a ciripit. Era sunetul produs de
o sărutare, aşa că probabil era America. Ea îi schimbase
tonul pentru mesagerie, iar Shepley era mai mult decât
dornic să se supună. Le stătea bine împreună, însă mie
îmi venea să vomit.
Stăteam pe canapea, schimbând canalele, aşteptând să
iasă fata din baie, astfel încât s-o pot expedia acasă la
ea, când am remarcat că Shepley se învârtea prin
apartament.
Am ridicat din sprâncene.

— Ce tot faci?
— S-ar putea să vrei să-ţi culegi rahatul de pe aici.
Mare vine încoace cu Abby.
Asta mi-a atras atenţia.
— Abby?
— Da. S-a stricat din nou boilerul la Morgan.
— Şi?
— Şi ele vor sta aici câteva zile.
M-am ridicat în şezut.
— Ele? Adică şi Abby va sta aici? În apartamentul
nostru?
— Da, ticălosule. Nu te mai gândi la fundul Jennei
Jameson 4. şi ascultă ce-ţi spun. Or să ajungă aici în
zece minute. Cu bagaje cu tot.
— Nu se poate.
Shepley s-a oprit din mersul lui de colo-colo şi m-a
privit pe sub sprâncene.
— Ridică-ţi fundul şi ajută-mă şi scoate-ţi gunoiul deaici, mi-a zis el, arătând spre baie.
— O, fir-ar să fie! Am spus, sărind drept în picioare.
Shepley a dat aprobator din cap, cu ochii larg
deschişi.
— Da.
În cele din urmă, am priceput: dacă America se înfuria
că găsea o musafiră nepoftită când avea să ajungă acolo
împreună cu Abby, urma să-l pun pe Shepley într-o
postură nasoală. Dacă Abby n-ar mai fi vrut să stea

acolo din cauza asta, avea să fie o problemă pentru el –
şi pentru mine.
M-am uitat spre uşa de la baie. Apa de la robinet
curgea încă de când ea intrase acolo. Nu ştiam dacă
făcea duş sau îşi făcea nevoile. N aveam nicio şansă s-o
scot din apartament înainte să ajungă fetele. Ar fi fost şi
mai naşpa dacă aş fi fost prins încercând s-o scot pe
furiş aşa că m-am decis să schimb lenjeria de pe patul
meu şi să mai trag puţin de timp.
— Unde o să doarmă Abby? L-am întrebat, uitândumă la canapea.
N-aveam de gând s-o las să se întindă peste urmele
celor paisprezece luni de fluide corporale.
Actriţă de filme pentru adulţi.
— Nu ştiu. Pe fotoliu?
— N-o să doarmă pe afurisitul ăla de fotoliu,
nătăfleţule!
M-am scărpinat în cap.
— Cred că va dormi în patul meu.
Shepley s-a stricat de râs, hohotele lui propagându-se
două străzi mai departe. S-a aplecat şi şi-a cuprins
genunchii cu braţele, făcându-se roşu la faţă.
— Poftim?
S-a ridicat în picioare şi a arătat cu degetul, dând din
cap în direcţia mea. Râdea prea tare ca să poată vorbi,
aşa că a ales să se îndepărteze, încercând să-şi continue
treaba, în timp ce tot corpul i se scutura de râs.

Unsprezece minute mai târziu, alerga din prima
cameră spre uşa de la intrare. Şi-a croit drum spre scări,
apoi nu s-a mai auzit nimic, într-un final, apa de la baie
s-a oprit şi s-a lăsat tăcerea.
Câteva minute mai târziu, am auzit uşa dată de perete,
iar Shepley plângându-se printre gâfâieli.
— Doamne, iubito! Valiza ta e cu zece kilograme mai
grea decât a lui Abby!
Am ieşit şi eu în hol, văzând-o pe ultima mea cucerire
ieşind din baie. Ea a încremenit în cadrul uşii, uitânduse când la Abby, când la America, terminând apoi să-şi
încheie nasturii de la bluză. În mod cert nu se
ferchezuise acolo. Încă avea machiajul întins pe faţă.
Preţ de un minut, atenţia mi-a fost cu totul distrasă de
la ciudăţenia momentului de literele C, P şi M. Bănuiesc
că fata nu era atât de lipsită de complicaţii pe cât
crezusem anterior, făcând ca neanunţata vizită a
Americăi şi a lui Abby să fie şi mai bine-venită. Chiar
dacă eu eram încă îmbrăcat numai în boxeri.
— Bună, le-a salutat ea pe fete.
S-a uitat în jos la bagajele lor, surpriza prefăcându-ise în confuzie totală.
America i-a aruncat o căutătură urâtă lui Shepley. El a
ridicat mâinile în sus.
— E cu Travis!
Era momentul replicii mele. Am dat colţul şi am
căscat, bătând-o pe musafira mea peste fund.

— Mi-au sosit musafirii. Ai face mai bine să pleci.
Ea a părut să se destindă puţin şi a surâs. Şi-a petrecut
braţele în jurul meu, apoi m-a sărutat pe gât. Cu mai
puţin de o oră în urmă, buzele ei le simţeam moi şi
calde. În prezenţa lui Abby, erau ca două cornuri
lipicioase, ornate cu sârmă ghimpată.
— Îţi las numărul meu pe blatul de la bucătărie.
— Ăăă… nu-ţi bate capul cu asta, i-am spus, voit
nonşalant.
— Poftim? M-a întrebat ea, lăsându-se pe spate.
Sentimentul că era respinsă se citea în ochii ei care
încercau să-i cerceteze pe ai mei în căutarea a ceva
diferit faţă de ceea ce voiam să spun. Bucuros că asta se
termina acum. S-ar fi putut întâmpla s-o sun iar şi
lucrurile să fi devenit încurcate. Eram uşor înspăimântat
că aş fi putut s-o iau drept o posibilă amică de
frecventat. De regulă eram un bun judecător, nu ca
acum.
— De fiecare dată! A zis America, uitându-se la fată.
Cum de te surprinde aşa ceva? El e afurisitul de Travis
Maddox. E faimos taman pentru chestia asta, iar ele sunt
surprinse de fiecare data! A zis ea, întorcându-se spre
Shepley.
El a cuprins-o cu braţul pe după umeri, gesticulând
pentru a o calma.
Fata a mijit ochii, arzând de furie şi jenă şi apoi s-a
năpustit ca o furtună, înşfăcându-şi poşeta pe drum.

Uşa s-a trântit, iar umerii lui Shepley s-au încordat.
Astfel de momente îl puneau în mare încurcătură. Pe de
altă parte, eu aveam o scorpie de îmblânzit, aşa că m-am
dus în bucătărie, deschizând frigiderul de parcă nimic
nu s-ar fi întâmplat. Iadul din ochii ei prevestea o urgie
pe care n-o mai experimentasem niciodată (nu fiindcă naş fi dat peste femei care să fi vrut să-mi conducă mie
fundul, însă niciodată nu-mi păsase şi nu stătusem prin
preajmă ca să mi se spună).
America a clătinat din cap şi a ieşit pe hol. Shepley a
urmat-o, îndoindu-se de spate pentru a compensa
greutatea valizei ei, pe care o târa după el.
Exact când consideram că Abby avea să lovească, ea
s-a prăbuşit în fotoliu. Hmm. Ei bine… e furioasă. Ar
putea s-o termine cu mine.
Mi-am încrucişat braţele, păstrând o minimă distanţă
faţă de ea, rămânând în bucătărie.
— Ce e în neregulă, Pidge? O zi grea?
— Nu, sunt complet dezgustată.
Era un început.
— De mine? Am întrebat-o zâmbind.
— Da, de tine. Cum poţi să te foloseşti de o fată în
felul ăsta şi apoi să o tratezi aşa?
Şi aşa a început.
— Cum am tratat-o? S-a oferit să-mi dea numărul ei,
iar eu i-am respins oferta.
A rămas cu gura căscată de uimire. Am încercat să nu

râd. Nu ştiu de ce mă amuza atât de tare s-o văd scârbită
şi consternată de comportamentul meu, dar aşa s-a
întâmplat.
— Ai făcut sex cu ea, dar n-ai vrut să-ţi dea numărul
ei?
— De ce să fi vrut numărul ei, dacă n-am de gând s-o
sun?
— De ce să te culci cu ea, dacă n-ai de gând s-o suni?
— Pidge, eu nu promit nimic nimănui. Ea n-a
specificat că doreşte o relaţie înainte să se întindă pe
canapeaua mea.
S-a uitat scârbită la canapea.
— Travis, ea e fiica cuiva. Ce-ar fi dacă cineva ar
trata-o la fel pe fiica ta?
Îmi trecuse şi mie prin minte o asemenea idee, aşa că
eram pregătit.
— Fiică-mea ar face bine să nu-şi scoată chiloţii
pentru un ticălos pe care de-abia l-a cunoscut, ca să zic
aşa.
Ăsta era adevărul. Meritau oare femeile să fie tratate
ca nişte curve? Nu. Meritau curvele să fie tratate ca nişte
curve? Da. Eu eram o curvă. Prima dată când mi-am
tras-o cu Megan şi ea a plecat fară nici măcar o
îmbrăţişare n-am plâns din pricina asta şi nici n-am
înfulecat o găleată de îngheţată. Nu m-am plâns celor
din frăţie că mi-am pus-o prima dată şi Megan s-a purtat
cu mine după cum m-am purtat şi eu cu ea. Iei lucrurile

ca atare, n-are rost să pretinzi că-ţi aperi demnitatea
dacă tocmai te-ai apucat să ţi-o distrugi. Oricum, e de
notorietate faptul că fetele se judecă unele pe altele,
luând numai câte o pauză pentru a-l judeca pe vreun tip
pentru că a făcut-o şi el. Le-am auzit etichetându-şi vreo
colegă drept curvă înainte ca un lucru ca ăsta să-mi fi
trecut mie prin minte. Chiar şi aşa, dacă o duceam acasă
pe respectiva curvă, i-o trăgeam, apoi îi dădeam drumul,
brusc, eu eram cel rău. O absurditate.
Abby şi-a încrucişat braţele, vizibil incapabilă să-şi
susţină argumentul, iar asta a făcut-o să fie şi mai
furioasă.
— Deci, pe lângă faptul că recunoşti că eşti un ticălos,
spui că merită să fie aruncată afară ca o pisică de pripas
deoarece s-a culcat cu tine?
— Spun că am fost sincer cu ea. Ea e adultă, a fost de
comun acord… A fost puţin cam nerăbdătoare, dacă vrei
să ştii adevărul. Te porţi de parcă aş fi comis o crimă.
— Travis, ea nu părea să ştie clar ce intenţii aveai.
— Femeile îşi justifică de obicei acţiunile prin ceea ce
inventează ele în mintea lor. Ea nu mi-a spus din capul
locului că ar vrea o relaţie, după cum nici eu nu i-am
spus că voiam sex fară obligaţii. Care e diferenţa?
— Eşti un porc!
Am ridicat din umeri.
— Mi s-a spus şi mai urât.
Fără a ţine seama de indiferenţa mea, s-o aud pe ea

spunând asta îmi dădea o senzaţie la fel ca vârâtul unei
scânduri groase de doi ţoii şi late de patru sub unghia de
la degetul meu mare. Chiar dacă era adevărat.
Ea se zgâia la canapea cu o expresie dezgustată.
— Cred că am să dorm pe fotoliu.
— De ce?
— Nu dorm pe chestia aia! Dumnezeu ştie în ce aş
dormi!
I-am ridicat valiza de pe podea.
— Nu dormi nici pe canapea şi nici pe fotoliu. Dormi
în patul meu.
— Care sunt sigură că e şi mai neigienic decât
canapeaua.
— În patul meu n-a dormit nimeni niciodată, în afară
de mine.
Ea şi-a dat ochii peste cap.
— Mai scuteşte-mă!
— Vorbesc cât se poate de serios. Le-o trag pe
canapea. Nu le las să intre în camera mea.
— În cazul ăsta, eu de ce am voie în patul tău?
Voiam să-i spun. Doamne, niciodată n-am vrut mai
tare să găsesc cuvintele potrivite, însă de-abia
recunoşteam asta în sinea mea, darămite în faţa ei.
Înlăuntrul meu ştiam că eram un rahat nenorocit, iar ea
merita ceva mai bun. O parte din mine voia s-o ducă în
braţe şi să-i arate că ea era diferită, însă acesta era
totodată şi lucrul care mă împiedica. Abby era diametral

opusă faţă de mine: inocentă la suprafaţă şi profund
viciată în profunzime. Era ceva la ea ce îmi era necesar
în viaţă, şi chiar dacă nu eram sigur ce anume era, nu aş
fi putut ceda proastelor obiceiuri şi s-o dau în bară. Ea
era genul iertător, îmi dădeam seama de asta, dar existau
şi nişte limite pe care aveam suficientă experienţă ca să
nu le încalc.
În minte mi-a încolţit o idee şi mai bună şi am zâmbit
afectat.
— Plănuieşti să faci sex cu mine la noapte?
— Nu!
— De-aia ai voie în patul meu. Acum, ridică-ţi fundul
irascibil, fa un duş fierbinte, iar apoi putem învăţa ceva
la biologie.
Mirată, Abby m-a privit din cap până-n picioare, dar
s-a conformat. Trecând pe lângă mine, aproape că m-a
lovit cu umărul, apoi a izbit uşa de la baie. Când a dat
drumul la apă, ţevile de sub apartament au cârâit drept
răspuns.
Îşi împachetase puţine lucruri: numai strictul necesar.
Am găsit nişte pantaloni scurţi şi un tricou, o pereche de
chiloţi albi din bumbac cu dungi mov. I-am ţinut în faţa
mea, apoi am scormonit mai departe. Toţi erau din
bumbac. Ea chiar nu intenţiona să se dezbrace în faţa
mea şi nici să mă stârnească. Puţin dezamăgitor, dar, în
acelaşi timp, asta mă făcea s-o plac şi mai tare. Mă
întrebam dacă avea măcar o pereche de chiloţi tanga.

Oare era virgină?
Am râs. O virgină la facultate era ceva nemaiauzit în
zilele noastre.
Îşi pusese şi un tub de pastă de dinţi, periuţa şi un
tubuleţ cu cremă de faţă. Le-am luat, am ieşit pe hol şi
am scos un prosop curat din debaraua pentru lenjerie.
Am bătut o dată la uşă, însă n-a răspuns, aşa că am
intrat. Oricum, era după perdea şi n-avea nimic ce nu
mai văzusem până atunci.
— Mare?
— Nu, eu sunt, Travis, i-am spus, punându-i lucrurile
pe poliţa de lângă chiuvetă.
— Ce cauţi aici? Ieşi afară! A ţipat ea.
Am râs scurt. Ce copil!
— Ţi-ai uitat prosopul şi ţi-am adus hainele şi periuţa
de dinţi şi o cremă de faţă ciudată, pe care am găsit-o în
bagajul tău.
— Mi-ai cotrobăit prin lucruri?
Vocea ei a mai urcat cu o octavă. Hohotul de râs mi-a
rămas în gât şi m-am înecat. Îi adusesem Bridezillei
lucrurile vrând să fiu un tip de treabă, iar ea înnebunise.
De parcă aveam să găsesc cine ştie ce chestii interesante
în bagajul ei. Era la fel de rea ca o profesoară de la
şcoala de duminică.
Am stors puţin din pasta ei de dinţi pe periuţa mea şi
am deschis robinetul. Abby a fost ciudat de tăcută, până
ce fruntea şi ochii i s-au ivit de după perdea. Am

încercat s-o ignor, simţind cum privirea ei îmi ardea
ceafa de parcă ar fi vrut să mi-o sfredelească.
Iritarea ei era un mister. Pentru mine, tot scenariul era
ciudat de relaxant. Gândul m-a făcut să mă opresc; viaţa
casnică nu era ceva ce aş fi crezut că-mi va face plăcere.
— Travis, ieşi! A mârâit ea.
— Nu mă pot culca fară să mă spăl pe dinţi.
— Dacă te apropii la mai puţin de jumătate de metru
de perdeaua asta, îţi scot ochii în somn.
— Pidge, nu trag cu ochiul!
De fapt, gândul la ea aplecată asupra mea cu un cuţit
în mână era cumva excitant. Mai mult partea cu
aplecatul decât partea cu cuţitul.
Am terminat să mă spăl pe dinţi şi mi-am croit drum
spre dormitor, zâmbind întruna. În câteva minute, ţevile
s-au oprit, însă a durat o veşnicie până ce Abby a ieşit.
Impacientat, mi-am vârât capul pe uşa băii.
— Hai anu’ ăsta, Pidge! Îmbătrânesc aici!
Înfăţişarea ei m-a surprins. O mai văzusem
nemachiată şi până atunci, dar pielea ei era roz şi
strălucitoare, iar părul ei lung era ud şi drept. N-am
putut să mă abţin să nu mă zgâiesc.
Abby şi-a dus braţul la spate şi a aruncat cu pieptenele
în mine. M-am ferit, apoi am închis uşa, ducându-mă
înapoi, chicotind.
O auzeam cum lipăia cu picioarele ei mici pe hol, iar
inima a început să-mi bată cu putere în piept.

— Noapte bună, Abby! A strigat America din
dormitorul lui Shepley.
— Noapte bună, Mare!
Simţeam nevoia să râd. Se potrivea.5 Prietena lui
Shepley îmi prezentase propria-mi formă de
dependenţă. Nu mă mai puteam
Joc de cuvinte intraductibil: Night, Mare’. („Noapte
bună, Mare!”) se pronunţă la fel cu nightmare
(„coşmar”).
Sătura şi nici nu voiam să renunţ. Cu toate că nici nu-i
puteam spune altfel decât dependenţă, nu îndrăzneam să
renunţ nici măcar la o firimitură. Pur şi simplu, o ţineam
alături de mine, simţindu-mă mai bine doar pentru că o
ştiam prin preajmă. Nu mai era nicio speranţă pentru
mine.
Două ciocănituri uşoare m-au readus la realitate.
— Intră, Pidge. Nu trebuie să baţi la uşă.
Abby s-a strecurat înăuntru, cu părul ud, îmbrăcată cu
un tricou gri şi un şort în carouri. Privirea ochilor ei
mari a hoinărit prin toată camera; îşi imagina lucruri
despre mine uitându-se la pereţii goi. Era pentru prima
dată când o femeie intra acolo. Momentul acela nu era
ceva la care să mă fi gândit, însă ca Abby să schimbe
felul în care percepeam camera nu era ceva la care să
mă fi aşteptat.
Înainte, era doar locul unde dormeam. Un loc unde
oricum nu petreceam prea mult timp. Prezenţa lui Abby

făcea ca pereţii albi, simpli să fie mult prea evidenţi
până în punctul în care senzaţia de stânjeneală să nu mai
fie atât de puternică. Văzând-o pe Abby în camera mea,
mă simţeam ca acasă, şi imaginea pereţilor goi nu-mi
mai plăcea.
— Drăguţă pijama, am spus eu într-un final,
aşezându-mă pe pat. Ei bine, hai! N-am să te muşc.
Şi-a lăsat bărbia în piept şi a ridicat din sprâncene.
— Nu mă tem de tine.
Manualul ei de biologie a aterizat lângă mine cu un
buf, apoi Abby m-a întrebat:
— Ai un stilou?
Am dat aprobator din cap spre noptieră.
— În sertarul de sus.
În clipa în care am rostit cuvintele mi-a îngheţat
sângele în vine. Abby avea să-mi descopere
ascunzătoarea. M-am pregătit pentru meciul mortal şi
iminent.
A pus un genunchi pe pat şi a întins mâna, trăgând
sertarul şi scormonind prin el până ce şi-a tras mâna
brusc înapoi. În secunda următoare a apucat stiloul şi a
trântit sertarul, închizându-l.
— Ce e? Am întrebat-o, prefăcându-mă că citesc în
manualul de biologie.
— Ai jefuit clinica de planning familial?
Cum de ştie o porumbiţă de unde se face rost de
prezervative?

— Nu. De ce?
I s-a contorsionat faţa.
— Provizia ta de prezervative pentru toată viaţa.
Iată că începe.
— Mai bine să ai grijă decât să-ţi pară rău, nu?
N-avea cum să aducă argumente contra. În loc să ţipe
şi să mă facă în fel şi chip, aşa cum m-aş fi aşteptat, şi-a
dat ochii peste cap. Am răsfoit paginile cărţii de
biologie, încercând să nu par prea uşurat.
— Bine, putem începe de-aici. Dumnezeule…
fotosinteza? Ai învăţat despre asta în liceu?
— Cam aşa ceva, a zis ea, pe un ton defensiv. E
introducere în biologie, Trav. N-am ales eu programa.
— Şi tu eşti la analiză matematică? Cum de poţi să fii
atât de avansată la mate şi atât de în urmă la ştiinţe?
— Nu sunt în urmă. Prima jumătate e întotdeauna
recapitulare.
Am ridicat o sprânceană.
— Nu chiar.
Ea asculta în timp ce eu treceam prin principiile de
bază ale fotosintezei, apoi prin anatomia celulelor
plantelor. Indiferent ce spuneam sau cât de mult
vorbeam, Abby se agăţa de fiecare cuvânt. Era uşor să
pretind că era interesată de mine şi nu de o notă de
trecere.
— Lipide. Nu lipizi. Spune-mi din nou ce sunt.
Şi-a scos ochelarii.

— Sunt frântă. Nu mai pot memora nici măcar o
macromoleculă.
Afurisita. De. Oră. De. Culcare.
— În regulă.
Deodată, Abby părea agitată, ceea ce, în mod curios,
mă liniştea.
Am lăsat-o singură cu agitaţia ei şi m-am dus să fac
un duş. Ştiind că tocmai stătuse goală fix în acelaşi loc,
am început să am nişte gânduri care mă excitau, ca
atare, cu cinci minute înainte să ies, apa a trebuit să fie
rece ca gheaţa. Era incomod, dar cel puţin m-a scăpat de
erecţie.
Când m-am întors în dormitor, Abby era culcată pe o
parte cu ochii închişi şi ţeapănă ca o scândură. Mi-am
lăsat prosopul să cadă, mi-am pus boxerii şi m-am vârât
în pat, stingând lumina. Abby nu s-a mişcat, însă eram
sigur că nu dormea.
Toţi muşchii îi erau contractaţi, dar s-a crispat şi mai
tare înainte să se întoarcă cu faţa la mine.
— Dormi şi tu aici?
— Păi, da. Ăsta e patul meu.
— Ştiu, dar eu…
S-a oprit, cântărindu-şi opţiunile.
— Încă n-ai încredere în mine? O să mă comport cum
nu se poate mai bine, jur.
Am ridicat degetul arătător, mijlociul şi degetul mic,
gest cunoscut în mod afectuos de către cei din frăţie

drept „lucrul care şochează”. Ea n-a priceput.
Pe cât de nasol era să fiu bun, n-aveam de gând s-o
sperii din prima noapte făcând ceva stupid.
Abby era un amestec echilibrat de duritate şi tandreţe.
S-o forţez prea tare părea să fie echivalentul reacţiei
unui animal încolţit. Era amuzant să merg pe funia
îngustă, aşa după cum îmi cerea ea, într-un fel de merspe-motocicletă-cu-spatele-cu-o-mie-cinci-sutedekilometri-pe-oră.
Ea s-a întors cu spatele la mine, pătura mulându-se în
jurul fiecărei rontunjimi a trupului ei. Un alt zâmbet mia luminat faţa şi m-am aplecat să-i spun la ureche:
— Noapte bună, Pigeon.!

VI
SHOTURI
Când am deschis ochii, soarele tocmai începuse să
arunce umbre pe pereţii dormitorului meu. Părul lui
Abby era încâlcit şi ciufulit şi îmi acoperea faţa. Am
inspirat adânc.
Amice. Ce faci… în afară de a fi înfiorător? M-am
gândit eu. M-am întors pe spate, dar înainte să mă pot
opri, am inspirat din nou. Ea încă mirosea a şampon şi a
loţiune.
Câteva secunde mai târziu, alarma ceasului a început

să sune, iar Abby s-a foit. Şi-a întins mâna peste pieptul
meu, apoi şi-a retras-o brusc.
— Travis? A spus ea somnoroasă. Alarma ta.
A aşteptat un minut, apoi a oftat, întinzându-se peste
mine până ce, în cele din urmă, a ajuns la ceas şi a lovit
butonul din plastic până ce sunetul a încetat.
A căzut din nou pe pernă şi a pufnit. Mi-a scăpat un
chicotit, iar ea şi-a ieşit din fire.
— Erai treaz?
— Am promis că mă voi purta frumos. N-am spus
nimic despre a te lăsa să te întinzi peste mine.
— Nu m-am întins peste tine! Nu puteam să ajung la
ceas. Cred ca asta a fost cea mai enervantă alarmă pe
care am auzit-o vreodată. Sună ca un animal pe moarte.
— Vrei micul dejun?
Mi-am pus mâinile sub cap.
— Nu mi-e foame.
Ceva părea să o enerveze, dar am ignorat-o. Probabil
că nu era o persoană prea matinală. Cu toate că, după
logica asta, nu era niciuna căreia să-i placă amiaza, şi
niciuna nocturnă. Gândindu-mă mai bine, era aproape
genul de afurisită irascibilă… iar mie îmi plăcea.
— Ei bine, mie îmi este. Ce-ar fi să mergi cu mine pe
motocicletă la cafeneaua din capătul străzii?
— Nu cred că pot să suport dis-de-dimineaţă lipsa
abilităţilor tale în ale condusului.
Şi-a vârât picioarele mici şi osoase în papucii de casă

şi s-a dus târşâind spre uşă.
— Unde te duci?
S-a enervat imediat.
— Să mă îmbrac şi să mă duc la şcoală. Ai nevoie de
itinerarul meu cât timp sunt aici?
Voia s-o facă pe dura? Nicio problemă. M-am dus
spre ea şi am prins-o de umeri. La naiba, pielea ei îmi
dădea o senzaţie tare plăcută.
— Eşti mereu aşa de temperamentală sau o să-ţi
treacă odată ce vei înţelege că nu creez nicio schemă
complicată ca să mă culc cu tine?
— Nu sunt temperamentală.
M-am aplecat, şoptindu-i la ureche:
— Nu vreau să mă culc cu tine, Pidge. Îmi placi prea
mult.
S-a încordat toată şi atunci am ieşit fără să mai scot o
vorbă. Să sar în sus şi în jos pentru a sărbători victoria
ar fi fost prea bătător
La ochi, aşa că m-am abţinut până ce am ieşit, apoi,
de bucurie, am schiţat în aer câteva mişcări cu pumnul.
Nu era uşor s-o ţin pe Abby în alertă, dar când
funcţiona, mă simţeam de parcă aş fi fost cu un pas mai
aproape de…
De ce? Nu ştiam sigur. Doar că mă simţeam bine.
Trecuse ceva timp de când nu mai făcusem
cumpărături de la băcănie, astfel încât micul dejun n-a
fost chiar unul de mare clasă, dar a fost destul de bun.

Am bătut ouă într-un castron, am aruncat înăuntru şi
puţină ceapă şi ardei şi am turnat apoi totul într-o tigaie.
Abby a intrat şi s-a aşezat pe un taburet.
— Eşti sigură că nu vrei şi tu?
— Sunt sigură, mulţumesc.
Abia se dăduse jos din pat şi arăta superb. Era ridicol.
Ştiam sigur că nu era ceva obişnuit, însă, oricum, nu
puteam afirma asta cu certitudine. Singurele fete pe care
le văzusem dimineaţa erau cele pe care le adusese
Shepley, şi nu mă uitasem la ele cu suficientă atenţie
încât să-mi formez o părere.
Shepley a scos nişte farfurii şi mi le-a întins. Am scos
ouăle cu o spatulă şi le-am pus pe fiecare farfurie. Abby
privea totul cu un interes moderat.
America a pufnit când Shepley i-a pus o farfurie în
faţă.
— Shep, nu te uita aşa la mine. Îmi pare rău, dar pur
şi simplu nu vreau să merg.
Shepley nu era în apele lui de câteva zile, de când
America îi refuzase invitaţia la petrecerea pentru
cupluri. N-o condamnam. Faptul că ea nu voia să
meargă era destul de impresionant. Petrecerile pentru
cupluri erau o adevărată tortură. Majoritatea fetelor se
dădeau peste cap să fie invitate la chestii din astea.
— Iubito, s-a smiorcăit Shepley, Casa dă o petrecere
pentru cupluri de două ori pe an. Mai e o lună. Ai destul
timp să-ţi găseşti o rochie şi să faci toate chestiile alea

de fete.
America nu se lăsa convinsă. I-am ascultat până ce
mi-am dat seama că America a căzut de acord să meargă
numai dacă avea să meargă şi Abby. Dacă Abby mergea,
avea s-o facă însoţită de un partener. America s-a uitat la
mine, iar eu am ridicat din sprâncene.
Shepley n-a şovăit.
— Trav nu se duce la petreceri pentru cupluri. E o
chestie unde te duci cu prietena ta… iar Travis nu… ştii
tu.
America a ridicat din umeri.
— Am putea să-i întindem o cursă şi s-o cuplăm cu
cineva.
Am început să vorbesc, dar, în mod evident, Abby nu
era deloc fericită.
— Să ştii că te aud, a mormăit ea.
America s-a bosumflat. Asta era mutra la care Shepley
nu rezista.
— Abby, te rog! O să-ţi găsim un tip drăguţ, care să
fie amuzant şi isteţ, şi tu ştii că am să mă asigur că e
sexy. Îţi promit că o să te distrezi pe cinste! Şi, cine ştie?
Poate c-o să dai lovitura.
M-am încruntat. America avea să-i găsească un tip?
Pentru petrecerea cuplurilor. Pe unul dintre fraţii mei
din frăţie. O, la naiba, nu! Gândul la ea împrietenindu-se
repede cu oricine mi-a făcut părul măciucă.
Tigaia a zăngănit când am aruncat-o în chiuvetă.

— N-am spus că nu m-aş duce cu ea.
Abby şi-a dat ochii peste cap.
— Travis, nu-mi face favoruri!
— Nu asta am vrut să spun, Pidge. Petrecerile astea
sunt pentru tipii cu prietene şi se ştie că eu nu fac
chestia cu prietena. Dar cu tine nu va trebui să-mi fac
griji că vei aştepta după aceea inelul de logodnă.
America s-a bosumflat din nou.
— Abby, te rog eu mult!
Abby arăta de parcă avea dureri.
— Nu te uita aşa la mine! Travis nu vrea să meargă.
Eu nu vreau să merg… n-o să fim cine ştie ce amuzanţi.
Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mai tare mă
entuziasma ideea. Mi-am încrucişat braţele şi m-am
sprijinit cu spatele de chiuvetă.
— Nu cred că am spus că nu vreau să merg. Cred că
va fi distractiv dacă mergem toţi patru.
Abby a sărit înapoi atunci când toate privirile s-au
îndreptat asupra ei.
— De ce să nu ne pierdem vremea pe-aici?
Eu n-aveam nimic împotrivă. America s-a făcut mică,
iar Shepley s-a aplecat în faţă.
— Eu trebuie să merg, Abby. Sunt boboc. Trebuie să
mă asigur că totul decurge lin, că toată lumea are o bere
în mână, chestii de genul ăsta.
Abby părea chinuită. Era limpede că nu voia să
meargă, dar ceea ce mă speria pe mine era că ea nu

putea s-o refuze pe America, iar Shepley era dispus să-i
spună orice pentru ca iubita lui să meargă. Dacă Abby
nu mergea cu mine, ar fi putut sfârşi prin a-şi petrece
seara – sau noaptea – cu unul din frăţie. Ei nu erau
băieţi răi, însă să ascult poveştile pe care le spuneau şi
să mi-i imaginez vorbind despre Abby era ceva ce n-aş
fi putut suporta.
Am traversat podeaua acoperită cu gresie şi am
cuprins-o pe Abby pe după umeri.
— Zău aşa, Pidge, vrei să mergi cu mine?
Abby s-a uitat la America, apoi la Shepley. N-au
trecut decât vreo două secunde până ce s-a uitat în ochii
mei, însă mie mi s-a părut că fusese o afurisită de
veşnicie.
Când, într-un sfârşit, privirile ni s-au întâlnit, zidurile
din jurul ei s-au prăbuşit.
— Da, a spus oftând.
Entuziasmul din vocea ei lipsea cu desăvârşire, dar nu
conta. Avea să meargă cu mine, iar vestea asta mă făcea
să respir din nou.
America a ţipat aşa cum fac fetele, a bătut din palme
şi a tras-o pe Abby într-o îmbrăţişare.
Shepley ne-a oferit câte un zâmbet apreciativ mie şi
lui Pigeon.
— Mulţumesc, Abby, a spus el, punându-şi mâna pe
spatele ei.
N-am văzut niciodată pe cineva mai puţin fericit să

meargă cu mine la o petrecere pentru cupluri, şi totuşi,
nu din pricina mea era nefericită.
Fetele şi-au terminat pregătirile şi au plecat devreme,
ca să ajungă la cursul de la ora opt. Shepley s-a apucat
să spele vasele, fericit că, în cele din urmă, lucrurile
ieşeau după placul lui.
— Frate, îţi mulţumesc. Nu credeam că America o să
meargă.
— Ce mă-sa, Chuck? Voi încercaţi s-o cuplaţi pe
Abby cu cineva?
— Nu. Adică, poate că America ar vrea. Nu ştiu. Ce
contează?
— Contează.
— Zău?
— Pur şi simplu… lăsaţi-o baltă, bine? Nu vreau s-o
văd făcând sex cu Parker Hayes printr-un cotlon
întunecat.
Shepley a încuviinţat, frecând tigaia.
— Sau cu oricine altcineva.
— Şi?
— Cât timp crezi că o să meargă?
M-am încruntat.
— Nu ştiu. Cât de mult se poate. Numai să nu mă
calci pe bătături.
— Travis, o vrei sau nu? Să faci tot ce poţi ca s-o
împiedici să se întâlnească cu altcineva când tu nici
măcar nu eşti cu ea e genul de lucru pe care îl fac

nemernicii.
— Noi suntem doar prieteni.
Shepley mi-a aruncat un zâmbet vag de superioritate.
— Prietenii vorbesc despre un weekend de făcut sex.
Cumva, nu văd ca asta să vi se întâmple şi vouă.
— Nu, dar asta nu înseamnă că nu putem fi prieteni.
Shepley a ridicat neîncrezător din sprâncene.
— Ba oarecum înseamnă, frăţioare.
Nu se înşela. Doar că nu voiam să recunosc.
— E numai…
M-am oprit, aruncând o privire pentru a-i vedea
expresia lui Shepley. Dintre toţi oamenii, el avea să mă
judece cel mai puţin, dar mă facea să mă simt slab,
recunoscând că mă gândeam la asta şi la cât de des îmi
treceau prin minte gânduri despre Abby. Shepley ar fi
înţeles, dar pe mine nu m-ar fi făcut să mă simt mai bine
spunând-o cu voce tare.
— Ea are ceva ce mie îmi trebuie. Asta-i tot. E ciudat
că o consider grozavă şi că nu vreau s-o împart?
— Nu poţi s-o împărţi dacă nu-ţi aparţine.
— Shep, ce ştiu eu despre întâlniri? Voi. Voi şi
relaţiile voastre sucite, obsesive, ce au nevoie de
afecţiune. Dacă întâlneşte pe altcineva şi începe să-şi
dea întâlniri, o s-o pierd.
— Atunci, dă-i tu întâlniri.
Am clătinat din cap.
— Încă nu sunt pregătit.

— De ce? Te temi? M-a întrebat Shepley, aruncândumi prosopul de vase în faţă.
Acesta a căzut pe podea, iar eu m-am aplecat să-l
ridic. Am început sa-mi fac de lucru cu el, răsucindu-l.
— Shepley, ea e diferită. E de treabă.
— Şi ce mai aştepţi?
Am ridicat din umeri.
— Încă un motiv în plus, aş zice.
Shepley s-a strâmbat, dezaprobându-mă, apoi s-a
aplecat ca să pornească maşina de spălat vase. Un
amestec de sunete mecanice şi lichide a umplut
încăperea, iar Shepley s-a îndreptat spre dormitorul lui.
— Ştii, se apropie ziua ei. Mare vrea să pună ceva la
cale.
— Ziua lui Abby?
— Da. În ceva mai mult de-o săptămână.
— Păi, trebuie să facem ceva. Ştii cumva ce-i place?
America s-a gândit la ceva? Bănuiesc că aş face bine săi cumpăr ceva. Dar ce naiba să-i iau?
Shepley mi-a zâmbit în timp ce închidea uşa de la
dormitorul lui.
— O să vezi tu. Cursul începe în cinci minute. Vii cu
mine?
— Nuu… Am de gând să văd dacă reuşesc s-o
conving pe Abby să încalece iar în spatele meu pe
motocicletă. Aşa ajung cel mai aproape între coapsele
ei.

Shepley a râs şi apoi a închis uşa în urma lui. Eu mam îndreptat spre dormitorul meu şi mi-am tras pe mine
o pereche de jeanşi şi un tricou. Portofel, telefon, chei.
Nu-mi puteam închipui cum ar fi să fiu fată. Tâmpenia
de rutină prin care ele trec zilnic le consumă jumătate
din viaţă.
Ora de curs părea să nu se mai termine, iar când s-a
terminat, am rupt-o la fugă prin campus, îndreptândumă spre Morgan Hali. Abby stătea cu un tip în faţa
intrării şi, pe loc, sângele a început să-mi clocotească în
vene. Câteva secunde mai târziu, l-am recunoscut pe
Finch şi am oftat de uşurare. Abby îl aştepta să-şi
termine ţigara şi râdea la orice îi spunea el. Finch dădea
întruna din mâini, absorbit de propria-i poveste,
oprindu-se doar pentru a trage din ţigară.
Când m-am apropiat, Finch i-a făcut cu ochiul lui
Abby. Am luat asta ca pe un semn bun.
— Bună, Travis, a cântat el.
— Finch.
Am dat din cap salutându-l, apoi mi-am îndreptat
atenţia asupra lui Abby.
— Mă duc spre casă, Pidge. Ai nevoie să te duc?
— Tocmai voiam să intru în cămin, mi-a răspuns ea
zâmbind.
Mi s-a strâns stomacul şi m-am trezit că vorbesc fără
să gândesc.
— Nu rămâi la mine în seara asta?

— Ba da. Trebuie doar să iau nişte lucruri pe care leam uitat.
— Cum ar fi?
— Păi, de exemplu, aparatul meu de ras. Dar ce-ţi
pasă?
La naiba, o plăceam.
— Era şi timpul să te razi pe picioare. M-am înţepat
ca naiba.
Lui Finch aproape că i-au ieşit ochii din orbite. Abby
s-a încruntat.
— Uite-aşa se nasc zvonurile!
S-a uitat la Finch.
— Dorm în patul lui… doar dorm.
— Bine, a spus Finch cu un zâmbet infatuat.
Înainte să-mi dau seama ce se întâmplă, ea a intrat,
urcând cu pas apăsat treptele spre camera ei. Am urcat şi
eu câte două trepte o dată, ca s-o ajung din urmă.
— O, nu te supăra. Pur şi simplu, glumeam.
— Deja toată lumea presupune că facem sex. Nu
reuşeşti decât să înrăutăţeşti lucrurile.
Se părea că dacă ea făcea sex cu mine, asta ar fi fost
un lucru rău. În cazul în care încă mă mai întrebam dacă
mă plăcea cât de cât, tocmai îmi răspunsese: nu un
simplu „nu”, ci un „la, naiba, nu!”.
— Cui îi pasă ce gândesc ei?
— Mie îmi pasă, Travis! Chiar îmi pasă!
A deschis uşa de la camera ei, trecând apoi dintr-o

parte într-alta, trăgând de diverse sertare şi aruncând tot
felul de lucruri într-o geantă. Mă luptam deodată cu un
sentiment acut de pierdere, genul din pricina căruia fie
că îţi vine să râzi, fie să plângi. Mi-a scăpat un chicotit.
Ochii gri ai lui Abby s-au întunecat şi ea m-a ţintuit cu
privirea.
— Nu e amuzant. Vrei ca toată şcoala să mă creadă
una dintre târfele tale?
Târfele mele? Ele nu-mi aparţineau. Prin urmare, de
aceea erau târfe.
I-am luat geanta din mână. Asta nu era de bine. Pentru
ea, să fie văzută cu mine, ca să nu mai spun implicată
într-o relaţie cu mine, însemna să-şi piardă reputaţia.
Atunci, dacă simţea asta, de ce voia în continuare să fie
prietenă cu mine?
— Nimeni nu crede aşa ceva. Şi, dacă ar crede, ar
face bine să spere ca eu să nu aud asta.
I-am ţinut uşa deschisă, iar ea a ieşit ca o furtună.
Exact când am dat drumul uşii şi am pornit din loc,
Abby s-a oprit, obligându-mă să mă balansez în vârful
degetelor ca să nu intru în ea.
— Ups! I-am spus, ciocnindu-mă de ea.
Ea s-a întors.
— O, Dumnezeule!
La început am crezut că se lovise. M-am îngrijorat
preţ de o clipă din pricina şocului ce i se citea pe chip,
dar ea a continuat:

— Oamenii cred probabil că suntem împreună, iar tu
îţi continui cu neruşinare… stilul de viaţă. Probabil că
arăt jalnic! S-a oprit, îngrozită de ceea ce abia
descoperise, apoi a clătinat din cap.
— Nu cred că ar trebui să mai stau cu tine. În general,
cred că pentru un timp ar trebui să stăm departe unul de
celălalt.
A tras geanta din mâna mea, dar eu i-am luat-o înapoi.
— Pidge, nimeni nu crede că suntem împreună. Nu
trebuie să încetezi să-mi mai vorbeşti pentru a-ţi susţine
un punct de vedere.
Mă simţeam puţin disperat, ceea ce era îngrijorător.
A tras de geantă. Hotărât, i-am smuls-o din nou. După
câteva încercări, a început să bombăne frustrată.
— Ai avut vreodată o fată – adică o prietenă – care să
fi stat cu tine? Ai condus vreodată fetele la şcoală şi
înapoi cu motocicleta? Ai luat zilnic prânzul cu ele?
Nimeni nu ştie ce să creadă despre noi, chiar dacă le
spunem!
M-am îndreptat spre parcare, ducându-i geanta, cu
gândurile răzleţite.
— Am să îndrept asta, bine? Nu vreau să gândească
cineva rău despre tine din cauza mea.
Abby era veşnic un mister, dar privirea îndurerată din
ochii ei m-a luat prin surprindere. Era tulburătoare până
la punctul în care eram dispus să fac orice pentru ca
zâmbetul să nu-i dispară. Se foia şi era vizibil supărată.

Mă durea atât de mult, încât mă făcea să regret toate
lucrurile discutabile pe care le făcusem vreodată, având
în vedere că ăsta era încă un obstacol în calea mea.
Atunci am avut o revelaţie: n-aveam cum să
funcţionăm ca un cuplu. Indiferent de ceea ce aş fi făcut
sau de modalitatea cu care i-aş fi intrat în graţii, n-aş fi
fost niciodată destul de bun pentru ea. Nu voiam ca ea
să ajungă alături de unul ca mine. Ar fi trebuit, pur şi
simplu, să mă mulţumesc cu clipele pe care puteam să le
petrec împreună cu ea.
Să recunosc asta în sinea mea era un hap destul de
amar de înghiţit, dar, în acelaşi timp, o voce cunoscută
îmi şoptea din colţurile întunecate ale minţii mele că
trebuia să lupt pentru ceea ce voiam. Lupta părea mult
mai uşoară decât alternativa.
— Dă-mi voie să-mi iau revanşa faţă de tine, i-am
spus. Ce-ar fi să mergem diseară la The Dutch?
The Dutch era o dugheană, dar cu mult mai puţin
aglomerată decât The Red. Nu erau atât de mulţi vulturi
pe acolo.
— E un bar pentru motociclişti, a zis ea, încruntânduse.
— Bine, atunci hai să mergem la club. Te scot la cină
şi apoi putem merge la The Red Door. Fac eu cinste.
— Cum va putea faptul că mergem la cină, apoi la
club să îndrepte lucrurile? Atunci când oamenii ne vor
vedea împreună, asta nu va face decât să înrăutăţească

lucrurile.
Am terminat de legat geanta ei de partea din spate a
motocicletei, apoi am urcat pe şa. De data asta, nu mi-a
mai zis nimic despre geantă. Asta era întotdeauna
promiţător.
— Gândeşte-te puţin. Eu, beat, într-o încăpere cu
femei sumar îmbrăcate? Nu va dura mult până ce
oamenii îşi vor da seama că nu suntem un cuplu.
— Deci, eu ce ar trebui să fac? Să iau un tip beat de la
bar şi să-l duc acasă?
M-am încruntat. Gândul s-o las singură cu un tip
oarecare la bar mi-a făcut maxilarul să mi se încleşteze
de parcă mi-aş fi turnat zeamă de lămâie în gură.
— N-am spus asta. Nu e cazul s-o iei razna.
Şi-a dat ochii peste cap, apoi s-a urcat pe motocicletă,
prinzându-mă cu braţele pe după talie.
— O să ne urmărească de la bar până acasă o fată la
întâmplare? Aşa vrei tu să te revanşezi faţă de mine?
— Doar nu eşti geloasă, Pidge?
— Geloasă pe ce? Pe o imbecilă infectată cu vreo
boală venerică pe care o s-o dai afară dimineaţă?
Am chicotit, apoi am pornit motorul. Dacă ar fi ştiut
cât de imposibil era! Când Abby se afla prin preajmă,
restul lumii părea să dispară. Îmi trebuia toată
concentrarea şi atenţia să pot fi cu un pas înaintea ei.
I-am informat pe America şi pe Shepley despre
planurile noastre, apoi fetele şi-au început rutina. Am

intrat primul la duş, dându-mi prea târziu seama că ar fi
trebuit să fiu ultimul, deoarece fetelor le lua mai mult
decât mie şi lui Shepley pentru a fi gata.
Eu, Shepley şi America am aşteptat-o o veşnicie pe
Abby să iasă din baie, însă când într-un sfârşit a ieşit,
aproape că am căzut pe spate. Picioarele ei păreau să nu
se mai termine sub rochia neagră, scurtă. Sânii i se jucau
de-a v-aţi ascunselea, făcându-şi uşor simţită prezenţa
când ea se întorcea într-un anume fel, iar buclele lungi îi
atârnau într-o parte, nu pe piept.
Nu-mi aminteam să fi fost atât de bronzată, însă
pielea ei avea o strălucire sănătoasă în contrast cu
materialul negru al rochiei.
— Frumoase picioare, i-am spus.
Abby a surâs.
— Am menţionat cumva că un aparat de ras e
fermecat?
Fermecat pe dracu’. Ea era a naibii de frumoasă.
— Nu cred că e aparatul.
Am tras-o pe uşă ţinând-o de mână, conducând-o spre
Chargerul lui Shepley. Nu şi-a retras mâna, iar eu am
ţinut-o până am ajuns la maşină. Nu mi se părea în
regulă să-i dau drumul. Când am ajuns la restaurantul cu
sushi, mi-am împletit degetele cu ale ei.
Am comandat un rând de sake, apoi încă unul.
Chelneriţa nu ne-a cerut să ne legitimăm până ce nu am
cerut bere. Ştiam că America avea un buletin fals şi am

fost impresionat când Abby şi l-a scos pe al ei ca o mare
campioană. După ce chelneriţa l-a verificat şi s-a
îndepărtat, i l-am luat. În colţ era poza ei şi totul părea
autentic, din câte puteam eu să-mi dau seama. Nu mai
văzusem niciodată un buletin din Kansas, însă acesta era
impecabil. Numele ei era Jessica James şi, nu ştiu de ce,
asta m-a excitat. Tare.
Abby şi-a tras buletinul din mâna mea şi l-a scăpat,
dar l-a prins înainte să cadă pe podea şi, în câteva
secunde, era bine ascuns în portofelul ei.
Mi-a zâmbit şi i-am zâmbit şi eu, sprijinindu-mă în
coate.
— Jessica James?
Mi-a imitat poziţia, sprijinindu-se în coate şi
potrivindu-şi intensitatea privirii după a mea. Era atât de
sigură de sine. Era incredibil de sexy.
— Da. Şi?
— Interesantă alegere.
— Aşa e şi ruloul de California. Molatic.
Shepley a izbucnit în râs, dar s-a oprit brusc atunci
când America a sorbit zgomotos din bere.
— Las-o mai încet, iubito. Sakeul loveşte mai târziu.
America s-a şters la gură şi a rânjit.
— Am mai băut sake, Shep. Nu-ţi face griji.
Cu cât beam mai mult, cu atât mai zgomotoşi
deveneam. Personalului care servea nu părea să-i pese,
dar asta se întâmpla, probabil, fiindcă era târziu şi doar

câţiva clienţi se vedeau în capătul îndepărtat al
restaurantului, care erau la fel de beţi ca noi. Cu
excepţia lui Shepley. El era mult prea protector cu
propria-i maşină pentru a exagera cu băutura atunci
când conducea, şi o iubea pe America mai mult decât îşi
iubea maşina. Când era şi ea în maşină, Shepley nu
numai că avea grijă la cantitatea de băutură pe care o
consuma, dar respecta toate regulile de circulaţie şi
folosea şi semnalizarea.
Jalnic.
Chelneriţa ne-a adus nota de plată şi i-am lăsat banii
pe masă, înghiontind-o pe Abby până ce s-a grăbit cu
băutura. M-a lovit şi ea cu cotul, în joacă, iar eu mi-am
pus cu nonşalanţă braţul în jurul ei, ţinând-o până ce am
ajuns în parcare.
America s-a strecurat pe locul din faţă lângă iubitul ei
şi a început să-l lingă în ureche. Abby s-a uitat la mine
şi şi-a dat ochii peste cap, dar chiar dacă eram un soi de
public captiv la spectacolul erotic, ea se simţea bine.
După ce Shepley a intrat în parcarea de la The Red, a
trecut de două-trei ori printre şirurile de maşini parcate.
— Dacă se poate în seara asta, Shep, a murmurat
America.
— Hei! Trebuie să găsesc un loc liber. Nu vreau ca
vreun beţivan idiot să-mi zgârie vopseaua.
Poate. Sau poate că îşi prelungea îmbăierea cu limba a
urechii pe care i-o efectua America. Greţos.

Shepley a oprit într-o margine, iar eu am ajutat-o pe
Abby să coboare din maşină. Ea a tras de rochie,
netezindu-şi-o, apoi şi-a scuturat puţin şoldurile înainte
să mă ia de mână.
— Voiam să vă întreb despre cărţile de identitate, leam spus. Sunt fără cusur. Nu obţii aşa ceva pe-aici.
Ştiam cum nu se putea mai sigur. Eu însumi
cumpărasem vreo câteva.
— Mda, le avem de ceva vreme. Au fost necesare…
De ce naiba să fi fost necesar ca ea să aibă o carte de
identitate falsă?
— … în Wichita.
Pietrişul scârţâia sub picioarele noastre, iar Abby mă
strângea de mână, păşind cu tocurile peste pietricele.
America s-a împiedicat. Instinctiv, i-am dat drumul lui
Abby, însă Shepley a prins-o la timp pe iubita lui.
— E bine să ai relaţii, a zis America şi a chicotit.
— Doamne-Dumnezeule, femeie, a spus Shepley,
întinzându-i braţul înainte ca ea să cadă. Cred că deja teai matolit.
M-am încruntat, întrebându-mă ce naiba voia să
spună.
— Ce tot spui, Mare? Ce relaţii?
— Abby are câţiva prieteni vechi care…
— Sunt cărţi de identitate false, Trav, a intervenit
Abby, întrerupând-o pe America înainte să termine.
Trebuie să cunoşti oamenii potriviţi dacă vrei să ţi le

facă bine, nu-i aşa?
M-am uitat la America, ştiind că ceva nu era în regulă,
dar ea se uita oriunde, numai la mine nu. Să forţez nota
n-ar fi fost o dovadă de înţelepciune, mai ales că Abby
tocmai îmi spusese Trav. Venind din partea ei, m-aş fi
putut obişnui cu asta.
I-am întins mâna.
— Aşa e.
Ea mi-a acceptat mâna, zâmbindu-mi cu o expresie
şmecheră. Credea că mă păcălise. În mod cert trebuia să
reiau discuţia asta mai târziu.
— Simt nevoia să mai beau ceva! A spus ea, trăgândumă spre uşile mari şi roşii ale clubului.
— Shoturi! A ţipat America.
Shepley a oftat.
— O, da! Exact asta îţi mai trebuie. Încă un shot.
Când a trecut Abby, toţi cei aflaţi în încăpere şi-au
întors capetele după ea, chiar şi câţiva tipi care erau cu
iubitele şi-au lungit cu neruşinare gâturile ori s-au lăsat
pe spate în scaunele lor, pentru a o vedea mai mult timp.
O, fir-ar să fie! Va fi o seară naşpa, mi-am zis,
strângând-o mai tare pe Abby.
Ne-am dus spre barul cel mai apropiat de ringul de
dans. Megan stătea în întunericul plin de fum din jurul
meselor de biliard. Locul ei obişnuit de vânătoare. Şi-a
fixat ochii ei mari şi albaştri asupra mea chiar înainte ca
eu s-o recunosc. Nu m-a privit mult timp. Mâna lui

Abby era încă în mâna mea, iar expresia lui Megan s-a
schimbat în clipa în care a văzut. Am dat din cap a salut,
iar ea a zâmbit cu superioritate.
Locul meu obişnuit de la bar era liber, însă era
singurul loc liber. Cami m-a văzut venind cu Abby în
urma mea, aşa că a râs scurt şi apoi le-a făcut cunoscută
sosirea mea celor care stăteau pe scaunele din jur,
avertizându-i asupra iminentei lor evacuări. Aceştia au
plecat fară să se plângă.
Spuneţi ce vreţi. Să fii un ticălos suferind de psihoză
prezintă şi unele avantaje.

VII
SĂ VEZI ROŞU ÎN FATA OCHILOR
Înainte să ajungem la bar, America şi-a tras cea mai
bună prietenă pe ringul de dans. Pantofii lui Abby, roz şi
sexy, cu tocuri înalte străluceau în lumina violetă, iar eu
am zâmbit văzându-o cum se amuză de sălbaticele
mişcări de dans pe care le făcea America. Ochii mei i-au
privit apoi rochia neagră, oprindu-se asupra şoldurilor.
Se mişca bine, nu pot să neg. Un gând legat de sex mi-a
răsărit în minte şi a trebuit să mă uit în altă parte.
Clubul The Red Doors era destul de aglomerat.
Existau câteva feţe noi, dar cei mai mulţi erau clienţii
obişnuiţi. Orice nou-venit ce intra era prospătură pentru

aceia dintre noi care n-aveau suficientă imaginaţie decât
să-şi facă apariţia la bar în fiecare weekend. Mai ales
fete ca Abby şi America.
Am comandat o bere, am dat pe gât jumătate din ea,
apoi mi-am îndreptat atenţia spre ringul de dans. Nu mă
zgâiam în mod voit, mai ales ştiind că aveam probabil
aceeaşi expresie pe care o avea orice bădăran care le
urmărea cu privirea.
Cântecul s-a terminat şi Abby a tras-o pe America
înapoi spre bar. Fetele gâfâiau, zâmbeau şi transpirau
suficient cât să fie sexy.
— Aşa o să fie toată noaptea, Mare. Pur şi simplu,
ignoră-le, i-a zis Shepley.
America s-a strâmbat dezgustată, zgâindu-se din
spatele meu. Nu puteam decât să-mi imaginez cine era
acolo. Nu se putea să fi fost Megan. Ea nu era genul
care să pândească pe la colţuri.
— Parcă ar sta la pândă, a spus America pe un ton
batjocoritor.
Am aruncat o privire peste umăr şi am văzut trei fete
din comunitatea surorilor lui Lexi stând umăr lângă
umăr. Alta se afla lângă mine, având un zâmbet luminos
pe chip. Toate au râs mânzeşte atunci când privirile ni sau întâlnit, însă eu m-am întors iute, bându-mi şi restul
de bere. Din cine ştie ce motiv, fetele care se purtau aşa
pe lângă mine o făceau pe America să fie irascibilă. Cu
toate că n-aş fi contrazis-o în ceea ce privea remarca ei

referitoare la vulturi.
Mi-am aprins o ţigară, apoi am mai comandat două
beri. Blonda de lângă mine, Brooke, mi-a zâmbit şi şi-a
muşcat buza. M-am oprit, nefiind sigur dacă avea de
gând să plângă sau să mă îmbrăţişeze. Până ce Cami n-a
desfăcut capacele sticlelor de bere şi nu mi le-a pus în
faţă, n-am conştientizat expresia aia caraghioasă de pe
faţa ei. A luat o bere şi a dat să bea din ea, dar i-am
înşfăcat-o înainte să apuce s-o facă şi i-am întins-o lui
Abby.
— Ăăă… nu e a ta.
Brooke a sărit de pe scaun şi s-a dus să li se alăture
prietenilor ei. Oricum, părea cum nu se poate mai
mulţumită luând înghiţituri mari din bere.
— De parcă i-aş cumpăra bere de la bar vreunei
gagici, am spus eu.
Am crezut că replica mea îi va spori încântarea lui
Abby, însă, în loc de asta, ea a ridicat berea cu o
expresie acră pe chip.
— Tu eşti altceva, i-am spus cu o jumătate de zâmbet.
Ea şi-a ciocnit sticla de a mea, în mod vizibil iritată.
— Pentru că sunt singura fată cu care un tip fără
niciun standard nu vrea să se culce.
A luat o înghiţitură, însă eu i-am împins sticla de la
gură.
— Vorbeşti serios?
Văzând că nu-mi răspunde, m-am aplecat şi mai tare

pentru a avea un efect deplin.
— În primul rând… am standarde. Niciodată n-am
fost cu o femeie urâtă. Niciodată. În al doilea rând, am
vrut să mă culc cu tine. M-am tot gândit să te arunc pe
canapea în vreo cincizeci de feluri diferite, dar n-am
făcut-o fiindcă nu te mai văd aşa. Nu e din cauza
faptului că nu mă atragi, ci pur şi simplu consider că
meriţi mai mult.
Pe faţă i-a apărut un zâmbet infatuat.
— Consideri că sunt prea bună pentru tine.
Incredibil. Nu pricepuse.
— Nu-mi trece prin minte niciun tip pe care îl cunosc
şi care să fie suficient de bun pentru tine.
Infatuarea i s-a risipit, fiind înlocuită de un zâmbet de
apreciere.
— Trav, îţi mulţumesc, mi-a spus ea, punându-şi
sticla goală pe bar.
Chiar putea să aducă lucrurile pe făgaşul lor firesc
atunci când voia s-o facă. În mod normal, aş fi numit
asta sentimentalism, dar se purta cu atâta încredere…
Nu ştiu… orice făcea era incredibil de excitant.
M-am ridicat în picioare şi am luat-o de mână.
— Vino!
Am tras-o pe ringul de dans, iar ea m-a urmat.
— Am băut cam mult! O să cad!
Ajunşi pe ringul de dans, am apucat-o de şolduri şi
am lipit-o de mine, nelăsând niciun pic de spaţiu între

noi.
— Taci din gură şi dansează!
Toate chicotelile şi zâmbetele de pe chip au încetat,
iar corpul ei, lipit de al meu, a început să se mişte în
ritmul muzicii. Nu-mi puteam lua mâinile de pe ea. Cu
cât eram mai aproape, cu atât voiam să fiu mai aproape.
Părul ei mi se lipise de faţă şi, cu toate că băusem destul
cât să-mi fi ajuns pentru toată noaptea, toate simţurile
îmi erau treze. Felul în care îi simţeam fundul lipit de
mine, diferitele direcţii şi mişcări pe care le făceau
şoldurile ei în ritmul muzicii, felul în care se lăsa pe
pieptul meu şi îşi punea capul pe umărul meu. Voiam să
o trag într-un colţ întunecat şi să-i gust interiorul gurii.
Abby s-a întors cu faţa la mine, având un zâmbet
zburdalnic pe chip. Mâinile ei au pornit de la umerii
mei, apoi şi-a trecut degetele peste piept şi peste stomac.
Aproape că am înnebunit, dorind-o chiar atunci şi acolo.
S-a întors cu spatele la mine, iar mie a început să-mi
bată inima mai tare. Aşa era şi mai aproape. Am prins-o
de şolduri şi am lipit-o strâns de mine.
Mi-am înfăşurat mâinile în jurul taliei ei şi mi-am
îngropat faţa în părul ei. Era umed de la transpiraţia care
se combinase cu parfumul său. Mi-a pierit orice gând
raţional. Cântecul se termina, dar ea nu dădea semne că
ar fi vrut să se oprească.
Abby s-a lăsat pe spate, cu capul pe umărul meu.
Părul îi alunecase într-o parte, lăsând la vedere pielea-i

strălucitoare de pe gât. Mi-am pierdut toată stăpânirea
de sine. Am atins-o cu buzele în locul delicat de sub
ureche. Nu m-am putut opri acolo şi am deschis gura
pentru a lăsa limba să lingă umezeala sărată de pe pielea
ei.
Abby s-a încordat toată şi s-a tras deoparte.
— Ce s-a întâmplat, Pidge? Am întrebat-o.
A trebuit să chicotesc. Arăta de parcă voia să mă
lovească. Credeam că ne simţeam bine, însă ea era mai
furioasă decât o văzusem vreodată.
În loc să se calmeze, şi-a făcut loc prin mulţime,
retrăgându-se la bar. Am urmat-o, ştiind că aveam să
aflu curând cu ce greşisem.
Ocupând locul gol de lângă ea, am privit-o pe Abby
făcându-i semn lui Cami că mai voia o bere. Mi-am
comandat şi eu una şi am urmărit-o cum golea jumătate
dintr-a ei. Sticla a zăngănit pe tejghea când a trântit-o.
— Consideri că asta va schimba percepţia cuiva în
ceea ce ne priveşte?
Am râs scurt. După ce se izbise atâta de organul meu,
era brusc îngrijorată de aparenţe?
— Puţin îmi pasă de ce cred ei despre noi.
Mi-a aruncat o privire urâtă, apoi s-a întors spre sală.
— Pigeon! Am strigat, atingând-o pe braţ.
S-a smucit.
— Nu face asta! N-aş putea niciodată să mă îmbăt
suficient încât să te las să mă duci pe canapeaua aia!

M-am înfuriat pe loc. Niciodată nu mă purtasem în
felul acela cu ea. Niciodată. Ea mă condusese, apoi eu îi
dădusem un pupic sau doi pe gât, aşa că de ce era
nervoasă?
Am dat să vorbesc, însă Megan a apărut lângă mine.
— Măi să fie. Dacă nu e ăsta Travis Maddox în
persoană!
— Bună, Megan!
Abby a ochit-o pe Megan, clar prinsă cu garda jos.
Megan era o veche profesionistă în a înclina balanţa în
favoarea ei.
— Prezintă-mă prietenei tale, mi-a cerut Megan,
zâmbindu-mi.
Ştia al naibii de bine că Abby nu era iubita mea.
Instrucţiuni pentru începători: dacă bărbatul din faţa ta
este la o întâlnire sau cu o iubită, obligă-l să recunoască
lipsa de obligaţii. Creează nesiguranţă şi instabilitate.
Ştiam unde ducea asta. La naiba, dacă Abby chiar
credea că eram un ticălos delincvent, aş fi putut la fel de
bine să mă port de parcă aş fi fost unul. Am împins
sticla de bere până la capătul tejghelei, unde a aterizat în
coşul de gunoi.
— Nu e prietena mea.
Ignorând dinadins reacţia lui Abby, am prins-o pe
Megan de mână şi am condus-o pe ringul de dans. Ea sa supus, legănând fericită braţele noastre până ce am
călcat podeaua de lemn. Megan se distra mereu

dansând. N-avea niciun pic de ruşine şi mă lăsa să-i fac
orice voiam, pe ringul de dans şi dincolo de acesta. Ca
de obicei, majoritatea dansatorilor s-au oprit să ne
privească.
De regulă, dădeam un spectacol şi mă simţeam aţâţat.
Părul negru al lui Megan îmi biciuia faţa, dar eram
amorţit. Am ridicat-o, iar ea şi-a înfăşurat picioarele în
jurul taliei mele, apoi s-a desprins, ridicându-şi mâinile
deasupra capului. Când am aruncat-o în aer în faţa
întregului bar, ea mi-a zâmbit, apoi s-a întors şi s-a
aplecat, prinzându-şi gleznele cu mâinile.
Transpiraţia îmi curgea pe faţă. Fusta lui Megan era
atât de udă, încât mâinile îmi alunecau de fiecare dată
când încercam s-o ating. Bluza îi era udă leoarcă şi la fel
era şi a mea. S-a aplecat pentru un sărut, cu gura uşor
întredeschisă, dar eu m-am aplecat pe spate, uitându-mă
spre bar.
Atunci l-am văzut. Ethan Coats. Abby era aplecată
spre el, zâmbindu-i beţivanului, flirtând cu acel zâmbet
de „ia-mă-acasă” pe care îl puteam repera într-o
încăpere cu o mie de femei.
Părăsind-o pe Megan pe ringul de dans, mi-am făcut
loc prin mulţimea adunată în jurul nostru. Chiar înainte
să ajung la Abby, Ethan întindea mâna să-i atingă
genunchiul. Amintindu-mi ce făcuse el cu numai un an
înainte şi scăpase, mi-am strâns pumnul, stând între ei,
cu spatele la Ethan.

— Eşti gata, Pidge?
Abby şi-a pus palma pe pieptul meu şi m-a împins la
o parte, zâmbind în clipa în care Ethan a reapărut în faţa
ei.
— Stau de vorbă, Travis.
Şi-a ridicat mâna, pipăindu-mă să vadă cât de ud
eram, apoi, într-o manieră teatrală, şi-a stres palma de
fusta ei.
— Măcar îl cunoşti pe tipul ăsta?
Zâmbetul ei a devenit şi mai larg.
— El e Ethan.
Ethan mi-a întins mâna.
— Mă bucur să te cunosc.
Nu puteam să-mi iau ochii de la Abby în timp ce ea se
uita fix la perversul şi drogatul ăla de violator care
stătea în faţa ei. L-am lăsat pe Ethan cu mâna întinsă, în
timp ce aşteptam ca Abby să-şi aducă aminte că stăteam
acolo, în picioare.
Indiferentă, a făcut din mână în direcţia mea.
— Ethan, el e Travis.
Vocea îi era în mod deliberat mai puţin entuziasmată
prezentându-mă pe mine, ceea ce m-a scos şi mai rău
din sărite.
Am aruncat o căutătură urâtă spre Ethan, apoi spre
mâna lui.
— Travis Maddox.
Tonul vocii mele era scăzut şi cât se poate de

ameninţător. Ethan a făcut ochii mari şi şi-a retras
stânjenit mâna.
— Travis Maddox?
Mi-am întins braţul prin spatele lui Abby pentru a mă
prinde de bar.
— Mda, ce-i cu asta?
— Omule, te-am văzut luptând cu Shawn Smith anul
trecut. Am crezut că o să fiu martor la decesul cuiva!
Am mijit ochii şi am scrâşnit din dinţi.
— Vrei să revezi scena?
Ethan a râs scurt, privind când la mine, când la Abby.
Dându-şi seama că nu glumeam, i-a zâmbit strâmb lui
Abby, apoi s-a îndepărtat.
— Acum eşti gata? I-am trântit-o eu.
— Eşti un mare ticălos, ştiai asta?
— Mi s-a spus şi mai rău.
I-am întins mâna, iar ea a acceptat-o, lăsându-mă s-o
ajut să coboare de pe scaun. Nu se putea să fie atât de
nervoasă.
Cu un fluierat sonor i-am făcut semn lui Shepley, care
mi-a văzut expresia şi a înţeles imediat că era timpul să
plecăm. Mi-am folosit umărul să-mi fac loc prin
mulţime, împingându-i cu neruşinare pe câţiva dintre
spectatorii inocenţi, până ce Shepley ne-a condus afară
şi a preluat el conducerea.
Odată ajunşi afară, am luat-o pe Abby de mână, dar ea
s-a smucit.
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Am sărit în faţa ei şi i-am strigat:
— Ar trebui, pur şi simplu, să te sărut şi să terminăm
cu asta!
I şti caraghioasă! Te-am sărutat pe gât, şi ce dacă?
Abby a dat înapoi şi, fiindcă tot nu crease suficient
spaţiu între noi, m-a împins. Nu conta cât de scos din
sărite eram, ea nu se temea, lira oarecum excitant.
— Travis, nu sunt partenera ta de sex!
Uluit, am scuturat din cap. Dacă ar fi existat altceva
ce aş fi putut face s-o împiedic să gândească asta, habar
n-aveam ce ar fi putut să fie. Abby fusese specială
pentru mine din prima clipă în care pusesem ochii pe ea
şi încercasem să-i dau de înţeles asta cu fiecare ocazie
pe care o avusesem. Cum altfel aş fi putut s-o fac să
înţeleagă? Cât de diferit trebuia să mă port cu ea?
— N-am spus niciodată că eşti! Eşti în preajma mea
douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru, dormi în
patul meu, dar jumătate din timp te porţi de parcă nu
vrei să fii văzută cu mine!
— Am venit aici cu tine!
— Pidge, te-am tratat mereu cu respect!
— Nu, m-ai tratat de parcă aş fi proprietatea ta. Nu
aveai niciun drept să-l pui pe fugă pe Ethan în halul
ăsta!
— Ştii cine este Ethan?
Când a clătinat din cap, m-am aplecat spre ea.

— Eu ştiu. A fost arestat anul trecut pentru tentativă
de viol, dar s-a renunţat la acuzaţii.
Abby şi-a încrucişat braţele.
— A, aşa deci, aveţi ceva în comun?
Un văl roşu mi s-a pus pe ochi şi, pentru mai puţin de
o secundă, furia din lăuntrul meu a dat în clocot. Am
inspirat adânc, impunându-mi s-o îndepărtez.
— Mă faci violator?
Abby s-a oprit să cumpănească, iar ezitarea ei a făcut
ca furia mea să se topească. Ea era singura care avea
acest efect asupra mea. De fiecare dată când eram atât
de furios dădeam cu pumnul în cineva sau în ceva. Nu
lovisem niciodată o femeie, dar cu certitudine că aş fi
tras una în camioneta parcată lângă noi.
— Nu, sunt doar furioasă pe tine! Mi-a spus ea,
strângând din buze.
— Am băut, bine? Pielea ta era la cinci centimetri de
faţa mea, iar tu eşti frumoasă şi miroşi al dracului de
bine când eşti transpirată. Te-am sărutat! Îmi pare rău!
Las-o baltă!
Răspunsul meu a făcut-o să se oprească, schiţând un
zâmbet.
— Crezi că sunt frumoasă?
M-am încruntat. Ce întrebare prostească!
— Eşti superbă şi o ştii prea bine. De ce zâmbeşti?
Cu cât se străduia mai tare să nu zâmbească, cu atât
mai mult o făcea.

— Nu-i nimic. Hai să mergem!
Am râs scurt, apoi am clătinat din cap.
— Ce…? Tu…? Eşti o pacoste pe capul meu!
Ea zâmbea cu gura până la urechi datorită
complimentului meu şi din pricina faptului că eu
trecusem de la nebun la caraghios în mai puţin de cinci
minute. A încercat să nu mai zâmbească, iar asta m-a
făcut pe mine să surâd.
Mi-am petrecut braţul pe după gâtul ei, rugându-mă la
Dumnezeu s-o pot săruta taman atunci.
— Mă înnebuneşti! Ştii asta, nu?
Călătoria spre casă s-a desfăşurat în tăcere şi, când în
cele din urmă am ajuns la apartament, Abby s-a dus
drept la baie, pornind duşul. Mintea mea era prea
încâlcită ca să-i cotrobăi prin lucruri, prin urmare am
înşfăcat un tricou şi o pereche de boxeri de-ai mei. Am
bătut la uşă, însă ea n-a răspuns, aşa că am intrat, le-am
pus pe chiuvetă, apoi am ieşit. Oricum, nu eram sigur ce
să-i spun.
Ea a intrat, înghiţită de hainele mele, şi s-a lăsat să
cadă pe pat, zâmbind.
Preţ de o clipă am privit-o, iar ea s-a uitat la mine fix,
întrebându-se la ce mă gândeam. Problema era că nici
măcar eu nu ştiam.
Privirea ei a cutreierat peste faţa mea, apoi peste buze,
şi atunci am ştiut.
— Noapte bună, Pidge, am şoptit eu, înjurându-mă în

gând aşa cum n-o mai făcusem niciodată până atunci.
Totuşi, ea era incredibil de beată şi n-aveam de gând
să profit de asta. Mai ales după ce mă iertase pentru
spectacolul pe care îl făcusem cu Megan.
Abby s-a foit mai multe minute înainte ca, într-un
sfârşit, să ofteze prelung.
— Trav? A spus ea, sprijinindu-se într-un cot.
— Da? I-am răspuns, fără să mă mişc.
Mă temeam s-o privesc în ochi. Toate gândurile mele
raţionale dispăruseră pe fereastră.
— Ştiu că sunt beată şi că tocmai am avut o ceartă
zdravănă pe tema asta, dar…
— Nu fac sex cu tine, aşa că nu mă mai întreba.
— Poftim? Nu!
Am râs şi m-am întors, privindu-i expresia dulce,
îngrozită.
— Ce e, Pigeon?
— Asta, mi-a răspuns ea, punându-şi capul pe pieptul
meu şi întinzându-şi braţul în jurul taliei mele,
îmbrăţişându-mă strâns.
Nu mă aşteptasem la aşa ceva. Deloc. Am ridicat
mâna şi am încremenit, neştiind sigur ce naiba să fac.
— Chiar eşti beată.
— Ştiu, mi-a confirmat ea, fară ruşine.
Indiferent cât de furioasă avea să fie dimineaţă, nu
puteam să spun nu. I-am pus o mână pe spate, iar
cealaltă pe părul ei ud şi am sărutat-o pe frunte.

— Eşti cea mai imprevizibilă femeie pe care am
cunoscut-o vreodată.
— Măcar atâta poţi să faci după ce l-ai speriat pe
singurul tip care s-a apropiat de mine în seara asta.
— Te referi la Ethan violatorul? Mda, pentru asta îţi
sunt dator.
— Nu contează, mi-a spus ea, începând să se tragă
deoparte. Reacţia mea a fost instantanee. I-am ţinut
mâna pe stomacul meu.
— Nu, vorbesc serios. Trebuie să fii mai atentă. Dacă
n-aş fi fost acolo… nici nu vreau să mă gândesc la asta.
Iar acum vrei să-mi cer scuze pentru că l-am pus pe
fugă?
— Nu vreau să-ţi ceri scuze. Nu e vorba despre asta.
— Atunci, despre ce e vorba? Am întrebat-o.
N-am implorat pe nimeni pentru nimic în viaţa mea,
însă pe ea o imploram în tăcere să-mi spună că mă voia.
Că ţinea la mine. Ceva. Eram atât de aproape. Mai
lipseau doi centimetri sau cam aşa pentru ca buzele
noastre să se atingă şi era o faptă de eroism mental să nu
trec peste acei doi centimetri.
Ea s-a încruntat.
— Travis, sunt beată. E singura scuză pe care o am.
— Vrei să te ţin în braţe până ce adormi?
Nu mi-a răspuns. M-am întors, privind-o drept în
ochi.
— Ar trebui să spun nu, ca să-mi susţin punctul de

vedere, i-am zis, ridicând din sprâncene. Dar mai târziu
m-aş urî dacă te-aş refuza, iar tu nu mi-ai mai cere-o
niciodată.
Şi-a cuibărit fericită obrazul pe pieptul meu. Cu
braţele înfăşurate în jurul ei, era greu să mă împotrivesc.
— N-ai nevoie de nicio scuză, Pigeon. Nu trebuie
decât să mi-o ceri.

VIII
Oz
Abby a adormit înaintea mea. Respiraţia i-a devenit
regulată, iar trupul, care era lipit de al meu, i s-a relaxat.
Era caldă, iar nasul ei scotea cel mai uşor şi mai dulce
bâzâit atunci când inspira. Era mult prea plăcută
senzaţia pe care o aveam ţinând-o în braţe. Era ceva cu
care m-aş fi putut obişnui mult prea repede. Oricât de
tare m-ar fi speriat gândul, nu mă puteam mişca.
Ştiind-o pe Abby, bănuiam că avea să se trezească şi
să-şi aducă aminte de faptul că fusese aspră; asta avea să
o facă să ţipe la mine pentru că lăsasem lucrurile să se
întâmple sau, şi mai rău, avea să ia o decizie în sensul că
nu va mai permite ca astfel de lucruri să se repete.
Nu eram destul de naiv să sper sau destul de puternic
să încetez să mai simt aşa cum simţeam. Ceva total
uimitor. Nu atât de dur, la urma urmelor. Nu când era

vorba de Abby.
Ritmul respiraţiei mele a încetinit şi corpul mi s-a
cufundat în saltea, însă m-am împotrivit epuizării care
mă cuprindea. Nu voiam să închid ochii şi să pierd nici
măcar o secundă din ceea ce simţeam având-o pe Abby
atât de aproape.
Ea s-a foit în somn, iar eu am încremenit. Şi-a apăsat
degetele în pielea mea şi m-a mai îmbrăţişat o dată
înainte să se destindă din nou. Am sărutat-o pe păr şi
mi-am sprijinit obrazul de fruntea ei.
Am respirat adânc, închizând ochii doar o secundă.
Am deschis ochii din nou şi deja era dimineaţă. Firar! Mi-am dat seama că n-ar fi trebuit.
Abby se răsucea, încercând să se extragă de sub mine.
Picioarele mele erau deasupra picioarelor ei, iar braţul
meu continua să o ţină.
— Încetează, Pidge. Eu încă dorm, i-am spus,
trăgând-o mai aproape.
Ea şi-a tras membrele de sub mine, unul câte unul,
apoi s-a aşezat pe pat şi a oftat.
Am întins mâna şi i-am mângâiat vârfurile degetelor
delicate. Stătea cu spatele la mine şi nu s-a întors.
— Ce s-a întâmplat, Pigeon?
— Mă duc să-mi iau un pahar cu apă. Tu vrei ceva?
Am clătinat din cap şi am închis ochii. Ori avea de
gând să pretindă că nu se întâmplase nimic, ori că era
nervoasă. Niciuna dintre opţiuni nu era mai bună.

Abby a ieşit din cameră, iar eu am rămas întins o
vreme, încercând să găsesc o motivaţie care să mă
mobilizeze. Mahmurelile erau naşpa, iar mie îmi bubuia
capul. Am auzit vocea profundă a lui Shepley, care suna
înfundat, astfel încât m-am decis să mă târăsc din pat.
Am pornit spre bucătărie, târşâindu-mi tălpile goale
pe parchet. Abby era îmbrăcată în boxerii şi în tricoul
meu, turnând sirop de ciocolată într-un bol aburind cu
fiertură de fulgi de ovăz.
— Pidge, e greţos, am mormăit, frecându-mă în
încercarea de a mă dezmetici.
— Bună dimineaţa şi ţie.
— Am aflat că se apropie ziua ta de naştere. Gata cu
adolescenţa.
Ea a făcut o mutră, prinsă cu garda jos.
— Mda… nu sunt o mare amatoare de petreceri de
aniversare. Cred că Mare o să mă scoată la o cină sau
ceva de genul ăsta.
Mi-a zâmbit.
— Poţi să vii şi tu dacă vrei.
Am ridicat din umeri, încercând să mă prefac că
zâmbetul ei nu mă sensibilizase. Mă voia acolo.
— Bine. E de duminică într-o săptămână?
— Da. Când e ziua ta?
— Tocmai în aprilie. Pe întâi aprilie, i-am spus,
turnându-mi lapte peste cereale.
— Nu mai spune!

Am luat o înghiţitură, amuzat de surprinderea ei.
— Vorbesc serios.
— Ziua ta e de Ziua Păcălelilor?
Am izbucnit în râs. Expresia de pe chipul ei era
delicioasă.
— Da! Ai să întârzii. Mai bine mă duc să mă îmbrac.
— America a zis că mergem cu maşina ei.
Micul refuz mi-a picat puţin mai greu decât ar fi
trebuit. Mergea mereu prin campus cu mine, şi brusc se
ducea cu Mare? Asta mă făcea să mă întreb dacă nu
cumva era din pricina a ceea ce se întâmplase cu o seară
înainte. Probabil că încerca din nou să se distanţeze de
mine, iar asta era cum nu se poate mai demoralizant.
— Mă rog, i-am spus, întorcându-mă cu spatele
înainte ca ea să poată să-mi vadă dezamăgirea din
privire.
Fetele şi-au înşfăcat în grabă rucsacurile. America a
demarat de parcă tocmai jefuiseră o bancă.
Shepley a ieşit din dormitorul lui, trăgându-şi un
tricou pe cap. A ridicat din sprâncene.
— Au plecat deja?
— Mda, i-am răspuns absent, luând bolul cu cereale şi
vărsând resturile lui Abby în chiuvetă.
Ea de-abia se atinsese de mâncare.
— Păi, ce naiba? Mare nici măcar nu şi-a luat rămasbun.
— Doar ştiai că se duce la ore. Încetează să te mai

porţi ca un bebeluş plângăcios.
Shepley a arătat spre pieptul lui.
— Eu sunt un bebeluş plângăcios? Îţi mai aduci
aminte ce s-a întâmplat aseară?
— Tacă-ţi gura!
— Aşa ziceam şi eu.
S-a aşezat pe canapea şi şi-a tras în picioare papucii
de casă.
— Ai întrebat-o pe Abby despre ziua ei de naştere?
— N-a spus mare lucru, în afară de faptul că nu prea îi
plac petrecerile de aniversare.
— Prin urmare, ce-o să facem?
— Dăm o petrecere pentru ea.
Shepley a încuviinţat din cap, aşteptându-mă să-i
explic.
— M-am gândit s-o surprindem. Să-i invităm pe unii
dintre prietenii noştri aici şi s-o rugăm pe America s-o
ducă undeva pentru un timp.
Shepley şi-a pus şapca albă, trăgându-şi-o atât de jos
peste sprâncene, încât ochii nu i se mai vedeau.
— Poate să facă asta. Altceva?
— Ce părere ai de un căţel?
Shepley a râs scurt.
— Frăţioare, nu e ziua mea.
M-am învârtit în jurul blatului de bucătărie şi m-am
sprijinit cu şoldul de un scaun.
— Ştiu, dar ea locuieşte la cămin. Acolo nu are voie

cu animale.
— Să-l ţinem aici? Serios? Ce-o să facem noi cu un
căţel?
— Am găsit pe internet un cairn terrier. E perfect.
— Un ce?
— Pidge e din Kansas. E acelaşi tip de câine pe care îl
avea Dorothy din Vrăjitorul din Oz.
Shepley era alb la faţă.
— Vrăjitorul din Oz.
— Ce! Taci din gură! Când eram mic îmi plăcea de
sperietoarea de ciori.
— Travis, o să-şi facă nevoile peste tot. O să latre şi o
să scheaune şi… nu mai ştiu.
— La fel şi America… mai puţin partea cu făcutul
nevoilor. Shepley nu se amuza.
— Îl voi scoate eu afară şi voi curăţa după el. Îl voi
ţine în camera mea. Nici n-ai să ştii că există.
— Nu poţi să-l împiedici să latre.
— Ia gândeşte-te! Trebuie să recunoşti că o va cuceri.
Shepley mi-a zâmbit.
— Despre asta e vorba? Încerci s-o cucereşti pe
Abby?
M-am încruntat.
— Las-o baltă!
Zâmbetul i s-a lăţit.
— Poţi să iei afurisitul ăla de câine…
Am zâmbit. Da! Victorie!

— … dacă recunoşti că simţi ceva pentru Abby.
M-am încruntat. Fir-ar a naibii! Înfrânt!
— Haide, omule!
— Recunoaşte! Mi-a cerut Shepley, încrucişându-şi
braţele la piept.
Ce afurisit! De fapt, avea de gând să mă oblige s-o
spun.
M-am uitat spre podea şi oriunde altundeva, numai nu
şi la zâmbetul lui superior de ticălos. M-am împotrivit
un timp, însă căţeluşul era o idee a naibii de genială.
Abby avea să-şi piardă stăpânirea de sine (de data asta
într-un sens bun), iar eu urma să-l ţin în apartament. Ea
avea să-şi dorească să fie aici zi de zi.
— Îmi place de ea, i-am spus printre dinţi.
Shepley a dus mâna la ureche.
— Poftim? Nu te prea aud.
— Eşti un ticălos! Asta ai auzit?
Shepley şi-a încrucişat din nou braţele.
— Spune-o!
— O plac, bine?
— Nu-i destul de bine.
— Am nişte sentimente pentru ea. Ţin la ea. Nu
suport când nu e prin preajmă. Eşti mulţumit?
— Deocamdată, mi-a răspuns, luându-şi rucsacul de
pe podea.
Şi-a petrecut bretelele peste umăr, apoi şi-a luat cheile
şi telefonul.

— Ne vedem la prânz, laşule!
— Mănânci rahat!
Shepley era mereu idiotul îndrăgostit care se purta ca
un prost. N-avea de gând să mă lase în pace.
Mi-au trebuit doar două minute să mă îmbrac, dar
toată discuţia aia mă făcuse să întârzii. Mi-am tras geaca
de piele şi mi-am pus şapca de baseball cu cozorocul la
spate. Unicul meu curs din acea zi era Chimie II, aşa că
n-avea rost să-mi iau geanta. Dacă am fi avut test, s-ar fi
găsit cineva să-mi împrumute un creion.
Ochelari de soare. Chei. Telefon. Portofel. Mi-am pus
ghetele în picioare şi am trântit uşa în urma mea,
coborând treptele în viteză. Să călăresc Harley-ul fără
Abby în spate nu mai era la fel de atrăgător.
LA naiba, ea strica tot.
În campus, am mers ceva mai repede ca de obicei ca
să ajung la timp la oră. Cu numai câteva secunde la
dispoziţie, m-am strecurat în bancă. Doamna profesoară
Webber şi-a dat ochii peste cap, neimpresionată de
sincronizarea mea şi, probabil, uşor iritată de lipsa
materialelor inele. I-am făcut cu ochiul şi pe buze i-a
apărut o părere de zâmbet. A clătinat din cap, apoi şi-a
îndreptat atenţia asupra hârtiilor de pe catedră.
N-a fost nevoie de niciun creion şi, odată ce ni s-a
permis să plecăm, am luat-o din loc în direcţia cantinei.
Shepley le aştepta pe fete în mijlocul spaţiului verde.
I-am înşfăcat şapca şi, înainte să şi-o poată lua înapoi,

am aruncat-o peste peluză ca pe un disc Frisbee.
— Drăguţ, boule, mi-a spus el, ducându-se să şi-o ia.
— Mad Dog! A strigat cineva din spate.
După vocea profundă şi aspră, am ştiut cine era.
Adam s-a apropiat de Shepley şi de mine, tot numai un
look de afacerist.
— Încerc să aranjez o luptă. Să fii pregătit să primeşti
un telefon.
— Întotdeauna suntem, a spus Shepley.
El era oarecum managerul meu. Se îngrijea să
răspândească vestea şi să se asigure că eu ajungeam în
locul şi la momentul potrivit.
Adam a dat o dată din cap, apoi a plecat spre
următoarea lui destinaţie, oricare o fi fost ea. Nu
fusesem niciodată la vreun curs cu tipul ăla. Nici măcar
nu eram sigur că frecventa şcoala aia. Cât timp mă
plătea, bănuiesc că nu-mi păsa.
Shepley l-a urmărit pe Adam dispărând, apoi şi-a dres
vocea.
— Deci, ai auzit?
— Ce?
— Au reparat boilerele la Morgan.
— Şi?
— Probabil că America şi Abby îşi vor face bagajele
diseară. Vom fi ocupaţi să le ajutăm să-şi mute chestiile
înapoi la cămin.
Mi-a căzut faţa. Gândul că Abby îşi va face bagajele

şi se va duce înapoi la Morgan m-a făcut să mă simt de
parcă primisem un pumn în plină figură. Având în
vedere ce se întâmplase noaptea precedentă, probabil că
va fi fericită să plece. S-ar putea ca ea nici să nu mai
vrea să-mi mai vorbească vreodată. Mintea mea trecea
în revistă un milion de scenarii, dar nu mă puteam gândi
la nimic ca s-o fac să rămână.
— Omule, eşti bine? M-a întrebat Shepley.
Au apărut fetele, chicotind şi surâzând. Am încercat
să zâmbesc şi eu, însă Abby părea jenată de motivul
pentru care râdea America.
— Bună, iubitule, a spus America, sărutându-l pe
Shepley.
— Ce-i aşa amuzant?
— O, un tip de la noi de la curs s-a zgâit o oră
întreagă la Abby. A fost adorabil.
— Atâta timp cât s-a zgâit la Abby.
Shepley a făcut cu ochiul.
— Cine era? Am întrebat înainte să gândesc.
Abby şi-a schimbat greutatea de pe un picior pe
celălalt, aranjându-şi rucsacul. Cărţile dădeau pe
dinafară, iar fermoarul era gata să pocnească. Trebuie să
fi fost greu. I-a alunecat de pe umăr.
— Mare îşi imaginează tot soiul de lucruri, a spus ea,
dându-şi ochii peste cap.
— Abby! Mincinoasă mare şi grasă ce eşti! Era
Parker Hayes şi era cum nu se poate mai evident. Tipul

pur şi simplu saliva.
M-am strâmbat.
— Parker Hayes?
Shepley a tras-o pe America de mână.
— Ne duceam să luăm prânzul. N-ai vrea să savurezi
mâncarea rafinată de la bucătăria cantinei în dupăamiaza asta?
America l-a sărutat din nou drept răspuns, iar Abby sa luat după ei, invitându-mă să fac la fel. Mergeam
împreună, însă eram tăcuţi. Fetele urmau să afle despre
boilere, să se mute înapoi la Morgan, iar Parker avea s-o
invite pe Abby în oraş.
Parker Hayes era un bleg, dar îmi dădeam seama de
ce Abby era interesată de el. Părinţii lui erau putred de
bogaţi, el urma să meargă la Medicină, iar la suprafaţă
era un tip simpatic. Abby avea să sfârşească prin a fi cu
el. Viaţa ei alături de Hayes mi se derula în minte şi tot
ce puteam să fac era să mă calmez. Mi-a fost de ajutor
să-mi imaginez că-mi înşfac furia şi o îndes într-o cutie.
Abby şi-a aşezat tava între America şi Finch. Un
scaun liber, câteva locuri mai încolo, era o alegere mai
bună pentru mine decât încercarea de a purta o
conversaţie de parcă nu tocmai o pierdusem. Asta avea
să fie naşpa, iar eu nu ştiam ce să fac. Irosisem o
mulţime de timp cu jocurile. Abby n-avea şansa ca
măcar să ajungă să mă cunoască. La naiba, chiar dacă ar
fi avut-o, probabil că i-ar fi fost mai bine cu unul ca

Parker.
— Trav, eşti bine? M-a întrebat Abby.
— Eu? Sunt bine, de ce? Am întrebat-o la rândul meu,
încercând să scap de sentimentul sufocant care îmi
paraliza fiecare muşchi al feţei.
— Eşti foarte tăcut.
Mai mulţi membri ai echipei de fotbal s-au apropiat
de masă şi s-au aşezat, râzând zgomotos. Numai sunetul
vocilor lor mă făcea să vreau să dau cu pumnul în
perete.
Chris Jenken a aruncat un cartof prăjit în farfuria mea.
— Care-i treaba, Trav? Am auzit că i-ai tras-o Tinei
Martin. Ţi-a tăvălit azi numele în noroi.
— Gura, Jenks! I-am zis eu răspicat, fără să-mi ridic
ochii din farfurie.
Dacă mi-aş fi ridicat privirea şi i-aş fi văzut faţa aia
afurisită, se prea poate să fi vrut să-l dărâm cu tot cu
scaun.
Abby s-a aplecat în faţă.
— Las-o baltă, Chris!
M-am uitat la Abby şi, dintr-un motiv pe care nu mi laş fi putut explica, m-am înfuriat pe loc. De ce mă-sa
mă apăra ea pe mine? În secunda în care ar fi aflat
despre Morgan, m-ar fi părăsit. Nu mi-ar mai fi vorbit
niciodată. Deşi era un gând nebunesc, mă simţeam
trădat.
— Abby, pot să-mi port şi singur de grijă!

— Îmi pare rău, eu…
— Nu vreau să-ţi pară rău. Nu vreau nimic de la tine,
i-am trântit-o eu.
Expresia de pe chipul ei a fost picătura care a umplut
paharul. Desigur, nu voia să fie în preajma mea. Eram
un ticălos infantil care poseda un control emoţional
exact ca al unui copil de trei ani. M-am ridicat brusc de
la masă şi am ieşit pe uşa cantinei ca o furtună, oprindumă doar când am urcat pe motocicleta mea.
Mânerele cauciucate ale ghidonului scârţâiau sub
palmele mele, căci eu îmi răsuceam mâinile înainte şi
înapoi. Motorul a mârâit, am tras un şut în cricul care
susţinea motocicleta, după care mi-am luat zborul pe
şosea aidoma unui liliac scăpat din iad.
Am mers cam o oră, fară să mă simt mai bine decât
înainte. Toate străzile duceau într-un singur loc şi, deşi
mi-a luat atât de mult
Să cedez şi să mă duc acolo, în cele din urmă am
parcat pe aleea de la intrarea casei tatălui meu.
Tata a ieşit pe uşa din faţă şi s-a oprit pe verandă,
făcându-mi cu mâna.
Am urcat câte două trepte deodată şi m-am oprit acolo
unde stătea şi el. N-a şovăit şi m-a tras lângă el, lipindumă de pântecul lui moale şi rotunjit, înainte să mă
însoţească înăuntru.
— Chiar mă gândeam că era timpul să-mi faci o
vizită, mi-a spus el, zâmbind obosit.

Pleoapele îi atârnau, iar pielea de sub ochi îi era
puhavă, potrivindu-se cu restul feţei.
Tata a cedat la câteva luni după ce mama a murit.
Thomas a preluat mult mai multe responsabilităţi decât
ar fi trebuit să aibă un copil de vârsta lui, dar ne-am
descurcat şi, în cele din urmă, tata a ieşit din starea lui
de prostraţie. N-a vorbit niciodată despre asta, însă nu
pierdea nicio ocazie de a se revanşa faţă de noi.
Cu toate că a fost trist şi supărat în cea mai mare parte
a perioadei mele de formare, nu l-aş considera un tată
rău – era doar pierdut fară soţia lui. Acum înţelegeam ce
era în inima sa. Poate că eu simţeam pentru Pidge numai
o parte din ceea ce simţise tata pentru mama, dar gândul
că aş putea rămâne singur, fară ea, mă îmbolnăvea.
S-a aşezat pe canapea şi mi-a făcut semn să iau loc pe
fotoliul uzat.
— Ei bine, stai jos, te rog.
M-am aşezat, foindu-mă un timp şi încercând să-mi
aleg cuvintele. El m-a privit o vreme, după care a tras
aer în piept.
— Fiule, s-a întâmplat ceva?
— E vorba despre o fată, tată.
A zâmbit uşor.
— O fată.
— Cumva, ea mă urăşte, iar eu…
— O iubeşti?
— Nu ştiu. Nu cred. Adică… dar cum ţi-ai dat seama?

Zâmbetul i s-a lăţit pe faţă.
— Fiindcă vorbeşti cu tatăl tău despre ea, căci nu ştii
ce altceva să faci.
Am oftat.
— De-abia am cunoscut-o. Ei, acum o lună. Nu cred
că e dragoste.
— Bine.
— Bine?
— Te cred pe cuvânt, a spus, fără să mă judece.
— Doar că… nu cred că sunt de nasul ei.
Tata s-a aplecat în faţă, apoi şi-a dus două degete la
gură. Eu am continuat.
— Cred că s-a fript cu altcineva înainte. Cu cineva ca
mine.
— Ca tine.
— Da.
Am dat aprobator din cap şi am oftat. Ultimul lucru pe
care aş fi vrut să-l fac era să recunosc în faţa tatei ce
făcusem.
Uşa de la intrare s-a izbit de perete.
— Ia te uită cine s-a hotărât să vină acasă, a spus
Trenton, zâmbind cu gura până la urechi.
Ţinea la piept două pungi cafenii.
— Bună, Trent, l-am salutat, ridicându-mă.
L-am urmat în bucătărie şi l-am ajutat să pună
cumpărăturile tatei la locul lor.
Ne-am înghiontit şi ne-am îmbrâncit unul pe altul.

Trenton fusese mereu cel mai dur cu mine, mergând
până acolo că-mi tăbăcea fundul când nu eram de acord,
însă de el eram cel mai apropiat prin comparaţie cu
ceilalţi fraţi ai mei.
— Ieri n-ai mai venit la The Doors. Te salută Cami.
— Am fost ocupat.
— Cu fata cu care te-a văzut Cami alaltăieri?
— Da, i-am răspuns.
Am scos din frigider o sticlă goală de ketchup şi nişte
fructe mucegăite şi le-am aruncat la gunoi înainte să ne
întoarcem în sufragerie.
Trenton s-a prăbuşit pe canapea, plesnindu-şi
genunchii.
— Ce-ai mai pus la cale, ratatule?
— Nimic, i-am spus, aruncându-i tatei o privire.
Trenton s-a uitat la tata, apoi la mine.
— V-am întrerupt cumva?
— Nu, i-am zis, clătinând din cap.
Tata a făcut un gest cu mâna.
— Nu, fiule. Cum a fost la serviciu?
— Nasol. Azi-dimineaţă ţi-am lăsat pe comodă cecul
pentru chirie. L-ai văzut?
Tata a încuviinţat dând din cap, după care a zâmbit
uşor.
— Trav, rămâi la cină? M-a întrebat Trenton.
— Nuu, am spus, ridicându-mă în picioare. Cred că
trebuie s-o iau din loc spre casă.

— Aş vrea să rămâi, fiule.
Am făcut o grimasă.
— Nu pot. Dar mulţumesc. Apreciez.
— Ce anume apreciezi? M-a întrebat Trenton.
Capul lui se mişca dintr-o parte în cealaltă, de parcă
urmărea un meci de tenis.
— Ce mi-a scăpat?
M-am uitat la tata.
— Ea e o porumbiţă. Fără îndoială o porumbiţă.
— A, da? A întrebat tata, cu ochii luminându-i-se.
— Aceeaşi fată?
— Da, însă adineauri am fost cam măgar cu ea. Mă
înnebuneşte… ăăă…
Trenton a început să zâmbească uşor, apoi zâmbetul i
s-a întins pe toată faţa.
— Frăţioare!
— Las-o baltă!
Tata l-a pocnit pe Trenton peste ceafa.
— Ce e? A ţipat Trenton. Ce-am spus?
Tata m-a condus şi m-a bătut pe umăr.
— Te vei descurca tu. N-am nicio îndoială. Cu toate
astea, fata asta trebuie să fie importantă pentru tine. Nu
cred că te-am mai văzut vreodată aşa.
— Mulţumesc, tată.
M-am aplecat şi l-am îmbrăţişat, apoi m-am îndreptat
spre Harley.
Am avut impresia că drumul înapoi spre apartament a

durat o veşnicie. În aer mai plutea o adiere caldă de
vară, atipică pentru perioada din an în care ne aflam,
însă era bine-venită. Cerul negru al nopţii mă înfăşură în
întunecimea lui, iar ceea ce era groaznic părea să fie şi
mai rău. Am văzut maşina prietenei lui Shepley parcată
pe locul ei obişnuit şi am devenit brusc agitat. Cu
fiecare pas mi se părea că mă apropii de celula
condamnaţilor la moarte.
Înainte să ating uşa, aceasta s-a deschis brusc, iar
America stătea în cadrul uşii cu o expresie dezorientată
pe chip.
— Ea e aici?
America a dat afirmativ din cap.
— Doarme în camera ta, a spus calmă.
M-am strecurat pe lângă ea şi m-am aşezat pe
canapea. Shepley stătea pe fotoliul pentru două
persoane, iar America s-a trântit lângă mine.
— E bine, a spus America.
Vocea ei era blândă şi liniştitoare.
— N-ar fi trebuit să-i vorbesc în felul ăla, i-am zis.
Într-un minut o presez cât pot ca s-o scot din sărite, iar
în următorul sunt îngrozit că îi va veni mintea la cap şi
mă va scoate din viaţa ei.
— Acordă-i şi ei puţină încredere. Ea ştie exact ce
faci. Nu eşti primul ei rodeo.
— Întocmai. Merită ceva mai bun. Ştiu asta şi, în
acelaşi timp, nu pot să renunţ. Nu ştiu de ce, am spus

oftând, frecându-mă la tâmple. N-are noimă. Nimic din
toate astea n-are sens.
— Abby înţelege, Trav. Nu te pedepsi singur, mi-a
spus Shepley.
America mi-a dat un ghiont.
— Oricum ai de gând să mergi la petrecerea pentru
cupluri. Ce e rău dacă o inviţi?
— Nu vreau să-mi dau întâlniri cu ea, vreau să fiu în
preajma ei. Ea e… diferită.
Nu era o minciună. America o ştia şi o ştiam şi eu.
Adevărul era că, dacă aş fi ţinut cu adevărat la ea, ar fi
trebuit s-o las naibii în pace.
— Cum adică, diferită? M-a întrebat America, părând
iritată.
— Nu pune botul la rahaturile mele, ceea ce e
reconfortant. Chiar tu ai spus-o, Mare. Nu sunt genul ei.
Nu e… cazul cu noi. Chiar şi dacă ar fi, n-ar trebui să
fie.
— Eşti mai aproape de a fi genul ei decât ţi-ai putea
da seama, mi-a zis America.
Am privit-o pe America în ochi. Era cum nu se poate
mai serioasă. America era ca o soră pentru Abby şi
protectoare ca o ursoaică. Ele n-ar fi încurajat nimic una
pentru cealaltă dacă le-ar fi putut face rău. Pentru prima
dată, întrezăream o urmă de speranţă.
Podeaua din hol a scârţâit şi am încremenit cu toţii.
Uşa de la dormitorul meu s-a închis, apoi pe hol au

răsunat paşii lui Abby.
— Bună, Abby, a salutat-o America zâmbitoare. Ai
tras un pui de somn?
— Am dormit cinci ore. Mai degrabă o comă decât un
pui de somn.
I se întinsese rimelul pe sub ochi, iar părul îi era lipit
de cap. Era uluitoare. Mi-a zâmbit, iar eu m-am ridicat,
am luat-o de mână şi am condus-o în dormitor. Abby
părea confuză şi neliniştită, făcându-mă şi mai disperat
să-mi repar greşeala.
— Îmi pare rău, Pidge. Am fost un mârlan cu tine mai
devreme.
Şi-a coborât umerii.
— N-am ştiut că eşti supărat pe mine.
— Nu eram supărat pe tine. Am prostul obicei să mă
iau de cei la care ţin. E o scuză de tot rahatul, ştiu, dar
chiar îmi pare rău, am spus, luând-o în braţe.
— De ce erai supărat? M-a întrebat ea, cuibărindu-şi
obrazul la pieptul meu.
La naiba, îmi era atât de bine. Dacă n-aş fi fost un
măgar, ar fi trebuit să-i explic că ştiam că boilerele
fuseseră reparate, iar gândul că ea urma să plece de
acolo şi să petreacă mai mult timp cu Parker mă speria
cumplit, însă nu puteam s-o fac. Nu voiam să stric
momentul.
— Nu contează. Singurul lucru care mă îngrijorează
eşti tu.

S-a uitat la mine şi mi-a zâmbit.
— Pot să mă obişnuiesc cu toanele tale.
Câteva clipe i-am examinat chipul, apoi pe buze mi sa întins un zâmbet.
— Nu ştiu de ce mă suporţi şi nu ştiu ce m-aş face
dacă n-ai fi aşa.
Privirea ei s-a mutat încet de la ochii mei la buzele
mele; a rămas fără răsuflare. Mi s-a făcut pielea de
găină şi nu eram sigur dacă mai respiram sau nu. M-am
aplecat puţin, aşteptând să văd dacă protesta, dar atunci
mi-a sunat afurisitul de telefon. Am tresărit amândoi.
— Da, am răspuns impacientat.
— Mad Dog! Brady va fi la Jefferson într-o oră şi
jumătate.
— Hoffman? Dumnezeule… bine. O să fie ceva
simplu. Jefferson?
— La Jefferson, a răspuns Adam. Te bagi?
M-am uitat la Abby şi i-am făcut cu ochiul.
— Vom fi acolo.
Am închis, mi-am vârât telefonul în buzunar şi am
prins-o pe Abby de mână.
— Vino cu mine!
Am condus-o în camera de zi.
— Era Adam, i-am spus lui Shepley. Brady Hoffman
va fi la Jefferson într-o oră şi jumătate.

IX
CĂLCATĂ ÎN PICIOARE
Expresia lui Shepley s-a schimbat. Când suna Adam
în legătură cu o luptă programată, devenea tot numai
afaceri. Degetele lui tastau pe telefon, ţăcănind,
trimiţând mesaje oamenilor din lista lui. Când Shepley a
dispărut pe uşa de la camera lui, America a făcut ochii
mari, zâmbind larg.
— Poftim! Am face mai bine să ne dichisim!
Înainte să apuc să spun ceva, America a tras-o pe
Abby pe hol. Nu era necesară toată agitaţia. Aveam să-i
rup fundul tipului, făcând rost de bani pentru chirie şi
facturi pentru câteva luni, iar viaţa avea să se întoarcă la
normal. Ei bine, un fel de normal. Abby avea să se mute
înapoi la Morgan Hali, iar eu aveam să mă închid singur
pentru a mă împiedica să-l omor pe Parker.
America ţipa la Abby să se schimbe, iar Shepley
terminase cu telefonul, luând în mână cheile de la
Charger.
— Haideţi să mergem! A strigat el.
America a ieşit în fugă pe hol, dar în loc să ni se
alăture, a intrat în camera lui Shepley. El şi-a dat din
nou ochii peste cap, dar, în acelaşi timp, zâmbea.
Câteva momente mai târziu, America a ieşit pe uşă
îmbrăcată cu o rochie scurtă verde, iar Abby a apărut pe

hol îmbrăcată cu o pereche de jeanşi strâmţi şi un top
galben, sânii legănându-i-se la fiecare mişcare.
— O, la naiba, nu! Vrei să fiu omorât? Trebuie să te
schimbi, l’idge.
— Poftim?
S-a uitat în jos la jeanşii ei. Nu jeanşii erau problema.
— Travis, e drăguţă, las-o în pace! Mi-a trântit-o
America.
Am condus-o pe Abby pe hol.
— Pune-ţi un tricou şi… şi nişte tenişi. Ceva comod.
— Poftim? M-a întrebat ea confuză. De ce?
M-am oprit la uşa camerei mele.
— Deoarece voi fi mai îngrijorat de cine se uită la
ţâţele tale în bluza asta decât aş fi de Hoffman, i-am
spus eu.
Ziceţi-i sexist, însă era adevărat. N-aş fi putut să mă
concentrez şi nu intenţionam să pierd o luptă din pricina
ţâţelor lui Abby.
— Credeam că ai zis că nu dai doi bani pe ceea ce
gândesc alţii? M-a întrebat ea, începând să se enerveze.
Chiar nu pricepea.
— Pidge, asta e altă poveste.
M-am uitat în jos, la sânii ei, ridicaţi cu mândrie de un
sutien alb din dantelă. Să anulez lupta devenise brusc o
opţiune tentantă, fie chiar şi pentru a-mi petrece restul
serii încercând să găsesc o modalitate prin care ea să
ajungă lipită de pieptul meu, goală.

Am înlăturat gândul fantezist, privind-o iarăşi în ochi.
— Nu poţi să porţi asta la lupte, aşa că, te rog…
doar… te rog numai să te schimbi, i-am spus,
împingând-o pe uşă, pe care am închis-o apoi, eu
rămânând afară înainte să spun „fir-ar!” şi s-o sărut.
— Travis! A strigat ea de dincolo de uşă.
Se puteau auzi sunete de lucruri azvârlite şi apoi de
ceva ce probabil că erau pantofii ei aruncaţi în partea
cealaltă a camerei, într-un final, uşa s-a deschis. Era
îmbrăcată cu un tricou şi încălţată cu o pereche de
tenişi. Încă sexy, dar cel puţin nu aveam să fiu îngrijorat
de cine se dădea la ea şi puteam să câştig afurisita aia de
luptă.
— E mai bine aşa? A pufnit.
— Da! Hai să mergem!
Shepley şi America erau deja în Charger, ştergând-o
din parcare. Mi-am pus ochelarii şi am aşteptat până ce
Abby a fost în siguranţă înainte să pornim călare pe
Harley pe străzile întunecate.
Odată ajunşi în campus, am condus pe trotuar cu
farurile stinse, trăgând uşor în spate la Jefferson.
În timp ce o conduceam pe Abby la intrarea din spate,
ea a făcut ochii mari şi a râs scurt.
— Glumeşti.
— Asta e intrarea pentru VIP-uri. Ar trebui să vezi
cum intră restul lumii.
Am sărit pe fereastră în subsol şi apoi am aşteptat în

întuneric.
— Travis! A zis ea, pe jumătate strigând, pe jumătate
şoptind.
— Sunt aici, jos, Pidge. Vâră-ţi mai întâi picioarele, te
prind eu.
— Nu eşti în toate minţile tale afurisite dacă îţi
închipui că sar fără să văd nimic!
— Te prind eu! Îţi promit! Acum mişcă-ţi fundulncoa!
— E o nebunie! A şuierat ea.
În lumina slabă, i-am văzut picioarele agitându-i-se
prin mica deschidere dreptunghiulară. În pofida tuturor
manevrelor ei grijulii, a reuşit să cadă în loc să sară. Un
scâncet mic a reverberat în pereţi şi ea a aterizat în
braţele mele. Cea mai uşoară prindere din toate
timpurile.
— Cazi ca o fată, i-am spus, aşezând-o în picioare.
Am parcurs labirintul întunecat al subsolului până ce
am ajuns în încăperea adiacentă încăperii principale
unde avea să se ţină lupta. Adam ţipa în megafonul lui
pentru a se face auzit peste tot zgomotul, iar braţele erau
pe sus, ieşind din marea de capete, fluturând banii.
— Ce facem? M-a întrebat ea, prinzându-se strâns de
braţul meu cu mâinile ei mici.
— Aşteptăm. Adam trebuie să-şi ţină discursul înainte
ca eu să intru.
— Oare ar trebui să aştept aici sau aş putea să intru?

Unde mă duc atunci când începe lupta? Unde vor fi
Shep şi Mare?
Părea extern de neliniştită. Mă simţeam cam rău s-o
las singură acolo.
— Ei s-au dus pe dincolo. Pur şi simplu, urmează-mă.
Nu te trimit la rechinii ăia singură. Stai lângă Adam; el
va avea grijă să nu Iii călcată în picioare. Nu pot să te
protejez şi să trag pumni în acelaşi timp.
— Călcată în picioare?
— În seara asta vor fi şi mai mulţi oameni. Brady
Hoffman e de la State. Ei au propriul Cerc acolo. Va fi
gaşca noastră şi gaşca lor, aşa că publicul o va lua razna.
— Ai emoţii?
I-am zâmbit. Era deosebit de frumoasă când se
îngrijora pentru mine.
— Nu. Totuşi, tu pari puţin emoţionată.
— Poate, a recunoscut ea.
Voiam să mă aplec şi s-o sărut. Ceva să detensioneze
expresia aia de mieluşea speriată de pe chipul ei. Mă
întrebam dacă şi în prima seară în care ne-am cunoscut
îşi făcuse griji pentru mine sau era numai pentru că
acum mă cunoştea – deoarece ţinea la mine.
— Dacă asta te face să te simţi mai bine, n-o să-l las
să mă atingă. N-o să-l las nici măcar să-mi tragă una
pentru fanii lui.
— Cum ai de gând să reuşeşti asta?
Am ridicat din umeri.

— De obicei, îi las să-mi tragă una – ca să par cinstit.
— Tu? Le permiţi oamenilor să te lovească?
— Cât de distractiv ar fi să-i masacrez fără să-i las sămi tragă şi ei una? Nu e bine pentru afacere, nimeni n-ar
mai paria împotriva mea.
— Ce prostie, a zis ea, încrucişându-şi braţele la
piept.
Am ridicat din sprâncene.
— Crezi că-ţi torn gogoşi?
— Nu prea-mi vine să cred că eşti pocnit numai
atunci când le permiţi tu s-o facă.
— Ai vrea să pui pariu pe asta, Abby Abernathy?
I-am zâmbit. Când am rostit cuvintele prima dată, nam avut intenţia să le folosesc în avantajul meu, însă
când şi ea mi-a aruncat un zâmbet şmecheresc, mi-a
trecut prin minte cea mai genială idee pe care o
avusesem vreodată.
Abby a surâs.
— Accept pariul ăsta. Cred că el o să-ţi ardă una.
— Şi dacă n-o s-o facă? Ce câştig? Am întrebat-o.
Ea a ridicat din umeri în timp ce urletele mulţimii ne
înconjurau. Adam a trecut în revistă regulile în felul lui
ticălos.
Mi-am reprimat un zâmbet ridicol care tocmai îmi
răsărea pe chip.
— Dacă tu câştigi, mă lipsesc o lună de sex.
Ea a ridicat o sprânceană.

— Dar dacă eu câştig, va trebui să stai o lună cu mine.
— Poftim? Oricum stau cu tine! Ce fel de pariu mai e
şi ăsta? A strigat, vrând să se facă auzită.
Nu ştia. Nu-i spusese nimeni.
— Azi au reparat boilerele de la Morgan, i-am spus
zâmbind şi făcându-i cu ochiul.
S-a strâmbat. N-o deranja.
— Merită orice să te văd practicând abstinenţa timp
de o lună.
Răspunsul ei mi-a trimis un val de adrenalină prin
vene pe care îl mai simţeam numai în timpul luptelor.
Înainte să părăsesc încăperea, am sărutat-o pe obraz,
lăsându-mi buzele să mai întârzie pe pielea ei o clipă în
plus. Mă simţeam ca un rege. Nenorocitul ăla n-avea să
mă atingă cu niciun chip.
Exact aşa cum anticipasem, nu mai era loc decât în
picioare, iar când am intrat, îmbrâncelile şi urletele se
amplificaseră. Am dat din cap în direcţia lui Adam
pentru a-i face semn să aibă grijă de ea. A înţeles
imediat. Adam era un ticălos lacom, însă cândva fusese
monstrul de neînvins în Cerc. N-aveam niciun motiv de
îngrijorare atât timp cât el n-o scăpa din ochi. El avea
să-i poarte de grijă, prin urmare mie n-avea să-mi fie
distrasă atenţia. Adam avea să facă totul, de vreme ce
asta însemna să facă o afurisită de tonă de bani.
Când am pornit spre Cerc, în faţa mea s-a făcut
cărare, dar, după aceea, oamenii s-au adunat la loc.

Brady stătea într-o poziţie faţă în laţă, respirând greoi şi
tremurând de parcă îşi injectase direct în venă un
cocktail de Red Bull cu Mountain Dew.
De obicei, nu luam în serios rahatul ăsta şi jucam o
adevărată farsă, stresându-mi psihologic adversarii, dar
lupta din seara aia era importantă, aşa că mi-am luat
mutra de întrecere sportivă.
Adam a sunat din corn. M-am legănat, am făcut câţiva
paşi înapoi şi am aşteptat ca Brady să comită prima
greşeală. I-am parat prima lovitură, apoi pe următoarea.
Adam a tras iute ceva. Era nemulţumit şi mă aşteptasem
la asta. Lui Adam îi plăcea ca luptele să lie distracţie.
Era cea mai bună cale de a aduna şi mai multă lume în
subsoluri. Mai mulţi oameni însemnau mai mulţi bani.
Mi-am îndoit cotul şi i-am tras un pumn în nas lui
Brady, tare şi repede. Într-o seară normală, m-aş fi
abţinut, însă voiam să termin cu asta şi să-mi petrec
restul serii sărbătorind cu Abby.
L-am lovit iar şi iar pe Hoffman, apoi am mai parat
câteva lovituri ale sale, atent să nu devin prea încântat
pentru a-i permite lui să mă lovească şi să rasolesc totul.
Brady şi-a revenit şi s-a aruncat din nou asupra mea, dar
n-a durat mult până ce şi-a epuizat energia dând pumni
la întâmplare, fără să mă atingă. Mă ferisem de pumnii
lui Trenton mult mai repede decât putea javra aia să-i
dea.
Răbdarea mea ajunsese la capăt, aşa că l-am ademenit

pe Hoffman spre stâlpul din beton din centrul încăperii.
M-am oprit în faţa acestuia, ezitând suficient de mult
astfel încât adversarul meu să creadă că avea şansa sămi zboare faţa cu o lovitură năucitoare. Am făcut un pas
în lateral, în timp ce el şi-a pus toată forţa în ultima
lovitură, şi l-am izbit de stâlp. Ochii lui Hoffman au
înregistrat surpriza chiar înainte de a se face ghem.
Era rândul meu. L-am atacat imediat. O bufnitură
înfundată a anunţat faptul că Hoffman căzuse în cele din
urmă la pământ şi, după o scurtă tăcere, încăperea a
explodat. Adam a aruncat o cârpă roşie peste faţa lui
Hoffman, iar în clipa următoare lumea m-a înconjurat.
De cele mai multe ori, îmi făceau plăcere atenţia şi
afurisitele de „da”-uri ale celor care pariaseră pe mine,
însă de data asta lumea îmi stătea pur şi simplu în cale.
Am încercat să privesc peste marea de oameni s-o văd
pe Abby, dar când într-un sfârşit am izbutit să
întrezăresc locul unde ar fi trebuit să se afle ea, mi s-a
strâns stomacul. Dispăruse.
Zâmbetele s-au transformat în şoc atunci când i-am
îmbrâncit pe oamenii din calea mea.
— La naiba! Înapoi! Am urlat, împingând şi mai tare
pe măsură ce eram cuprins de panică.
Am ajuns cu greu şi în ultima încăpere, căutând-o pe
Abby prin întuneric.
— Pigeon!
— Sunt aici!

S-a izbit de mine, iar eu am cuprins-o în braţe. În
prima secundă m-am simţit uşurat, în următoarea eram
iritat.
— M-ai speriat îngrozitor! Aproape că a trebuit să
iniţiez o altă luptă ca să te găsesc… într-un final am
ajuns aici şi tu dispăruseşi.
— Mă bucur că te-ai întors. Nu ardeam de nerăbdare
să încerc să găsesc drumul prin întuneric.
Zâmbetul ei dulce m-a făcut să uit de orice, dar mi-am
amintit că ea era a mea. Cel puţin pentru încă o lună.
— Cred că ai pierdut pariul.
A venit şi Adam, călcând cu paşi mari, apăsaţi,
privind-o pe Abby, apoi aruncându-mi mie o căutătură
aspră.
— Trebuie să vorbim.
I-am făcut cu ochiul lui Abby.
— Mă întorc imediat.
L-am urmat pe Adam în cealaltă încăpere.
— Ştiu ce ai de gând să-mi spui…
— Ba nu, nu ştii, a mârâit Adam. Nu ştiu ce faci tu cu
ea, însă nu-ţi bate joc de banii mei.
Am râs scurt.
— Ai făcut un purcoi de bani în seara asta. Am să mă
revanşez f aţă de tine.
— Aşa să faci! Să nu se mai întâmple!
Adam mi-a trântit banii în palmă şi a plecat, izbindumă cu umărul. Am îndesat teancul de bani în buzunar şi

i-am zâmbit lui Abby.
— Vei avea nevoie de mai multe haine.
— Chiar ai de gând să mă obligi să stau cu tine timp
de o lună?
— Tu nu m-ai fi obligat să nu fac sex o lună?
A râs.
— Mai bine ne oprim la Morgan.
Orice încercare de a-mi disimula satisfacţia
incomensurabilă era sortită unui eşec de proporţii epice.
— Asta ar trebui să fie ceva interesant.
Trecând pe lângă noi, înainte de a se pierde în
mulţime, Adam i-a înmânat lui Abby nişte bani.
— Ai pariat? Am întrebat-o surprins.
— M-am gândit că ar trebui să am parte de o
experienţă completă.
Am luat-o de mână şi am condus-o spre fereastră,
apoi am sărit. Am ieşit târâş pe iarbă, apoi m-am întors,
aplecându-mă să o trag pe Abby.
Drumul spre Morgan a părut perfect. Era neaşteptat de
cald pentru anotimpul în care ne aflam, iar aerul îţi
dădea aceeaşi senzaţie electrică asemenea unei nopţi de
vară. Încercam să nu zâmbesc tot timpul ca un idiot, dar
era greu să n-o fac.
— Pentru numele lui Dumnezeu, ai vrea să stau cu
tine? M-a întrebat ea.
Am ridicat din umeri.
— Nu ştiu. E mult mai bine când eşti prin preajmă.

Shepley şi America ne-au aşteptat în maşină până
când am apărut cu restul de haine ale lui Abby. Odată ce
ei au pornit, ne-am dus în parcare şi am încălecat pe
motocicletă. Abby m-a prins cu braţele în jurul
pieptului, iar eu i-am acoperit mâinile cu ale mele.
Am inspirat adânc.
— Mă bucur că în seara asta eşti aici, Pidge. În viaţa
mea nu m-am distrat aşa de bine la o luptă.
Până când mi-a răspuns mi s-a părut o veşnicie. Şi-a
pus bărbia pe umărul meu.
— Asta s-a întâmplat fiindcă ai încercat să câştigi
pariul.
M-am întors s-o privesc drept în ochi.
— Bineînţeles c-am încercat.
A ridicat din sprâncene.
— De asta erai aşa de prost dispus azi? Fiindcă ştiai
că reparaseră boilerele şi că eu aveam să plec în seara
asta?
Pe moment, mă pierdusem în ochii ei, apoi am decis
că era timpul să tac. Am pornit motorul şi am condus
spre casă, mai încet decât condusesem… vreodată. Când
ajungeam la un stop, găseam o mare bucurie în a-mi
pune mâinile peste ale ei sau a-mi lăsa palma pe
genunchiul ei. Pe ea nu părea s-o deranjeze şi, ce-i
drept, eram foarte aproape de rai.
Am parcat în faţa blocului şi Abby a descălecat ca o
profesionistă, apoi am mers până la trepte.

— Nu-mi place să intru după ce ei au ajuns acasă. Am
senzaţia că îi întrerupem.
— Obişnuieşte-te! Aici va fi casa ta pentru
următoarele patru săptămâni, i-am zis, întorcându-mă.
Urcă!
— Poftim?
— Haide, te duc în cârcă!
Ea a chicotit, apoi mi-a sărit în spate. Am urcat,
ţinând-o de coapse. America a deschis uşa înainte să
ajungem în faţa ei şi a zâmbit.
— Ia uitaţi-vă la voi doi! Dacă n-aş fi ştiut…
— Las-o baltă, Mare! A strigat-o Shepley de pe
canapea.
Grozav. Shepley era în toane proaste.
America a zâmbit de parcă ar fi spus prea mult, apoi a
deschis uşa larg astfel încât să putem încăpea amândoi.
Am ţinut-o strâns pe Pidge şi ne-am prăbuşit pe fotoliu.
Ea a scâncit atunci când, glumind, m-am lăsat pe spate,
cu toată greutatea pe ea.
— Trav, eşti îngrozitor de vesel în seara asta. De unde
ţi se trage? L-a iscodit America.
— Mare, tocmai am câştigat un purcoi de bani. De
două ori mai mulţi decât am crezut că aş putea. De ce naş fi bucuros?
America a zâmbit.
— Ba nu, e altceva, a zis ea, privindu-mi mâna cu
care o băteam pe Abby peste coapsă.

— Mare! A avertizat-o Shepley.
— Bine, vorbim despre altceva. Abby, nu te-a invitat
Parker la petrecerea Sig Tau de la sfârşitul acestei
săptămâni?
Buna dispoziţie pe care o resimţeam a dispărut
instantaneu şi m-am întors spre Abby.
— Ăăă… cum? Nu mergem cu toţii?
— Eu voi fi acolo, a spus Shepley, cu ochii la
televizor.
— Şi asta înseamnă că şi eu merg, a zis America,
uitându-se răbdătoare la mine.
Ea îmi arunca momeala, sperând că m-aş fi oferit
voluntar să vin, însă eu eram mai îngrijorat de faptul că
Parker îi dăduse o afurisită de întâlnire lui Abby.
— Vine să te ia sau ceva de genul ăsta? Am întrebato.
— Nu, el doar mi-a spus de petrecere.
America a schiţat un zâmbet răutăcios şi aproape că
sărea în sus şi în jos de nerăbdare.
— Totuşi, a zis că vă vedeţi acolo. Chiar e un drăguţ.
I-am aruncat o privire iritată şi apoi m-am uitat la
Abby.
— Te duci?
— I-am zis că mă duc.
A ridicat din umeri.
— Tu mergi?
— Da, i-am răspuns fară ezitare.

La urma urmelor, nu era o petrecere pentru cupluri, ci
numai o ieşire la o bere în weekend. N-aveam nimic
împotriva acelui gen de ieşiri. Şi nici de-al dracului naveam de gând să-l las pe Parker să aibă parte de o seară
întreagă cu ea. Ea ar fi căzut pe spate… îhh, iar eu nici
măcar nu voiam să mă gândesc la aşa ceva. El şi-ar fi
afişat zâmbetul lui în stil Abercrombie sau ar fi dus-o la
restaurantul părinţilor lui pentru a se lăuda cu banii lui
sau ar fi găsit o altă modalitate de a-i da ei chiloţii jos.
Shepley s-a uitat la mine.
— Săptămâna trecută ai zis că nu mergi.
— M-am răzgândit, Shep. Care-i problema?
— Niciuna, a mormăit el, retrăgându-se în dormitorul
lui.
America s-a încruntat.
— Ştii prea bine care e problema, mi-a spus ea. De ce
nu încetezi să-l înnebuneşti şi s-o termini odată?
I s-a alăturat lui Shepley în cameră, iar vocile lor s-au
transformat în şoapte murmurate în spatele uşii închise.
— Păi, mă bucur că ştie toată lumea, a zis Abby.
Abby nu era singura încurcată de comportamentul lui
Shepley. Mai devreme, el mă tachinase în legătură cu
ea, iar acum era cam porc. Ce s-ar fi putut întâmpla de
atunci până acum ca el s-o fi luat razna? Poate că
Shepley avea să se simtă mai bine odată ce şi-ar fi dat
seama că eu mă hotărâsem în cele din urmă că o
terminasem cu alte fete şi că o doream numai pe Abby.

Poate faptul că recunoscusem că ţin la ea îl făcuse pe
Shepley să se îngrijoreze şi mai tare. Nu eram tocmai
genul de iubit tipic. Mda. Asta avea mai multă noimă.
M-am ridicat.
— Mă duc să fac un duş rapid.
— Se întâmplă ceva cu ei? M-a întrebat Abby.
— Nu, el e doar paranoic.
— E din cauza noastră, a ghicit ea.
O senzaţie ciudată de plutire m-a învăluit. Spusese „a
noastră”.
— Ce e? M-a întrebat, privindu-mă cu suspiciune.
— Ai dreptate. E din pricina noastră. Să nu adormi,
bine? Vreau să vorbesc ceva cu tine.
Mi-a luat mai puţin de cinci minute să mă spăl, dar
am mai rămas sub jetul de apă încă cinci minute,
plănuind ce să-i spun lui Abby. Să irosesc şi mai mult
timp nu reprezenta o opţiune. Ea se afla acolo pentru o
lună şi era perioada perfectă pentru a-i dovedi că nu
eram cel care credea ea că sunt. Pentru Abby, cel puţin,
eram diferit, şi am fi putut să ne petrecem următoarele
patru săptămâni risipind orice suspiciuni am fi avut.
Am ieşit de la duş şi m-am şters, emoţionat ca naiba
în legătură cu posibilităţile pe care aş fi putut să le
născocesc ca urmare a discuţiei noastre. Chiar înainte să
deschid uşa, am auzit o ceartă pe hol.
America spunea ceva pe un ton disperat. Am crăpat
uşa şi am ascultat.

— Abby, ai promis. Când ţi-am spus să laşi baltă
judecata, n-am vrut să spun să vă implicaţi într-o relaţie.
Am crezut că sunteţi doar prieteni!
— Asta şi suntem, a zis Abby.
— Ba nu, nu sunteţi! A replicat Shepley.
America a intervenit:
— Scumpule, ţi-am spus că o să fie bine.
— Mare, de ce muşamalizezi totul? Ţi-am spus că
asta se va întâmpla!
— Iar eu ţi-am zis că nu se va întâmpla! N-ai
încredere în mine?
Shepley s-a dus în camera lui cu paşi mari şi apăsaţi.
După câteva secunde de tăcere, am auzit-o iar pe
America:
— Nu reuşesc să-l fac să priceapă că, dacă tu şi cu
Travis o faceţi sau nu, asta nu ne va afecta pe noi. Dar sa ars de prea multe ori. Nu mă crede.
Fir-ar să fie, Shepley! Nu e tocmai o tranziţie lină.
Am mai deschis uşa încă puţin, suficient cât să-i văd
faţa lui Abby.
— Ce tot spui tu acolo, Mare? Travis şi cu mine nu
suntem împreună. Suntem doar prieteni. L-ai auzit mai
devreme… eu nu-l interesez în felul ăsta.
La naiba! Situaţia se înrăutăţea cu fiecare minut care
trecea.
— Tu ai auzit asta? A întrebat America, surprinderea
fiind evidentă în glasul ei.

— Păi, da.
— Şi crezi?
Abby a ridicat din umeri.
— Nu contează. Nu se va întâmpla. Oricum, mi-a zis
că nu mă vede în felul ăsta. În plus, el e total împotriva
angajamentelor, cu greu aş putea găsi o prietenă în afară
de tine care nu s-a culcat cu el, iar eu nu pot să fac faţă
toanelor lui.
Ultima fărâmă de speranţă s-a dus odată cu vorbele ei.
Dezamăgirea era zdrobitoare. Preţ de câteva secunde,
durerea a fost greu de stăpânit, până ce i-am permis
furiei să preia controlul. Furia era întotdeauna mai uşor
de stăpânit.
— Asta fiindcă nu numai că îl ştie pe Travis… a şi
vorbit cu Travis, Abby.
— Ce vrei să spui?
— Mare? A strigat-o Shep din dormitor.
America a oftat.
— Eşti cea mai bună prietenă a mea. Uneori cred că te
cunosc mai bine decât te cunoşti tu. Vă văd împreună şi
singura diferenţă între mine cu Shepley şi între tine cu
Travis e că noi facem sex. În afară de asta? Absolut
nicio diferenţă.
— Ba există o mare, uriaşă diferenţă. Aduce Shep
acasă fete în fiecare seară? Tu te duci mâine la petrecere
să-ţi pierzi vremea cu vreun tip cu un imens potenţial
pentru întâlniri? Mare, tu ştii că n am cum să mă implic

într-o relaţie cu Travis. Nici măcar nu ştiu de ce
discutăm pe tema asta.
— Abby, eu nu-mi închipui lucruri. În ultima lună ai
petrecut cu el aproape fiecare clipă. Recunoaşte, ai nişte
sentimente pentru el.
N-am mai putut să ascult niciun cuvânt în plus.
— Las-o baltă, Mare! I-am spus.
Amândouă au tresărit speriate la auzul vocii mele.
Privirea mi s-a întâlnit cu a lui Abby. Ea nu părea
stânjenită, nu părea să regrete câtuşi de puţin, ceea nu
făcea decât să mă calce şi mai rău pe nervi. Eu îmi
întinsesem gâtul, iar ea mi-l tăiase.
Înainte să spun vreo prostie, m-am retras în camera
mea. Nu m-a ajutat să stau jos. Nici să stau în picioare,
să fac paşi sau flotări. Pereţii mă apăsau tot mai mult cu
fiecare secundă. Furia clocotea înăuntrul meu asemenea
unei susbstanţe chimice instabile, gata să explodeze.
Unica mea opţiune era să ies din apartament şi să
încerc să mă relaxez cu câteva shoturi. The Red. Aş fi
putut să mă duc la The Red. Cami era de serviciu la bar.
Ea ar fi putut să-mi spună ce să fac. Ea ştia întotdeauna
cum să-mi vorbească pentru a mă calma. Şi Trenton o
plăcea din acelaşi motiv. Ea era sora mai mare a trei
băieţi şi nu dădea înapoi când venea vorba de
chestiunile legate de accesele noastre de furie.
Mi-am tras un tricou şi o pereche de jeanşi şi mi-am
înşfăcat ochelarii, cheile de la motocicletă, jacheta, iar

apoi mi-am vârât picioarele în ghete înainte să pornesc
pe hol.
Abby a făcut ochii mari când m-a văzut apărând de
după colţ. Slavă Domnului că aveam ochelarii la ochi.
Nu voiam să citească durerea din ei.
— Pleci? M-a întrebat, ridicându-se în capul oaselor.
Unde te duci?
Am refuzat să recunosc rugămintea din vocea ei.
— Ies.

X
ÎNFRÂNŢI
Nu i-a trebuit mult lui Cami să-şi dea seama că nu
eram un bun companion. A continuat să se ocupe de
berile ei cât timp am stat pe locul meu obişnuit de la
barul din The Red. Culorile luminilor de deasupra
noastră se fugăreau prin încăpere, iar muzica aproape că
era suficient de tare pentru a-mi îneca gândurile.
Pachetul meu de Mariboro Reds era pe terminate, însă
nu acesta era motivul sentimentului de apăsare pe care îl
simţeam în piept. Câteva fete veniseră şi plecaseră,
încercând să intre în vorbă cu mine, dar eu nu-mi
puteam lua privirea de la ţigara pe jumătate fumată pe
care o ţineam între două degete. Scrumul era atât de
lung, încât era doar o chestiune de timp până avea să

cadă, aşa că doar priveam la jarul care licărea pe
marginea hârtiei, încercând să-mi îndepărtez gândurile
de la acea senzaţie de pierdere pe care muzica nu o
putea înăbuşi.
Când mulţimea din bar s-a mai rărit, iar Cami nu mai
alerga cu o mie de kilometri pe oră, a pus un pahar gol
de shot în faţa mea, apoi l-a umplut ochi cu Jim Beam.
Am dat să-l apuc, însă ea mi-a acoperit brăţara din piele
neagră de la încheietura mâinii cu degetele ei tatuate
care alcătuiau expresia baby doll atunci când îşi ţinea
pumnii alăturaţi.
— În regulă, Trav. Ia s-auzim!
— Ce să auzi? Am întrebat-o, făcând o încercare slabă
de a-mi trage mâna.
Ea a clătinat din cap.
— Despre fată?
Buzele mele au atins paharul, pe care l-am dat peste
cap, lăsând lichidul să-mi ardă gâtul.
— Care fată?
Cami şi-a dat ochii peste cap.
— Care fată? Vorbeşti serios? Cu cine crezi că
vorbeşti?
— Bine, bine. E Pigeon.
— Pigeon? Glumeşti.
Am râs scurt.
— Abby. E o porumbiţă. O porumbiţă demonică – mă
freacă la cap atât de rău, încât nu mai pot gândi cum

trebuie. Nimic nu mai are vreo noimă, Cam. Toate
regulile pe care mi le-am impus vreodată se frâng una
câte una. Sunt un fătălău. Ba nu… mai rău. Eu sunt
Shep.
Cami a râs.
— Vorbeşte frumos.
— Ai dreptate. Shepley e un tip de treabă.
— Şi vorbeşte frumos şi despre tine, mi-a spus ea,
aruncând o cârpă pe tejghea şi împingând-o cu mişcări
circulare. Doamne, Trav, să te îndrăgosteşti de cineva nu
e un păcat!
M-am uitat în jur.
— Sunt confuz. Vorbeşti cu mine sau cu Dumnezeu?
— Vorbesc serios. Aşadar, ai anumite sentimente
pentru ea. Şi ce-i cu asta?
— Ea mă urăşte.
— Nuu!
— Ba nu, am auzit-o în seara asta. Din întâmplare.
Crede că sunt un gunoi.
— A zis ea asta?
— Mai mult sau mai puţin.
— Păi, cam eşti.
M-am încruntat.
— Mulţumesc mult.
A întins mâinile, cu coatele sprijinite pe tejghea.
— Bazându-mă pe purtarea ta din trecut, cred că eşti
de acord, lui? Ce vreau să spun e… că poate pentru ea

n-ai fi. Poate pentru ea ai putea fi un om mai bun.
Mi-a mai turnat un shot, iar eu nu i-am oferit şansa să
mă oprească înainte să-l dau pe gât.
— Ai dreptate. Am fost un gunoi. Oare m-aş putea
schimba? La dracu, nu ştiu. Probabil că nu suficient cât
s-o merit.
Cami a ridicat din umeri, punând sticla înapoi la locul
ei.
— Cred că ar trebui s-o laşi pe ea să hotărască asta.
Mi-am aprins o ţigară şi am tras adânc, adăugând
fumul din plămânii mei la întunericul desăvârşit din
încăpere.
— Aruncă-mi o bere!
— Trav, cred că ai băut destul.
— Cami, dă-mi naibii o bere!
M-am trezit cu soarele după-amiezii strălucind printre
jaluzele, însă se putea foarte bine să fi fost prânzul întrun deşert cu nisip alb. Pleoapele mi s-au închis
instantaneu, respingând lumina.
Simţeam în gura uscată un amestec de respiraţie de
dimineaţă, de chimicale şi de urină de pisică. Uram
inevitabila senzaţie de câlţi în gură care venea după o
noapte de băut din greu.
Pe loc, mintea mea a scormonit după amintirile nopţii
precedente, dar n-a găsit nimic. Se dăduse o petrecere,
dar unde şi cu cine era un mister deplin.
M-am uitat în stânga mea, văzând păturile trase. Abby

se trezise deja. Coborând cu picioarele goale pe podea
am avut o senzaţie ciudată. Am pornit târşâindu-mi
picioarele şi am găsit-o pe Abby dormind în fotoliu.
Confuzia m-a făcut să mă opresc şi să mă panichez.
Creierul meu plutea în alcool, continuând să-mi
cântărească gândurile. De ce nu dormea în pat? Ce
făcusem de o obligasem să doarmă în fotoliu? Inima a
început să-mi bată repede, apoi le-am văzut: două
ambalaje goale de prezervative.
La dracu! La dracu! Noaptea precedentă a năvălit
peste mine în valuri: bând mai mult, fetele alea refuzând
să plece atunci când le-am spus şi, în cele din urmă,
oferta mea de a le oferi amândurora o distracţie pe
cinste – în acelaşi timp – şi aprobarea lor entuziastă.
Mi-am acoperit faţa cu mâinile. Le dusesem acolo.
Le-o trăsesem acolo. Probabil că Abby auzise tot. O,
Doamne! N-aş fi putut s-o fac şi mai lată. Asta depăşea
cu mult răul. De îndată ce se trezea, avea să-şi facă
bagajele şi să plece.
M-am aşezat pe canapea, continuând să-mi ţin mâinile
căuş la gură şi la nas şi s-o privesc pe ea. Ce-aş fi putut
să fac să îndrept lucrurile?
Prin minte mi-au trecut idei prosteşti, una după alta.
Timpul trecea. Încercând să fac cât mai puţin zgomot,
m-am repezit în dormitor, mi-am schimbat hainele şi
apoi am crăpat uşa de la dormitorul lui Shepley.
America s-a foit, iar Shepley a ridicat capul.

— Ce vrei, Trav? A şoptit el.
— Trebuie să împrumut maşina ta. Numai pentru o
secundă. Trebuie să iau nişte chestii.
— Bine… a spus el somnoros.
Cheile au zăngănit când le-am luat de pe comodă şi
m-am oprit.
— Fă-mi o favoare. Dacă se trezeşte înainte să mă
întorc, trage de timp, bine?
Shepley a inspirat adânc.
— Voi încerca, Trav, dar, omule… noaptea trecută a
fost…
— A fost rău, nu-i aşa?
Shepley a făcut o grimasă.
— Nu cred că o să rămână, vere, îmi pare rău.
Am dat din cap.
— Tu încearcă.
O ultimă privire aruncată spre chipul lui Abby
dormind m-a impulsionat să mă mişc mai repede.
Chargerul de-abia reuşea să, atingă viteza cu care aş fi
vrut eu să meargă. Am prins un semafor pe roşu chiar
înainte să fi ajuns la supermarket, ceea ce m-a făcut să
urlu şi să lovesc cu pumnii în volan.
— La naiba! Schimbă-ţi culoarea!
Câteva secunde mai târziu, luminile s-au schimbat din
roşu în verde, iar cauciucurile s-au învârtit de câteva ori
în gol înainte să capete tracţiune.
Din parcare m-am năpustit în magazin, pe deplin

conştient de faptul că arătam ca un nebun după felul în
care smulsesem un cărucior din şirul celorlalte. De la un
raion la altul, am înşfăcat toate lucrurile care credeam că
îi plăceau ei sau pe care mi-am amintit că le mâncase
sau despre care îmi vorbise. La capătul unui raft atârna
o chestie roz, buretoasă, care a sfârşit prin a ajunge şi ea
în coşul meu.
O scuză n-avea s-o facă să rămână, dar poate că un
gest avea. poate că avea să înţeleagă cât de rău îmi
părea. M-am oprit la câţiva metri de casa de marcat,
simţindu-mă deznădăjduit. Nimic n-avea să funcţioneze.
— Domnule? Aţi terminat?
Abătut, am clătinat din cap.
— Nu… nu ştiu.
Femeia m-a privit o clipă, vârându-şi mâinile în
buzunarele şorţului ei în dungi albe, galben şi muştar.
— Vă pot ajuta să găsiţi ceva?
Fără să-i răspund, am împins căruciorul în faţa casei
de marcat, urmărind-o cum scana alimentele preferate
ale lui Abby. Asta era cea mai tâmpită idee din istoria
ideilor, iar unica femeie în viaţă de care îmi păsa avea
să-mi râdă în nas în timp ce îşi făcea bagajele.
— Optzeci şi patru de dolari şi şaptezeci şi şapte de
cenţi.
O trecere rapidă a cârdului prin dispozitiv şi sacoşele
erau deja în mâna mea. Am fugit spre parcare şi, în
câteva secunde, pe drumul de întoarcere spre casă,

Chargerul îşi scutura toate pânzele de păianjen pe care
le avea pe ţevi şi am intrat vijelios pe uşă.
Am urcat treptele două câte două. America şi Shepley
erau pe canapea. Televizorul era pornit, însă fară sonor.
Slavă Domnului! Ea încă dormea. Am trântit sacoşele
pe blatul de bucătărie şi am încercat să fac în aşa fel ca
dulapurile să nu crape de cât de multe lucruri vâram în
ele.
— Să mă anunţaţi când se trezeşte Pidge, bine? I-am
rugat pe un ton blând. Am luat spaghete şi clătite şi
căpşuni şi rahatul ăla de terci cu fulgi de ciocolată, iar ei
îi plac cerealele Fruity Pebbles, nu, Mare? Am întrebato, întorcându-mă.
Abby era trează, zgâindu-se la mine din fotoliu.
Rimelul i se întinsese pe sub ochi. Arăta la fel de rău pe
cât mă simţeam eu.
— Bună, Pigeon!
S-a uitat la mine timp de câteva secunde cu o privire
lipsită de orice expresie. Am făcut câţiva paşi, intrând în
camera de zi mai emoţionat decât în seara primei mele
lupte.
— Pidge, ţi-e foame? Îţi fac nişte clătite. Sau avem
ăăă… faină de ovăz. Şi ţi-am luat şi rahatul ăla spumos,
roz, cu care se epilează fetele, şi un uscător de păr, şi
ăăă… ăăă… o secundă numai, e aici.
Am înşfăcat una dintre sacoşe, am dus-o în dormitor
şi am răsturnat-o pe pat. În timp ce mă uitam la lufa roz

care credeam eu că o să-i placă, mi-au atras atenţia
bagajele lui Abby, închise şi stând în aşteptare lângă uşă.
Mi s-a făcut stomacul ghem şi senzaţia de câlţi în gură
mi-a revenit. M-am întors, încercând să-mi ţin firea.
— Lucrurile tale sunt împachetate.
— Ştiu, mi-a zis ea.
Aveam o senzaţie dureroasă de usturime în piept.
— Pleci.
Abby s-a uitat la America, care mă privea de parcă mă
voia mort.
— Tu chiar te aşteptai ca ea să rămână?
— Iubito, a şoptit Shepley.
— La dracu, Shep, să nu începi! Să nu îndrăzneşti să-i
iei apărarea în faţa mea!
Am înghiţit cu greu.
— Pidge, îmi pare tare rău! Nici măcar nu ştiu ce să
spun.
— Hai, Abby, a zis America.
S-a ridicat şi a tras-o de braţ, însă Abby a rămas
aşezată. Am făcut un pas, dar America a arătat cu
degetul spre mine.
— Dumnezeu mi-e martor, Travis! Dacă încerci s-o
opreşti, te stropesc cu benzină şi-ţi dau foc când dormi!
— America! A implorat-o Shepley.
Asta ameninţa să ia repede o turnură nasoală în toate
privinţele.
— Sunt bine, a spus Abby, exasperată.

— Cum adică, eşti bine? A vrut Shepley să ştie.
Abby şi-a dat ochii peste cap şi a gesticulat înspre
mine.
— Azi-noapte Travis a adus femei de la bar. Şi ce-i cu
asta?
Am închis ochii, vrând să alung durerea. Oricât de
tare mi-aş fi dorit ca Abby să nu plece, nu-mi trecuse
nicicând prin minte că ea nu dădea doi bani pe toată
povestea.
America s-a încruntat.
— Hmm, Abby. Vrei să zici că n-ai nicio problemă cu
ceea ce s-a întâmplat?
Abby ne-a privit pe toţi.
— Travis poate să aducă acasă pe oricine doreşte.
Este apartamentul lui.
Mi-am înghiţit nodul din gât.
— Nu tu ţi-ai împachetat lucrurile?
Ea a scuturat din cap şi s-a uitat la ceas.
— Nu, iar acum am să despachetez tot. Trebuie să
mănânc, să fac un duş, să mă îmbrac, a spus, intrând în
baie.
America mi-a aruncat o privire ucigătoare, dar eu am
ignorat-o şi m-am dus spre baie, bătând uşor la uşă.
— Da? A rostit Abby cu un firicel de voce.
— Rămâi?
Am închis ochii, aşteptându-mi pedeapsa.
— Pot să plec dacă vrei, dar un pariu e un pariu.

Mi-am sprijinit capul de uşă.
— Nu vreau să pleci, dar nu te-aş învinovăţi dacă ai
face-o.
— Vrei să spui că nu mai sunt obligată să respect
pariul? Răspunsul era uşor, însă nu voiam s-o fac să
rămână dacă ea nu voia. În acelaşi timp, eram îngrozit so las să plece.
— Dacă spun da, vei pleca?
— Păi, da. Caraghiosule, doar nu locuiesc aici, mi-a
răspuns ea. Un râs slab a răzbătut prin lemnul uşii. Numi dădeam seama dacă era supărată sau doar obosită
pentru că îşi petrecuse noaptea în fotoliu, însă dacă era
prima variantă, nici nu se putea pune problema s-o las
să plece. N-aş mai fi văzut-o niciodată.
— Atunci, nu, pariul este încă în vigoare.
— Acum, pot să fac un duş? M-a întrebat ea, cu un
glas pierit.
— Da…
America a apărut pe hol, călcând apăsat şi s-a oprit
drept în faţa mea.
— Eşti un ticălos egoist, a mârâit ea, trântind în urma
ei uşa camerei lui Shepley.
M-am dus în dormitorul meu, am luat halatul lui Abby
şi o pereche de papuci de casă, apoi m-am întors la uşa
băii. Chiar dacă rămânea, s-o linguşesc nu părea o idee
proastă.
— Pigeon? Ţi-am adus nişte lucruri.

— Pune-le pe chiuvetă! Le iau eu.
Am deschis uşa şi i-am pus lucrurile pe marginea
chiuvetei, privind în podea.
— Am fost nebun. Te-am auzit când ai vorbit cu
America şi i-ai spus tot ce nu e în regulă cu mine, şi asta
m-a scos din sărite. Am vrut doar să ies şi să beau
câteva pahare şi să încerc să înţeleg anumite chestii, dar,
înainte să-mi dau seama, m-am îmbătat mangă şi fetele
alea…
M-am oprit, încercând să-mi împiedic vocea să se
frângă.
— Azi-dimineaţă m-am trezit şi am văzut că nu erai
în pat, iar când Ic am găsit pe fotoliu şi am văzut
păturile pe covor, mi-a fost greaţă.
— Puteai pur şi simplu să mă întrebi în loc să-ţi
cheltuieşti toţi banii la băcănie numai ca să mă mituieşti
să rămân.
— Pidge, nu-mi pasă de bani. M-am temut c-ai să
pleci şi că n-ai să mai vorbeşti niciodată cu mine.
— N-am vrut să-ţi rănesc sentimentele, mi-a spus ea
pe un ton sincer.
— Ştiu că n-ai vrut. Şi mai ştiu că nu contează ce
spun acum, pentru că am dat-o în bară… aşa cum o fac
mereu.
— Trav?
— Da?
— Să nu mai conduci niciodată motocicleta când eşti

beat, bine?
Voiam să spun mai multe, să-i cer iar scuze şi să-i
spun că eram mort după ea – şi că asta, fără exagerare,
mă înnebunea, căci nu ştiam cum să mă descurc cu ceea
ce simţeam –, însă nu-mi găseam cuvintele. Gândurile
mele erau concentrate numai asupra faptului că, după
toate cele întâmplate şi după tot ce-i spusesem, singurul
lucru pe care ea l-a făcut a fost să mă dojenească pentru
că eu condusesem beat.
— Da, bine, i-am spus, închizând uşa.
M-am prefăcut că mă uit atent la televizor în timp ce
Abby se aranja în baie şi în dormitor pentru petrecerea
de la casa frăţiei, iar apoi am decis să mă îmbrac înainte
ca ea să aibă din nou nevoie să meargă la baie.
În dulap atârna o cămaşă neşifonată, aşa că am luat-o
pe aceea, împreună cu o pereche de jeanşi. Mă simţeam
caraghios, stând în faţa oglinzii, luptându-mă cu
nasturele de la manşetă. În cele din urmă m-am lăsat
păgubaş şi mi-am suflecat mânecile. Oricum, acesta era
stilul meu.
Am ieşit pe hol şi m-am trântit din nou pe canapea,
auzind uşa de la baie închizându-se şi picioarele goale
ale lui Abby lipăind pe podea.
Timpul, conform ceasului meu, părea să nu înainteze
deloc şi, desigur, la televizor nu erau nimic altceva decât
nişte operaţiuni de salvare din urgiile vremii şi o
reclamă la Slap Chop. Eram agitat şi plictisit. Nu era o

combinaţie bună pentru mine.
Când răbdarea mi-a ajuns la limită, am ciocănit la uşa
băii.
— Intră, a spus Abby.
Era în picioare în mijlocul încăperii, iar în faţa ei, pe
podea, se găsea o pereche de pantofi cu tocuri înalte.
Abby era frumoasă mereu, dar în acea seară niciun fir
de păr nu era nelalocul lui; arăta de parcă ar fi trebuit să
se afle pe coperta uneia dintre acele reviste de modă pe
care le vezi la casele de marcat de la băcănii. Fiecare
părticică din ea era dată cu loţiune, netedă, lustruită la
perfecţie. Simpla vedere a ei aproape că m-a făcut să
cad în fund. Tot ce-am reuşit să fac a fost să stau acolo,
consternat, până ce, într-un final, am reuşit să scot un
singur cuvânt.
— Uau!
A zâmbit şi şi-a examinat rochia. Surâsul ei dulce m-a
trezit din nou la realitate.
— Arăţi uimitor, i-am spus, incapabil să-mi iau ochii
de la ea.
S-a aplecat să se încalţe, mai întâi un picior, apoi
celălalt.
Materialul negru şi mulat al rochiei a alunecat uşor în
sus, expunând încă un centimetru din pielea coapselor
ei.
S-a ridicat şi mi-a aruncat o scurtă privire
cercetătoare.

— Şi tu arăţi bine.
Mi-am vârât mâinile în buzunare, refuzând să-i spun:
aş putea să mă îndrăgostesc de tine în clipa asta sau
oricare alt lucru stupid dintre cele care îmi bombardau
mintea.
I-am oferit braţul şi Abby l-a acceptat, permiţându-mi
s-o însoţesc pe holul ce dădea spre camera de zi.
— Parker o să facă pe el când o să te vadă, i-a spus
America.
Una peste alta, America era o fată bună, însă eu
tocmai descopeream cât de afurisită putea să fie dacă
dădeai greş în faţa ei. Am încercat să n-o calc pe picior
în timp ce ne duceam spre Chargerul lui Shepley şi miam ţinut gura tot drumul spre casa Sig Tau.
În momentul în care Shepley a deschis portierele, am
auzit o muzică insuportabilă venind dinspre casă.
Cuplurile se sărutau şi se amestecau unele cu altele;
bobocii care aveau obligaţii alergau încoace şi încolo,
încercând să limiteze cât mai mult stricăciunile, iar
fetele din comunitate mergeau cu grijă, ţinându-se de
mâini, cu paşi mici, săltaţi, străduindu-se să traverseze
iarba moale fără să-şi înfigă tocurile cui în pământ.
Eu şi Shepley mergeam în frunte, cu America şi Abby
imediat în urma noastră. Am îndepărtat din cale un
pahar roşu de plastic şi.im deschis uşa, ţinând-o pentru
fete. Încă o dată, Abby n-a remarcat gestul.
Un vraf de pahare roşii din plastic era stivuit pe masa

din bucătărie, alături de butoiul cu bere. Am umplut
două şi i-am adus unul lui Abby.
— Să nu accepţi băutură decât de la mine sau de la
Shepley. Nu vreau să-ţi strecoare cineva ceva în băutură.
Ea şi-a dat ochii peste cap.
— Travis, n-o să-mi pună nimeni nimic în băutură.
În mod evident, nu era familiarizată cu apucăturile
unora din frăţie. Eu însă auzisem poveşti, adevărat, nu
despre cineva anume.
Ceea ce era de bine, căci dacă l-aş fi prins pe vreunul
făcând aşa ceva, l-aş fi bătut fară nici cea mai mică
şovăire până ar fi făcut pe el.
— Te rog să nu bei nimic ce nu vine de la mine, bine?
Nu mai eşti în Kansas, Pigeon.
— Asta n-am mai auzit-o până acum, mi-a trântit-o
ea, dând pe gât o jumătate de pahar de bere.
Putea să bea, de asta eram sigur.
Am stat în hol, lângă scări, încercând să ne prefacem
că totul era în regulă. Coborând, câţiva dintre fraţii mei
s-au oprit din pălăvrăgeală şi la fel au făcut şi unele
dintre fetele din comunitate, însă le-am dat iute papucii,
sperând că Abby nu observase. Am avut noroc, nu
văzuse nimic.
— Vrei să dansăm? Am întrebat, trăgând-o de mână.
— Nu, mulţumesc, mi-a răspuns ea.
După ceea ce se întâmplase în seara precedentă, n-o
puteam învinui. Eram norocos că încă vorbea cu mine.

Degetele ei fine, elegante, m-au atins pe umăr.
— Trav, sunt doar obosită.
Mi-am pus mâna peste a ei, gata să-i cer iar scuze, să-i
spun că mă uram pentru ce-i făcusem, însă şi-a luat
privirea de la mine, îndreptându-şi-o către altcineva.
— Bună, Abby! Ai reuşit s-ajungi!
Mi s-a ridicat părul la ceafa. Parker Hayes. Lui Abby i
s-au luminat ochii şi, cu o mişcare rapidă, şi-a tras mâna
de sub a mea.
— Mda, suntem aici de-o oră sau mai bine.
— Arăţi incredibil! A strigat el.
Am făcut o mutră spre el, însă era atât de vrăjit de
Abby, că nici n-a observat.
— Mulţumesc, i-a spus ea.
Mi-a trecut prin minte că nu eram singurul care o
făcea să zâmbească în felul acela şi, brusc, m-am
străduit să-mi ţin iritarea în frâu.
Parker a dat din cap în direcţia camerei de zi şi a
zâmbit.
— Vrei să dansezi?
— Nţ, sunt cam obosită.
O undă de uşurare mi-a domolit accesul de furie. Nu
era vorba de mine; ea chiar era prea obosită să danseze,
dar n-a durat mult până ce furia mi-a revenit. Era
obosită deoarece stătuse trează jumătate de noapte din
pricina zgomotelor produse de cele pe care le adusesem
eu acasă, iar cealaltă jumătate de noapte dormise în

fotoliu. Acum Parker era acolo, năpustindu-se precum
cavalerul în armură strălucitoare, aşa după cum făcea
mereu.
Parker s-a uitat la mine, netulburat de expresia de pe
chipul meu.
— Credeam că nu vii.
— M-am răzgândit, i-am răspuns, încercând din
răsputeri să nu-i trag un pumn şi să şterg astfel rezultatul
a patru ani de lucrări de ortodonţie.
— Văd asta, a spus Parker, uitându-se la Abby. Vrei să
ieşi puţin la aer?
Ea a dat aprobator din cap, iar eu m-am simţit de
parcă cineva mă lăsase fără aer. L-a urmat pe Parker pe
scări în sus. Am privit cum el s-a oprit, întinzându-se
pentru a o lua de mână şi continuând să urce la al doilea
etaj. Când au ajuns în capul scărilor, Parker a deschis
uşa spre balcon.
Abby a dispărut şi eu am închis strâns ochii,
încercând să blochez ţipătul din mintea mea. Totul îmi
spunea să urc acolo şi s-o aduc înapoi. M-am apucat
strâns de balustradă, ezitând.
— Pari foarte enervat, mi-a spus America, ciocninduşi paharul roşu de al meu.
Am făcut ochii mari.
— Ba nu. De ce?
— Nu mă minţi! Unde e Abby?
— Sus. Cu Parker.

— A!
— Asta ce vrea să însemne?
A ridicat din umeri. Ea era acolo de ceva mai mult de
o oră şi deja avea în ochi acel luciu familiar.
— Eşti gelos.
Mi-am schimbat centrul de greutate, nesimţindu-mă în
largul meu cu altcineva, în afară de Shepley, care era
atât de direct.
— Unde e Shep?
America şi-a dat ochii peste cap.
— Îşi îndeplineşte îndatoririle de boboc.
— Măcar el nu e nevoit să rămână la urmă să cureţe.
A dus paharul la gură şi a luat o sorbitură. Nu ştiam
cum de încă mai era exaltată când bea în felul ăla.
— Aşadar, eşti?
— Ce să fiu?
— Gelos?
M-am încruntat. De obicei, America nu era atât de
enervantă.
— Nu.
— Numărul doi.
— Poftim?
— Asta-i minciuna numărul doi.
M-am uitat în jur. Shepley avea să mă salveze curând.
— Azi-noapte tu chiar ai făcut-o de oaie, mi-a zis ea,
ochii limpezindu-i-se brusc.
— Ştiu.

Şi-a mijit ochii, uitându-se urât la mine cu atâta
intensitate, încât mi-aş fi dorit să mă fac mic din nou.
America Mason era doar o blondă minionă, însă când
voia, era intimidantă ca naiba.
— Ar trebui să pleci, Trav.
S-a uitat în sus, spre capul scărilor.
— El este ceea ce Abby crede că îşi doreşte.
Am scrâşnit din dinţi. Ştiam lucrul acesta deja, dar era
mult mai rău să-l aud de la America. Înainte de asta, mă
gândisem că poate avea să fie bine cu mine şi cu Abby
şi că într-un fel nu eram chiar un idiot că o urmăream.
— Ştiu.
— Nu cred că ştii.
Nu i-am răspuns, încercând să n-o privesc. M-a
apucat de bărbie cu o mână, strivindu-mi obrajii de
dinţi.
— Ştii?
Am încercat să vorbesc, dar degetele ei îmi striveau
acum buzele. M-am smucit înapoi şi i-am îndepărtat
mâna.
— Probabil că nu. Nu e de notorietate faptul că eu aş
face lucrurile aşa cum trebuie.
America m-a privit timp de mai multe secunde, apoi
mi-a zâmbit.
— Bine, atunci.
M-a pălmuit peste obraji, apoi a arătat cu degetul spre
mine.

— Tu, Mad Dog, eşti exact cel de care am venit eu
aici s-o apăr. I ar ştii ceva? Cu toţii suntem înfrânţi întrun fel sau în altul. Chiar şi cu monumentala ta boacănă,
s-ar putea ca tu să fii exact ceea ce îi trebuie ei. Mai ai o
şansă, mi-a zis ea, ţinându-şi arătătorul la un centimetru
de nasul meu. Numai una. N-o da în bară… ştii tu…
mai mult ca de obicei.
America a dispărut pe hol. Era atât de ciudată.
Petrecerea se desfăşura ca de obicei: drama, un
conflict sau două, fetele ciorovăindu-se, un cuplu sau
două ajungând să se certe, femeia plecând înlăcrimată,
iar apoi vagabondul fie leşina, fie vomita în vreun loc
care nu avea o asemenea destinaţie.
Mi-am îndreptat privirea spre capul scărilor de mai
multe ori decât ar fi trebuit s-o fac. Cu toate că fetele
practic mă implorau să le iau acasă, am continuat să
veghez, încercând să nu mi-i imaginez pe Abby şi pe
Parker având o relaţie sau, mai rău, el făcând-o să râdă.
— Bună, Travis, m-a salutat o voce piţigăiată şi veselă
de undeva din spatele meu.
Nu m-am întors, dar n-a durat mult până ca fata să
ajungă în raza mea vizuală. S-a rezemat de stâlpul
balustradei.
— Pari plictisit. Cred că ar trebui să-ţi ţin companie.
— Nu sunt plictisit. Poţi să pleci, i-am spus,
verificând iarăşi capătul scărilor.
Abby stătea sus, cu spatele la scări.

— Eşti atât de amuzant, a chicotit ea.
Abby a trecut pe lângă mine, îndreptându-se spre
holul unde stătea America. Am urmat-o, lăsând-o pe fata
cea beată să vorbească singură.
— Voi puteţi să vă duceţi înainte, mi-a spus Abby
încântată. Parker s-a oferit să mă conducă acasă cu
maşina.
— Poftim? A întrebat America, ochii ei obosiţi
strălucind aidoma unui foc în aer liber.
— Poftim? Am întrebat şi eu, incapabil să-mi reţin
iritarea.
America s-a întors.
— E vreo problemă?
M-am uitat urât la ea. Ştia prea bine ce problemă era.
Am prins-o pe Abby de cot şi am tras-o după colţ.
— Nici măcar nu-l cunoşti pe tipul ăsta.
Abby şi-a tras braţul.
— Travis, asta nu e treaba ta.
— Pe dracu nu-i! Nu te las să mergi acasă cu un
străin. Dacă încearcă ceva cu tine?
— Şi mai bine! E drăguţ.
Nu-mi venea să cred. Ea chiar îi cădea în plasă.
— Parker Hayes, Pidge? Zău? Parker Hayes. Şi, mă
rog, ce nume mai e şi ăsta?
Ea şi-a încrucişat braţele la piept şi şi-a ridicat bărbia.
— Încetează, Trav! Te porţi ca un ticălos.
Livid, m-am aplecat spre ea.

— Îl omor dacă te atinge!
— Îmi place de el.
Una era să presupun că ea fusese prostită şi alta s-o
aud recunoscând. Era prea bună pentru mine – la naiba,
cu siguranţă prea bună şi pentru Parker Hayes. De ce o
lua valul pentru idiotul ăla? Mi s-a încordat faţa ca
reacţie la furia care îmi curgea prin vene.
— Bine. Dacă se va sfârşi cu el trântindu-te pe
bancheta din spate, să nu vii la mine plângând.
A rămas cu gura căscată, ofensată şi furioasă.
— Nu-ţi face griji, n-o să vin! Mi-a spus,
împingându-mă cu umerii ca să treacă.
Mi-am dat seama ce spusesem şi, oftând, am apucat-o
de braţ, fără să mă întorc de fapt.
— N-am vorbit serios, Pidge. Dacă îţi face ceva rău –
şi dacă te face să te simţi jenată – să-mi spui!
Umerii i-au coborât.
— Ştiu că n-ai vorbit serios. Dar trebuie să încetezi cu
chestia asta superprotectoare de frate mai mare pe care o
tot faci.
Am râs scurt. Chiar nu pricepea.
— Nu mă joc de-a fratele mai mare, Pigeon. Nici
măcar pe-aproape.
Parker a apărut de după colţ, cu mâinile în buzunare.
— E totul aranjat?
— Da, hai să mergem, a spus Abby, luându-l pe
Parker de braţ. Mi-am imaginat cum alerg pe urmele lui

şi îl lovesc cu cotul în ceafa, dar atunci Abby s-a întors
şi m-a văzut ţintuindu-l cu privirea, încetează! A rostit
ea pe muteşte.
A plecat cu Parker, iar el i-a ţinut uşa deschisă. Pe
chipul ei s-a întipărit un zâmbet de apreciere a gestului
său.
Desigur. Când l-am făcut eu, n-a băgat de seamă.

XI
FRIG
MUŞCĂTOR
Să merg singur spre casă pe bancheta din spate a
Chargerului lui Shepley n-a fost tocmai o încântare.
America s-a descălţat de pantofii ei cu tocuri înalte şi
chicotea în timp ce-l împungea pe Shepley cu degetul
mare de la picior. Probabil că el era îndrăgostit
nebuneşte de ea, căci pur şi simplu zâmbea, amuzânduse de râsul ci contagios.
Mi-a sunat telefonul. Era Adam.
— Am un novice într-o oră. La subsol la Hellerton.
— Mda, ăăă… nu pot.
— Poftim?
— M-ai auzit. Am spus că nu pot.
— Eşti bolnav? M-a întrebat Adam, din voce
răzbătându-i o furie crescândă.

— Nu. Trebuie să mă asigur că Pidge ajunge teafără
acasă.
— Am avut o mulţime de necazuri până să aranjez
asta, Maddox.
— Ştiu. Îmi pare rău. Trebuie să închid.
Când Shepley a tras în parcarea din faţa
apartamentului, iar Porsche-ul lui Parker nu se vedea
nicăieri, am oftat.
— Vere, vii? M-a întrebat Shepley, răsucindu-se în
scaunul lui.
— Da, i-am spus şi am privit în jos. Da, aşa cred.
Shepley şi-a tras scaunul în faţă să-mi facă loc să ies,
iar eu m-am oprit la mică distanţă de silueta fragilă a
prietenei lui.
— Trav, n-ai de ce să-ţi faci griji. Crede-mă.
Am dat o dată din cap, apoi am urcat scările în urma
lor. Ei s-au dus direct în dormitorul lui Shepley şi au
închis uşa. M-am lăsat pe fotoliu, ascultându-le
chicotelile interminabile, încercând să nu mi-l imaginez
pe Parker punându-şi mâna pe genunchiul – sau pe
coapsa – lui Abby.
În mai puţin de zece minute, de afară s-a auzit torsul
unui motor de maşină, iar eu am ţâşnit spre uşă, punând
mâna pe clanţă. Se auzeau două perechi de paşi urcând
pe scări. O pereche era cu tocuri înalte. Un val de
uşurare m-a cuprins. Abby ajunsese acasă.
Prin uşă pătrundeau doar murmurele lor. Când au

încetat, am apăsat mânerul şi am deschis uşa.
Abby a căzut peste prag, iar eu am prins-o de braţ.
— Uşurel, Grace.
Ea s-a întors imediat să vadă expresia de pe chipul lui
Parker. Era încordat, de parcă nu ştia ce să creadă, dar
şi-a revenit repede, prefăcându-se că se uita peste
umărul meu în apartament.
— Vreo fată umilită, aflată în nevoie, pe care trebuie
s-o duc cu maşina?
M-am uitat urât la el. Avea ceva tupeu.
— Nu-mi vorbi aşa!
Parker a zâmbit şi i-a făcut cu ochiul lui Abby.
— Întotdeauna îi fac zile fripte. Nu prea mai apuc atât
de des de când el şi-a dat seama că e mai uşor dacă le
convinge să vină cu propriile lor maşini.
— Cred că asta chiar simplifică lucrurile, i-a spus
Abby, întorcându-se spre mine cu un zâmbet amuzat.
— Pidge, nu e amuzant.
— Pidge? S-a mirat Parker.
Abby s-a foit nervoasă.
— E, ăăă… diminutivul de la Pigeon. E doar o
poreclă. Nici măcar nu ştiu de unde a scos-o.
— Va trebui să mă pui la curent atunci când vei afla.
Pare a fi o poveste pe cinste.
Parker a zâmbit.
— Noapte bună, Abby!
— Nu cumva vrei să spui bună dimineaţa? L-a

întrebat ea.
Abby era prea ocupată să leşine, aşa că pentru a o
putea trezi la realitate, am trântit uşa fară avertisment.
Ea s-a dat înapoi.
— Ce e?
Am pornit cu paşi mari şi apăsaţi spre dormitor, cu
Abby pe urmele mele. S-a oprit imediat dincolo de prag,
ţopăind într-un picior, încercând să-şi scoată pantoful
din picior.
— Trav, e drăguţ.
Am urmărit-o cum se chinuia să-şi menţină echilibrul
într-un picior, iar în cele din urmă m-am decis s-o ajut
înainte să cadă.
— Ai să-ţi faci singură rău, i-am spus, prinzând-o cu
un braţ pe după talie şi scoţându-i pantofii cu cealaltă
mână.
Mi-am dat jos cămaşa şi am aruncat-o într-un colţ.
Spre surprinderea mea, Abby şi-a dus mâna la spate
pentru a-şi descheia fermoarul rochiei, apoi şi-a scos-o,
trăgându-şi pe cap un tricou. A făcut un truc magic şi şia scos cumva sutienul pe sub tricou. Se părea că toate
femeile cunoşteau acea manevră.
— Sunt convinsă că n-am nimic din ceea ce tu n-ai
mai văzut până acum, a spus ea, dându-şi ochii peste
cap.
S-a aşezat pe saltea, apoi şi-a vârât picioarele între
cuvertură şi cearşafuri. Am privit-o cum îşi strângea

perna în braţe, apoi mi-am scos jeanşii şi i-am expediat
şi pe ei cu un şut într-un colţ.
Abby stătea ghemuită, aşteptându-mă să urc în pat.
Mă irita faptul că tocmai venise acasă adusă de Parker
cu maşina şi se dezbrăcase în faţa mea de parcă n-ar fi
fost nimic, dar, în acelaşi timp, ăsta era genul de situaţii
platonice încurcate în care ne găseam şi era numai
isprava mea.
Atât de multe lucruri se acumulau în sufletul meu. Nu
ştiam ce să fac cu ele. Când puseserăm pariul, nu-mi
trecuse prin minte că ea avea să-şi dea întâlniri cu
Parker. Dacă aş fi arătat că mă apucaseră dracii, nu
făceam decât s-o trimit drept în braţele lui. Undeva, în
adâncul sufletului meu, ştiam că aş fi făcut orice s-o ţin
alături de mine. Dar dacă a-mi înfrânge pornirile de
gelozie însemna mai mult timp alături de Abby, atunci
asta era ceea ce trebuia să fac.
M-am vârât în pat alături de ea şi am ridicat mâna,
punând-o pe şoldul ei.
— În seara asta nu m-am dus la o luptă. A sunat
Adam. Nu m-am dus.
— De ce? M-a întrebat ea, întorcându-se spre mine.
— Am vrut să mă asigur că ajungi acasă.
A strâmbat din nas.
— Nu trebuie să-mi fii doică.
I-am trasat conturul braţului cu un deget. Era atât de
caldă!

— Ştiu. Cred că încă îmi pare rău pentru alaltăseară.
— Ţi-am spus că nu-mi pasă.
— De asta ai dormit pe fotoliu? Fiindcă nu ţi-a păsat?
— N-am mai putut adormi după… după ce au plecat
prietenele tale.
— Pe fotoliu ai dormit foarte bine. De ce n-ai putut să
dormi cu mine?
— Vrei să spui lângă un tip care încă mirosea ca
perechea de pipiţe de la bar pe care tocmai o expediase
acasă? Cât de egoist din partea mea!
Am încercat să nu las imaginea să-mi intre în cap.
— Am spus că-mi pare rău.
— Iar eu am spus că nu-mi pasă. Noapte bună! A zis
Abby, întorcându-se pe partea cealaltă.
M-am întins peste pernă pentru a-mi pune mâna peste
mâna ci, mângâindu-i partea interioară a degetelor. Mam aplecat şi am sărutat-o pe păr.
— Cât de îngrijorat am fost că n-ai să-mi mai vorbeşti
niciodată… Cred totuşi că indiferenţa e mai rea.
— Travis, ce vrei de la mine? Nu vrei să fiu supărată
pentru ceea i e ai făcut, dar vrei să-mi pese. Tu ai vorbit
cu America şi i-ai spus i a nu vrei să-mi dai întâlniri, dar
te enervezi când eu îţi spun acelaşi lucru şi ieşi ca o
furtună şi te îmbeţi ca un caraghios. N-ai nicio logică.
Cuvintele ei m-au luat prin surprindere.
— De asta i-ai povestit prietenei tale toate lucrurile
alea? Fiindcă am spus că nu-mi voi da întâlniri cu tine?

Expresia ei era un amestec de şoc şi mânie.
— Nu, am vorbit serios. N-am vrut să sune ca o
insultă.
— Tocmai am spus asta. Nici n-aş şti cum să procedez
pentru a fi i d pe care îl meriţi. Încercam să fac lucrurile
să meargă în mintea mea.
Spunând cuvintele acelea, mi s-a făcut greaţă.
— Mă rog. Trebuie să dorm puţin. Diseară am o
întâlnire.
— Cu Parker?
— Da. Pot, te rog, să dorm?
— Sigur, i-am spus, coborând din pat.
Abby n-a scos niciun cuvânt atunci când am ieşit din
cameră. M-am aşezat pe fotoliu, deschizând televizorul.
Cam până aici reuşisem să-mi controlez accesele de
furie, dar, fir-ar să fie, femeia aia îmi intrase pe sub
piele. Să vorbesc cu ea era ca şi cum aş fi avut o
conversaţie cu o gaură neagră. Nu conta ce spuneam,
chiar şi de cele câteva ori când fusesem cu mintea
limpede. Nu puteam ajunge la ea, şi să fiu direct părea
s-o înfurie.
Soarele a răsărit o jumătate de oră mai târziu. În
pofida frustrării acumulate, am reuşit să adorm.
Câteva clipe după aceea, mi-a sunat mobilul. Am
pornit împleticindu-mă să-l caut, pe jumătate adormit,
ducându-l apoi la ureche.
— Da?

— Cap de fund ce eşti! A urlat Trenton în urechea
mea.
— Cât e ceasul? L-am întrebat, uitându-mă la
televizor.
Desenele animate de sâmbătă dimineaţă erau în toi.
— Zece şi ceva. Am nevoie să mă ajuţi cu camioneta
tatei. Cred că e contactul. Nici măcar nu porneşte.
— Trent, i-am spus căscând, la naiba, nu ştiu nimic
despre maşini. De aia am eu motocicletă.
— Atunci, întreabă-l pe Shepley. Trebuie să plec la
muncă într-o oră şi nu vreau să-l las pe tata în pană.
Am căscat din nou.
— La dracu’, Trent, n-am dormit toată noaptea. Tyler
ce face?
— Mişcă-ţi fundul încoă! A ţipat înainte să închidă.
Am aruncat mobilul pe canapea şi m-am ridicat în
picioare, uitându-mă la ceasul de pe televizor. Trent nu
era departe de adevăr. Era zece şi douăzeci.
Uşa lui Shepley era închisă, aşa că înainte să bat de
două ori şi să-mi vâr capul înăuntru, am ascultat câteva
clipe.
— Hei! Shep! Shepley!
— Ce-i? A întrebat el.
Vocea îi suna de parcă înghiţise pietriş pe care îl
spălase cu acid.
— Am nevoie de ajutorul tău.
America a scâncit, însă nu s-a mişcat.

— La ce? M-a întrebat Shepley.
S-a ridicat, a luat un tricou de pe podea şi l-a tras pe
el.
— Camioneta tatei nu porneşte. Trent crede că e
contactul. Shepley a terminat de îmbrăcat şi s-a aplecat
peste America.
— Mă duc acasă la Jim pentru vreo două ore, iubito.
— Hmm?
Shepley a sărutat-o pe frunte.
— Mă duc să-l ajut pe Travis cu camioneta lui Jim.
Mă întorc.
— Bine, a spus America, adormind din nou înainte ca
Shepley să iasă din cameră.
S-a încălţat cu o pereche de tenişi care erau în camera
de zi şi şi-a luat cheile.
— Vii sau ce faci? M-a întrebat el.
M-am dus târşâindu-mi picioarele în dormitor, abia
mişcându-mi fundul ca orice om care a dormit numai
patru ore – şi nici măcar nu fusese un somn ca lumea.
M-am îmbrăcat cu un maiou, apoi cu un hanorac cu
glugă şi cu o pereche de jeanşi. Încercând să fac cât mai
puţin zgomot, am răsucit uşor mânerul de la uşa
dormitorului meu şi m-am oprit înainte să ies din
cameră. Abby era cu spatele la mine, respirând regulat,
şi dormea cu picioarele desfăcute. Am simţit un impuls
incontrolabil de a mă strecura în pat lângă ea.
— Hai să mergem! A strigat Shepley.

Am închis uşa şi l-am urmat spre Chargerul lui. Tot
drumul spre casa tatei am căscat cu rândul, prea obosiţi
ca să putem discuta.
Pietrişul de pe aleea din faţa casei a scârţâit sub
cauciucurile Chargerului, iar eu le-am făcut din mână lui
Trenton şi tatei, înainte de a păşi în curte.
Camioneta tatei era în faţa casei. Mi-am vârât mâinile
în buzunarul din faţă al hanoracului, simţind răcoarea
aerului. Sub ghete mi se sfărâmau frunzele căzute peste
peluză.
— Ei, bună, Shepley, l-a salutat tata, zâmbind.
— Bună, unchiule Jim. Am auzit că ai probleme cu
contactul.
Tata şi-a pus o mână pe burtă.
— Aşa bănuim… aşa bănuim.
A dat din cap, uitându-se lung la motor.
— Ce vă face să bănuiţi asta? L-a întrebat Shepley,
suflecându-şi mânecile.
Trenton a arătat spre panoul cu siguranţe electrice.
— Ăăă… e topit. Ăsta a fost primul meu indiciu.
— Bună observaţie, a spus Shepley. Eu mă duc cu
Trav la magazinul de piese auto să luăm unul nou. Îl
montăm şi o să poţi să pleci.
— Teoretic, i-am spus, dându-i o şurubelniţă lui
Shepley.
Acesta a deşurubat bolţurile de la contact şi l-a scos.
Ne-am uitat cu toţii lung la caseta topită a acestuia.

Shepley a arătat locul gol în care fusese prins sistemul
de aprindere.
— Va trebui să înlocuim şi firele alea. Vezi urmele de
arsură? M-a întrebat, atingând metalul. Izolaţia firelor
este şi ea topită.
— Mulţumesc, Shep. Mă duc să fac duş. Trebuie să
mă pregătesc pentru serviciu, i-a spus Trent.
Shepley a folosit şurubelniţa pentru a schiţa un salut
neglijent spre Trenton, apoi a aruncat-o în cutia cu
scule.
— Voi, băieţi, arătaţi de parcă aţi avut o noapte lungă,
a spus tata.
Am făcut o grimasă.
— Aşa este.
— Ce-ţi mai face domnişoara? America?
Shepley a dat din cap, un zâmbet lăţindu-i-se pe faţă.
— E bine, Jim. Încă doarme.
— Şi domnişoara ta?
Am ridicat din umeri.
— A avut o întâlnire cu Parker Hayes aseară. Tată, ea
nu e tocmai a mea.
Tata mi-a făcut cu ochiul.
— Nu încă.
Expresia de pe chipul lui Shepley s-a dezintegrat. Se
lupta cu încruntarea.
— Ce-i asta, Shep? Tu nu eşti de acord cu porumbiţa
lui Travis?

Faptul că tata a folosit porecla lui Abby l-a prins pe
Shepley cu garda jos, iar gura i s-a contorsionat,
ameninţând un zâmbet cu gura până la urechi.
— Ba nu, Abby e în regulă. Ea este aproape ca o soră
pentru America. Asta mă emoţionează.
Tata a dat din cap ca şi cum ar fi subliniat cele spuse.
— E de înţeles. Totuşi, cred că asta e altceva, nu-i
aşa?
Shepley a ridicat din umeri.
— Cam despre asta e vorba. Nu vreau ca fata căreia
Trav îi va frânge inima pentru prima dată să fie cea mai
bună prietenă a iubitei mele. Nu te supăra, Travis.
M-am încruntat.
— Tu chiar n-ai deloc încredere în mine, nu-i aşa?
— Nu aşa se pune problema. De fapt, cam aşa.
Tata l-a atins pe Shepley pe umăr.
— Tu te temi că, de vreme ce asta e prima încercare a
lui Trav de a avea o relaţie, el o va da în bară, iar asta îţi
va strica ţie ploile.
Shepley a luat o cârpă murdară şi şi-a şters mâinile.
— Mă simt prost că recunosc asta, dar, da. Cu toate că
te sprijin, frăţioare, chiar mă tem.
Ieşind în mare grabă din casă, Trenton a lăsat uşa cu
plasă să se trântească. Mi-a tras un pumn în braţ,
luându-mă prin surprindere.
— Pe mai târziu, rataţilor!
Trenton s-a oprit şi s-a răsucit pe călcâie.

— Nu m-am referit la tine, tată.
Tata i-a oferit o jumătate de zâmbet şi a clătinat din
cap.
— Nici nu m-am gândit că ai fi putut s-o faci, fiule.
Trent i-a zâmbit, apoi s-a urcat în maşina lui – o
maşină roşu-închis, un Dodge Intrepid rablagit. Acea
maşină nu era grozavă nici măcar pe când eram noi în
liceu, dar el o iubea. În mare parte, fiindcă era achitată.
Un căţeluş negru a lătrat, abătându-mi atenţia spre
casă. Tata a zâmbit, bătându-se peste genunchi.
— Ei bine, vino-ncoa’, fricosule!
Căţeluşul a făcut câţiva paşi, apoi a intrat în casă,
lătrând.
— Cum se descurcă? L-am întrebat.
— A făcut pipi în baie de două ori.
M-am strâmbat.
— Îmi pare rău.
Shepley a râs.
— Cel puţin i-a venit ideea bună.
Tata a dat din cap şi a făcut un gest aprobator din
mână.
— Numai până mâine, i-am spus.
— E în regulă, fiule. Ne distrează. Trent se bucură de
el.
— Bine, am spus, zâmbind.
— Unde rămăseserăm? A întrebat tata.
Mi-am frecat braţul acolo unde mă lovise Trent, căci

îmi pulsa.
— Shepley tocmai îmi amintea ce ratat sunt când vine
vorba despre fete.
Shepley a râs scurt.
— Tu eşti o droaie de lucruri, Trav. Ratat nu face
parte din ele. Cred doar că mai ai un drum lung de
parcurs, iar între toanele tale şi ale lui Abby, soarta e
împotriva ta.
M-am încordat, apoi m-am îndreptat de spate.
— Abby n-are toane.
Tata mi-a făcut semn cu mâna.
— Calmează-te, ţâfnosule. El n-o vorbeşte de rău pe
Abby.
— Dar ea chiar nu are.
— Bine, a fost tata de acord, zâmbind vag.
El a ştiut dintotdeauna cum să ne manevreze pe noi,
băieţii, când atmosfera se încingea şi, de obicei, încerca
să ne potolească înainte ca lucrurile să ajungă prea
departe.
Shepley a aruncat cârpa în cutia de scule.
— Hai să mergem să luăm piesa aia.
— Să-mi spui cât îţi datorez.
Am clătinat din cap.
— Nu-i nevoie, tată. Suntem chit în privinţa câinelui.
Tata a zâmbit şi a început să strângă mizeria pe care o
făcuse Trenton în cutia de scule.
— În cazul ăsta, e bine. Ne vedem imediat.

Shepley şi cu mine am plecat cu Chargerul,
îndreptându-ne către magazinul de piese auto. Mă
pătrunsese frigul. Mi-am tras mânecile peste pumnii
strânşi pentru a mă încălzi.
— Azi e al naibii de frig, a zis Shepley.
— Ajungem imediat.
— Cred că o să-i placă mult căţeluşul.
— Aşa sper.
După ce am mai parcurs câteva străzi în tăcere,
Shepley a dat din cap.
— N-am intenţionat s-o insult pe Abby. Tu trebuie să
ştii asta, nu?
— Ştiu.
— Ştiu ce simţi pentru ea şi chiar sper că lucrurile vor
merge. Sunt doar emoţionat.
— Mda.
Shepley a tras în parcarea de la O’Reilly, dar n-a oprit
motorul.
— Se duce diseară la o întâlnire cu Parker Hayes,
Travis. Cum crezi că va fi când va veni s-o ia? Te-ai
gândit la asta?
— Încerc să nu mă gândesc.
— Păi, poate că ar trebui s-o faci. Dacă vrei cu
adevărat ca asta să meargă, trebuie să încetezi să
reacţionezi în felul în care vrei tu şi să reacţionezi în
felul în care te ajută.
— Cum anume?

— Crezi că tu câştigi puncte dacă te bosumfli când ea
se pregăteşte pentru întâlnire şi apoi te porţi ca un
ticălos cu Parker? Sau crezi că ea te va aprecia dacă îi
vei spune că arată uluitor şi-i vei ura distracţie plăcută,
aşa cum ar face-o un prieten?
— Nu vreau să fiu doar prietenul ei.
— Ştiu asta şi tu o ştii şi probabil că şi Abby o ştie…
şi poţi fi sigur că şi Parker o ştie.
— Chiar trebuie să-i pronunţi numele animalului?
Shepley a oprit motorul.
— Vino, Trav! Tu şi cu mine ştim că atâta timp cât vei
continua să-i arăţi lui Parker că ceea ce face te scoate
din minţi, el îşi va continua jocul. Nu-i da satisfacţie şi
joacă mai bine decât o tace el. Îşi va da arama pe faţă,
iar Abby se va descotorosi singură de el.
M-am gândit la ce mi-a spus, apoi i-am aruncat o
privire.
— Tu… aşa crezi?
— Da, acum hai să-i luăm piesa aia lui Jim şi să ne
ducem acasă înainte ca America să se trezească şi să-mi
arunce telefonul în aer fiindcă nu-şi aminteşte ce i-am
spus când am plecat.
Am râs şi l-am urmat pe Shepley în magazin.
— Şi totuşi, e un animal.
Nu i-a trebuit mult lui Shepley să găsească piesa pe
care o căuta şi nu cu mult mai mult să o înlocuiască. În
mai bine de o oră, Shepley instalase contactul, pornise

camioneta şi îi făcuse tatei o vizită suficient de lungă. În
momentul în care ne-am luat rămas-bun, dând cu spatele
pe alee, trecuseră doar câteva minute peste ora
douăsprezece.
După cum prezisese Shepley, America se trezise deja
când am ajuns la apartament. Ea a încercat s-o facă pe
nervoasa înainte ca Shepley să-i explice motivul
absenţei noastre, însă era mai mult decât evident că era
pur şi simplu încântată să-l aibă din nou acasă.
— M-am plictisit îngrozitor. Abby încă doarme.
— Încă? Am întrebat, scoţându-mi ghetele.
America a dat din cap şi a făcut o mutră.
— Fetei îi place somnul. Dacă nu se îmbată criţă în
seara de dinainte, doarme veşnic. Am încercat s-o
transform într-o persoană matinală, însă am renunţat.
Am împins uşa, deschizând-o puţin. Abby dormea pe
burtă, aproape în aceeaşi poziţie în care o lăsasem atunci
când am plecat, numai că pe partea cealaltă a patului.
Câteva şuviţe i se lipiseră de faţă, cealaltă, în valuri moi
caramel, era împrăştiată pe pernă.
Tricoul i se ridicase în jurul taliei, lăsând la vedere
chiloţeii ei bleu. Erau din bumbac, fară să fie sexy în
mod deosebit, iar ea părea să fie în comă, dar chiar şiaşa, văzând-o prăbuşită la întâmplare peste aşternuturile
mele albe, cu soarele după-amiezii strecu- rându-se prin
ferestre, frumuseţea ei era de nedescris.
— Pidge? Ai de gând să te mai trezeşti azi?

Ea a mormăit şi a întors capul. Am mai făcut câţiva
paşi, intrând în cameră.
— Pigeon!
— Să… mărf… farf… arăţi.
America avea dreptate. Nu urma să se trezească prea
curând. Am închis uşa încet în urma mea şi m-am
alăturat celor doi în camera de/.I. Ciuguleau dintr-un
platou cu nachos pe care le făcuse America, urmărind
ceva siropos la televizor.
— S-a trezit? M-a întrebat America.
Am scuturat din cap, aşezându-mă în fotoliu.
— Nu. Cu toate astea, vorbea despre ceva.
America a zâmbit, cu buzele strânse pentru ca nu
cumva mâncarea să-i cadă din gură.
— Mai face din astea, mi-a spus cu gura plină. Te-am
auzit ieşind a/. I-noapte din dormitor. Ce s-a întâmplat?
— Am fost un dobitoc.
America a ridicat din sprâncene a mirare.
— Cum aşa?
— Eram frustrat. I-am spus în mare parte cum mă
simţeam şi a fost de parcă i-ar fi intrat pe o ureche şi i-ar
fi ieşit pe cealaltă.
— Dar tu cum te simţi? M-a întrebat ea.
— Pe moment, obosit.
Un nacho a zburat spre faţa mea, însă a căzut,
aterizându-mi pe cămaşă. L-am luat şi l-am azvârlit în
gură, crănţănind fasolea, brânza şi smântână. Nu era

prea rău.
— Vorbesc serios. Ce-ai spus?
Am ridicat din umeri.
— Nu-mi amintesc. Ceva în legătură cu faptul că aş fi
cel pe care ca îl merită.
— Au! A zis America oftând.
S-a aplecat spre Shepley, îndepărtându-se de mine,
zâmbind strâmb.
— Asta a fost tare. Chiar şi tu trebuie s-o recunoşti.
Shepley a făcut o grimasă; asta era unica reacţie pe
care ea avea s-o primească de la el pentru comentariul
făcut.
— Ce ursuz eşti! I-a zis America, încruntându-se.
Shepley s-a ridicat.
— Ba nu, iubito. Numai că nu mă simt prea grozav.
A luat un exemplar din Car and Driver de pe masă şi
s-a dus la toaletă. Cu o expresie compătimitoare pe chip,
America l-a privit pe Shepley ieşind, apoi s-a întors spre
mine, expresia schimbându-i-se în dezgust.
— Bănuiesc că în următoarele ore vom folosi baia ta.
— Numai dacă nu cumva vrei să rămâi fără simţul
mirosului pentru tot restul vieţii tale.
— După asta, s-ar putea să vreau, a zis ea tremurând.
America a reluat filmul de unde rămăsese şi l-a
urmărit până la capăt. O femeie spunea ceva despre vaci
bătrâne şi despre colegul ei de cameră, care era un
stricat. Pe la sfârşitul filmului, Shepley a revenit alături

de noi, iar personajul principal şi-a dat seama că nutrea
ceva sentimente pentru colegul ei de cameră, deci nu
era, la urma-urmelor, o vacă, iar stricatul, acum
schimbat, era supărat din pricina unei neînţelegeri
prosteşti. Ea a fost nevoită să alerge după el pe stradă
să-l sărute şi totul a fost bine. Nu era cel mai prost film
pe care să-l fi văzut eu vreodată, însă tot un film siropos
era… şi tot jalnic.
În miezul zilei, apartamentul era bine luminat, iar
televizorul era pornit, fie chiar şi fără sonor.
Totul părea normal, dar, de asemenea, şi pustiu.
Indicatoarele rutiere furate erau în continuare pe pereţi,
atârnând alături de posterele noastre favorite cu reclame
la bere, cu femei pe jumătate dezbrăcate, tolănite în
diferite poziţii. America făcuse curat în apartament, iar
Shepley stătea culcat pe canapea, zapând printre
canalele televizorului. Era o zi normală de sâmbătă. Dar
ceva se terminase. Ceva lipsea.
Abby.
Chiar şi cu ea în camera de alături, apartamentul părea
altfel fără glasul ei, fără împunsăturile ei jucăuşe şi chiar
fără sunetul pe care îl scotea rozându-şi unghiile. Mă
obişnuisem cu toate în scurtul răstimp petrecut
împreună.
Exact când începuse să se deruleze genericul de final,
am auzit uşa de la dormitor deschizându-se şi pe Abby
târşâindu-şi picioarele pe podea. Uşa băii s-a deschis şi

s-a închis. Ea avea de gând să înceapă să se pregătească
pentru întâlnirea cu Parker.
Pe loc, am simţit că iau foc.
— Trav! M-a avertizat Shepley.
Cuvintele lui Shepley de mai devreme au început să
mi se deruleze în minte. Parker îşi juca jocul, iar eu
trebuia să-l joc mai bine. Adrenalina mi-a scăzut şi mam relaxat, lăsându-mă pe pernele canapelei. Sosise
timpul să-mi pun masca de joc.
Sunetul tânguitor al ţevilor din baie semnala intenţia
lui Abby de a face duş. America s-a ridicat, apoi aproape
că a dat buzna în baia mea. Le auzeam făcând haz, însă
nu prea distingeam ce-şi spuneau.
M-am dus tiptil în hol şi mi-am lipit urechea de uşă.
— Nu sunt încântat că tragi cu urechea la iubita mea
care urinează, mi-a spus Shepley, şoptind sonor.
Mi-am ridicat degetul mijlociu la nivelul buzelor, apoi
mi-am îndreptat din nou atenţia asupra vocilor lor.
— I-am explicat, a spus Abby.
S-a tras apa la toaletă, apoi s-a deschis robinetul de la
chiuvetă şi, deodată, Abby a ţipat. Fără să stau pe
gânduri, am pus mâna pe i lanţă şi am deschis uşa.
— Pidge?
America a izbucnit în râs.
— Am tras apa la toaletă, Trav, linişteşte-te!
— A! Pigeon, eşti bine?
— Sunt cât se poate de bine. Ieşi!

Am închis uşa şi am oftat. Asta era o prostie. După
câteva. Ecunde tensionate, mi-am dat seama că niciuna
dintre fete nu ştia
1 a eram de partea cealaltă a uşii, aşa că mi-am lipit
din nou urechea de lemnul ei.
— Oare cer prea mult dacă vreau o încuietoare la uşă?
A întrebat Abby. Mare?
— E păcat că n-aţi putut ajunge să fiţi pe aceeaşi
lungime de undă. Tu eşti singura fată care ar fi putut
să…
A oftat.
— N-are nicio importanţă. Acum nu mai contează.
S-a închis robinetul de apă.
— Eşti la fel de rea ca el, a zis Abby pe un ton
frustrat. E ca o boală… n-aveţi niciunul nicio noimă. Tea călcat pe nervi, îţi aminteşti?
— Ştiu, a răspuns America.
Acum era momentul ca eu să mă întorc în camera de
zi, însă inima îmi zvâcnea cu un milion de bătăi pe oră.
Din cine ştie ce motiv, dacă America spunea că era în
regulă, simţeam că aveam undă verde, că nu eram un
ticălos nenorocit pentru că încercam să fiu prezent în
viaţa lui Abby.
Imediat ce m-am aşezat pe canapea, America a ieşit
din baie.
— Ce e? M-a întrebat, simţind că ceva nu era în
ordine.

— Nimic, iubito. Vino şi te aşază, a poftit-o Shepley.
America s-a conformat fericită, tolănindu-se alături de
el, cu torsul rezemat de pieptul lui.
În baie s-a auzit uscătorul pornind, iar eu m-am uitat
la ceas. Singurul lucru mai rău decât faptul că eu eram
OK la gândul că Abby ieşea la o întâlnire cu Parker era
că Parker trebuia s-o aştepte pe Abby în apartamentul
meu. Să-mi păstrez cumpătul câteva minute cât ea îşi
lua poşeta şi ieşea era una. Să mă uit la moaca lui urâtă
în timp ce el stătea aşezat pe canapeaua mea, plănuind
cum să facă sex cu ea, era cu totul altceva.
O părticică din anxietatea mea a dispărut atunci când
Abby a ieşit din baie. Purta o rochie roşie, iar buzele i se
asortau perfect. Părul ei cu bucle îmi amintea de fetele
din pozele de prins pe perete din anii 1950. Însă mai
bine chiar. Cu mult… mult mai bine.
I-am zâmbit şi nici măcar nu era un zâmbet forţat.
— Eşti… minunată.
— Mulţumesc, mi-a zis ea, luată în mod clar prin
surprindere. S-a auzit soneria de la uşă şi, instantaneu,
adrenalina mi s-a ic vărsat prin vene. Am inspirat adânc,
hotărât să-mi păstrez calmul.
Abby a deschis uşa, iar lui Parker i-au trebuit câteva
secunde să poată vorbi.
— Eşti cea mai frumoasă fiinţă pe care am văzut-o
vreodată, a gângurit el.
Mda, cu certitudine eram gata să vomit înainte să

ajung să-i trag nu pumn. Ce ratat!
America a zâmbit cu toată faţa. Şi Shepley părea cu
adevărat fericit. Refuzând să mă întorc, am continuat să
privesc la televizor.
Dacă i-aş fi văzut înfăţişarea de înfumurat a lui
Parker, m-aş fi căţărat peste canapea şi l-aş fi culcat la
pământ, fără ca el să apuce să facă măcar un pas.
Uşa s-a închis şi eu m-am aplecat în faţă, cu coatele
pe genunchi,
11 capul în mâini.
— Te-ai descurcat bine, Trav, mi-a spus Shepley.
— Simt nevoia să beau ceva.

XII
VIRGINĂ
În mai puţin de o săptămână, golisem şi cea de a doua
sticlă de whisky. Prins fiind între încercarea de a face
faţă situaţiei cu Abby petrecând din ce în ce mai mult
timp cu Parker şi rugămintea ei de a o elibera de
obligaţia pariului, astfel încât să poată pleca, buzele
mele atingeau gura sticlei cu mult mai des decât
atingeau filtrul ţigărilor.
Joi, la prânz, Parker stricase planul cu petrecereasurpriză pentru ziua de naştere a lui Abby, aşa că a
trebuit să mă dau peste cap. O mut vineri în loc de

sâmbătă. Eram recunoscător că mă puteam gândi la
altceva, însă nu era suficient.
Joi seară, Abby şi America sporovăiau în baie.
Purtarea lui Abby faţă de America era în vădită opoziţie
cu felul în care mă privea pe mine; din seara în care
refuzasem s-o las să plece mai devreme, renunţând la
pariu, de-abia mai vorbea cu mine.
Sperând că lucrurile se vor îndrepta, m-am strecurat în
baie.
— Vreţi să luăm cina?
— Shep are chef să vedem care-i treaba cu
restaurantul mexican din centru, dacă vreţi şi voi să
mergeţi, a spus America, trecându-şi absentă pieptenele
prin păr.
— Am crezut că eu şi Pidge am putea merge în seara
asta singuri.
Abby terminase să se rujeze.
— Ies cu Parker.
— Iar? Am întrebat-o, simţind cum faţa mi se crispa
într-o încruntare.
— Iar, a cântat ea.
S-a auzit soneria de la uşă, şi Abby s-a repezit să
deschidă, traversând camera de zi.
Am urmat-o şi m-am oprit în spatele ei, aruncându-i o
căutătură urâtă lui Parker.
— Arăţi vreodată mai puţin decât superb? A întrebat-o
Parker.

— Dacă e să mă refer la prima dată când a venit aici,
am să răspund că da, am spus, cu chipul lipsit de orice
expresie.
Abby a ridicat un deget spre Parker şi s-a întors. Mam aşteptat să-mi trântească o replică usturătoare drept
răspuns, însă zâmbea. M-a luat cu braţele de după gât şi
m-a îmbrăţişat strâns.
La început, m-am pregătit, crezând că voia să mă
pocnească, însă de îndată ce mi-am dat seama că ea
chiar mă îmbrăţişa, m-am relaxat şi am tras-o, lipind-o
de mine.
Ea s-a desprins şi a zâmbit.
— Îţi mulţumesc pentru că îmi organizezi petrecerea
de ziua mea de naştere, mi-a spus pe un ton sincer. Am
voie să aleg repetarea unei promisiuni amânate legate de
o cină?
Avea acea căldură în ochi de care îmi fusese dor, însă
cel mai surprinzător era faptul că, după ce nu-mi vorbise
toată după-amiaza şi toată seara, acum era în braţele
mele.
— Mâine?
M-a îmbrăţişat din nou.
— Absolut.
Mi-a făcut cu mâna, între timp luându-l pe Parker de
braţ, şi a închis uşa în urma lor.
M-am întors şi mi-am frecat ceafa.
— Mie… eu simt nevoia să…

— Să bei? M-a întrebat Shepley, cu o urmă de
îngrijorare în glas.
S-a uitat spre bucătărie.
— Nu mai avem nimic în afară de bere.
— În cazul ăsta, cred că o să fac un drum până la
magazinul de băuturi.
— Merg cu tine, a spus America, sărind să-şi ia haina.
— De ce nu-l duci cu maşina? A propus Shepley,
aruncându-i. Heile.
America s-a uitat la colecţia de metal din mâna ei.
— Eşti sigur?
Shepley a oftat.
— Nu cred că Travis ar trebui să conducă. Nu
contează încotro… ima dacă înţelegi ce vreau să spun.
America a dat aprobator din cap, plină de entuziasm.
— Am priceput.
M-a luat de mână.
— Vino, Trav! Hai să te aprovizionăm cu alcool.
Am dat să merg în urma ei, dar s-a oprit brusc,
răsucindu-se pe călcâie.
— Însă trebuie să-mi promiţi ceva. Fără certuri în
seara asta. Să-ţi îneci amarul, da, a zis ea, prinzându-mă
de bărbie şi forţându-mă să dau aprobator din cap. Beat
criţă, nu.
Mi-a împins bărbia la stânga şi la dreapta.
M-am tras îndărăt, fluturând din mână pentru a o
îndepărta.

— Promiţi?
A ridicat dintr-o sprânceană.
— Da.
A zâmbit.
— Atunci am pornit.
Bărbia în palmă, coatele sprijinite pe portieră. Am
privit lumea trecând pe lângă geamul meu. Bătea un
vânt tăios, care biciuia copacii şi tufişurile şi făcea ca
lămpile suspendate de pe stradă să se legene încolo şi
încoace. Rochia lui Abby era cam scurtă. Era mai bine
ca Parker să nu-şi arunce ochii, în caz că s-ar fi
întâmplat ca rochia să i se ridice. Mi-a venit în minte
felul în care arătau genunchii dezgoliţi ai lui Abby, stând
aşezată lângă mine pe bancheta din spate a Chargerului,
şi mi l-am imaginat pe Parker remarcându-i şi el pielea
moale şi strălucitoare, însă cu mai puţină apreciere şi cu
mai multă obscenitate.
Exact când furia începea să pună stăpânire pe mine,
America a tras frâna de mână.
— Am ajuns.
Scânteierea blândă a firmei pe care scria Ugly Fixer
Liquor lumina intrarea. America s-a ţinut ca o umbră de
mine până în dreptul celui de-al treilea raion. Mi-a
trebuit doar o clipă să găsesc ceea ce căutam. Singura
sticlă care ar fi făcut faţă unei nopţi ca aceea era Jim
Beam.
— Eşti sigur că vrei s-o faci? M-a întrebat America,

nuanţa de avertisment din vocea ei fiind uşor
recognoscibilă. Tu chiar ai de pregătit o petreceresurpriză pentru aniversarea unei zile de naştere.
— Sunt sigur, i-am răspuns, ducând sticlele la casa de
marcat.
În secunda în care m-am aşezat pe scaunul din dreapta
al maşinii, am deşurubat capacul unei sticle şi am luat o
gură, lăsându-mi capul pe tetieră.
America m-a urmărit o clipă, apoi a băgat în
marşarier.
— Îmi dau seama că asta o să fie distractiv.
Când am ajuns la apartament, băusem whisky-ul din
gâtul sticlei şi mi-am croit drum spre etaj.
— N-ai făcut aşa ceva, a spus Shepley, ochind sticla.
— Ba am făcut-o, i-am zis, luând încă o înghiţitură.
Vrei şi tu? L-am întrebat, întinzând sticla în direcţia lui.
Shepley a făcut o grimasă.
— Dumnezeule, nu! Trebuie să stau treaz ca să pot
reacţiona suficient de repede mai târziu când Travis-peJim-Beam se va arunca asupra lui Parker.
— Nu, n-o va face, a spus America. Mi-a promis.
— Aşa e, am încuviinţat zâmbind, simţindu-mă deja
mai bine. Am promis.
În ora următoare, Shepley şi America au făcut tot ceau putut să-mi distragă atenţia. La jumătatea celei de-a
doua ore, cuvintele lui Shepley păreau mai tărăgănate.
America râdea pe ascuns la zâmbetul meu stupid.

— Vezi? E un beţiv fericit.
Am suflat aerul printre buze, iar acesta a scos un
pufăit sonor.
— Nu sunt beţiv. Nu încă.
Shepley a arătat spre lichidul chihlimbariu care se
împuţina.
— Dacă bei şi ce-a mai rămas, vei fi.
Am ridicat sticla şi m-am uitat la ceas.
— Trei ore. Trebuie să fie o întâlnire reuşită.
Am ridicat sticla spre Shepley şi apoi am dus-o la
buze, clătinând-o întruna. Restul conţinutului a trecut de
buzele şi de dinţii mei amorţiţi, arzându-mi tot pieptul.
— Iisuse, Travis! A exclamat Shepley, încruntându-se.
Ar trebui să te culci. Nu vrei să fii treaz când Abby o să
ajungă acasă.
Sunetul unui motor a crescut în intensitate pe măsură
ce se apropia de apartament, apoi s-a oprit. Îl cunoşteam
prea bine – era Porscheul lui Parker.
Pe buze mi s-a ivit un zâmbet răutăcios.
— De ce? Aici e locul unde se întâmplă lucruri
magice.
America m-a privit îngrijorată.
— Trav… mi-ai promis.
Am dat din cap afirmativ.
— Aşa am făcut. Am promis. Intenţionez doar să mă
duc s-o ajut să coboare din maşină.
Picioarele erau sub mine, dar nu le simţeam. Spătarul

canapelei s a dovedit a fi un bun stabilizator în
încercările mele de a merge.
Am apucat mânerul, dar America m-a luat cu blândeţe
de mână.
— Merg şi eu cu tine. Să mă asigur că nu-ţi calci
promisiunea.
— Bună idee, i-am spus.
Am deschis uşa şi, pe loc, adrenalina a dat foc ultimei
jumătăţi de whisky. Porscheul s-a legănat o dată, iar
geamurile erau aburite.
Nesigur de modul în care mi se mişcau picioarele cu
atâta repeziciune în starea în care mă aflam, am
descoperit brusc că deja mă aflam la baza scărilor.
America m-a prins de cămaşă. Pe cât de mică era, pe
atât de dârză se arăta.
— Travis, a şoptit ea. Abby n-o să-l lase să meargă
prea departe. Mai întâi, încearcă să te calmezi.
— Am de gând numai să verific dacă e bine, i-am
spus, făcând cei câţiva paşi spre maşina lui Parker.
Am lovit geamul din partea dreaptă a maşinii cu atâta
forţă, încât mă mir că nu l-am spart. Văzând că ei nu-mi
deschid portiera, am făcut-o eu în locul lor.
Abby îşi netezea rochia. Părul ei încurcat şi buzele
fară luciu pe ele erau un semn care stătea mărturie
pentru ceea ce tocmai făcuseră.
Faţa lui Parker s-a crispat.
— Ce naiba, Travis?

Mi-am strâns pumnii, însă am simţit mâna Americăi
pe umărul meu.
— Vino, Abby! Trebuie să vorbesc cu tine, i-a spus
America.
Abby a clipit de câteva ori.
— Despre ce?
— Vino odată! I-a trântit-o America.
Abby s-a uitat la Parker.
— Îmi pare rău, trebuie să plec.
Parker a clătinat din cap.
— Nu-i nimic. Du-te!
Am luat-o pe Abby de mână când a coborât din
Porsche, apoi am închis portiera, trăgându-i un şut.
Abby s-a întors la o sută optzeci de grade şi stătea între
mine şi maşină, împungându-mă în umăr.
— Ce-i cu tine? Termină!
Porscheul a scârţâit, ieşind din parcare. Mi-am scos
ţigările din buzunar şi mi-am aprins una.
— Mare, acum poţi să intri în casă.
— Hai, Abby!
— De ce nu mai stai, Abs? Am întrebat-o eu.
Cuvântul suna caraghios când era rostit. Cum putea
Parker să-l fostească fară să se strâmbe era o dovadă de
îndemânare.
Abby i-a făcut semn cu capul prietenei sale să o ia
înainte, iar ea s-a conformat, fără nicio tragere de inimă.
Am privit-o preţ de o clipă, continuând să fumez.

— De ce-ai făcut asta? A întrebat Abby, încrucişânduşi braţele.
— De ce? Pentru că te mozolea în faţa casei mele.
— Oi fi stând eu cu tine, dar ce fac şi cu cine o fac e
treaba mea.
Am aruncat ţigara pe jos.
— Pidge, tu meriţi ceva mult mai bun decât ăsta. Nu-l
lăsa să ţi-o tragă în maşină de parcă ai fi o pipiţă ieftină
pe care o agăţi la balul bobocilor.
— N-aveam de gând să fac sex cu el!
Am fluturat din mână spre locul gol unde fusese
maşina lui Parker.
— Atunci, ce făceaţi?
— Tu nu ţi-ai făcut niciodată de cap cu cineva,
Travis? Nu te-ai prostit fără să laşi să se ajungă prea
departe?
Cel mai prostesc lucru pe care îl auzisem vreodată.
— Ce rost are aşa ceva?
Testicule dureroase şi dezamăgire. Părea o prostie.
— Chestia asta funcţionează pentru o mulţime de
oameni. Mai. 1rs pentru cei care îşi dau întâlniri.
— Toate geamurile erau aburite, maşina se clătina…
de unde voiai să ştiu?
— Poate că ar trebui să nu mă mai spionezi!
S-o spionez? Ea ştia foarte bine că orice maşină care
se oprea în I Mixare se auzea, şi hotărâse că fix dincolo
de uşa mea e locul cel mai Imn pentru a se linge cu un

asemenea individ pe care nu-l puteam suferi? Mi-am
trecut mâinile peste faţă, încercând să-mi ţin firea.
— Nu mai suport aşa ceva, Pigeon. Simt că
înnebunesc.
— Ce nu poţi să suporţi?
— Dacă te culci cu el, nu vreau să ştiu despre asta.
Intru la puşcărie dacă aflu că el… pur şi simplu nu-mi
spune.
— Travis!
Clocotea.
— Nu-mi vine să cred că ai spus aşa ceva! Ăsta e un
pas mare pentru mine!
— Aşa spun toate fetele!
— Nu mă refer la târfele cu care ai tu de-a face! Mă
refer la mine!
Şi-a dus mâna la piept.
— N-am… îhh! Nu contează!
A făcut câţiva paşi, dar am prins-o de braţ, întorcândo cu faţa spre mine.
— Ce n-ai…?
Chiar şi în starea în care mă aflam, răspunsul mi-a
venit imediat.
— Eşti virgină?
— Şi ce dacă? A întrebat ea, înroşindu-se.
— De aia era America atât de sigură că el n-avea să
ajungă prea departe.
— Am avut acelaşi prieten în toţi cei patru ani de

liceu. Era preot aspirant! Nici n-a fost vorba de aşa
ceva!
— Un preot tânăr? Ce s-a întâmplat după toată această
abstinenţă cu greu obţinută?
— El voia să se însoare şi să rămână în… Kansas. Eu
nu.
Nu-mi venea să cred ce-mi spusese. Ea avea aproape
nouăsprezece ani şi era încă virgină? Asta era ceva ce nu
se mai pomenea în zilele noastre. Nu-mi aminteam să fi
cunoscut vreuna încă de când începusem liceul. Am
prins-o de faţă.
— O virgină. N-aş fi zis, după felul în care ai dansat
la The Red.
— Foarte amuzant, a spus Abby, ştergând-o spre scări.
M-am dus după ea, dar, după prima treaptă, am căzut.
M-am lovit cu cotul de colţul de beton, însă n-am simţit
durerea. M-am rostogolit pe spate, râzând isteric.
— Ce faci? Ridică-te! Mi-a cerut Abby în timp ce a
tras de mine până ce am ajuns în poziţie verticală.
Mi s-a înceţoşat privirea şi, deodată, ne aflam în sala
de curs a lui Chaney. Abby stătea aşezată pe pupitrul
meu, îmbrăcată în ceva ce părea a fi o rochie de bal, iar
eu eram în boxeri. Încăperea era pustie şi era ori seară,
ori dimineaţă devreme.
— Pleci undeva? Am întrebat-o, nefiind deosebit de
îngrijorat de faptul că nu eram îmbrăcat.
Abby mi-a zâmbit, întinzând mâna să mă mângâie pe

faţă.
— Nu. Nu plec nicăieri. Sunt aici pentru a rămâne.
— Îmi promiţi? Am întrebat-o, atingându-i genunchii.
L-am desfăcut picioarele exact cât trebuia sa încap
comod între coapsele ei.
— La sfârşit voi fi a ta.
Nu eram sigur sută la sută de ce voise să spună, dar
Abby se aruncase cu totul asupra mea. Îşi plimba buzele
pe gâtul meu, iar eu am închis ochii, într-o stare
completă şi totală de euforie. Toate lucrurile pe pentru
care luptasem se întâmplau. Îşi trecea degetele peste
pieptul meu şi un inspirat adânc atunci când şi le-a
strecurat în boxeri, punându-le pe organul meu. Oricât
de ciudat mă simţisem înainte, asta depăşea niu e. Miam răsucit degetele în părul ei şi mi-am lipit buzele de
ale ei fără să mai pierd timpul să-i mângâi interiorul
gurii cu limba mea.
1a căzut unul dintre pantofii cu toc şi m-am uitat în
jos.
— Trebuie să plec, mi-a zis Abby, tristă.
— Poftim? Am crezut că mi-ai spus că nu pleci
nicăieri.
Abby a surâs.
— Străduieşte-te mai mult.
— Poftim?
— Străduieşte-te mai mult, a repetat ea, mângâindumă pe faţă.

— Stai, i-am spus, nevrând să se termine. Te iubesc,
Pigeon.
Am clipit încet. Când am reuşit să-mi concentrez
privirea, mi am recunoscut ventilatorul din tavan. Mă
durea tot corpul, iar capul îmi bubuia cu fiecare bătaie a
inimii.
De undeva de pe hol s-a auzit glasul piţigăiat şi agitat
al iubitei lui Shepley. Prin contrast, vocea scăzută a lui
Shepley părea atrăgătoare între glasurile celor două fete.
Am închis ochii, căzând într-o depresie profundă.
Fusese doar un vis. Nimic din toată fericirea aceea nu
era adevărat. Mi-am frecat faţa, încercând să produc
suficientă motivaţie pentru a-mi ridica fundul din pat.
Oricare o fi fost petrecerea la care mă făcusem praf în
seara precedentă, speram să merite senzaţia că eram
carne pulverizată pe fundul unui container de gunoi.
Picioarele îmi erau la fel de grele ca modul în care
reuşeam să le târăsc pe podea pentru a lua o pereche de
jeanşi boţiţi dintr-un colţ. I-am tras pe mine, apoi m-am
dus împleticit în bucătărie, retrăgându-mă la auzul
vocilor lor.
— Vorbiţi tare ca naiba, le-am spus, încheindu-mi
nasturii de la pantaloni.
— Îmi pare rău, a zis Abby, de-abia uitându-se la
mine.
Fără îndoială făcusem ceva prostesc în seara
precedentă, ceva ce o pusese într-o situaţie jenantă.

— Cine naiba m-a lăsat să beau atât de mult aseară?
America a făcut o mutră dezgustată.
— Tu. Tu te-ai dus şi ai cumpărat o sticlă de şapte
sute cincizeci de mililitri după ce Abby a plecat cu
Parker şi ai dat-o gata înainte ca ea să se întoarcă.
Frânturi de amintiri îmi reveneau în imagini
amestecate. Abby, plecată cu Parker. Eu, deprimat.
Oprirea la magazinul de băuturi cu America.
— Fir-ar să fie! Am exclamat, scuturând din cap.
— Te-ai distrat? Am întrebat-o pe Abby.
Obrajii i s-au înroşit. O, rahat! A fost mai rău decât
credeam.
— Vorbeşti serios? M-a întrebat ea.
— Ce e? Am întrebat-o şi eu, dar în secunda
următoare am regretat.
America a chicotit, în mod evident uluită de pierderea
mea de memorie.
— Ai tras-o din maşina lui Parker, văzând roşu în faţa
ochilor când i-ai surprins giugiulindu-se asemenea
şcolarilor. Au aburit ferestrele şi tot tacâmul!
Mi-am forţat memoria cât de mult am putut.
Giugiulitul nu-mi 1rezea nicio amintire, însă gelozia da.
Abby arăta de parcă era pe cale să-şi piardă cumpătul,
iar eu am dat înapoi, ferindu-mă de căutătura urâtă pe
care mi-o arunca.
— Cât eşti de nervoasă? Am întrebat-o, aşteptândumă la o explozie de piţigăială care să mi se infiltreze în

capul care deja îmi bubuia.
Abby s-a dus spre dormitor, cu paşi apăsaţi, iar eu am
urmat-o, închizând uşor uşa după noi.
Abby s-a întors. Expresia de pe chipul ei era diferită
faţă de ceea i e văzusem înainte. Nu ştiam sigur cum s-o
interpretez.
— Nu-ţi aminteşti nimic din ce mi-ai spus aseară? Ma întrebat
— Nu. De ce? Am fost rău cu tine?
— Nu, n-ai fost rău cu mine! Tu… noi…
Şi-a acoperit ochii cu mâinile. Când a ridicat mâna, o
bijuterie nouă i-a alunecat pe braţ, atrăgându-mi
privirea.
— Asta de unde a apărut? Am întrebat-o, prinzând-o
cu degetele de încheietura mâinii.
— Ea mea, mi-a spus, trăgându-şi mâna.
— N-am mai văzut-o până acum. Pare nouă.
— Este.
— De unde o ai?
— Mi-a dat-o Parker acum cincisprezece minute, mi-a
răspuns
M-am înfuriat. Gen trebuie-să-trag-un-pumn-în-cevaînainte- să-mă-simt-mai-bine.
— Ce dracu’ căuta enervantul ăla aici? A rămas peste
noapte?
Ea şi-a încrucişat braţele, nepăsătoare.
— S-a dus de dimineaţă să-mi cumpere cadoul pentru

ziua mea şi mi l-a adus.
— Încă nu e ziua ta.
Furia mea dădea în clocot, dar faptul că ea nu era
câtuşi de puţin intimidată mă ajuta s-o ţin sub control.
— N-a mai avut răbdare, mi-a spus, ridicându-şi
bărbia.
— Nu e de mirare că a trebuit să-ţi scot fundul cu
forţa din maşină, se pare că erai…
M-am oprit, strângându-mi buzele pentru a împiedica
restul cuvintelor să iasă. Nu era timpul potrivit să vomit
cuvinte pe care gura mea n-ar fi putut să le retracteze.
— Ce? Ce se pare că eram?
Am strâns din dinţi.
— Nimic. Doar că m-ai scos din sărite şi eram cât pe
ce să spun ceva murdar, fără însă să vorbesc serios.
— Până acum nu te-ai sfiit.
— Ştiu. Încă mai lucrez la asta, i-am spus, ducândumă spre uşă. Te las să te îmbraci.
Când am întins mâna spre clanţă, m-a săgetat o durere
din cot spre umăr. Am pipăit locul şi era inflamat.
Ridicând mâneca, am văzut ceea ce bănuiam: o vânătaie
recentă. Mintea mea gonea să-şi dea seama ce anume o
cauzase şi mi-am amintit că Abby îmi spusese că e
virgină, apoi eu am căzut şi am râs, iar apoi Abby m-a
ajutat să mă dezbrac… şi apoi eu… O, Dumnezeule!
— Aseară am căzut pe scări. Iar tu m-ai ajutat să
ajung în pat… Noi, am spus, făcând un pas spre ea.

Amintirea cu mine prăbuşindu-mă peste ea, în timp ce
ea era în picioare în faţa dulapului de haine pe jumătate
dezbrăcată, mi-a năvălit în minte.
Aproape că i-o trăsesem, îi răpisem virginitatea când
eram beat. Gândul despre ceea ce probabil că se
întâmplase m-a făcut să-mi fie ruşine pentru prima dată
de când… dintotdeauna.
— Nu, n-am făcut nimic. Nu s-a întâmplat nimic, mia spus ea, scuturând din cap.
M-am crispat.
— Geamurile maşinii se aburiseră, te-am tras afară,
apoi am încercat să…
Am încercat să-mi alung amintirile din cap. Mi se
făcea greaţă. Din fericire, chiar şi în amorţeala cauzată
de beţie mă oprisem, dar ce s-ar fi întâmplat dacă n-aş fi
făcut-o? Abby nu merita ca prima dată să fie aşa cu
nimeni, mai ales cu mine. Of! Pentru un timp, chiar
crezusem că mă schimbasem. Nu era nevoie decât de o
sticlă de whisky şi menţionarea cuvântului „virgină”
pentru ca eu să revin la vechile mele obiceiuri legate de
sex.
M-am întors spre uşă şi am pus mâna pe clanţă.
— Pigeon, mă transformi într-un psihopat afurisit, am
mârâit peste umăr. Nu gândesc normal când sunt în
preajma ta.
— Deci e vina mea?
M-am întors. Mi-am plimbat privirea de la chipul ei

spre rochie, apoi spre picioare, revenind asupra ochilor.
— Nu ştiu. Amintirile mele sunt cam înceţoşate… dar
nu-mi amintesc ca tu să fi spus nu.
A făcut un pas în faţă. La început părea că e gata să se
repeadă asupra mea, dar chipul i s-a îmblânzit şi umerii
i s-au lăsat.
— Ce vrei să-ţi spun, Travis?
Am aruncat o privire spre brăţară, apoi din nou la ea.
— Credeai că n-o să-mi amintesc?
— Nu! Mă scotea din sărite faptul că nu-ţi vei aminti!
Ea. N-avea. Nicio. Afurisită. De. Noimă.
— De ce?
— Deoarece, dacă aş fi… dacă am fi… şi tu n-ai… nu
ştiu de ce. Pur şi simplu, mă enerva chestia asta!
Era pe punctul de a recunoaşte. N-avea încotro. Abby
era nervoasă deoarece ea avusese de gând să-mi
dăruiască virginitatea ei, iar eu nu mi-aş fi amintit ce se
întâmplase. Asta era. Ăsta era momentul. În sfârşit eram
pe punctul de a ne rezolva afurisitele de lucruri dintre
noi, dar timpul se scurgea. Shepley urma să vină în orice
clipă să-i spună lui Abby să se ducă la cumpărături cu
America ca urmare a planurilor noastre pentru petrecere.
M-am repezit spre ea, oprindu-mă la câţiva centimetri.
Mâinile mele îi mângâiau faţa.
— Ce ne facem, Pidge?
Privirea ei a pornit de la cureaua mea, apoi a călătorit
lent spre ochii mei.

— Tu să-mi spui.
De pe faţa ei nu se mai putea citi nimic, de parcă
faptul că îşi recunoştea sentimentele pe care le avea faţă
de mine ar fi făcut ca inima ei să se închidă.
O bătaie la uşă mi-a stârnit mânia, dar am rămas
concentrat.
— Abby? A strigat-o Shepley. Mare are de gând să
iasă să rezolve nişte treburi; a vrut să-ţi spun în caz că
vrei şi tu să mergi.
— Pidge? Am întrebat-o, privind-o adânc în ochi.
— Da, i-a răspuns ea lui Shepley. Am câteva chestii
de care trebuie să mă ocup.
— În regulă, ea e gata să meargă atunci când eşti şi tu,
a spus Shepley, sunetul paşilor lui îndepărtându-se pe
hol.
— Pidge? Am întrebat, disperat să continuăm ceea ce
începuserăm.
Ea s-a dat câţiva paşi înapoi, a scos nişte lucruri din
dulap şi s-a strecurat pe lângă mine.
— Putem să vorbim mai târziu despre asta? Am o
groază de treburi de făcut azi.
— Sigur, am fost eu de acord, dezumflându-mă.
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Abby n-a stat prea mult în baie. De fapt, de-abia
aştepta să plece. Am încercat să nu cad pradă disperării.
De obicei, Abby devenea neîndemânatică ori de câte ori
se ivea ceva serios.
Uşa de la intrare s-a închis, iar maşina condusă de
America a ieşit din parcare. Încă o dată, apartamentul
părea înăbuşitor şi, în acelaşi timp, prea gol. Uram să fiu
acolo fără ea şi mă întrebam cum de mă descurcasem
înainte să o cunosc.
M-am dus glonţ spre o punguţă de plastic pe care o
luasem cu câteva zile înainte. Făcusem cu telefonul
mobil câteva fotografii cu mine şi cu Abby şi le
tipărisem pe hârtie fotografică.
Pereţii albi căpătaseră în sfârşit ceva culoare. Tocmai
când ultima fotografie fusese prinsă în piuneze, Shepley
a bătut la uşă.
— Hei, omule!
— Da?
— Avem nişte chestii de făcut.
— Ştiu.
Am mers cu maşina spre apartamentul lui Brazii,
stând tăcuţi amândoi. Când am ajuns, Brazii ne-a
deschis uşa, ţinând în mână vreo douăzeci şi cinci de
baloane.
— Mă întrebam dacă nu cumva aţi anulat. Gruver
aduce tortul şi băutura.
Am trecut pe lângă el, intrând în camera de zi. Pereţii

camerei nu arătau prea diferiţi de ai mei, dar
apartamentul lor fie că venise „complet mobilat”, fie îşi
luaseră canapeaua de la Armata Salvării.
Brazii a continuat:
— Am trimis nişte ajutoare să ia de mâncare şi să
aducă boxele lui Mickey. Una dintre fetele de la Sigma
Cappa are nişte reflectoare pe care ni le împrumută – nu
vă faceţi griji, nu le invit şi pe ele. Am spus că sunt
pentru o petrecere din weekendul viitor. Ar trebui să fie
OK.
— Bine, a spus Shepley. America ar face urât dacă ar
apărea şi ne-ar găsi aici cu un grup de fete din
comunitate.
Brazii a zâmbit.
— Singurele fete de aici vor fi unele dintre colegele
lui Abby şi iubitele celor din echipă. Cred că lui Abby o
să-i placă.
Am zâmbit şi eu, urmărindu-l pe Brazii cum împrăştie
baloanele pe tavan, lăsând panglicile să atârne.
— Aşa cred şi eu. Shep?
— Da?
— Nu-l suna pe Parker decât în ultima clipă. Chiar
dacă reuşeşte sa ajungă până la urmă, cel puţin nu va fi
aici tot timpul.
— Am înţeles.
Brazii a inspirat adânc.
— Trav, vrei să mă ajuţi să mut mobila?

— Sigur că da, i-am spus, urmându-l în camera de
alături.
Sufrageria şi bucătăria formau o singură încăpere, iar
scaunele erau deja aliniate la perete. Pe blatul de
bucătărie se vedeau pahare i urate şi o sticlă nedesfăcută
de Patron.
Shepley s-a oprit, zgâindu-se la sticlă.
— Asta nu e pentru Abby, nu-i aşa?
Brazii a surâs, dinţii lui albi ieşind în evidenţă prin
contrast cu tenul măsliniu.
— Ăăă… ba da. E o tradiţie. Dacă echipa de fotbal dă
o petrecere pentru ea, va beneficia de tratamentul
echipei.
— Nu poţi s-o obligi să bea atât de multe shoturi, i-a
spus Shepley. Travis! Spune-i!
Brazii a ridicat o mână.
— Eu n-o oblig să facă nimic. Pentru fiecare shot pe
care îl bea primeşte douăzeci de dolari. E cadoul nostru
pentru ea.
Zâmbetul i-a pierit când a văzut căutătura încruntată a
lui Shepley.
— Cadoul vostru e o intoxicaţie etilică?
Am dat o dată din cap.
— Vom vedea dacă ea va vrea să bea un shot de
aniversare pentru douăzeci de dolari, Shep. Nimic rău în
asta.
Ne-am mutat la masa de sufragerie şi am ajutat

rezervele să aducă înăuntru mâncarea şi boxele. Una
dintre iubitele tipilor a început să pulverizeze odorizant
prin apartament.
— Nikki! Termină cu chestia aia!
Ea şi-a pus mâinile în şolduri.
— Dacă unii dintre voi n-ar mirosi atât de rău, n-aş fi
nevoită s-o fac. Zece băieţi transpiraţi într-un
apartament încep să pută imediat! Doar nu vreţi ca
atunci când ea va intra aici să miroasă ca într-un vestiar,
nu?
— Are dreptate, am spus eu. Apropo de asta, trebuie
să mă întorc să fac un duş. Ne vedem într-o jumătate de
oră.
Shepley şi-a şters fruntea şi a dat aprobator din cap,
scoţându-şi telefonul dintr-un buzunar al jeanşilor şi
cheile din celălalt.
A tastat repede un mesaj către America. În câteva
secunde, telefonul i-a vibrat. A zâmbit.
— Afurisit să fiu! Fetele se încadrează perfect în
program.
— Ăsta-i semn bun.
Ne-am grăbit să ne întoarcem în apartamentul nostru.
În cincisprezece minute, făcusem duş, mă bărbierisem şi
mă îmbrăcasem. Nici lui Shepley nu i-a trebuit prea
mult, însă m-am uitat întruna la ceas.
— Calmează-te, mi-a spus Shepley, încheindu-şi
nasturii cămăşii lui verzi în carouri. Încă-s la

cumpărături.
Un motor cu zgomot puternic s-a auzit în parcare, o
portieră s-a trântit şi apoi s-au auzit paşi pe treptele de
fier din faţa intrării.
Am deschis şi am zâmbit.
— Bună sincronizare.
Trenton a zâmbit şi el, ţinând în mână o cutie de
mărime mijlocie cu capac şi găuri în părţi.
— A fost hrănit, a băut şi apă şi şi-a făcut şi nevoile
cât un bărbat. Un timp, ar trebui să stea liniştit.
— Eşti uimitor, Trent! Mulţumesc.
M-am uitat în spatele lui şi l-am văzut pe tata la
volanul camionetei. Mi-a făcut din mână şi i-am făcut şi
eu.
Trenton a deschis capacul cutiei şi a rânjit.
— Fii cuminte, mititelule. Sunt sigur că ne vom
revedea.
Coada căţeluşului lovea pereţii cutiei, în timp ce eu
aşezam capacul la loc, uitându-mă apoi înăuntru.
— Hei, omule! De ce în camera mea? M-a întrebat
Shepley bosumflat.
— În caz că Pidge intră în camera mea înainte ca eu
să fiu gata. Mi-am scos mobilul şi am format numărul
lui Abby. Telefonul a sunat o dată, apoi încă o dată.
— Alo?
— E ora cinei! Unde naiba aţi şters-o amândouă?
— Ne-am îngăduit un mic răsfăţ. Tu şi cu Shep ştiaţi

să mâncaţi şi până să venim noi. Sunt sigură că vă
descurcaţi.
— Ei, rahat! Eram doar îngrijoraţi pentru voi.
America s-a auzit vorbind de undeva din apropierea
lui Abby.
— Spune-i că te aduc imediat. Trebuie să trec pe la
Brazii să iau nişte cursuri pentru Shep, dar apoi venim
acasă.
— Ai priceput? M-a întrebat Abby.
— Mda. Ne vedem mai târziu, Pidge.
Am închis şi am ieşit repede după Shepley,
îndreptându-ne spre Charger. Nu ştiam de ce, dar eram
emoţionat.
— L-ai sunat pe ticălos?
Shepley a dat din cap în semn că da, pregătindu-se să
dea cu spatele.
— În timp ce tu făceai duş.
— Vine?
— Mai târziu. Nu i-a prea convenit că a fost anunţat
târziu, dar i-am amintit că a fost necesar din cauza
afurisitei lui de guri sparte, aşa că n-a mai avut multe de
spus după aia.
Am zâmbit. Parker mă enervase dintotdeauna. Dar
dacă nu-l invitam, aş fi făcut-o nefericită pe Abby, aşa
că a trebuit să-mi calc orgoliul în picioare şi să-l rog pe
Shepley să-l invite.
— Să nu te îmbeţi şi să-l iei la pumni! Mi-a spus

Shepley.
— Nu-ţi pot promite. Parchează acolo, unde să nu ne
vadă ea, i-am cerut, arătând spre parcarea laterală.
Am fugit, dând colţul spre apartamentul lui Brazii şi
am bătut la uşă. Era linişte.
— Noi suntem! Deschide!
Uşa s-a deschis şi Chris Jenks stătea în prag cu un
zâmbet stupid pe chip. Se legăna încoace şi încolo, fiind
deja beat. El era singura persoană pe care o plăceam mai
puţin decât pe Parker. Nimeni n-o putea dovedi, dar se
zvonea că, odată, Jenks strecurase ceva în paharul unei
fete la o petrecere a frăţiei. Mulţi credeau asta, de vreme
ce era singura cale prin care şi-o putea pune şi el.
Nimeni nu susţinuse asta sus şi tare, însă eu încercam să
nu-l scap din ochi.
I-am aruncat o căutătură urâtă lui Shepley, care şi-a
ridicat mâinile. Evident, nici el nu ştiuse că Jenks avea
să fie prezent.
M-am uitat la ceas, în timp ce aşteptam în întuneric cu
zeci de panglici atârnându-ne pe feţe. Eram atât de
aproape unii de ceilalţi, înghesuiţi în sufragerie,
aşteptând-o pe Abby, încât mişcările unei singure
persoane ne făceau pe toţi să ne înclinăm într-o parte
sau într-alta.
Câteva bătăi în uşă ne-au făcut pe toţi să încremenim.
Mă aşteptam ca America să intre prima, dar nu s-a
întâmplat nimic. Oamenii şuşoteau.

O altă bătaie în uşă l-a îndemnat pe Brazii să
acţioneze, iar el a făcut câţiva paşi spre uşă, deschizândo larg, lăsându-le la vedere pe America şi pe Abby.
— LA MULŢI ANI! Am strigat cu toţii la unison.
Abby a făcut ochii mari, apoi a zâmbit, acoperindu-şi
repede gura. America i-a dat un ghiont, împingând-o
înăuntru, apoi ne-am adunat cu toţii în jurul ei.
În timp ce-mi croiam drum spre Abby, mulţimea s-a
risipit. Arăta fenomenal, îmbrăcată într-o rochie gri şi
încălţată cu pantofi galbeni cu tocuri înalte. I-am
cuprins faţa zâmbitoare în căuşul palmelor şi mi-am lipit
buzele de fruntea ei.
— La mulţi ani, Pigeon!
— Nu-i ziua mea, de-abia mâine e, mi-a zis ea,
zâmbindu-le tuturor celor din jurul nostru.
— Ei bine, de vreme ce ai fost avertizată, a trebuit să
facem iu ultimul moment nişte mici schimbări pentru a
te surprinde. Surprinsă?
— Foarte!
Finch s-a repezit să-i ureze la mulţi ani, iar America a
înghiontit-o.
— Ce bine că te-am luat azi la cumpărături, altfel ai fi
apărut aici arătând ca dracu.
— Arăţi grozav, i-am spus, făcând un adevărat
spectacol din examinarea rochiei ei.
„Grozav” nu era cel mai poetic cuvânt pe care să-l fi
folosit, însă nu voiam să exagerez.

Brazii a venit s-o îmbrăţişeze şi el pe Abby.
— Şi sper că ţi-ai dat seama că povestea cu „Brazii
îmi dă fiori” era menită să te aducă aici.
America a râs.
— A funcţionat, nu-i aşa?
Abby a clătinat din cap, continuând să zâmbească şi
să facă ochii mari din pricina şocului. S-a aplecat la
urechea prietenei sale şoptindu-i ceva, apoi America i-a
şoptit şi ea ceva drept răspuns. Aveam de gând s-o întreb
mai târziu despre ce era vorba.
Brazii a dat muzica la maximum şi toată lumea a ţipat.
— Vino încoace, Abby! A strigat el, ducându-se în
bucătărie.
A luat sticla de tequila de pe bar şi s-a aşezat în faţa
paharelor de shot aliniate pe blatul de bucătărie.
— La mulţi ani din partea echipei de fotbal,
frumoaso! I-a urat el zâmbind, umplând fiecare pahar cu
Patron. Aşa sărbătorim noi zilele de naştere. Tu
împlineşti nouăsprezece ani, ai nouăsprezece shoturi.
Poţi să le bei sau să le dai, dar, cu cât bei mai multe, cu
atât primeşti mai multe din astea, i-a zis, răsfirând
bancnotele de douăzeci de dolari.
— O, Dumnezeule! A scâncit Abby.
Ochii i s-au luminat la vederea teancului de verzişori.
— Dă-le pe gât, Pidge, i-am spus eu.
Abby s-a uitat cu suspiciune la Brazii.
— Primesc douăzeci pentru fiecare shot pe care îl

beau?
— Corect, categorie uşoară ce eşti. Judecând după
mărimea ta, aş zice că scăpăm cu o pierdere de numai
şaizeci de dolari până la sfârşitul nopţii.
— Mai gândeşte-te, Brazii, i-a spus Abby.
A ridicat primul pahar, l-a dus la buze. A dat capul pe
spate pentru a goli paharul, apoi l-a învârtit şi l-a lăsat să
cadă în cealaltă mână. Era chestia cea mai sexy pe care
o văzusem vreodată.
— Sfinte Sisoe! Am exclamat, întorcându-mă brusc.
— Brazii, asta e o adevărată risipă, a spus Abby,
ştergându-şi colţurile gurii. Trebuia să torni Cuervo, nu
Patron.
Zâmbetul infatuat de pe chipul lui Brazii a pălit, iar el
a clătinat din cap şi apoi a ridicat din umeri.
— În cazul ăsta, mă duc să cumpăr. Am portofelele a
doisprezece jucători de fotbal care zic că n-ai să termini
zece.
Ea şi-a mijit ochii.
— Dublu sau nimic că pot să beau cincisprezece.
Nu m-am putut abţine să nu zâmbesc şi în acelaşi
timp să nu mă întreb cum Dumnezeu aveam eu să mă
comport dacă ea continua să acţioneze ca o afurisită de
prostituată din Vegas. Era al naibii de sexy.
— Hoo! A strigat Shepley. N-ai voie să ajungi la spital
de ziua ta, Abby!
— Ba ea poate s-o facă, a spus America, uitându-se

lung la Brazii.
— Patruzeci de dolari shotul? A întrebat Brazii,
părând nesigur.
— Te-ai speriat? L-a întrebat Abby.
— La dracu’, nu! Îţi dau douăzeci de fiecare shot, iar
când ajungi la cincisprezece, îţi dublez totalul.
Ea a dat de duşcă încă un shot.
— Aşa îşi aniversează cei din Kansas zilele de
naştere!
Muzica era prea tare, iar eu m-am asigurat că dansez
cu Abby pe toate melodiile cu care ea era de acord să
dansăm. Tot apartamentul ora plin de puştani zâmbitori,
cu o bere într-o mână şi cu un shot în cealaltă. Abby îşi
schimba din când în când direcţia pentru a mai da un
shot peste cap, apoi se întorcea cu mine în camera de zi
pe ringul tle dans improvizat.
Probabil că zeii aniversărilor zilelor de naştere erau
mulţumiţi de eforturile mele, căci exact atunci când
Abby mai bea un pahar urma o melodie lentă. Una
dintre preferatele mele. Îmi ţineam buzele lipite de
urechea ei şi i-o cântam, apoi mă lăsam pe spate pentru
a rosti mimai cu buzele părţile mai importante, cele
despre care voiam să înţeleagă că erau de la mine.
Probabil că ea n-a înţeles partea asta, dar eu n-am
încetat să mai încerc.
Am lăsat-o pe spate, iar braţele i-au căzut, degetele
aproape atingând podeaua. A râs zgomotos, apoi ne-am

ridicat, legănându-ne iar înainte şi înapoi. Pielea ei
mirosea aşa de bine, era minunat.
— N-ai să mai poţi face asta când o să mă apuc de
seria de shoturi cu miză dublă, a chicotit ea.
— Ţi-am spus că arăţi incredibil în seara asta?
Abby a clătinat din cap şi m-a îmbrăţişat, lăsându-şi
capul pe umărul meu. Am lipit-o de mine şi mi-am
îngropat faţa în curbura gâtului ei. Când stăteam aşa,
liniştiţi, fericiţi, ignorând zvonurile cum că noi nu eram
nimic altceva decât prieteni, lângă ea era unicul loc în
care voiam să fiu.
Uşa s-a deschis şi braţele lui Abby mi-au dat drumul.
— Parker! A strigat ea, alergând să-l îmbrăţişeze.
A sărutat-o pe buze, iar eu am trecut de la a mă simţi
ca un rege la a mă simţi ca un om pe cale să comită o
crimă.
Parker i-a ridicat încheietura mâinii şi a zâmbit,
spunându-i pe muteşte ceva despre brăţara aia stupidă.
— Hei! Mi-a strigat America în ureche.
Cu toate că volumul vocii ei era mai tare decât
normal, nimeni altcineva nu putea să audă.
— Stai blând. Shepley a zis că Parker doar a trecut
pe-aici. Are ceva de făcut mâine-dimineaţă, aşa că nu
poate să stea mult.
— A, da?
— Da, aşa că ţine-ţi firea. Inspiră adânc. O să plece
înainte să-ţi dai seama.

Abby l-a tras pe Parker spre blatul de bucătărie, a luat
un alt shot şi l-a dat gata, trântind paharul pe blat, cu
gura în jos, aşa cum făcuse încă de cinci ori. Brazii i-a
mai dat o bancnotă de douăzeci, iar ea s-a dus în paşi de
dans în camera de zi.
Fără să ezit, am luat-o de mână şi am dansat împreună
cu America şi cu Shepley.
— Unu! A exclamat Shepley, pocnind-o peste fese.
America a adăugat o a doua lovitură, apoi toată gaşca
s-a, alăturat. La numărul nouăsprezece, mi-am frecat
palmele una de alta, facând-o să creadă că aveam de
gând să-i trag una zdravănă.
— E rândul meu!
Ea şi-a frecat posteriorul.
— Fii delicat! Mă doare fundul!
Incapabil să-mi stăpânesc râsul, mi-am dus mâna spre
spate, deasupra umărului. Abby şi-a închis ochii şi,
pentru o clipă, a tras cu coada ochiului. M-am oprit cu
puţin deasupra fundului ei şi i-am dat o palmă uşoară.
— Nouăsprezece! Am ţipat.
Invitaţii au aclamat, iar America a început o variantă
lălăită a cântecului „Mulţi ani trăiască”. Când a ajuns la
partea cu „Cine să trăiască?”, întreaga încăpere a cântat
„Pigeon!” Asta m-a făcut să fiu destul de mândru.
S-a auzit un alt cântec lent din difuzoare, însă de data
asta a t ras-o Parker în mijlocul încăperii pentru un dans.
El părea un robot cu două picioare stângi, ţeapăn şi

neîndemânatic.
Am încercat să nu mă uit, dar înainte ca melodia să se
termine, i-am surprins strecurându-se pe hol. Am făcut
un schimb de priviri cu America. Mi-a zâmbit,
scuturând din cap, spunându-mi în tăcere să nu fac
nimic prostesc.
Avea dreptate. Abby nu fusese singură cu el mai mult
de cinci minute înainte să se îndrepte spre uşa de la
intrare.
Expresia penibilă, de stânjeneală, de pe chipul lui
Abby mi-a spus că Parker încercase să facă cele câteva
minute memorabile.
A sărutat-o pe obraz, apoi Abby a închis uşa în urma
lui.
— A plecat tăticul! Am strigat, trăgând-o pe Abby în
mijlocul camerei de zi. E timpul să înceapă petrecerea!
Încăperea a izbucnit în urale.
— Stai aşa! Am un program! A zis Abby, intrând în
bucătărie şi dând de duşcă un alt shot.
Văzând cât de multe mai avea, am luat unul de la
celălalt capăt şi am băut. Abby a mai luat un shot şi la
fel am făcut şi eu.
— Abby, încă şapte! A zis Brazii, întinzându-i câteva
bancnote.
Din când în când am crezut că o surprind aruncândumi câte o privire, iar asta m-a făcut să mă întreb ce avea
să se întâmple atunci când aveam să ajungem în

apartament.
Abby nu s-a grăbit să bea următoarele câteva shoturi,
dar la al zecelea era într-o formă proastă. Dansa pe
canapea cu America, legănându-se şi chicotind, dar apoi
şi-a pierdut echilibrul.
Am prins-o înainte să cadă.
— Gata, ţi-ai demonstrat punctul de vedere, i-am
spus. Ai băut mai mult decât orice fată pe care am
văzut-o noi vreodată. Nu te mai las!
— Ba pe dracu! Mi-a zis ea, cu limba împleticită. La
fundul paharului ăluia mă aşteaptă şase sute de dolari şi
tocmai tu, dintre toţi oamenii, n-o să-mi spui că nu pot
să fac ceva extrem pentru bani.
— Pidge, dacă ai aşa mare nevoie de bani…
— Nu împrumut bani de la tine, a luat ea în râs
propunerea mea.
— Intenţionam să-ţi sugerez să-ţi amanetezi brăţara,
am zis zâmbind.
M-a pocnit peste braţ taman atunci când America a
început numărătoarea inversă de la miezul nopţii. Când
acele ceasornicului s-au suprapus la douăsprezece, am
sărbătorit cu toţii.
Niciodată în viaţa mea nu-mi dorisem mai tare să
sărut o fată. America şi Shepley m-au îndemnat,
sărutând-o pe ambii obraji. Am ridicat-o de la pământ,
învârtind-o în braţe.
— La mulţi ani, Pigeon! I-am urat, încercând din

răsputeri să nu-mi lipesc buzele de ale ei.
Toată lumea de la petrecere ştia ce făcuse în hol cu
Parker. Ar fi fost cam de rahat s-o fac să pară parşivă în
faţa celorlalţi.
Ea m-a privit cu ochii ei mari şi gri, iar eu m-am topit
în ei.
— Shoturi! A zis ea, împleticindu-se spre bucătărie.
Strigătul ei m-a făcut să tresar, făcându-mă conştient
de tot zgomotul şi de toată agitaţia din jurul meu.
— Abby, pari terminată! Cred că e momentul să
închei, i-a spus Brazii când ea a ajuns în faţa blatului.
— Nu sunt o laşă, a răspuns Abby. Vreau să-mi văd
banii!
M-am dus lângă ea în clipa în care Brazii a pus o
bancnotă de douăzeci sub ultimele două pahare, strigând
spre coechipierii lui:
— Are de gând să le bea! Am nevoie de
cincisprezece!
Au mormăit cu toţii şi şi-au dat ochii peste cap,
scoţându-şi portofelele pentru a clădi un teanc de
bancnote de douăzeci sub ultimul pahar de shot.
— N-aş fi crezut niciodată că aş putea pierde cincizeci
de dolari la un pariu pe cincisprezece shoturi cu o fată,
s-a plâns Chris.
— Ba să crezi, Jenks! I-a spus ea, luând câte un pahar
în fiecare mână.
Le-a dat pe amândouă peste cap, apoi s-a oprit.

A ridicat un deget, iar Brazii a zâmbit.
— O să verse, a zis el.
— Ba nu, n-o să verse.
America a clătinat din cap.
— Respiră adânc, Abby!
Abby a închis ochii şi a tras aer în piept, ridicând
ultimul pahar ilc shot care rămăsese pe blat.
— Doamne-Dumnezeule, Abby! Ai să mori intoxicată
cu alcool! A strigat Shepley.
— E obişnuită, l-a asigurat America.
Abby a dat capul pe spate, iar tequila i-a curs pe gât.
În spatele nostru, întregul grup a izbucnit în fluierături şi
strigăte atunci când Brazii i-a înmânat teancul de bani.
— Mulţumesc, i-a spus ea mândră, îndesându-şi banii
în sutien.
Nu mai văzusem aşa ceva în viaţa mea.
— Eşti incredibil de sexy în clipa asta, i-am spus la
ureche în li mp ce ea mergea spre camera de zi.
M-a cuprins în braţe, probabil lăsând tequila să se
aşeze.
— Eşti sigură că eşti bine?
Ea a vrut să spună „sunt bine”, însă cuvintele i-au ieşit
deformate.
— Trebuie s-o faci să vomite, Trav. Să scoată o parte
din alcool din organismul ei.
— Doamne, Shep! Las-o-n pace! E bine, i-a spus
America plictisită.

Shep a ridicat din sprâncene.
— Eu doar încerc să împiedic să se întâmple ceva rău.
— Abby? Eşti bine? A întrebat-o America.
Abby a reuşit să zâmbească, părând pe jumătate
adormită. America s-a uitat la Shepley.
— O să se trezească din beţie până la urmă. Nu e
primul ei rodeo.
— Incredibil, a spus Shepley. Travis?
Mi-am lipit obrazul de fruntea lui Abby.
— Pidge? Vrei să joci la sigur şi să vomiţi?
— Nu, mi-a răspuns ea. Vreau să dansez.
M-a cuprins şi mai strâns în braţe.
M-am uitat la Shepley şi am ridicat din umeri.
— Atâta timp cât se poate mişca…
Nervos, Shepley a trecut în viteză prin mulţimea de pe
ringul de dans improvizat, până ce nu l-am mai văzut.
America a plescăit cu limba şi şi-a dat ochii peste cap,
apoi l-a urmat.
Abby şi-a lipit trupul de al meu. Cu toate că melodia
era rapidă, noi dansam lent în mijlocul încăperii,
înconjuraţi de oameni care se legănau în jurul nostru şi
îşi fluturau braţele. Lumini albastre, roşii şi verzi dansau
odată cu noi, pe pereţi şi pe podea. Luminile albastre se
reflectau pe faţa lui Abby şi trebuia să fac eforturi să n-o
sărut.
Câteva ore mai târziu, când petrecerea se apropia de
final, Abby şi cu mine eram încă pe ringul de dans. Ea

îşi mai revenise din beţie după ce o hrănisem cu sărăţele
şi cu brânză şi încerca să danseze cu America pe un
cântec stupid, dar, lăsând asta la o parte, Abby era în
braţele mele, cu mâinile prinse după capul meu.
Cei mai mulţi din grup fie că plecaseră, fie că
leşinaseră pe undeva prin apartament, iar Shepley şi
America se certau tot mai tare.
— Dacă vreţi să mergeţi cu mine cu maşina, eu plec, a
spus Shepley, îndreptându-se spre uşă.
— Eu nu sunt gata să plec, a mormăit Abby, cu ochii
pe jumătate închişi.
— Cred că noaptea asta e pe ducă. Hai să mergem
acasă!
Când am făcut un pas spre uşă, Abby nu s-a clintit.
Privea lung spre podea, arătând cam verde la faţă.
— Îţi vine să vomiţi, nu-i aşa?
Ea s-a uitat la mine, cu ochii întredeschişi.
— Ar cam fi timpul.
S-a legănat înainte şi înapoi înainte s-o strâng în braţe.
— Tu, Travis Maddox, eşti destul de sexy atunci când
nu eşti o târfă, mi-a spus ea cu un zâmbet ridicol de
beţiv care-i strâmba gura în direcţii diferite.
— Ăăă… mulţumesc, i-am spus, schimbându-i poziţia
pentru a putea s-o prind mai bine.
Abby mi-a mângâiat obrazul cu podul palmei.
— Ştii ce, domnule Maddox?
— Ce, puiule?

Expresia de pe chipul ei a devenit serioasă.
— Într-o altă viaţă, te-aş fi putut iubi.
Am privit-o o clipă, uitându-mă fix în ochii ei cu
străluciri de sticlă. Era beată, însă pentru moment nu
părea greşit să pretind că vorbise serios.
— Eu te-aş putea iubi în viaţa asta.
Şi-a ridicat capul şi m-a sărutat pe colţul gurii.
Intenţionase să mă sărute, dar ratase. S-a tras înapoi,
apoi şi-a lăsat capul să-i cadă pe umărul meu.
Am privit în jur, însă toţi cei care încă mai erau
conştienţi înlemniseră, holbându-se uimiţi la ceea ce
tocmai fuseseră martori.
Fără să scot o vorbă, am dus-o din apartament în
maşină, unde stătea America, cu braţele încrucişate.
Shepley a gesticulat spre Abby.
— Uită-te la ea! E prietena ta şi tu ai lăsat-o să facă
ceva nebunesc de periculos! Tu ai încurajat-o!
America a arătat cu degetul spre ea.
— Shep, eu o cunosc! Am văzut-o făcând mult mai
mult de atât pentru bani!
I-am aruncat o privire piezişă.
— Shoturi. Am văzut-o bând mai multe shoturi pentru
bani, a precizat ea. Ştii tu ce vreau să spun.
— Tu te auzi ce spui? A ţipat Shepley. Ai venit cu
Abby tocmai din Kansas ca s-o ţii departe de necazuri.
Uită-te la ea! Are în organism un nivel periculos de
alcool şi este inconştientă! Ăsta e un comportament cu

care tu n-ar trebui să fii de acord!
America şi-a mijit ochii.
— A! Mulţumesc pentru anunţul serviciului public
despre ce să nu faci la colegiu, domnule Băiat-în-vârstăde-optsprezece-ani-dintr-o-frăţie-cu-enşpe-milioane-deiubite „serioase”-sub-centură!
Şi-a folosit degetele pentru a puncta ghilimelele
invizibile atunci când rostise „serioase”.
Shepley a căscat gura, fără să se amuze.
— Urcă în maşină! Eşti criţă!
America a râs.
— Băiatul mamei, tu nu m-ai văzut criţă!
— Îţi spun eu că eşti pe-aproape!
— Da, aşa cum suntem eu şi fundul meu! Nu
înseamnă că am să-i dau telefon de două ori pe zi!
— Eşti o căţea!
America s-a albit la faţă.
— Du-mă. Acasă.
— Aş face-o cu plăcere, dacă ai urca naibii în afurisita
asta de maşină! A urlat Shepley.
S-a făcut roşu la faţă, iar venele îi erau vizibile pe gât.
America a deschis portiera şi s-a urcat în spate,
lăsând-o deschisă. M-a ajutat s-o strecor pe Abby alături
de ea, apoi eu m-am prăbuşit pe scaunul din dreapta.
Drumul spre casă a fost scurt şi tăcut. Când Shepley a
oprit în parcare, am coborât cu greu din maşină şi am
tras scaunul în faţă.

Abby îşi ţinea capul pe umărul prietenei sale, părul
acoperindu-i faţa. Am întins mâna şi am tras-o pe Abby
afară, aruncând-o pe umăr. America s-a târât afară
repede după aceea, ducându-se spre maşina ei şi
scoţându-şi cheile din poşetă.
— Mare! A strigat-o Shepley – în vocea lui frântă se
simţea regretul.
America s-a instalat pe scaunul şoferului, trântindu-i
portiera în f aţă lui Shepley şi pregătindu-se să
pornească.
Abby era cu fundul în sus, braţele atârnându-i pe
spatele meu.
— O să se întoarcă după Abby, nu? A întrebat
Shepley, cu o faţă disperată.
Abby a mormăit, apoi corpul i s-a mişcat. Mormăitul
care însoţeşte întotdeauna accesele de vomă. Partea din
spate a picioarelor mele era udă.
— Spune-mi că n-a făcut-o, am spus, încremenind.
Shepley s-a aplecat pentru o secundă, apoi s-a
îndreptat de spate.
— Ba a făcut-o.
Am luat-o la fugă pe scări, urcând câte două trepte o
dată, grăbindu-l pe Shepley, care încerca să găsească
cheile apartamentului. A descuiat uşa, iar eu m-am
repezit în baie.
Abby s-a aplecat deasupra toaletei, vărsându-şi tot
conţinutul stomacului. Părul ei lung era deja ud de

vomă, aşa că i l-am legat într-o coadă de cal. Şuviţele
ude atârnau laolaltă, dar i le-am întins bine şi le-am
legat cu elasticul de păr negru. Văzusem destule fete
răsucindu-şi părul şi prinzându-l la spate, aşa că nu mi-a
trebuit mult până să-mi dau seama cum funcţiona.
Trupul lui Abby a zvâcnit iar. Am udat o cârpă din
debaraua de pe hol şi apoi m-am aşezat jos, lângă ea,
ţinându-i-o lipită de frunte. Ha s-a rezemat de cadă şi a
gemut.
I-am şters faţa cu blândeţe şi am încercat să stau
nemişcat atunci când ea şi-a pus capul pe umărul meu.
— Ai să reuşeşti? Am întrebat-o.
S-a încruntat, apoi a icnit, ţinându-şi gura închisă
numai cât să se poziţioneze deasupra toaletei. A vomat
iar, lăsând să iasă şi mai mult lichid.
Abby era incredibil de mică, iar cantitatea pe care o
vărsa nu părea firească. Îngrijorarea îmi dădea târcoale.
M-am repezit şi am adus două prosoape, un cearşaf de
rezervă, trei pături şi patru perne. Abby a mormăit peste
vasul de toaletă, tremurând toată. Am aşezat lenjeria sub
forma unui pat improvizat şi am aşteptat, ştiind mai
mult ca sigur că aveam să ne petrecem restul nopţii în
acel colţ al băii.
Shepley stătea în cadrul uşii.
— Să… sun pe cineva?
— Nu încă. Am să stau eu cu ochii pe ea.
— Sunt bine, a zis Abby. Asta sunt eu făcând

intoxicaţie cu alcool.
Shepley s-a încruntat.
— Nu, asta e o prostie. Asta este!
— Hei, ai… ăăă… ăăă…
— Cadoul? A întrebat el, ridicând dintr-o sprânceană.
— Da.
— Îl am, mi-a zis, vizibil nefericit.
— Mulţumesc, omule.
Abby s-a lăsat din nou lângă cadă, iar eu i-am şters
faţa imediat. Shepley a udat o cârpă curată şi mi-a
aruncat-o.
— Mulţumesc.
— Strigă dacă ai nevoie de mine, mi-a spus Shepley.
Mă duc să zac treaz în pat, încercând să mă gândesc la o
modalitate de-a o face pe Mare să mă ierte.
M-am relaxat cât de bine am putut, lipindu-mă de
cadă şi trăgând-o pe Abby alături de mine. Ea a oftat,
lăsându-şi trupul să i se odihnească pe al meu. Chiar şi
cu ea plină de vomă, aproape de ea era singurul loc în
care voiam să fiu. Cuvintele ei de la petrecere mi-au
revenit în minte.
„într-o altă viaţă, te-aş putea iubi.”
Abby zăcea slăbită şi cu greţuri în braţele mele,
depinzând de mine pentru a avea grijă de ea. În acel
moment, am recunoscut că sentimentele mele pentru ea
erau mult mai puternice decât crezusem.
Undeva, între momentul în care ne cunoscuserăm şi

acum, când o ţineam în braţe pe podeaua băii, mă
îndrăgostisem de ea.
Abby a oftat, apoi şi-a culcat capul în poala mea. Mam asigurat i a era bine învelită în pături înainte să-mi
permit să aţipesc.
— Trav? A şoptit ea.
— Da?
N-a mai răspuns. Respiraţia i-a devenit regulată şi s-a
lăsat grea peste picioarele mele. Porţelanul rece din
spatele meu şi gresia nemiloasă de sub fundul meu erau
dure, dar nu îndrăzneam să mă mişc.
Ea stătea bine şi aşa trebuia să rămână. După douăzeci
de minute de privit cum respira, părţile din mine care
mă dureau au început să-mi amorţească, iar ochii mi sau închis.

XIV
Oz
Ziua începuse prost. Abby era undeva cu America,
încercând s-o convingă să nu-i dea papucii lui Shepley,
iar Shepley îşi rodea unghiile în camera de zi, aşteptând
ca Abby să înfăptuiască o minune.
Îl scosesem pe căţel afară, în pragul paranoiei la
gândul că Abby.ir fi putut să dea buzna la un moment
dat şi să-mi strice surpriza. Cu toate că îl hrănisem şi îi

dădusem şi un prosop în care să se ghemuiască, el tot
scâncea.
Compasiunea nu era punctul meu forte, însă nimeni
nu-l putea învinui. Pentru cine a sta într-o cutiuţă ar fi
modul ideal de petrecere .1 timpului liber? Din fericire,
cu câteva secunde înainte ca fetele să se întoarcă,
animăluţul se liniştise şi adormise.
— Au venit! A strigat Shepley, sărind de pe canapea.
— Bine, am spus, închizând uşa camerei lui Shepley
în urma mea. Trage de t…
Înainte să închei propoziţia, Shepley a deschis uşa şi a
luat-o la fugă pe scări. Cadrul uşii era un loc numai bun
de spionat, aşa că am văzut-o pe Abby zâmbind la scena
împăcării dintre America şi
Shepley. Abby şi-a vârât mâinile în buzunarele de la
spate şi a urcat spre apartament.
Norii de toamnă aruncau o umbră cenuşie peste toate
lucrurile, dar zâmbetul lui Abby era ca o zi de vară. Cu
fiecare pas pe care îl făcea şi care o aducea tot mai
aproape de locul în care mă aflam, inima îmi bătea din
ce în ce mai tare.
— Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi, am spus,
închizând uşa în urma ei.
Ne-am aşezat împreună pe canapea, iar eu i-am luat
picioarele în poala mea.
— Pidge, ce vrei să faci azi?
— Să dorm. Sau să mă odihnesc… sau să dorm.

— Pot, mai întâi, să-ţi dau cadoul?
M-a lovit în joacă.
— Nu mai spune! Mi-ai luat un cadou?
— Nu e o brăţară cu diamante, însă m-am gândit că o
să-ţi placă.
— O să-mi placă şi fără să-l văd.
I-am dat jos picioarele din poala mea şi m-am dus să-i
aduc cadoul. Am încercat să nu scutur cutia, sperând că
animăluţul nu se va trezi şi nu va scoate niciun zgomot
care să-i dea vreun indiciu.
— Sst, micuţule! Să nu plângi, bine? Să fii cuminte!
Am pus cutia la picioarele ei, lăsându-mă pe vine în
spatele acesteia.
— Grăbeşte-te, vreau să văd cât de surprinsă o să fii!
— Să mă grăbesc? M-a întrebat, ridicând capacul.
A rămas cu gura căscată.
— Un căţeluş? A strigat ea, vârând mâna în cutie.
A scos căţelul, ridicându-l în dreptul feţei, încercând
să nu-l scape în timp ce el se zbătea şi se întindea,
disperat să-i acopere gura cu pupici.
— Îţi place de el?
— Dacă îmi place? Îl iubesc! Mi-ai luat un căţeluş!
— E un cairn terrier. A trebuit ca joi după cursuri să
merg trei ore cu maşina să-l iau.
— Deci când ai zis că te duci cu Shepley să-şi ia
maşina de la atelier…
— Am fost să-ţi cumpărăm cadoul, am răspuns, dând

din cap.
— Are blana cârlionţată! A râs ea.
— Orice fată din Kansas are nevoie de un Toto, i-am
spus, încercând să împiedic ghemul de blană să-i cadă
din poală.
— Chiar arată ca Toto! Aşa am să-i pun numele, mi-a
zis, strâmbând din nas spre el.
Era fericită şi mă făcea şi pe mine fericit.
— Poţi să-l ţii aici. Voi avea grijă de el când tu te vei
întoarce la Morgan şi am să mă asigur că îl vei vizita la
sfârşitul lunii.
— Trav, oricum o să mai vin pe-aici.
— Aş face orice pentru zâmbetul de pe chipul tău din
clipa asta!
Cuvintele mele au făcut-o să se oprească, dar imediat
i-a acordat toată atenţia ei căţeluşului.
— Toto, cred că ai nevoie de un pui de somn. Da,
chiar ai.
Am dat aprobator din cap, am tras-o în braţele mele,
apoi m-am ridicat în picioare cu ea în braţe.
— Hai, vino!
Am dus-o în dormitor, am tras cuvertura de pe pat şi
apoi am aşezat-o pe saltea. Acţiunea în sine era
excitantă, dar eram prea obosit. Am întins mâna să trag
draperiile, apoi m-am lăsat pe pernă.
— Îţi mulţumesc că ai stat azi-noapte cu mine, mi-a
spus. Mângâind blana moale a lui Toto. Nu erai obligat

să dormi pe podeaua băii.
— Noaptea trecută a fost una dintre cele mai
frumoase nopţi din viaţa mea.
S-a întors şi m-a privit cu neîncredere.
Trimitere la Vrăjitorul din Oz de Frank Baum, unde
eroina, Dorothy, e din Kansas şi are un căţel pe nume
Toto.
— Să dormi între vasul de toaletă şi cadă, pe podeaua
de gresie rece, dură, cu o proastă care vomită, asta a fost
una dintre cele mai frumoase nopţi ale tale? Asta-i trist,
Trav.
— Ba nu, să stau cu tine când ţi-a fost greaţă şi să
adormi în braţele mele, asta a fost una dintre cele mai
frumoase nopţi. N-a fost confortabil, n-am dormit ca
lumea, dar am întâmpinat cei nouăsprezece ani ai tăi
împreună cu tine şi, de fapt, eşti destul de drăguţă când
eşti beată.
— Sunt convinsă că eram de-a dreptul fermecătoare
în timp ce dădeam la raţe.
Am tras-o mai aproape, mângâindu-l pe Toto, care se
cuibărise pe gâtul ei.
— Eşti singura femeie care ştiu că arată incredibil şi
cu capul vârât în vasul de toaletă. Asta spune ceva.
— Mulţumesc, Trav. N-am să te mai oblig niciodată
să mă dădăceşti.
M-am ridicat într-un cot pe pernă.
— Cum spui tu. Nimeni nu-ţi poate ţine părul aşa cum

pot eu.
Ea a chicotit şi a închis ochii. Oricât de obosit aş fi
fost, îmi era greu să încetez s-o mai privesc. Nu era
machiată, exceptând poate uşoarele urme de rimei de
sub ochi. S-a foit puţin înainte ca umerii să i se relaxeze.
Am clipit de câteva ori, pleoapele fiindu-mi din ce în
ce mai grele de fiecare dată când se închideau. Tocmai
aţipisem, când am auzit soneria de la uşă.
Abby nici măcar nu s-a clintit.
În sufragerie se auzeau două voci masculine
murmurând ceva, una aparţinându-i lui Shepley. Glasul
subţire al Americăi intervenea între cei doi, însă
niciunul nu părea vesel. Oricine venise, nu era într-o
vizită de curtoazie.
Pe hol au răsunat paşi, apoi uşa s-a deschis, dată de
perete. În cadrul uşii stătea Parker. S-a uitat la mine şi
apoi la Abby, maxilarul încordându-i-se.
Ştiam ce credea el şi mi-a trecut prin minte să-i explic
de ce era Abby în patul meu, dar n-am făcut-o. În loc de
asta, m-am întins şi mi-am pus mâna pe şoldul ei.
— Închide uşa când termini să te amesteci în treburile
mele, i-am spus, lăsându-mi capul lângă al lui Abby.
Parker a plecat fără să scoată o vorbă. N-a trântit uşa
de la dormitor, dar în schimb şi-a folosit toată forţa
asupra uşii de la intrare.
— Rahat, frate! Nu-i a bună.
Faptul era consumat; acum nimic nu se mai putea

schimba. Pe moment, consecinţele nu mă îngrijorau, dar
aşa cum stăteam întins alături de Abby, examinându-i
silueta perfectă, chipul frumos, am simţit cum mă
cuprinde panica. Atunci când urma să afle ce făcusem,
avea să mă urască.
A doua zi de dimineaţă, fetele au plecat la ore în mare
grabă. Pidge de-abia a apucat să-mi spună două vorbe
înainte să plece, astfel încât sentimentele ei legate de
ziua precedentă erau cât se poate de neclare.
M-am spălat pe dinţi şi m-am îmbrăcat, apoi l-am
găsit pe Shepley în bucătărie. Stătea aşezat pe un
taburet, în faţa blatului, sorbind zgomotos lapte din
lingură. Era îmbrăcat cu un hanorac cu glugă şi cu
boxerii roz pe care îi cumpărase America pentru el pe
motiv că ei i se păreau „sexy”.
Am luat un pahar din maşina de spălat vase,
umplându-l cu suc de portocale.
— Se pare că voi doi aţi scos-o la capăt.
Shepley a surâs, părând beat de fericire.
— Aşa este. Ţi-am spus vreodată cum e America în
pat imediat după ce ne certăm?
Am făcut o grimasă.
— Nu şi, te rog, n-o face.
— Să mă cert cu ea mă sperie ca naiba, dar mă şi
tentează, dacă ne împăcăm mereu în felul ăsta.
Văzând că nu-i răspund, Shepley a continuat:
— Am de gând să mă însor cu femeia asta.

— Da. Ei bine, ai terminat cu prostioarele astea? Ţin
să te anunţ că trebuie să plecăm.
— Tacă-ţi fleanca, Travis! Să nu crezi că eu nu văd ce
se petrece cu tine.
Mi-am încrucişat braţele la piept.
— Şi, mă rog, ce anume se petrece cu mine?
— Te-ai îndrăgostit de Abby.
— Pfui! Evident, inventai rahaturi în mintea ta ca să
nu te mai gândeşti la America.
— Negi?
Shepley nici n-a clipit, iar eu am evitat să-l privesc în
ochi. După un minut întreg, agitat, mi-am schimbat
greutatea de pe un picior pe celălalt, dar am continuat să
tac.
— Cine-i pămpălăul acum?
— Du-te naibii!
— Recunoaşte!
— Nu!
— Ba nu, tu nu negi că o iubeşti pe Abby sau nu vrei
s-o recunoşti? Pentru că, oricum ai lua-o, eşti îndrăgostit
de ea.
— Aşa, şi?
— ŞTIAM EU! A izbucnit Shepley, dându-i un şut
scaunului şi făcându-l să alunece până acolo unde
podeaua se îmbina cu mocheta din camera de zi.
— Eu… doar… mai taci din gură, Shep! I-am cerut,
cu buzele strânse într-o linie subţire.

Shepley a arătat spre mine, în timp ce ieşea din
bucătărie.
— Tocmai ai recunoscut-o. Travis Maddox
îndrăgostit. Acum chiar că le-am auzit pe toate!
— Tu mai bine du-te şi pune-ţi izmenele pe tine şi hai
să mergem!
Shepley s-a dus hlizindu-se spre camera lui, iar eu am
privit ţintă în podea. S-o spun cu voce tare – altcuiva –
îi dădea consistenţă şi nu ştiam cum să mă port în noile
împrejurări.
În mai puţin de cinci minute, îmi făceam de lucru cu
radioul din maşină, în timp ce Shepley ieşea din parcare.
Judecând după cum ne strecuram prin trafic şi
încetineam doar atât cât să nu-i luăm pe pietoni pe
capota maşinii, Shepley părea să lie într-o stare de spirit
excepţional de bună. Într-un sfârşit, a găsit un loc
potrivit de parcare şi ne-am îndreptat spre cursul de
Compoziţie engleză II – singurul curs pe care îl aveam
împreună.
Timp de câteva săptămâni, rândul cel mai de sus
constituise noul nostru aranjament de aşezare în
încercarea de a scăpa de turma de fete bune de regulat
care de obicei roiau în jurul pupitrului meu.
Dr. Park şi-a făcut apariţia în sală, răsturnând
conţinutul unui rucsac şi al unei serviete pe catedră. A
aşezat alături şi o ceaşcă de cafea.
— Dumnezeule! E rece! A exclamat ea, strângându-şi

mai bine haina pe lângă corpul ei subţire. E toată lumea
prezentă?
S-au ridicat mâinile, iar ea a încuviinţat, dând absentă
din cap.
— Grozav. Veşti bune. Dăm test.
Cu toţii am oftat, iar ea a zâmbit.
— Mă veţi iubi în continuare. Hârtie şi creion, oameni
buni. N-am toată ziua la dispoziţie.
Sala s-a umplut de sunetele produse de mişcările
tuturor pentru a-şi scoate cele necesare. Mi-am mâzgălit
numele în partea de sus a foii şi i-am zâmbit lui Shepley,
care şoptea panicat.
— Cum aşa? Test la Compoziţie II? Cred că glumeşte,
a şuierat el.
Testul a fost destul de uşor, iar cursul ei s-a încheiat
cu solicitarea de a prezenta o lucrare la sfârşitul
săptămânii. În ultimele minute, un tip din rândul din faţa
mea şi-a înălţat gâtul, întorcându-se spre mine. L-am
recunoscut de la curs. Numele lui era Levi, dar îl ştiam
fiindcă o auzisem pe dr. Park strigându-l de mai multe
ori. Mereu îşi pieptăna părul negru şi slinos pe spate,
dezvelindu-şi faţa ciupită de vărsat-de-vânt. Levi nu
venea niciodată la cantină şi nici la frăţie. Nu făcea
parte nici din echipa de fotbal şi nici nu mergea la
petreceri. Cel puţin, nu la cele unde mergeam eu.
M-am uitat la el, apoi mi-am îndreptat din nou atenţia
spre dr. Park, care ne spunea o poveste despre ultima

vizită a prietenului ei preferat, un homosexual.
Am privit iar în jos. Levi continua să se zgâiască.
— Îţi trebuie ceva? L-am întrebat.
— Tocmai am auzit de petrecerea de la Brazii de
săptămâna asta. Bine jucat.
— Poftim?
Fata din dreapta mea, Elizabeth, s-a întors şi ea, părul
ei castaniu-deschis legănându-i-se pe spate. Elizabeth
era iubita unuia dintre colegii din frăţie. I s-au luminat
ochii.
— Mda. Regret că am ratat spectacolul ăla.
Shepley s-a aplecat în faţă.
— Poftim? Cearta mea cu Mare?
Tipul s-a hlizit.
— Nu. Petrecerea lui Abby.
— Petrecerea de ziua ei? L-am întrebat, încercând să
înţeleg la ce se referea.
Se întâmplaseră mai multe chestii care să fi dat
drumul la moara zvonurilor, însă nimic din ceea ce un
oarecare individ să fi auzit.
Elizabeth a verificat dacă dr. Park se uita la noi, apoi
s-a întors spre mine.
— Abby şi Parker.
S-a mai întors o fată.
— A, da. Am auzit că Parker a dat peste voi a doua zi
dimineaţă. E adevărat?
— Unde ai auzit asta? Am întrebat-o, adrenalina

urlându-mi în vene.
Elizabeth a ridicat din umeri.
— Peste tot. La mine la curs, oamenii vorbeau despre
asta de la prima oră.
— Şi la mine la fel, a zis Levi.
Cealaltă fată s-a mărginit să încuviinţeze dând din
cap. Elizabeth s-a întors mai bine, aplecându-se spre
mine.
— Ea chiar s-a dat la Parker în hol la Brazii, apoi a
mers cu tine acasă?
Shepley s-a încruntat.
— Locuieşte cu noi.
— Ba nu, a spus fata de lângă Elizabeth. S-a giugiulit
cu Parker pe canapeaua lui Brazii, apoi s-a ridicat, a
dansat cu Travis, Parker s-a supărat şi ea a plecat cu
Travis… şi cu Shepley.
— Eu n-am auzit aşa, a spus Elizabeth, de-abia
stăpânindu-şi entuziasmul. Am auzit că a fost o partidă
de sex în trei. Aşadar… care dintre variante e, Travis?
Levi părea să savureze conversaţia.
— Eu am auzit că a fost taman invers.
— Poftim? Am întrebat, deja iritat de tonul lui.
— Parker s-a culcat cu ea imediat după tine.
Am mijit ochii. Oricine era individul, ştia mai mult
decât ar fi trebuit. M-am aplecat spre el.
— De parcă asta ar fi treaba ta, ticălosule!
— Gata, a spus Shepley, iar Elizabeth a ridicat din

sprâncene, înainte să-l urmeze.
— Afurisitul naibii! Am mormăit eu.
M-am uitat la Shepley.
— Urmează prânzul. Cineva o să-i spună ceva.
Lumea susţine că i-am tras-o amândoi. La naiba! Fir-ar
să fie, Shepley, ce mă fac?
Shepley a început să-şi vâre lucrurile în rucsac, şi la
fel am făcut şi eu.
— Liberi, a spus dr. Park. Căraţi-vă şi fiţi cetăţeni
productivi.
Am rupt-o amândoi la fugă prin campus, alegând o
scurtătură spre cantină, rucsacul izbindu-mă în spinare.
Abby şi America mi-au apărut în faţă, la numai câţiva
paşi de intrare.
Shepley a apucat-o pe America de braţ.
— Mare, i-a rostit el numele, gâfâind.
Eu mi-am pus mâinile în şolduri, încercând să-mi trag
sufletul.
— Te fugăresc o mulţime de femei furioase? M-a
ironizat Abby.
Am clătinat din cap. Mâinile îmi tremurau, aşa că am
apucat baretele rucsacului.
— Încercam să vă prind înainte… înainte ca tu să…
să intri, am rostit în timp ce trăgeam aer în piept.
— Ce se întâmplă? L-a întrebat America pe Shepley.
— Circulă un zvon, a început Shepley. Zic cu toţii că
Travis a dus-o acasă pe Abby şi… amănuntele diferă,

dar e destul de rău.
— Poftim? Vorbeşti serios? A strigat Abby.
America şi-a dat ochii peste cap.
— Abby, cui îi pasă? Lumea speculează despre tine şi
Trav de săptămâni întregi. Nu e prima dată când cineva
vă acuză că vă culcaţi împreună.
M-am uitat la Shepley, sperând ca el să găsească o
ieşire din situaţia neplăcută în care intrasem.
— Mai este şi altceva, nu-i aşa?
Shepley a sărit ca ars.
— Spun că te-ai culcat cu Parker acasă la Brazii, apoi
l-ai lăsat pe Travis să… să te ducă acasă, dacă înţelegi
ce vreau să spun.
Ea a rămas cu gura căscată.
— Grozav! Aşadar, acum sunt târfa şcolii?
Eu făcusem asta, iar Abby, desigur, era cea care
suporta afurisitele de consecinţe.
— E din vina mea. Dacă ar fi fost oricine altcineva, nar fi spus aşa ceva despre tine.
Am intrat în cantină cu pumnii strânşi pe lângă corp.
Abby s-a aşezat, iar eu m-am asigurat că mă aşez vizavi
de ea, câteva locuri mai încolo. Se mai răspândiseră
zvonuri despre faptul că mi-o trăsesem cu alte fete, iar
uneori numele lui Parker nici măcar nu fusese
menţionat, dar până atunci nu-mi păsase. Abby nu
merita ca lumea să gândească aşa despre ea numai
fiindcă era prietena mea.

— Trav, nu trebuie să stai acolo. Vino, stai aici, mi-a
zis Abby, bătând cu mâna pe masă în dreptul locului
liber din faţa ei.
— Abby, am auzit că ai avut o zi de naştere pe cinste,
i-a spus Chris Jenks, aruncând o frunză de salată pe
farfuria mea.
— Jenks, nu te lua de ea! L-am avertizat, uitându-mă
urât la el.
Chris a zâmbit, umflându-şi obrajii rozalii.
— Am auzit că Parker e furios. A spus că a trecut ieri
pe la apartamentul tău, iar tu şi cu Travis eraţi încă în
pat.
— Trăgeau un pui de somn, Chris, l-a ironizat
America.
Abby m-a săgetat cu privirea.
— Parker a trecut pe acolo?
Nesimţindu-mă în largul meu, m-am foit pe scaun.
— Intenţionam să-ţi spun.
— Când? Mi-a trântit-o ea.
America s-a aplecat la urechea ei, explicându-i,
probabil, ceea ce ştia toată lumea, mai puţin Abby.
— Aşadar, voi chiar n-aţi comis-o? A întrebat Chris.
Fir-ar să fie, asta-i nasol. Şi eu care credeam că Abby se
ţinea după tine, Trav.
— Chris, mai bine opreşte-te acum! L-a avertizat
Shepley.
— Dacă tu nu te-ai culcat cu ea, te deranjează dacă

îmi încerc eu norocul? A adăugat Chris, chicotind înspre
coechipierii lui.
Fără să mă gândesc, am sărit de pe scaun şi am
încălecat masa, năpustindu-mă spre Chris. Faţa i s-a
metamorfozat, ca într-o scenă filmată cu încetinitorul,
de la zâmbet la ochi holbaţi şi gură căscată. Cu o mână,
l-am înşfăcat de beregată, iar cu cealaltă l-am apucat de
cămaşă. De-abia am simţit contactul degetelor mele cu
faţa lui. Furia mea atinsese paroxismul şi puţin mai
lipsea să mă dezlănţui. Chris şi-a acoperit faţa, însă eu
am continuat să-mi văd de treabă.
— Travis! A strigat Abby, ocolind masa în fugă.
Pumnul mi-a rămas suspendat în aer, apoi i-am dat
drumul lui Chris, lăsându-l să cadă grămadă la pământ.
Expresia de pe chipul lui Abby m-a făcut să mă clatin; îi
era frică de ceea ce tocmai văzuse. A înghiţit cu
greutate, apoi a făcut un pas înapoi. Frica ei m-a făcut să
fiu şi mai furios, dar nu pe ea, ci fiindcă îmi era ruşine
de mine.
Mi-am făcut loc cu umerii, trecând pe lângă ea şi
îmbrâncind pe cine îmi stătea în cale. Succes pe toată
linia. Mai întâi, reuşisem să stârnesc zvonuri despre fata
de care eram îndrăgostit, apoi o speriasem de moarte.
Singurătatea dormitorului meu părea unicul loc
potrivit pentru mine. Îmi era prea ruşine până şi să-i cer
sfatul tatălui meu. Shepley m-a ajuns din urmă. Fără o
vorbă, s-a urcat în Charger, lângă mine, şi a pornit

motorul.
N-am vorbit deloc cât am mers spre apartament.
Scena care inevitabil avea să se producă atunci când
Abby urma să vină acasă era ceva ce mintea mea refuza
să proceseze.
Shepley a parcat în locul obişnuit şi eu am coborât din
maşină, urcând apoi ca un zombi. Nu exista posibilitatea
niciunui sfârşit bun. Ori avea să plece, căci se temea de
ceea ce văzuse, ori, şi mai rău, trebuia să o scutesc de
pariu în aşa fel încât să poată să plece chiar şi dacă nu
voia.
Inima mea oscilase între a o lăsa pe Abby în pace şi a
decide că era în regulă s-o urmăresc de mai multe ori
decât s-ar preumbla o fată singură, proaspăt admisă în
asociaţia fetelor, la etajul doi al unei case aparţinând
unei frăţii. Odată ajuns înăuntru, mi-am izbit rucsacul de
perete şi am trântit hotărât uşa de la dormitor. Asta nu
m-a făcut să mă simt mai bine, ba din contră, mersul
dezlânat, ca al unui copilaş, mi-a amintit cât de mult
timp pierdusem urmărind-o pe Abby – dacă aşa putea fi
numit.
Zgomotul maşinii conduse de America a scăzut în
intensitate înainte ca ea să oprească. Avea să intre fie
ţipând, fie exact opusul. Nu ştiam sigur ce anume m-ar
fi făcut să mă simt mai rău.
— Travis? M-a strigat Shepley, deschizând uşa.
Am scuturat din cap, apoi m-am aşezat pe marginea

patului. Salteaua s-a lăsat sub greutatea mea.
— Nici măcar nu ştii ce-o să spună. Ar putea să vrea
să vadă ce iaci.
— Am spus nu.
Shepley a închis uşa. Frunzele copacilor de afară
deveniseră maronii, pierzându-şi până şi bruma de
culoare rămasă. Curând aveau să rămână goi. Când va
cădea ultima frunză, Abby va fi plecată.
I a naiba, mă simţeam deprimat.
Câteva minute mai târziu, s-a auzit un alt ciocănit la
uşă.
— Travis? Eu sunt. Deschide!
Am oftat.
— Pleacă, Pidge!
Uşa a scârţâit când ea a întredeschis-o. Nu m-am
întors. Nu aveam de ce. Toto era în spatele meu şi,
văzând-o pe ea, a început să dea din codiţă, atingândumi spinarea.
— Trav, ce se întâmplă cu tine? M-a întrebat.
Nu ştiam cum să-i spun adevărul, iar o parte din mine
ştia că ea oricum ar fi refuzat să asculte, astfel că m-am
mărginit să privesc în gol pe fereastră, numărând
frunzele care cădeau. Cu fiecare frunză care se
desprindea şi plutea spre pământ, mă apropiam de
momentul în care Abby avea să dispară din viaţa mea.
Clepsidra mea naturală.
Abby s-a oprit lângă mine, încrucişându-şi braţele la

piept. Am aşteptat să urle sau să mă pedepsească pentru
catastrofa din cantină.
— N-ai de gând să vorbeşti cu mine despre asta?
A dat să plece spre uşă, iar eu am oftat.
— Mai ţii minte când deunăzi Brazii mi-a spus ce mia spus, iar Iu ai sărit în apărarea mea? Ei bine… asta s-a
întâmplat. M-am lăsat puţin dus de val.
— Erai furios înainte să fi spus Chris ceva, mi-a zis
ea, aşezându-se alături de mine pe pat.
Toto s-a suit imediat în poala ei, cerşindu-i atenţia.
Cunoşteam sentimentul. Toate bufoneriile, toate
isprăvile mele; totul era menit să-i atragă ei atenţia, iar
ea nu părea să bage deloc de seamă. Nu părea să
observe nici măcar purtarea mea nebunească.
— Am vorbit serios mai înainte. Pidge, trebuie să
pleci. Dumnezeu mi-e martor că eu nu pot să plec de
lângă tine.
Ea a întins mâna să mă mângâie pe braţ.
— Tu nu vrei să plec.
Nu ştia câtă dreptate avea – şi cât de tare se înşela.
Sentimentele mele contradictorii pentru ea erau
înnebunitoare. O iubeam; nu-mi puteam imagina viaţa
fără ea, dar, în acelaşi timp, aş fi preferat să aibă parte
de ceva mai bun. Cu toate astea în minte, gândul la
Abby alături de altcineva era de nesuportat. Niciunul
dintre noi nu putea să câştige şi totuşi nu voiam s-o
pierd. Nesiguranţa asta mă epuiza.

Am lipit-o pe Abby de mine, apoi am sărutat-o pe
frunte.
— Nu contează cât de mult încerc. La urma urmelor,
tot ai să mă urăşti.
Ea m-a cuprins în braţe, împletindu-şi degetele după
umerii mei.
— Trebuie să fim prieteni. „Nu accept un nu drept
răspuns.”
Îmi furase replica de la prima noastră întâlnire la
Pizza Shack.
Asta părea să se fi întâmplat acum o mie de vieţi. Nu
ştiam sigur când anume începuseră lucrurile să se
complice.
— Te-am privit mult dormind, i-am spus, strângând-o
în braţe, întotdeauna pari atât de liniştită. Eu nu am acea
linişte. Sunt tot timpul furios – exceptând momentele
când te privesc dormind. Asta făceam şi când a intrat
Parker. Eram treaz, iar el a intrat şi s-a oprit acolo cu
expresia aia şocată pe chip. Ştiam ce gândeşte, dar nu lam lămurit. Nu i-am explicat, fiindcă voiam ca el să
creadă că ceva se întâmplase. Acum toată şcoala crede
că ai fost cu amândoi în aceeaşi noapte. Îmi pare rău!
Abby a ridicat din umeri.
— Dacă el crede bârfele, e treaba lui.
— E greu să creadă altceva când ne-a văzut împreună
în pat.
— Ştie că stau cu tine. Eram complet îmbrăcată,

pentru numele lui Dumnezeu!
Am oftat.
— Probabil era prea pornit ca să fi observat. Pidge,
ştiu că-ţi place de el. Ar fi trebuit să-i explic. Măcar atât
îţi datorez.
— Nu contează.
— Nu eşti supărată? Am întrebat-o surprins.
— De asta eşti tu indispus? Ai crezut că mă voi supăra
pe tine când îmi vei spune adevărul?
— Ar trebui să fii. Dacă cineva nepriceput mi-ar ruina
reputaţia, m-aş enerva puţin.
— Ţie nu-ţi pasă de reputaţie. Ce s-a întâmplat cu
Travis care nu dădea doi bani pe ce cred alţii? M-a
necăjit ea, înghiontindu-mă.
— Asta a fost înainte să-ţi văd expresia de pe chip
când ai auzit ce spune lumea. Nu vreau să ţi se întâmple
nimic rău din cauza mea.
— Tu n-ai face nimic care să mă rănească.
— Mai degrabă mi-aş tăia braţul, am oftat eu.
Mi-am lipit obrazul de părul ei. Întotdeauna mirosea
atât de frumos şi se simţea atât de plăcut. Să stau
aproape de ea era ca un sedativ. Mi s-a relaxat tot corpul
şi, brusc, m-am simţit atât de obosit, că nici nu voiam să
mă mai mişc. Am stat aşezaţi amândoi, ţinându-ne în
braţe, ea cuibărindu-şi capul în curbura gâtului meu cât
de mult li mp am putut. Nimic dincolo de clipa aceea nu
era garantat, aşa că n-a rămas acolo, în interiorul acelui

moment, cu Pigeon.
Pe când soarele se pregătea să apună, am auzit un
ciocănit slab la uşă.
— Abby?
De dincolo de uşă, vocea iubitei lui Shepley părea
mică.
— Intră, Mare! I-am spus, ştiind că probabil era
îngrijorată de tăcerea noastră.
America a intrat împreună cu Shepley şi a zâmbit,
văzându-ne unul în braţele celuilalt.
— Voiam să mergem să mâncăm ceva. Aveţi chef să
dăm o raită pe la Pei Wei?
— Ăăă… din nou mâncare asiatică, Mare? Zău? Am
întrebat-o.
— Da, zău, a răspuns ea, părând ceva mai relaxată.
Veniţi sau nu?
— Eu mor de foame, a zis Abby.
— Bineînţeles că mori de foame, n-ai apucat să iei
prânzul, am spus, încruntându-mă.
M-am ridicat, trăgând-o şi pe ea.
— Hai! Să luăm ceva de mâncare pentru tine!
Nu eram gata să-i dau drumul, aşa că am ţinut-o după
umeri tot drumul până la Pei Wei. Nu părea să fie
deranjată, ba chiar s-a sprijinit de mine în maşină în
timp ce acceptam să împart cu ea meniul numărul patru.
De îndată ce am găsit un separeu, mi-am pus haina
lângă Abby şi m-am dus la baie. Era ciudat cum toată

lumea se prefăcea că nu luasem la pumni pe cineva cu
numai câteva ore în urmă, ca şi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat. Mi-am făcut palmele căuş sub jet, apoi mi-am
aruncat apa pe faţă, privindu-mă în oglindă. Apa îmi
picura de pe nas şi bărbie, încă o dată, urma să fiu
nevoit să accept atitudinea celorlalţi. De parcă noi ar fi
trebuit să continuăm cu prefăcătoriile pentru a o ajuta pe
Abby să treacă prin realitate în mica ei bulă de
ignoranţă, unde nu simţea nimic prea puternic şi totul
era dinainte stabilit.
— Fir-ar să fie! N-au adus încă mâncarea? Am
întrebat, strecurându-mă pe canapea, lângă Abby.
Telefonul ei era pe masă, aşa că l-am ridicat, am
deschis aparatul foto, am făcut o mutră caraghioasă şi
m-am fotografiat.
— Ce naiba faci? M-a întrebat Abby, chicotind.
Mi-am căutat numele şi am ataşat poza.
— Aşa îţi vei aminti cât de mult mă adori când te voi
suna.
— Sau ce redus mintal eşti, a spus America.
America şi Shepley au vorbit cea mai mare parte a
timpului despre cursurile lor şi despre ultimele bârfe,
având grijă să nu menţioneze pe nimeni implicat în
încăierarea de mai devreme.
Abby i-a privit vorbind, cu bărbia sprijinită în pumni,
zâmbind şi fiind frumoasă fără efort. Avea degete mici
şi m-am surprins observând cât de gol părea inelarul ei.

S-a uitat în treacăt la mine, apoi m-a împins, în glumă,
cu umărul. Şi-a îndreptat spatele, continuând să asculte
flecăreala prietenei ei.
Am râs şi am glumit până ce restaurantul s-a închis,
apoi ne-am înghesuit în Charger pentru a ne duce acasă.
Mă simţeam frânt şi, cu toate că ziua păruse lungă ca
naiba, nu voiam să se termine.
Shepley a dus-o pe America în cârcă pe scări, iar eu
am rămas în urma lor, trăgând-o pe Abby de braţ. I-am
urmărit cu privirea pe prietenii noştri până ce au intrat în
apartament, apoi mi-am făcut de lucru cu mâinile lui
Abby în mâinile mele.
— Îţi datorez o scuză pentru azi. Aşadar, îmi pare rău.
— Deja mi-ai cerut scuze. E în regulă.
— Ba nu. Ţi-am cerut scuze pentru Parker. Nu vreau
să crezi că sunt vreun nebun care trece prin zonă şi atacă
oamenii pentru cel mai mărunt motiv, i-am spus, însă îţi
datorez scuze pentru că nu ţi-am luat apărarea pentru
motivul corect.
— Şi acesta ar fi…
— M-am aruncat asupra lui fiindcă voia să fie
următorul la rând, nu fiindcă te necăjea.
— Faptul că insinua că e o coadă e un motiv mai mult
decât suficient ca tu să mă aperi, Trav.
— Tocmai asta şi spun. Eram nervos fiindcă am luat
asta drept dorinţa lui să se culce cu tine.
Abby a reflectat preţ de o clipă, apoi m-a prins de

tricou din ambele părţi. Şi-a lipit fruntea de pieptul meu.
— Ştii ce? Nu-mi pasă, mi-a zis ea, uitându-se în sus
la mine şi zâmbind. Nu-mi pasă ce spun oamenii sau
dacă îţi pierzi cumpătul sau de ce i-ai umflat moaca lui
Chris. Ultimul lucru pe care mi-l doresc este o proastă
reputaţie, dar am obosit să le explic tuturor prietenia
noastră. Să-i ia dracu!
Am schiţat un zâmbet.
— Prietenia noastră? Uneori mă întreb dacă tu măcar
auzi ce-ţi spun.
— Ce vrei să zici?
Bula care o înconjura era impenetrabilă, iar eu mă
întrebam ce s-ar întâmpla dacă aş reuşi să trec prin ea.
— Hai înăuntru. Sunt obosit.
Ea a dat din cap a încuviinţare şi am urcat scările
împreună, intrând în apartament. America şi Shepley
murmurau deja fericiţi în dormitorul lor, iar Abby a
dispărut în baie. Ţevile au protestat acut, iar apa de la
duş biciuia gresia.
Toto mi-a ţinut companie în timp ce aşteptam. Ea n-a
pierdut vremea; într-o oră şi-a încheiat rutina de seară.
Stătea culcată pe pat, cu braţul sub capul ud. A oftat
prelung.
— Încă două săptămâni. Ce-ai de gând să faci când
mă voi muta înapoi la Morgan?
— Nu ştiu, i-am răspuns.
Nu voiam să mă gândesc la aşa ceva.

— Hei!
M-a mângâiat pe braţ.
— Glumeam!
Mi-am obligat trupul să se relaxeze, amintindu-mi că
pentru moment ea era alături de mine. N-a funcţionat.
Nimic nu funcţiona. Aveam nevoie s-o ţin în braţe. Se
irosise şi-aşa suficient de mult timp.
— Pidge, ai încredere în mine? Am întrebat-o, uşor
emoţionat.
— Da, de ce?
— Vino-ncoa’, i-am spus, trăgând-o lângă mine.
M-am aşteptat ca ea să protesteze, însă pur şi simplu a
încremenit câteva secunde înainte să-şi lase corpul să se
topească într-al meu. Şi-a lipit obrazul de pieptul meu.
Pe loc, mi-am simţit pleoapele grele. A doua zi aveam
să încerc să mă gândesc la o modalitate prin care să-i
amân plecarea, însă în acel moment, singurul lucru pe
care voiam să-l fac era să dorm cu ea în braţe.

XV
MÂINE
Două săptămâni. Atâta îmi mai rămăsese, fie să mă
bucur de timpul pe care îl mai aveam de petrecut
împreună, fie să-i arăt cumva lui Abby că puteam fi cel
de care avea ea nevoie.

Mi-am pus la bătaie farmecul; am făcut tot ce am
putut să fie bine; nu m-am dat înapoi de la nicio
cheltuială. Am mers la bowling, am scos-o la restaurante
şi la filme. De asemenea, am petrecut în apartament cât
mai mult timp posibil; închiriind filme, comandând de
mâncare, orice pentru a fi singur cu ea. Nu ne-am certat
nici măcar o dată.
Adam a sunat de câteva ori. Deşi făcusem un
spectacol frumos, el era nemulţumit de cât de scurte
erau luptele. Banul era ban, dar eu nu voiam să stau
departe de Pidge.
Ea era mai fericită decât o văzusem vreodată şi,
pentru prima dată, mă simţeam ca o fiinţă umană
normală, întreagă, în locul bărbatului deprimat, furios.
Nopţile ne întindeam şi ne strângeam în braţe
asemenea unui cuplu căsătorit de mult timp. Cu cât ne
apropiam mai mult de ultima noapte, cu atât mă luptam
să rămân optimist şi să pretind că nu eram disperat să
păstrez vieţile noastre aşa cum erau.
În penultima seară, Abby a optat pentru o cină la
Pizza Shack. Firimituri pe podeaua roşie, miros de
grăsime şi de condimente, minus insuportabila echipă de
fotbal – era perfect.
Perfect, dar trist. Era primul local în care luaserăm
cina împreună. Abby a râs mult, dar nu s-a deschis
deloc. N-a menţionat nici măcar o dată timpul petrecut
împreună. Încă era în bula aceea, încă nu-şi dădea

seama. Faptul că eforturile mele erau în continuare
ignorate era supărător, dar continuând să am răbdare şi
făcând-o fericită erau singurele căi prin care aveam
şanse de reuşită.
În acea noapte a adormit destul de repede. Am privit-o
dormind la câţiva centimetri de mine, încercând să-mi
imprim imaginea ei în minte. Felul în care genele îi
atingeau obrazul; felul în care părul ei ud îmi cădea pe
braţ; mirosul proaspăt pe care îl împrăştia trupul ei dat
cu loţiuni; zgomotul de-abia perceptibil pe care îl făcea
expirând. Era atât de paşnică şi dormitul în patul meu
devenise aşa de comod!
Pereţii din jurul nostru erau acoperiţi cu pozele pe
care i le făcusem lui Abby în timpul petrecut în
apartament. Era întuneric, însă toate erau bine întipărite
în amintirea mea. Acum că în sfârşit. Iveam senzaţia
unui cămin, ea pleca.
În dimineaţa ultimei zile, mă simţeam de parcă aveam
să fiu cu totul devorat de tristeţe, ştiind că urma s-o ajut
să-şi facă bagajele şi să plece a doua zi la Morgan.
Pidge avea să fie prin preajmă, poate uneori în vizită,
cel mai probabil, împreună cu America, însă ea avea să
fie cu Parker. Eram pe punctul de a o pierde.
Fotoliul a scârţâit puţin atunci când m-am legănat
înainte şi înapoi. În apartament era linişte. O linişte
apăsătoare.
Uşa de la dormitorul lui Shepley s-a deschis cu un

sunet ascuţit şi, un auzit paşii vărului meu. Era desculţ.
Îşi ţinea ochii întredeschişi, iar părul îi era ciufulit. S-a
îndreptat spre canapeaua cu două locuri şi m-a privit o
vreme pe sub gluga hanoracului cu care era îmbrăcat.
Se prea poate să fi fost frig. Nu băgasem de seamă.
— Trav? Ai s-o mai vezi.
— Ştiu.
— După expresia de pe chipul tău, nu cred că ştii.
— Shep, nu va mai fi la fel. Vom trăi vieţi diferite.
Vom îmbătrâni separat. Ea va fi cu Parker.
— N-ai de unde să ştii asta. Parker îşi va da arama pe
faţă. Ei îi va veni mintea la cap.
— Atunci, cu altcineva ca Parker.
Shepley a oftat şi şi-a tras un picior pe canapea,
prinzându-şi-l cu mâna de gleznă.
— Eu ce pot să fac?
— N-am mai simţit asta de când a murit mama. Nu
ştiu ce să fac… m-am înecat eu cu vorbele. O s-o pierd.
Shepley s-a încruntat.
— Deci ai încetat să mai lupţi, ha?
— Am încercat totul. Nu pot s-o fac să deschidă ochii.
Poate că nu are aceleaşi sentimente pentru mine, aşa
cum am eu pentru ea.
— Ori poate că încearcă să nu aibă. Ascultă-mă! Eu şi
America o să ne facem dispăruţi. Mai e şi seara asta. Fă
ceva deosebit. Cumpără o sticlă de vin. Fă nişte paste.
Tu faci nişte paste ale naibii de bune.

Am schiţat un zâmbet.
— Pastele n-o vor face să se răzgândească.
Shepley mi-a zâmbit.
— N-ai de unde să ştii. Felul în care găteşti m-a făcut
să trec peste faptul că eşti nebun de legat şi să mă mut
cu tine.
Am dat aprobator din cap.
— O să încerc. O să încerc tot ce se poate.
— Numai fa ceva memorabil, Trav, a zis Shepley,
ridicând din umeri. S-ar putea să ajungă să vadă
lucrurile în acelaşi fel ca tine.
Shepley şi America s-au oferit să ia câte ceva de la
supermarket pentru ca eu să pot să pregătesc cina pentru
Abby. Ba Shepley a fost chiar de acord să se oprească la
un magazin să cumpere nişte tacâmuri noi, aşa încât să
nu fim nevoiţi să le folosim pe cele desperecheate din
sertarul nostru.
Ultima mea noapte cu Abby era pregătită.
În seara aia, exact când aşezam şervetele, Abby a
apărut îmbrăcată cu o pereche de jeanşi cu găuri şi o
bluză largă, diafană, albă.
— Salivez de ceva timp. Orice ai prepara tu miroase
tare bine.
Am răsturnat sosul Alfredo şi pastele pe un platou
adânc, iar deasupra am aşezat puiul Cajun rumenit şi am
presărat ceapă verde şi roşii uscate.
— Asta e ceea ce am gătit, i-am spus, punând platoul

în faţa scaunului lui Abby.
Ea s-a aşezat şi a făcut ochii mari, apoi m-a privit
umplându-mi farfuria. Am aruncat o felie de pâine cu
usturoi în farfuria ei, iar ea mi-a zâmbit.
— Te-ai gândit la toate.
— Da, i-am zis, scoţând dopul sticlei de vin.
Când i-am turnat în pahar, lichidul roşu a stropit
puţin, iar ea a chicotit.
— Nu trebuia să faci toate astea, să ştii.
Am strâns din buze.
— Ba da. Trebuia.
Abby a luat o înghiţitură, apoi încă una, de-abia
oprindu-se să înghită. De pe buzele ei s-a auzit o
exclamaţie nedesluşită.
— Trav, astea sunt tare bune! Ai ţinut secret faptul că
te pricepi atât de bine.
— Dacă ţi-aş fi spus până acum, te-ai fi aşteptat la aşa
ceva seară de seară.
Zâmbetul forţat pe care reuşisem cumva să-l arborez
pălise.
— Şi mie o să-mi fie dor de tine, Trav, mi-a zis,
continuând să mestece.
— Dar o să mai vii, da??
— Ştii bine că voi mai veni. Iar tu vei veni la Morgan
să mă ajuţi să învăţ, exact aşa cum ai mai făcut-o şi până
acum.
— Dar nu va mai fi acelaşi lucru.

Am oftat.
— Tu te vei întâlni cu Parker, vom fi ocupaţi cu…
mersul în direcţii diferite.
— Nu se va schimba mare lucru.
Am râs scurt.
— Cine şi-ar fi închipuit atunci când ne-am întâlnit
prima oară că vom ajunge să stăm aici? N-ai fi putut sămi spui acum trei luni că voi fi atât de nefericit că
trebuie să-i spun la revedere unei fete.
Lui Abby i-a căzut faţa.
— Nu vreau să fii nefericit.
— Atunci nu pleca!
Abby a înghiţit, sprâncenele ei de-abia mişcându-i-se.
— Travis, nu pot să mă mut aici. E o nebunie!
— Cine spune asta? Tocmai am avut parte de cele mai
bune două săptămâni din viaţa mea.
— Şi eu la fel.
— Atunci, de ce am senzaţia că n-o să te mai văd
niciodată?
M-a privit o clipă, dar nu mi-a răspuns nimic. În
schimb, s-a ridicat şi a dat ocol blatului de bucătărie,
aşezându-se în braţele mele. Totul în mine voia să se
uite în ochii ei, însă îmi era teamă că, dacă aş fi făcut-o,
aş fi încercat s-o sărut, iar seara noastră avea să se ducă
de râpă.
M-a îmbrăţişat, lipindu-şi obrazul de al meu.
— Ai să-ţi dai seama ce pacoste am fost, apoi ai să

uiţi că-ţi este dor de mine, mi-a şoptit ea la ureche.
Am mângâiat-o pe spate, vrând să-mi alung tristeţea.
— Juri?
Abby m-a privit în ochi, atingându-mi faţa cu ambele
mâini. M-a mângâiat pe obraz cu degetul mare. Mă
gândeam să o implor să rămână, dar ea ar fi refuzat să
mă asculte.
Abby a închis ochii şi s-a aplecat. Mi-am dat seama că
intenţiona să mă sărute pe colţul gurii, dar m-am întors
în aşa fel încât buzele noastre să se întâlnească. Era
ultima mea şansă. Trebuia s-o sărut de rămas-bun.
Pentru un moment, ea a încremenit, însă apoi corpul i
s-a relaxat şi şi-a lăsat buzele să zăbovească peste ale
mele.
În cele din urmă, s-a desprins de mine zâmbind.
— Mâine mă aşteaptă o zi grea. Am de gând să fac
curat în bucătărie şi apoi să mă duc la culcare.
— Te ajut.
Am spălat vasele în tăcere, cu Toto adormit la
picioarele noastre. Am şters şi ultima farfurie şi am puso în grătarul pentru vase, apoi am luat-o de mână s-o
conduc pe hol. Fiecare pas era un chin.
Abby şi-a tras jeanşii în jos, apoi şi-a scos tricoul şi a
luat unul de-al meu. Eu m-am dezbrăcat, rămânând în
boxeri, aşa cum o făcusem de zeci de ori în prezenţa ei,
însă de data asta atmosfera era solemnă.
Ne-am vârât în pat şi am stins veioza. Imediat am

cuprins-o cu braţele şi am oftat. Ea şi-a cuibărit faţa în
curbura gâtului meu.
Copacii de afară îşi aruncau umbrele pe pereţi. Am
încercat să mă concentrez pe felul în care vântul slab
schimba forma siluetelor lor pe fundalul întunecat.
Orice, numai să-mi mut gândul de la cifrele de pe ceas
sau de la cât de aproape de dimineaţă eram.
Dimineaţă. Viaţa mea avea să se schimbe în mai rău
în numai câteva ore. Dumnezeule! Nu puteam să suport.
Am închis ochii, strângându-i, încercând să blochez
şirul gândurilor.
— Trav? Eşti bine?
Mi-a luat ceva timp să rostesc cuvintele.
— Niciodată în viaţa mea n-am fost mai rău.
Ea şi-a lipit fruntea de gâtul meu, iar eu am strâns-o
mai tare în braţe.
— Asta e chiar caraghios, mi-a zis. O să ne vedem
zilnic.
Şi-a ridicat foarte puţin capul. Nu eram sigur dacă mă
privea fix sau se pregătea să spună ceva. Am aşteptat în
tăcere pe întuneric, având senzaţia că lumea avea să se
năruie în jurul meu în orice clipă.
Fără niciun avertisment, Abby şi-a ţuguiat buzele şi
m-a atins cu ele pe gât. Gustându-mi pielea, a deschis
gura, iar căldura umedă a gurii ei a zăbovit în acel loc.
M-am uitat în jos, spre ea, prins complet cu garda jos.
În spatele ochilor ei ardea o scânteie familiară. Neştiind

sigur cum de se întâmplase, reuşisem în cele din urmă
să ajung la ea. Abby îşi dăduse seama în sfârşit de
sentimentele mele pentru ea şi brusc se făcuse lumină.
M-am aplecat, lipindu-mi buzele de ale ei, uşor şi
leneş. Cu cât stătea mai mult aşa, cu atât mai copleşit
eram de realitatea a ceea ce se petrecea.
Abby m-a tras mai aproape de ea. Fiecare mişcare pe
care o făcea era un răspuns afirmativ. Şi ea simţea la fel.
Ţinea la mine. Mă dorea. Aş fi vrut să alerg prin cartier
urlând de bucurie şi, în acelaşi timp, nu voiam să-mi
desprind gura de a ei.
Gura lui Abby s-a deschis şi eu mi-am strecurat limba
înăuntru, gustând şi căutând cu blândeţe.
— Te vreau, mi-a spus.
Cuvintele s-au pierdut, însă eu am înţeles ce voia să
spună. O parte din mine voia să rupă toate straturile de
haine dintre noi, cealaltă declanşa lumini şi alarme. În
cele din urmă, vorbeam aceeaşi limbă. Graba n-avea
rost.
M-am tras puţin înapoi, dar Abby a devenit şi mai
hotărâtă. M-am retras în genunchi, însă Abby a rămas
lipită de mine.
Am prins-o de umeri ca s-o opresc.
— Stai o secundă, am şoptit, respirând sacadat. Pidge,
nu trebuie să faci asta. Nu asta înseamnă ultima ta seară
aici.
Cu toate că voiam să fac lucrurile cum trebuie,

neaşteptata ardoare a lui Abby împreună cu faptul că nu
mai făcusem sex de mult timp, o perioadă care, cu
certitudine, depăşea orice record personal din toate
timpurile, au făcut ca organul meu să se ridice mândru
în boxeri.
Abby s-a aplecat din nou, iar de data asta am lăsat-o
să vină suficient de aproape cât să-şi lipească buzele de
ale mele. M-a privit, serioasă şi hotărâtă.
— Nu mă face să te implor, mi-a şoptit ea pe buze.
Nu conta cât de nobil intenţionasem să fiu, acele
cuvinte rostite de gura ei m-au dărâmat. Am apucat-o de
ceafa şi mi-am lipit buzele de ale ei.
Abby şi-a trecut degetele de-a lungul spinării mele şi
le-a oprit pe elasticul boxerilor mei, înainte de a face
următoarea mişcare. Şase săptămâni de tensiune sexuală
înăbuşită m-au năpădit şi ne-am prăbuşit amândoi pe
saltea. Mi s-au încurcat degetele în părul ei, încercând
să mă poziţionez între genunchii ei desfăcuţi. Când
gurile noastre s-au regăsit, ea şi-a trecut mâna pe partea
din faţă a boxerilor mei. În clipa în care degetele ei fine
mi-au atins pielea, am gemut. Era cea mai grozavă
senzaţie pe care mi-o puteam imagina.
Vechiul tricou gri cu care Abby era îmbrăcată a fost
primul care a plecat. Din fericire, luna lumina încăperea
suficient cât să-i pot mângâia sânii goi preţ de câteva
secunde înainte ca, nerăbdător, să mă ocup de restul
trupului ei. Mâna mea i-a înşfăcat chiloţii, trăgându-i în

jos. I-am gustat interiorul gurii în timp ce-i trasam cu
degetul conturul coapsei, mergând pe toată lungimea
acesteia. Mi-am strecurat degetele în interiorul zonei ei
moi şi umede, iar ea a gemut lung şi sonor. Înainte să
merg mai departe, în minte mi se derula o conversaţie pe
care o purtaserăm nu cu mult timp în urmă. Abby era
virgină. Dacă asta era ceea ce ea îşi dorea cu adevărat,
trebuia să fiu blând. Ultimul lucru pe care îl voiam era
să-i fac rău.
Îşi arcuia genunchii şi se contracta la fiecare mişcare a
mâinii mele. Am lins şi am supt diferite locuri de pe
gâtul ei, aşteptând ca ea să ia o decizie. Şoldurile i se
mişcau dintr-o parte în alta şi se roteau înainte şi înapoi,
reamintindu-mi de felul cum dansase lipită de mine la
The Red. Şi-a muşcat buza inferioară, în acelaşi timp
înfigându-şi degetele în spinarea mea.
M-am poziţionat deasupra ei. Încă aveam boxerii pe
mine, dar puteam să-i simt pielea lipită de a mea. Era
fierbinte şi să mă abţin era cel mai greu lucru pe care îl
făcusem vreodată. Nici măcar doi centimetri şi aş fi
putut să mă împing cu tot cu boxeri şi să o pătrund.
— Pigeon, am spus gâfâind, nu trebuie să fie în
noaptea asta. O să aştept până vei fi pregătită.
Abby a întins mâna spre sertarul de sus al noptierei,
deschizându-l. Ambalajul din plastic a foşnit în mâna ei,
apoi a rupt pacheţelul pătrat cu dinţii. Asta însemna
undă verde, dacă puteam să-mi imaginez vreodată aşa

ceva.
Mâna mea stângă a părăsit spatele ei şi mi-am tras în
jos boxerii, scoţându-i cu o mişcare violentă. Îmi
pierdusem şi ultima brumă de răbdare. Singurul lucru la
care mă puteam gândi era să fiu în ea. Mi-am pus
prezervativul, apoi mi-am coborât şoldurile între
coapsele ei, atingându-mi cele mai sensibile părţi ale
pielii mele de a ei.
— Uită-te la mine, Pigeon! Am rostit în şoaptă.
Ochii ei mari, gri, m-au privit. Era fantastic. Asta era
ceea ce visasem încă de când ea şi-a întors pentru prima
dată privirea spre mine şi, în cele din urmă, se întâmpla.
Mi-am înălţat capul, apoi m-am aplecat s-o sărut tandru.
M-am mişcat înainte şi m-am încordat, împingându-mă
înăuntru cât de blând am putut. Când m-am tras înapoi,
m-am uitat în ochii lui Abby. Genunchii ei îmi strângeau
şoldurile ca într-o menghină, iar ea îşi muşca buza
inferioară mai tare decât înainte, însă mă apăsa cu
degetele pe spate, trăgându-mă mai aproape. Când mam împins din nou, a închis ochii strâns.
Am sărutat-o blând, răbdător.
— Uită-te la mine, i-am şoptit.
Ea a mormăit şi a gemut şi a ţipat. Cu fiecare sunet pe
care îl scotea, îmi era tot mai greu să-mi controlez
mişcările. În cele din urmă, corpul lui Abby s-a relaxat,
permiţându-mi să mă mişc ritmic. Cu cât mai repede mă
mişcăm, cu atât mai lipsit de control mă simţeam. I-am

mângâiat fiecare părticică a corpului şi i-am lins şi
sărutat gâtul, obrajii şi buzele.
M-a tras în ea iar şi iar şi, de fiecare dată, mă apăsam
şi mai adânc înăuntrul ei.
— Te doresc de atâta timp, Abby! Tu eşti tot ce vreau,
am rostit dintr-o suflare, cu gura lipită de a ei.
Am apucat-o de coapsă şi m-am sprijinit într-un cot.
Pântecele noastre alunecau cu uşurinţă unul peste
celălalt, căci eram acoperiţi de broboane de sudoare. Mam gândit s-o întorc sau s-o trag deasupra mea, dar am
hotărât că mai degrabă sacrificam creativitatea pentru a
putea s-o privesc în ochi şi să rămân cât mai aproape de
ea posibil.
Chiar când credeam că aş fi putut să fac în aşa fel
încât să dureze toată noaptea, Abby a oftat.
— Travis!
Sunetul vocii ei rostindu-mi numele în şoaptă m-a
descumpănit şi m-a făcut să înnebunesc. Trebuia să mă
mişc mai iute, să împing şi mai departe până ce toţi
muşchii din corpul meu s-au contractat. Am gemut şi mam mişcat cu smucituri de câteva ori înainte să mă
prăbuşesc.
Am inspirat pe nasul lipit de gâtul ei. Mirosea a
transpiraţie şi a loţiunea ei şi… a mine. Era al naibii de
fantastic.
— Ăsta da un prim sărut, a spus ea cu o expresie de
oboseală mulţumită.

I-am examinat chipul şi am zâmbit.
— Ultimul tău prim sărut.
Abby a clipit, apoi am căzut pe saltea, alături de ea,
petrecându-mi un braţ peste talia ei.
Brusc, dimineaţa era ceva ce aşteptam cu nerăbdare.
Avea să fie prima noastră zi împreună şi, în loc de
împachetat, disimulând prost nefericirea, puteam dormi,
puteam petrece o parte ridicol de mare a dimineţii în
pat, apoi puteam să ne bucurăm de restul zilei exact ca
un cuplu. Pentru mine, asta era ca şi când m-aş fi aflat în
rai.
În urmă cu trei luni, nimeni n-ar fi putut să mă
convingă că aşa urma să simt. Acum, nu era nimic
altceva să-mi fi dorit mai mult.
Respiram relaxat în timp ce adormeam lângă a doua
femeie pe care o iubisem vreodată.

XVI
TIMP ŞI SPAŢIU
La început, nu am intrat în panică. La început, eram
somnoros şi confuz cât să rămân calm. La început, când
am întins mâna după Abby şi n-am simţit-o acolo, m-am
simţit uşor dezamăgit, apoi curios.
Probabil că era în baie sau poate că mânca cereale pe
canapea. Tocmai îmi dăruise virginitatea ei mie, cuiva

cu care îşi petrecuse mult timp şi cheltuise prea multă
energie pentru a pretinde că n-are decât sentimente
platonice.
— Pidge? Am strigat-o.
Am ridicat capul, sperând că va veni înapoi în pat
alături de mine. Dar, după câteva momente, am cedat şi
m-am ridicat.
Neavând habar ce mă aştepta, mi-am îmbrăcat boxerii
pe care îi aruncasem cu o seară înainte şi mi-am tras un
tricou peste cap.
Am mers cu paşi târşâiţi până la uşa băii şi am
ciocănit. Uşa s-a întredeschis. N-am auzit nicio mişcare,
dar, oricum, am strigat-o:
— Pigeon?
Deschizând uşa, mi s-a arătat acel ceva la care mă
aşteptam. Pustiu şi întuneric. M-am dus în camera de zi,
convins că o găsesc pe canapea sau în bucătărie, dar nu
era nicăieri.
— Pigeon? Am strigat, aşteptându-mă să răspundă.
Simţeam cum mă cuprinde panica, dar am refuzat să o
iau razna până ce nu aflam ce dracu’ se întâmpla. M-am
dus împleticindu-mă spre camera lui Shepley şi am
deschis uşa fără să bat.
America era culcată lângă Shepley, pierdută în braţele
lui, aşa cum îmi imaginasem că va fi şi Abby cu mine.
— Voi n-aţi văzut-o pe Abby? N-o găsesc nicăieri.
Shepley s-a ridicat într-un cot, frecându-se la ochi.

— Poftim?
— Abby, am spus, apăsând nerăbdător întrerupătorul.
Shepley şi America au tresărit amândoi.
— N-aţi văzut-o?
Prin minte mi se derulau diferite scenarii şi toate mă
alarmau. Poate că îl lăsase pe Toto să iasă afară şi cineva
o răpise sau o rănise, sau poate căzuse pe scări. Dar
gheruţele lui Toto se auzeau pe pardoseala de pe hol, aşa
că nu era asta. Poate că se dusese să ia ceva din maşina
prietenei sale.
M-am năpustit pe uşa de la intrare şi m-am uitat în jur.
Apoi am luat-o la fugă pe scări, ochii mei scrutând
fiecare centimetru dintre uşa de la intrarea din
apartament şi maşină.
Nimic. Dispăruse.
Am urcat înapoi, câte două trepte deodată, apucându-l
pe Shepley de umerii goi, împingându-l în peretele opus
al camerei. El m-a prins de tricou, pe jumătate încruntat,
pe jumătate uimit.
— Ce… a dat el să spună.
— Ai dus-o acasă? La Morgan? În toiul nopţii? De
ce?
— Fiindcă m-a rugat!
L-am împins din nou în perete, cuprins de o furie
oarbă. America a ieşit din dormitor, ciufulită şi cu
rimelul întins sub ochi. Era îmbrăcată în halat şi îşi lega
cordonul în jurul taliei.

— Ce naiba se petrece aici? M-a întrebat, oprindu-se
când m-a văzut.
Shepley a făcut o mişcare cu braţul şi şi-a ridicat
palma.
— Mare, nu te băga!
— Era nervoasă? Era supărată? De ce a plecat? Am
întrebat printre dinţi.
America a mai făcut un pas.
— Travis, pur şi simplu nu-i place să-şi ia la revedere!
N-am fost câtuşi de puţin surprinsă că a vrut să plece
înainte ca tu să te trezeşti!
L-am ţinut pe Shepley la perete şi m-am uitat la
America.
— Ea… ea plângea?
Mi-am imaginat-o pe Abby dezgustată că un ticălos ca
mine, unul pe care nu dădea doi bani, îi furase
virginitatea, apoi m-am gândit că poate, cumva,
accidental, o rănisem.
Expresia de pe chipul iubitei lui Shepley a trecut de la
teamă la confuzie şi furie.
— De ce să fi plâns sau să fi fost furioasă, Travis?
— Mare, a avertizat-o Shepley.
America a mai înaintat un pas.
— Ce i-ai făcut?
I-am dat drumul lui Shepley, dar el m-a prins de tricou
în timp ce eu mă întorsesem cu faţa spre iubita lui.
— Plângea? Am cerut eu să-mi spună.

America a clătinat din cap.
— Era bine! Pur şi simplu, a vrut să se ducă acasă! Ce
i-ai făcut? A ţipat ea.
— S-a întâmplat ceva? A întrebat Shepley.
Fără să mă gândesc, m-am răsucit şi am lansat o
lovitură, ratând faţa lui Shepley. America a ţipat,
acoperindu-şi gura cu mâinile.
— Travis, încetează! A strigat ea.
Shepley m-a prins cu braţele de coate, cu faţa la câţiva
centimetri de faţa mea.
— Sun-o! Calmează-te dracului şi sun-o pe Abby!
America a dispărut iute şi s-a întors cu mâinile
întinse, ţinând telefonul meu.
— Sun-o!
I l-am înşfăcat şi am format numărul lui Abby. A sunat
până ce a intrat căsuţa vocală. Am închis şi am format
din nou numărul. Iar. Şi iar. Nu răspundea. Mă ura.
Am lăsat telefonul să cadă la pământ, simţind o
greutate în piept. Ochii mă usturau din pricina
lacrimilor. Am luat primul obiect care 111 i-a căzut în
mână şi l-am aruncat de perete. Nu ştiu ce a fost, însă sa făcut bucăţi.
Întorcându-mă, am văzut scaunele unul în faţa
celuilalt, amintindu-mi de cina noastră. Am luat unul de
picioare şi am dat cu el în frigider până ce s-a rupt. Uşa
frigiderului s-a deschis şi i-am tras un şut pentru a o
închide. Forţa loviturii a făcut să se deschidă din nou şi

din nou, până ce, într-un târziu, s-a repezit Shepley s-o
închidă.
M-am dus împleticindu-mă în camera mea.
Cearşafurile răvăşite râdeau de mine. Braţele îmi zburau
în toate direcţiile în timp ce le smulgeam de pe saltea,
sfâşiindu-le apoi m-am dus la bucătărie şi le-am aruncat
în găleata de gunoi, impunându-mi să mă calmez, dar nu
era nimic pentru care să mă fi calmat. Pierdusem totul.
Învârtindu-mă de colo-colo, m-am oprit în faţa
noptierei. Mi-am amintit cum întinsese Abby mâna spre
sertar. Balamalele au scârţâit când l-am deschis, lăsând
la vedere bolul plin cu prezervative. De-abia le mai
atinsesem de când o cunoscusem pe Abby. Acum, că ea
alesese asta, nu mă puteam vedea cu nimeni altcineva.
Paharul se simţea rece în mâna mea când l-am luat şi
l-am aruncat în partea opusă a camerei. S-a izbit de
peretele de lângă uşă şi s-a spart, împrăştiindu-şi
cioburile în toate direcţiile.
Reflexia mea din oglinda de deasupra comodei mă
privea. Îmi ţineam bărbia în piept şi mă priveam adânc
în ochi. Simţeam o greutate în piept, tremuram şi arătam
ca un nebun, dar în acel moment controlul îmi lipsea cu
desăvârşire. M-am dat înapoi şi am tras un pumn în
oglindă. Cioburile mi s-au înfipt în mână, lăsând o dâră
de sânge.
— Travis, încetează! A strigat Shepley de pe hol.
Termină, la naiba!

M-am năpustit spre el, l-am împins, apoi am trântit
uşa. Mi-am lipit mâinile de lemnul ei, apoi am făcut un
pas înapoi, lovind-o până ce a rămas o urmă a labei
piciorului meu în partea de jos. Am tras-o de părţile
laterale până ce am scos-o din ţâţâni, apoi am aruncat-o
în cameră.
Shepley m-a prins iar cu braţele.
— Am spus să încetezi! A ţipat el. O sperii pe
America!
Pe frunte îi pulsa o venă, una care îi apărea numai
când era furios. L-am împins şi el m-a împins înapoi.
Am încercat iar să-i trag una, dar el s-a ferit.
— Mă duc să văd ce-i cu ea! A spus America pe un
ton implorator. Am să văd dacă e bine şi o pun să te
sune!
Mi-am lăsat mâinile în jos. În pofida aerului rece care
intra în apartament pe uşa deschisă de la intrare, de la
tâmple îmi picura transpiraţia. Respiram cu greutate, de
parcă aş fi alergat la maraton.
America a dat fuga în camera lui Shepley. În cinci
minute, era îmbrăcată şi îşi prinsese părul în coc.
Shepley a ajutat-o să se îmbrace cu pardesiul, apoi a
sărutat-o, încurajând-o cu o mişcare a capului. Ea şi-a
luat cheile şi a lăsat uşa să se trântească în urma ei.
— Stai. Dracului. Jos! Mi-a cerut Shepley, arătând
spre fotoliu.
Am închis ochii, apoi am făcut ce-mi ordonase el.

Mâinile îmi tremurau atunci când le-am adus în faţa
ochilor.
— Ai noroc. Mai aveam două secunde şi-l sunam pe
Jim. Şi pe toţi fraţii tăi.
Am clătinat din cap.
— Nu-l suna pe tata, i-am spus. Nu-l suna.
Mă usturau ochii din pricina lacrimilor sărate.
— Vorbeşte!
— I-am tras-o. Vreau să spun, nu i-am tras-o, noi…
Shepley a dat aprobator din cap.
— Noaptea trecută a fost dură pentru amândoi. A cui a
fost ideea?
— A ei.
Am clipit.
— Am încercat să mă trag deoparte. M-am oferit să
aştept, dar ca m-a implorat.
Shepley arăta la fel de confuz pe cât mă simţeam eu.
Am ridicat mâinile în sus, apoi le-am lăsat să cadă în
poală.
— Poate am rănit-o, nu ştiu.
— Cum s-a purtat după? A spus ceva?
Preţ de o clipă, m-am gândit.
— A zis ceva de primul sărut.
— Poftim?
— A lăsat să-i scape acum câteva săptămâni că primul
sărut o emoţionează, iar eu m-am amuzat pe seama ei.
Shepley s-a încruntat.

— Asta nu sună ca şi cum ar fi fost supărată.
— I-am spus că era ultimul ei prim sărut.
Am râs şi mi-am şters transpiraţia de pe nas cu tricoul.
— Shep, am crezut că toate erau bune. Că, în cele din
urmă, m-a lăsat în viaţa ei. De ce să-mi fi cerut să…
apoi pur şi simplu să plece?
Shepley a clătinat din cap lent, la fel de nedumerit ca
mine.
— Vere, habar n-am. America o să afle. O să aflăm
curând ce s-a întâmplat.
M-am uitat lung la podea, gândindu-mă ce s-ar fi
putut întâmpla în continuare.
— Ce-am să mă fac? L-am întrebat, uitându-mă la el.
Shepley m-a apucat de braţ.
— Ai să cureţi mizeria ca să ai ocupaţie până ce te
sună ele.
Am intrat în camera mea. Uşa zăcea pe salteaua goală,
iar pe jos era plin de bucăţi din oglindă şi cioburi de
sticlă. Arăta de parcă explodase o bombă.
Shepley s-a ivit în cadrul uşii cu o mătură, un făraş şi
o şurubelniţă.
— Strâng eu cioburile. Tu ocupă-te de uşă.
Am dat aprobator din cap, trăgând scândura de lemn
de pe pat. Imediat după ce am înfiletat ultimul şurub,
mi-a sunat mobilul. M-am repezit la noptieră să-l iau.
Era America.
— Mare? Am întrebat cu o voce sugrumată.

— Eu sunt.
Vocea lui Abby era mică şi emoţionată. Voiam s-o
implor să se întoarcă, să-i cerşesc iertarea, însă nu ştiam
sigur cu ce-i greşisem. Apoi, m-am înfuriat.
— Ce naiba ai păţit azi-noapte? M-am trezit
dimineaţă şi tu nu mai erai şi… ai plecat fară să-mi spui
nimic? De ce?
— Îmi pare rău. Eu…
— Ţie îţi pare rău? Am simţit că înnebunesc! Nu miai răspuns la telefon, te-ai furişat şi ce… de ce?
Credeam că în cele din urmă stabiliserăm totul!
— Aveam nevoie de puţin timp să mă gândesc.
— La ce?
M-am oprit, temându-mă de ce ar putea răspunde la
întrebarea pe care intenţionam să i-o adresez.
— Te-am… te-am rănit?
— Nu! Nici vorbă de aşa ceva! Îmi pare tare, tare rău!
Sunt convinsă că America ţi-a spus. Nu-mi place să-mi
iau rămas-bun.
— Trebuie să te văd, i-am spus cu o voce disperată.
Abby a oftat.
— Am o mulţime de lucruri de făcut azi, Trav.
Trebuie să despachetez şi am mormane întregi de rufe
de spălat.
— Tu regreţi ce s-a întâmplat.
— Nu e… nu e asta. Suntem prieteni. Asta nu se va
schimba.

— Prieteni? Atunci ce mama mă-sii a fost aseară?
Auzeam cum i se frânge respiraţia.
— Ştiu ce vrei. Pur şi simplu, nu pot… s-o fac chiar
acum.
— Deci, ai nevoie de ceva timp? Ai fi putut să-mi
spui. Nu trebuia să fugi de mine.
— Mi s-a părut calea cea mai uşoară.
— Pentru cine mai uşoară?
— N-am putut să dorm. M-am tot gândit la cum avea
să fie dimineaţă, încărcând lucrurile în maşina lui
Mare… şi n-am putut s-o fac, Trav.
— E destul de rău că n-ai să mai fii aici. Nu se poate
să dispari pur şi simplu din viaţa mea.
— Ne vedem mâine, mi-a zis ea, încercând să pară
detaşată. Nu vreau nimic aiurea, bine? Trebuie doar să
pun nişte chestii în ordine. Asta-i tot.
— Bine, am căzut eu de acord. Asta pot s-o fac.
Nu s-a mai auzit nimic pe fir, iar Shepley mă privea
îngrijorat.
— Travis… abia ai pus uşa la loc. Să nu mai faci
mizerie, bine?
Mi s-a schimonosit toată faţa şi am dat din cap în
semn că da.
Am încercat să fiu supărat, asta era mult mai uşor de
controlat decât durerea copleşitoare din piept, însă ceea
ce simţeam era val după val de tristeţe. Eram prea obosit
să mă împotrivesc.

— Ea ce-a zis?
— Are nevoie de timp.
— Bine. Deci, nu e sfârşitul. Poţi să te descurci cu
asta, da?
Am inspirat adânc.
— Mda. Pot să mă descurc.
Cioburile zăngăneau pe făraş în timp ce Shepley
străbătea holul. Rămas singur în dormitor, înconjurat de
pozele cu mine şi cu Abby, mi-a venit iar să sparg ceva,
aşa că m-am dus în camera de zi s-o aştept pe America.
Din fericire, n-a durat mult până ce s-a întors. Mi-am
închipuit că, probabil, era îngrijorată din pricina lui
Shepley.
Uşa s-a deschis şi m-am ridicat în picioare.
— E cu tine?
— Nu. Nu-i.
— A mai spus ceva?
America a înghiţit în sec, şovăind.
— A zis că îşi va ţine promisiunea şi că mâine la ora
asta nu-ţi va mai fi dor de ea.
Am coborât ochii în podea.
— Nu se mai întoarce, am spus, căzând pe canapea.
America a făcut un pas în faţă.
— Ce vrei să spui, Travis?
Mi-am pus mâinile pe creştetul capului.
— Ceea ce s-a întâmplat azi-noapte n-a fost felul ei de
a spune că vrea să fim împreună. Ea îşi lua rămas-bun.

— N-ai de unde să ştii asta.
— O cunosc.
— Abby ţine la tine.
— Nu mă iubeşte.
America a tras aer în piept şi orice rezerve ar fi avut
în privinţa stării mele de spirit, acestea s-au evaporat în
timp ce o expresie de compătimire i-a îmblânzit
trăsăturile chipului.
— Nici tu n-ai de unde să ştii. Ascultă-mă, lasă-i puţin
spaţiu. Abby nu e la fel ca fetele cu care eşti tu obişnuit,
Trav. Ea se sperie uşor. Ultima dată când cineva a
menţionat că vrea să ia lucrurile în serios, ea s-a mutat
în alt stat. Asta nu e atât de rău pe cât pare.
M-am uitat la America, simţind o rază de speranţă.
— Tu nu crezi?
— Travis, a plecat deoarece sentimentele tale o sperie.
Dacă ai şti tot, mi-ar fi mai uşor să-ţi explic, dar nu-ţi
pot spune.
— De ce nu?
— Deoarece i-am promis lui Abby, iar ea este cea mai
bună prietenă a mea.
— N-are încredere în mine?
— N-are încredere nici în ea însăşi. Tu, oricum,
trebuie să ai încredere în mine.
America m-a prins de mână şi m-a tras în picioare.
— Du-te, fă un duş fierbinte, apoi ieşim să mâncăm.
Shepley ini-a zis că diseară jucaţi poker acasă la tatăl

tău.
Am clătinat din cap.
— Nu pot să merg la poker diseară. Mă vor întreba
despre Pigeon. Poate mergem s-o vedem pe Pidge?
America s-a albit la faţă.
— N-o să fie acasă.
— Ieşiţi undeva?
— Ea iese.
— Cu cine?
Mi-au trebuit doar două secunde să-mi dau seama.
— Cu Parker.
America a dat aprobator din cap.
— De asta crede că nu-mi va fi dor de ea, am zis şi
vocea mi s-a frânt.
Nu-mi venea să cred că Abby avea să-mi facă una ca
asta. Era, pur şi simplu, o dovadă de cruzime.
America n-a ezitat nicio clipă să-mi contracareze o
nouă criză de furie.
— Noi o să mergem la un film, o comedie, desigur,
apoi vom vedea dacă locul acela cu maşinuţe electrice
mai e deschis, iar tu vei putea să mă scoţi iar de pe pistă.
America era isteaţă. Ştia că maşinuţele erau unul
dintre puţinele locuri în care nu fusesem cu Abby.
— Nu te-am scos de pe pistă. Doar că tu conduci ca o
ciubotă.
— Mai vedem noi, mi-a zis America, împingându-mă
spre baie. Plângi dacă trebuie. Urlă. Dă totul afară, apoi

ne vom distra. Nu va dura o veşnicie, dar te va ţine
ocupat diseară.
M-am oprit în cadrul uşii de la baie.
— Mulţumesc, Mare!
— Da, da… mi-a răspuns ea, întorcându-se la
Shepley.
Am dat drumul la apă, lăsând încăperea să se umple
de abur înainte să intru sub jetul de apă. Reflexia mea
din oglindă m-a speriat. Aveam cearcăne negre sub ochii
obosiţi, iar postura mea cândva încrezătoare dispăruse;
arătam ca naiba.
Odată intrat sub duş, am lăsat ca apa să-mi curgă pe
faţă, ţinând ochii închişi. Sub pleoape aveam imprimate
contururile siluetei delicate a lui Abby. Nu era pentru
prima dată; o vedeam mereu când închideam ochii.
Acum, că ea plecase, era ca şi când aş fi fost prins întrun coşmar.
Mi-am reprimat ceva ce-mi izvora din piept. La
fiecare câteva minute durerea se reînnoia. Îmi era dor de
ea. Doamne, ce dor îmi era, iar în minte mi se derula tot
ceea ce făcuserăm împreună.
Cu palmele lipite de faianţă, am închis ochii strâns.
— Te rog, întoarce-te! Am spus încet.
Nu mă putea auzi, dar asta nu mă împiedica să-mi
doresc ca ea să vină şi să mă scape de durerea teribilă pe
care o resimţeam în lipsa ei.
După ce am plâns disperat sub jetul de apă, am

inspirat adânc de câteva ori şi m-am adunat. Faptul că
Abby plecase n-ar fi trebuit să fie o asemenea surpriză,
chiar şi după cele întâmplate în noaptea precedentă. Ce
îmi spusese America avea sens. Abby era novice în
chestii de astea şi era la fel de speriată ca şi mine.
Amândurora ne era greu să facem faţă emoţiilor şi
ştiusem din secunda în care mi-am dat seama că mă
îndrăgostisem de ea că îmi va rupe sufletul.
Apa fierbinte mi-a spălat furia şi teama şi m-am simţit
cuprins de optimism. Nu eram vreun ratat care habar navea cum să facă rost de o fată. Undeva, pierdut printre
sentimentele mele pentru Abby, uitasem lucrul ăsta.
Sosise timpul să cred din nou în mine şi să-mi amintesc
că Abby nu era doar o fată care să-mi poată frânge
inima; ea era şi cea mai bună prietenă a mea. Ştiam cum
s-o fac să zâmbească şi îi cunoşteam şi preferinţele. Mai
aveam şi câinele drept atu în lupta asta.
Când ne-am întors de la maşinuţe eram bine dispuşi.
America se amuza de faptul că îl bătuse pe Shepley de
patru ori la rând şi Shepley se prefăcea îmbufnat.
Shepley bâjbâia cu cheile în întuneric. Mi-am luat
mobilul în mână, luptând împotriva nevoii imperioase
de a o suna pe Abby pentru a treisprezecea oară.
— De ce nu suni? M-a întrebat America.
— Probabil că încă e la întâlnire. Mai bine să n-o…
întrerup, i-am răspuns, încercând să-mi îndepărtez
gândul la ceea ce s-ar fi putut întâmpla.

— Tu crezi că n-ar trebui s-o suni? M-a întrebat
America, surprinsă. N-ai zis că vrei s-o inviţi mâine la
bowling? Să ştii că e o dovadă de proastă creştere să
inviţi o fată undeva chiar în ziua respectivă.
În cele din urmă, Shepley a deschis uşa, lăsându-ne să
intrăm.
M-am aşezat pe canapea, zgâindu-mă la numele lui
Abby din lista mea de contacte.
— Fir-ar să fie! Am exclamat, apăsând pe buton.
Telefonul a sunat o dată, apoi încă o dată. Inima mi se
zbătea în piept, mai tare decât o făcuse vreodată în
timpul unei lupte.
Abby mi-a răspuns.
— Cum merge întâlnirea, Pidge?
— Travis, ai nevoie de ceva? A şoptit ea.
Cel puţin nu gâfâia.
— Vreau să mă duc mâine la bowling. Am nevoie de
partenera mea.
— La bowling?! Nu puteai să mă suni mai târziu?
Intenţionase să pară supărată, dar tonul vocii ei era
taman invers.
Îmi dădeam seama că era bucuroasă că o sunasem.
Încrederea mea se avântase spre un nou nivel. Nu voia
să fie acolo cu Parker.
— De unde să ştiu eu când o să termini? Ah! Asta n-a
ieşit cum trebuie… Glumeam.
— Te sun mâine şi vorbim despre asta, bine?

— Nu, nu e bine. Ai zis că vrei să fim prieteni, dar nu
putem ieşi împreună?
S-a oprit şi mi-am închipuit-o dându-şi peste cap ochii
aceia gri, superbi. Eram gelos că Parker îi putea vedea
pe viu.
— Nu-ţi da ochii peste cap! Vii sau nu?
— De unde ştii că mi-am dat ochii peste cap? Mă
urmăreşti?
— Mereu îţi dai ochii peste cap. Aşa-i? Sau nu?
Risipeşti minute preţioase din întâlnirea ta.
— Da! A spus şoptind, cu un zâmbet în glas. Merg.
— Vin să te iau la şapte.
Telefonul a scos un sunet înfundat atunci când l-am
aruncat în celălalt capăt al canapelei, apoi mi-am
îndreptat privirea spre America.
— Te duci la o întâlnire?
— Da, mă duc, i-am răspuns, lăsându-mă pe spate.
America şi-a coborât picioarele din poala lui Shepley,
necăjindu-l în legătură cu ultima lor întrecere, în timp ce
el schimba canalele de la televizor. Ei nu-i trebuia mult
să se plictisească.
— Mă întorc la cămin.
Shepley s-a încruntat – niciodată nu era bucuros să
audă asta.
— Dă-mi un mesaj.
— Aşa voi face, i-a spus America, zâmbind. Pa, Trav!
Eram invidios că ea pleca, că avea ceva de făcut. Deja

terminasem cu câteva zile în avans singurele două
lucrări pe care le aveam de predat.
Ceasul de pe televizor mi-a atras privirea. Minutele se
scurgeau încet şi, cu cât îmi spuneam să încetez să le
mai dau atenţie, cu atât mai mult privirea îmi era atrasă
de cifrele electronice din casetă. După o eternitate,
trecuse doar o jumătate de oră. Îmi făceam de lucru cu
mâinile. Mă simţeam şi mai plictisit şi mai neliniştit –
până şi secundele mi se păreau o tortură. Devenise o
luptă constantă să-mi reprim gândurile despre Abby şi
Parker. În cele din urmă, m-am ridicat.
— Pleci? M-a întrebat Shepley, cu o urmă de zâmbet.
— Pur şi simplu nu pot să stau aici. Ştii că lui Parker
îi curg balele după ea. Mă înnebuneşte.
— Tu crezi că ei…? Nuu! Abby n-ar face una ca asta.
America a spus că ea este… nu contează. Gura asta a
mea o să mă bage în belele.
— Virgină?
— Ştiai?
Am ridicat din umeri.
— Abby mi-a spus. Crezi asta fiindcă noi… fiindcă
ea…?
— Nu.
Mi-am frecat ceafa.
— Ai dreptate. Cred că ai dreptate. Adică, aşa sper. Ea
e capabilă să facă ceva nebunesc numai pentru a mă
îndepărta pe mine.

— Şi aşa s-ar întâmpla? Vreau să spun, să te
îndepărteze?
L-am privit pe Shepley în ochi.
— O iubesc, Shep. Totuşi, ştiu ce i-aş face lui Parker
dacă ar profita de ea.
Shepley a clătinat din cap.
— E alegerea ei, Trav. Dacă asta e ceea ce a hotărât
ea, atunci tu va trebui să-i dai drumul.
Mi-am luat cheile de la motor, strângându-le între
degete, simţind cum îmi intra în carne muchia ascuţită a
metalului.
Înainte să încalec pe Harley, am sunat-o pe Abby.
— Eşti acasă deja?
— Da, m-a lăsat acasă acum vreo cinci minute.
— Ajung şi eu în cinci minute.
Am închis înainte ca ea să poată protesta. Aerul
îngheţat biciuindu-mi faţa în timp ce goneam m-a ajutat
să-mi amorţesc furia pe care gândul la Parker mi-o
stârnea, însă tot mai aveam o senzaţie de j; reaţă pe
măsură ce mă apropiam de campus.
Motorul motocicletei părea zgomotos, căci sunetul
reverbera în zidul de cărămidă de la Morgan Hali. Prin
comparaţie cu ferestrele întunecate şi parcarea pustie, eu
şi Harley-ul făceam ca noaptea să pară anormal de
liniştită şi aşteptarea extrem de lungă. În cele din urmă,
Abby a apărut în cadrul uşii. Eram încordat la
maximum, în timp ce aşteptam să văd dacă ea îmi va

zâmbi sau se va enerva.
N-a făcut niciuna, nici alta.
— Nu ţi-e frig? M-a întrebat, strângându-şi mai bine
jacheta.
— Arăţi bine, i-am spus, remarcând că nu era
îmbrăcată în rochie.
Era evident că nu încercase să pară prea sexy pentru
el şi asta era o adevărată uşurare.
— Te-ai distrat bine?
— Ăăă… da, mulţumesc. Ce cauţi aici?
Am ambalat motorul.
— Intenţionam să dau o raită cu motorul, să-mi
limpezesc gândurile. Vreau să vii cu mine.
— E frig, Trav.
— Vrei să mă duc şi să iau maşina lui Shep?
— Mâine mergem la bowling. Nu poţi aştepta până
atunci?
— Am trecut de la a fi cu tine în fiecare secundă a
zilei la a te vedea doar zece minute, asta dacă am noroc.
Ea mi-a zâmbit şi a clătinat din cap.
— Au trecut numai două zile, Trav.
— Mi-e dor de tine. Mişcă-ţi fundul şi suie-te pe
motocicletă şi hai să mergem!
A cântărit oferta pe care i-am făcut-o, apoi şi-a
încheiat fermoarul de la jachetă până sus şi a încălecat la
spatele meu.
Fără să mă scuz, i-am pus braţele în jurul meu, destul

de strâns, astfel încât îmi era greu să-mi umflu suficient
pieptul să pot inspira, însă pentru prima dată în acea
seară, simţeam că pot să respir.

XVII
SUBESTIMARE
Harley-ul nu ne-a dus nicăieri în mod deosebit. Să fiu
atent la trafic şi la sporadicele echipaje de poliţie care ne
tăiau calea a fost suficient la început pentru a-mi ţine
gândurile ocupate, însă, după un timp, rămăseserăm
singuri pe drum. Ştiind că noaptea se va sfârşi la un
moment dat, am decis s-o las la cămin după ce voi fi
făcut şi ultimul efort. Indiferent de întâlnirile noastre
platonice de la bowling, dacă ea continua să se
întâlnească cu Parker, în cele din urmă şi acestea aveau
să înceteze. Totul avea să se termine.
S-o presez pe Abby nu fusese niciodată o idee bună,
dar dacă nu puneam toate cărţile pe masă, aveam s-o
pierd pe singura porumbiţă pe care o întâlnisem
vreodată. Derulam în minte ce aveam să-i spun şi cum
să-i spun. Aveam să fiu direct, un lucru pe care Abby navea cum să-l treacă cu vederea sau să pretindă că nu
auzise sau nu înţelesese.
De câţiva kilometri, acul indicatorului de benzină se
înclina spre capătul care indica rezervorul gol, aşa că am

oprit la prima benzinărie deschisă care ne-a ieşit în cale.
— Vrei ceva? Am întrebat-o.
Abby a clătinat din cap în semn că nu, descălecând de
pe motocicletă. Şi-a trecut degetele prin părul ei lung,
strălucitor şi ciufulit, zâmbind cu sfială.
— Încetează! Eşti a naibii de frumoasă!
— Numai bună să apar în filme din anii optzeci!
Am râs şi apoi am căscat, deschizând capacul de la
rezervorul motocicletei. Abby şi-a scos mobilul pentru a
vedea cât era ceasul.
— O, Doamne, Trav! E trei dimineaţa.
— Vrei să ne întoarcem? Am întrebat-o, simţind un
ghem în stomac.
— Aşa ar fi mai bine.
— Mai mergem la bowling deseară?
— Ţi-am spus că da.
— Şi mai vrei să mergi la Sig Tau cu mine peste două
săptămâni, da?
— Insinuezi cumva că nu mă ţin de promisiuni?
Găsesc că e cam insultător.
Am scos furtunul din rezervor şi l-am agăţat la locul
lui.
— Doar că nu mai ştiu ce vrei să faci în continuare.
M-am aşezat pe motocicletă şi am ajutat-o pe Abby să
încalece la spatele meu. Şi-a petrecut braţele în jurul
meu, de data asta din proprie iniţiativă, apoi am oftat,
pierdut în gânduri, înainte să pornesc motorul. Am

apucat mânerele ghidonului, am inspirat adânc şi exact
atunci când mi-am găsit curajul să-i spun, am decis că o
benzinărie nu era fundalul potrivit pentru sufletul meu
pus pe tavă.
— Vezi tu, eşti foarte important pentru mine, mi-a
spus Abby, încordându-şi braţele.
— Nu te înţeleg, Pigeon. Credeam că mă pricep la
femei, dar tu eşti a naibii de derutantă, astfel că nu mai
deosebesc nici stânga de dreapta.
— Nici eu nu te înţeleg. Se presupune că eşti
curtezanul doamnelor de la Eastern. N-am beneficiat de
întreaga experienţă a bobocilor, aşa după cum se
promitea în broşură.
Nu m-am putut abţine să nu mă simt ofensat. Chiar
dacă era adevărat.
— Păi, asta-i una. Nu m-am culcat niciodată cu vreo
fată care să-mi ceară s-o las în pace, i-am spus,
rămânând cu spatele întors la ea.
— Nu aşa a fost, Travis.
Am pornit motorul şi am ieşit pe stradă fară să mai
scot vreun cuvânt. Să conduc spre Morgan era ucigător.
Mă tot întrebam dacă e bine s-o iscodesc pe Abby de
atâtea ori. Chiar dacă degetele îmi erau amorţite de la
frig, am condus încet, îngrozindu-mă de momentul în
care ar fi ştiut totul şi m-ar fi respins pentru ultima dată.
Când am tras în faţa intrării de la Morgan Hali, aveam
senzaţia că nervii îmi fuseseră secţionaţi, puşi pe foc şi

părăsiţi într-o grămadă crudă, mutilată. Abby a coborât,
iar expresia ei tristă a făcut ca panica domolită să ardă
cu flacără vie înăuntrul meu. S-ar fi putut să mă trimită
la naiba înainte ca eu să apuc să spun ceva.
Am condus-o pe Abby până la uşă, iar ea şi-a scos
cheile, ţinând capul plecat. Incapabil să mai aştept nici
măcar o secundă, i-am luat cu delicateţe bărbia în palma
mea, ridicându-i-o, aşteptând răbdător să-şi ridice
privirea şi să mă privească în ochi.
— Te-a sărutat? Am întrebat-o, mângâindu-i buzele
moi cu degetul mare.
Ea s-a tras înapoi.
— Tu chiar te pricepi să strici o seară perfectă, aşa-i?
— Consideri că a fost perfectă, nu? Asta înseamnă că
te-ai distrat bine?
— Mereu mă distrez când sunt cu tine.
Mi-am coborât privirea şi am simţit cum mă încrunt.
— Te-a sărutat?
— Da.
A oftat, iritată.
Am închis strâns ochii, convins fiind că următoarea
mea întrebare avea să aibă ca rezultat un dezastru.
— Asta a fost tot?
— Asta nu e treaba ta! Mi-a spus, deschizând uşa cu o
smucitură.
Eu am închis-o şi m-am aşezat în calea ei.
— Trebuie să ştiu!

— Ba nu, nu trebuie! Dă-te la o parte, Travis! Mi-a
cerut, împungându-mă cu cotul în coaste în încercarea
de a trece de mine.
— Pigeon…
— Crezi că dacă nu mai sunt virgină, mi-o trag cu
toţi? Mersi! Mi-a spus, împingându-mă cu umărul.
— N-am spus aşa ceva, fir-ar să fie! E prea mult dacă
cer să am parte de puţină linişte sufletească?
— Dacă ai şti că mă culc cu Parker, de ce ţi-ar oferi
asta linişte?
— Cum de nu înţelegi? Este evident pentru toată
lumea, cu excepţia ta!
— În cazul ăsta, bănuiesc că sunt o proastă. Trav, în
seara asta eşti norocos, mi-a zis, întinzând mâna spre
clanţa uşii.
Am prins-o cu mâinile de umeri. Treceam din nou
prin acea rutină a ignoranţei cu care mă obişnuisem
deja. Era timpul să dau cărţile pe faţă.
— Ce simt eu pentru tine… e nebunie curată.
— Ţie ţi-a intrat în cap chestia cu nebunia, mi-a
trântit-o ea, îndepărtându-se de mine.
— Am exersat asta în minte tot timpul cât am fost pe
motocicletă, aşa că, te rog, ascultă-mă până la capăt!
— Travis…
— Ştiu că am dat-o în bară, bine? Sunt impulsiv şi
iute la mânie, însă tu mi-ai intrat pe sub piele ca nimeni
altcineva. Te porţi de parcă mă urăşti în minutul ăsta, iar

în următorul ai nevoie de mine. Nu fac niciodată nimic
cum trebuie şi nu te merit… dar, la naiba, Abby, te
iubesc. Te iubesc mai mult decât am iubit vreodată pe
cineva sau ceva. Când eşti lângă mine, n-am nevoie de
băutură sau de bani sau de lupte sau de partide de sex de
o noapte… tot ce-mi trebuie eşti tu. Numai la tine mă
gândesc. Numai la tine visez. Eşti tot ce-mi doresc.
N-a zis nimic preţ de câteva secunde. A ridicat din
sprâncene, iar după privire, părea năucită în timp ce
procesa tot ce-i spusesem. A clipit de câteva ori.
I-am luat faţa în mâinile făcute căuş şi m-am uitat în
ochii ei.
— Te-ai culcat cu el?
Abby m-a privit dezaprobator, însă după aceea a dat
din cap în semn că nu. Fără să mai stau pe gânduri, miam lipit buzele de ale ei şi mi-am strecurat limba în
interiorul gurii ei. Ea nu m-a dat deoparte; în schimb,
limba ei o provoca pe a mea şi mâinile sale m-au apucat
de tricou, trăgându-mă mai aproape. Mi-a scăpat o
exclamaţie nedesluşită din gâtlej şi am cuprins-o în
braţe.
Când am ştiut că mi-am primit răspunsul, m-am tras
înapoi, fară suflare.
— Sună-l pe Parker. Spune-i că nu vrei să-l mai vezi.
Spune-i că eşti cu mine.
Ea a închis ochii.
— Nu pot să fiu cu tine, Travis.

— De ce naiba nu poţi? Am întrebat-o, dându-i
drumul.
Abby a scuturat din cap. Se dovedise a fi
imprevizibilă de un milion de ori înainte, dar felul în
care mă sărutase însemna mai mult decât prietenie şi nu
putea fi doar compasiune. Toate astea îmi lăsau numai o
concluzie.
— Incredibil. Unica fată pe care o doresc nu mă vrea.
Înainte de a vorbi, a avut o ezitare.
— Când America şi cu mine ne-am mutat aici, a fost
cu învoiala că viaţa mea avea să ia o anumită turnură.
Or, asta nu ar fi o anumită turnură. Luptele, jocurile de
noroc, băutura… reprezintă ceea ce am lăsat în urmă.
Când sunt lângă tine… tot ceea ce e bun pentru mine se
află acolo într-un ambalaj irezistibil, tatuat. Nu m-am
mutat la sute de kilometri pentru a retrăi toate astea.
— Ştiu că meriţi ceva mai bun decât mine. Crezi că
nu-mi dau seama? Dar dacă a existat vreodată vreo
femeie pentru mine… aceea eşti tu. Voi face tot ce
trebuie să fac, Pidge. Auzi? Voi face orice!
Abby s-a întors spre mine, însă eu nu voiam să renunţ.
În cele din urmă, ea vorbea despre asta, şi dacă pleca şi
acum, s-ar fi putut să nu mai avem o altă şansă.
Am ţinut uşa închisă.
— Am să încetez cu luptele din secunda următoare
absolvirii. N-am să mai pun strop de alcool pe limbă.
Pigeon, îţi voi oferi o viaţă fericită până la adânci

bătrâneţi. Dacă ai crede în mine, aş putea s-o fac.
— Nu vreau să te schimbi.
— Atunci, spune-mi ce să fac. Spune-mi, şi-o voi
face, mi-am pledat eu cauza.
— Poţi să-mi împrumuţi telefonul tău?
M-am încruntat, neştiind ce voia să facă.
— Sigur.
Mi-am scos telefonul din buzunar, dându-i-l. A format
un număr, închizând ochii în timp ce aştepta.
— Îmi pare rău că te sun atât de devreme, s-a bâlbâit
ea, dar e vorba de ceva ce nu suferă amânare. Eu… nu
pot să iau cina cu tine miercuri.
Îl sunase pe Parker. Mâinile îmi tremurau de nelinişte,
în timp ce mă întrebam dacă ea avea să-l roage să vină
s-o ia – s-o salveze – sau altceva.
Abby a continuat:
— De fapt, nu ne mai putem vedea deloc. Sunt…
destul de sigură că m-am îndrăgostit de Travis.
Lumea mea toată s-a oprit. Am încercat să reiau
cuvintele ei, care le auzisem corect? Chiar spusese ceea
ce credeam eu că spusese sau era doar dorinţa mea luată
drept realitate?
Abby mi-a dat telefonul înapoi, apoi, fară tragere de
inimă, m-a privit cercetător în ochi.
— Mi-a închis, mi-a spus, încruntându-se.
— Mă iubeşti?
— Tatuajele sunt de vină, a zis ea cu frivolitate şi

ridicând din umeri, de parcă nu spusese singurul lucru
pe care voiam să-l aud.
Pigeon mă iubea.
Pe chip mi s-a întins un zâmbet.
— Vino acasă cu mine, i-am cerut, luând-o în braţe.
Abby s-a încruntat.
— Mi-ai spus toate astea ca să mă vârî în patul tău?
Trebuie să fi făcut o impresie grozavă asupra ta.
— Singurul lucru la care mă gândesc acum e să te ţin
în braţe toată noaptea.
— Hai să mergem!
N-am şovăit. Odată ce Abby era în siguranţă în
spatele meu pe motor, am gonit până acasă, alegând
toate scurtăturile, trecând pe galben la toate semafoarele
şi strecurându-mă prin traficul lejer de la acea oră a
dimineţii.
Când am ajuns în parcare, mi s-a părut că am oprit
motorul şi am ridicat-o pe Abby în braţe în acelaşi timp.
Ea a chicotit cu gura lipită de a mea, în timp ce eu
bâjbâiam să deschid uşa de la intrare. Când am pus-o jos
şi am închis uşa în urma noastră, am lăsat să-mi scape
un oftat lung de uşurare.
— De când ai plecat, nu mi s-a mai părut acasă, i-am
spus, sărutând-o iar.
Toto a fugit cât l-au ţinut picioruşele pe hol şi a dat
din codiţa lui miţoasă, lovind-o pe Abby peste picioare
cu lăbuţele lui. Şi lui îi fusese la fel de dor cât îmi fusese

şi mie.
Patul lui Shepley a scârţâit şi apoi s-au auzit paşii lui
pe hol. A deschis uşa brusc şi a mijit ochii din pricina
luminii.
— În mama mă-sii, nu, Trav, n-ai s-o iei de la capăt cu
rahatul ăsta! O iubeşti pe Ab… — Şi-a concentrat
privirea şi şi-a recunoscut greşeala – by. Bună, Abby!
— Bună, Shep, l-a salutat Abby, zâmbindu-i amuzată
şi lăsându-l pe Toto jos.
Înainte ca Shepley să poată pune întrebări, am tras-o
pe Abby pe hol. Ne-am năpustit unul în celălalt. Nu
plănuisem nimic, ci doar s-o am alături de mine în pat,
însă ea mi-a smuls tricoul de pe mine cu un scop. Am
ajutat-o cu geaca, apoi ea şi-a dezbrăcat puloverul şi
topul. Nu încăpea loc de întrebări în privirea ei, iar eu naveam de gând s-o contrazic.
Curând, eram amândoi complet dezbrăcaţi şi vocea
mică din mintea mea care voia să savureze momentul şi
să ia lucrurile încet a fost copleşită de sărutările
disperate ale lui Abby şi de exclamaţiile nedesluşite pe
care le scotea ori de câte ori o atingeam peste tot. Am
lăsat-o pe pat, iar mâna ei s-a întins spre sertarul
noptierei. Pe loc mi-am amintit modul neceremonios în
care spărsesem bolul cu prezervative pentru a garanta
celibatul meu deliberat.
— Rahat! Am spus, gâfâind. Le-am aruncat.
— Poftim? Pe toate?

— M-am gândit că tu nu… că, dacă nu mai eram cu
tine, nu mai aveam nevoie de ele.
— Glumeşti! Mi-a spus, lăsându-şi capul pe pernă.
M-am aplecat, respirând greu, punându-mi capul pe
pieptul ei.
— Ia în considerare opusul unei păreri preconcepute.
Următoarele momente au fost foarte confuze. Abby a
făcut o socoteală ciudată, concluzionând că nu putea să
rămână însărcinată exact în acea săptămână şi, înainte
să-mi dau seama, eram în ea, simţind fiecare părticică
din ea lipită de fiecare părticică din mine. Nu mai
fusesem niciodată cu o fată fără acea peliculă subţire ile
cauciuc, dar, aparent, o fracţiune de milimetru făcea
diferenţa.
Fiecare
mişcare
crea
sentimente
contradictorii, egale ca putere: amânarea inevitabilului
sau renunţarea, căci era al naibii de bine.
Când şoldurile lui Abby s-au ridicat lângă ale mele,
iar gemetele şi scâncetele ei incontrolabile au escaladat
până la un ţipăt sonor de satisfacţie, nu m-am mai putut
abţine.
— Abby! Am şoptit disperat. Trebuie… trebuie să…
— Nu te opri! M-a implorat ea, înfigându-şi unghiile
în spatele meu.
Am mai penetrat-o o dată. Trebuie să fi făcut zgomot,
deoarece Abby mi-a pus mâna la gură. Am închis ochii,
dându-mi drumul, simţindu-mi sprâncenele unindu-se,
în timp ce corpul meu s-a contractat, apoi a înţepenit.

Respirând greoi, am privit-o pe Abby în ochi. Având
numai un zâmbet obosit, dar satisfăcut, m-a examinat,
aşteptând ceva. Am sărutat-o iar şi iar, apoi i-am luat
faţa în mâinile făcute căuş, sărutând-o iar, de data asta
mai tandru.
Respiraţia lui Abby s-a redus ca intensitate, apoi a
oftat. M-am întins alături de ea, relaxându-mă şi
trăgând-o deasupra mea. Şi-a lipit obrazul de pieptul
meu, părul ei căzând în cascadă peste braţul meu. Am
mai sărutat-o încă o dată pe frunte, împletindu-mi
degetele la ceafa ei.
— De data asta să nu mai pleci, bine? Dimineaţă
vreau să mă trezesc exact aşa.
Abby m-a sărutat pe piept, dar nu şi-a ridicat privirea.
— Nu plec nicăieri.
În acea dimineaţă, stând culcat lângă femeia pe care o
iubeam, în minte mi se năştea o promisiune tăcută.
Aveam de gând să fiu un bărbat mai bun pentru ea, unul
pe care ea îl merita. Îmi propuneam să nu-mi mai sară
muştarul. Îmi propuneam să nu mai am toane sau
izbucniri violente.
De fiecare dată când îmi apăsam buzele pe pielea ei,
aşteptând să se trezească, îmi repetam promisiunea în
gând.
Să-mi trăiesc viaţa dincolo de pereţii apartamentului
şi în acelaşi timp să rămân consecvent acestei
promisiuni s-a dovedit a fi o luptă permanentă. Pentru

prima dată, nu numai că nu dădeam doi bani pe nimeni,
dar îmi doream cu disperare să-mi ţin promisiunea.
Sentimente de hiperprotecţie şi de gelozie îmi ştirbeau
jurământul făcut cu numai câteva ore înainte.
Pe la prânz, Chris Jenks mă scosese din sărite, iar eu
revenisem la toanele mele. Abby a fost, slavă Domnului,
răbdătoare şi iertătoare, chiar şi când l-am ameninţat pe
Parker nici douăzeci de minute mai târziu.
Abby dovedise nu doar o dată că mă putea accepta
pentru cine eram, însă eu nu voiam să fiu ticălosul
violent cu care erau cu toţii obişnuiţi. Era mult mai greu
decât mi-aş fi putut imagina să controlez amestecul de
furie cu noile sentimente de gelozie.
Am recurs la a evita situaţiile care mă puteau arunca
într-o stare de furie şi la a ignora nu numai faptul că
eram cât se poate de conştient că Abby era a naibii de
sexy, ci şi că fiecare dobitoc din campus era curios cum
de reuşise ea să-l îmblânzească pe singurul bărbat
despre care ei credeau că nu se va linişti niciodată. Se
părea că toată lumea se aştepta ca eu s-o dau în bară şi
astfel să poată să-şi încerce norocul cu ea, ceea ce mă
făcea să fiu şi mai agitat şi mai arţăgos.
Pentru a-mi ţine mintea ocupată, m-am concentrat
asupra modalităţii de a le face cunoscut colegilor mei că
nu mai eram disponibil pe piaţă, ceea ce a enervat o
jumătate din populaţia feminină a şcolii.
Ducându-mă de Halloween la The Red cu Abby, am

remarcat iă aerul îngheţat al sfârşitului de toamnă nu le
împiedica pe multe femei să poarte o gamă vastă de
costume deocheate. Mi-am cuprins iubita cu braţul pe
după umeri, recunoscător că ea nu se costumase în
Barbie Prostituata sau într-o jucătoare de fotbal –
travestit – târfă, ceea ce însemna că numărul de
ameninţări pe i are aş fi fost nevoit să le arunc celor care
s-ar fi holbat la sânii ci sau nu şi-ar fi luat ochii de la ea
atunci când s-ar fi aplecat era redus la minimum.
Shepley şi cu mine jucam biliard în timp ce fetele ne
priveau.
Câştigam iar, după ce deja vârâsem în buzunar 360
de dolari din ultimele două jocuri.
Cu coada ochiului l-am văzut pe Finch apropiindu-se
de America şi Abby. Au chicotit un timp, apoi Finch le-a
tras pe ringul de dans. Frumuseţea lui Abby ieşea în
evidenţă chiar şi în mijlocul Ielelor care-şi etalau pielea
dezgolită, strălucirea şi decolteurile mult prea vizibile.
Înainte ca melodia să se termine, America şi Abby lau lăsat pe Finch pe ringul de dans şi s-au îndreptat spre
bar. M-am ridicat în vârful picioarelor pentru a le
descoperi creştetele în marea de oameni.
— Tu urmezi, mi-a spus Shepley.
— Fetele au plecat.
— Probabil că s-au dus să ia de băut. Treci la tac,
iubăreţule.
Şovăind, m-am aplecat, concentrându-mă pe bilă, dar

ratând.
— Travis! Asta era o lovitură uşoară! Mă omori! S-a
plâns Shepley.
Tot nu le vedeam pe fete. Faptul că ştiam de cele două
tentative de viol din anul precedent m-a făcut să fiu
nervos că le lăsasem pe Abby şi pe America să umble
singure. Nu era ceva nemaiauzit ca fetelor să li se pună
droguri în băuturi, chiar şi în mica noastră comunitate
studenţească.
Mi-am lăsat tacul pe masa de biliard şi mi-am croit
drum spre partea opusă a ringului de dans.
Shepley m-a prins cu o mână de umăr.
— Unde te duci?
— Să le găsesc pe fete. Nu-ţi aminteşti ce i s-a
întâmplat puştoaicei ăleia, Heather?
— A, ba da.
Când, într-un final, le-am găsit pe Abby şi America,
am văzut doi tipi care le cumpărau de băut. Ambii
scunzi, unul avea talia mai groasă, cu o ceafa pe măsură.
Gelozia ar fi trebuit să fie ultimul lucru pe care să-l fi
simţit atunci când m-am uitat la el, dar faptul că era clar
că se dădea la iubita mea avea mai puţin de-a face cu
înfăţişarea lui şi mai mult cu egoul meu – chiar şi dacă
nu ştia că Abby era cu mine, tipul ar fi trebuit să
presupună, uitându-se la ea, că n-avea cum să fie
singură. Gelozie amestecată cu iritare. Îi spusesem de o
mie de ori lui Abby să nu facă ceva periculos, cum ar fi

să accepte o băutură de la un străin. M-a copleşit furia.
Unul dintre tipi se aplecase spre Abby, ţipând, pentru
a se face auzit peste muzică.
— Vrei să dansezi?
Abby a clătinat din cap în semn că nu.
— Nu, mulţumesc. Am venit aici cu…
— Prietenul, am intervenit eu, tăindu-i vorba.
M-am uitat urât la cei doi. Era aproape de tot hazul să
încerci să intimidezi doi bărbaţi care purtau togi, dar
chiar şi aşa, mi-am dezlănţuit expresia mea de „Te
Omor”. I-am făcut semn cu capul spre partea cealaltă a
încăperii.
— Luaţi-o din loc, acum!
Bărbaţii s-au făcut mici de frică, apoi s-au uitat spre
America şi Abby înainte să se retragă la adăpost, în
spatele mulţimii.
Shepley a sărutat-o pe America.
— Nu te pot duce nicăieri!
Ea a chicotit, iar Abby mi-a zâmbit. Eram prea furios
să-i zâmbesc şi eu.
— Ce e? M-a întrebat ea, rămânând tablou.
— De ce i-aţi lăsat să vă cumpere de băut?
America s-a desprins de Shepley.
— Nu i-am lăsat, Travis. Le-am spus să nu ne
cumpere.
Am luat sticla din mâna lui Abby.
— Atunci, asta ce-i?

— Tu vorbeşti serios? M-a întrebat ea.
— Da, sunt al naibii de serios, i-am spus, aruncându-i
berea în containerul de la capătul barului. Ţi-am zis de o
sută de ori… nu poţi accepta băuturi de la bărbaţi
necunoscuţi. Dacă pun ceva în băutură?
America şi-a ridicat paharul.
— N-am scăpat nicio clipă băuturile din ochi, Trav.
Exagerezi.
— Nu cu tine vorbesc, i-am spus, aruncându-i o
căutătură urâtă lui Abby.
Drept răspuns la furia mea, ochii ei aruncau scântei.
— Nu-i vorbi aşa!
— Travis, m-a avertizat Shepley, las-o baltă!
— Nu-mi place să-i lăsaţi pe alţii să vă cumpere de
băut, am continuat eu.
Abby a ridicat din sprânceană.
— Cauţi scandal?
— Pe tine nu te-ar deranja dacă eu m-aş aşeza la bar
şi m-ai vedea cum împart o băutură cu vreo gagică?
— OK. Tu le ignori pe toate femeile acum. Am
priceput. Ar trebui ca eu să fac acelaşi efort.
— Ar fi drăguţ, i-am spus, printre dinţii încleştaţi.
— Travis, va trebui să renunţi la atitudinea asta de
iubit gelos.
N-am greşit cu nimic.
— Am venit încoace şi un tip tocmai îţi cumpăra de
băut!

— Nu ţipa la ea! Mi-a spus America.
Shepley m-a prins de umăr.
— Cu toţii am băut cam mult. Haideţi să plecăm deaici!
Furia lui Abby se mai domolise puţin.
— Trebuie să-i spun lui Finch că plecăm, a mormăit
ea, împingându-mă cu umărul pentru a-şi face loc spre
ringul de dans.
Am prins-o de mână.
— Vin cu tine.
Ea s-a smucit, scăpând din strânsoarea mea.
— Sunt perfect capabilă să merg câţiva metri singură,
Travis. Ce e cu tine?
Abby şi-a croit drum spre Finch, care îşi arunca
braţele în aer şi sărea în mijlocul ringului din lemn. De
pe frunte şi tâmple îi curgea transpiraţia. La început a
zâmbit, dar când Abby i-a strigat la revedere, el şi-a dat
ochii peste cap.
Abby i-a strigat numele meu. Dădea vina pe mine, iar
asta a făcut să mi se intensifice furia. Sigur că mă
supăram atunci când ea facea ceva ce ar fi putut s-o
pună în pericol. Nu păruse să-i pese prea mult când l-am
lovit pe Chris Jenks, însă când m-am enervat că accepta
băutură de la străini avea îndrăzneala să se supere.
Exact când furia mea atinsese apogeul, un ticălos în
costum de pirat a apucat-o pe Abby şi a tras-o spre el.
Privirea mi s-a înceţoşat şi, înainte să-mi dau seama, l-

am lovit cu pumnul în figură. Piratul a căzut la pământ,
dar când a căzut şi Abby odată cu el, m-am trezit la
realitate.
Cu palmele pe podea, părea năucită. Eu înlemnisem,
şocat, privind-o cum, într-o mişcare cu încetinitorul, îşi
întorcea mâna, care era plină de sângele roşu strălucitor
ce ţâşnea din nasul piratului.
M-am repezit s-o ridic.
— O, la naiba! Eşti bine, Pidge?
Când Abby a ajuns în picioare, şi-a smuls braţul din
strânsoarea mea.
— Eşti nebun?
America a apucat-o pe Abby de încheietura mâinii,
trăgând-o prin mulţime şi dându-i drumul numai când
au ajuns afară. A trebuit să-mi dublez viteza pentru a
ţine pasul cu ele.
În parcare, Shepley a descuiat Chargerul şi Abby s-a
strecurat pe bancheta din spate.
Am încercat să mă justific. Era mai mult decât
furioasă.
— Îmi pare rău, Pidge, n-am ştiut că te ţinea.
— Pumnul tău a trecut la doi centimetri de faţa mea!
Mi-a spus, prinzând prosopul pătat de ulei pe care i-l
aruncase Shepley.
Şi-a şters sângele de pe mână, de pe fiecare deget în
parte, vizibil revoltată. M-am înfiorat.
— Nu l-aş fi pocnit dacă mi-ar fi trecut prin minte că

aş fi putut să te lovesc pe tine. Ştii asta, nu?
— Taci din gură, Travis! Taci odată! Mi-a cerut ea,
privind fix în ceafa lui Shepley.
— Pidge…
Shepley a lovit cu podul palmei în volan.
— Taci din gură, Travis! Ai zis că-ţi pare rău, acum
taci dracului din gură!
Nu i-am putut da o replică. Shepley avea dreptate: o
comisesem rău de tot întreaga seară şi devenise brusc o
posibilitate înspăimântătoare ca Abby să mă dea naibii.
Când am ajuns în apartament, America şi-a sărutat
iubitul de noapte bună.
— Ne vedem mâine, iubitule.
Shepley a dat din cap resemnat şi a sărutat-o.
— Te iubesc!
Ştiam că plecau din cauza mea. Altminteri, ar fi rămas
peste noapte în apartament, aşa cum făceau în fiecare
weekend.
Abby a trecut pe lângă mine, ducându-se spre Honda
fără să scoată o vorbă.
M-am repezit după ea, încercând să-i zâmbesc într-o
tentativă de a destinde atmosfera.
— Vino! Nu pleca supărată!
— O, nu plec supărată! Sunt furioasă!
— Travis, are nevoie de timp să se calmeze, m-a
avertizat America, descuindu-i portiera.
Când portiera din dreapta s-a blocat, m-am panicat,

continuând să ţin mâna acolo.
— Nu pleca, Pidge! M-am purtat aiurea. Îmi pare rău.
Abby a ridicat mâna, arătându-mi resturile de sânge
uscat de pe palma ei.
— Sună-mă când te maturizezi.
M-am rezemat cu şoldul de portieră.
— Nu poţi să pleci.
Abby a ridicat o sprânceană, iar Shepley a venit
repede lângă noi.
— Travis, eşti beat. Eşti pe punctul de a face o
greşeală imensă. Las-o să se ducă acasă, calmează-te…
Puteţi vorbi mâine, când eşti treaz.
— Ea nu poate să plece, am spus, privind disperat în
ochii lui Abby.
— Travis, n-o să meargă, mi-a spus ea, trăgând
portiera. Mişcă!
— Cum adică, n-o să meargă? Am întrebat-o,
apucând-o de braţ.
Teama că Abby ar fi putut rosti cuvintele care să pună
capăt relaţiei chiar atunci şi acolo m-a făcut să
reacţionez fară să gândesc.
— Mă refeream la faţa ta tristă. Nu mă dau în vânt
după ea, mi-a spus, trăgându-se într-o parte.
Am simţit o undă de uşurare. N-avea de gând să pună
punct. Cel puţin, nu încă.
— Abby, a spus Shepley. Acesta e momentul despre
care vorbeam. Poate că tu ar trebui…

— Shep, nu te băga! I-a trântit-o America, pornind
maşina.
— O s-o dau în bară. O s-o dau dracului în bară,
Pidge, dar tu trebuie să mă ierţi.
— O să am o vânătaie imensă pe fund mâinedimineaţă! L-ai lovit pe tipul acela fiindcă erai furios pe
mine! Ce ar trebui să înţeleg de-aici? Că acum ai să vezi
pretutindeni roşu în faţa ochilor!
— Dar eu n-am lovit niciodată în viaţa mea o fată, iam spus, surprins că îi putea trece prin cap că aş ridica
mâna asupra ei – sau asupra altei femei.
— Iar eu n-am de gând să fiu prima! Mi-a zis, trăgând
portiera. Mişcă, fir-ar să fie!
Am dat din cap, făcând un pas înapoi. Ultimul lucru
pe care mi-l doream era s-o las să plece, însă era mai
bine decât să se înfurie atât de tare încât să-mi spună să
mă car dracului.
America a pus schimbătorul în marşarier, iar eu o
priveam pe Abby prin geam.
— O să mă suni mâine? Am întrebat-o, atingând
parbrizul.
— Mare, porneşte anul ăsta! I-a cerut ea, privind drept
înainte.
Când luminile din spate ale maşinii nu s-au mai văzut,
m-am retras în apartament.
— Travis, m-a avertizat Shepley. Să nu mai distrugi
nimic, frate, vorbesc serios.

Am dat aprobator din cap, târşâindu-mi picioarele
până în camera mea, învins. Părea că taman când
începusem să înţeleg cum stăteau lucrurile,
temperamentul meu afurisit îşi iţea capul lui urât.
Trebuia să-l ţin sub control, altminteri aveam să pierd
cel mai bun lucru care mi se întâmplase.
Pentru ca timpul să treacă, am pregătit cotlete de porc
şi piure de cartofi, însă le-am învârtit prin farfurie,
neputând să mănânc. Spălatul rufelor m-a ajutat să uit
cam o oră, apoi m-am hotărât să-i fac baie lui Toto. Neam jucat un timp, dar după aceea şi el a renunţat şi s-a
cuibărit pe pat. Să zac culcat şi să mă holbez la tavan nu
era ceva care să mă atragă, aşa că m-am decis să scot
toate vasele din dulap şi să le spăl cu mâna.
Cea mai lungă noapte din viaţa mea. Norii începuseră
să prindă culoare, anunţând soarele. Am înşfăcat cheile
de la motor şi m-am dus să mă plimb, sfârşind prin a
ajunge în faţă la Morgan Hali.
Harmony Händler tocmai ieşea să alerge. M-a privit o
clipă, fără să-şi ia mâna de pe clanţă.
— Bună, Travis, m-a salutat ea, cu zâmbetu-i
caracteristic, care i-a pălit rapid. Ţi-e rău? Ai nevoie să
te duc undeva?
Probabil că arătam ca naiba. Harmony fusese mereu o
scumpă. Fratele ei era membru Sig Tau, aşa că n-o ştiam
prea bine. Intrarea le era interzisă surioarelor.
— Bună, Harmony, i-am răspuns, încercând un

zâmbet. Am vrut s-o surprind pe Abby cu micul dejun.
Crezi că mi-ai putea da drumul înăuntru?
— Ăăă…
Vocea i s-a stins treptat, uitându-se înapoi spre uşile
de sticlă.
— S-ar putea ca Nancy s-o ia razna. Eşti sigur că eşti
bine?
Nancy era pedagoga de la Morgan Hali. Auzisem de
ea, însă n-o văzusem niciodată şi mă îndoiam că ea ar fi
băgat măcar de seamă. Se spunea că bea mai mult decât
toţi rezidenţii şi că era rareori văzută în afara camerei ei.
— Am avut o noapte lungă. Zău aşa, i-am spus, ştii că
n-o să-i pese.
— Bine, dar nu m-ai văzut.
Mi-am dus mâna la inimă.
— Jur.
Am urcat pe scări, ciocănind uşor la uşa lui Abby.
Mânerul s-a răsucit rapid, dar uşa s-a deschis lent şi leam văzut pe Abby şi pe America în partea opusă a
camerei. Mâna Karei s-a strecurat înapoi sub pătura de
pe patul ei.
— Pot să intru?
Abby s-a ridicat imediat.
— Eşti bine?
Am intrat şi am căzut în genunchi în faţa ei.
— Îmi pare atât de rău, Abby. Iartă-mă, i-am spus,
cuprinzând-o cu mâinile pe după talie şi îngropându-mi

faţa în poala ei.
Abby mi-a legănat capul în braţele ei.
— Eu, ăăă… s-a bâlbâit America, mă duc.
Colega de cameră a lui Abby, Kara, călca apăsat,
adunându-şi lucrurile pentru duş.
— Când eşti prin zonă, Abby, sunt deosebit de curată,
a zis ea,
I rântind uşa în urma ei.
M-am uitat la Abby.
— Ştiu că o iau razna când e vorba de tine, dar
Dumnezeu mi-e martor că încerc, Pidge. Nu vreau să
stric lucrurile.
— Atunci, n-o face! Mi-a spus ea pur şi simplu.
— Asta e ceva greu pentru mine, şi tu ştii. Am
senzaţia că în fiecare secundă ai să-ţi dai seama ce ratat
sunt şi ai să mă părăseşti. Aseară, când dansai, am văzut
vreo zece tipi care te priveau. Te-ai dus la bar şi am
văzut că îi mulţumeai tipului ăluia pentru băutură. Apoi,
ticălosul ăla de pe ringul de dans a pus mâna pe tine.
— Tu nu mă vezi pe mine împărţind pumni în stânga
şi în dreapta de fiecare dată când o fată stă de vorbă cu
tine. Nu pot să stau încuiată în apartament tot timpul. Va
trebui să înveţi să-ţi înfrânezi pornirile.
— O voi face, i-am spus, dând din cap aprobator.
Pigeon, până acum n-am vrut niciodată o iubită. Nu sunt
obişnuit să am asemenea sentimente pentru cineva…
pentru nimeni. Dacă vei avea răbdare cu mine, jur că voi

găsi o soluţie.
— Hai să stabilim nişte chestii o dată pentru
totdeauna: nu eşti Lin ratat, eşti uimitor. Nu contează
cine îmi cumpără băutură sau cine mă invită la dans sau
cine flirtează cu mine. Cu tine merg acasă. Mi-ai cerut
să am încredere în tine, dar se pare că tu eşti cel care nare încredere în mine.
M-am încruntat.
— Asta nu e adevărat.
— Dacă ai impresia că am să te părăsesc pentru
primul tip care îmi iese în cale, atunci nu prea ai
încredere în mine.
Mi-am înteţit strânsoarea.
— Pidge, nu sunt destul de bun pentru tine. Asta nu
înseamnă că n-am încredere în tine, ci că mă pregătesc
pentru a face faţă inevitabilului.
— Să nu spui asta. Când eşti singur, eşti perfect. Noi
suntem perfecţi. Dar apoi laşi pe oricine să strice asta.
Nu mă aştept la o întoarcere la o sută optzeci de grade,
dar ai grijă cu luptele. Nu poţi să-i pocneşti pe toţi cei
care se uită la mine.
Am dat din cap, încuviinţând, ştiind că ea avea
dreptate.
— Voi face tot ce vrei. Numai… spune-mi că mă
iubeşti.
Eram pe deplin conştient cât de ridicol suna, dar
oricum nu mai conta.

— Ştii bine că da.
— Am nevoie să te aud spunând-o.
— Te iubesc, mi-a zis ea.
Şi-a lipit buzele de ale mele şi toţi muşchii mi s-au
relaxat. Mă îngrozea cât de tare aveam nevoie de ea.
Nu-mi puteam imagina că iubirea era la fel pentru toată
lumea sau că bărbaţii umblau ca lunaticii din clipa în
care erau suficient de mari cât să bage în seamă fetele.
Poate că mi se aplica numai mie. Poate că aşa era
pentru mine şi ea. Poate că împreună eram acea entitate
volatilă care fie că avea să explodeze în interior, fie că
avea să se amestece laolaltă. În orice caz, se părea că în
momentul în care o cunoscusem viaţa mea fusese
întoarsă cu susul în jos. Şi nici nu voiam să fi fost altfel.

XVIII
LUCKY
THIRTEEN
Pe jumătate surescitat, pe jumătate agitat ca naiba, am
intrat în casa tatălui meu, ţinând-o de mână pe Abby.
Din camera cu jocuri plutea fum de ţigară de foi de la
tata şi de la ţigările fumate de fraţii mei, amestecându-se
cu izul vag de mucegai de la covorul care era mai bătrân
decât mine.
Cu toate că Abby se enervase la început fiindcă nu-i

spusesem din timp că avea să-mi cunoască familia,
părea să fie mai în largul ei decât eram eu. Nu exista
obiceiul ca bărbaţii din familia Maddox să-şi aducă
iubitele acasă, iar orice anticipare a reacţiei lor era, în
cel mai bun caz, una pe care nu te puteai bizui.
Trenton a fost cel care ne-a întâmpinat primul.
— O, nu se poate! E fundul care se crede cap!
Era o pierdere de timp să speri că fraţii mei se vor
preface că nu erau altfel decât necivilizaţi. Îi iubeam
oricum şi, cunoscând-o pe Abby, şi ea avea să-i
iubească.
— Hei, hei… aveţi grijă cum vorbiţi în prezenţa unei
domnişoare! A spus tata, salutând-o pe Abby cu o
mişcare a capului.
— Pidge, el e tatăl meu, Jim Maddox. Tată, ea e
Pigeon.
— Pigeon? A întrebat tata cu o expresie amuzată pe
chip.
— Abby, a zis ea, întinzându-i mâna cu el.
Am arătat spre fraţii mei, aceştia salutând-o dând din
cap atunci când le spuneam numele. Trenton, Taylor,
Tyler şi Thomas.
Abby a părut puţin copleşită. N-o puteam condamna;
nu prea vorbisem despre familia mea, iar cinci băieţi ar
fi ceva înnebunitor pentru oricine. De fapt, cinci fraţi
Maddox erau de-a dreptul înspăimântători pentru marea
majoritate.

Crescând, copiii din vecini învăţaseră de timpuriu să
nu se pună cu niciunul dintre noi, şi numai o dată cineva
a făcut greşeala să se ia de noi toţi. Dacă era necesar,
veneam la masa tratativelor ca o fortăreaţă. Asta era
limpede chiar şi pentru cei pe care nu intenţionam să-i
intimidăm.
— Abby are şi un nume de familie? A întrebat tata.
— Abernathy, a răspuns ea politicos.
— Mă bucur să te cunosc, Abby, a spus Thomas
zâmbind.
Abby n-ar fi remarcat, însă expresia lui Thomas era
un paravan pentru ceea ce făcea cu adevărat: îi analiza
toate cuvintele şi mişcările. Ihomas observa mereu cu
atenţie pe cineva care ar fi putut să ne zguduie barca
noastră şi-aşa şubredă. Valurile nu erau bine-venite, iar
Thomas considerase întotdeauna că era treaba lui să
calmeze potenţialele furtuni.
„Tata nu poate suporta”, obişnuia el să spună.
Niciunul dintre noi nu avea argumente împotriva acelei
logici. Atunci când unul sau unii dintre noi ne aflam în
bucluc, mergeam la Thomas, iar el rezolva problema
înainte ca tata să afle. Anii de dădăcit un cârd de băieţi
obraznici şi violenţi îl transformaseră pe Thomas în
bărbat cu mult mai devreme decât s-ar fi aşteptat cineva
să se întâmple. Cu toţii îl respectam pentru asta, inclusiv
tata, dar anii în care ne fusese protector îl făcuseră să
aibă uneori un aer de stăpân. Însă Abby stătea în

picioare, zâmbind şi ignorând faptul că acum era o ţintă
sub privirea cercetătoare a gardianului familiei.
— Cu adevărat o plăcere, a spus Trenton, hoinărind cu
privirea prin locuri pentru care oricine altcineva ar fi
fost omorât.
Tata l-a plesnit peste ceafă şi el a protestat.
— Dar ce-am spus? A întrebat el, frecându-şi ceafa.
— Ia loc, Abby. Urmăreşte-ne cum îi luăm banii lui
Trav, i-a spus Tyler.
Am tras un scaun pentru Abby, iar ea s-a aşezat. Mam uitat urât la Trenton, iar el mi-a răspuns făcându-mi
cu ochiul. Isteţul!
— L-ai cunoscut pe Stu Unger? A întrebat Abby,
arătând spre o fotografie prăfuită.
Nu-mi venea să-mi cred urechilor. Ochii tatei s-au
luminat.
— Ştii cine este Stu Unger?
Abby a dat aprobator din cap.
— Şi tatăl meu este fânul lui.
Tata s-a ridicat, arătând spre fotografia prăfuită de
alături.
— Iar acolo este Doyle Brunson.
Abby a zâmbit.
— Tata l-a văzut odată jucând. Este incredibil.
— Bunicul lui Trav a fost un profesionist. Pe-aici noi
luăm pokerul foarte în serios, a spus tata zâmbind.
Nu numai că Abby nu menţionase niciodată faptul că

ştia câte ceva despre poker, dar nu-mi vorbise niciodată
despre tatăl ei.
În timp ce îl priveam pe Trenton amestecând şi
împărţind cărţile, am încercat să uit ceea ce tocmai se
petrecuse. Cu picioarele ei lungi, subţirică, dar cu
rotunjimi bine proporţionate şi cu ochii mari, Abby era
uluitor de frumoasă, dar faptul că-l ştia după nume pe
Stu Unger o făcuse deja vedetă în familia mea. M-am
ridicat puţin în scaunul meu. Sub nicio formă n-ar fi
putut fraţii mei să aducă acasă pe cineva care să-i
uimească mai mult.
Trenton a ridicat o sprânceană.
— Abby, vrei să joci?
Ea a scuturat din cap.
— Nu cred c-ar trebui.
— Nu cunoşti jocul? A întrebat-o tata.
M-am aplecat s-o sărut pe frunte.
— Joacă. Te învăţ eu.
— Abby, din clipa asta ar trebui să-ţi iei adio de la
bani, a râs Thomas.
Abby a strâns din buze şi a scormonit în poşetă,
scoţând două bancnote de cincizeci. I le-a dat tatei,
aşteptând răbdătoare în timp ce el i le schimba în fise.
Trenton i-a zâmbit, dornic să profite de inocenţa ei.
— Am încredere în abilităţile lui Travis de a mă
învăţa, a zis Abby.
Taylor a bătut din palme.

— Da, la dracu! O să mă îmbogăţesc în seara asta!
— Hai să începem cu mize mici, a propus tata,
aruncând o fisă de cinci dolari.
Trenton a împărţit cărţile, iar eu i le-am răsfirat lui
Abby sub formă de evantai.
— Ai jucat cărţi vreodată?
— Cândva.
A dat aprobator din cap.
— Septică nu se pune, Pollyanna, a zis Trenton,
privindu-şi cărţile.
— Trent, ţine-ţi fleanca, am mârâit eu, aruncându-i o
privire ameninţătoare înainte să mă întorc la cărţile lui
Abby. Cauţi cărţile mai mari, numere consecutive, iar
dacă ai noroc, în aceeaşi suită.
Am pierdut primele câteva mâini, dar după aceea
Abby a refuzat să mă mai lase s-o ajut. Imediat a
început să câştige. Trei mâini mai târziu, îi făcuse de râs
fără să clipească.
— Aiureală! S-a plâns Trenton. Nasol cu norocul
începătorului!
— Trav, ai un învăţăcel care prinde repede, i-a zis
tata, plimbându-şi ţigara între buze.
Cineva care are o perspectivă optimistă asupra vieţii.
Am luat o sorbitură din berea mea, simţindu-mă
regele lumii.
— Pigeon, mă faci să fiu mândru de tine!
— Mulţumesc.

— Cei care nu pot îi învaţă pe alţii, a spus Thomas,
zâmbind compătimitor.
— Foarte amuzant, tâmpitule, am murmurat eu.
— Aduceţi-i fetei o bere, a cerut tata, un zâmbet
amuzat ridicându-i obrajii puhavi.
Am sărit bucuros, am scos o sticlă din frigider şi mam folosit de muchia deja crăpată a blatului de bucătărie
pentru a scoate capacul. Abby mi-a zâmbit când i-am
pus berea în faţă şi n-a ezitat să ia, în stilul ei, o
sorbitură de mărimea uneia bărbăteşti.
S-a şters la gură cu dosul palmei, apoi a aşteptat ca
tata să-şi pună fisele.
Patru mâini mai târziu, Abby dăduse peste cap ultima
treime din berea ei şi-l privea îndeaproape pe Taylor.
— Taylor, e rândul tău să acţionezi. Ai de gând să fii
un bebeluş sau să pariezi ca un bărbat adevărat?
Îmi era din ce în ce mai greu să nu mă excit în alte
zone. Privind-o pe Abby cum îi făcea pe fraţii mei – şi
pe un veteran la poker ca tata – mână după mână, mă
excita. Nu mai văzusem niciodată în viaţa mea o femeie
aşa de sexy, iar aceasta se întâmpla să fie iubita mea.
— În mă-sa! A exclamat Taylor, aruncând pe masă şi
restul de fise.
— Pigeon, ce ai? Am întrebat-o rânjind.
Mă simţeam ca un puşti în ziua de Crăciun.
— Taylor? L-a îmboldit Abby, cu o faţă de pe care nu
se putea citi nimic.

Zâmbetul mi s-a întins pe tot chipul.
— Culoare! A zâmbit el, împrăştiindu-şi cărţile pe
masă cu faţa în sus.
Ne uitam cu toţii la Abby. I-a scrutat pe toţi bărbaţii
din jurul mesei, apoi şi-a trântit şi ea cărţile pe masă.
— Citiţi-le şi plângeţi, băieţi! Aşi şi optari!
— Ful? Ce mă-sa? A strigat Trenton.
— Îmi pare rău. Mereu mi-am dorit să pot să spun
asta, a spus Abby chicotind în timp ce-şi aduna fisele.
Thomas şi-a mijit ochii.
— Ăsta nu e numai norocul începătorului. Ea e
jucătoare.
Preţ de o clipă, l-am privit pe Thomas. Nu-şi mai lua
ochii de la Abby. M-am uitat la ea, apoi am întrebat-o:
— Pidge, ai mai jucat până acum?
Ea şi-a lipit buzele una de alta şi a ridicat din umeri,
afişând un zâmbet care îi arcuia colţurile gurii în sus.
Am lăsat capul pe spate şi un izbucnit în hohote de râs.
Am dat să spun cât de mândru eram, însă cuvintele îmi
erau ţinute prizoniere de accesul incontrolabil de râs
care îmi zguduia tot trupul. Am dat cu pumnii în masă
de câteva ori, încercând să-mi revin.
— Fir-ar să fie, prietena ta tocmai ne-a lăsat lefteri! A
spus Taylor, .1 ratând înspre mine.
— BĂGA-MI-AŞ, NU SE POATE! S-a plâns
Trenton, ridicându-se în picioare.
— Bun plan, Travis. Să aduci o maestră la poker, a

remarcat tata, lăcându-i cu ochiul lui Abby.
— N-am ştiut! Le-am spus, clătinând din cap.
— Aiurea! A zis Thomas, ochii lui disecându-mi
iubita.
— Ba n-am ştiut! Am insistat eu.
— Nu-mi place s-o spun, frăţioare, dar cred că tocmai
m-am îndrăgostit de iubita ta, a spus Tyler.
Subit, râsul mi-a pierit şi m-am încruntat.
— Ei, acum şi tu!
— Asta este! Te-am lăsat să câştigi, Abby, dar acum
vreau să-mi iau banii înapoi, a avertizat-o Trenton.
Eu n-am jucat câteva ture, privindu-i pe băieţi, care
încercau să-şi recâştige banii. Mână după mână, Abby îi
zdrobea. Nici măcar nu pretindea că îi luase cu
binişorul.
Odată ce fraţii mei au rămas faliţi, tata a spus gata, iar
Abby le-a returnat fiecăruia câte o sută de dolari, mai
puţin tatei, care a refuzat să-i ia.
Am luat-o pe Abby de mână şi am pornit spre uşă. A
fost distractiv să-mi privesc iubita cum îi lăsa lefteri pe
fraţii mei, deşi eram dezamăgit că le înapoiase o parte
din bani.
M-a strâns de mână.
— Ce s-a întâmplat?
— Pidge, tocmai ai dat cu piciorul la patru sute de
dolari!
— Dacă ar fi fost seara de poker de la Sig Tau, i-aş fi

păstrat. Nu-i pot jefui pe fraţii tăi de la prima întâlnire.
— Ei ar fi păstrat banii tăi!
— Şi nici n-aş fi stat pe gânduri, a zis Taylor.
Cu coada ochiului, l-am surprins pe Thomas aşezat pe
balansoarul din colţul camerei de zi şi zgâindu-se la
Abby. Ba chiar fusese mai tăcut decât de obicei.
— De ce te zgâieşti la iubita mea, Tommy?
— Care spuneai că e numele tău de familie?
Abby şi-a schimbat centrul de greutate de pe un picior
pe celălalt, însă nu i-a răspuns. Am prins-o cu braţul pe
după talie şi ne-am întors spre fratele meu, neştiind
sigur ce voia. Credea că descoperise ceva şi era gata să
facă prima mişcare.
— E Abernathy. Ce-i cu asta?
— Înţeleg de ce până acum n-ai pus lucrurile cap la
cap, dar de-acum nu mai ai nicio scuză, a spus Thomas
pe un ton înţepat.
— Ce naiba tot zici tu acolo? L-am întrebat.
— Din întâmplare, eşti cumva rudă cu Mick
Abernathy? A vrut Thomas să ştie.
Toate capetele s-au întors în aşteptarea răspunsului lui
Abby. Ea şi-a trecut degetele prin păr, vizibil încurcată.
— Cum de ştii de Mick?
Mi-am înălţat şi mai tare capul în direcţia ei.
— E cel mai bun jucător de poker care a trăit
vreodată. Îl cunoşti?
— E tatăl meu, a zis ea.

Părea aproape prea dureros pentru ea ca să-i răspundă.
Întreaga încăpere a explodat.
— BĂGA-MI-AŞ, NU SE POATE!
— ŞTIAM EU!
— TOCMAI AM JUCAT CU FIICA LUI MICK
ABERNATHY!
— MICK ABERNATHY? DOAMNE-DUMNEZEULE!
Cuvintele îmi răsunau în urechi, dar chiar şi-aşa, miau trebuit secunde bune pentru a le procesa. Trei dintre
fraţii mei săreau în sus şi în jos şi ţipau, însă mie mi se
părea că toată camera încremenise, iar lumea fusese
redusă la tăcere.
Iubita mea, care, de asemenea, se întâmpla să-mi fie şi
cel mai bun prieten, era fiica unuia dintre jucătorii de
poker de legendă – cineva pe care fraţii mei, tata, ba
chiar şi bunicul îl idolatrizau.
Vocea lui Abby m-a readus cu picioarele pe pământ.
— Băieţi, v-am zis că n-ar fi trebuit să joc.
— Dacă ai fi menţionat că eşti fiica lui Mick
Abernathy, cred că te-am fi luat mult mai în serios, i-a
zis Thomas.
Abby mă privea pe furiş pe sub gene, aşteptând o
reacţie din partea mea.
— Tu eşti Lucky Thirteen? Am întrebat-o ca lovit cu
leuca în cap.
Trenton s-a ridicat şi a arătat cu degetul înspre ea.
— Lucky Thirteen e la noi în casă! Nu se poate! În

mama mă-sii, nu-mi vine să cred!
— Asta e porecla pe care mi-au dat-o ziarele. Iar
povestea n-a fost tocmai exactă, a zis Abby, foindu-se.
Chiar şi în toiul zarvei de proporţii iscate de fraţii mei,
singurul lucru la care mă puteam gândi era: ce grozav că
fata pe care o iubeam era, practic, o celebritate. Ba, mai
mult, era faimoasă pentru ceva scandalos de ieşit din
comun.
— Băieţi, trebuie s-o duc pe Abby acasă, le-am zis.
Tata o studia pe Abby peste ochelari.
— De ce n-a fost exactă?
— Nu i-am luat norocul tatălui meu. Vreau să spun,
ce ridicol! A chicotit, răsucindu-şi agitată o şuviţă de păr
pe deget.
Thomas a clătinat din cap.
— Nu, Mick a dat interviul ăla. A zis că la cea de-a
treisprezecea aniversare a ta, la miezul nopţii, norocul la părăsit.
— Iar al tău a luat amploare, am adăugat eu.
— Ai fost crescută de membrii unei bande! A spus
Trenton, zâmbind încântat.
— Ăăă… nu, a râs ea scurt. Nu ei m-au crescut. Ei
doar… erau de mult timp prin preajmă.
— A fost mare păcat că Mick ţi-a târât numele prin
noroi în toate ziarele. Erai doar un copil, a spus tata,
clătinând din cap.
— N-a fost decât norocul începătorului, a zis Abby.

Îmi dădeam seama după expresia chipului ei că mai
avea puţin şi se simţea umilită de toată atenţia acordată.
— Ai fost învăţată de Mick Abernathy, a zis tata, dând
din cap cu veneraţie. Să joci cu profesionişti şi să câştigi
la numai treisprezece ani, pentru numele lui Dumnezeu!
S-a uitat la mine şi a zâmbit.
— Fiule, să nu pariezi împotriva ei. Ea nu pierde.
Gândul mi-a fugit pe dată la lupta aceea, când Abby a
pariat împotriva mea, ştiind că va pierde şi că va trebui
să locuiască cu mine timp de o lună, dacă aşa avea să se
întâmple. Tot timpul am crezut că ei nu-i păsa de mine şi
exact atunci mi-am dat seama că nu se putea să fi fost
adevărat.
— Ăăă… trebuie să mergem, tată. Pa, băieţi!
Am gonit pe străzi, croindu-ne drum prin trafic. Cu
cât se ridica mai sus acul vitezometrului, cu atât mai
tare mă strângeau coapsele lui Abby, făcându-mă şi mai
nerăbdător să ajung la apartament.
Abby n-a scos o vorbă tot drumul, nici când am parcat
Harleyul şi am condus-o sus şi nici atunci când am
ajutat-o să-şi scoată jacheta.
Şi-a dat drumul la păr, iar eu am rămas în picioare,
privind-o cu un sentiment de respect amestecat cu teamă
şi uimire. Arăta de parcă ar fi fost aproape o altă
persoană, iar eu de-abia aşteptam să-mi pun mâinile pe
ea.
— Ştiu că eşti supărat, mi-a zis ea, cu ochii în pământ.

Îmi pare rău că nu ţi-am spus, dar nu e ceva despre care
să vreau să vorbesc.
Cuvintele ei m-au uimit.
— Supărat pe tine? Sunt aşa de exaltat, încât nu văd
limpede. Fără să clipeşti, tocmai i-ai lăsat pe ticăloşii
mei de fraţi fără bani, ai câştigat statutul de legendă în
faţa tatălui meu şi ştiu sigur că ai pierdut dinadins pariul
pe care l-am făcut înainte de lupta mea…
— N-aş spune chiar aşa…
— Te-ai gândit că o să câştigi?
— Păi… nu, nu chiar, mi-a zis, descălţându-şi pantofii
cu tocuri înalte.
Nu-mi prea puteam stăpâni zâmbetul ce mi se ivea pe
chip.
— Aşadar, ai vrut să fii aici, cu mine. Cred că tocmai
mă îndrăgostesc iar de tine.
Abby şi-a aruncat pantofii în dulap.
— Cum de nu eşti supărat acum?
Am oftat. Poate că ar fi trebuit să fiu supărat. Dar, pur
şi simplu… nu eram.
— Asta e cam groasă, Pidge. Ar fi trebuit să-mi spui.
Dar înţeleg de ce n-ai făcut-o. Ai venit aici ca să scapi
de toate astea. E ca şi cum s-ar fi deschis cerul. Acum
totul are noimă.
— Păi, asta e o uşurare.
— Lucky Thirteen, i-am spus, apucând-o de poala
tricoului şi scoţându-i-l peste cap.

— Nu-mi spune aşa, Travis! Nu e un lucru bun.
— Pigeon, eşti a naibii de faimoasă!
I-am descheiat jeanşii şi i-am tras în jos, până la
glezne, ajutând-o să iasă din ei.
— Tata m-a urât după asta. Încă mă învinovăţeşte
pentru toate problemele lui.
Mi-am smuls tricoul de pe mine şi am îmbrăţişat-o,
nerăbdător să-i simt pielea lipită de a mea.
— Încă nu-mi vine să cred că fiica lui Mick
Abernathy stă în faţa mea, iar eu am fost cu ea şi habar
n-am avut.
Ea m-a împins la o parte.
— Travis, nu sunt fiica lui Mick Abernathy! Asta e
ceea ce am lăsat în urmă. Sunt Abby. Doar Abby! Mi-a
spus ea, ducându-se spre dulap.
A înşfăcat un tricou, trăgându-l de pe umeraş, şi s-a
îmbrăcat cu el.
— Iartă-mă! Sunt puţin năuc.
— Sunt doar eu!
Şi-a pus palma pe pieptul meu, cu o urmă de disperare
în glas.
— Da, dar…
— Dar nimic. Felul în care te uiţi acum la mine? Ăsta
este exact motivul pentru care n-am vrut să-ţi spun.
A închis ochii.
— N-am de gând să mai trăiesc aşa ceva, Trav. Nici
măcar cu tine.

— Uşurel! Calmează-te, Pigeon. Hai să nu ne
ambalăm.
Am luat-o în braţe, brusc îngrijorat de direcţia pe care
o lua discuţia noastră.
— Nu-mi pasă ce-ai fost sau ce nu mai eşti. Eu pe tine
te vreau.
— În cazul ăsta, cred că avem un lucru în comun.
Am condus-o spre pat, apoi m-am ghemuit alături de
ea, inspi- rându-i mirosul vag de ţigară amestecat cu cel
de şampon.
— Pidge, suntem doar noi doi împotriva lumii.
S-a cuibărit lângă mine, părând mulţumită de vorbele
mele. Când s-a relaxat la pieptul meu, a oftat.
— Ce s-a întâmplat? Am întrebat-o.
— Trav, nu vreau să ştie nimeni. N-am vrut să ştii nici
tu.
— Abby, te iubesc. N-am să mai aduc niciodată vorba
despre asta, bine? Secretul tău e în siguranţă la mine, iam spus, lipindu-mi blând buzele de fruntea ei.
Ea şi-a frecat nasul de pielea mea şi eu am strâns-o şi
mai tare în braţe. Evenimentele serii păreau un vis.
Prima dată când aduceam o lată acasă şi nu numai că era
fiica unui celebru jucător de poker, dar putea cu uşurinţă
să ne falimenteze pe toţi cu o singură mână. Fiind ţinta
bătăilor de joc din familie, aveam senzaţia că-mi
câştigasem puţin respect din partea fraţilor mei mai
mari. Şi i se datora lui Abby.

Stăteam întins pe pat, treaz, incapabil să-mi fac
gândurile să se oprească pentru a aţipi. Respiraţia lui
Abby devenise regulată cu mai bine de o jumătate de
oră în urmă.
Mobilul meu s-a luminat şi a bâzâit, semnalând un
mesaj. L-am deschis şi pe loc m-am încruntat. Pe ecran
se vedea numele expeditorului: Jason Brazii.
Amice, Parker vorbeşte măscări.
Mi-am tras cu grijă braţul de sub capul lui Abby
pentru a-i răspunde.
Cine spune?
Eu spun, fiindcă el se află acum chiar lângă mine.
A, da? Şi ce spune?
Chestii despre Pigeon. Eşti sigur că vrei să afli?
Nu fi măgar.
Zicea că ea încă îl sună.
Aiureli.
A zis mai devreme că ea aşteaptă momentul potrivit so rupă cu tine.
Acum ce zice?
Tocmai a zis că ea i-a spus alaltăieri că e tare
nefericită, dar că tu eşti cam nebun şi că îşi face
probleme legate de momentul când o s-o rupă cu tine.
Dacă ea n-ar fi în acest moment cu mine, aş veni şi iaş snopi în bătaie fundul ăla de ticălos.
Nu merită. Ştim cu toţii că mănâncă rahat.
Totuşi, mă scoate din răbdări.

Aşa am auzit şi eu. Nu-ţi face griji în privinţa
ticălosului. Iubita ta e alături de tine.
Să nu fi fost Abby adormită lângă mine, aş fi sărit pe
motor şi m-aş fi dus direct la casa Sig Tau şi mi-aş fi
vârât pumnul prin dantura de cinci sute de dolari a lui
Parker. Poate că i-aş fi aplicat şi o bâtă pe Porscheul lui.
A trecut o jumătate de oră până ce furia mi s-a mai
domolit. Abby nu s-a mişcat. Acelaşi sunet subtil pe
care îl făcea nasul ei m-a ajutat să-mi potolesc bătăile
inimii şi, în scurt timp, am putut s-o iau iar în braţe şi să
mă relaxez.
Abby nu-i telefona lui Parker. Dacă ar fi fost
nefericită, mi-ar fi spus-o. Am inspirat adânc şi am
privit umbrele copacilor de afară dansând pe pereţi.
— Ba n-a făcut-o, a spus Shepley, dând să facă un
pas.
Fetele ne lăsaseră singuri în apartament, ducându-se
să-şi cumpere rochii pentru petrecerea cuplurilor, aşa că
l-am convins pe Shepley să mergem la magazinul de
mobilă.
— Ba sunt sigur că el a făcut-o.
I-am dat telefonul lui Shepley ca să vadă cu ochii lui.
— Brazii mi-a dat mesaj aseară şi l-a pârât.
Shepley a oftat şi a dat din cap.
— Trebuia să-şi dea seama că va ajunge la urechile
tale. Adică… cum să nu fi ajuns? Indivizii ăia sunt nişte
bârfitori mai mari decât tetele.

M-am oprit, zărind o canapea care mi-a atras atenţia.
— Aş paria că exact de asta a făcut-o. Sperând că va
ajunge la urechile mele.
Shepley a dat aprobator din cap.
— Hai să-l dăm de gol. Tu în varianta veche ai fi făcut
o criză de gelozie şi ai fi trimis-o, speriată, drept în
braţele lui Parker.
— Ticălos, am spus, văzând că se apropia un
vânzător.
— Bună dimineaţa, domnilor. Vă pot ajuta să găsiţi
ceva în mod deosebit?
Shepley s-a aruncat pe canapea, apoi s-a legănat de
câteva ori înainte de a încuviinţa, dând din cap.
— Aprob.
— Mda. O vom lua pe asta, am spus eu.
— Pe asta? M-a întrebat el, puţin surprins.
— Da, i-am răspuns, la rându-mi puţin mirat de
reacţia lui. Livraţi la domiciliu?
— Da, domnule, livrăm. Aţi vrea să ştiţi preţul?
— E cel care e scris acolo, nu-i aşa?
— Da.
— Aşadar, o luăm. Unde plătim?
— P aici, domnule.
Vânătorul a încercat fară succes să mă convingă să
mai iau şi alte articole care se asortau cu canapeaua, însă
mai aveam şi alte lucruri d: cumpărat în ziua aceea.
Shepey le-a dat adresa, apoi vânzătorul ne-a mulţumit

pentru că am fot cumpărătorii cel mai uşor de mulţumit
din acel an.
— Acum unde mergem? M-a întrebat, încercând să
ţină pasul cu mine spre Charger.
— La Calvins.
— Îţi faci un tatuaj nou?
— Da
Shepey m-a privit îngrijorat.
— Ce pui la cale, Trav?
— Ceea ce mereu am zis că voi face dacă întâlnesc
fata potrivită.
Shepey a păşit în faţa portierei din dreapta.
— Nu sunt sigur că e o idee bună. Nu crezi că ar
trebui să discuţi mai întâi cu Abby? Ştii tu, ca să n-o ia
razna?
M-aiQ încruntat.
— Ar putea să zică nu.
— E mai bine ca ea să zică nu decât să ţi-l faci şi ea să
fugă din apartament fiindcă ai speriat-o cumplit.
Lucrurile au mers bine între voi doi. Le ce să nu profiţi
de asta o vreme?
Mi-am pus mâinile pe umerii lui Shepley.
— Asta nu sună deloc a mine, i-am spus, apoi el s-a
dat la o parte.
Shepey a fugit în jurul Chargerului, apoi s-a strecurat
pe locul şoferului
— Ţi-o spun în mod oficial că e o idee proastă.

— An luat notă.
— Atunci, încotro?
— La Steiner’s.
— Magazinul de bijuterii?
— Da.
— Pentru ce, Travis? M-a întrebat Shepley, cu o voce
mai fermă decât până atunci.
— Ai să vezi.
A clătinat din cap.
— Încerci s-o faci să o ia la goană?
— Shep, e pe cale să se întâmple. Pur şi simplu, vreau
să îl am. Pentru când va fi momentul potrivit.
— Momentul potrivit nu va fi prea curând. Sunt atât
de îndrăgostit de America, încât uneori mă înnebuneşte,
dar încă nu am stat destul împreună pentru chestia asta,
Travis. Şi… dacă ea zice nu?
Am strâns din dinţi gândindu-mă la asta.
— N-o voi cere de nevastă până ce nu voi şti sigur că
e pregătită.
Shepley s-a strâmbat.
— Taman când credeam că nu poţi fi mai nebun de
atât, faci altceva care să-mi amintească că ai depăşit
orice limită a nebuniei.
— Aşteaptă până vei vedea ce balansoar am să
cumpăr.
Shepley şi-a întors uşor capul spre mine.
— Dar deja ai făcut cumpărături de acolo, nu?

I-am zâmbit.

XIX
CASA
TĂTICULUI
Vineri. Ziua petrecerii pentru cupluri, la trei zile după
ce Abby a zâmbit la vederea noii canapele şi la câteva
minute după ce s-a apucat de băut whisky la vederea
tatuajelor mele.
Fetele plecaseră în oraş să facă ce fac fetele în ziua
petrecerilor, iar eu stăteam pe trepte în faţa
apartamentului, aşteptându-l pe Toto care se zbenguia
prin iarbă.
Din motive care îmi scăpau, nervii îmi erau întinşi la
maximum.
Deja luasem câteva guri de whisky pentru a mă linişti,
dar nu fuseseră de niciun folos.
Mă holbam la încheietura mâinii, sperând ca orice
presimţiri aş li avut să fie doar o alarmă falsă. Tocmai
când începusem să-i spun lui Toto să se grăbească
deoarece era al naibii de frig afară, el se cocoşase să-şi
vadă de treburile lui.
— E timpul, micuţule! I-am spus, luându-l în braţe şi
intrând înăuntru.
— Tocmai am sunat la florărie. Adică la florării. La

prima n-avea destui, mi-a spus Shepley.
I-am zâmbit.
— Fetele or să cadă pe spate. Te-ai asigurat că îi vor
livra înainte ca ele să ajungă acasă?
— Da.
— Şi dacă vin mai devreme?
— Or să întârzie destul.
Am dat din cap aprobator.
— Hei, a exclamat Shepley cu o jumătate de zâmbet.
Ai emoţii pentru diseară?
— Nu, i-am răspuns, încruntându-mă.
— Ba şi tu ai, papă-lapte ce eşti! Eşti agitat în
legătură cu întâlnirea de diseară!
— Nu fi măgar! I-am spus, retrăgându-mă în camera
mea.
Cămaşa mea neagră era deja călcată şi aştepta pe
umeraş. Nu era nimic deosebit – una dintre cele două
cămăşi pe care le aveam.
Da, petrecerea avea să fie o premieră pentru mine, şi
mergeam pentru prima dată cu o parteneră, dar ghemul
din stomac era din cu totul altă pricină. Ceva ce nu
puteam preciza exact. Ca şi cum ceva teribil pândea în
viitorul apropiat.
Exasperat, m-am întors în bucătărie şi mi-am mai
turnat un pahar de whisky. A sunat la uşă, m-am uitat de
după barul din bucătărie şi l-am văzut pe Shepley ieşind
fuguţa din camera lui, trecând prin camera de zi cu un

prosop înfăşurat în jurul taliei.
— Aş fi putut să răspund eu.
— Da, dar ar fi trebuit să te opreşti din bocit în
paharul tău cu Jim Beam, a mormăit el, deschizând uşa.
În cadrul uşii stătea un omuleţ care căra două buchete
mamut, mai mari decât el.
— Ăăă… da, pe-aici, amice, i-a spus Shepley,
deschizând şi mai larg uşa.
Zece minute mai târziu, apartamentul începuse să
arate aşa cum mi-l imaginasem. Gândul de a-i lua flori
lui Abby înainte de petrecere îmi trecuse de mult prin
minte, dar un buchet nu era de ajuns.
Exact când tipul de la livrări a plecat, a sosit altul şi
apoi încă unul. Când orice suprafaţă disponibilă din
apartament etala cu mândrie cel puţin două sau trei
buchete de trandafiri roşii, roz, galbeni şi albi, eu şi
Shepley ne-am declarat satisfăcuţi.
Am făcut un duş rapid, m-am bărbierit şi tocmai îmi
trăgeam pe mine o pereche de jeanşi, când s-a auzit
duduind motorul Hondei în parcare. La câteva minute
după ce s-a oprit, America şi-a făcut loc pe uşa de la
intrare, urmată de Abby. Reacţia lor la vederea florilor a
fost imediată, iar Shepley şi cu mine zâmbeam cu gurile
până la urechi ca nişte idioţi în timp ce ele ţipau de
încântare.
Shepley s-a uitat cu mândrie în jurul lui.
— Am fost să vă cumpărăm flori, dar niciunul dintre

noi n-a găsit de cuviinţă că un singur buchet ar fi destul.
Abby şi-a petrecut mâinile în jurul gâtului meu.
— Voi sunteţi… Eşti grozav! Mulţumesc!
I-am tras o palmă la fund, lăsându-mi palma să
întârzie pe rotunjimea de deasupra coapsei ei.
— Pidge, mai sunt treizeci de minute până la
petrecere.
Fetele s-au îmbrăcat în camera lui Shepley în timp ce
noi le aşteptam. Mi-au trebuit cinci minute să-mi închei
cămaşa, să găsesc o curea şi să mă încalţ cu şosetele şi
cu pantofii. Oricum, fetelor le t rebuia o afurisită de
veşnicie.
— E timpul să mergem, doamnelor, le-a anunţat
Shepley.
America a ieşit îmbrăcată într-o rochie ce părea să fie
un al doilea strat de piele, iar Shepley a fluierat,
aducând un zâmbet pe chipul ei.
— Ea unde e? Am întrebat-o.
— Abby are probleme cu pantofii. Vine într-o
secundă, ne-a explicat America.
— Suspansul mă omoară, Pidge! Am strigat eu.
Uşa a scârţâit şi Abby a ieşit, făcându-şi emoţionată
de lucru cu rochia ei albă şi scurtă. Avea părul pieptănat
într-o parte şi cu toate că sânii îi erau acoperiţi, îi erau
scoşi în evidenţă de materialul bine întins.
America mi-a dat un ghiont, iar eu am clipit.
— Doamne-Dumnezeule!

— Eşti gata să te enervezi? M-a întrebat America.
— Nu mă enervez – arată uimitor!
Abby a zâmbit şmechereşte, apoi s-a răsucit încetişor
pentru a-mi arăta decolteul adânc de la spatele rochiei.
— Bine, acum o iau razna, i-am zis, ducându-mă spre
ea şi scoţând-o din raza vizuală a lui Shepley.
— Nu-ţi place? M-a întrebat.
— Ai nevoie de un sacou.
Am dat fuga la cuier şi i-am pus pe umeri haina ei.
— Trav, n-o să poată sta îmbrăcată toată noaptea cu
aia, a chicotit America.
— Abby, arăţi minunat, i-a spus Shepley, încercând
să-mi scuze comportamentul.
— Aşa este, am aprobat, disperat să fiu auzit şi înţeles
fară să provoc o ceartă. Arăţi incredibil… dar nu se
poate să porţi asta. Fusta ta e… uau! Picioarele tale
sunt… Rochia e prea scurtă – de fapt, nu ai decât o
jumătate de rochie! Nici măcar nu are spate!
— Travis, aşa e croită.
Abby zâmbea. Cel puţin nu era iritată.
— Voi doi trăiţi ca să vă torturaţi reciproc? Ne-a
întrebat Shepley, încruntându-se.
— N-ai o rochie mai lungă? Am întrebat-o.
Abby a privit în jos.
— De fapt, e destul de cuminte în partea din faţă.
Numai partea din spate lasă la vedere mai multă piele
dezgolită.

— Pigeon, i-am spus, sărind ca ars, nu vreau să te
superi, însă nu te pot duce acolo îmbrăcată aşa. O să
ajung să mă bat în primele cinci minute.
S-a aplecat şi m-a sărutat pe buze.
— Am încredere în tine.
— Noaptea asta o să fie naşpa, am gemut eu.
— Noaptea asta o să fie fantastică, a spus America
ofensată.
— Gândeşte-te la cât de uşor va fi s-o scot mai târziu,
a spus Abby.
S-a ridicat pe vârfuri să mă sărute pe gât. M-am uitat
lung în tavan, încercând să nu le permit buzelor ei date
cu luciu să-mi demoleze pledoaria.
— Tocmai asta-i problema. Toţi ceilalţi tipi exact la
asta se vor gândi şi ei.
— Dar tu eşti singurul care va ajunge să afle, a cântat
ea.
Când nu i-am răspuns, s-a lăsat pe spate pentru a mă
putea privi în ochi.
— Chiar vrei să mă schimb?
I-am studiat faţa, apoi şi restul trupului, şi la sfârşit
am oftat adânc.
— Indiferent ce porţi, eşti superbă. Ar trebui să mă
obişnuiesc ai asta, nu?
Abby a ridicat din umeri, iar eu am clătinat din cap.
— În regulă, am întârziat deja. Să mergem!
Traversând peluza spre casa Sig Tau, am continuat s-o

ţin pe Abby pe după umeri. Tremura, aşa că am mers
repejor, încercând, pe cât de repede permiteau tocurile ei
înalte, să o pun la adăpost de Irig. În secunda în care am
intrat, mi-am vârât între buze o ţigară, pentru a contribui
la clasica pâclă de la petrecerile frăţiilor. Basul din
difuzoarele de la parter vibra sub picioarele noastre.
După ce Shepley a avut grijă de paltoanele fetelor, am
condus-o pe Abby în bucătărie, cu Shepley şi America
în spatele nostru. Ne-am oprit acolo, cu berile în mâini,
ascultându-i pe Jay Gruber şi pe Brad Pierce discutând
despre ultima mea luptă. Lexie l-a bătut pe Brad peste
braţ, vizibil plictisită de trăncăneala bărbatului.
— Amice, ţi-ai tatuat numele iubitei pe încheietura
mâinii? Ce naiba te-a apucat? M-a întrebat Brad.
Mi-am răsucit încheietura în aşa fel încât să las la
vedere numele pe care i-l dădusem eu lui Abby.
— Sunt nebun după ea, am spus, privind-o pe Abby.
— Nici măcar n-o cunoşti bine, s-a simţit Lexie
datoare să facă o remarcă batjocoritoare.
— Ba o cunosc.
Cu coada ochiului l-am văzut pe Shepley trăgând-o pe
America spre scări, aşa că am luat-o pe Abby de mână şi
i-am urmat. Din nefericire, Brad şi Lexie au făcut la fel.
Am coborât scările spre subsol în şir indian, muzica
devenind din ce în ce mai tare cu fiecare treaptă.
În secunda în care am păşit pe ultima treaptă, DJ-ul a
pus un cântec lent. Fără nicio ezitare, am tras-o pe Abby

pe ringul de dans pe marginile căruia fuseseră împinse
mobilele pentru a face loc petrecerii.
Capul lui Abby se potrivea perfect în curbura gâtului
meu.
— Mă bucur că nu am mai fost niciodată la chestii din
astea, i-am spus la ureche. E bine că am venit cu tine.
Abby şi-a lipit iar obrazul de pieptul meu, apăsându-şi
degetele în umărul meu.
— Se zgâiesc cu toţii la tine îmbrăcată în rochia asta,
i-am spus. Bănuiesc că e cumva grozav… să fiu cu fata
pe care o doresc cu toţii.
Abby s-a lăsat pe spate pentru a face un spectacol din
datul ochilor peste cap.
— Nu pe mine mă doresc. Sunt doar curioşi de ce tu
mă doreşti. Şi, oricum, îmi pare rău pentru oricine crede
că ar avea vreo şansă. Sunt pe de-a-ntregul şi fără
speranţă îndrăgostită de tine.
Mă simţeam în al nouălea cer.
— Ştii de ce te doresc? N-am ştiut că eram pierdut
până nu m-ai găsit tu. N-am ştiut că eram singur până în
prima noapte petrecută fără tine în patul meu. Eşti ceea
ce am aşteptat dintotdeauna, Pigeon.
Abby s-a întins pentru a-mi lua faţa între mâinile ei,
iar eu am cuprins-o în braţe, ridicând-o de pe podea.
Buzele noastre s-au lipit blând şi, în timp ce buzele ei îşi
făceau de lucru cu ale mele, m-am asigurat că prin acel
sărut îi comunicam în tăcere cât de mult o iubeam,

deoarece n-aş fi putut să mă fac mai clar numai în
cuvinte.
După câteva melodii şi un moment ostil, însă
distractiv, între l. Exie şi America, m-am hotărât că era
timpul potrivit să ne ducem
— Vino, Pidge. Vreau să trag un fum.
Abby m-a urmat pe scări. N-am uitat să-i iau paltonul
înainte să ne continuăm drumul spre balcon. În secunda
în care am păşit afară, m-am oprit, şi la fel a făcut şi
Abby, dar şi Parker şi fata strident machiată pe care o
pipăia.
Prima mişcare a fost făcută de Parker, care şi-a scos
mâna de sub f usta fetei.
— Abby, a spus el surprins şi rămas fară suflare.
— Bună, Parker, i-a răspuns Abby, înăbuşindu-şi un
hohot de râs.
— Cum, ăăă… ce mai faci?
Ea i-a zâmbit politicoasă.
— Eu bine, dar tu?
— Ăăă… a spus el, uitându-se la partenera lui. Abby,
ea e Amber. Amber… Abby.
— Abby Abby? A întrebat fata.
Parker a dat o dată din cap, scurt, nesimţindu-se în
largul lui. Amber i-a întins mâna lui Abby cu o expresie
plină de dezgust pe chip, apoi m-a ochit de parcă tocmai
şi-ar fi întâlnit duşmanul.
— Mă bucur să te cunosc… cred.

— Amber, a avertizat-o Parker.
Am râs scurt, apoi am deschis uşa pentru ca ei să
intre. Parker a prins-o pe Amber de mână şi s-au retras
în casă.
— A fost… ciudat, a zis Abby, clătinând din cap şi
încrucişându-şi braţele la piept.
S-a uitat peste balustradă la câteva cupluri care
înfruntau vântul iernii.
— Cel puţin a trecut de faza în care să facă şi cel mai
afurisit lucru pentru a te aduce înapoi, i-am spus
zâmbind.
— Nu cred că încerca să mă aducă înapoi, ci să mă
ţină departe de tine.
— O singură dată a dus o fată acasă pentru mine.
Acum se poartă de parcă şi-a făcut un obicei din a
năvăli şi a le salva pe toate boboacele cărora eu le-am
tras-o.
Abby mi-a aruncat o privire cu coada ochiului.
— Ţi-am spus vreodată cât de tare urăsc cuvântul
ăsta?
— Iartă-mă, i-am spus, apropiind-o de mine.
Mi-am aprins o ţigară şi am inspirat adânc, răsucindumi mâna. Liniile de tuş delicate, dar groase se arcuiau
pentru a alcătui cuvântul Pigeon.
— Cât de ciudat este faptul că acest tatuaj nu este
tocmai ultima mea preferinţă, dar mă face să mă simt în
largul meu ştiind că e acolo?

— Destul de ciudat, a zis Abby.
I-am aruncat o privire mirată, iar ea a izbucnit în râs.
— Glumesc. Nu pot să spun că înţeleg, dar e plăcut…
într-un fel a la Travis Maddox.
— Dacă mă simt atât de bine având asta pe braţ, numi pot imagina cum mă voi simţi când îţi voi pune un
inel pe deget.
— Travis…
— Peste patru sau poate cinci ani, i-am spus,
crispându-mă în sinea mea pentru că mersesem atât de
departe.
Abby a tras aer în piept.
— Trebuie s-o lăsăm mai moale. Mult, mult mai
moale.
— Pidge, nu începe cu asta!
— Dacă vom continua în ritmul ăsta, am să ajung
desculţă şi gravidă înainte de absolvire. Nu sunt
pregătită să mă mut cu tine, nu sunt pregătită pentru un
inel şi ştiu sigur că nu sunt gata să-mi întemeiez o
familie.
Am prins-o delicat de umeri.
— Sper că ăsta nu e discursul cu „vreau să mai cunosc
şi alţi oameni”. Pentru că nu sunt dispus să te împart cu
nimeni. La naiba, în niciun caz!
— Nu vreau pe nimeni altcineva, mi-a spus ea
exasperată.
M-am relaxat şi i-am dat drumul, întorcându-mă să

mă prind de balustradă.
— Atunci, ce vrei să spui?
— Spun că trebuie s-o luăm mai domol. Asta e tot ce
spun.
Am dat din cap a încuviinţare, nefericit. Abby m-a
atins pe mână.
— Nu fi supărat.
— Se pare că facem un pas înainte şi doi înapoi,
Pidge. De fiecare dată când cred că suntem pe aceeaşi
linie, tu ridici un zid între noi. I.u chiar nu pricep…
majoritatea fetelor îşi bat la cap iubiţii să aibă o relaţie
serioasă, să vorbească despre sentimentele lor, să facă
pasul următor…
— Am crezut că am stabilit că eu nu sunt ca
majoritatea fetelor.
Frustrat, mi-am plecat capul.
— Am obosit să tot ghicesc. Abby, unde crezi că vom
ajunge cu relaţia noastră?
Ea şi-a lipit buzele de cămaşa mea.
— Când mă gândesc la viitorul meu, te văd pe tine.
Am îmbrăţişat-o, toţi muşchii relaxându-mi-se
imediat la auzul vorbelor ei. Am privit amândoi norii
nopţii deplasându-se pe cerul negru fără stele. Râsetele
şi murmurele de dedesubt au adus un zâmbet pe buzele
lui Abby. Am privit şi eu aceiaşi petrecăreţi la care se
uita şi ea, strângându-se unii în alţii şi dând fuga de pe
stradă în

Pentru prima dată în acea zi, senzaţia de ceva
prevestitor de rău începuse să pălească.
— Abby! Aici erai! Te-am căutat peste tot! A strigat
America, năvălind pe uşă. Îşi ţinea telefonul ridicat.
Tocmai am terminat de vorbit cu tata. Mick i-a sunat
aseară.
Abby a strâmbat din nas.
— Mick? De ce să-i fi sunat?
America a ridicat din sprâncene.
— Mama ta i-a tot închis telefonul în nas.
— Ce-a vrut?
America a strâns din buze.
— Să ştie unde eşti.
— Sper că nu i-au spus.
America s-a strâmbat.
— Abby, e tatăl tău. Tata a considerat că e dreptul lui
să ştie.
— O să vină aici, a spus Abby, cu o voce în care se
simţea panica. Mare, o să vină aici!
— Ştiu! Îmi pare rău! A spus America, încercând să-şi
aline prietena.
Abby s-a tras de lângă ea, acoperindu-şi faţa cu
mâinile. Nu ştiam precis ce naiba se întâmpla, însă am
mângâiat-o pe Abby pe umeri.
— Pigeon, n-o să-ţi facă niciun rău, i-am spus. N-o
să-l las!
— Va găsi el o cale, a spus America, privind-o pe

Abby cu ochi vinovaţi. Întotdeauna găseşte.
— Trebuie să plec de-aici.
Abby şi-a strâns paltonul pe lângă corp, apoi a tras de
clanţa uşii. Era prea tulburată să nu se mai precipite şi să
apese mai întâi clanţa înainte de a trage de uşă. În timp
ce pe obraji începuseră să i se rostogolească lacrimile, iam acoperit mâinile cu ale mele. După ce am ajutat-o să
deschidă uşa, Abby s-a uitat la mine. Nu eram sigur
dacă era îmbujorată de jenă sau de la frig, dar tot ce
voiam era să fac cumva să-i dispară.
Am luat-o pe Abby pe după umeri şi, împreună, am
trecut prin casă, în jos pe scări şi prin mulţimea din faţa
uşii. Abby s-a mişcat repede, disperată să ajungă în
siguranţa apartamentului. Auzisem de la tatăl meu
despre premiile pe care Mick Abernathy le luase la
poker. Privind-o pe Abby cum fugea ca o fetiţă
înspăimântată, m-a făcut să urăsc tot timpul pe care
familia mea îl pierduse adulându-l.
Dând să facă un pas, America a apucat-o brusc pe
Abby de palton.
— Abby! A şoptit ea, arătând spre un grup mic de
oameni.
Aceştia erau adunaţi în jurul unui bărbat mai în vârstă
neîngrijit, neras şi într-atât de murdar, că părea că
miroase. El arăta spre casă, ţinând în mână o poză mică.
Perechile dădeau afirmativ din cap, discutând între ei
despre poză.

Abby s-a năpustit spre bărbat şi i-a smuls poza din
mână.
— Ce dracu cauţi aici?
M-am uitat la fotografia din mâna ei. Avea cam
cincisprezece ani, era sfrijită, cu un păr sârmos şi cu
ochii duşi în fundul capului. Trebuie să fi fost nefericită.
Nu era de mirare că voise să plece.
Cele trei perechi din jurul lui au dat înapoi. Am
aruncat în treacăt o privire spre chipurile lor uluite, apoi
am aşteptat ca bărbatul să răspundă. Era Mick
Abernathy. L-am recunoscut după ochii ageri, greu de
confundat, de pe faţa lui murdară.
Shepley şi America stăteau de o parte şi de alta lui
Abby. Am prins-o pe după umeri.
Mick s-a uitat la rochia lui Abby şi a plescăit
dezgustat.
— Măi să fie, Cookie. Vechile năravuri…
— Taci! Taci din gură, Mick! Întoarce-te, i-a arătat ea
direcţia din spatele lui, şi du-te înapoi de unde ai venit.
Nu te vreau aici.
— Nu pot, Cookie. Am nevoie de ajutorul tău.
— Spune-mi ceva nou, l-a ironizat America.
Mick a mijit ochii spre America, apoi şi-a îndreptat
din nou atenţia spre fiica lui.
— Eşti foarte drăguţă. Ai crescut. Pe stradă nu te-aş fi
recunoscut.
Abby a oftat.

— Ce vrei?
El a ridicat din umeri, întinzând mâinile.
— Se pare că am intrat într-un bucluc, puştoaico. Tati
are nevoie de nişte bani.
Lui Abby i s-a contractat tot corpul.
— Cât?
— Mă descurcam bine, zău că da. Numai că a trebuit
să mă împrumut niţel ca să o iau înainte şi… ştii tu.
— Ştiu, i-a trântit-o ea. Cât îţi trebuie?
— Douăzeci şi cinci.
— Ei, la naiba, Mick, douăzeci şi cinci? Adică două
mii cinci sute? Dacă te cari dracului de aici, ţi-i dau
acum, i-am spus, scoţând portofelul.
— Vrea să spună douăzeci şi cinci de mii, mi-a spus
Abby pe un ton rece.
Mick şi-a rostogolit privirea spre mine, de la faţă la
pantofi.
— Cine-i clovnul?
Mi-am ridicat privirea de la portofel şi, instinctiv, mam aplecat spre prada mea. Singurele lucruri care mă
opreau erau silueta delicată a lui Abby aflată între noi şi
faptul că micuţul greţos era tatăl ei.
— Acum înţeleg de ce un deştept ca tine a ajuns să-i
ceară bani fiicei lui adolescente.
Înainte ca Mick să poată vorbi, Abby şi-a scos
telefonul mobil.
— De data asta, Mick, cui îi eşti dator?

Mick s-a scărpinat în părul lui slinos care încărunţea.
— Păi, Cookie, e o poveste amuzantă…
— Cui? A urlat Abby.
— Lui Benny.
Abby s-a sprijinit de mine.
— Lui Benny? Îi eşti dator lui Benny? Ce naiba ai…
S-a oprit.
— N-am atâţia bani, Mick.
El a zâmbit.
— Ceva îmi spune că ai.
— Ei bine, n-am! Chiar ai pus-o de data asta, aşa-i?
Ştiam eu că n-ai să te opreşti până ce n-o să fii omorât.
El şi-a schimbat poziţia; zâmbetul infatuat de pe faţă
i-a pierit.
— Cât ai?
— Unsprezece mii. Îi pusesem deoparte pentru o
maşină. America a săgetat-o cu privirea pe Abby.
— De unde ai unsprezece mii de dolari, Abby?
— De la luptele lui Travis.
Am tras-o de umeri până ce s-a uitat la mine.
— Ai făcut unsprezece mii de pe urma luptelor mele?
Când pariai?
— Am avut o înţelegere cu Adam, a zis ea cu
nonşalanţă.
Brusc, ochii lui Mick s-au animat.
— Cookie, îi poţi dubla într-un weekend. Ai putea sămi faci rost de douăzeci şi cinci până duminică, iar

Benny n-o să-şi mai Irimită gorilele după mine.
— Aş rămâne lefteră, Mick. Trebuie să-mi plătesc
şcoala, i-a spus Abby cu o undă de tristeţe în glas.
— O, poţi să-i câştigi înapoi cât ai zice peşte, i-a spus
el, făcând un gest de nepăsare cu mâna.
— Când e termenul? L-a întrebat Abby.
— Luni. La miezul nopţii, a zis el, fară să-i ceară
scuze.
— Pigeon, la dracu’, nu eşti obligată să-i dai niciun
sfanţ, i-am spus eu.
Mick a apucat-o pe Abby de încheietura mâinii.
— Măcar atât poţi şi tu să faci! Din cauza ta sunt în
rahatul ăsta!
America a pocnit din palme, apoi l-a îmbrâncit.
— Mick, să nu îndrăzneşti să începi iar cu mizeriile
astea! Nu ea te-a pus să împrumuţi bani de la Benny!
Mick i-a aruncat o căutătură urâtă lui Abby.
— Dacă nu era ea, aş fi avut banii mei! Abby, mi-ai
luat totul! Nu mai am nimic!
Abby şi-a înăbuşit un scâncet.
— Până duminică o să-ţi fac rost de banii pentru
Benny. Dar când o s-o fac, vreau să mă laşi dracului în
pace! Mick, n-o s-o mai lac niciodată. De-acum înainte
eşti pe cont propriu, m-auzi? Stai departe de mine!
El şi-a făcut gura pungă şi apoi a dat aprobator din
cap.
— Fie cum spui tu, Cookie!

Abby s-a întors şi a pornit spre maşină. America a
oftat.
— Băieţi, faceţi-vă bagajele. Mergem la Vegas.
S-a dus spre maşină, iar eu şi Shepley am rămas
împietriţi.
— Stai! Ce spui?
El s-a uitat la mine.
— Adică, Las Vegas? Din Nevada?
— Aşa se pare, i-am spus, vârându-mi mâinile în
buzunare.
— Tocmai vom face o rezervare la un zbor spre
Vegas, a zis Shepley, încercând în continuare să
proceseze situaţia.
— Da.
Shepley a deschis portiera pentru a o lăsa pe Abby să
se strecoare pe bancheta din spate, apoi a trântit-o, alb la
faţă.
— N-am fost niciodată în Vegas.
Un zâmbet ca de drăcuşor mi-a ridicat unul dintre
colţurile gurii în sus.
— Se pare că a sosit vremea să încercăm ceva nou.

XX
CÂŞTIGI CEVA,
PIERZI ALTCEVA

Abby de-abia a deschis gura în timp ce împachetam.
Şi chiar şi mai puţin în drum spre aeroport. A privit în
gol în cea mai mare parte a timpului, cu excepţia
momentelor în care noi îi puneam vreo întrebare. Nu
eram sigur dacă o cuprinsese disperarea sau doar se
concentra asupra provocării întunecate ce o aştepta.
Cazându-ne la hotel, America a preluat frâiele,
fluturându-şi buletinul fals, ca şi când ar fi făcut-o de o
mie de ori înainte.
Mi-a trecut prin minte că probabil o făcuse de mii de
ori înainte. Vegas era locul de unde îşi procuraseră acele
cărţi de identitate impecabile şi locul în care Abby
devenise ceea ce devenise. Mai văzuseră totul până
atunci, în măruntaiele din oraşul păcatelor.
Shepley era un turist greu de confundat, cu capul dat
pe spate, uitându-se prosteşte la tavan. Am tras bagajele
în lift şi pe Abby lângă mine.
— Eşti bine? Am întrebat-o, lipindu-mi buzele de
tâmpla ei.
— Nu vreau să fiu aici, mi-a şoptit ea.
Uşile s-au deschis, lăsând la vedere modelul
complicat al covorului de pe holuri. America şi Shepley
au mers într-o direcţie, iar Abby şi cu mine în cealaltă.
Camera noastră era la capătul holului.
Abby a vârât cârdul de acces în fanta uşii, apoi a
deschis-o. Camera era mare, făcând ca patul imens aflat
în mijloc să pară mic.

Am lăsat valiza lângă perete, apăsând toate
întrerupătoarele până ce draperiile grele s-au dat la o
parte, dezvăluind traficul aglomerat şi luminile de pe
Las Vegas Strip. Alt buton a tras un al doilea set de
perdele subţiri.
Abby n-a dat atenţie ferestrei. Nici măcar nu s-a
deranjat să-şi ridice privirea. Pentru ea, sclipiciul şi
aurul îşi pierduseră farmecul cu mult timp înainte.
Am pus valizele pe podea şi am privit în jur.
— E drăguţ, nu?
Abby s-a uitat urât la mine.
— Ce e?
Şi-a deschis valiza dintr-o singură mişcare, apoi a
clătinat din cap.
— Asta nu e o vacanţă. Travis, tu n-ar trebui să fii
aici.
Din doi paşi am ajuns în spatele ei, petrecându-mi
braţele în jurul taliei ei. Ea era diferită aici, dar eu nu.
Încă puteam fi cineva pe care ea putea să conteze,
cineva care ar fi putut s-o apere de fantomele trecutului.
— Unde mergi tu, merg şi eu, i-am spus la ureche.
Ea şi-a rezemat capul de pieptul meu şi a oftat.
— Trebuie să cobor. Tu poţi să stai aici sau să te
plimbi prin centru. Ne vedem mai târziu, bine?
— Merg cu tine.
S-a întors cu faţa la mine.
— Trav, nu vreau să fii acolo.

Nu mă aşteptam la asta din partea ei, mai ales nu la
tonul rece. Abby m-a mângâiat pe mână.
— Dacă vreau să câştig paisprezece mii de dolari întrun weekend, trebuie să mă concentrez. Nu-mi place
comportamentul pe care-l voi avea stând la mesele alea
şi nu vreau ca tu să mă vezi aşa, bine?
I-am dat părul din ochi, apoi am sărutat-o pe obraz.
— În regulă, Pidge.
Nu mă puteam preface că înţelegeam ce voia să
spună, însă aveam să respect asta.
America a ciocănit la uşă şi apoi s-a fâţâit de colo
până colo, îmbrăcată cu aceeaşi rochie transparentă pe
care o purtase la petrecere. Avea pantofi cu tocuri foarte
înalte şi îşi aplicase două straturi de machiaj. Părea cu
zece ani mai bătrână.
I-am făcut din mână lui Abby, apoi am înşfăcat cel deal doilea card de acces de pe masă. America deja o
pregătea pe Abby pentru seară, amintindu-mi de un
antrenor care îi oferea luptătorului său câteva cuvinte de
încurajare înaintea meciului de box.
Shepley stătea în hol, zgâindu-se la cele trei tăvi cu
mâncare pe jumătate consumată pe care le lăsaseră pe
podea oaspeţii de vizavi.
— Ce vrei să faci mai întâi? L-am întrebat.
— Cu siguranţă nu mă căsătoresc cu tine.
— Eşti al naibii de amuzant. Hai să mergem jos.
Uşile liftului s-au deschis şi hotelul a prins viaţă. Era

ca şi când holurile ar fi fost venele şi oamenii sângele.
Grupurile de femei îmbrăcate ca nişte vedete porno,
familiile, străinii, invitaţii la o petrecere pentru burlaci şi
personalul hotelului se urmăreau unii pe alţii într-un
haos organizat.
A durat ceva până când ce am trecut de magazinele
care se aliniau lângă intrări şi am ieşit pe bulevard, dar
am mers pe stradă până ce am văzut o mulţime adunată
în faţa unui cazinou. Fântânile arteziene erau în
funcţiune, intonând un cântec patriotic. Shepley era
fascinat, părând incapabil să se mişte în timp ce privea
apa dansând şi stropind.
Probabil că prinseserăm ultimele două minute, căci
luminile au scăzut în intensitate, apa bolborosea şi
mulţimea s-a risipit imediat.
— Ce-a fost asta? L-am întrebat.
Shepley se zgâia acum la bazinul calm.
— Nu ştiu, dar a fost grozav.
Străzile erau pline de Elvis, de Michael Jackson, de
animatoare şi de personaje din desene animate, toate
disponibile pe loc să facă o poză contra cost. La un
moment dat, am auzit un pocnet, apoi am înţeles de
unde venea. Nişte bărbaţi stăteau pe trotuar, amestecând
zgomotos un pachet de cărţi de joc. I-au dat una lui
Shepley. Era o imagine a unei femei cu sâni ridicol de
mari, într-o postură seducătoare. Vindeau intrări la
prostituate şi la cluburile de striptease. Shepley a

aruncat cartea pe jos. Trotuarul era plin cu aşa ceva.
Pe lângă noi a trecut o fată, punând ochii pe mine cu
un zâmbet de beţivă. Îşi căra pantofii cu tocuri în mână.
Trecând, i-am remarcat picioarele înnegrite. Pe jos era
murdar, fundaţia pentru strălucire şi farmec fiind
deasupra.
— Suntem salvaţi, a spus Shepley, ducându-se spre un
vânzător ambulant de Red Bull şi de toate băuturile
alcoolice pe care ţi le-ai fi putut imagina.
Shepley a cumpărat două cu votcă şi a zâmbit când a
luat prima sorbitură.
— S-ar putea să nu mai vreau să plec niciodată deaici.
M-am uitat la telefon să văd cât era ceasul.
— A trecut o oră. Hai să ne întoarcem.
— Mai ţii minte unde suntem? Că eu, unul, nu mai
ştiu.
— Da. Pe-aici.
Ne-am întors pe acelaşi drum pe care veniserăm. Mam bucurat că în sfârşit am ajuns la hotelul nostru, căci,
într-adevăr, nici eu nu ştiam foarte sigur cum să
ajungem înapoi. Pe The Strip nu era greu de circulat,
însă existau o mulţime de distracţii şi, cu siguranţă,
Shepley avea chef de vacanţă.
Am scrutat mesele de poker în căutarea lui Abby,
ştiind că acolo aveam s-o găsesc.
I-am zărit părul de culoarea caramelului; stătea cu

spatele drept, încrezătoare, la o masă numai de bărbaţi,
excepţie făcând ea şi America. Fetele contrastau vizibil
cu restul celor aşezaţi în zona de poker.
Shepley îmi făcea semn cu mâna de la o masă de
black jack şi am jucat să mai treacă timpul.
O jumătate de oră mai târziu, Shepley mi-a dat un
ghiont. Abby era în picioare, vorbind cu un tip cu ten
măsliniu şi cu păr negru îmbrăcat în costum cu cravată.
O ţinea de braţ, iar eu m-am ridicat imediat.
Shepley m-a apucat de tricou.
— Stai aşa, Travis. El lucrează aici. Las-o un minut.
S-ar putea ca din cauza ta să ne dea pe toţi afară dacă
nu-ţi păstrezi cumpătul.
I-am urmărit cu privirea. El zâmbea, însă Abby era
toată numai afaceri. Aşadar, o recunoscuse pe America.
— Ele îl cunosc, i-am spus, încercând să-i citesc de pe
buze pentru a-mi da seama despre ce discutau. Singura
chestie pe care am înţeles-o a fost: „Dacă iei mâine cina
cu mine” de la ticălosul în costum, iar Abby i-a spus:
„Am venit aici cu cineva”.
Shepley n-a mai putut să mă ţină de data asta, dar mam oprit la câţiva metri când am văzut că ticălosul a
sărutat-o pe Abby pe obraz.
— Mi-a părut bine să te revăd. Ne vedem mâine. La
cinci, bine? Sunt la cazinou la opt.
Stomacul mi s-a făcut ghem şi faţa parcă îmi luase
foc. America o trăgea pe Abby de mânecă, remarcându-

mi prezenţa.
— Cine-i ăsta? Am întrebat-o.
Abby a dat din cap în direcţia costumului.
— E Jesse Viveros. Îl cunosc de mult timp.
— De când?
A aruncat o privire la locul gol de la masa de poker.
— Travis, n-am timp pentru asta.
— Cred că a dat uitării ideea cu tânărul preot, a spus
America, trimiţând un zâmbet uşuratic în direcţia lui
Jesse.
— Ăsta e fostul tău prieten? Am întrebat-o, brusc
supărat. Credeam că ai spus că era din Kansas.
Abby s-a uitat urât la America, apoi m-a luat de
bărbie.
— El ştie că nu am vârsta cuvenită pentru a mă afla
aici, Trav. Mi-a permis să rămân până la miezul nopţii.
Îţi voi explica totul mai târziu, însă acum trebuie să mă
întorc la joc, bine?
Mi-am încleştat maxilarul şi am închis ochii. Iubita
mea tocmai fusese de acord să iasă cu fostul ei prieten.
Totul din mine spunea că mă vor apuca din nou
pandaliile, în stil Maddox, dar, pentru moment, Abby
avea nevoie ca eu să mă stăpânesc. Acţionând împotriva
propriilor instincte, am lăsat să treacă de la mine şi mam aplecat s-o sărut.
— În regulă. Ne vedem la miezul nopţii. Succes!
M-am răsucit pe călcâie, făcându-mi loc prin mulţime,

auzindu-i vocea lui Abby mai sus cu cel puţin două
octave.
— Domnilor?
Mi-a amintit de acele fete care obişnuiau să vorbească
precum copiii atunci când încercau să-mi atragă atenţia,
sperând să treacă drept inocente.
— Nu înţeleg de ce a trebuit să facă târgul cu tipul
ăsta, Jesse, am mârâit eu.
— Ca să poată să rămână, aşa cred, a spus Shepley,
zgâindu-se iar la tavan.
— Mai sunt şi alte cazinouri. Putem să mergem la
altul.
— Travis, ea are cunoştinţe aici. Probabil că a venit
aici deoarece ştia că dacă ar prinde-o, n-ar da-o pe mâna
poliţiei. Are buletin fals, însă pariez că n-ar dura mult
până ce băieţii de la securitate ar recunoaşte-o.
Cazinourile astea plătesc bani grei pentru a-i identifica
pe escroci, nu-i aşa?
— Bănuiesc că da, i-am răspuns, încruntându-mă.
Ne-am întâlnit cu Abby şi America la masă, privind
cum America îi aduna câştigurile lui Abby.
Abby s-a uitat la ceas.
— Mai am nevoie de ceva timp.
— Vrei să încerci la mesele de black jack?
— Trav, nu-mi pot permite să pierd bani.
Am zâmbit.
— Pidge, tu n-ai cum să pierzi.

America a clătinat din cap.
— Black jack nu e jocul ei.
— Am câştigat ceva, i-am spus, căutând prin
buzunare. Vreo şase sute. Poţi să-i iei.
Shepley a întins spre America fisele sale.
— Eu am câştigat numai trei sute. Îţi aparţin.
Abby a oftat.
— Mulţumesc, băieţi, dar îmi mai trebuie încă cinci
mii.
S-a uitat din nou la ceas, apoi, ridicându-şi privirea, la văzut pe Jesse apropiindu-se.
— Cum te-ai descurcat? A întrebat-o, zâmbind.
— Jess, îmi mai lipsesc cinci mii. Mai am nevoie de
ceva timp.
— Abby, am făcut tot ce am putut.
— Îţi mulţumesc că m-ai lăsat să rămân.
Jesse i-a oferit un zâmbet stânjenit. Evident că era
speriat de oameni ca Abby.
— Poate că l-aş putea ruga pe tata să vorbească cu
Banny pentru tine?
— E problema lui Mick. Am de gând să-l rog să
accepte o prelungire a termenului.
Jesse a clătinat din cap.
— Ştii prea bine că asta n-o să se întâmple, Cookie,
indiferent de suma cu care vii. Dacă e mai puţin decât
ceea ce îi datorează, Benny va trimite pe cineva. Ar fi
bine să stai cât mai departe posibil de el.

— Trebuie să încerc, a spus Abby, vocea frângându-ise.
Jesse a făcut un pas în faţă, aplecându-se pentru a nu
fi nevoit să vorbească mai tare.
— Abby, urcă-te într-un avion! Mă auzi?
— Te aud, i-a trântit-o ea.
Jesse a oftat, apoi ochii i s-au umplut de compasiune.
A strâns-o pe Abby în braţe şi a sărutat-o pe păr.
— Îmi pare rău. Dacă n-ar fi fost slujba mea în joc,
ştii că aş fi găsit o soluţie.
Mi s-a zburlit părul la ceafa, ceva ce mi se întâmpla
numai când mă simţeam ameninţat sau când eram gata
să-mi vărs furia pe cineva.
Înainte să-l abordez, Abby s-a desprins din
îmbrăţişarea lui.
— Ştiu, i-a zis ea. Ai făcut tot ce-ai putut.
Jesse i-a ridicat bărbia cu un deget.
— Ne vedem mâine la cinci.
S-a aplecat pentru a o săruta pe colţul gurii, apoi s-a
îndepărtat. Atunci a fost momentul în care mi-am dat
seama că eram gata să mă năpustesc, iar Shepley m-a
tras iar de tricou, cu atâta putere, încât i se albiseră
încheieturile degetelor.
Abby îşi pironise privirea în pământ.
— Ce se întâmplă la cinci? Am întrebat-o eu,
clocotind.
— A fost de-acord să ia cina cu el dacă Jesse urma s-o

lase să rămână. Trav, n-a avut de-ales, a spus America.
— Ba ai avut de-ales, i-am zis eu.
— Trav, tu ai avut vreodată de-a face cu mafia?
Regret că sentimentele tale au fost rănite, dar o masă cu
un vechi prieten nu e un preţ prea mare de plătit pentru
ca Mick să rămână în viaţă.
Am strâns din dinţi, maxilarul meu refuzând să se
deschidă pentru a lăsa cuvintele să se reverse, cuvinte pe
care le-aş fi regretat mai târziu.
— Haideţi, trebuie să-l găsim pe Benny, a zis
America, trăgându-o pe Abby de braţ.
Shepley mergea alături de mine, urmându-le pe fete
pe The Strip spre clădirea lui Benny. Era la o stradă
distanţă de luminile strălucitoare, însă era undeva unde
auriul nu-şi lăsase niciodată tuşa – şi nici nu era menit so facă. Abby s-a oprit, apoi a urcat câteva trepte care
duceau la o uşă mare, verde. A ciocănit, în timp ce eu o
ţineam de cealaltă mână pentru a o împiedica să
tremure.
Portarul s-a ivit în cadrul uşii. Era enorm – negru,
intimidant şi la fel de lat pe cât era de înalt – cu ticălosul
tipic de Vegas alături de el. Lanţuri de aur, ochi
suspicioşi şi un pântece mare de la prea mult mâncat din
preparatele mamei lui.
— Benny, l-a salutat Abby în şoaptă.
— Măi să fie… nu mai eşti Lucky Thirteen, nu-i aşa?
Mick nu mi-a spus cât de frumoasă te-ai făcut. Te

aşteptam, Cookie. Am auzit că ai nişte bani pentru mine.
Abby a dat aprobator din cap, iar Benny a gesticulat
spre noi, ceilalţi.
— Ei sunt cu mine, a spus, cu o voce surprinzător de
puternică.
— Mă tem că prietenii tăi vor aştepta afară, a spus
portarul pe un ton nefiresc de coborât.
Am luat-o pe Abby de braţ, întorcându-mă cu umărul
într-o poziţie de apărare.
— Nu intră singură. Vin cu ea.
Preţ de o clipă, Benny m-a cântărit din priviri, apoi i-a
zâmbit portarului.
— Mi se pare corect. Mick va fi fericit să afle că ai un
asemenea prieten bun alături de tine.
Am intrat după el. Am continuat s-o ţin strâns pe
Abby, asigurându-mă că stau între ea şi ameninţarea cea
mai mare – portarul. Am mers în spatele lui Benny,
urmându-l apoi într-un ascensor, care a urcat până la
etajul al patrulea.
Când uşile s-au deschis, în faţă ne-a apărut un imens
birou din mahon. Benny a ţopăit până la jilţul său din
pluş, invitându-ne, printr-un gest cu mâna, să ne aşezăm
pe cele două scaune care erau în faţa biroului. M-am
aşezat, dar adrenalina îmi alerga prin vene, făcându-mă
să mă foiesc şi să mă răsucesc. Puteam să văd şi să aud
totul în încăpere, inclusiv pe cei doi mardeiaşi care
stăteau în umbră în spatele biroului lui Benny.

Abby s-a întins să mă ia de mână, iar eu i-am strâns
mâna cu un gest liniştitor.
— Mick îmi datorează douăzeci şi cinci de mii. Sunt
convins că ai toată suma, a spus Benny, mâzgălind ceva
într-un carneţel.
— De fapt, a făcut o pauză Abby, dregându-şi vocea,
îmi lipsesc cinci miare, Benny. Dar am toată ziua de
mâine pentru a face rost de bani. Şi cinci mii nu sunt o
problemă, nu-i aşa? Ştii că mă pricep.
— Abigail, i-a zis Benny, încruntându-se. Mă
dezamăgeşti. Tu îmi cunoşti foarte bine regulile.
— T… te rog, Benny! Te rog să accepţi cele
nouăsprezece mii şi nouă sute şi mâine îţi aduc restul.
Ochii ca nişte mărgele ai lui Benny s-au îndreptat de
la mine la Abby şi înapoi. Gorilele şi-au părăsit colţurile
lor întunecate, iar mie mi s-a zburlit părul la ceafa.
— Ştii prea bine că eu nu accept decât suma întreagă.
Faptul că încerci să-mi dai mai puţin îmi spune ceva.
Ştii ce-mi spune? Că nu eşti sigură că îmi voi primi toţi
banii.
Gorilele au mai făcut un pas în faţă. Le-am inventariat
conţinutul buzunarelor şi toate formele de sub
îmbrăcămintea lor care ţipau „arme”. Amândoi aveau un
fel de cuţite cu lamă scurtă, dar nu vedeam nicio armă
de foc. Asta nu însemna că nu aveau vreuna îndesată în
ghete, dar mă îndoiam de faptul că erau la fel de iuţi ca
mine. Dacă trebuia, puteam scăpa de ei şi să ne cărăm

dracului de acolo.
— Benny, pot să fac rost de banii tăi, a continuat
Abby. Am câştigat opt mii nouă sute în şase ore.
— Deci spui că îmi vei aduce încă optsprezece mii
nouă sute peste alte şase ore?
Benny şi-a arborat zâmbetul lui diabolic.
— Termenul e abia mâine la miezul nopţii, i-am spus,
aruncând o privire în spate şi văzând cum se apropiau
bărbaţii din umbră.
— C… ce faci, Benny? L-a întrebat Abby, cu o
postură rigidă.
— Mick m-a sunat în seara asta. A zis că ai tu grijă de
datoria lui.
— Îi fac o favoare. Ţie nu-ţi datorez niciun ban, a
spus ea pe un ton ferm.
Benny s-a sprijinit pe birou cu coatele lui grăsulii.
— Mă gândesc să-i dau o lecţie lui Mick şi sunt curios
cât de norocoasă eşti tu, puştoaico.
Instinctiv, am ţâşnit de pe scaun, trăgând-o şi pe
Abby. Am împins-o în spatele meu, mergând cu spatele
spre uşă.
— Josiah e afară la uşă, tinere. Unde crezi tu că o să
fugi?
— Travis! M-a avertizat Abby.
Nu mai era loc de discuţii. Dacă îl lăsam pe oricare
dintre cei doi să treacă de mine, aveau s-o rănească pe
Abby. Am continuat s-o ţin la spatele meu.

— Benny, sper că ştii că, dacă îţi scot din circuit
oamenii, nu sunt lipsit de respect. Însă o iubesc pe fata
asta şi nu pot să-ţi permit să-i faci vreun rău.
Benny a izbucnit în hohote de râs.
— Fiule, trebuie să recunosc că, dintre cei care au
intrat vreodată pe uşile astea, tu ai cele mai tari boaşe.
Te voi pregăti ca să ştii ce te aşteaptă. Tipul masiv din
dreapta ta e David, iar dacă nu te dă gata cu pumnii, se
va folosi de cuţitul pe care îl are în teacă. Bărbatul din
stânga ta e Dane, cel mai bun luptător al meu. Mâine are
o partidă, aşa, ca fapt divers, şi n-a pierdut niciodată.
Dane, ai grijă să nu-ţi răneşti mâinile! Am pariat o
groază de bani pe tine.
Dane a zâmbit, privindu-mă cu ochii lui sălbatici,
amuzaţi.
— Da, domnule.
— Benny, opreşte-te! Pot să fac rost de banii tăi! A
plâns Abby.
— O, nu… asta o să devină interesant cât se poate de
repede, a chicotit Benny, lăsându-se pe spate în jilţul
său.
David s-a repezit spre mine. Era stângaci şi lent şi,
înainte să aibă măcar şansa să ducă mâna la cuţit, l-am
izbit cu nasul de genunchiul meu. I-am tras apoi doi
pumni în mutra lui de şobolan. Ştiind că nu era o luptă
de subsol şi că luptam ca eu şi Abby să ieşim teferi de
acolo, dădeam tot ce aveam cu fiecare lovitură. Aveam o

senzaţie de bine, ca şi cum fiecărei fărâme de furie
înăbuşită i se îngăduise un debuşeu. Doi pumni şi un cot
mai târziu, David zăcea pe podea sub formă de movilă
însângerată.
Benny şi-a dat capul pe spate, râzând isteric şi
lovindu-şi biroul cu încântarea unui copil care urmăreşte
desenele animate de duminică dimineaţă.
— Ei bine, continuă tu, Dane. Nu te-a speriat, sper?
Dane s-a apropiat de mine cu mai multă precauţie, cu
concentrarea şi precizia unui luptător profesionist.
Pumnul i-a zburat spre faţa mea, dar eu am făcut un pas
în lateral, izbindu-l cu umărul cu toată puterea. Ne-am
clătinat amândoi, căzând pe spate peste biroul lui
Benny.
Dane m-a apucat cu ambele braţe, aruncându-mă la
pământ, lira mai iute decât anticipasem, însă nu
suficient de rapid. Ne-am încăierat pe podea, preţ de o
clipă, încercând să câştig timp pentru o priză bună, dar
apoi Dane a câştigat teren, poziţionându-se în aşa fel
încât să-mi tragă nişte pumni cât timp eram prins sub el.
L-am apucat pe Dane de boaşe şi i le-am răsucit. Asta
l-a şocat şi l-a făcut să ţipe, oprindu-se suficient cât să-l
apuc de partea superioară a mâinii. Am îngenuncheat
deasupra lui, ţinându-l de părul său lung, cărându-i la
pumni într-o parte a capului. Dane se izbea cu capul de
partea din faţă a biroului lui Benny la fiecare lovitură,
apoi s-a ridicat în picioare împleticindu-se, dezorientat

şi sângerând.
L-am privit un moment, apoi l-am atacat iar, lăsând
furia să circule prin mine cu fiecare lovitură. Dane s-a
ferit o dată şi m-a lovit cu încheieturile degetelor în
maxilar.
Poate că o fi fost luptător, însă Thomas lovea mai tare
decât el. Avea să fie floare la ureche.
Am zâmbit şi am ridicat degetul arătător.
— Asta e a ta.
Râsul nestăvilit al lui Benny a umplut încăperea, în
timp ce eu îi terminam gealatul. Cotul mi-a aterizat în
mijlocul feţei lui Dane, scoţându-l din circuit înainte ca
el să atingă podeaua.
— Uimitor, tinere! Pur şi simplu, uimitor! A exclamat
Benny, aplaudând încântat.
Imediat am înşfăcat-o pe Abby, trăgând-o iar în
spatele meu, în timp ce Josiah umplea cadrul uşii cu
silueta lui masivă.
— Să mă ocup de asta, domnule? A întrebat Josiah.
Vocea lui era profundă, dar inocentă, de parcă şi-ar fi
făcut singura treabă la care se pricepea şi cu adevărat nar fi vrut să ne facă niciunuia vreun rău.
— Nu! Nu, nu… i-a răspuns Benny, încă buimac în
urma neaşteptatei performanţe. Cum te numeşti?
— Travis Maddox, i-am zis, între două gâfâituri.
Mi-am şters de jeanşi mâinile pline de sângele lui
David şi al lui Dane.

— Travis Maddox, cred că tu o poţi ajuta pe micuţa ta
prietenă.
— Cum anume? Am pufnit.
— Dane trebuia să lupte mâine-seară. Am pariat mulţi
bani pe el, dar cred că Dane nu va fi capabil să câştige
nicio luptă prea curând, îţi sugerez să-i iei locul. Fă-mă
să câştig, iar eu o iert de restul de cinci mii o sută din
datoria lui Mick.
M-am întors spre Abby.
— Pigeon?
— Eşti bine? M-a întrebat, ştergându-mi sângele de
pe faţă.
Şi-a muşcat buza, schimonosindu-şi faţa. Avea ochii
plini de lacrimi.
— Iubito, nu e sângele meu. Nu plânge!
Benny s-a ridicat.
— Eu sunt om de afaceri. Da sau nu?
— Accept! I-am zis. Spune-mi unde şi când şi voi fi
acolo.
— Te vei lupta cu Brock Memann. Nu-i vreun timid.
Anul trecut i s-a interzis participarea la UFC8.
Numele îmi era cunoscut.
8 Ultimate Fighting Championship.
— Spune-mi numai unde trebuie să fiu.
Benny mi-a furnizat informaţiile, apoi un rânjet de
rechin i s-a lăţit pe chip.
— Îmi place de tine, Travis. Cred că vom fi buni

prieteni.
— Mă îndoiesc, i-am zis.
I-am deschis uşa lui Abby şi am păstrat o postură
protectoare alături de ea până ce am ieşit pe uşa din faţă.
— Doamne-Dumnezeule! A exclamat America,
văzându-mi hainele stropite de sânge. Sunteţi bine?
A apucat-o pe Abby de umeri şi i-a examinat faţa.
— Sunt bine. Încă o zi obişnuită. Pentru amândoi, a
zid Abby, ştergându-şi ochii.
Ţinând-o de mână, ne-am dus în grabă spre hotel, cu
Shepley şi America imediat în spatele nostru.
Singurul care a părut să dea atenţie hainelor mele
pătate de sânge a fost puştiul din lift.
Odată ajunşi în camera noastră, m-am dezbrăcat şi am
intrat în baie să-mi spăl urmele de ticălos de pe mine.
— Ce naiba s-a petrecut acolo? A întrebat Shepley
într-un final.
Le auzeam vocile murmurând de parcă aş fi stat sub
apă, reluând în minte ultima oră. Pe cât de înfiorător
fusese pentru Abby să se afle într-un astfel de pericol
real, pe atât de al naibii de amuzant fusese pentru mine
să mă dezlănţui asupra unor gealaţi ca David şi Dane.
Lira aidoma celui mai bun drog existent.
Mă întrebam dacă îşi reveniseră sau dacă Benny îi
târâse afară şi îi părăsise pe alee.
M-a cuprins o senzaţie ciudată de calm. Să iau la
pumni gorilele lui Benny reprezentase un debuşeu

pentru fiecare firişor de furie şi de frustrare pe care le
acumulasem în decursul anilor, iar acum mă simţeam
aproape normal.
— Îl omor! Îl omor pe ticălosul ăla ratat! A ţipat
America.
Am închis duşul şi mi-am înfăşurat un prosop în jurul
taliei.
— Unul dintre tipii pe care i-am lăsat laţi trebuia să
lupte mâine-seară, i-am spus lui Shepley. Îi iau locul şi,
în schimb, Benny îl iartă pe Mick de ultimele cinci
miare pe care i le datorează.
America s-a ridicat în picioare.
— Asta e ridicol! Abby, de ce îl ajutăm pe Mick? El
te-a aruncat în groapa cu lei! Îl omor!
— Nu şi dacă îl omor eu mai întâi, am declarat eu,
clocotind de furie.
— Staţi la rând! Ne-a propus Abby.
Shepley s-a mutat nervos de pe un picior pe altul.
— Deci, mâine lupţi?
Am dat din cap aprobator.
— Într-un loc care se cheamă Zero. La şase. Shep, e
vorba de Brock Memann.
Shepley a clătinat din cap.
— Nu se poate. Băga-mi-aş, nu se poate, Trav. Tipul e
nebun!
— Mda, i-am spus, dar el nu luptă pentru iubita lui,
nu-i aşa?

Am luat-o pe Abby în braţe, sărutând-o pe creştet.
Încă tremura.
— Pigeon, eşti OK?
— Nu e bine. Toate planurile sunt greşite. Nici nu ştiu
la care să te conving să renunţi mai întâi.
— Nu m-ai văzut în seara asta? O să fie bine. L-am
mai văzut luptând pe Brock. E dur, dar nu e imbatabil.
— Trav, nu vreau să faci asta.
— Păi, eu nu vreau să te duci la cină cu fostul tău
iubit mâine-seară. Aş zice că amândoi avem ceva
neplăcut de făcut pentru a-l salva pe tatăl tău care nu e
bun de nimic.

XXI
MOARTE
LENTĂ
Shepley stătea aşezat alături de mine pe o bancă în
mica încăpere puternic luminată. Era pentru prima dată
când nu intram într-un subsol pentru o luptă planificată.
Publicul era alcătuit din oamenii nopţii din Vegas:
localnici, mafioţi, vânzători de droguri la braţ cu femeile
lor atrăgătoare. Mulţimea de afară era o armată
întunecată, zgomotul pe care îl făceau crescând
exponenţial şi fiind încă şi mai însetaţi de sânge. Aveam
să fiu înconjurat de o colivie în loc de oameni.

— Tot nu sunt convinsă că trebuie să faci asta, mi-a
spus America din partea cealaltă a încăperii.
— Nu acum, scumpo, i-a zis Shepley.
Mă ajuta să-mi înfăşor un bandaj în jurul mâinilor.
— Ai emoţii? M-a întrebat ea, fiind nefiresc de tăcută.
— Nu. Totuşi, m-aş fi simţit mai bine dacă Pidge ar fi
fost aici. Ai veşti de la ea?
— Îi voi trimite un mesaj. Va fi prezentă aici.
— L-a iubit? Am întrebat-o, vrând să ştiu despre ce
vorbeau la cină.
În mod evident, el nu mai era bărbatul care să se facă
preot şi nu ştiam sigur la ce se aştepta în schimbul
favorului său.
— Nu, a spus America. Oricum, n-a zis niciodată că lar fi iubit. Au crescut împreună, Travis. El era singura
persoană pe care Abby a I ni tut să conteze mult timp.
Nu eram sigur dacă asta mă făcea să mă simt mai bine
sau mai rău.
— Nu ţi-a răspuns încă la mesaj?
— Hei! M-a atenţionat Shepley, plesnindu-mă peste
obraz. Hei! Te aşteaptă Brock Memann. Mintea ta
trebuie să fie sută la sută implicată în asta. Încetează să
mai fii un fătălău şi concentrează-te!
Am făcut un semn de aprobare, încercând să-mi
amintesc de cele câteva ori când îl văzusem pe Brock
luptând. Fusese exclus din UFC pentru lovituri sub
centură şi un zvon conform căruia îl atacase pe

preşedintele UFC. Trecuse ceva vreme, însă era un
luptător despre iare se ştia că lupta murdar şi că aplica
loviturile departe de ochii arbitrilor. Cheia era să nu
ajung în acea situaţie. Dacă mă bloca prinzându-mă cu
picioarele, avea să se ducă repejor de râpă.
— Joacă precaut, Trav. Lasă-l pe el să te atace primul.
Cam în stilul în care ai luptat în seara când ai vrut să
câştigi pariul cu Abby. Nu te lupţi cu vreun respins de la
universitate. Ăsta nu e Cercul şi tu nu încerci să creezi
un spectacol pentru mulţime.
— Ei nu!
— Travis, trebuie să câştigi. Lupţi pentru Abby, să nu
uiţi asta!
Am încuviinţat dând din cap. Shepley avea dreptate.
Dacă pierdeam, Benny nu-şi primea banii, iar Abby ar fi
fost în continuare în pericol.
Un bărbat înalt, îmbrăcat în costum şi cu părul slinos
a intrat în încăpere.
— Tu urmezi. Antrenorul tău ţi se poate alătura
dincolo de colivie, dar fetele… unde e fata cealaltă?
Mi s-a format o cută între sprâncene.
— Vine.
— … au locuri rezervate la capătul rândului doi din
colţul tău.
Shpely s-a întors spre America.
— Te conduc eu acolo.
S-a uitat la cel în costum.

— Nimeni n-o atinge. Să fiu al naibii dacă nu-l omor
pe primul care îndrăzneşte.
„Costumul” i-a oferit o părere de zâmbet.
— Benny deja a zis că nu vrea niciun fel de distragere
a atenţiei. Vom sta mereu cu ochii pe ea.
Shepley a fost de acord, apoi i-a întins mâna iubitei
lui. Ea i-a acceptat-o şi m-au urmat în tăcere pe culoar.
Vocile amplificate ale prezentatorilor reverberau din
difuzoarele uriaşe plasate în cele patru colţuri ale sălii.
Semăna cu o mică sală de concerte, care putea găzdui cu
uşurinţă o mie de oameni, iar când am intrat, erau cu
toţii în picioare, fie aclamând, fie cântărindu-mă din
priviri, neîncrezători.
Poarta coliviei s-a deschis, iar eu am păşit înăuntru.
Shepley l-a privit pe „costum” aşezând-o pe America
şi, odată ce a fost mulţumit că ea era în regulă, s-a întors
spre mine:
— Nu uita: joacă isteţ. Lasă-l pe el să te atace primul,
iar scopul este să câştigi pentru Abby.
Am încuviinţat dând din cap.
Câteva secunde mai târziu, din difuzoare s-a revărsat
muzică, iar atât mişcarea, cât şi volumul din standuri au
explodat într-o frenezie. Brock Memann a ţâşnit de pe
culoar în timp ce un spot îi lumina trăsăturile severe.
Avea o suită care îi ţinea pe spectatori la distanţă în timp
ce el sărea în sus şi în jos pentru a avea cale liberă. Miam închipuit că, probabil, se antrenase pentru lupta asta

de săptămâni, dacă nu de luni.
Dar nu mi-era frică. Fusesem bătut toată viaţa de fraţii
mei. Avusesem parte de antrenament din belşug.
M-am întors să văd care era treaba cu America. Ea a
ridicat din umeri, iar eu m-am încruntat. Cea mai
importantă luptă din viaţa mea avea să înceapă în câteva
minute, iar Abby nu era acolo. Exact când m-am întors
să-l văd pe Brock intrând în colivie, i-am auzit glasul lui
Shepley.
— Travis! Travis! A venit!
M-am întors, căutând-o disperat pe Abby. Am văzut-o
coborând în mare viteză treptele. S-a oprit chiar în faţa
coliviei, proptindu-se cu mâinile de pereţii din plasă.
— Am venit! Am venit! A exclamat ea printre
gâfâieli.
Ne-am sărutat prin spaţiul dintre bare, iar ea mi-a
atins faţa cu degetele.
— Te iubesc.
A scuturat din cap.
— Nu trebuie să faci asta, ştii doar.
Am zâmbit.
— Da, ştiu.
— Hai s-o facem, Romeo! N-am toată noaptea la
dispoziţie! Mi-a strigat Brock din partea opusă.
Nu m-am întors, însă Abby a aruncat o privire peste
umărul meu. Când l-a zărit pe Brock, s-a îmbujorat la
faţă de furie, iar expresia ei s-a prefăcut în răceală. În

mai puţin de o secundă, şi-a întors privirea înapoi la
mine, din nou caldă. A zâmbit ca un drăcuşor.
— Învaţă-l bunele maniere pe ticălosul ăsta!
I-am făcut cu ochiul şi i-am zâmbit.
— Orice pentru tine, puiule.
M-am întâlnit cu Brock în centrul ringului, faţă în
faţă.
— Fii isteţ! Mi-a strigat Shepley.
M-am aplecat pentru a-i şopti ceva la ureche lui
Brock.
— Vreau doar să ştii că sunt un mare admirator al tău,
chiar dacă eşti un escroc şi un ticălos. Aşa că n-o lua
personal când vei ajunge dracului să fii făcut knockout
în seara asta.
Maxilarul lui Brock îi juca violent sub piele şi ochii îi
luceau – nu de furie, ci de uluială.
— Fii isteţ, Travis! A strigat Shepley din nou, vrând
să-mi surprindă privirea.
Clopoţelul a sunat şi am atacat imediat. Folosindu-mi
toată forţa, am eliberat aceeaşi furie pe care o
dezlănţuisem asupra gorilelor lui Benny.
Brock s-a clătinat dând înapoi, încercând să adopte o
poziţie pentru a se apăra sau pentru a mă lovi pe mine
cu piciorul, dar nu i-am lăsat timp, folosindu-mi
amândoi pumnii pentru a-l pune la pământ.
Era o uşurare extraordinară să nu mă reţin.
Desfătându-mă cu adrenalina pură care mă inundase, am

uitat de mine, iar Brock s-a ferit de lovitura mea,
revenind cu un croşeu de dreapta. Loviturile lui erau
mai aplicate decât ale amatorilor cu care mă luptasem la
şcoală – şi era al naibii de grozav. Lupta cu Brock îmi
readusese în minte amintiri ale unor certuri mai serioase
pe care le avusesem cu fraţii mei atunci când cuvintele
se transformau în încăierări.
Mă simţeam exact ca acasă făcând schimb de pumni
cu Brock; în acel moment, furia mea avea un ţel şi un
loc.
De fiecare dată când Brock dădea cu pumnii, nu făcea
decât să servească la creşterea nivelului meu de
adrenalină şi simţeam cum loviturile mele de pumni
deveneau şi mai puternice.
A încercat să mă pună la pământ printr-o luptă corp la
corp, însă eu mi-am plantat tălpile în poziţia ghemuit,
stabilizându-mă împotriva încercărilor lui disperate de a
mă dezechilibra. În timp ce ne zvârcoleam, mâna mea
încleştată a luat contact de nenumărate ori cu capul,
urechile şi tâmplele lui.
Bandajul cândva alb înfăşurat în jurul mâinilor mele
era acum stacojiu, însă nu simţeam nicio durere, ci
numai plăcerea pură de a-mi descătuşa toate energiile
negative care mă apăsaseră atât de mult timp. Mi-am
amintit cât de relaxant a fost să-i bat de să le sune apa în
cap pe oamenii lui Benny. Învingător sau învins, abia
aşteptam să văd ce fel de persoană aveam să fiu după

lupta asta.
Arbitrul, Shepley şi antrenorul lui Brock m-au
înconjurat, trăgându-mă de pe adversarul meu.
— Pauză, Travis! Încetează! Mi-a zis Shepley.
Shepley m-a târât în colţul meu, iar Brock a fost târât
în colţul lui. M-am întors să mă uit la Abby îşi frângea
mâinile, însă zâmbetul ci larg îmi spunea că era bine. Iam făcut cu ochiul, iar ea mi-a suflat
O sărutare. Gestul mi-a dat energie şi m-am întors în
mijlocul coliviei cu o determinare reînnoită.
Odată ce s-a auzit gongul, l-am atacat iar, de data asta
având mai multă grijă să mă feresc ori de câte ori el
lansa o lovitură. O dată s. Ui de două ori, Brock m-a
prins în braţe, gâfâind, încercând să mă muşte sau să mă
lovească cu genunchii în boaşe. Eu l-am împins doar şi
l-am lovit şi mai tare.
În runda a treia, Brock s-a împiedicat, a vrut să dea o
lovitură.. Ui un şut şi a ratat. Avea să rămână curând
fară energie. Gâfâind, un făcut pauze mai mari între
lovituri. Efectul adrenalinei care îmi cursese prin vene
trecuse şi acum începuse să-mi bubuie capul.
Brock a lansat o directă, apoi încă una. Am parat-o pe
cea de a treia şi atunci, pregătit pentru a pune capăt, am
trecut la omor. Cu restul de putere rămasă, m-am ferit de
genunchiul lui Brock şi m-am răsucit, plantându-mi
cotul drept în nasul lui. Capul i-a zburat pe spate,
privind drept în sus, a făcut câţiva paşi şi apoi a căzut la

pământ.
Zgomotul mulţimii era asurzitor, însă eu nu auzeam
decât un
Hlas.
— O, Dumnezeule! Da! Ura, puiule! Striga Abby.
Arbitrul a numărat, apoi a venit lângă mine,
ridicându-mi mâna stângă. Shepley, America şi Abby
intraseră toţi în colivie şi se învârteau în jurul meu. Am
ridicat-o pe Abby şi mi-am lăsat buzele peste ale ei.
— Ai reuşit, mi-a zis, luându-mi faţa în mâinile ei
făcute căuş. Bucuria ne-a fost întreruptă când Benny şi
un lot nou de hodyguarzi au intrat în colivie. Am lăsat-o
pe Abby jos, pe propriile-i picioare şi am luat o poziţie
de apărare în faţa ei.
Benny era tot numai zâmbete.
— Bravo, Travis Maddox! Ai salvat situaţia. Dacă ai
un minut, aş vrea să vorbesc cu tine.
M-am uitat la Abby, care m-a prins de mână.
— E în regulă. Ne vedem la uşă în zece minute, i-am
spus, arătând cu un gest din cap cea mai apropiată uşă.
— Zece? M-a întrebat ea, cu o vădită îngrijorare în
priviri.
— Zece, i-am răspuns, sărutând-o pe frunte. M-am
uitat la Shepley. Stai cu ochii pe fete!
— Mă gândesc că mai bine aş merge cu tine.
M-am aplecat la urechea lui Shepley.
— Shepley, dacă ar vrea să ne omoare, nu prea am

avea ce face. Cred că Benny are altceva în minte.
M-am lăsat pe spate şi l-am plesnit peste mână.
— Ne vedem în zece minute!
— Nu unsprezece. Nu cincisprezece. Zece, a spus
Shepley, trăgând deoparte o Abby fără chef.
L-am urmat pe Benny în aceeaşi încăpere în care
aşteptasem să înceapă lupta.
— M-am gândit că aşa ar fi cel mai bine. Aşadar, vezi
că nu sunt mereu aşa… omul ăla rău care poate că sunt
obligat să fiu.
Limbajul trupului şi tonul îi erau relaxate, însă eram
numai ochi şi urechi la eventualele surprize.
Benny zâmbea.
— Fiule, am o propunere pentru tine.
— Nu sunt fiul tău.
— Adevărat, a spus el împăciuitor. Dar după ce-ţi ofer
o sută şi cincizeci de mii pentru o luptă, cred că ai vrea
să fii.
— Ce lupte? L-am întrebat.
Îmi imaginasem că avea să încerce s-o scoată în
continuare datoare pe Abby. Habar n-aveam că îmi
oferea un job.
— Este evident că eşti un tânăr foarte talentat. Locul
tău e în colivia aia. Pot face ca asta să se întâmple… şi,
de asemenea, te pot face un om foarte bogat.
— Te ascult.
Zâmbetul lui Benny s-a mărit.

— Voi programa o luptă pe lună.
— Încă sunt la colegiu.
A ridicat din umeri.
— Vom programa în afara cursurilor. Vă aduc cu
avionul pe tine şi pe Abby, la clasa întâi, în weekenduri,
dacă asta e ceea ce-ţi doreşti. Cu toate că, făcând bani în
felul ăsta, s-ar putea să vrei să-ţi amâni educaţia
universitară.
— O sumă cu şase cifre pentru o luptă?
Am făcut calculul, încercând să nu las să mi se
citească surprinderea.
— Să lupt şi mai ce?
— Atât, puştiule. Să câştigi bani pentru mine.
— Doar să lupt… şi pot să renunţ când vreau.
El mi-a zâmbit.
— Ei bine, sigur, dar nu văd ca asta să se întâmple
prea curând. Îţi place. Te îmbătai cu asta acolo, în
colivie.
Am rămas acolo, preţ de o clipă, cugetând la oferta
lui.
— Am să mă gândesc. Lasă-mă să vorbesc cu Abby.
— Mi se pare corect.
Am aşezat valizele pe pat şi m-am prăbuşit alături de
ele. Îi povestisem lui Abby despre oferta de bani, dar ea
nu fusese deloc receptivă. Prin urmare, călătoria cu
avionul spre casă a fost uşor tensionată. Aşa că am
hotărât să o las baltă până ce ajungeam acasă.

Abby îl usca pe Toto după ce îi făcuse baie. Stătuse la
Brazii, iar i-a era revoltată de cum mirosea.
— Aşa! Acum miroşi mult mai bine!
Chicotea în timp ce el se scutura stropind cu apă în
jur. S-a ridicat pe lăbuţe, acoperindu-i faţa cu pupici de
căţeluş.
— Şi mie mi-a fost dor de tine, micuţule!
— Pigeon? Am strigat-o, împletindu-mi emoţionat
degetele.
— Da? Mi-a răspuns ea, frecându-l pe Toto cu
prosopul galben din mâna ei.
— Vreau să fac asta. Vreau să lupt în Vegas.
— Nu, a zis ea, zâmbind din pricina mutriţei fericite a
lui Toto.
— Nu mă asculţi. O s-o fac. Ai să vezi în câteva luni
că a fost o decizie corectă.
Ea m-a privit.
— Adică ai să lucrezi pentru Benny.
Am dat frenetic din cap, apoi i-am zâmbit.
— Pidge, vreau să am grijă de tine.
Ochii îi străluceau, înlăcrimaţi.
— Travis, nu vreau nimic cumpărat din banii ăia. Nu
vreau să am nimic de-a face cu Benny sau cu Vegasul
sau cu orice lucru care provine de-acolo.
— N-ai avut nicio problemă să te gândeşti să-ţi
cumperi o maşină din banii de la luptele mele de-aici.
— Asta e altceva şi tu ştii prea bine.

M-am încruntat.
— O să fie bine, Pidge. O să vezi.
Ea m-a privit o clipă, apoi s-a înroşit la faţă.
— Travis, în cazul ăsta, de ce mai m-ai întrebat?
Oricum aveai de gând să lucrezi pentru Benny,
indiferent ce aveam eu să spun.
— Vreau sprijinul tău în asta, dar sunt prea mulţi bani
ca să refuz oferta. Aş fi nebun să zic nu.
Ea a făcut o pauză lungă, cu umerii lăsaţi, apoi a dat
din cap.
— În cazul acesta, bine. Ai luat o decizie.
Am zâmbit cu toată gura.
— O să vezi, Pigeon. O să fie grozav.
M-am ridicat de pe pat, m-am dus spre Abby şi i-am
sărutat degetele.
— Mor de foame. Ţie nu ţi-e foame?
Ea a dat din cap că nu, iar eu am sărutat-o pe frunte
înainte să mă duc spre bucătărie. Fredonam un refren
uşurel dintr-o melodie oarecare în timp ce am luat două
felii de pâine şi nişte salam şi brânză. Omule, ea nu
vede ce oportunitate e asta, mi-am zis, storcând muştar
picant pe feliile de pâine.
Am terminat din trei înghiţituri, apoi mi-am clătit
gâtul cu o bere, întrebându-mă ce mai era de mâncare.
Nu-mi dădusem seama că nu prea mâncasem mare lucru
până ce n-am ajuns acasă. În afară de luptă, probabil că
era şi din pricina nervilor. Acum, că Abby îmi cunoştea

planurile şi totul era stabilit, nervii dispăruseră suficient
cât să mi revină pofta de mâncare.
Abby a trecut tiptil pe hol, având o valiză în mână.
Traversând i. Imera de zi în drum spre uşă, nici măcar
nu s-a uitat la mine.
— Pigeon? am strigat-o.
M-am dus spre uşa încă deschisă, văzând-o pe Abby
îndreptându-se spre Honda prietenei sale.
Cum nu mi-a răspuns, am fugit pe scări şi am
traversat spaţiul verde spre locul unde stăteau Shepley,
America şi Abby.
— Ce faci? Am întrebat-o, arătând spre valiză.
Abby a zâmbit strâmb. Mi-a fost clar pe loc că ceva
nu era în regulă.
— Pidge?
— Îmi duc lucrurile la Morgan. Sunt toate maşinile
alea de spălat şi o mulţime de uscătoare, iar eu am o
droaie de rufe.
M-am încruntat.
— Aveai de gând să pleci fără să-mi spui?
— Trav, dar s-ar fi întors. Eşti paranoic, mi-a zis
America.
— Aha! Am exclamat nesigur. Rămâi aici diseară?
— Nu ştiu. Depinde de cât durează să-mi spăl hainele.
Deşi ştiam că probabil încă nu-i plăcea hotărârea mea
cu privire la Benny, am lăsat-o să plece. I-am zâmbit şi
am tras-o lângă mine.

— Peste trei săptămâni voi plăti pe cineva să-ţi spele
rufele. Sau vei putea să le arunci pe cele murdare şi să-ţi
cumperi unele noi.
— Vei lupta iar pentru Benny? M-a întrebat America
şocată.
— Mi-a făcut o ofertă pe care n-am putut s-o refuz.
— Travis, a început Shepley.
— Nu începeţi şi voi. Dacă nu mă răzgândesc pentru
Pidge, în niciun caz nu mă răzgândesc pentru voi.
America a făcut schimb de priviri cu Abby.
— Păi, mai bine să mergem. O să dureze o veşnicie
până o să se termine teancul tău de rufe.
M-am aplecat s-o sărut pe Abby pe buze. Ea m-a tras
mai aproape şi m-a sărutat apăsat, făcându-mă să mă
simt mai bine în legătură cu starea ei de disconfort.
— Ne vedem mai târziu, i-am spus, ţinându-i deschisă
portiera în timp ce ea se aşeza pe locul din dreapta. Te
iubesc!
Shepley i-a ridicat valiza lui Abby şi a pus-o în
portbagajul Hondei, iar America s-a strecurat pe locul
ei, întinzând mâna după centura de siguranţă.
Am închis portiera lui Abby, apoi mi-am încrucişat
braţele la piept. Shepley stătea alături de mine.
— Doar n-ai de gând cu adevărat să lupţi pentru
Benny, nu-i aşa?
— Sunt o mulţime de bani, Shepley. O sumă cu şase
cifre pentru fiecare partidă.

— Şase cifre?
— Tu ai fi putut refuza?
— Aş fi putut dacă m-aş fi gândit că America avea să
se descotorosească de fundul meu pentru asta.
Am râs scurt.
— Abby n-o să se descotorosească de mine pentru
asta.
America a dat în marşarier, ieşind din parcare, şi am
văzut-o pe
Abby plângând.
Am fugit spre geamul de la portiera ei, bătând în
sticlă.
— Pidge, ce s-a întâmplat?
— Nu te opri, Mare, a spus ea, ştergându-se la ochi.
Am fugit pe lângă maşină, lovind cu palma în geam.
Abby refuza să se uite la mine şi am simţit cum mă
cuprindea groaza până în măduva oaselor.
— Pigeon? America! Opreşte afurisita asta de maşină!
Abby, nu face asta!
America a ieşit pe drumul principal şi a apăsat pedala
de acceleraţie. Am sprintat după ele, dar când Honda
aproape că ieşise clin raza mea vizuală, m-am întors şi
am fugit la Harleyul meu. Am scotocit în buzunar după
chei şi am sărit în şa.
— Travis, nu! M-a avertizat Shepley.
— La naiba, mă părăseşte, Shep! Am ţipat, de-abia
pornind motorul înainte de a mări turaţia acceleratorului

la 180 şi de a zbura pe străzi.
America tocmai închisese portiera când eu am reuşit
să intru în parcarea de la Morgan Hali. Aproape că-mi
răsturnasem motorul oprind brusc şi nereuşind să aşez
suportul de sprijin din prima încercare. Am fugit spre
Honda şi am tras de portiera din dreapta, deschizând-o.
America avea dinţii încleştaţi, pregătită pentru orice aş
fi putut eu să-i arunc.
M-am uitat spre clădire, convins că Abby era undeva
înăuntru.
— Mare, trebuie să mă laşi să intru, am implorat-o eu.
— Îmi pare rău, mi-a zis.
A pus maneta în poziţia de marşarier şi a ieşit cu
spatele din parcare.
Exact când alergam în sus pe scări, urcând câte două
deodată, o lată pe care n-o mai văzusem niciodată ieşea.
Am apucat uşa, dar ea mi-a blocat calea.
— Nu poţi să intri fără o însoţitoare.
Am scos cheile motocicletei mele din buzunar şi i leam fluturat în faţă.
— Prietena mea, Abby Abernathy, şi-a uitat cheile de
la maşină în apartamentul meu. I le-am adus.
Fata a dat din cap, nesigură, apoi s-a tras din drumul
meu. Sărind mai multe trepte deodată, am ajuns în cele
din urmă la uşa lui Abby. Am inspirat de câteva ori.
— Pidge? Am spus, încercând să nu fac gălăgie.
Puiule, trebuie să mă laşi să intru. Trebuie să vorbim

despre asta.
Nu mi-a răspuns.
— Pigeon, te rog! Ai dreptate. Nu te-am ascultat.
Putem să stăm jos şi să mai discutăm, bine? Eu doar…
te rog, răspunde-mi. Mă sperii de moarte.
— Pleacă, Travis, a zis Kara de pe partea cealaltă.
Am bătut în uşă cu latul palmei.
— Pidge? Deschide afurisita asta de uşă, fir-ar să fie!
Nu plec până ce nu vorbeşti cu mine! Pigeon!
— Ce e? A mârâit Kara, deschizând uşa.
Şi-a împins ochelarii pe nas şi a pufnit. Pentru o fată
atât de mică, avea o expresie foarte severă.
Am oftat, uşurat că cel puţin aveam s-o văd pe Abby.
Privind peste umărul Karei, Abby nu se vedea.
— Kara, am spus, încercând să rămân calm. Spune-i
lui Abby că trebuie să vorbesc cu ea. Te rog!
— Nu-i aici.
— Ba e aici! Am spus, pierzându-mi iute răbdarea.
Kara şi-a schimbat greutatea de pe un picior pe
celălalt.
— N-am văzut-o în seara asta. De fapt, n-am văzut-o
de câteva zile.
— Ştiu că e aici! Am ţipat. Pigeon?
— Ea nu e… Hei! A ţipat Kara când am împins-o cu
umărul, făcându-mi loc să intru.
Uşa s-a dat de perete. Am tras de clanţă şi m-am uitat
după uşă, apoi în dulapuri, ba chiar şi sub paturi.

— Pigeon! Unde e?
— N-am văzut-o! A ţipat Kara.
Am ieşit pe hol, uitându-mă în ambele direcţii, iar
Kara a trântit uşa în urma mea, încuind-o.
Simţeam peretele de care mă rezemasem rece şi,
subit, mi-am dat seama că n-aveam paltonul pe mine.
Lăsându-mă să alunec uşor până ce am ajuns cu fundul
pe beton, mi-am acoperit faţa cu mâinile. Se putea ca pe
moment să mă fi urât. Însă avea să vină acasă cândva.
După douăzeci de minute, mi-am scos mobilul şi i-am
trimis un mesaj.
Pidge, te rog. Ştiu că eşti nervoasă, dar mai putem să
vorbim despre asta.
Şi apoi încă unul.
Te rog, vino acasă.
Şi încă unul.
Te rog. Te iubesc!
Nu mi-a răspuns. Am aşteptat încă o jumătate de oră,
apoi i-am mai trimis câteva.
Sunt @ Morgan. Vrei măcar să mă suni să-mi spui
dacă vii acasă diseară?
Pigeon, regret al dracului de tare! Te rog, vino acasă!
Trebuie să te văd!
Ştii că nu sunt singurul încăpăţânat aici. Ai putea
măcar să-mi răspunzi.
La naiba, nu merit asta, bine? Aşa că sunt un idiot
crezând că aş putea rezolva toate problemele noastre cu

bani, dar cel puţin eu nu fug de fiecare dată când avem
una.
Îmi pare rău, n-am vrut să spun asta.
Ce vrei să fac? Am să fac orice vei vrea tu, bine? Te
rog doar să vorbeşti cu mine!
Asta-i o prostie!
Sunt îndrăgostit de tine. Nu ştiu cum de poţi pleca.
Chiar înainte de răsăritul soarelui, când mă făcusem în
mod oficial de pomină şi când probabil că Abby era
convinsă că eram nebun, m-am ridicat de pe podea.
Faptul că paznicii nu mă escortaseră afară era o minune,
dar dacă eram încă pe hol când fetele au început să plece
la ore, norocul ăla n-avea să mai dureze mult.
După ce am coborât cu paşi târşâiţi, învins, m-am
aşezat pe motor şi, deşi un tricou era unicul lucru între
pielea mea şi aerul îngheţat de iarnă, l-am ignorat.
Sperând s-o văd pe Abby la cursul de istorie, m-am dus
drept acasă şi am făcut un duş fierbinte.
Shepley stătea în cadrul uşii dormitorului meu, în
timp ce eu mă îmbrăcam.
— Ce vrei, Shep?
— Ai vorbit cu ea?
— Nu.
— Deloc? Mesaje? Ceva?
— Ţi-am zis că nu! I-am trântit-o eu.
— Trav! Shepley a oftat. Probabil că n-o să vină azi la

cursuri. Nu vreau ca eu şi America să fim implicaţi în
asta, dar aşa a zis.
— Poate că o să vină, i-am spus, încheindu-mi
catarama de la curea.
M-am dat cu colonia preferată de Abby, apoi mi-am
tras paltonul pe mine înainte să-mi iau rucsacul.
— Stai aşa, te conduc eu.
— Nu, iau motocicleta.
— De ce?
— În caz că ea va fi de acord să se întoarcă în
apartament cu mine, aşa vom putea sta de vorbă.
— Travis, cred că e timpul să iei în considerare faptul
că s-ar putea ca ea să nu…
— Shep, taci naibii din gură! I-am spus, aruncându-i o
privire. Măcar de data asta nu fii înţelept. Nu încerca să
mă salvezi. Fii numai prietenul meu, bine?
Shepley a dat o dată din cap.
— S-a făcut.
America a ieşit din camera lui Shepley, îmbrăcată încă
în pijama.
— Travis, e timpul s-o laşi să plece. Ea a terminat-o
în secunda în care ai făcut să fie clar că tu vei lucra
pentru Benny.
Cum nu i-am răspuns, ea a continuat:
— Travis…
— Te rog, nu! Fără supărare, Mare, dar acum nici
măcar nu mă pot uita la tine.

Fără să aştept un răspuns, am trântit uşa în urma mea.
Atitudinea. Ista merita pentru că mai îndepărta câte ceva
din anxietatea pe care o resimţeam în legătură cu
întâlnirea cu Abby. Mai bine decât să stau în patru labe
şi să-i cerşesc întoarcerea în mijlocul sălii de curs. Nu
că n-aş fi mers până acolo dacă ar fi fost nevoie.
Mergând încet spre sala de curs, ba chiar alergând pe
scări, nu m-a împiedicat să ajung acolo cu o jumătate de
oră mai devreme. Speram că Abby avea să se arate şi să
fi avut timp să vorbim înainte, dar când au ieşit studenţii
de la cursul anterior, ea încă nu ajunsese.
M-am aşezat alături de locul ei neocupat şi trăgeam de
brăţara mea din piele în timp ce studenţii intrau în sală
şi îşi ocupau locurile. Pentru ei era doar o altă zi. Să
privesc cum lumea lor continua în timp ce a mea se
sfârşise era tulburător.
Cu excepţia câtorva întârziaţi care se furişau în
spatele domnului Chaney, toată lumea era prezentă –
mai puţin Abby. Domnul Chaney şi-a deschis cartea,
răsfoind-o, a salutat asistenţa, apoi şi-a început cursul.
Cuvintele lui se estompau, se contopeau unele cu altele,
în timp ce mie îmi bătea inima să-mi spargă pieptul. Miam încleştat maxilarul şi mi-au dat lacrimile căci gândul
că Abby ar fi putut fi în altă parte, uşurată că era departe
de mine, îmi amplifica mânia.
M-am ridicat în picioare şi am privit lung la locul gol
al lui Abby.

— Ăăă… domnule Maddox? Vă simţiţi bine? M-a
întrebat domnul Chaney.
Am lovit pupitrul meu cu piciorul, apoi pe al ei,
nebăgând în seamă strigătele studenţilor care priveau.
— LA NAIBA! Am ţipat, lovind iar cu piciorul în
pupitrul meu.
— Domnule Maddox, a spus domnul Chaney pe un
ton ciudat de calm. Cred că e cel mai bine să ieşiţi să
luaţi puţin aer curat.
M-am ridicat în picioare deasupra pupitrelor
răsturnate, respirând cu greutate.
— Travis, te rog să părăseşti sala mea de curs! Acum!
Mi-a cerut domnul Chaney, de data aceasta pe un ton
mult mai ferm.
Mi-am smuls rucsacul de pe podea şi am deschis uşa
izbind-o de perete, auzind lemnul crăpând la impactul
cu zidul din spate.
— Travis!
Singurul detaliu pe care l-am înregistrat în legătură cu
vocea a fost că îi aparţinea unei femei. M-am răsucit în
loc, sperând, preţ de o secundă, că era Abby.
Megan, umblând de colo până colo pe hol, s-a oprit
lângă mine.
— Credeam că eşti la curs, mi-a spus zâmbind. Vrei
să bucuri pe cineva weekendul ăsta?
— Ce vrei?
A ridicat dintr-o sprânceană, ochii strălucindu-i

fiindcă îşi dăduse seama.
— Te cunosc. Eşti supărat. N-a mers treaba cu
călugăriţa?
Nu i-am răspuns.
— Aş fi putut şi eu să-ţi spun asta.
A ridicat din umeri, apoi s-a mai apropiat cu un pas,
şoptindu-mi la ureche atât de aproape, încât îmi atingea
urechea cu buzele ei.
— Noi suntem la fel, Travis: nu suntem buni pentru
nimeni. Mi-am îndreptat privirea spre ochii ei, apoi spre
buze şi înapoi.
A s-a lăsat pe spate, având pe buze acel zâmbet mic,
sexy, marca ei înregistrată.
— Cară-te, Megan!
Zâmbetul i-a pierit, iar eu am plecat.

XXII
A NU FI BUN
PENTRU NIMENI
Săptămâna care a urmat părea că nu se mai termină.
America şi cu mine am decis că ar fi fost mai bine ca ea
să stea o vreme la Morgan, l-ară tragere de inimă,
Shepley a fost de acord. Abby a lipsit de la toate
cursurile de istorie şi îşi găsise un alt loc unde să
mănânce, iar acesta nu era la cantină. Am încercat s-o

prind de câteva ori după cursuri, dar fie că nu se dusese,
fie că plecase mai devreme. Refuza să-mi răspundă la
telefon.
Shepley m-a asigurat că ea era bine şi că nu i se
întâmplase nimic. Oricât de agonizant era să ştiu că mă
aflam la doi paşi de Abby, ar fi fost mult mai rău să fiu
complet lipsit de veşti despre ea şi să n-am habar dacă
trăia sau murise. Cu toate că se părea că ea nu voia să
mai aibă de-a face cu mine, nu mă puteam împiedica să
sper că, la un moment dat, avea să mă ierte sau avea să i
se facă dor de mine la lei de mult pe cât îmi era şi mie şi
să-şi facă apariţia la apartament.
Vineri, Shepley a ciocănit la uşa mea.
— Intră, i-am spus din pat, cu ochii în tavan.
— Amice, ieşi în seara asta?
— Nu.
— Poate c-ar trebui să-l suni pe Trent. Duceţi-vă şi
beţi ceva şi nu te mai gândi la asta o vreme.
— Nu.
Shepley a oftat.
— Ascultă, America vine încoace, dar… îmi displace
să-ţi fac una ca asta, dar nu poţi s-o baţi la cap în
legătură cu Abby. Abia am reuşit s-o conving să vină. Ea
vrea doar să stea în camera mea. Bine?
— Mda.
— Sună-l pe Trent. Şi trebuie să mănânci ceva şi să
faci un duş. Arăţi ca dracu’.

Zicându-mi acestea, Shepley a tras uşa după el. Nu se
închidea bine de când o doborâsem cu o lovitură de
picior. De câte ori cineva o închidea, îmi revenea în
minte ziua în care distrusesem apartamentul din pricina
lui Abby, iar faptul că ea se întorsese la mine la scurt
timp după aceea mă ducea cu gândul la prima noastră
întâlnire.
Am închis ochii, dar, ca în fiecare noapte din acea
săptămână, nu puteam dormi. Era o nebunie cum
oamenii ca Shepley treceau prin aşa ceva, iar şi iar, din
pricina unei fete sau alteia. Să cunosc pe cineva după
Abby, chiar dacă fata respectivă ar fi fost cumva
superioară ei – mi se părea imposibil şi nu mă puteam
imagina punându-mi iar inima pe tavă. Nu numai
fiindcă m-aş fi simţit din nou la fel. Aidoma unei morţi
lente. Se dovedea că avusesem dreptate până atunci.
Douăzeci de minute mai târziu, am auzit-o pe
America în camera de zi. Conversaţia lor liniştită din
camera lui Shepley se auzea în tot apartamentul.
Până şi vocea prietenei lui Abby era prea greu de
îndurat. Faptul că ştiam că ea probabil tocmai vorbise cu
Abby era ucigător.
M-am forţat să mă ridic în picioare şi să mă duc la
baie pentru a mă ocupa de obiceiurile de igienă
elementară pe care le neglijasem în ultima săptămână.
Vocea iubitei lui Shepley a fost înecată de apă, dar în
secunda în care am închis duşul, am auzit-o din nou.

M-am îmbrăcat şi mi-am luat cheile de la motocicletă,
cu gândul să fac o plimbare lungă. Aveam probabil să
ajung la tata să-i furnizez veştile.
Exact când treceam pe lângă uşa dormitorului lui
Shepley a sunat telefonul. Era tonul de apel pe care
America îl alesese pentru Abby. Am simţit cum mi se
strângea stomacul.
— Pot să vin să te iau şi să te duc undeva să iei cina, a
zis ea.
Lui Abby îi era foame. S-ar fi putut duce la cantină.
Am dat fuga la Harley şi am ieşit în viteză din
parcare, accelerând şi trecând pe roşu, neţinând cont de
indicatoarele de oprire aflate pe tot drumul spre campus.
Când am ajuns la cantină, Abby nu era acolo. Am mai
aşteptat câteva minute, dar n-a apărut. M-am pleoştit şi
am pornit cu paşi târşâiţi, prin întuneric, spre parcare.
Era o noapte liniştită. Rece.
Opusul celei în care o condusesem pe Abby la
Morgan după ce câştigasem pariul nostru, amintindu-mi
de cât de pustiit mă simţeam să n-o am alături de mine.
O siluetă mică a apărut la câţiva metri în faţa mea,
îndreptându-se spre cantină, singură. Era Abby.
Avea părul prins într-un coc şi, când s-a apropiat, am
observat că nu era machiată. Îşi ţinea braţele încrucişate
la piept, nu avea palton, ci un pulover gros, de culoare
gri, pentru a-i ţine de cald.
— Pigeon? Am strigat-o, ieşind din întuneric la

lumină.
Abby a tresărit şi s-a oprit brusc, apoi s-a relaxat
puţin, dându-şi seama că eram eu.
— Doamne, Travis! M-ai speriat groaznic!
— Dacă mi-ai fi răspuns la telefon când te-am sunat,
nu m-aş fi strecurat prin zonă, în întuneric.
— Arăţi ca naiba, mi-a spus ea.
— Am mai trecut pe aici o dată sau de două ori
săptămâna asta.
Şi-a strâns şi mai bine braţele la piept, iar eu a trebuit
să mă opresc şi să n-o îmbrăţişez pentru a-i ţine de cald.
Abby a oftat.
— De fapt, mă duc să mănânc ceva. Te sun mai târziu,
bine?
— Nu. Trebuie să vorbim.
— Trav…
— L-am refuzat pe Benny. L-am sunat miercuri şi iam spus nu.
Speram că ea avea să zâmbească sau cel puţin să arate
cel mai mic semn că aproba.
Chipul ei rămânea lipsit de orice expresie.
— Nu ştiu ce vrei să-ţi spun eu, Travis.
— Să spui că mă ierţi. Să spui că mă accepţi din nou.
— Nu pot.
Faţa mi s-a schimonosit. Abby a încercat să treacă
dincolo de mine. Din instinct, am făcut un pas în faţa ei.
Dacă avea să plece de data asta, urma s-o pierd.

— N-am dormit şi nici n-am mâncat… nu mă pot
concentra. Ştiu că mă iubeşti. Totul va fi aşa cum a fost,
dacă mă vei accepta din nou.
Ea a închis ochii.
— Suntem disfuncţionali, Travis. Consider că eşti
obsedat de gândul că eu îţi aparţin mai mult decât orice
altceva.
— Asta nu-i adevărat. Te iubesc mai presus de viaţa
mea, Pigeon.
— Exact asta am vrut şi eu să spun. Astea sunt vorbe
nebuneşti.
— Nu sunt nebuneşti! E adevărul!
— Bine… Aşadar, care este ordinea pentru tine?
Banii, eu, viaţa ta… sau e altceva ce vine înaintea
banilor?
— Îmi dau seama de ceea ce am făcut, bine? Înţeleg
unde baţi, dar dacă aş fi ştiut că aveai să mă părăseşti,
niciodată n-aş fi… Eu vreau doar să am grijă de tine.
— Mi-ai mai spus.
— Te rog, nu face asta! Nu suport să mă simt aşa…
e… mă omoară! I-am spus, gata să intru în panică.
Zidul pe care Abby îl ridicase în jurul ei pe când eram
doar prieteni se afla din nou în picioare, mai puternic
decât înainte. Nu mă asculta. Nu puteam ajunge la ea.
— S-a terminat, Travis.
M-am înfiorat.
— Nu spune asta!

— S-a terminat! Du-te acasă.
Am ridicat din sprâncene.
— Tu eşti casa mea.
Abby s-a oprit şi, pentru o clipă, am avut impresia că
de fapt ajunsesem la ea, însă privirea ei îşi pierduse
concentrarea, iar zidul era din nou în picioare.
— Travis, tu ai ales ce ai vrut. Eu am ales ce am vrut.
— Intenţionez să stau naibii departe de Vegas şi
departe de Benny… Intenţionez să-mi termin studiile.
Dar am nevoie de tine. A în nevoie de tine. Eşti prietena
mea cea mai bună.
Deşi nu mi se mai întâmplase de când eram copil,
lacrimi fierbinţi mi-au ţâşnit din ochi, curgându-mi pe
obraji. Incapabil să mă abţin, am întins mâna spre Abby,
i-am cuprins silueta fragilă în braţe şi mi-am lipit buzele
de ale ei. Gura ei era rece şi ţeapănă, aşa i .1 i-am luat
faţa în mâini şi am sărutat-o şi mai apăsat, disperat să
primesc o reacţie.
— Sărută-mă! Am implorat-o.
Abby îşi ţinea gura strânsă, dar trupul îi era lipsit de
viaţă. Dacă îi dădeam drumul, avea să cadă.
— Sărută-mă! Am implorat-o. Te rog, Pigeon! I-am
spus nu! Abby m-a împins la o parte.
— Travis, lasă-mă în pace!
Abby m-a împins cu umărul, dând să treacă de mine,
însă eu am apucat-o de încheietura mâinii. Îşi ţinea
braţul întins la spate, dar nu s-a întors.

— Te implor!
Am căzut în genunchi, continuând s-o ţin de mână. În
timp ce vorbeam, îmi ieşeau aburi albi din gură,
amintindu-mi de frigul de afară.
— Te implor, Abby! Nu face asta!
Abby a aruncat o privire în spatele ei, apoi s-a uitat la
braţul ei şi la mine, văzând tatuajul de pe încheietura
mâinii. Tatuajul cu numele ei.
Şi-a ridicat privirea, privind spre cantină.
— Travis, dă-mi drumul!
Am rămas fară aer şi, cu toate speranţele năruite, miam relaxat strânsoarea mâinii, dându-i voie să-şi tragă
mâna.
Plecând de lângă mine, Abby nu s-a uitat înapoi, iar
eu m-am sprijinit cu palmele de trotuar. Nu se întorcea.
Nu mă mai voia şi nu era nimic ce-aş fi putut să fac sau
să spun pentru a schimba asta.
Au trecut mai multe minute înainte să-mi pot aduna
puterea necesară să mă ridic. Picioarele mele refuzau să
se mişte, dar, cumva, le-am forţat să coopereze suficient
cât să ajung la Harley. M-am aşezat în şa şi m-am lăsat
în voia lacrimilor. Pierderea era ceva ce mai
experimentasem doar o singură dată în viaţa mea, dar de
data asta părea mult mai real. S-o pierd pe Abby nu era
o poveste pe care mi-o aminteam din copilărie – era în
faţa mea, schilodindu-mă asemenea unei boli, jefuindumă de sentimente şi, din punct de vedere fizic, ucigător

de dureroasă.
Cuvintele mamei îmi răsunau în urechi. Abby era fata
pentru care trebuia să lupt, iar eu luptasem. Nimic din
toate astea nu avea să fie vreodată destul.
Un Dodge Intrepid roşu a tras alături de motorul meu.
Nu trebuia să mă uit ca să ştiu cine era.
Trenton a oprit motorul, scoţând o mână pe geam.
— Bună!
— Bună, i-am răspuns la salut, ştergându-mi ochii cu
mâneca jachetei.
— Aspră noapte, nu?
— Da, am dat eu din cap, fixând cu privirea
rezervorul de combustibil al Harleyului.
— Tocmai mi-am terminat treaba la serviciu. Am
nevoie ca de dracu’ de ceva de băut. Hai cu mine în
maşină la The Dutch.
Am respirat lung, sacadat. Trenton, la fel ca tata şi
restul fraţilor mei, se pricepea mereu cum să mă ia.
Amândoi ştiam că n-ar fi trebuit să conduc în starea
mea.
— Da.
— Da? A întrebat Trenton, cu un zâmbet mic,
surprins.
Mi-am petrecut piciorul peste cadrul motorului,
descălecând, apoi m-am dus spre locul din dreapta al
maşinii lui Trenton. Căldura făcea să mă usture pielea
şi, pentru prima dată în acea seară, am simţit cât de tare

înţepa aerul rece, dându-mi seama că n-aveam suficiente
haine pe mine pentru temperatura de-afară.
— Te-a sunat Shepley?
— Da.
A dat cu spatele şi am ieşit şerpuind din parcare, cu
viteza unei ţestoase. El s-a uitat la mine.
— Un tip pe care-l cheamă French, cred, a sunat-o pe
prietena lui. A zis că tu şi cu Abby vă certaţi în faţa
cantinei.
— Nu ne certam. Eu doar… încercam s-o aduc înapoi.
Trenton a dat o dată din cap, ieşind pe stradă.
— Aşa mi-am închipuit şi eu.
N-am mai vorbit până ce nu ne-am ocupat locurile de
la bar din The Dutch. Era aglomerat, dar Bill,
proprietarul şi barmanul, îl ştia pe tata de când erau
copii şi cei mai mulţi dintre clienţii obişnuiţi ne
văzuseră crescând.
— Băieţi, mă bucur să vă revăd. A trecut ceva timp, a
spus Bill, ştergând tejgheaua înainte de a pune o bere şi
un shot pe bar în faţa fiecăruia.
— Bună, Bill! L-a salutat Trenton, dând imediat de
duşcă shotul.
— Travis, te simţi bine?
A răspuns Trenton în locul meu.
— Se va simţi mai bine după câteva rânduri.
Eram recunoscător. În acel moment, dacă aş fi vorbit,
m-aş fi prăbuşit.

Trenton a continuat să-mi ia de băut până ce dinţii miau amorţit şi eram pe punctul de a leşina. Probabil că am
şi făcut-o undeva pe drumul dintre bar şi apartament,
deoarece, când m-am trezit a doua zi dimineaţă pe
canapea, îmbrăcat, nu ştiam precis cum ajunsesem
acolo.
Shepley a închis uşa şi am auzit sunetul familiar al
Hondei pornind şi îndepărtându-se.
M-am ridicat în şezut şi am închis un ochi.
— Voi aţi petrecut o seară frumoasă?
— Da. Dar tu?
— Aşa cred. M-ai auzit venind?
— Da, Trent ţi-a cărat fundul sus şi te-a aruncat pe
canapea. Râdeai, aşa că am presupus că a fost o seară
reuşită.
— Trent poate fi un ticălos, dar e un frate bun.
— Aşa e! Ţi-e foame?
— La naiba, nu, am mârâit.
— În regulă, atunci. Mă duc să-mi pregătesc nişte
cereale.
M-am aşezat pe canapea, reluând în minte seara
precedentă.
Ultimele ore erau în ceaţă, dar când am dat înapoi la
momentul în care am zărit-o pe Abby în campus, m-am
crispat.
— I-am spus lui Mare că avem planuri pentru azi. Mam gândit să mergem la tâmplar să-ţi reparăm afurisita

de uşă care scârţâie.
— Shep, nu trebuie să mă dădăceşti.
— Nu te dădăcesc. Plecăm în jumătate de oră. Mai
întâi, dă-ţi jos jegul şi duhoarea de pe tine, mi-a zis el,
stând în fotoliu, cu un castron de Mini Wheats. Apoi
venim acasă şi studiem. Pentru examenele finale.
— La naiba cu toate, am spus cu un oftat.
— O să comand pizza pentru prânz, iar la cină
mâncăm ce găsim.
— Se apropie Ziua Recunoştinţei, îţi aminteşti? O să
mănânc pizza de trei ori pe zi, două zile la rând. Nu,
mulţumesc!
— Bine, atunci, mâncare chinezească.
— Mă supraveghezi cu atenţie, i-am zis.
— Ştiu. Crede-mă, ajută.
Am încuviinţat, dând din cap, sperând că avea
dreptate.
Zilele treceau cu încetinitorul. Însă faptul că mă
culcam târziu după ce studiam cu Shepley şi uneori şi cu
America ajuta la scurtarea nopţilor fară somn. Trenton
mi-a promis să nu le spună tatei şi celorlalţi fraţi despre
Abby până după Ziua Recunoştinţei, însă tot eram
îngrozit. Fiindcă deja le spusesem că va veni şi ea.
Aveau să mă întrebe de ea şi apoi aveau să-şi dea seama
imediat că minţeam.
După ultimul curs de vineri, l-am sunat pe Shepley.
— Bună, ştiu că se presupune că e interzis, dar trebuie

să aflu unde se duce Abby în această vacanţă.
— Păi, e simplu. Vine cu noi. Va petrece vacanţa
acasă la America.
— Zău?
— Da, de ce?
— Nimic, i-am spus, închizându-i brusc telefonul.
M-am plimbat prin ploaie, aşteptând să iasă grupa lui
Abby. În f aţa clădirii Hoover, i-am văzut pe câţiva
dintre colegii lui Abby de la cursul de analiză
matematică adunaţi laolaltă. Mi-a apărut în faţa ochilor
ceafa lui Parker şi apoi am văzut-o pe Abby.
Îşi strângea paltonul în jurul corpului, părând să nu se
simtă în largul ei în timp ce Parker flecărea.
Mi-am îndesat şapca roşie pe cap şi am rupt-o la fugă
în direcţia lor. Abby şi-a îndreptat privirea spre mine;
recunoscându-mă, a ridicat uşor din sprâncene.
În minte mi se repeta aceeaşi mantră. Indiferent ce
comentariu isteţ va face Parker, fii calm. Nu o da în
bară. Nu. O. Da. În. Bară.
Spre surprinderea mea, Parker a plecat fară să-mi
adreseze vreun cuvânt. Mi-am îndesat mâinile în
buzunarele hanoracului cu glugă.
— Shepley a spus că pleci mâine cu el şi cu Mare în
Wichita.
— Da?
— Îţi petreci toată vacanţa acasă la Mare?
A ridicat din umeri, încercând din răsputeri să nu fie

afectată de prezenţa mea.
— Sunt foarte apropiată de părinţii ei.
— Dar cum rămâne cu mama ta?
— Travis, e alcoolică. Nici nu-şi va da seama că e
Ziua Recunoştinţei.
Am simţit un ghem în stomac, ştiind că răspunsul la
următoarea mea întrebare avea să fie ultima mea şansă.
A tunat deasupra capetelor noastre şi eu am mijit ochii
când picături mari de ploaie mi-au căzut pe faţă.
— Trebuie să te rog să-mi faci o favoare, i-am spus,
ferindu-mă de ploaia deasă. Vino-ncoace!
Am tras-o pe Abby sub cel mai apropiat acoperiş, aşa
încât să nu fie udată până la piele de ploaia neaşteptată.
— Ce fel de favoare? M-a întrebat ea, vădit
suspicioasă.
Era greu s-o aud din cauza ploii.
— Ai mei… ăăă…
Mi-am schimbat greutatea de pe un picior pe celălalt,
nervii mei încercând să scoată tot ce se putea mai bun
de la mine.
— Tata şi băieţii încă te-aşteaptă joi.
— Travis! S-a plâns Abby.
Mi-am privit picioarele.
— Ai spus c-ai să vii.
— Ştiu, dar… acum e puţin cam nepotrivit, nu crezi?
— Ai spus c-ai să vii, am repetat eu, încercând să-mi
menţin vocea calmă.

— Când am fost de acord să mergem la tine acasă,
încă eram împreună. Tu ştiai că nu mai merg.
— Nu ştiam, şi oricum e prea târziu. Thomas vine cu
avionul, iar Tyler şi-a luat liber de la serviciu. Cu toţii
de-abia aşteaptă să te vadă.
Abby s-a crispat, răsucindu-şi o şuviţă de păr ud pe
deget.
— Oricum veneau, nu-i aşa?
— Nu toţi. N-am mai fost cu toţii acasă de Ziua
Recunoştinţei de ani buni. Au făcut eforturi cu toţii, de
vreme ce le-am promis ti masă adevărată. N-am mai
avut o femeie în bucătărie de când a murit mama şi…
— Sper că nu mă vezi doar ca pe o femeie în
bucătărie sau ceva de genul.
— Nu asta am vrut să spun, Pidge, zău! Cu toţii vrem
să fii prezentă. Asta e tot.
— Nu le-ai povestit despre noi, nu-i aşa?
— Tata ar fi întrebat de ce, iar eu nu sunt pregătit să
vorbesc cu el despre asta. N-aş putea să suport la
nesfârşit să mi se spună cât sunt de prost. Pidge, te rog,
vino!
— Trebuie să pun curcanul la cuptor la şase
dimineaţa. Va trebui s. I plecăm de-aici pe la cinci…
— Sau am putea rămâne acolo.
A ridicat din sprâncene.
— Nici pomeneală! E destul de rău că va trebui să
mint în faţa familiei tale şi să mă prefac că încă suntem

împreună.
Reacţia ei, deşi anticipată, mi-a înţepat puţin orgoliul.
— Te porţi de parcă ţi-aş cere să-ţi dai foc.
— Ar fi trebuit să le fi spus!
— O să le spun. După Ziua Recunoştinţei.
A oftat şi apoi s-a uitat în altă parte. Aşteptând
răspunsul ei era ca şi cum mi-aş fi smuls unghiile una
câte una.
— O fac dacă îmi promiţi că ăsta nu e vreun truc
menit să ne readucă împreună.
Am încuviinţat din cap, încercând să nu par prea
nerăbdător.
— Promit.
M-am aplecat s-o sărut pe obraz. Voiam să-i dau doar
un sărut în fugă, dar buzele mele au ratat obrazul şi mi-a
fost greu să mă retrag.
— Îţi mulţumesc, Pigeon.
După ce Shepley şi America au plecat spre Wichita,
am făcut curat în apartament, am împăturit ultima
încărcătură de rufe, am fumat o jumătate de pachet de
ţigări, mi-am împachetat un schimb de haine şi apoi am
înjurat ceasul că era prea lent. Când în sfârşit s-a făcut
patru şi jumătate, am fugit spre Chargerul lui Shepley,
încercând să nu gonesc până la Morgan.
Ajungând la uşa lui Abby, expresia ei încurcată m-a
luat prin surprindere.
— Travis, a şoptit ea.

— Eşti gata?
Abby a ridicat dintr-o sprânceană.
— Gata pentru ce?
— Ai zis să vin să te iau la cinci.
Şi-a încrucişat braţele la piept.
— M-am referit la cinci dimineaţă!
— O! Cred că va trebui să-l sun pe tata şi să-i spun că
nu rămânem la ei.
— Travis! S-a văitat ea.
— Am venit cu maşina lui Shep, aşa că nu vom avea
probleme cu bagajele ca pe motocicletă. Există şi un
dormitor în plus de care te poţi folosi. Ne putem uita la
un film sau…
— Nu rămân peste noapte acasă la tatăl tău!
Mi-a căzut faţa.
— Bine. Eu… ăăă… ne vedem dimineaţă.
Am făcut un pas înapoi, iar Abby a închis uşa. Urma
să vină, dar familia mea cu siguranţă avea să ştie că se
întâmpla ceva dacă ea nu apărea în această seară aşa
cum spusese că avea s-o facă. Am mers pe hol cât de
încet am putut, în timp ce formam numărul tatei. El avea
să mă întrebe de ce, iar eu, categoric, nu voiam să-l
mint.
— Travis, aşteaptă!
M-am răsucit pe călcâie şi am văzut-o pe Abby stând
în hol.
— Lasă-mă un minut să-mi împachetez câteva lucruri.

Am zâmbit, aproape copleşit de uşurare. Ne-am întors
împreună în camera ei şi am aşteptat-o în cadrul uşii, în
timp ce ea îşi îndesa câteva lucruri într-o geantă. Scena
mi-a amintit de seara în care câştigasem pariul şi mi-am
dat seama că n-aş fi schimbat asta pentru nicio secundă
petrecută împreună.
— Pidge, eu încă te iubesc!
Nu s-a uitat la mine.
— Nu începe! Nu fac asta pentru tine.
Am oftat, durerea fizică năpustindu-se în toate
direcţiile în pieptul meu.
— Ştiu.

XXIII
DISCURSUL
DE
ACCEPTARE
Conversaţiile pe care noi doi le purtam cu uşurinţă
păreau pierdute pentru mine. Nimic din ce îmi trecea
prin minte nu părea potrivit şi eram îngrijorat că aveam
s-o scot din sărite înainte să ajungem acasă la tata.
Planul meu era ca ea să-şi joace rolul, să înceapă să-i
fie dor de mine şi atunci poate că aveam să capăt o altă
şansă de a o implora sa se întoarcă. Era cu bătaie lungă,
însă era singurul care ar fi mers.

Am tras pe pavajul umed de la intrare şi am dus
bagajele pe verandă. Tata a deschis uşa, zâmbind.
— Mă bucur că te văd, fiule.
Zâmbetul i s-a lăţit atunci când a văzut-o pe fata cu
părul ud, deosebit de frumoasă, care stătea alături de
mine.
— Abby Abernathy. De-abia aşteptăm cina de mâine.
A trecut multă vreme de când… Ei bine. A trecut mult
timp.
În casă, tata şi-a dus mâna la pântece şi a zâmbit.
— Pe voi doi v-am instalat în camera de oaspeţi, Trav.
Nu mi-am imaginat că o să vreţi să vă bateţi cu gemenii
în camera voastră.
Abby s-a uitat la mine.
— Abby… ăăă… ea o să… ia camera de oaspeţi. Eu o
să dorm în camera mea.
Trenton a intrat şi s-a strâmbat.
— De ce? Doar stă cu tine în apartament, nu-i aşa?
— Nu şi în ultima vreme, i-am spus, încercând să nu
sar la el.
El ştia exact de ce. Tata şi cu Trenton au făcut schimb
de priviri.
— Camera lui Thomas a fost folosită ca debara în
ultimii ani, aşa că voiam să-l las să ia el camera ta. Cred
că o să poată să doarmă pe canapea, a zis tata, aruncând
o privire la pernuţele ponosite şi decolorate de pe
canapea.

— Jim, nu-ţi face griji pentru asta. Încercam doar să
fim respectuoşi, i-a zis Abby, atingându-mă pe braţ.
Hohotele de râs ale tatei au răsunat în toată casa. A
bătut-o pe mână.
— Abby, i-ai cunoscut pe fiii mei. Ar trebui să ştii că
e al naibii de greu, aproape imposibil, să mă jigneşti.
Ochii ei gri s-au făcut mari şi a început să examineze
camera, oprindu-se asupra unei fotografii a părinţilor
mei care atârna pe perete.
— Îmi pare rău, Pidge. O să dorm pe podea.
— Bineînţeles că acolo o să dormi, mi-a zis ea,
prinzându-şi părul într-o coadă de cal. Nu pot să cred că
m-ai convins să vin.
M-am aşezat pe pat, dându-mi seama cât de nefericită
era din pricina situaţiei. Cred că o parte din mine
sperase că ea avea să fie la fel de uşurată că eram
împreună pe cât eram şi eu.
— O să fie o afurisită de încurcătură. Nu ştiu ce-a fost
în capul meu.
— Ştiu exact ce-a fost în capul tău. Travis, nu sunt
proastă.
Mi-am ridicat privirea spre ea şi i-am oferit un zâmbet
obosit.
— Cu toate astea, ai venit.
— Trebuie să am totul pregătit pentru mâine, mi-a zis
ea, deschizând uşa.
M-am ridicat.

— Te ajut eu.
În timp ce Abby pregătea cartofii, tartele şi curcanul,
eu eram ocupat să-i dau o mână de ajutor la îndeplinirea
micilor însărcinări referitoare la gătit pe care ea mi le
trasa. Prima oră a fost ciudată, dar când au sosit
gemenii, toată lumea părea să se întrunească în
bucătărie, ajutând-o pe Abby să se relaxeze. Tata îi
povestea întâmplări cu noi, băieţii, iar noi râdeam de
precedentele Zile ale Recunoştinţei, când încercaserăm
să facem şi altceva decât să comandăm pizza.
— Diane a fost o bucătăreasă a naibii de bună, a
gândit tata cu voce tare. Trav nu-şi mai aminteşte, dar
chiar n-avea nicio noimă să încercăm după ce ea n-a mai
fost.
— Abby, să nu te simţi presată, i-a spus Trenton.
A chicotit, apoi şi-a luat o bere din frigider.
— Hai să scoatem cărţile. Vreau să încerc să câştig
înapoi o parte din banii pe care mi i-a luat Abby.
Tata l-a apostrofat, făcându-i semn cu degetul.
— Trent, fară poker weekendul ăsta. Am adus jocul
de domino, du-te şi aranjează piesele. Fără jocuri de
noroc, fir-ar să fie! Vorbesc serios.
Trenton a scuturat din cap.
— În regulă, bătrâne, e-n regulă.
Fraţii mei au ieşit din bucătărie în şir indian, iar
Trenton i-a în inat, oprindu-se să privească peste umăr.
— Vino, Trav!

— O ajut pe Pidge.
— Nu mai sunt multe de făcut, iubitule, mi-a zis
Abby. Du-te înainte!
Ştiam c-o spusese numai aşa, pentru spectacol, însă
asta nu schimba cu nimic felul în care mă simţeam. Am
apucat-o de şold.
— Eşti sigură?
Ea a dat aprobator din cap şi eu m-am aplecat s-o
sărut pe obraz, ciupind-o de şold, înainte de a-l urma pe
Trenton în camera cu jocuri.
Ne-am aşezat la masă, pregătindu-ne de un joc amical
de domino. Trenton a reuşit să rupă cutia, blestemând
pentru că îşi îndoise unghia înainte de a împărţi piesele.
Taylor a pufnit.
— Ce bebeluş afurisit eşti, Trent, împarte mai repede
piesele alea!
— Oricum n-o să câştigi tu, ticălosule. De ce eşti aşa
de nerăbdător?
Am râs de replica lui Trenton, atrăgându-i atenţia
asupra mea.
— Tu şi cu Abby vă înţelegeţi bine, mi-a zis el. Cum
de v-aţi împăcat?
Ştiam la ce se referea şi i-am aruncat o privire
furioasă pentru că adusese vorba despre aşa ceva în faţa
gemenilor.
— Cu multă persuasiune.
A venit şi tata şi s-a aşezat jos.

— Travis, e o fată bună. Mă bucur pentru tine, fiule.
— Este, i-am spus, încercând să nu las să mi se
citească tristeţea de pe chip.
Abby era ocupată să strângă în bucătărie şi se părea că
îmi petrecusem fiecare secundă rezistând impulsului de
a mă alătura ei. Poate că era o sărbătoare de familie, dar
eu voiam să-mi petrec fiecare clipă liberă împreună cu
ea.
O jumătate de oră mai târziu, am auzit că fusese
pornită maşina de spălat vase. Abby a trecut repede spre
scări, fluturând din mână. Am sărit şi am luat-o de braţ.
— E devreme, Pidge. Doar nu te duci la culcare.
— A fost o zi lungă. Sunt obosită.
— Ne pregăteam să ne uităm la un film. De ce nu vii
jos să stai cu noi?
Ea a privit în sus, spre scări, apoi ne-am aşezat
împreună, în timp ce rula genericul de început.
— Taylor, stinge lumina aia! A cerut tata.
Am întins mâna pe la spatele lui Abby, sprijinind-o de
spătarul canapelei. Mă abţineam cu greu să n-o iau în
braţe. Eram prudent în ceea ce privea reacţia ei şi nu
voiam să profit de situaţie când ea îmi făcea o favoare.
La jumătatea filmului, uşa de la intrare a fost dată de
perete, iar Thomas a apărut de după colţ, cu sacoşe în
mâini.
— O Zi a Recunoştinţei fericită! Ne-a urat el,
lăsându-şi bagajele pe podea.

Tata s-a ridicat şi l-a luat în braţe, apoi cu toţii au
făcut la fel, în. Ilară de mine.
— N-ai de gând să-l saluţi pe Thomas? M-a întrebat
Abby în şoaptă.
I-am privit pe tata şi pe fraţii mei îmbrăţişându-se şi
râzând.
— Am o singură noapte cu tine. N-am de gând să
irosesc nicio secundă din ea.
— Bună, Abby! Mă bucur să te revăd, a spus Thomas
zâmbind.
I-am mângâiat genunchiul lui Abby. Ea a privit în jos,
apoi din nou la mine. Observându-i expresia, mi-am luat
mâna de pe piciorul ei şi mi-am pus-o în poală.
— Măi să fie! Necazuri în paradis? A întrebat
Thomas.
— Tommy, ţine-ţi gura! Am mârâit eu.
Starea de spirit a celor din încăpere s-a schimbat şi
toate privirile s au îndreptat asupra lui Abby, aşteptând o
explicaţie. Ea a zâmbit agitată, iar apoi m-a luat de
mână.
— Suntem doar obosiţi, a spus. Am muncit toată seara
la bucătărie.
Zicând acestea, şi-a lipit obrazul de al meu.
I-am strâns uşor mâna, dorindu-mi să fi existat o
modalitate prin care să-i fi putut spune cât de mult
apreciam ceea ce făcuse.
— Apropo de oboseală, eu sunt epuizată, a zis Abby,

căscând. Iubitule, mă duc să mă culc. I-a privit pe
ceilalţi. Noapte bună, băieţi!
Fraţii mei i-au spus cu toţii noapte bună şi au privit-o
pe Abby urcând pe scări.
— Mă duc şi eu să mă culc, le-am spus.
— Bineînţeles că te duci, m-a necăjit Trenton.
— Ticălos norocos ce eşti, a mormăit Tyler.
— Hei! Nu aşa se vorbeşte despre sora voastră, i-a
avertizat tata.
Ignorându-mi fraţii, am urcat scările în viteză,
prinzând uşa de la dormitor chiar înainte să se închidă.
Dându-mi seama că poate ea voia să se îmbrace şi că nu
s-ar fi simţit în largul ei s-o mai facă în faţa mea, am
încremenit.
— Vrei să aştept în hol până ce te schimbi pentru
culcare?
— Am de gând să intru la duş. O să mă schimb în
baie.
M-am scărpinat la ceafa.
— În regulă. O să-mi improvizez un culcuş.
Încuviinţând cu o mişcare a capului, ochii ei mari şi
gri erau ca de oţel şi zidul din jurul ei era, evident,
impenetrabil.
Scormonind în dulap după cearşafuri şi pături, le-am
întins pe jos lângă pat, recunoscător că aveam măcar
ceva timp la dispoziţie să vorbim. Abby a ieşit din baie,
iar eu, punând o pernă la căpătâiul patului improvizat,

am pornit, la rându-mi, spre duş.
N-am pierdut timpul, săpunindu-mă rapid peste tot şi
clătindu-mă imediat. În zece minute, deja şters şi
îmbrăcat, m-am întors în dormitor.
Când am revenit, Abby era întinsă în pat, acoperită cu
cearşaful până sub bărbie. Culcuşul meu nu era nici pe
departe la fel de îmbietor ca patul, cu Abby cuibărită în
el. Mi-am dat seama că ultima noapte a mea împreună
cu Abby aveam s-o petrec treaz, ascultându-i respiraţia
la numai câţiva centimetri depărtare, neputând s-o ating.
Am stins lumina şi m-am întins pe jos.
— Asta e ultima noastră noapte împreună, aşa-i?
— Travis, nu vreau să ne certăm. Culcă-te, te rog!
M-am întors cu faţa spre ea, sprijinindu-mi capul cu
mâna. Abby s-a întors şi ea, iar privirile ni s-au întâlnit.
— Te iubesc!
Ea m-a privit preţ de o clipă.
— Mi-ai promis.
— Am promis că n-o să fie un truc menit să ne
împace. N-a fost.
Am întins mâna spre ea pentru a o atinge.
— Dar dacă ar însemna să fiu din nou cu tine, nu pot
să spun că n-aş lua asta în considerare.
— Ţin la tine. Nu vreau să te rănesc, dar ar fi trebuit
să-mi ascult de la bun început instinctele. N-avea cum
să meargă.
— Şi totuşi, m-ai iubit, nu?

Ea a strâns din buze.
— Încă te mai iubesc.
Tot soiul de emoţii s-au năpustit în valuri asupra mea,
atât de puternice, încât nu le puteam deosebi pe unele de
altele.
— Pot să-ţi cer o favoare?
— Cumva, mă aflu la jumătatea ultimului lucru pe
care m-ai rugat să-l fac, mi-a zis ea, zâmbindu-mi cu
superioritate.
— Dacă într-adevăr ăsta e sfârşitul… dacă s-a
terminat cu adevărat… mă laşi să te ţin în braţe?
— Nu cred că e o idee bună, Trav.
Am strâns-o mai tare de mână.
— Te rog! Nu pot să dorm ştiind că eşti la jumătate de
metru de mine şi că nu voi mai avea niciodată ocazia.
Preţ de câteva secunde, Abby m-a privit lung, apoi s-a
încruntat.
— Nu fac sex cu tine.
— Nu asta îţi cer.
Abby a privit în jos cât timp şi-a contemplat
răspunsul. În cele din urmă, a închis ochii strâns, s-a tras
de la marginea patului şi mi-a făcut loc sub pături.
M-am vârât în pat lângă ea, strângând-o în braţe cu
mişcări repezite. Aveam o senzaţie incredibilă care,
împreună cu tensiunea ce plutea în atmosferă, mă
copleşea – m-am luptat să nu clachez.
— O să-mi lipsească asta, i-am zis.

Am sărutat-o pe păr şi am tras-o mai aproape de mine,
îngropându-mi faţa în curbura gâtului ei, pentru a
permite acelui moment să mi se imprime în minte.
— Eu… nu cred că pot să fac asta, Travis, mi-a zis ea,
încercând să se elibereze.
Nu intenţionasem s-o reţin cu sila, dar dacă s-o ţin
însemna să evit durerea aceea arzătoare pe care o
simţisem zile-n şir, avea sens să nu-i dau drumul.
— Nu pot să fac asta, a repetat ea.
Ştiam ce voia să spună. Să fim împreună în felul ăla
însemna inimi frânte, însă nu voiam să se termine.
— Atunci, n-o face, i-am spus, cu gura lipită de pielea
ei. Mai dă-mi o şansă!
După o ultimă încercare de a se elibera, Abby şi-a
acoperit faţa cu palmele şi a plâns în braţele mele. Mam uitat la ea şi am plâns şi eu.
I-am dat blând mâna la o parte şi i-am sărutat palma.
Abby a suspinat, în timp ce-i priveam buzele, apoi, din
nou, ochii.
— Nu voi mai iubi pe nimeni niciodată aşa cum te
iubesc pe tine, Pigeon.
Ea s-a smiorcăit şi mi-a mângâiat faţa.
— Nu pot.
— Ştiu, i-am spus, vocea frângându-mi-se. N-am
reuşit nici măcar o dată să mă conving că sunt suficient
de bun pentru tine.
Abby s-a schimonosit la faţă şi a clătinat din cap.

— Nu e vorba doar de tine, Trav. Amândoi nu suntem
destul de buni unul pentru celălalt.
Am scuturat din cap, dorind să-mi exprim dezacordul,
dar ea avea dreptate pe jumătate. Ea merita ceva mai
bun, ceea ce-şi dorise tot timpul. Cine naiba eram eu s-o
lipsesc de asta?
Recunoscând ceea ce era de recunoscut, am inspirat
adânc şi apoi mi-am culcat capul pe pieptul ei.
M-am trezit, auzind zarvă de jos.
— Au! A ţipat Abby din bucătărie.
Am rupt-o la fugă pe scări, trăgându-mi un tricou pe
mine.
— Pidge, eşti bine?
Podeaua rece îmi trimitea unde de şoc prin tot corpul,
începând de la tălpi.
— Rahat! Podeaua e cumplit de rece!
Am sărit într-un picior, apoi în celălalt, făcând-o pe
Abby să-şi înăbuşe un chicotit.
Era încă devreme, probabil cinci sau şase, şi toţi
ceilalţi dormeau. Abby s-a aplecat să împingă curcanul
în cuptor, iar erecţia mea matinală, ieşind prin şort,
constituia un motiv în plus s-o facă să râdă.
— Te poţi duce înapoi în pat. A trebuit să bag
curcanul, mi-a zis ea.
— Vii şi tu?
— Da.
— Atunci, după tine, i-am spus, făcând un gest cu

mâna spre trepte.
Mi-am scos tricoul în timp ce ne vâram amândoi sub
pături, acoperindu-ne până la gât. Fiindcă tremuram, am
strâns-o şi mai tare în braţe, aşteptând ca micul spaţiu
dintre noi şi pături să se încălzească de la căldura
trupurilor noastre.
M-am uitat afară pe fereastră, văzând fulgii mari de
nea care se cerneau din cerul cenuşiu. I-am sărutat părul
lui Abby, iar ea părea să se topească lipindu-se de mine.
În acea îmbrăţişare, aveam impresia că nimic nu se
schimbase.
— Uite, Pidge, a început să ningă!
Ea s-a întors cu faţa la geam.
— Am senzaţia că e Crăciunul, a zis ea, lipindu-şi
uşor obrazul de pielea mea.
Un oftat a făcut-o să se întoarcă spre mine.
— Ce e?
— N-ai să fii aici de Crăciun.
— Acum sunt aici.
Am zâmbit pe jumătate, apoi m-am aplecat s-o sărut
pe buze. Abby s-a tras înapoi şi a clătinat din cap.
— Trav…
Am continuat să o ţin în braţe şi mi-am coborât
bărbia.
— Pidge, mi-au mai rămas mai puţin de douăzeci şi
patru de ore de stat cu tine. Am de gând să te sărut. Azi
am de gând să te sărut mult de tot. Toată ziua. E singura

mea şansă. Dacă vrei să mă opresc, nu trebuie decât să
pronunţi cuvântul, dar, până atunci, o să fac în aşa fel
încât fiecare secundă care trece să conteze.
— Travis… a început Abby, dar după câteva secunde
de gândire, şi-a coborât privirea de la ochi la buzele
mele.
Nevoind să şovăi, m-am aplecat s-o sărut. M-a sărutat
şi ea şi, în pofida faptului că intenţionasem să fie un
sărut scurt şi dulce, am întredeschis buzele, făcând ca
trupul ei să reacţioneze. Şi-a strecurat limba în gura mea
şi fiecare parte din mine era un mascul cu sânge
fierbinte care urla să merg cu toată viteza înainte. Am
tras-o peste mine, iar Abby a lăsat un picior să-i cadă
într-o parte, urându-le şoldurilor mele bun venit între
coapsele ei.
În câteva clipe, era goală sub mine şi mi-au trebuit
numai două mişcări iuţi pentru a scăpa de haine.
Lipindu-mi buzele de ale ei, m-am prins de barele de
fier forjat de la căpătâiul patului cu ambele mâini şi,
într-o mişcare rapidă, m-am împins în ea. Brusc, mi-am
simţit trupul fierbinte şi nu m-am putut stăpâni să nu mă
mişc deasupra ei, incapabil să mă controlez. Am gemut
cu buzele lipite de gura lui Abby atunci când ea s-a
arcuit pe spate pentru a-şi mişca şoldurile odată cu
mine. La un moment dat, şi-a întins picioarele pe pat în
aşa fel încât să se poată ridica ca să-mi permită s-o
penetrez pe deplin.

Cu o mână pe bara de fier şi cu cealaltă pe ceafa lui
Abby, m-am împins în ea iar şi iar, iar tot ce s-a
întâmplat între noi, toată durerea pe care o simţisem, a
fost dat uitării. Lumina se filtra pe fereastră în timp ce
broboane de sudoare ne acopereau, făcând să fie mai
uşor să alunec înainte şi înapoi.
Eram pe punctul de a termina când picioarele lui
Abby au început să-i tremure şi ea şi-a înfipt unghiile în
spatele meu. M-am ţinut şi m-am împins pentru ultima
dată în ea, mormăind odată cu spasmele intense care îmi
scuturau trupul.
Abby s-a relaxat pe saltea, cu părul transpirat şi cu
membrele moi. Gâfâiam de parcă tocmai terminasem de
alergat la maraton, transpiraţia curgându-mi pe la
tâmple, pe lângă urechi, pe faţă.
Ochii lui Abby s-au luminat când s-au auzit voci
murmurând la parter. M-am întors pe o parte,
examinându-i chipul cu o adoraţie pură.
— Spuneai că voiai doar să mă săruţi.
S-a uitat la mine aşa cum obişnuia s-o facă – aşa îmi
era uşor să mă prefac.
— Ce-ar fi să stai azi toată ziua în pat?
— Am venit aici să gătesc, ai uitat?
— Ba nu, ai venit să mă ajuţi pe mine să gătesc, iar eu
nu mă prezint la datorie în următoarele opt ore.
M-a mângâiat pe faţă, expresia de pe chipul ei
pregătindu-mă pentru ceea ce ar fi putut să-mi spună.

— Travis, cred că noi…
— N-o spune, bine? Nu vreau să mă gândesc la asta
până ce nu voi fi nevoit s-o fac.
M-am ridicat şi mi-am tras pe mine boxerii, ducândumă spre geanta lui Abby. I-am aruncat hainele pe pat,
apoi mi-am tras tricoul peste cap.
— Vreau să-mi amintesc ziua asta ca fiind o zi bună.
Părea că nu mult după ce ne-am trezit era vremea
prânzului. Timpul se grăbea, ziua trecea mult prea
repede. Mă îngrozea fiecare minut şi blestemam ceasul
care făcea ca seara să se apropie.
Fireşte, era peste puterile lui Abby. Nu conta nici
măcar faptul că pusese în scenă un spectacol, refuzam
până şi să mă gândesc la adevăr în timp ce ea era alături
de mine.
Când ne-am aşezat la masa de cină, tata a insistat să
tai eu curcanul, iar Abby a zâmbit mândră în timp ce mă
ridicam să fac onorurile.
Clanul Maddox a lichidat munca grea a lui Abby şi a
acoperit-o cu complimente.
— Am pregătit destul? A râs ea.
Tata zâmbea, trecându-şi furculiţa printre buze pentru
a o curăţa pentru desert.
— Abby, ai gătit din belşug. Am vrut doar să ne
ghiftuim ca să ne ajungă până la anul… Asta dacă nu
cumva vrei să repeţi figura la Crăciun. Acum eşti şi tu o
Maddox. Te aştept la fiecare sărbătoare, şi nu ca să

găteşti.
Odată cu vorbele tatei, adevărul s-a strecurat în mine
şi zâmbetul mi-a pălit.
— Mulţumesc, Jim!
— Tată, nu-i spune asta, a zis Trenton. Trebuie să
gătească. N-am mai mâncat o masă ca asta de când
aveam cinci ani!
Şi-a îndesat o jumătate de felie de plăcintă cu nuci de
pecan în gură, cu o exclamaţie nedesluşită de satisfacţie.
După ce fraţii mei au strâns masa şi au spălat vasele,
m-am aşezat cu Abby pe canapea, încercând să n-o ţin
prea strâns. Tata se retrăsese deja, cu burta plină, motiv
care-l făcea să fie prea obosit pentru a sta treaz.
I-am luat picioarele lui Abby în poala mea şi i-am
scos pantofii, masându-i tălpile cu degetele mari de la
mâini. Îi plăcea asta şi ştiam. Aş fi putut să încerc, în
mod subtil, să-i amintesc cât de buni eram împreună, cu
toate că în sinea mea ştiam că era timpul s-o las să
meargă mai departe.
Abby mă iubea, dar şi ţinea prea mult la mine să mă
trimită să-mi fac bagajele atunci când ar fi trebuit. Deşi
îi spusesem înainte că n-aş fi putut s-o părăsesc, mi-am
dat seama, în cele din urmă, că o iubeam prea mult
pentru a-i da viaţa peste cap rămânând sau s-o fi pierdut
complet forţându-ne să ieşim împreună până ce ne-am fi
urât reciproc.
— Asta a fost cea mai tare Zi a Recunoştinţei pe care

am avut-o de când a murit mama, i-am spus.
— Mie îmi pare bine c-am fost de faţă.
Am inspirat adânc.
— M-am schimbat, i-am spus, ducând o luptă cu mine
însumi referitoare la ce aveam să-i spun în continuare.
Nu ştiu ce s-a întâmplat cu mine în Vegas. Nu eram eu.
Mă tot gândeam la ce am putea cumpăra cu toţi banii ăia
şi mintea numai la asta îmi era. N-am înţeles cât de mult
te durea că voiam să te târăsc înapoi acolo, dar, undeva
în adâncul sufletului, cred că ştiam. Am meritat să mă
părăseşti. Am meritat toate nopţile nedormite şi durerea
pe care am simţit-o. Am avut nevoie de toate astea
pentru a-mi da seama cât de multă nevoie aveam de tine
şi că sunt dispus să fac orice pentru ca tu să rămâi în
viaţa mea. Ai spus că ai terminat-o cu mine şi am
acceptat asta. De când ne-am cunoscut, sunt o altă
persoană. M-am schimbat… în bine. Dar, indiferent cât
de mult aş încerca, se pare că mereu o dau în bară cu
tine. La început am fost prieteni şi, Pigeon, nu pot să te
pierd. Te voi iubi mereu, dar, dacă nu te pot face fericită,
nu prea are noimă să încerc să te împac. Nu mă pot
imagina să fiu cu altcineva, dar, atâta timp cât vom fi
prieteni, voi fi fericit.
— Vrei ca noi să fim prieteni?
— Vreau ca tu să fii fericită. Indiferent de ce e nevoie
pentru asta.
Ea a zâmbit, frângându-mi partea de inimă care voia

să retracteze ceea ce tocmai îi spusesem. O parte din
mine spera că ea avea să-mi spună să tac dracului din
gură deoarece ne aparţineam unul celuilalt.
— Pe cincizeci de dolari că o să-mi mulţumeşti pentru
asta atunci când o vei întâlni pe viitoarea ta soţie.
— Ăsta e un pariu uşor de câştigat, i-am spus.
Nu-mi puteam imagina o viaţă fără ea, iar ea se
gândea deja la viitorul nostru separaţi. Unica femeie cu
care aş fi vrut să mă căsătoresc vreodată tocmai îmi
frânsese inima.
Abby şi-a şters ochii, apoi s-a ridicat în picioare.
— Cred că e timpul să mă conduci acasă.
— Haide, Pidge! Iartă-mă, asta n-a fost ceva amuzant.
— Nu-i vorba de asta, Trav. Sunt obosită şi sunt gata
să merg acasă.
Am inspirat şi am dat aprobator din cap, ridicândumă. Abby i-a îmbrăţişat de rămas-bun pe fraţii mei şi l-a
rugat pe Trenton să-i transmită salutări tatei. Am
aşteptat în picioare la uşă, cu bagajele noastre, privindui pe toţi cum se puneau de acord să vină acasă de
Crăciun.
Când am încetinit pentru a opri la Morgan Hali, am
avut o senzaţie de sfârşit, dar asta nu m-a împiedicat sămi simt inima fărâmiţându-mi-se.
M-am aplecat s-o sărut pe obraz, apoi i-am ţinut uşa
deschisă, privind-o cum intra în clădire.
— Îţi mulţumesc pentru ziua de azi. Nici nu ştii cât de

fericiţi i-ai făcut pe-ai mei.
Abby s-a oprit la baza scărilor şi s-a întors.
— Mâine ai de gând să le spui, nu-i aşa?
Am aruncat o privire spre Charger, încercând să-mi
împiedic lacrimile să curgă.
— Sunt aproape convins că deja ştiu. Nu eşti singura
cu un chip de pe care nu se poate citi nimic, Pidge.
Am lăsat-o singură pe trepte, refuzând să mă uit
înapoi. De acum înainte, iubirea vieţii mele era doar o
cunoştinţă. Nu eram sigur ce expresie aveam pe chip,
însă nu voiam ca ea s-o vadă.
Chargerul a protestat când am accelerat dincolo de
limita de viteză înapoi spre casa tatei. M-am dus
împleticindu-mă în camera de zi, iar Thomas mi-a
înmânat o sticlă de whisky. Aveau fiecare câte un pahar.
— Le-ai spus? L-am întrebat pe Trenton, cu o voce
spartă.
Trenton a dat afirmativ din cap. Am căzut în genunchi
şi fraţii mei m-au înconjurat, punându-şi mâinile pe
capul şi pe umerii mei în semn de sprijin.

XXIV
UITARE
— Te sună iarăşi Trent! Răspunde la telefon! A ţipat
Shepley din camera de zi.

Îmi ţineam telefonul pe televizor. Cel mai îndepărtat
punct din apartament faţă de dormitor.
În primele zile chinuitoare fără Abby, l-am încuiat în
torpedoul Chargerului. Shepley mi l-a adus înapoi,
argumentând că ar fi trebuit să fie în apartament în caz
că suna tata. Incapabil să combat acea logică, am fost de
acord, dar numai dacă rămânea pe televizor.
Nevoia imperioasă de a-l lua şi de a o suna pe Abby
era, de altfel, înnebunitoare.
— Travis! Telefonul tău!
Priveam în gol la tavanul alb, recunoscător că ceilalţi
fraţi ai mei pricepuseră aluzia şi eram iritat de faptul că
Trenton n-o pricepuse. Mă ţinuse ocupat sau mă
îmbătase nopţile, însă mă şi suna în fiecare pauză cât
timp era la serviciu. Aveam senzaţia că eram cumva sub
supravegherea clanului Maddox pentru prevenirea
sinuciderii.
După două săptămâni şi jumătate din vacanţa de iarnă,
imboldul de a o suna pe Abby se transformase în nevoie.
Accesul la mobilul meu părea o idee proastă.
Shepley a împins uşa, deschizând-o, şi mi-a aruncat
telefonul. Acesta a aterizat pe pieptul meu.
— Doamne, Shep! Ţi-am spus să…
— Ştiu ce mi-ai spus. Ai optsprezece apeluri ratate.
— Toate de la Trent?
— Unul e de la Asociaţia Purtătorilor Anonimi de
Chiloţi.

Am ridicat telefonul de pe mine, mi-am îndreptat
braţul şi apoi am deschis palma, lăsând plasticul dur să
cadă pe podea.
— Trebuie să beau ceva.
— Trebuie să faci un duş. Miroşi ca naiba. De
asemenea, trebuie să te speli şi pe afurisiţii tăi de dinţi,
să te bărbiereşti şi să te dai cu déodorant.
M-am ridicat în şezut.
— Vorbeşti prea mult, Shep, dar dă-mi voie să-ţi
reamintesc că ţi-am spălat rufele şi ţi-am făcut supă trei
luni de zile după episodul cu Anya.
A rânjit.
— Cel puţin, eu m-am spălat pe dinţi.
— Trebuie să-mi programezi o altă luptă, i-am spus,
căzând la loc pe pat.
— Tocmai ai avut una acum două nopţi şi încă una
săptămâna trecută. Sumele au fost reduse din pricina
vacanţei. Adam n-o să vrea să programeze nicio luptă
până la reînceperea semestrului.
— Atunci, adu localnicii.
— Prea riscant.
— Shepley, sună-l pe Adam!
Shepley a venit spre patul meu, a ridicat mobilul de
jos, a tastat câteva cifre, apoi mi-a aruncat din nou
telefonul pe piept.
— Sună-l tu!
— Ticăloşiile! Ce-ai mai făcut? De ce nu răspunzi la

telefon? Vreau să ieşim diseară! Mi-a zis Trenton.
Am mijit ochii privind ceafa vărului meu, însă el a
părăsit încăperea fară să se uite înapoi.
— N-am chef, Trent. Sun-o pe Cami.
— E barmaniţă. E ajunul Anului Nou. Totuşi, putem
merge s-o vedem! Dacă nu ai alte planuri…
— Nu. N-am alte planuri.
— Vrei să zaci şi să mori?
— Cam aşa ceva, am oftat eu.
— Travis, te iubesc, frăţioare, dar te porţi ca un
fătălău. Ea a fost iubirea vieţii tale. Am priceput. E
naşpa. Ştiu. Dar, fie că-ţi place, fie că nu, viaţa trebuie
să meargă înainte.
— Mulţumesc, domnule Rogers.
— Nu eşti suficient de în vârstă ca să ştii măcar cine-i
ăsta.
— Thomas ne-a obligat să-l vedem în reluare, îţi
aminteşti?
— Nu. Ascultă! Ies la nouă. La zece vin să te iau.
Dacă nu eşti îmbrăcat şi pregătit, iar prin pregătit înţeleg
spălat şi bărbierit, am să sun o droaie de oameni şi o să
le spun că dai o petrecere la tine acasă cu şase butoaie
de bere gratis şi cu prostituate.
— Fir-ar să fie, Trenton, să nu faci asta!
— Ştii bine că o voi face. Ultimul avertisment. Ora
zece, sau de nu, pe la unsprezece vei avea musafiri. Unii
naşpa.

Am mârâit.
— Te urăsc, fir-ai tu să fii!
Înainte să închidă, sunetul telefonului mi-a zgâriat
auzul. Cunoscându-l pe Trent, probabil că suna din
biroul şefului său, lăsat pe spătarul scaunului şi cu
picioarele pe birou.
M-am ridicat în şezut, uitându-mă în jurul meu.
Pereţii erau goi, lipsiţi de fotografiile lui Abby care
umpleau odinioară albul lor. Din nou, sombreroul atârna
deasupra patului meu, etalat cu mândrie după ruşinea de
a fi fost înlocuit cu fotografia alb-negru în care eram
împreună cu Abby.
Trenton chiar vorbea serios când spunea că intenţiona
să-mi facă una ca asta. M-am închipuit stând la bar, cu
oamenii sărbătorind în jurul meu, ignorând faptul că
eram nefericit şi – conform lui Shepley şi lui Trenton –
că mă comportam ca un fătălău.
Anul trecut dansasem cu Megan şi sfârşisem prin a o
duce acasă pe Kassie Beck, care ar fi fost una bună,
demnă de a fi inclusă pe listă, dacă n-ar fi vomat în
debaraua de pe hol.
Mă întrebam ce planuri avea Abby pentru acea seară,
însă am încercat să nu-mi las mintea să hoinărească prea
departe pe tărâmul celor cu care s-ar fi putut ea întâlni.
Shepley nu-mi menţionase că America ar fi avut planuri.
Neştiind sigur dacă nu cumva astea îmi erau ţinute
ascunse dinadins, să fi insistat ar fi însemnat, chiar şi

pentru mine, că eram prea masochist.
Când am deschis sertarul noptierei, acesta a scârţâit.
Degetele mele au pipăit spre fundul acestuia şi s-au
oprit pe colţurile unei cutiuţe. Am scos-o cu grijă,
ţinând-o la pieptul meu. Pieptul mi se ridica şi cobora,
acompaniat de un oftat, apoi am deschis cutiuţa,
tresărind la vederea diamantului care scânteia în interior.
Exista un singur deget pe care să se fi potrivit cercul de
aur şi, cu fiecare zi care trecea, visul părea din ce în ce
mai posibil.
Am ştiut atunci când am cumpărat inelul că aveau să
treacă ani până să i-l dau lui Abby, însă avea noimă să-l
ţin în caz că s-ar li întâmplat ca momentul perfect să se
ivească. Faptul că ştiam că era acolo îmi dădea ceva ce
să aştept cu nerăbdare, chiar şi acum. Înăuntrul acelei
cutii se găsea dramul de speranţă care îmi mai rămăsese.
După ce am pus diamantul la loc şi mi-am transmis
mie însumi un lung îndemn mental, m-am târât, într-un
final, spre baie, ferindu-mă în mod intenţionat să-mi
privesc imaginea din oglindă. Duşul şi bărbieritul nu
mi-au îmbunătăţit starea de spirit şi nici spălatul pe dinţi
n-a făcut-o (mai târziu aveam să-i scot ochii lui Shepley
cu asta). M-am îmbrăcat cu o cămaşă neagră şi cu o
pereche de blugi albaştri, apoi m-am încălţat cu cizmele
negre.
Shepley a ciocănit la uşă şi a intrat, îmbrăcat şi gata şi
el de plecare. Nu prea ştiu de ce eram surprins. Fără

America acolo, el n-ar fi avut planuri cu nimeni
altcineva în afară de noi.
— E totul în regulă?
— Da. Da, doar că… bănuiesc că tu şi cu Trenton aţi
aranjat asta dinainte.
— Păi, da, a zis el, sceptic şi poate uşor amuzat la
gândul că mă prinsesem.
De afară s-a auzit claxonul maşinii, iar Shepley a
făcut semn spre hol cu degetul lui mare.
— Hai s-o ştergem.
Am dat aprobator din cap şi am ieşit după el. Maşina
lui Trenton mirosea a colonie şi a ţigări. Mi-am vârât un
Mariboro în gură şi mi-am săltat fundul în aşa fel încât
să-mi scot bricheta din buzunar.
— Aşadar, la The Red e aglomerat, dar Cami i-a zis
tipului de la intrare să ne lase să intrăm. Au o formaţie
care cântă live, cred. Ar trebui să fie o chestie bună.
— Să-mi pierd vremea cu beţivanii noştri, rataţii de
colegi ai mei, într-un centru universitar mort. O
grozăvie, am mormăit eu.
Trenton mi-a zâmbit.
— Vine o prietenă. O să vezi.
Am ridicat din sprâncene a mirare.
— Să nu-mi spui că ai făcut aşa ceva.
La uşă erau grămadă câţiva oameni, aşteptând ca alţii
să plece şi ei să poată intra. Am trecut de ei, neluând în
seamă protestele lor, şi am plătit, apoi am mers drept

înainte.
La intrare era aşezată o masă, care fusese plină cu
pălării de revelion, pahare, baghete luminoase şi
kazoouri. Chestiile gratuite se cam terminaseră, dar asta
nu l-a împiedicat pe Trenton să găsească o pereche de
ochelari caraghioşi în forma cifrelor noului an. Pe podea
era împrăştiat sclipici şi formaţia cânta „Hungry Like
the Wolf”.
M-am uitat urât la Trenton, care s-a prefăcut că nu
observă. Shepley şi cu mine l-am urmat pe fratele meu
mai mare la bar, unde Cami desfăcea capacele de la
sticle şi amesteca băuturile cu toată viteza, oprindu-se
numai din când în când pentru a bate sumele de bani în
casa de marcat sau pentru a face nota cuiva. Borcanele
ei pentru bacşiş dădeau pe dinafară şi de aceea ea era
nevoită să îndese verzişorii mai bine înăuntru atunci
când cineva mai adăuga o bancnotă.
Când l-a văzut pe Trenton, ochii i s-au luminat.
— Ai reuşit!
Cami a luat trei sticle de bere, le-a deschis şi le-a pus
pe bar în faţa lui.
— Am spus că voi veni.
I-a zâmbit, aplecându-se peste bar pentru a o săruta
uşor pe buze.
Ăsta a fost sfârşitul conversaţiei lor, căci ea s-a întors
iute pentru a trimite o sticlă de bere spre capătul
tejghelei şi încordându-şi auzul pentru a lua o altă

comandă.
— E bună, a spus Shepley, urmărind-o cu privirea.
Trenton i-a zâmbit.
— Cu siguranţă e.
— Tu cumva…? Am început eu.
— Nu, a zis Trent, clătinând din cap. Nu încă. Lucrez
la asta. Are un ticălos de prieten din timpul colegiului,
din Caii. Nu mai trebuie decât ca el s-o mai scoată o
dată din răbdări ca ea să-şi dea seama ce pisălog e.
— Succes! I-a urat Shepley, luând o gură din berea
lui.
Trenton şi cu mine am reuşit să-i intimidăm suficient
de mult pe unii de la o masă încât să plece, ca atare neam făcut cu nonşalanţă stăpâni asupra ei pentru a ne
începe noaptea de băut şi de urmărit cu privirea
oamenii. Eram bucuros că eram la al patrulea shot de
Cuervo, când a început cea de-a doua baladă a serii, de
prin anii 1980.
— Formaţia asta e naşpa, Trent, am ţipat eu pentru a
mă face auzit peste zgomotul din local.
— Tu pur şi simplu nu apreciezi hair metalul! A ţipat
şi el drept răspuns. Hei! Uită-te acolo! Mi-a zis, arătând
spre ringul de dans.
O roşcată umbla agale prin mijlocul mulţimii, un
zâmbet luminându-i chipul palid.
Trenton s-a ridicat s-o îmbrăţişeze, iar ei i s-a lăţit
zâmbetul.

— Bună, T! Ce-ai mai făcut în ultima vreme?
— Bine! Bine! Am muncit. Tu?
— Grozav! Acum locuiesc în Dallas. Lucrez la o
firmă de PR.
Ochii ei au cercetat masa noastră, trecând de la
Shepley la mine şi înapoi.
— O, Doamne-Dumnezeule! Ăsta e fratele tău cel mai
mic? Ţi-am fost cândva dădacă.
M-am mirat. Ea avea bucle şi rotunjimi ca ale unui
model din pozele de prins pe perete din anii 1940. Eram
convins că dacă aş fi petrecut ceva timp cu ea în anii
mei de formare, mi-aş fi amintit.
Trent a zâmbit.
— Travis, ţi-o aminteşti pe Carissa, nu-i aşa? A
absolvit odată cu Tyler şi Taylor.
Carissa mi-a întins mâna şi eu i-am strâns-o o dată.
Mi-am vârât între dinţi filtrul unei ţigări şi am scăpărat
bricheta.
— Nu cred că-mi amintesc, i-am spus, vârându-mi
pachetul aproape gol în buzunarul din faţă al cămăşii.
— Nu erai prea mare, a spus ea, surâzând.
Trenton a gesticulat spre Carissa.
— Tocmai a trecut printr-un divorţ urât de Seth
Jacobs. Ţi-l aminteşti pe Seth?
Am clătinat din cap în semn că nu, deja sătul de jocul
pe care îl juca Trenton. Carissa a luat paharul de shot
care era în faţa mea, l-a dat peste cap, apoi s-a apropiat

de mine.
— Am auzit că şi tu ai trecut printr-o perioadă urâtă în
ultima vreme. Poate că am putea să ne ţinem companie
reciproc în noaptea asta?
După privire, mi-am dat seama că ea era beată… şi
singură.
— Nu sunt în căutarea unei dădace, i-am spus,
trăgând un fum.
— Ei bine, poate doar o prietenă? A fost o noapte
lungă. Am venit aici de una singură deoarece prietenele
mele sunt toate măritate, ştii? A chicotit ea.
— Nu prea.
Carissa s-a uitat în jos şi eu m-am simţit puţin
vinovat. Mă purtam ca o cizmă, iar ea nu făcuse nimic
să merite asta.
— Hei, îmi pare rău, i-am zis. Nu prea vreau să mă
aflu aici.
Carissa a ridicat din umeri.
— Nici eu. Însă n-am vrut să fiu singură.
Formaţia s-a oprit, iar solistul începuse numărătoarea
inversă. Carissa a privit în jur, apoi din nou spre mine,
cu ochii ei strălucitori. I-a căzut privirea asupra buzelor
mele, apoi, la unison, mulţimea a urlat: LA MULŢI ANI!
Formaţia cânta o versiune neşlefuită a melodiei „Auld
Lang Syne”, iar în acel moment, Carissa şi-a lipit buzele
de ale mele. O clipă, gura mea s-a plimbat peste a ei,
însă buzele îmi erau atât de străine, atât de diferite de

cele cu care eram obişnuit, încât n-au făcut decât să facă
amintirea lui Abby şi mai vie, iar faptul că-mi dădeam
seama că ea nu mai era, şi mai dureros.
M-am desprins şi m-am şters la gură cu mâneca.
— Îmi pare tare rău, mi-a zis Carissa, privindu-mă
cum părăseam masa.
Mi-am făcut loc prin mulţime spre toaleta bărbaţilor şi
m-am încuiat în singura cabină. Mi-am scos mobilul şi
l-am ţinut în mâini, vederea înceţoşându-mi-se şi pe
limbă simţind gustul neplăcut al tequilei.
Probabil că Abby e şi ea beată, am gândit eu. Nu i-ar
păsa dacă aş suna-o. E Anul Nou. S-ar putea chiar să
aştepte s-o sun eu.
Am derulat agenda, oprindu-mă la Pigeon. Mi-am
răsucit încheietura mâinii, văzând acelaşi nume tatuat pe
pielea mea. Dacă Abby y Cântec tradiţional din noaptea
de Anul Nou în spaţiul anglo-saxon.
Ar fi vrut să vorbească cu mine, m-ar fi sunat. Şansa
mea venise şi plecase şi i-am spus, acasă la tatăl meu, că
aveam s-o las să-şi vadă de viaţa ei. Băut sau nu, s-o sun
ar fi însemnat o dovadă de egoism.
A bătut cineva la uşa cabinei.
— Trav? M-a strigat Shepley. Eşti bine?
Am descuiat uşa şi am ieşit, ţinând telefonul în mână.
— Ai sunat-o?
Am dat din cap în semn că nu, apoi m-am uitat la
peretele cu faianţă aflat în faţa mea. Mi-am luat elan,

apoi am aruncat telefonul, privindu-l cum se sparge întrun milion de bucăţi şi se împrăştie pe podea. Un biet
ticălos care stătea în picioare în faţa pisoarului s-a
speriat şi, cu capul între umeri, a rupt-o la fugă pe scări.
— Nu, i-am zis. Şi nici n-am de gând s-o fac.
Shepley m-a urmat înapoi la masă, fară să scoată
vreun cuvânt. Carissa plecase şi pe masă ne aşteptau trei
shoturi proaspete.
— M-am gândit că ea ţi-ar mai abate atenţia, Trav.
Îmi pare rău. Pe mine mereu mă face să mă simt bine să
i-o trag unei tipe cu adevărat sexy de fiecare dată când
mă aflu în starea în care eşti tu, mi-a zis Trenton.
— În cazul ăsta, n-ai fost în starea asta, i-am spus,
terminându-mi shotul meu.
M-am ridicat în picioare, prinzându-mă cu mâna de
muchia mesei pentru echilibru.
— E timpul să mă duc acasă şi să-mi pierd cunoştinţa,
băieţi.
— Eşti sigur? M-a întrebat Trenton, arătând cam
dezamăgit.
După ce Trenton i-a captat atenţia lui Cami destul
timp cât să-i spună la revedere, ne-am croit drum spre
Intrepid. Înainte să pornească maşina, s-a uitat la mine.
— Crezi că o să te vrea înapoi?
— Nu.
— Atunci, poate că a sosit vremea să accepţi asta.
Numai dacă nu cumva n-o s-o mai vrei deloc în viaţa ta.

— Încerc.
— Vreau să spun, când reîncepe semestrul. Să pretinzi
că era aşa cum fusese înainte s-o fi văzut goală.
— Trent, taci din gură!
Trenton a pornit motorul şi a dat cu spatele.
— Pur şi simplu, mă gândeam, a zis el, răsucind
volanul şi apoi punând maneta schimbătorului în viteză,
că erai fericit când voi doi eraţi şi prieteni. Ar fi posibil
să revii la asta. Poate fiindcă nu te crezi în stare e
motivul pentru care eşti atât de nefericit.
— Poate, i-am spus, privind în gol pe geam.
Prima zi a semestrului de primăvară sosise în sfârşit.
N-am dormit toată noaptea, perpelindu-mă, răsucindumă de pe-o parte pe alta şi anticipând cu nerăbdare
revederea cu Abby. În pofida nopţii mele nedormite,
eram hotărât să fiu tot numai zâmbet, să nu las pe
nimeni să-şi dea seama cât de mult sufeream, nici pe
Abby şi nici pe altcineva.
La prânz, inima aproape că mi-a sărit din piept când
am văzut-o. Arăta diferit, dar în acelaşi timp la fel.
Diferenţa era că părea oarecum o străină. Nu puteam,
pur şi simplu, să mă duc la ea şi s-o sărut sau s-o mângâi
ca altădată. Văzându-mă, Abby a clipit o dată din ochii
ei mari, iar eu i-am zâmbit şi i-am făcut cu ochiul,
aşezat la capătul mesei noastre obişnuite. Jucătorii de
fotbal erau ocupaţi cu criticile legate de meciul pierdut
în faţa colegiului State, astfel încât am încercat să-i

calmez spunându-le câteva dintre experienţele mele
colorate de peste vacanţă, ca de exemplu faptul că-l
văzusem pe Trenton salivând după Cami sau momentul
când intrepid-ul i s-a stricat, iar noi aproape că am fost
arestaţi pentru că ne îmbătaserăm în locuri publice şi
cum am ajuns să ne ducem acasă pe jos.
L-am văzut cu coada ochiului pe Finch îmbrăţişând-o
pe Abby, iar pentru o clipă m-am întrebat dacă îşi dorea
să plec sau dacă era supărată.
Orice ar fi fost, îmi displăcea că nu ştiam.
Aruncându-mi în gură ultima bucăţică de ceva foarte
prăjit şi dezgustător, m-am ridicat, mi-am dus tava şi mam îndreptat spre Abby, punându-mi mâinile pe umerii
ei.
— Ce părere ai despre cursurile tale, Shep? Am
întrebat, dorindu-mi ca vocea mea să sune obişnuit.
Shepley a făcut o grimasă.
— Prima zi e nasoală. Ore de expus programe şi
regulamente. Nici măcar nu ştiu de ce mă duc în prima
săptămână. Dar tu?
— Ăăă… totul face parte din joc. Dar tu ce părere ai,
Pidge?
Am încercat să nu las tensiunea din umeri să-mi
afecteze mâinile.
— La fel.
Vocea îi era mică, distantă.
— Ai avut o vacanţă plăcută? Am întrebat-o,

legănând-o jucăuş dintr-o parte în cealaltă.
— Destul de bună.
Da. Asta era ciudat ca naiba.
— Drăguţ. Mai am un curs. Pe mai târziu.
Am ieşit din cantină repede, vârând mâna în buzunar
după pachetul de Mariboro chiar înainte să ies pe uşa
dublă din metal, împingând-o cu umărul.
Următoarele două ore au fost o adevărată tortură.
Unicul loc pe care îl percepeam ca pe un paradis sigur
era propriul meu dormitor, departe de campus, departe
de orice îmi amintea că eram singur şi departe de restul
lumii, care îşi continua existenţa, fără să dea doi bani pe
faptul că durerea mea era palpabilă. Shepley îmi tot
spunea că după un timp n-avea să mai fie atât de rău,
dar se părea că nu se schimba câtuşi de puţin.
M-am întâlnit cu vărul meu în parcarea din faţa
clădirii Morgan Hali, încercând din răsputeri să nu mă
zgâiesc la intrarea în clădire. Shepley părea nervos, aşa
că n-am prea vorbit pe drumul spre apartament.
Când am ajuns în parcare, el a oftat. În mine se dădea
o luptă – să-l întreb sau nu dacă avea probleme cu
America, însă nu eram sigur că voi putea face faţă
necazului lui şi necazului meu.
Mi-am înşfăcat rucsacul de pe bancheta din spate şi
am deschis portiera, oprindu-mă în faţa uşii doar cât s-o
descui.
— Hei! A strigat Shepley, închizând uşa în urma lui.

Eşti bine?
— Mda, i-am răspuns de pe hol, fără să mă întorc.
— La cantină a fost cam ciudat.
— Aşa cred şi eu, i-am spus, făcând încă un pas.
— Aşadar, ăăă… ar trebui probabil să-ţi spun ceva ce
am auzit fără să vreau. Adică… La naiba, Trav, nu ştiu
dacă să-ţi spun sau nu. Nu ştiu dacă îţi va fi mai bine
sau mai rău.
M-am întors pe călcâie.
— Ai auzit? De la cine?
— Mare vorbea cu Abby. S-a… au zis ceva de genul
că Abby a fost nefericită toată vacanţa.
Am rămas tăcut, încercând să respir firesc.
— Ai auzit ce-am spus? M-a întrebat Shepley,
ridicând din sprâncene.
— Ce înseamnă asta? Am vrut eu să ştiu, fluturând
din mâini. A fost nefericită fără mine? Fiindcă nu mai
suntem prieteni? Sau ce?
Shepley a dat din cap.
— Cu certitudine o idee proastă.
— Spune-mi! Am ţipat eu, simţind că tremur. Nu
pot… nu pot să mai continui să mă simt aşa.
Am aruncat cheile în hol, izbindu-le de perete.
— Azi de-abia m-a băgat în seamă şi tu-mi spui că mă
vrea înapoi? Ca prieten? Aşa cum a fost înainte de
Vegas? Sau ea e nefericită, aşa, în general?
— Nu ştiu.

Mi-am lăsat geanta să cadă pe podea şi i-am tras un
şut în direcţia lui Shepley.
— De… de ce-mi faci una ca asta, omule? Crezi că nu
sufăr destul? Crede-mă, e prea mult.
— Îmi pare rău, Trav. M-am gândit doar că eu aş vrea
să ştiu… dacă aş fi în locul tău.
— Nu eşti în locul meu! Las-o baltă, Shep! Las-o
baltă, la naiba! Am trântit uşa de la camera mea şi m-am
aşezat pe pat, lăsându-mi capul pe braţe. Shepley a
întredeschis uşa.
— Eu nu încerc să fac să fie mai rău, dacă asta crezi.
Dar ştiu că dacă ai fi aflat mai târziu, mi-ai fi tăbăcit
fundul fiindcă nu ţi-am zis. Asta e tot ce vreau să-ţi
spun.
Am dat o dată din cap.
— Bine.
— Crezi… crezi că dacă te-ai concentra asupra a tot
ceea ce a trebuit să înduri cu ea, ar face să-ţi fie mai
uşor?
Am oftat.
— Am încercat. Mereu ajung la acelaşi gând.
— Care-i ăla?
— Acum, că s-a terminat, mi-aş dori să iau tot răul
înapoi… astfel încât să rămână partea bună.
Shepley s-a uitat de jur împrejur, încercând să se
gândească la ceva mângâietor să-mi spună, dar era în
mod evident în pană de idei. I-a sunat telefonul.

— E Trent, a zis Shepley, citind numele de pe ecran.
I s-a luminat privirea.
— Vrei să bei ceva cu el la The Red? Azi iese la cinci.
I s-a stricat maşina şi vrea să-l duci s-o vadă pe Cami.
Ar trebui să te duci, omule. Ia maşina mea.
— În regulă. Dă-i de ştire că vin.
Mi-am şters nasul înainte să mă ridic.
Undeva între momentul în care am părăsit
apartamentul şi cel în care am tras pe pietrişul din
parcarea salonului de tatuaje unde lucra Trenton,
Shepley îl pusese la curent cu ziua de rahat pe care o
avusesem. Trenton a renunţat să-mi ceară să mergem
direct la The Red Doors de îndată ce s-a urcat pe locul
din dreapta, insistând, în schimb, să mergem acasă să se
schimbe.
Când am ajuns la bar, eram singuri, cu excepţia lui
Cami, a proprietarului şi a câtorva tipi nelipsiţi de la
barul lui Cami, dar era în mijlocul săptămânii – ora de
audienţă maximă a celor de la colegiu la bar şi noaptea
berilor ieftine. N-a durat mult până ce încăperea s-a
umplut de lume.
Eram deja ameţit bine când Lexi şi câteva dintre
prietenele ei şi-au făcut apariţia, dar n-am catadicsit sămi ridic privirea până ce n-a apărut Megan.
— Maddox, arăţi cam luat.
— Nţ, i-am spus, încercând să-mi fac membrele
amorţite s susţină cele spuse.

— Hai să dansăm, a bâzâit ea, trăgându-mă de braţ.
— Nu cred că pot, am intervenit, clătinându-mă.
— Nu cred c-ar trebui, a spus Trenton, amuzat.
Megan mi-a făcut cinste cu o bere şi s-a aşezat pe
scaunul de lângă mine. În zece minute, îşi făcea de lucru
cu tricoul meu şi mă mângâia pe braţe, nu prea subtil,
apoi pe mâini. Chiar înainte de închiderea barului, s-a
ridicat de pe scaun şi stătea în picioare alături de mine –
sau, mai degrabă, îmi încălecase un picior.
— N-am văzut motorul afară. Te-a adus Trenton cu
maşina?
— Nu. Am venit cu maşina lui Shepley.
— Iubesc maşina aia, a gângurit ea. Ar trebui să mă
laşi pe mine să te conduc acasă.
— Vrei să conduci Chargerul? Am întrebat-o,
bolborosind cuvintele.
I-am aruncat o privire lui Trenton, care îşi înăbuşea un
hohot de râs.
— Probabil că nu e o idee proastă, frăţioare. Fii
precaut… pe toate planurile.
Megan m-a tras de pe scaun, apoi m-a scos din bar,
cărându-mă în parcare. Era îmbrăcată cu un top cu
paiete şi o fustă de blugi şi în picioare avea o pereche de
botine, dar nu părea să bage de seamă frigul – dacă era
frig. Nu-mi dădeam seama.
A chicotit când mi-am petrecut braţul pe după umerii
ei pentru a-mi ţine echilibrul. Când am ajuns pe partea

dreaptă a maşinii lui Shepley, Megan s-a oprit din
chicotit.
— Unele lucruri nu se schimbă niciodată, nu, Travis?
— Bănuiesc că nu, i-am răspuns, holbându-mă la
buzele ei.
Megan m-a prins cu braţele pe după gât şi m-a tras în
maşină, neezitând să-şi îndese limba în gura mea. Era
umedă şi moale şi vag familiară.
După câteva minute de jucat de-a prinsul de fund şi
de-a schimbatul salivei, ea şi-a săltat picioarele,
punându-şi-le pe după talia mea. Am apucat-o de coapsă
şi m-am izbit cu pelvisul într-al ei. Ea s-a lovit cu fundul
de portiera maşinii şi mi-a gemut în gură.
Lui Megan mereu îi plăcuse duritatea. Limba ei şi-a
făcut cărare pe gâtul meu, în jos şi atunci mi-am dat
seama că era frig, simţind cum căldura lăsată de gura ei
se evapora cu viteză în aerul rece de iarnă.
Megan m-a apucat cu mâinile de sex, zâmbind, căci
era exact acolo unde voia ea să fie.
— Mmmmm, Travis, a murmurat, muşcându-mă de
buză.
— Pigeon!
Cuvântul a ieşit înăbuşit, întrucât îmi lipisem gura de
a ei. La acea oră din noapte era uşor să mă prefac.
Megan a chicotit.
— Poftim?
În stilul ei caracteristic, Megan n-a cerut nicio

explicaţie atunci când eu nu i-am răspuns.
— Hai să mergem în apartamentul tău, mi-a zis,
luându-mi cheile din mână. Colegei mele de cameră îi
este rău.
— Da? Am întrebat-o, trăgând de mânerul portierei.
Chiar vrei să conduci Chargerul?
— Mai bine eu decât tu, mi-a zis, sărutându-mă
pentru o ultimă dată înainte de a se muta pe scaunul
şoferului.
În timp ce conducea, râdea şi vorbea despre vacanţa
ei, iar cu o mână mă descheia la jeanşi şi îşi strecura
mâna înăuntru. Era un lucru bun că eram beat, căci nu
mi-o mai pusesem de la Ziua Recunoştinţei. Altminteri,
când am fi ajuns la apartament, Megan ar fi trebuit să-şi
cheme un taxi şi să-mi spună noapte bună.
La jumătatea drumului spre casă, mi-am amintit de
bolul gol.
— Stai o secundă, i-am spus, arătând undeva pe
stradă. Opreşte la Swift Mart. Trebuie să luăm nişte…
Megan şi-a vârât mâna în poşetă şi a scos câteva
prezervative.
— Problemă rezolvată.
M-am lăsat pe spate şi am zâmbit. Cu certitudine, ea
era genul meu de fată. Megan a parcat în locul obişnuit
al lui Shepley, deoarece mai fusese acolo de suficiente
ori încât să ştie. A fugit pe treptele înguste, încercând să
se grăbească cu tocurile înalte.

M-am sprijinit de ea pentru a urca pe scări, iar ea a
râs, cu gura lipită de a mea, când în cele din urmă miam dat seama că uşa era deja descuiată şi m-am împins
în ea.
La jumătatea sărutului, am încremenit. Abby stătea în
picioare în camera din faţă, cu Toto în braţe.
— Pigeon! Am exclamat uluit.
— Am găsit-o! A strigat America, ieşind în fugă din
camera lui Shepley.
— Ce cauţi aici? Am întrebat-o.
Expresia de pe chipul lui Abby s-a metamorfozat din
surpriză în mânie.
— Mă bucur să văd că te simţi din nou ca Trav cel
vechi.
— Tocmai plecam, a mârâit America.
A apucat-o pe Abby de mână şi s-a strecurat pe lângă
mine şi Megan. A durat o clipă să reacţionez, dar mi-am
croit drum pe scări, pentru prima dată observând Honda
iubitei lui Shepley. Prin minte mi-a trecut un şir de
înjurături.
Fără să mă gândesc, am apucat-o pe Abby de palton.
— Unde te duci?
— Acasă, mi-a trântit-o ea, netezindu-şi paltonul întrun acces de mânie.
America mergea în spatele lui Abby, cu zăpada
îngheţată scârţâindu-i sub tălpi şi, brusc, Shepley a
apărut lângă mine, cu privirea plină de îngrijorare

aţintită asupra iubitei lui.
Abby şi-a ridicat bărbia.
— Îmi pare rău. Dacă ştiam că vei fi aici, n-aş fi venit.
Mi-am vârât mâinile în buzunarele de la palton.
— Pidge, poţi să vii aici oricând doreşti. Niciodată nam vrut să stai în altă parte.
— Nu vreau să te întrerup.
S-a uitat spre capul scărilor, unde Megan stătea şi
privea.
— O seară plăcută! Mi-a zis, răsucindu-se pe călcâie.
Am prins-o de braţ.
— Aşteaptă! Eşti supărată?
Şi-a smuls paltonul din strânsoarea mea.
— Vezi tu – a râs ea scurt – nici măcar nu ştiu de ce
sunt surprinsă.
Se prea poate să fi râs, însă în ochi i se citea ura.
Indiferent de ceea ce făceam – să merg mai departe fără
ea sau să zac în pat agonizând din pricina pierderii ei –
Abby oricum m-ar fi urât.
— Cu tine nu pot să câştig! Nu pot să câştig cu tine!
Spui că s-a terminat, iar eu sunt al dracului de nefericit
aici! A trebuit să-mi, fac telefonul bucăţi ca să nu te pot
suna în fiecare minut al fiecărei afurisite de zile – a
trebuit să joc teatru la şcoală, cum că totul e în regulă,
aşa încât tu să poţi să fii fericită… Şi, în mama mă-sii,
tot tu eşti supărată pe mine? Mi-ai frânt afurisita de
inimă! Am ţipat eu.

— Travis, eşti beat. Las-o pe Abby să se ducă acasă!
Mi-a zis Shepley
Am apucat-o pe Abby de umeri şi am tras-o mai
aproape, uitându-mă în ochii ei.
— Mă vrei sau nu? Nu poţi să continui să-mi faci
asta, Pidge!
— N-am venit aici să te văd pe tine.
— N-o vreau pe ea, am spus, holbându-mă la buzele
ei. Pigeon, sunt al naibii de nefericit!
M-am aplecat s-o sărut, dar ea m-a apucat de bărbie şi
m-a ţinut la distanţă.
— Travis, ai pe buze rujul ei, mi-a zis dezgustată.
Am făcut un pas înapoi şi mi-am ridicat tricoul,
ştergându-mă la gură. Dârele roşii erau imposibil de
negat.
— Pur şi simplu, am vrut să uit. Măcar pentru o
afurisită de noapte.
Lui Abby i-a curs o lacrimă pe obraz, dar şi-a şters-o
pe loc.
— Atunci, nu mă lăsa să te opresc.
S-a întors să plece, dar am prins-o din nou de braţ.
Ceva blond, înceţoşat, mi-a apărut brusc în faţă,
năpustindu-se asupra mea şi lovindu-mă cu pumni mici,
dar răi.
— Las-o în pace, ticălos ce eşti!
Shepley a prins-o pe America, însă ea l-a împins,
răsucindu-se să mă plesnească peste faţă. Sunetul

palmei ei lipite de obrazul meu a fost puternic şi eu am
tresărit. Preţ de o clipă, toată lumea a încremenit, şocată
de neaşteptata izbucnire de mânie.
Shepley şi-a tras din nou iubita, ţinând-o de
încheieturile mâinilor şi târând-o spre Honda în timp ce
se zbătea. I se împotrivea violent, parul blond
fluturându-i în toate părţile în timp ce încerca să scape.
— Cum ai putut? Ea nu merita asta din partea ta,
Travis!
— America, ÎNCETEAZĂ! A ţipat Shepley, mai tare
decât îl auzisem vreodată.
America şi-a lăsat braţele să-i cadă în lateral, în timp
ce-l privea dezgustată pe Shepley.
— Îl aperi?
Cu toate că era foarte speriat, el s-a ţinut tare.
— Abby a rupt-o cu el. Încearcă doar să-şi vadă mai
departe de viaţă.
America a mijit ochii, apoi şi-a tras braţul din
strânsoarea lui.
— Păi, atunci de ce nu te duci să găseşti şi tu o
CURVĂ oarecare – s-a uitat la Megan – la Red şi s-o
aduci acasă să i-o tragi, apoi să-mi spui dacă te-a ajutat
să treci peste despărţirea de mine?
— Mare!
Shepley a dat s-o prindă, dar ea s-a eschivat, trântind
portiera în timp ce se aşeza la volan. Abby a deschis
portiera din dreapta şi s-a aşezat alături de ea.

— Iubito, nu pleca! A implorat-o Shepley, aplecânduse pe geam.
America a pornit maşina.
— Shep, aici sunt o parte bună şi o parte greşită. Iar tu
eşti de partea greşită.
— Ba sunt de partea ta, a zis el, disperarea citindu-ise în priviri.
— Nu, nu mai eşti, i-a spus ea, dând cu spatele.
— America? America! A strigat-o Shepley.
Când Honda a ieşit din raza noastră vizuală, Shepley
s-a întors gâfâind.
— Shepley, eu am…
Înainte să apuc să mai scot un cuvânt, Shepley s-a
încordat şi şi-a lansat pumnul în falca mea.
Am încasat lovitura, mi-am pipăit faţa, apoi am dat
din cap. O meritam.
— Travis? M-a strigat Megan de pe scări.
— O duc eu acasă, mi-a propus Shepley.
Simţind un nod în gât, am privit luminile stopurilor
Hondei facându-se tot mai mici pe măsură ce o ducea
tot mai departe pe Abby.
— Mulţumesc.

XXV
POSESIUNE

EA VA FI ACOLO.
Să apar ar fi o greşeală.
Ar fi ciudat.
Ea va fi acolo.
Ce-ar fi s-o invite cineva la dans?
Ce-ar fi ca ea să-l întâlnească pe viitorul ei soţ şi eu,
prezent acolo, să fiu martor?
Ea nu vrea să mă vadă.
M-aş putea îmbăta şi să fac ceva care s-o scoată din
răbdări.
Ea s-ar putea îmbăta şi ar putea face ceva care să mă
scoată din răbdări.
N-ar trebui să mă duc.
Trebuie să mă duc. Ea va fi acolo.
Am trecut în revistă toate argumentele pro şi contra
pentru a mă duce la petrecerea de Ziua îndrăgostiţilor,
dar mereu ajungeam la aceeaşi concluzie: trebuia s-o
văd pe Abby şi ea avea să fie acolo.
Shepley se pregătea în camera lui, de-abia schimbând
o vorbă cu mine de când el şi America se împăcaseră
într-un final. În parte, deoarece ei stăteau ascunşi în
camera lui, recuperând timpul pierdut, iar el încă mă
învinovăţea pe mine pentru cele cinci săptămâni pe care
le petrecuseră despărţiţi.
America nu pierdea nicio clipă pentru a-mi spune că
mă ura din adâncul sufletului, mai ales după ultima dată
în care îi frânsesem inima lui Abby. O convinsesem pe

Abby să renunţe la întâlnirea ei cu Parker pentru a
merge cu mine la o partidă de lupte. Desigur că o voiam
acolo, dar am făcut greşeala să recunosc faptul că,
iniţial, o invitasem pentru a câştiga un concurs de scos
din răbdări. Voiam ca Parker să ştie că el n-avea niciun
fel de influenţă asupra ei. Abby avusese senzaţia că
profitam de sentimentele ei şi avea dreptate.
Toate lucrurile acelea erau suficiente pentru ca eu să
mă simt vinovat, însă faptul că Abby fusese atacată întrun loc în care o dusesem eu făcea să fie aproape
imposibil să mă pot uita în ochii cuiva. Se mai adăuga şi
faptul că fusese cât pe ce să fim arestaţi, ceea ce mă
făcea să fiu un dobitoc uriaş.
Indiferentă la scuzele pe care i le prezentam constant,
America şi-a petrecut zilele în apartament, aruncândumi căutături ucigătoare şi trântind remarci usturătoare.
Chiar şi după toate astea, eram bucuros că Shepley şi
America se împăcaseră. Dacă ea nu l-ar fi acceptat
înapoi, s-ar fi putut ca el să nu mă ierte niciodată.
— Plec, mi-a zis Shepley.
A intrat în camera mea, unde stăteam îmbrăcat în
boxeri, încă întrebându-mă ce să fac.
— O iau pe Mare de la cămin.
Am dat aprobator din cap.
— Abby mai merge?
— Mda. Cu Finch.
Am reuşit să schiţez un zâmbet.

— Ar trebui ca asta să mă facă să mă simt mai bine?
Shepley a ridicat din umeri.
— Pe mine m-ar face.
S-a uitat la pereţii din jur şi a dat din cap.
— Ai pus pozele înapoi.
M-am uitat şi eu şi am încuviinţat.
— Nu ştiu. Nu mi s-a părut corect să stea pe fundul
unui sertar.
— Bănuiesc că ne vedem mai târziu.
— Hei, Shep?
— Da, a răspuns el, fără să se întoarcă.
— Vere, zău că-mi pare tare rău.
Shepley a oftat.
— Ştiu.
Imediat ce a plecat, m-am dus în bucătărie ca să beau
ce mai rămăsese din whisky. Lichidul chihlimbariu
stătea liniştit în pahar, aşteptând să-mi ofere mângâiere.
L-am dat pe gât şi am închis ochii, luând în calcul un
drum până la magazinul de băuturi alcoolice. Dar nu
exista suficient whisky în univers ca să mă ajute să iau o
hotărâre.
— Fir-ar a naibii de situaţie! Am spus, înşfăcând
cheile de la motocicletă.
După o escală la Ugly Fixer Liquors, am urcat cu
Harley-ul pe trotuar şi am parcat în curtea casei frăţiei,
deschizând sticla de un sfert de litru pe care tocmai o
cumpărasem.

Găsindu-mi curajul pe fundul sticlei, am intrat în casa
Sig Tau. Întreaga casă era îmbrăcată în roz şi roşu; din
tavan atârnau decoraţiuni ieftine, iar covorul era
acoperit de sclipici. Basul din difuzoarele de la parter
reverbera de sus până jos, făcând ca hohotele de râs şi
zumzăitul constant al conversaţiei să fie înăbuşite.
Fiindcă nu era loc decât pentru stat în picioare, am
fost nevoit să mă răsucesc şi să fac manevre pentru a-mi
croi drum prin mulţimea de cupluri, fiind cu ochii în
patru pentru a-i zări pe Shepley, America, Finch sau
Abby. În special pe Abby. Ea nu era de găsit nici în
bucătărie, nici în celelalte încăperi. Nici pe balcon nu
era, aşa că am coborât la parter. Am rămas fară aer când
am zărit-o.
Ritmul muzicii a devenit mai lent, iar zâmbetul ei
angelic putea fi remarcat chiar şi din subsolul aflat în
penumbră. Îl ţinea pe Finch cu braţele pe după gât, iar
acesta se mişca ciudat, odată cu ea, în ritmul muzicii.
Picioarele m-au împins înainte şi, până să-mi dau
seama ce fac sau să mă opresc să mă gândesc la
consecinţe, m-am trezit stând la câţiva centimetri de ei.
— Finch, te deranjează dacă intervin?
Abby a înlemnit, cu ochii scăpărându-i atunci când ma recunoscut. Privirea lui Finch a pendulat între mine şi
Abby.
— Nu.
— Finch! A şuierat ea printre dinţi, în timp ce el deja

pornise.
Am tras-o la pieptul meu şi am făcut un pas. Abby a
continuat să danseze, dar păstrând cât mai mult spaţiu
cu putinţă între noi.
— Am crezut că n-ai să vii.
— N-aveam de gând, dar am ştiut că tu o să vii. Aşa
că trebuia să vin şi eu.
Cu fiecare minut care trecea, mă aşteptam ca ea să
plece, iar fiecare minut în care ea rămânea în braţele
mele îl percepeam ca pe un miracol.
— Eşti frumoasă, Pidge!
— Nu.
— Ce nu? Să nu-ţi spun că eşti frumoasă?
— Doar… nu.
— N-am vrut.
— Mulţumesc, mi-a trântit-o ea.
— Ba nu… eşti frumoasă. Asta am vrut s-o spun. Mă
refeream la ceea ce ţi-am zis în camera mea. N-am de
gând să mint. Mi-a făcut plăcere să te scot de la
întâlnirea cu Parker…
— Travis, nu era o întâlnire. Pur şi simplu, luam
masa. Acum el nu mai vorbeşte cu mine din cauza ta.
— Am auzit. Îmi pare rău.
— Ba nu-ţi pare rău.
— A… ai dreptate, am spus, neliniştindu-mă când am
văzut că începea să se enerveze. Însă… ăla n-a fost
singurul motiv pentru care te-am luat la partida de luptă.

Voiam ca tu să fii acolo cu mine, Pidge. Tu eşti
talismanul meu.
— Nu sunt nimic pentru tine.
Mi-a aruncat o căutătură aspră. Am ridicat din
sprâncene şi m-am oprit la jumătatea frazei.
— Tu eşti totul pentru mine.
Buzele lui Abby formau o linie dură, însă privirea i se
îmblânzise.
— Tu nu mă urăşti cu adevărat, nu-i aşa? Am întrebato.
Abby s-a întors cu capul într-o parte, punând şi mai
multă distanţă între noi.
— Uneori mi-aş dori să te urăsc. La naiba, ar face ca
totul să fie mult mai uşor.
Pe buze mi s-a ivit un zâmbet circumspect.
— Aşadar, ce te scoate din sărite cel mai mult? Ce am
făcut să vrei să mă urăşti? Sau faptul că ştii că nu poţi?
Într-o clipită, Abby s-a înfuriat din nou. M-a împins
cu umărul, luând-o la fugă în sus, pe scări. Am rămas
singur în mijlocul ringului, atât năucit, cât şi dezgustat
de faptul că reuşisem cumva să-i stârnesc iar ura faţa de
mine. Simpla încercare de a-i vorbi părea inutilă acum.
Orice interacţiune sporea vârtejul tot mai mare de
dezastre care constituiau relaţia noastră.
Am urcat scările şi m-am dus glonţ la butoiul de bere,
blestemându-mi lăcomia şi sticla goală de whisky care
zăcea undeva pe peluza din faţa casei Sig Tau.

După o oră de bere şi de conversaţie monotonă de
beţivi pe care o purtasem cu fraţii mei şi partenerele lor,
i-am aruncat o privire lui Abby, sperând s-o fac să se
uite spre mine. Deja se uita, dar şi-a schimbat direcţia.
America părea să fie în mijlocul unei tentative de a o
înveseli, apoi Finch a atins-o pe braţ. Evident, el voia să
plece.
Ea şi-a băut şi restul de bere cu o sorbitură rapidă,
apoi l-a luat pe Finch de mână. A urcat două trepte, apoi
a încremenit când acelaşi cântec pe care noi dansaserăm
la petrecerea de ziua ei plutea în sus pe scări. A dus
mâna spre sticla lui Finch şi a luat o duşcă.
Nu ştiu precis dacă whisky-ul era de vină, dar ceva în
privirea ei îmi spunea că amintirile pe care melodia i le
declanşase erau la fel de dureroase pentru ea cum erau şi
pentru mine. Încă ţinea la mine. N-avea cum să nu ţină.
Unul dintre colegii mei din frăţie s-a rezemat de
tejghea alături de Abby şi i-a zâmbit.
— Vrei să dansezi?
Era Brad şi, deşi bănuiam că şi el probabil remarcase
tristeţea de pe chipul lui Abby şi încerca să-i ridice
moralul, mi s-a zbârlit părul de la ceafă. Exact când ea
dădea din cap în semn că nu, am ajuns lângă ea şi gura
mea tâmpită s-a deschis înainte să apuce să-i comande
creierul să se oprească.
— Dansează cu mine!
America, Shepley şi Finch se uitau fix la Abby,

aşteptându-i, cu aceeaşi anxietate ca şi a mea, răspunsul.
— Travis, lasă-mă-n pace! A zis, încrucişându-şi
braţele la piept.
— Pidge, e cântecul nostru.
— Noi n-avem niciun cântec.
— Pigeon…
— Nu!
Ea s-a uitat spre Brad şi i-a zâmbit forţat.
— Brad, mi-ar face plăcere să dansez.
Pistruii lui Brad s-au lăţit pe faţa lui, căci zâmbea în
timp ce o invita pe Abby să urce prima.
M-am dat înapoi împleticindu-mă, având senzaţia că
fusesem lovit cu pumnul în pântece. O combinaţie de
mânie, gelozie şi tristeţe clocotea în venele mele.
— Un toast! Am strigat, urcându-mă pe un scaun.
Am şterpelit berea cuiva şi am întins mâna în care o
ţineam.
— Pentru nesuferiţi! Am spus, arătând spre Brad. Şi
pentru fetele care îţi frâng inima!
M-am înclinat în direcţia lui Abby, simţind un nod în
gât.
— Şi pentru afurisita de oroare absolută de a-ţi pierde
cea mai bună prietenă fiindcă ai fost destul de prost
încât să te îndrăgosteşti de ea!
Am dat berea peste cap, terminând ce mai rămăsese,
apoi am aruncat doza pe jos. În încăpere se lăsase
tăcerea, cu excepţia muzicii care cânta la subsol, iar

toată lumea se zgâia la mine într-o stare de confuzie.
Mişcarea grăbită a lui Abby mi-a atras atenţia în
momentul în care l-a luat pe Brad de mână,
conducându-l spre ringul de dans.
Am sărit de pe scaun şi am pornit spre subsol, însă
Shepley şi-a pus latul palmei pe pieptul meu, aplecânduse spre mine:
— Trebuie să te opreşti, mi-a zis în şoaptă. Asta nu se
poate termina decât prost.
— Dacă se termină, ce mai contează?
M-am împins în Shepley cu umărul pentru a-mi face
loc şi am coborât scările spre locul unde dansau Abby
cu Brad. Bulgărele era prea mare pentru a se opri, aşa că
m-am decis să mă rostogolesc odată cu el. Nu era nicio
ruşine să rostogoleşti bulgări. Nu se mai putea să fim
prieteni, aşadar, a-l face pe unul dintre noi să urască
părea o idee bună.
M-am împins în cuplurile care dansau pe ring pentru
a-mi face loc şi m-am oprit lângă Abby şi Brad.
— Intervin.
— Nu, nu cred că faci asta. Dumnezeule! A spus
Abby, plecându-şi capul stânjenită.
Privirea mea îl sfredelea pe Brad.
— Dacă nu te îndepărtezi de iubita mea, al dracu să
fiu de nu-ţi rup gâtul. Chiar aici, pe ringul de dans.
Brad părea încurcat, privirea lui neliniştită mutânduse de la mine la partenera lui de dans.

— Îmi pare rău, Abby, a zis, luându-şi mâinile de pe
ea şi retrăgându-se spre scări.
— Ceea ce simt acum, Travis… seamănă foarte bine
cu ura.
— Dansează cu mine, am implorat-o eu, mutându-mă
de pe un picior pe celălalt pentru a-mi păstra echilibrul.
Cântecul s-a terminat şi Abby a oftat.
— Trav, du-te să mai bei o sticlă de whisky.
S-a întors să danseze cu singurul tip fără parteneră de
pe ringul de dans. Tempoul era rapid şi, cu fiecare
măsură, Abby se apropia tot mai mult de noul ei
partener de dans. David, cel pe care îl plăceau cel mai
puţin dintre fraţii Sig Tau, dansa în spatele ei, apucând-o
de şolduri. Zâmbeau în timp ce dansau împreună,
punându-şi mâinile peste tot. David a apucat-o de
şolduri şi şi-a lipit pelvisul de fundul ei. Toată lumea se
holba. În loc să mă simt gelos, m-am simţit copleşit de
vinovăţie. Eu o pusesem să facă asta.
Din doi paşi, m-am aplecat şi mi-am înfăşurat mâinile
în jurul picioarelor lui Abby, aruncând-o pe umăr,
împingându-l pe David la pământ pentru că era un
ticălos oportunist.
— Lasă-mă jos! Mi-a cerut Abby, lovindu-mă cu
pumnii în spate.
— N-am de gând să te las să te faci de râs cât sunt eu
aici, am bombănit, urcând câte două trepte deodată.
Toţi cei pe lângă care treceam o urmăreau din priviri

pe Abby cum dădea din picioare şi ţipa în timp ce
traversam încăperea, ducând-o în spate.
— Nu crezi, mi-a zis ea în timp ce se zbătea, că asta e
jenant? Travis!
— Shepley! Donnie e afară? Am ţipat, ferindu-mă de
loviturile ei.
— A… da. Mi-a zis el.
— Las-o jos! Mi-a cerut America, făcând un pas spre
noi.
— America, a spus Abby zvârcolindu-se, nu sta
acolo! Ajută-mă!
America a râs.
— Voi doi arătaţi caraghios!
— Mulţumesc mult, dragă prietenă! A zis ea,
nevenindu-i să creadă.
Odată ajunşi afară, Abby s-a zbătut şi mai tare.
— Lasă-mă jos, fir-ar să fie!
M-am dus spre maşina lui Donnie, am deschis
portiera şi am aruncat-o pe Abby înăuntru.
— Donnie, tu eşti şoferul de serviciu în seara asta?
Donnie s-a întors, privindu-ne agitat.
— Mda.
— Am nevoie să ne duci la apartamentul meu, i-am
spus, urcându-mă lângă ea în spate.
— Travis… eu nu cred…
— Donnie, fă ce ţi-am spus sau jur că-mi vâr pumnul
prin ceafa ta!

Donnie a pus imediat schimbătorul în marşarier şi a
pornit de lângă trotuar. Abby a făcut o mişcare rapidă
spre mânerul portierei.
— Nu merg la apartamentul tău!
Am apucat-o de încheieturile mâinilor ei. Ea s-a
aplecat şi şi-a înfipt dinţii în braţul meu. Durea ca naiba,
dar n-am făcut decât să închid ochii. Când am fost sigur
că îmi perforase pielea şi am simţit că braţul îmi ia foc,
am mârâit pentru a-mi uşura durerea.
— Fă ce ştii tu mai rău, Pidge. M-am săturat de
rahaturile tale. Mi-a dat drumul şi apoi s-a zvârcolit
încercând să mă lovească, mai mult pentru că fusese
insultată decât pentru a încerca să scape.
— Rahaturile mele? Lasă-mă să cobor din maşina asta
afurisită! I-am ridicat mâinile în dreptul feţei mele.
— Fir-ar să fie, te iubesc! Nu pleci nicăieri până ce nu
te trezeşti din beţie şi până ce nu vedem ce e de făcut!
— Tu eşti singurul care nu ştie ce e de făcut, Travis!
I-am dat drumul la mâini, iar ea şi-a încrucişat braţele
la piept, bosumflându-se pentru tot restul drumului.
Când maşina a încetinit pentru a se opri, Abby s-a
aplecat în faţă.
— Donnie, poţi, te rog, să mă duci acasă?
Am deschis portiera şi am tras-o pe Abby de mână,
săltând-o din nou pe umărul meu.
— Noapte bună, Donnie! I-am spus, ducând-o sus pe
scări.

— Îl sun pe tatăl tău! A strigat Abby.
Nu m-am putut abţine să nu râd.
— Iar el probabil că o să mă bată pe umăr şi o să-mi
spună că era şi timpul!
În timp ce scoteam cheile din buzunar, trupul lui Abby
s-a zvârcolit.
— Termină, Pidge, altminteri cădem pe scări!
Într-un sfârşit, uşa s-a deschis şi m-am dus cu paşi
apăsaţi drept în camera lui Shepley.
— Lasă-mă jos! A ţipat Abby.
— Bine, i-am zis, lăsând-o să cadă pe patul lui
Shepley. Somn uşor! Vorbim mâine-dimineaţă.
Mi-am imaginat cât de nervoasă trebuie să fi fost, dar
în pofida f aptului că îmi zvâcnea spinarea de la cât
fusese lovită de pumnii lui Abby în ultimele douăzeci de
minute, era o adevărată uşurare s-o am din nou în
apartament.
— Travis, nu se poate ca tu să-mi spui în continuare
ce să fac! Nu-ţi aparţin!
Cuvintele ei au dat foc mâniei profunde dinlăuntrul
meu. M-am dus cu paşi apăsaţi spre pat, mi-am înfipt
mâinile în saltea de o parte şi de alta a coapselor ei şi mam aplecat spre faţa ei.
— EI BINE, EU ÎŢI APARŢIN! Am ţipat.
Am pus atât de multă forţă în vorbele mele, încât
simţeam cum îmi năvălea sângele în faţă. Abby mi-a
susţinut căutătura mânioasă, refuzând să se clintească.

M-am uitat gâfâind la buzele ei.
— Îţi aparţin, i-am şoptit, mânia pălindu-mi în timp ce
dorinţa mă cuprindea.
Abby a ridicat mâinile, dar, în loc să mă pălmuiască,
m-a prins de obraji şi şi-a lipit buzele de ale mele. Fără
să ezit, am ridicat-o în braţe şi am dus-o în dormitorul
meu, lăsându-ne să cădem amândoi pe pat.
Abby a tras de hainele mele, disperată să se
descotorosească de ele cât mai repede. I-am deschis
fermoarul rochiei şi am privit-o cum şi-o scotea peste
cap, aruncând-o apoi pe podea. Privirile ni s-au întâlnit,
apoi am sărutat-o, gemând în gura ei când şi ea m-a
sărutat.
Înainte să apuc măcar să gândesc, eram amândoi goi.
Abby m-a apucat de fund, nerăbdătoare să mă tragă în
ea, dar m-am opus, fiindcă adrenalina îmi curgea prin
vene amestecată cu whisky şi cu bere. Simţurile şi
gândurile la consecinţele permanente au început să-mi
licărească în minte. Fusesem un ticălos, o enervasem la
culme, dar niciodată nu-mi dorisem ca Abby să se
întrebe dacă profitasem de acest moment.
— Suntem amândoi beţi, i-am spus, respirând greoi.
— Te rog!
Coapsele ei îmi strângeau şoldurile şi îi simţeam
muşchii de sub pielea-i moale tremurând de nerăbdare.
— Asta nu-i corect.
M-am luptat cu aburii alcoolului care îmi spuneau că

următoarele câteva ore cu ea meritau orice ar fi fost de
partea cealaltă a momentului respectiv.
Mi-am lipit fruntea de a ei. Pe cât de mult o doream,
gândul dureros că a doua zi dimineaţă Abby avea să se
simtă copleşită de ruşine era mai puternic decât
hormonii care îmi spuneau s-o fac. Dacă ea voia cu
adevărat să meargă până la capăt cu asta, aveam nevoie
de dovezi solide.
— Te vreau, mi-a şoptit ea pe buze.
— Am nevoie să mi-o spui.
— Spun orice vrei tu.
— Atunci spune-mi că-mi aparţii. Spune-mi că mă
primeşti înapoi. Nu fac asta decât dacă suntem
împreună.
— N-am fost niciodată despărţiţi cu adevărat, nu-i
aşa?
Am clătinat din cap, trecându-mi buzele peste ale ei.
Nu era destul de bine.
— Am nevoie să te aud spunând-o. Am nevoie să ştiu
că eşti a mea.
— Am fost a ta din prima secundă de când ne-am
cunoscut, mi-a spus, implorându-mă.
Am privit-o lung în ochi timp de câteva clipe, apoi am
simţit cum îmi înflorea o părere de zâmbet pe buze,
sperând că vorbele ci erau adevărate şi nu doar rostite în
acel moment. M-am aplecat şi am sărutat-o tandru, apoi,
încet, ea m-a tras înăuntrul ei. Aveam senzaţia că tot

corpul mi se topea în ea.
— Spune-o din nou!
O parte din mine nu putea să creadă că se întâmpla cu
adevărat.
— Sunt a ta! Mi-a spus dintr-o suflare. Nu mai vreau
să fiu nicicând despărţită de tine.
— Promite-mi! I-am cerut, gemând odată cu o nouă
penetrare.
— Te iubesc! Te voi iubi mereu!
S-a uitat drept în ochii mei atunci când a rostit
cuvintele şi, în cele din urmă, mi-am dat seama că
vorbele ei nu erau doar o promisiune deşartă.
Mi-am lipit gura de a ei, ritmul mişcărilor noastre
luând avânt. Nu mai era nevoie să spunem nimic altceva
şi, pentru prima dată în ultimele luni, lumea mea nu mai
era întoarsă cu susul în jos. Abby şi-a arcuit spinarea şi
şi-a petrecut picioarele peste mijlocul meu, unindu-şi-le
în dreptul gleznelor. I-am gustat fiecare părticică de
piele la care puteam ajunge de parcă aş fi flămânzit. O
parte din mine flămânzise. A trecut o oră, apoi alta.
Chiar şi atunci când eram epuizat am continuat,
temându-mă că dacă m-aş fi oprit, m-aş fi trezit şi mi-aş
fi dat seama că nu fusese decât un vis.
Am închis strâns ochii din pricina luminii care se
infiltra în cameră. Nu putusem să dorm toată noaptea,
ştiind că atunci când avea să răsară soarele, totul se va fi
terminat. Abby s-a mişcat, iar eu am strâns din dinţi.

Cele câteva ore petrecute împreună nu erau de ajuns. Nu
eram pregătit.
Abby şi-a lipit obrazul de pieptul meu. Am sărutat-o
pe păr, apoi pe frunte, apoi pe obraji, gât, umeri şi i-am
dus mâna la buze, sărutându-i tandru încheietura, palma
şi degetele. Voiam s-o strâng în braţe, dar m-am abţinut.
Ochii îmi erau plini de lacrimi fierbinţi pentru a treia
oară de când o adusesem în apartamentul meu. Când
avea să se trezească, avea să fie supărată şi apoi avea să
mă părăsească pentru totdeauna.
Niciodată nu-mi fusese mai frică să văd diferitele
nuanţe de gri din irisurile ei.
Cu ochii încă închişi, Abby mi-a zâmbit, iar eu mi-am
lipit buzele de ale ei, îngrozit de momentul când avea să
se trezească la realitate.
— Bună dimineaţa, mi-a zis, şoptindu-mi pe buze.
M-am ridicat pe jumătate deasupra ei şi am continuat
să-i sărut diferite părţi ale trupului. Mi-am vârât braţele
sub ea, între spatele ei şi saltea, şi mi-am lipit faţa de
curbura gâtului ei, inspirându-i parfumul înainte ca ea so ia la goană spre uşă.
— Eşti tăcut în dimineaţa asta, mi-a zis, trecându-şi
mâinile peste pielea spatelui meu, în jos pe fese.
Apoi şi-a petrecut piciorul peste şoldul meu. Am
clătinat din cap.
— Aşa vreau să fie.
— Mi-a scăpat ceva?

— N-am vrut să te trezesc. De ce nu te culci la loc?
Abby s-a lăsat pe spate pe perne, trăgându-mă de
bărbie în aşa fel încât să fim faţă în faţă.
— Ce naiba e cu tine? M-a întrebat, corpul
încordându-i-se subit.
— Culcă-te la loc, Pigeon. Te rog!
— S-a întâmplat ceva? E vorba de America?
Odată cu ultima întrebare, s-a ridicat în şezut. M-am
ridicat şi eu, ştergându-mă la ochi.
— Nu… America e bine. Au ajuns acasă la patru
dimineaţa. Încă sunt în pat. E devreme, hai să ne culcăm
la loc!
Privirea i s-a îndreptat în diferite direcţii din camera
mea, căci îşi amintea de seara precedentă. Ştiind că în
orice moment avea să-şi aducă aminte că o târâsem de la
petrecere şi mă dădusem în spectacol, am cuprins-o cu
ambele mâini de obraji şi am sărutat-o pentru ultima
dată.
— Ai dormit? M-a întrebat, cuprinzându-mă cu
mâinile pe după talie.
— Eu… n-am putut. N-am vrut…
M-a sărutat pe frunte.
— Indiferent ce e, vom trece împreună prin asta,
bine? De ce nu încerci să dormi puţin? Facem noi un
plan când ne trezim.
La asta nu mă aşteptasem. Mi-am ridicat capul şi i-am
cercetat faţa.

— Ce vrei să spui? Că vom trece împreună prin asta?
A ridicat din sprâncene a mirare.
— Nu ştiu ce se petrece, dar eu sunt aici.
— Eşti aici? Adică rămâi? Cu mine?
Expresia chipului ei a rămas neschimbată.
— Da. Am crezut că am stabilit noaptea trecută.
— Aşa am făcut.
Probabil că arătam ca un idiot sadea, dar am dat din
cap pentru a întări cele spuse. Abby şi-a mijit ochii.
— Ai crezut c-am să mă trezesc supărată pe tine, nu-i
aşa? Ai crezut c-o să plec?
— Pentru asta eşti tu renumită.
— De asta eşti aşa de supărat? Ai stat treaz toată
noaptea făcându-ţi griji pentru ceea ce s-ar fi putut
întâmpla când m-aş fi trezit?
Mi-am schimbat poziţia.
— N-am intenţionat ca aseară să se întâmple aşa.
Eram puţin beat şi te-am urmărit la petrecere de parcă aş
fi fost un afurisit de hărţuitor, apoi te-am târât afară deacolo, împotriva voinţei tale… iar apoi noi…
Am clătinat din cap, dezgustat de mine însumi.
— Am avut parte de cea mai bună partidă de sex din
viaţa mea? A spus Abby, zâmbind şi strângându-mi
mâna.
Am râs scurt, uluit de cât de bine se derula discuţia
noastră.
— Aşadar, ne-am împăcat?

Abby mi-a ţinut faţa şi m-a sărutat cu tandreţe.
— Da, prostuţule. Ţi-am promis, nu-i aşa? Ţi-am spus
tot ce-ai vrut să auzi, suntem din nou împreună, şi tot nu
eşti fericit?
Am rămas fără suflare şi mi-am şters lacrimile. Tot nu
părea să fie real.
— Travis, încetează! Te iubesc, mi-a zis ea.
Despărţirea asta absurdă ar fi putut să se termine de
Ziua Recunoştinţei, dar…
— Stai… poftim? Am întrerupt-o, lăsându-mă pe
spate.
— Eram complet pregătită să cedez de Ziua
Recunoştinţei, dar tu ai spus că ai încetat să mai încerci
să mă faci fericită şi că eu eram prea mândră să-ţi spun
că te voiam înapoi.
— Tu glumeşti? Eu încercam doar să fac să fie mai
uşor pentru tine! Ai idee cât de nefericit am fost?
Abby s-a încruntat.
— După vacanţă păreai să fii bine.
— Asta era numai pentru tine! Mă temeam să nu te
pierd dacă nu m-aş fi prefăcut că sunt bine alături de
prietenii mei. Aş fi putut în tot acest timp să fiu cu tine?
Ce naiba, Pigeon?
— Eu… îmi pare rău!
— Îţi pare rău? La naiba, mi-am băut minţile, de-abia
puteam să mă ridic din pat, mi-am spart telefonul într-un
milion de bucăţi în seara de Anul Nou ca să nu te sun…

şi ţie îţi pare rău?
Abby şi-a muşcat buza inferioară şi, ruşinată, a
încuviinţat din cap.
— Îmi pare rău… atât de rău!
— Eşti iertată, i-am spus fară nicio ezitare. Dar să nu
mai faci asta niciodată!
— N-o s-o mai fac. Promit!
Am scuturat din cap, rânjind ca un idiot.
— La naiba, cât te iubesc!

XXVI
PANICĂ
Viaţa revenise la normal – poate mai mult pentru
Abby decât pentru mine. La suprafaţă eram fericiţi, însă
simţeam un zid de precauţie care se ridica în jurul meu.
Nicio secundă cu Abby nu putea fi luată drept sigură.
Dacă mă uitam spre ea şi voiam s-o ating, aşa făceam.
Dacă nu era în apartament şi îmi era dor de ea, mă
duceam la Morgan. Dacă eram în apartament, ea era în
braţele mele.
Întoarcerea la şcoală drept cuplu avusese efectul
aşteptat. Când mergeam împreună, ţinându-ne de mâini,
râzând şi sărutându-ne din când în când – bine, nu doar
din când în când – bârfa era o activitate de rang înalt,
care le ocupa tot timpul. Ca întotdeauna la această

şcoală, şoaptele şi poveştile demne de tabloide
continuau până ce un alt scandal zguduia campusul.
Pe deasupra neliniştii pe care o resimţeam în legătură
cu relaţia mea cu Abby, Shepley devenea tot mai iritat
cu privire la ultima luptă a anului. Nu eram nici eu cu
mult mai departe. Amândoi depindeam de câştigurile de
la acea luptă pentru a ne plăti cheltuielile pe timpul
verii, ca să nu mai vorbim despre o parte a toamnei. De
vreme ce decisesem că ultima luptă a anului avea să fie,
de asemenea, şi ultima mea luptă pentru totdeauna,
aveam nevoie de ea.
Se apropia vacanţa de primăvară, dar tot n-aveam
nicio veste de la Adam. Shepley reuşise să afle, în cele
din urmă, că Adam se dăduse la fund după arestările
care avuseseră loc în urma ultimei partide.
În vinerea de dinaintea vacanţei, starea de spirit din
campus era mai uşoară, chiar şi cu zăpada proaspătă
care acoperise totul peste noapte. În drum spre cantină
pentru a lua prânzul, Abby şi cu mine de-abia
scăpaserăm dintr-o bătaie publică cu bulgări de zăpadă;
America, în schimb, nu prea reuşise să scape.
Pălăvrăgeam şi râdeam cu toţii, stând la coadă să ne
luăm tăvile cu Dumnezeu ştie ce şi să ne aşezăm apoi la
locurile noastre obişnuite. Shepley o alina pe America în
timp ce eu îl distram pe Brazii, povestindu-i cum îi
lăsase Abby lefteri pe fraţii mei la partida de poker. Mia bâzâit telefonul, dar nu l-am auzit până ce nu mi l-a

arătat Abbv.
— Trav? M-a strigat ea.
M-am întors, ignorând tot ce era în jur în secunda în
care ea mi-a pronunţat numele.
— S-ar putea să vrei să răspunzi la ăsta.
M-am uitat în jos la mobil şi am oftat.
— Sau nu.
O parte din mine avea nevoie de ultima luptă, dar o
altă parte din mine ştia că avea să însemne timp petrecut
departe de Abby. După ce fusese atacată ultima dată, nu
exista chip să mă concentrez dacă ea avea să vină fără să
fie protejată şi nu-mi puteam permite să-mi stea mintea
la altceva.
— S-ar putea să fie important, a zis Abby.
Am dus telefonul la ureche.
— Care-i treaba, Adam?
— Mad Dog! Asta o să-ţi placă la nebunie! S-a făcut.
Îl am pe afurisitul de John Savage! Intenţionează ca
anul viitor să treacă la profesionişti! Şansa unei vieţi,
prietene! Cinci cifre. Ai să fii aranjat o vreme.
— Adam, asta e ultima mea luptă.
La celălalt capăt al firului s-a lăsat tăcerea. Îmi
imaginam cum îi juca maxilarul sub piele. Nu numai o
dată o acuzase pe Abby că îi ameninţa câştigurile şi
eram convins că avea să o învinovăţească pe ea pentru
decizia mea.
— O aduci şi pe ea?

— Încă nu sunt sigur.
— Probabil că ar trebui s-o laşi acasă, Travis. Dacă
asta va fi cu adevărat ultima ta luptă, am nevoie să fii cu
totul prezent.
— Nu merg fără ea, iar Shep e plecat din oraş.
— De data asta, fară prostii. Vorbesc serios.
— Te-am auzit.
Adam a oftat.
— Dacă te gândeşti pe bune să n-o laşi acasă, poate că
ar trebui să-l suni pe Trent. Probabil că aşa o să poţi să
te concentrezi.
— Hmmm… de fapt, asta nu-i o idee rea, i-am zis.
— Mai gândeşte-te. Dă-mi de ştire, a zis Adam,
închizând telefonul.
Abby m-a privit lung, aşteptând.
— E suficient cât să plătim chiria pentru următoarele
opt luni. Adam îl are pe John Savage.
— Eu nu l-am văzut luptând, tu l-ai văzut? M-a
întrebat Shepley, aplecându-se înainte.
— O singură dată, în Springfield. E bun.
— Nu destul de bun, a zis Abby.
M-am aplecat şi am sărutat-o pe frunte.
— Trav, pot să stau acasă.
— Ba nu, i-am spus, clătinând din cap.
— Nu vreau să te alegi cu lovituri aşa cum s-a
întâmplat ultima dată.
— Nu, Pidge.

— Te voi aştepta.
Mi-a surâs, însă era evident că se forţa, făcându-mă să
fiu şi mai hotărât.
— Am de gând să-l rog pe Trent să vină. El e singurul
în care am încredere în aşa fel încât să mă pot concentra
asupra luptei.
— Mulţumesc mult, ticălosule, a mormăit Shepley.
— Hei, tu ai avut şansa ta, i-am spus, necăjindu-l pe
jumătate.
Shepley a făcut o grimasă. N-avea decât să stea
bosumflat toată ziua, dar o sfeclise la Hellerton, lăsândo pe Abby să se îndepărteze de el în felul ăla. Dacă ar fi
fost atent, nu s-ar fi întâmplat niciodată şi o ştiam cu
toţii.
America şi Abby au jurat că fusese un incident
neprevăzut, dar lui n-am ezitat să-i spun altfel. El
urmărea lupta în loc să stea cu ochii pe Abby, iar dacă
Ethan ar fi terminat ceea ce începuse, aş fi fost în
închisoare pentru crimă. Shepley îi ceruse scuze lui
Abby săptămâni în şir, dar după aceea l-am luat
deoparte şi i-am spus s-o lase baltă. Niciunuia dintre noi
nu-i plăcea să retrăiască momentul de fiecare dată când
îl apucau accesele de vinovăţie.
— Shepley, n-a fost vina ta. Tu l-ai luat de pe mine, îţi
aminteşti? I-a spus Abby, întinzându-se pe după
America pentru a-l bate pe braţ.
S-a întors spre mine.

— Când e lupta?
— Cândva săptămâna viitoare. Te vreau acolo. Am
nevoie de tine acolo.
Dacă aş fi fost mai puţin ticălos, aş fi insistat ca ea să
rămână acasă, dar se dovedise anterior în numeroase
ocazii că nu eram. Nevoia mea de a fi în preajma lui
Abby Abernathy reducea la tăcere orice gând raţional.
Aşa fusese dintotdeauna şi îmi imaginam că aşa avea să
fie.
Abby a zâmbit, sprijinindu-şi bărbia pe umăr.
— În cazul ăsta, voi fi acolo.
Am condus-o pe Abby la ultimul ei curs, sărutând-o
înainte de a mă întâlni cu Shepley şi cu America.
Campusul se golea repejor şi, în cele din urmă, am
recurs la a-mi fuma ţigările după colţ, pentru a nu fi
nevoit să mă feresc de o pipiţă cărându-şi bagajul sau
lenjeria la fiecare trei minute.
Mi-am scos mobilul din buzunar şi am format
numărul lui Trenton, ascultând fiecare sunet cu o
nerăbdare crescândă. Într-un sfârşit, a intrat căsuţa
vocală.
— Trent, eu sunt. Am nevoie să-mi faci o favoare
imensă. E urgent, aşa că te rog sună-mă cât mai curând
posibil. Pe mai târziu!
Am închis, văzându-i pe Shepley şi pe America ieşind
pe uşile de sticlă ale căminului, fiecare ţinând câte două
bagaje.

— Se pare că sunteţi pregătiţi pe deplin.
Shepley a zâmbit, America nu.
— Nu-s chiar atât de răi, i-am spus, înghiontind-o.
Nu i-a dispărut expresia mânioasă.
— Se va simţi mai bine odată ce vom fi ajuns acolo, a
zis Shepley, mai mult pentru a-şi încuraja iubita decât
pentru a mă convinge pe mine.
I-am ajutat să umple portbagajul Chargerului, apoi am
aşteptat-o pe Abby să-şi termine examenul parţial şi să
vină în parcare.
Mi-am tras şapca peste urechi şi mi-am aprins o
ţigară, aşteptând. Trenton încă nu mă sunase şi
începeam să mă agit că nu va putea să vină. Gemenii
erau la jumătatea drumului spre Colorado, unde se
duceau la nişte colegi de-ai lor din Sig Tau, iar eu naveam încredere în nimeni în privinţa lui Abby.
Am tras mai multe fumuri, derulând în minte diferite
scenarii pentru cazul în care Trenton n-ar fi sunat şi
pentru cât de egoist eram că-i solicitam ei prezenţa întrun loc în care ştiam că ar fi putut fi în pericol. Era
nevoie de concentrare deplină pentru a câştiga lupta, iar
lucrul ăsta depindea de doi factori: prezenţa lui Abby şi
siguranţa lui Abby. Dacă Trenton avea de lucru sau nu
mă suna înapoi, eram nevoit să anulez lupta. Asta era
unica opţiune.
Am tras un ultim fum din ultima ţigară din pachet.
Eram atât de îngrijorat, încât nu-mi dădusem seama cât

de mult fumasem. M-am uitat la ceas. Abby ar fi trebuit
să fi ieşit de la curs până atunci.
Exact în clipa aceea i-am auzit vocea.
— Bună, Pigeon.
— E totul în regulă?
— Acum este, i-am răspuns, trăgând-o lângă mine.
— Bine. Care-i treaba?
— Nimic. Doar că am multe pe cap, am oftat eu.
Când mi-a dat de înţeles că răspunsul meu nu era
destul de bun, am continuat:
— Săptămâna asta, lupta, tu care eşti aici…
— Ţi-am spus că am să stau acasă.
— Pidge, am nevoie de tine acolo, i-am zis,
aruncându-mi ţigara pe jos.
Am privit-o cum dispărea într-o urmă de picior din
zăpadă, apoi am luat-o pe Abby de mână.
— Ai vorbit cu Trent? M-a întrebat ea.
— Aştept sa mă sune înapoi.
America a coborât geamul şi ne-a strigat:
— Grăbiţi-vă! E al naibii de frig!
Am zâmbit şi i-am deschis lui Abby portiera. Cât timp
m-am zgâit pe geam, America şi Shepley au reluat
aceeaşi conversaţie pe care o purtaseră de când ea aflase
că avea să-i cunoască pe părinţii lui. Taman când intram
în parcare, mi-a sunat mobilul.
— Ce mă-sa, Trent? L-am întrebat, văzându-i numele
afişat pe ecran. Te-am sunat acum patru ore şi nu cred că

ai fost ocupat cu munca.
— Nu au fost patru ore şi îmi pare rău. Am fost acasă
la Cami.
— Mă rog. Ascultă, am nevoie să-mi faci un serviciu.
Săptămâna asta am o luptă. Am nevoie să vii şi tu. Nu
ştiu când e, dar când te sun, trebuie să ajungi într-o oră.
Poţi să faci asta pentru mine?
— Nu ştiu. Ce-mi iese la afacerea asta? M-a tachinat
el.
— Poţi sau nu, enervantule? Fiindcă am nevoie să stai
cu ochii pe Pigeon. Ultima dată un ticălos şi-a pus
labele pe ea şi…
— Ce dracu, Chuck? Vorbeşti serios?
— Da.
— Cine a făcut-o? A întrebat Trenton pe un ton
devenit brusc grav.
— Am avut eu grijă de el. Deci, dacă te sun…?
— Da. Adică, desigur, frăţioare, voi fi acolo.
— Mulţam, Trent.
Mi-am închis mobilul şi mi-am rezemat capul de
tetieră.
— Uşurat? M-a întrebat Shepley, privind în oglinda
retrovizoare cum îmi dispărea anxietatea.
— Da. Nu ştiam cum o să mă descurc fără el acolo.
— Ţi-am spus… a început Abby, însă am oprit-o.
Ea a scuturat din cap din pricina tonului meu
nerăbdător.

— Cu toate astea, nu înţeleg. Înainte nu aveai nevoie
de mine.
M-am întors spre ea, atingându-i obrazul cu un deget.
Clar, habar n-avea cât de profunde erau sentimentele
mele.
— Înainte nu te cunoşteam. Când nu eşti acolo, nu mă
pot concentra. Mă întreb unde eşti, ce faci… Dacă eşti
acolo şi te pot vedea, mă pot concentra. Ştiu că e o
nebunie, dar aşa stau lucrurile.
— Şi nebuniile sunt exact ceea ce-mi place mie, mi-a
zis ea, aplecându-se să mă sărute.
— Evident, a murmurat America în şoaptă.
Înainte ca soarele să se deplaseze departe spre orizont,
America şi Shepley au plecat cu Chargerul spre sud.
Abby a scuturat cheile Hondei şi a zâmbit.
— Cel puţin nu trebuie să îngheţăm pe Harley.
I-am surâs. Abby a ridicat din umeri.
— Poate că ar trebui să luăm în considerare o maşină
a noastră?
— După luptă, vom merge să ne cumpărăm una. Ce
părere ai?
Ea a sărit în sus de bucurie, m-a cuprins cu braţele şi
cu picioarele şi mi-a acoperit obrajii, gura şi gâtul cu
sărutări.
Am urcat scările spre apartament, ducându-mă direct
în dormitor.
Abby şi cu mine ne-am petrecut următoarele patru

zile cuibăriţi fie în pat, fie pe canapea cu Toto, urmărind
filme vechi. Asta făcea ca aşteptarea telefonului lui
Adam să fie suportabilă.
În cele din urmă, joi seară, între reluări ale
episoadelor din Boy Meets World, pe ecranul luminat a
apărut numele lui Adam. Mi-am încrucişat privirile cu
Abby.
— Da?
— Mad Dog! Eşti aici într-o oră. Adu-ţi mutra de joc,
iubiţel, el e Hulk Hogan cu steroizi.
— Ne vedem imediat.
M-am ridicat, luând-o pe Abby cu mine.
— Schimbă-te în ceva călduros, scumpo. Keaton e o
clădire veche şi probabil că li s-a întrerupt căldura pe
timpul vacanţei.
Abby a executat un dans de fericire pe hol înainte să o
rupă la fugă spre dormitor. A zâmbit. Ce altă femeie ar fi
atât de bucuroasă să-şi vadă iubitul făcând schimb de
pumni? Nu e de mirare că mă îndrăgostisem de ea.
M-am îmbrăcat cu un hanorac cu glugă şi m-am
încălţat cu ghetele şi am aşteptat-o pe Abby la uşă.
— Vin! A strigat ea, apărând ţanţoşă.
S-a prins cu mâinile de ambele laturi ale tocului uşii şi
a ridicat un şold într-o parte.
— Ce părere ai? M-a întrebat, ţuguindu-şi buzele
pentru a imita un model… sau o raţă. Nu ştiam precis ce
anume.

Privirea mea a călătorit de la jerseul ei lung, gri, la
tricoul alb şi blugii albaştri vârâţi în cizmele înalte.
Intenţionase să fie o glumă, crezând că arăta modest, dar
eu am rămas fară grai la vederea ei.
I s-a relaxat trupul şi şi-a pus mâinile pe şolduri.
— Aşa de rău?
— Nu, i-am răspuns, încercând să-mi găsesc
cuvintele. Nu-i rău deloc.
Cu o mână am deschis uşa, cu cealaltă am ţinut-o.
Mergând legănat, Abby a traversat camera de zi şi şi-a
împletit degetele cu ale mele.
Honda era leneşă la pornire, dar am reuşit să ajungem
la Keaton, rămânându-ne destul timp. L-am sunat pe
Trenton, sperând că avea să vină negreşit, după cum îmi
promisese.
Abby stătea cu mine, aşteptându-l pe Trenton lângă
zidul înalt al clădirii Keaton. Zidurile dinspre est şi vest
erau protejate cu schele din oţel. Universitatea se
pregătea să-i ofere celei mai vechi clădiri o operaţie de
întinerire.
Mi-am aprins o ţigară şi am tras din ea, suflând fumul
pe nas. Abby mi-a strâns mâna.
— O să apară.
Deja oamenii începeau să vină din toate direcţiile,
parcând la câteva străzi depărtare în locuri diferite. Cu
cât se apropia mai mult începutul luptei, cu atât mai
mulţi oameni puteau fi văzuţi urcând pe scara de

incendiu din partea sudică.
M-am încruntat. Alegerea clădirii n-a fost una
inspirată până la capăt. Ultima luptă a anului
întotdeauna aducea mai mulţi jucători profesionişti şi
aceştia veneau mereu mai devreme, astfel încât să-şi
poată plasa pariurile şi să ocupe locuri din care să vadă
bine. Mărimea potului, de asemenea, aducea spectatori
mai puţin experimentaţi, care apăreau târziu şi sfârşeau
lipiţi de pereţi. Publicul de anul acesta era excepţional
de mare. Keaton era la periferia campusului, ceea ce era
de preferat, dar subsolul era una dintre cele mai mici
încăperi.
— Asta e printre cele mai proaste idei pe care le-a
avut Adam până acum, am mormăit eu.
— Acum e prea târziu să se mai schimbe ceva, a spus
Abby, îndreptându-şi privirea spre blocurile din beton.
Mi-am deschis mobilul şi i-am transmis un al şaselea
mesaj lui Trenton, apoi l-am închis.
— Pari agitat în seara asta, mi-a şoptit Abby.
— O să mă simt mai bine când fundul de punkist al
lui Trent se va ivi aici.
— Aici sunt, fetiţă plângăcioasă ce eşti, a zis Trenton
şoptit.
Am oftat uşurat.
— Ce mai faci, surioară? A întrebat-o Trenton pe
Abby, îmbrăţişând-o cu un braţ şi împingându-mă
jucăuş pe mine cu celălalt.

— Sunt bine, Trent, i-a răspuns ea amuzată.
Luând-o de mână, am condus-o în spatele clădirii,
aruncând câte o privire înapoi spre Trenton în timp ce
mergeam.
— Dacă apar poliţaii şi suntem despărţiţi, ne întâlnim
la Morgan Hali, bine?
Trenton a dat aprobator din cap exact atunci când neam oprit lângă o fereastră scundă aproape de sol.
— În mama mă-sii, faci poante cu mine, a zis Trenton,
holbându-se la fereastră. De-abia o să încapă Abby peaici.
— O să încapă, l-am asigurat eu, târându-mă în
întunericul din interior.
Acum, fiind obişnuită cu intrarea prin efracţie, Abby
n-a ezitat să se târască pe pământul îngheţat şi să intre
cu spatele prin fereastră, căzând în braţele mele.
Am aşteptat câteva momente, apoi Trenton a gemut
când s-a împins peste pervaz şi a aterizat pe podea,
aproape dezechilibrându-se când a atins betonul.
— Ai noroc că o iubesc pe Abby. N-aş face rahatul
ăsta pentru absolut nimeni, a mormăit, curăţându-şi
cămaşa cu mâna.
Am sărit în sus, închizând geamul cu o mişcare
rapidă.
— Pe-aici, am spus, conducându-i pe Abby şi pe
fratele meu prin întuneric.
Ne-am croit drum mai departe în clădire până ce am

zărit un licăr slab de lumină în faţa noastră. Din acelaşi
punct se auzea un zumzet de voci pe un ton scăzut
atunci când picioarele noastre au făcut zgomot pe
podeaua de beton.
După a treia cotitură, Trenton a oftat.
— N-o să reuşim niciodată să ieşim de-aici.
— Ţine-te după mine. O să fie bine, i-am zis.
Era uşor de stabilit cât de aproape eram după volumul
în creştere al mulţimii care aştepta în încăperea
principală. Vocea lui Adam s-a auzit peste sunetul de
megafon, strigând nume şi sume.
M-am oprit în încăperea alăturată, aruncând o privire
la pupitrele şi la scaunele acoperite cu cearşafuri albe.
M-a cuprins o senzaţie de greaţă. Locul de întâlnire era
o greşeală. La fel de mare aproape ca aducerea lui Abby
într-un loc atât de periculos. Dacă izbucnea o bătaie,
Abby avea să fie protejată de Trenton, dar obişnuitul
paradis sigur, departe de mulţime, era plin de mobilă şi
de echipamente.
— Aşadar, cum ai de gând să joci asta? M-a întrebat
Trenton.
— Dezbină şi cucereşte.
— Ce să dezbini?
— Capul lui de restul trupului.
Trenton a dat iute din cap.
— Bun plan!
— Pigeon, vreau să stai lângă uşa asta, bine?

Abby s-a uitat în încăperea principală, făcând ochii
mari la vederea haosului.
— Pigeon, m-ai auzit? Am întrebat-o, atingând-o pe
mână.
— Poftim? A zis ea, clipind.
— Vreau ca tu să stai lângă uşa asta, bine? Şi să te ţii
tot timpul de braţul lui Trent.
— N-am să mă mişc, a spus ea. Îţi promit.
Am zâmbit la vederea expresiei ei dulci, copleşite.
— Acum tu pari agitată.
A aruncat o privire spre uşă, apoi s-a uitat din nou la
mine.
— Am o presimţire în legătură cu asta, Trav. Nu legat
de luptă, dar… ceva. Locul ăsta îmi dă fiori.
N-aveam cum să nu fiu de acord.
Am auzit vocea lui Adam, care-şi începea anunţurile.
— Te iubesc.
O părere de zâmbet i s-a ivit pe buze şi am tras-o,
lipind-o de mine şi ţinând-o strâns la pieptul meu.
— … aşa că nu vă folosiţi de curve pentru a păcăli
sistemul, băieţi, s-a auzit vocea lui Adam, amplificată de
megafon.
Şi-a petrecut braţul pe sub al lui Trenton.
— Să nu-ţi iei ochii de la ea! Nici măcar o secundă.
Aici o să fie nebunie curată după ce o să-nceapă lupta.
— O voi păzi cu preţul vieţii mele, frăţioare, a spus
Trenton, trăgând-o uşor pe Abby de braţ pentru a-şi

întări spusele. Hai, du-te şi tăbăceşte-i fundul
individului şi pe urmă ne cărăm de-aici!
— Băieţi, scuturaţi-vă ghetele! Doamnelor, scoateţivă chiloţii! Vi-l prezint pe TRAVIS MAD DOG
MADDOX!
La introducerea făcută de Adam, am intrat în
încăperea principală. Braţele fluturau şi vocile multora
bubuiau la unison. Marea de oameni s-a despărţit în faţa
mea şi, încet, mi-am croit drumul spre Cerc.
Încăperea era luminată numai de felinare care atârnau
din tavan. Adam, încercând în continuare să se ţină la
adăpost după ce data trecută aproape că fusese arestat,
nu voia ca luminile strălucitoare să dea de ştire nimănui.
Chiar şi în lumina slabă, vedeam severitatea expresiei
lui John Savage. Se profila ca un turn deasupra mea, cu
ochii lui sălbatici şi nerăbdători. S-a mutat de pe un
picior pe celălalt de câteva ori, apoi a rămas nemişcat,
aruncându-mi priviri ucigătoare.
Savage nu era amator, dar existau doar trei modalităţi
prin care să poată câştiga: knockout, supunere sau
decizia arbitrului. Motivul pentru care avantajul fusese
mereu de partea mea era că eu aveam patru fraţi care
luptau fiecare în moduri diferite.
Dacă John Savage lupta ca Trenton, avea să se bazeze
pe ofensivă, viteză şi atacuri surpriză – şi mă
antrenasem toată viaţa mea pentru aşa ceva.
Dacă lupta ca gemenii, cu combinaţii de pumni şi

lovituri cu piciorul sau cu schimbarea tacticii cu lovituri
directe – şi pentru asta mă antrenasem toată viaţa.
Thomas era cel mai periculos. Dacă Savage lupta isteţ
şi probabil că aşa lupta, judecând după felul în care mă
depăşea ca mărime, avea să lupte cu un echilibru perfect
de putere, viteză şi strategie. Făcusem schimb de pumni
cu fratele meu numai de câteva ori în viaţa mea, însă
când am împlinit şaisprezece ani, el nu mă mai putea
înfrânge fară ajutorul celorlalţi fraţi.
Nu conta cât de tare se antrenase John Savage sau ce
avantaj credea el că are, eu mai luptasem cu el şi înainte.
Luptasem cu el de fiecare dată când mă confruntasem
cu cineva care putea susţine o luptă ca lumea… şi
câştigasem.
Adam a suflat în megafon, iar Savage a făcut un pas
mic în spate înainte de a-mi trage o directă cu putere.
M-am eschivat. În mod cert, lupta ca Thomas.
Savage s-a apropiat prea mult, aşa că mi-am ridicat
piciorul şi i-am tras una, trimiţându-l înapoi în mulţime.
Ei l-au împins înapoi în cerc şi s-a apropiat de mine cu
un scop reînnoit.
A tras doi pumni unul după altul, apoi l-am apucat,
îndesându-i faţa în genunchiul meu. John s-a clătinat
dând înapoi, a gândit, apoi s-a lansat iar.
Am încercat şi eu să-i trag una şi am ratat, apoi el a
încercat să mă prindă cu braţele pe după mijloc. Deja
transpirat, i-am scăpat din strânsoare, alunecând. Când

m-am întors, cotul lui a luat contact cu maxilarul meu şi
lumea s-a oprit pentru mai puţin de o secundă, înainte să
mă scutur şi să-i răspund cu un croşeu de stânga şi apoi
unul de dreapta, trăgându-i cu dreapta lovitură după
lovitură.
Buza inferioară a lui Savage a crăpat şi sângera.
Primele picături de sânge au înteţit zgomotul din
încăpere până la un nivel de decibeli asurzitori.
Mi-am dus cotul spre spate, apoi pumnul meu şi-a
urmat traiectoria până la capăt, făcând o scurtă oprire în
nasul lui Savage. Nu m-am retras, dinadins uluindu-l aşa
încât să am timp să mă uit înapoi şi s-o verific pe Abby.
Stătea acolo unde o rugasem eu să stea, cu braţul vârât
în continuare pe sub al lui Trenton.
Mulţumit că ea era bine, m-am concentrat din nou
asupra luptei, eschivându-mă iute ori de câte ori Savage
trăgea o lovitură şovăielnică de pumn. Şi-a petrecut
braţele în jurul meu, trântindu-ne pe amândoi la pământ.
John a aterizat sub mine şi, fără măcar să încerc, l-am
izbit cu cotul în figură. M-a prins cu picioarele ca într-o
menghină, lipindu-şi-le în zona gleznelor.
— Am de gând să te termin, gunoi afurisit! A mormăit
John.
I-am zâmbit şi apoi m-am împins, ridicându-mă de la
pământ odată cu el. Savage se chinuia să mă
dezechilibreze, dar era timpul s-o duc pe Abby acasă.
Vocea lui Trenton a erupt peste restul mulţimii:

— Fă-l praf, Travis!
Am căzut în faţă şi uşor într-o parte, izbindu-l pe John
cu spatele şi capul de podeaua din beton, într-o lovitură
devastatoare. Cu adversarul ameţit, mi-am tras cotul în
spate, apoi l-am lovit cu pumnii în faţă şi în cap iar şi
iar, până ce o pereche de braţe mi le-a prins pe ale mele
şi m-a tras deoparte.
Adam a aruncat pătratul roşu peste pieptul lui Savage
şi încăperea a explodat atunci când Adam m-a apucat de
încheietura mâinii, ridicându-mi-o în aer.
M-am uitat la Abby, care dădea din cap în sus şi în
jos, fiind puţin deasupra mulţimii, ţinută în sus de
fratele meu.
Trenton striga ceva, cu un zâmbet uriaş pe chip.
Exact când mulţimea începuse să se risipească, am
surprins o expresie îngrozită pe chipul lui Abby şi,
câteva secunde mai târziu, un ţipăt colectiv din mulţime
a stârnit panica. Un felinar care atârna în colţul încăperii
principale căzuse, aprinzând un cearşaf. Focul se
întinsese rapid la cearşaful de alături, stârnind o reacţie
în lanţ.
Mulţimea care urla se grăbea spre scări în timp ce
fumul umplea iute încăperea. Chipuri înspăimântate de
femei şi de bărbaţi erau luminate de flăcări.
— Abby! Am strigat dându-mi seama cât de departe
era şi cât de mulţi oameni erau între noi.
Dacă nu puteam ajunge la Abby, ea şi Trenton aveau

să-şi găsească drumul înapoi spre fereastră prin
labirintul de holuri întunecate. Teroarea m-a pătruns
până în măduva oaselor, îndemnându-mă să împing cu
sălbăticie pe oricine îmi stătea în cale.
În încăpere s-a întunecat şi s-a auzit un zgomot
puternic din cealaltă parte. Felinarele se aprindeau şi se
alăturau incendiului în mici explozii. L-am zărit pe
Trenton, care o ţinea pe Abby de braţ, trăgând-o în
spatele lui de parcă încerca să-şi forţeze drumul prin
mulţime.
Abby a scuturat din cap, trăgându-se înapoi.
Trenton s-a uitat în jur, concepând un plan de evadare
în timp ce stăteau în mijlocul zăpăcelii. Dacă încercau
să se salveze ieşind pe scara de incendiu, aveau să fie
ultimii. Focul creştea cu viteză. Nu aveau să reuşească
să străbată mulţimea pentru a ajunge la timp la ieşire.
Orice încercare pe care am făcut-o să ajung la Abby a
fost contracarată de mulţimea care se năpustea şi mă
împingea mai departe. Ovaţiile de bucurie care
umpluseră încăperea mai înainte fuseseră înlocuite de
ţipete îngrozite de frică şi disperare, pentru că toată
lumea se zbătea să ajungă la ieşiri.
Trenton a tras-o pe Abby spre uşă, dar ea s-a zbătut
pentru a se uita înapoi.
— Travis! A strigat, întinzând mâna spre mine.
Am tras aer în piept pentru a striga, dar fumul mi-a
umplut plămânii. Am tuşit, dând din mâini pentru a

îndepărta fumul.
— Pe-aici, Trav! A ţipat Trenton.
— Trent, tu scoate-o pe ea de-aici! Scoate-o pe
Pigeon!
Abby a făcut ochii mari şi a scuturat din cap.
— Travis!
— Du-te! I-am spus. Te ajung din urmă!
Abby s-a oprit o clipă înainte ca buzele ei să formeze
o linie dură. M-am simţit uşurat. Abby Abernathy avea
un instinct de supravieţuire puternic şi acesta tocmai îi
dăduse un imbold. L-a apucat pe Trenton de mânecă şi
l-a tras în întuneric, departe de foc.
M-am întors, căutând o ieşire şi pentru mine. Zeci de
spectatori se apucau cu mâinile pentru a-şi croi drumul
spre calea îngustă de acces care ducea la scări, ţipând şi
luptându-se unii cu alţii pentru a ajunge la ieşire.
Întunericul din încăpere era aproape de nepătruns din
pricina fumului, iar eu îmi simţeam plămânii zbătânduse pentru aer. Am îngenuncheat pe pământ, încercând
să-mi amintesc diferitele uşi care se aliniau pe peretele
încăperii principale. M-am întors spre scări. Aceea era
calea pe care voiam să merg, departe de foc, dar am
refuzat să cedez panicii. Mai exista o a doua ieşire care
ducea la scara de incendiu, una pe care numai puţini
oameni s-ar fi gândit s-o folosească. M-am ghemuit şi
am fugit spre locul unde îmi aminteam că era, dar m-am
oprit.

Gândul la Abby şi la Trenton rătăcindu-se mi-a apărut
în minte, trăgându-mă departe de ieşire.
Mi-am auzit numele şi am mijit ochii spre sursa
sunetului.
— Travis! Travis! Pe-aici!
Adam stătea în cadrul uşii, făcându-mi semn să merg
spre el. Am scuturat din cap.
— Mă duc s-o iau pe Pigeon!
Cărarea spre încăperea mai mică prin care fugiseră
Abby şi Trenton era aproape pustie, aşa că am rupt-o la
fugă, ciocnindu-mă cap în cap cu cineva. Era o fată, o
boboacă după înfăţişare, cu faţa acoperită de dâre negre.
Era îngrozită şi se clătina pe picioare.
— A… ajută-mă! Nu pot… nu ştiu pe unde e ieşirea!
Mi-a zis tuşind.
— Adam! Am strigat, împingând-o în direcţia ieşirii.
Ajut-o să iasă de-aici!
Fata a fugit spre Adam, iar el a apucat-o de mână
înainte să dispară amândoi spre ieşire, fumul
ascunzându-i apoi.
M-am împins de la podea şi am alergat spre Abby.
Alţii fugeau şi ei prin labirintul întunecat, plângând şi
gâfâind în timp ce încercau să găsească ieşirea.
— Abby! Am strigat-o în întuneric.
Gândul că poate cotiseră greşit mă înspăimânta rău de
tot.
Câteva fete stăteau la capătul unui hol, plângând.

— Aţi văzut o fată şi un băiat trecând pe-aici? Trenton
e cam aşa de înalt, seamănă cu mine? Am întrebat,
ţinând o mână la frunte.
Ele au clătinat din cap. Mi s-a strâns stomacul. Abby
şi Trenton o luaseră în direcţia greşită.
Am arătat dincolo de grupul înspăimântat.
— Urmaţi holul ăsta până ce ajungeţi la capăt. Acolo
există o scară cu o uşă la capătul ei. Urcaţi, apoi faceţi
stânga. Acolo găsiţi o fereastră pe care puteţi ieşi.
Una dintre fete a dat din cap a încuviinţare, s-a şters la
ochi şi apoi s-a răstit la prietenele ei s-o urmeze.
În loc să merg înapoi pe coridoarele pe care
veniserăm, am cotit la stânga, alergând prin întuneric,
sperând că aveam să fiu norocos şi să dau cumva peste
ei.
Auzeam ţipetele din încăperea principală în timp ce
mergeam, hotărât să mă asigur că Abby şi Trenton
găsiseră calea de ieşire.
După ce am parcurs în fugă mai multe culoare, am
simţit cum panica îmi apăsa pieptul. Mirosul fumului
mă ajunsese din urmă şi ştiam că din pricina lucrărilor
de reparaţie a clădirii vechi, a mobilei şi a cearşafurilor
care le acopereau şi care erau o sursă bună de
combustibil, întregul subsol avea să fie mistuit de flăcări
în câteva minute.
— Abby! Am strigat din nou. Trent!
Nimic.

XXVII
FOC ŞI GHEATĂ
Fumul devenise imposibil de evitat. Indiferent în ce
încăpere mă aflam, fiecare respiraţie era superficială şi
fierbinte, arzându-mi plămânii.
M-am aplecat şi mi-am cuprins genunchii, gâfâind.
Simţul orientării îmi fusese afectat de întuneric şi de
posibilitatea reală de a nu putea să-mi găsesc iubita şi
fratele înainte de a fi prea târziu. Nu eram sigur nici
măcar că eu voi reuşi să găsesc calea de ieşire.
Între accesele de tuse, am auzit un ciocănit venind din
încăperea alăturată.
— AJUTOR! SĂ MĂ AJUTE CINEVA!
Era Abby. Am fost cuprins de o hotărâre reînnoită şi
m-am repezit spre locul de unde venea vocea ei, pipăind
prin întuneric. Mâinile mele au nimerit un perete, apoi
m-am oprit când am dat peste o uşă. Era încuiată.
— Pidge? Am ţipat, trăgând de uşă.
Vocea lui Abby a devenit şi mai disperată,
impulsionându-mă să fac un pas înapoi şi să lovesc cu
piciorul în uşă până ce aceasta a zburat în lături.
Abby stătea în picioare pe un pupitru aflat sub o
fereastră, lovind cu mâinile în sticlă, atât de disperată,
încât nici măcar nu-şi dăduse seama că eu intrasem în

încăpere.
— Pigeon? Am strigat-o, tuşind.
— TRAVIS! A ţipat ea, plângând.
S-a dat jos de pe pupitru direct în braţele mele. I-am
ţinut obrajii în mâinile mele făcute căuş.
— Unde-i Trent?
M-am uitat pe hol. Focul se apropia de noi,
cuprinzând mobila aliniată de-a lungul pereţilor.
Abby a icnit la vederea focului care se întindea, apoi a
tuşit. Am ridicat din sprâncene, întrebându-mă unde
naiba era el. Dacă era în capătul acelui hol, n-ar fi avut
cum să reuşească. Un suspin îmi urca în gâtlej, dar
expresia plină de groază din ochii lui Abby a făcut ca
acesta să dispară forţat.
— Pidge, o să te scot de-aici!
Mi-am lipit buzele de ale ei cu o mişcare fermă,
scurtă, apoi m-am căţărat pe scara improvizată.
Am împins fereastra, muşchii braţelor tremurându-mi,
căci îmi foloseam toată forţa rămasă la împinsul
geamului.
— Abby, dă-te înapoi! Am să sparg sticla!
Abby a făcut un pas îndărăt, tremurând din tot corpul.
Mi-am îndoit cotul şi mi-am luat avânt, ducându-mi
pumnul spre spate, gemând, izbindu-l apoi cu toată
puterea în geam. Sticla s-a făcut ţăndări. Am întins
mâna spre Abby.
— Vino! Am strigat eu.

Căldura focului a învăluit întreaga încăpere. Motivat
de frică pură, am ridicat-o pe Abby de la podea cu un
singur braţ şi am împins-o afară.
Ea a aşteptat în genunchi cât m-am căţărat eu, apoi ma ajutat să mă ridic în picioare. De pe partea opusă a
clădirii se auzeau sirenele, iar luminile roşii şi albastre
ale maşinilor de pompieri şi ale echipajelor de poliţie
dansau pe zidurile din cărămidă ale clădirilor de alături.
Am tras-o pe Abby după mine, sprintând spre locul
unde se aflau o mulţime de oameni în faţa unei clădiri.
Am scrutat chipurile mânjite de cenuşă în căutarea lui
Trenton, strigându-l. Cu fiecare strigăt, vocea îmi
devenea tot mai speriată. Nu era acolo. Mi-am verificat
telefonul, sperând că sunase. Văzând că n-o făcuse, l-am
închis, trântindu-l.
Pierzându-mi aproape orice speranţă, mi-am acoperit
gura cu mâna, neştiind ce să mai fac. Fratele meu se
pierduse în clădirea în flăcări. Nu era afară, ceea ce
ducea la o singură concluzie.
— TRENT! Am urlat, întinzându-mi gâtul pentru a
cerceta mai bine mulţimea.
Cei care scăpaseră se îmbrăţişau şi plângeau în dosul
vehiculelor de salvare, privind îngroziţi cum maşinile
pompierilor împroşcau cu apă prin ferestre. Pompierii
au năvălit înăuntru, trăgând după ei furtunurile.
— N-a ieşit, am şoptit. Pidge, n-a ieşit!
Lacrimile îmi curgeau pe obraji şi îmi cădeau pe

genunchi. Abby s-a aşezat şi ea pe pământ, ţinându-mă
în braţele ei.
— Trav, Trent e isteţ. A ieşit. Trebuie să fi găsit o altă
cale.
M-am prăbuşit în poala lui Abby, apucând-o de
picioare cu ambele mâini.
Trecuse o oră. Plânsetele şi vaietele supravieţuitorilor
şi ale spectatorilor din afara clădirii cedaseră, înlocuite
fiind de o tăcere anormală. Pompierii mai scoseseră
numai doi supravieţuitori, apoi au continuat să iasă, dar
cu mâinile goale. De fiecare dată când cineva ieşea din
clădire, îmi ţineam răsuflarea, o parte din mine sperând
că era Trenton, cealaltă temându-se că s-ar fi putut să fie
el.
Jumătate de oră mai târziu, trupurile cu care ei se
întorceau erau lipsite de viaţă. În loc de a-i resuscita, pur
şi simplu îi culcau alături de celelalte victime şi îi
acopereau. Pământul era plin de victime, întrecându-i ca
număr pe cei care scăpaseră.
— Travis?
Adam stătea lângă noi. M-am ridicat, trăgând-o şi pe
Abby după mine.
— Mă bucur să văd că voi aţi reuşit să scăpaţi, a zis
Adam, arătând uluit şi derutat. Unde-i Trent?
Nu i-am răspuns.
Privirile noastre s-au întors spre rămăşiţele
carbonizate ale clădirii Keaton Hali, pe ale cărei ferestre

încă mai ieşeau trâmbe negre de fum. Abby şi-a culcat
faţa la pieptul meu şi m-a apucat strâns de tricou cu
pumnii ei mici.
Era o scenă de coşmar, iar eu nu puteam să fac nimic
altceva decât să privesc lung.
— Trebuie să… ăăă… trebuie să-l sun pe tata, am
spus încruntându-mă.
— Poate că ar trebui să mai aştepţi, Travis. Încă nu
ştim nimic, mi-a spus Abby.
Mă usturau plămânii, la fel şi ochii. Vedeam cifrele de
pe taste înceţoşându-se din pricina lacrimilor care îmi
curgeau necontenit pe obraji.
— Asta nu-i drept! El n-ar fi trebuit să se afle aici.
— Travis, a fost un accident. Nu aveai de unde să ştii
că se va întâmpla aşa ceva, mi-a spus Abby, mângâindumă pe obraz.
Faţa mi s-a crispat şi am închis ochii strâns. Urma să-l
sun pe tata şi să-i spun că Trenton era în continuare întro clădire care ardea şi că era vina mea. Nu ştiam dacă
familia mea putea să facă faţă încă unei pierderi.
Trenton locuise cu tata în timp ce acesta încerca să se
pună din nou pe picioare şi ei erau ceva mai apropiaţi
decât noi, ceilalţi.
Mi-am ţinut răsuflarea în timp ce tastam numărul,
imaginându-mi reacţia tatălui meu. Simţeam telefonul
rece în mână, aşa că am tras-o pe Abby lângă mine.
Chiar dacă ea nu-şi dădea încă seama, probabil că era

îngheţată.
Cifrele s-au transformat într-un nume, apoi am făcut
ochii mari. Aveam un apel.
— Trent?
— Eşti bine? A urlat Trent în urechea mea, cu vocea
gâtuită de panică.
De pe buze mi-a scăpat un hohot de râs în timp ce o
priveam pe Abby.
— E Trent!
Abby a gemut şi m-a strâns de braţ.
— Unde eşti? L-am întrebat, disperat să-l găsesc.
— La Morgan Hali, nătărăule! Unde mi-ai spus că ne
întâlnim! De ce nu eşti aici?
— Cum adică, eşti la Morgan Hali? Ajung într-o
secundă, să nu te mişti, la naiba!
Am decolat în viteză, târând-o pe Abby după mine.
Când am ajuns la Morgan, amândoi tuşeam şi icneam.
Trenton a coborât în fugă treptele, izbindu-se în
amândoi.
— Doamne, băi, frate! Am crezut că te-ai prăjit! A zis
Trenton, strângându-ne cu putere.
— Ticălos ce eşti! Am ţipat, împingându-l la o parte.
Am crezut că eşti mort, la naiba! Am aşteptat ca
pompierii să-ţi care trupul carbonizat de la Keaton!
M-am încruntat spre Trenton pentru o clipă, apoi l-am
tras din nou într-o îmbrăţişare. Am întins braţul,
orbecăind, până ce am dat de puloverul lui Abby şi am

tras-o şi pe ea în îmbrăţişare. După câteva clipe lungi, iam dat drumul lui Trenton.
Trenton a privit-o pe Abby cu vinovăţie.
— Abby, îmi pare rău. Am intrat în panică.
Ea a scuturat din cap.
— Mă bucur că eşti bine.
— Eu? Mai bine aş fi fost mort dacă Travis m-ar fi
văzut ieşind din acea clădire fără tine. Am încercat să te
găsesc după ce ai fugit, dar atunci m-am rătăcit şi am
fost nevoit să găsesc o altă ieşire. Am mers de-a lungul
clădirii, căutând fereastra aia, dar am dat peste nişte
poliţişti, iar ei m-au obligat să plec. Fir-ar să fie, mi-am
pierdut capul pe-aici! A zis el, trecându-şi mâna prin
păr.
I-am şters obrajii lui Abby, apoi mi-am tras tricoul ca
să-mi curăţ funinginea de pe faţă.
— Hai să plecăm de-aici. În curând o să fie plin de
poliţai.
După ce l-am îmbrăţişat pe Trenton, s-a îndreptat spre
maşina lui, iar noi ne-am dus spre Honda. Am privit-o
pe Abby legându-şi centura de siguranţă, apoi, când ea a
tuşit, m-am încruntat.
— Poate că ar trebui să te duc la spital. Să te vadă un
medic.
— Sunt bine, mi-a zis ea, împletindu-şi degetele cu
ale mele.
S-a uitat în jos, văzând o tăietură serioasă pe degetele

mele.
— Asta e de la luptă sau de la geam?
— De la geam, i-am răspuns, încruntându-mă la
vederea unghiilor ei însângerate.
Ochii ei aveau o blândeţe nemaipomenită.
— Ştii, tu mi-ai salvat viaţa.
M-am mirat, ridicând din sprâncene.
— Nu aveam de gând să plec fară tine.
— Ştiam că ai să vii.
Am continuat să-i ţin mâna lui Abby într-a mea până
ce am ajuns la apartament. Abby a făcut un duş mai
lung, iar eu, cu mâini tremurânde, am turnat pentru
amândoi câte un pahar de bourbon.
Ea a venit lipăind pe hol şi apoi s-a prăbuşit pe pat,
ameţită.
— Poftim, i-am spus, întinzându-i paharul cu lichid
chihlimbariu. Te va ajuta să te relaxezi.
— Nu sunt obosită.
I-am întins iar paharul. Se prea poate ca ea să fi fost
crescută de mafioţi în Vegas, însă tocmai văzuse
moartea cu ochii şi de-abia reuşiserăm şi noi să scăpăm.
— Încearcă să te odihneşti puţin, Pidge.
— Aproape că mi-e frică să închid ochii, mi-a zis ea,
luând paharul şi dând lichidul pe gât.
Am luat paharul gol şi l-am pus pe noptieră, apoi mam aşezat alături de ea pe pat. Am stat în tăcere,
reflectând la ultimele câteva ore. Părea ireal.

— Au murit o mulţime de oameni în seara asta, i-am
spus.
— Ştiu.
— Până mâine nu vom putea şti cu exactitate numărul
lor.
— Împreună cu Trent am depăşit un grup de puştani
care căutau ieşirea. Mă întreb dacă au reuşit. Păreau atât
de speriaţi…
Lui Abby au început să-i tremure mâinile, aşa că am
alinat-o în singurul fel pe care îl cunoşteam. Am ţinut-o
în braţe, s-a relaxat la pieptul meu şi a oftat. Respiraţia
i-a devenit regulată şi s-a strâns şi mai bine, lipindu-şi
obrazul de pielea mea. Pentru prima dată de când eram
din nou împreună, mă simţeam complet în largul meu,
de parcă am fi revenit la modul în care stăteau lucrurile
înainte de Vegas.
— Travis?
Mi-am aplecat bărbia în jos şi i-am şoptit în păr:
— Ce e, iubito?
Ambele telefoane au sunat la unison şi ea a răspuns la
al ei, în timp ce mi-l întindea pe al meu.
— Alo?
— Travis! Eşti bine, omule?
— Da, amice. Suntem bine.
— Mare, sunt bine. Suntem bine cu toţii, a spus Abby,
liniştind-o pe America aflată la celălalt capăt al liniei.
— Mama şi tata sunt îngroziţi. Ne uităm chiar acum la

ştiri. Nu le-am spus că erai acolo. Poftim?
Shepley şi-a îndepărtat telefonul de ureche pentru a le
răspunde părinţilor săi.
— Nu, mamă. Da, vorbesc chiar acum cu el. E bine!
Sunt în apartament! Aşadar, a continuat el, ce naiba s-a
întâmplat?
— Afurisitele de felinare. Adam n-a vrut nicio lumină
puternică care să atragă atenţia şi să fim arestaţi. Unul a
căzut şi a iscat focul… E de rău Shep. Au murit mulţi
oameni.
Shepley a inspirat adânc.
— Cineva cunoscut?
— Încă nu ştiu.
— Frate, mă bucur că eşti bine. Eu sunt… Doamne,
mă bucur că voi sunteţi bine.
Abby a descris momentele groaznice când se
împiedicase în întuneric, încercând să găsească ieşirea.
M-am crispat când a povestit cum şi-a înfipt unghiile
în rama ferestrei atunci când a încercat s-o deschidă.
— Mare, nu plecaţi dis-de-dimineaţă. Suntem bine, a
spus Abby. Suntem bine, a repetat, de data asta
accentuând cuvintele. Mă poţi îmbrăţişa vineri. Şi eu te
iubesc. Distracţie plăcută!
Mi-am lipit mai bine telefonul de ureche.
— Mai bine îmbrăţişeaz-o pe iubita ta, Shep. Pare
supărată.
Shepley a oftat.

— Eu doar…
A oftat din nou.
— Ştiu, omule.
— Te iubesc. Eşti ca şi fratele meu.
— Şi eu. Ne vedem curând.
După ce Abby şi cu mine am închis telefoanele, am
stat în tăcere, încă procesând ceea ce se întâmplase. Mam lăsat pe pernă şi apoi am tras-o pe Abby la pieptul
meu.
— America e bine?
— E tulburată. O să fie bine.
— Mă bucur că n-au fost acolo.
Îi simţeam maxilarul lui Abby mişcându-se pe pielea
mea şi, în sinea mea, mă blestemam fiindcă îi
provocasem şi mai multe gânduri groaznice.
— Şi eu la fel, mi-a spus, înfiorându-se.
— Îmi pare rău. Ai trecut prin multe în seara asta. Nu
e nevoie să mai torn şi eu gaz pe foc.
— Şi tu ai fost acolo, Trav.
M-am gândit cum fusese s-o caut pe Abby în
întuneric, neştiind dacă aveam s-o găsesc şi apoi, în cele
din urmă, dărâmând uşa aia şi văzându-i chipul.
— Eu nu mă sperii prea des, i-am spus. M-am speriat
în prima dimineaţă când m-am trezit şi tu nu mai erai
aici. M-am speriat când m-ai părăsit după Vegas. M-am
speriat când m-am gândit că trebuia să-i spun tatei că
Trent murise în clădirea aia. Dar când te-am văzut

dincolo de perdeaua de flăcări în subsolul ăla… m-am
îngrozit. Am reuşit să ajung la uşă, eram la câţiva metri
de ieşire, dar nu puteam să plec.
— Ce vrei să spui? Eşti nebun? M-a întrebat ea,
ridicând brusc capul pentru a mă privi în ochi.
— Niciodată în viaţa mea n-am văzut lucrurile mai
limpede. M-am întors, mi-am croit drum spre încăperea
în care erai tu şi te-am găsit acolo. Nimic altceva nu mai
conta. Nici măcar nu ştiam dacă vom reuşi sau nu, eu
voiam doar să fiu acolo cu tine, orice ar fi însemnat asta.
Singurul lucru de care mă tem, Pigeon, este o viaţă fară
tine.
Abby s-a aplecat şi m-a sărutat delicat pe buze. Când
gurile noastre s-au separat, a surâs.
— Atunci, n-ai de ce să te temi. Vom fi mereu
împreună.
Am oftat.
— Ştii, oricând aş lua-o de la capăt. N-aş schimba nici
măcar un moment dacă ar însemna să fim exact aici în
această clipă.
Ea a inspirat adânc, iar eu am sărutat-o blând pe
frunte.
— Asta este, am şoptit.
— Ce anume?
— Momentul. Când te privesc dormind… Pacea de pe
chipul tău? Asta este. N-am mai avut parte de ea încă de
dinainte ca mama mea să moară, dar acum pot s-o simt

iar.
Am inspirat din nou şi am tras-o mai aproape de mine.
— Am ştiut din prima clipă în care ne-am întâlnit că
era ceva în tine, ceva de care aveam nevoie. Se
dovedeşte că nu era nimic în tine. Erai tu.
Abby mi-a oferit un zâmbet obosit în timp ce-şi lăsa
capul pe pieptul meu.
— Suntem noi, Travis. Nimic n-are sens dacă nu
suntem împreună. N-ai observat chestia asta?
— Dacă am observat? Tot anul ţi-am spus asta! Am
tachinat-o eu. E oficial. Pipiţe, lupte, plecare, Parker,
Vegas… Ba chiar şi incendiile… Relaţia noastră poate
rezista la orice.
Ea şi-a ridicat capul, privindu-mă drept în ochi. Se
vedea că făcea un plan. Pentru prima dată, nu eram
îngrijorat în legătură cu pasul ei următor, fiindcă ştiam
în adâncul sufletului meu că orice cale ar fi ales, avea să
fie o cale pe care să mergem împreună.
— Vegas? M-a întrebat ea.
M-am încruntat, făcând o cută între sprâncene.
— Da?
— Te-ai gândit să mai mergi acolo?
Nevenindu-mi să cred, am ridicat din sprâncene a
mirare.
— Nu cred că e o idee bună pentru mine.
— Ce-ar fi să mergem numai pentru o noapte?
Am aruncat o privire în camera întunecată.

— O noapte?
— Căsătoreşte-te cu mine, i-a ieşit ei porumbelul din
gură.
Am auzit cuvintele, însă mi-a trebuit o secundă să le
înregistrez. Gura mea s-a schimonosit într-un rânjet
caraghios. Ea vorbea prostii, însă dacă asta o ajuta să
treacă peste ceea ce tocmai se petrecuse, eram fericit să
intru în joc.
— Când?
Ea a ridicat din umeri.
— Putem să luăm bilete pentru mâine. E vacanţa de
primăvară. Eu n-am nimic de făcut mâine, tu ai?
— Te prind eu la înghesuială, i-am spus, întinzând
mâna să-mi iau mobilul.
Abby şi-a ridicat bărbia, făcând un adevărat spectacol
cu latura ei încăpăţânată.
— American Airlines, am spus, privind-o atent pentru
a-i urmări reacţiile.
Ea nici n-a tresărit.
— American Airlines, cu ce vă pot ajuta?
— Am nevoie de două bilete spre Vegas. Mâine.
Femeia s-a uitat probabil într-un orar, apoi m-a
întrebat cât timp doream să rămânem.
— Hmm…
Am aşteptat ca Abby să cedeze, dar n-a făcut-o.
— Două zile, dus-întors. Orice aveţi.
Şi-a lăsat bărbia pe pieptul meu, zâmbind, aşteptând

să închei conversaţia.
Femeia mi-a cerut informaţii legate de plată, aşa că
am rugat-o pe Abby să-mi dea portofelul. Acela a fost
momentul în care am crezut că ea va izbucni în râs şi-mi
va spune să închid, dar ea a scos fericită cârdul din
portofel şi mi l-a dat.
I-am dat agentei numărul cârdului meu, aruncându-i o
privire lui Abby după fiecare set de cifre. Ea se
mulţumea doar să asculte, amuzată. Am dat data
expirării şi mi-a trecut prin minte că eram pe punctul de
a plăti două bilete de avion pe care, cel mai probabil,
aveam să nu le folosesc. Chipul lui Abby era imobil.
— Ăăă, da, doamnă. Le vom lua de la ghişeu.
Mulţumesc.
I-am dat lui Abby telefonul, iar ea l-a pus pe noptieră.
— Tocmai mi-ai cerut să mă căsătoresc cu tine, i-am
spus, aşteptând ca ea să recunoască faptul că nu fusese
pe bune.
— Ştiu.
— Să ştii că tranzacţia a fost pe bune. Tocmai am
cumpărat două bilete spre Vegas pentru mâine la prânz.
Asta înseamnă că mâine-seară ne căsătorim.
— Mulţumesc.
Am închis ochii pe jumătate.
— Luni, când începi cursurile, vei fi doamna Maddox.
— A! A zis ea, uitându-se în jurul ei.
Am ridicat dintr-o sprânceană.

— Te-ai răzgândit?
— Săptămâna viitoare voi avea o grămadă de acte de
schimbat.
Am încuviinţat din cap, sperând, dar având o oarecare
rezervă.
— Chiar ai de gând să te măriţi cu mine mâine-seară?
Ea a rânjit.
— Îhî.
— Vorbeşti serios?
— Da.
— La naiba, te iubesc!
Am apucat-o de faţă, sărutând-o apăsat.
— Pigeon, te iubesc atât de mult! I-am spus, sărutândo iar şi iar.
Buzele ei aveau probleme să ţină ritmul.
— Să-ţi aminteşti asta peste cincizeci de ani, când în
continuare am să-ţi tăbăcesc fundul la poker, a chicotit
ea.
— Dacă asta înseamnă şaizeci sau şaptezeci de ani cu
tine, iubito… ai permisiunea mea să faci tot ce poţi tu
mai rău.
Ea a ridicat dintr-o sprânceană.
— Ai să regreţi asta.
— Pariez că n-o vei face.
Zâmbetul dulce i s-a metamorfozat în expresia lui
Abby Abernathy cea plină de încredere în sine pe care
am văzut-o lăsându-i lefteri la masa de poker pe

profesioniştii din Vegas.
— Eşti suficient de încrezător încât să pariezi pe
motocicleta aia strălucitoare de-afară?
— Voi paria pe tot ce am. Nu regret nici măcar o
secundă cu tine, Pidge, şi nici nu voi regreta vreodată!
Mi-a întins mâna şi eu i-am strâns-o fără să ezit, apoi
am dus-o la gura, lipindu-mi buzele cu delicateţe de
încheieturile degetelor ei.
— Abby Maddox… i-am zis, incapabil să nu mai
zâmbesc.
Ea m-a îmbrăţişat, încordându-şi umerii în timp ce mă
strângea.
— Travis şi Abby Maddox. Sună10 drăguţ.
— Inel? Am întrebat, încruntându-mă.
— O să ne facem griji pentru inele mai târziu. Las
asta în seama ta.
10.
Joc de cuvinte: ring înseamnă şi „inel”, dar şi „a
suna”.
— Ăăă…
M-am oprit, amintindu-mi de cutia din sertar. Mă
întrebam dacă ar fi fost o idee bună să i-l dau. Cu câteva
săptămâni în urmă, ba chiar şi cu câteva zile, s-ar fi
putut ca Abby s-o ia razna, dar acum trecuserăm de asta.
Aşa speram.
— Poftim?
— Să n-o iei razna, i-am spus. Cumva… m-am ocupat
deja de partea asta.

— Care parte?
M-am uitat în tavan şi am oftat, dându-mi seama de
greşeală, însă prea târziu.
— Ai s-o iei razna.
— Travis…
Am deschis sertarul şi am pipăit puţin prin el. Abby sa încruntat şi şi-a suflat părul ud din ochi.
— Poftim? Ai cumpărat prezervative?
Am râs scurt.
— Nu, Pidge, i-am răspuns, vârând şi mai adânc mâna
în sertar.
În cele din urmă, mâna mea a atins muchiile familiare
şi m-am uitat spre Abby pentru a-i vedea expresia în
timp ce scoteam cutiuţa din ascunzătoarea ei.
Abby a privit în jos atunci când am pus cutiuţa de
catifea pe pieptul meu, ducându-mi mâna sub cap,
pentru a mă sprijini.
— Ce-i asta? M-a întrebat.
— A ce seamănă?
— Bine. Lasă-mă să reformulez întrebarea: când l-ai
luat?
Am tras aer în piept.
— Cu ceva timp în urmă.
— Trav…
— S-a întâmplat să-l văd într-o zi şi am ştiut că nu
exista decât un singur loc unde se potrivea: pe degeţelul
tău.

— Într-o zi când?
— Contează?
— Pot să-l văd? A zâmbit ea, ochii strălucindu-i de
încântare.
Reacţia ei neaşteptată a făcut ca pe chipul meu să se
lăţească un alt zâmbet.
— Deschide-o!
Abby a atins uşor cutia cu un deget, apoi a apucat cu
ambele mâini sigiliul auriu, trăgând uşor pentru a
deschide capacul. A făcut ochii mari şi apoi a trântit
capacul, închizând-o.
— Travis! S-a plâns ea.
— Ştiam eu că ai s-o iei razna! I-am spus, ridicândumă în şezut, punându-mi mâinile peste ale ei.
— Eşti nebun?
— Ştiu. Ştiu ce gândeşti, dar a trebuit s-o fac. Era
Inelul. Şi am avut dreptate! N-am mai văzut niciunul
atât de perfect!
Mă crispasem, în sinea mea, sperând că ea nu-şi va da
seama că recunoscusem cât de des mă uitasem, de fapt,
după inele.
A deschis ochii mari, apoi şi-a luat mâinile de pe
casetă, încercând din nou, a ridicat capacul, apoi a scos
inelul din fanta în care era fixat.
— Este… Dumnezeule! Este uimitor! A şoptit în timp
ce eu îi luam mâna într-a mea.
— Pot să ţi-l pun pe deget? Am întrebat-o, uitându-mă

la ea.
Când a aprobat din cap, mi-am lipit buzele una de
alta, apoi i-am introdus veriga argintie pe deget, ţinândo o clipă pe loc înainte de a-i da drumul.
— Acum este uimitor!
Preţ de o clipă, ne-am uitat amândoi lung la mâna ei.
În cele din urmă, era acolo unde îi era locul.
— Cu banii ăştia ai fi putut să plăteşti un avans pentru
o maşină, mi-a zis liniştită, de parcă ar fi trebuit să
vorbească în şoaptă în prezenţa inelului.
I-am sărutat degetul cu inelul, deasupra încheieturii.
— Mi-am imaginat de un milion de ori cum va arăta
pe mâna ta. Acum că e acolo…
— Ce e?
Mi-a zâmbit, sperând că voi încheia propoziţia.
— Am crezut că va trebui să transpir cinci ani înainte
să mă simt aşa.
— Şi eu voiam la fel de mult ca tine. Doar că am o
faţă de pe care nu se citeşte nimic, mi-a zis, sărutândumă pe buze.
Oricât de mult îmi doream s-o dezbrac până n-ar mai
fi rămas decât cu inelul meu pe mână, m-am limitat doar
la a-mi odihni capul pe pernă şi a o lăsa să se culce
alături de mine. Dacă exista o modalitate să ne
concentrăm asupra altui lucru decât clipele de groază ale
acelei seri, noi reuşiserăm s-o facem.

XXVIII
DOMNUL ŞI DOAMNA
Abby stătea pe trotuar, mâna ei ţinându-se de
singurele mele două degete pe care nu le aveam
ocupate. Restul ţineau bagaje sau încercau să facă
semne spre America.
Cu două zile înainte merseserăm la aeroport cu
Honda, aşa că Shepley trebuise s-o conducă pe iubita lui
să-şi ia maşina. America insistase să fie cea care să ne ia
de la aeroport şi toată lumea ştia de ce. Când a tras la
marginea trotuarului, a privit drept înainte. Nici măcar
n-a coborât să ne ajute la bagaje.
Abby a mers şonticăind spre partea din dreapta şi s-a
urcat pe locul pasagerului, ferindu-şi partea pe care
tocmai îşi tatuase numele meu de familie.
Am aruncat bagajele în portbagaj, apoi am tras de
mânerul portierei din spate.
— Ăăă, am dat să spun, trăgând iar de mâner.
Deschide portiera, Mare!
— Nu cred că am s-o fac, mi-a răspuns ea,
întorcându-şi brusc capul pentru a mă fulgera cu
privirea.
A tras puţin mai în faţă, iar Abby s-a încordat.
— Mare, încetează!
America a călcat brusc pe frână, ridicând dintr-o

sprânceană.
— Prietena mea cea mai bună aproape că era să
moară la una dintre luptele tale stupide, apoi ai dus-o la
Vegas şi te-ai căsătorit cu ea când eram plecată din oraş,
aşa că nu numai că n-am putut să-i fiu domnişoară de
onoare, dar nici măcar martor să nu-i fiu?
Am tras din nou de mâner.
— Haide, Mare! Aş vrea să-ţi spun că îmi pare rău,
însă m-am căsătorit cu iubirea vieţii mele.
— Iubirea vieţii tale e Harleyul! A rostit America
printre dinţi.
A tras din nou mai în faţă.
— Nu mai face asta! Am implorat-o.
— America Mason… a început Abby.
A încercat să sune intimidant, dar America i-a aruncat
o căutătură atât de urâtă, încât Abby s-a făcut mică,
lipindu-se de portieră.
Cei din maşinile din spatele nostru claxonau, dar
America era prea furioasă să le dea atenţie.
— Bine! I-am spus, ridicând o mână. Bine. Ce-ar fi…
ce-ar fi dacă am avea o altă nuntă vara asta? Cu rochie,
invitaţi, flori, cu de toate. Tu o poţi ajuta s-o pună la
cale. Poţi să stai alături de ea, să-i organizezi petrecerea
de burlăciţe, tot ce vrei.
— Nu e acelaşi lucru! A mârâit America, dar apoi
tensiunea de pe chipul ei s-a relaxat puţin. Însă e un
început.

A dus mâna la spate şi a deblocat portiera. Am tras de
mâner şi m-am strecurat pe banchetă, având grijă să nu
mai spun nimic până ce nu vom fi ajuns în apartament.
Când am intrat în parcarea din faţa blocului, Shepley
îşi ştergea Chargerul.
— Salutare!
A zâmbit şi m-a îmbrăţişat mai întâi pe mine, apoi pe
Abby.
— Felicitări!
— Mulţumesc, a zis Abby, stânjenită.
— Bănuiesc că e un lucru bun că America şi cu mine
am discutat despre faptul că ar trebui să avem casa
noastră.
— A, aşa ai făcut, a zis Abby, ridicându-şi capul spre
prietena ei. Se pare că noi n-am fost singurii care am
luat decizii pe cont propriu.
— Aveam de gând să vorbim cu voi despre asta, a
spus America pe un ton defensiv.
— Nicio grabă, i-am zis. Dar aş avea nevoie de o
mână de ajutor azi să aduc aici restul lucrurilor lui Abby.
— Da, desigur. Brazii tocmai a ajuns acasă. Îi spun că
avem nevoie de camioneta lui.
Abby a trecut cu privirea de la unul la altul.
— Îi spunem?
America nu-şi putea reţine zâmbetul ei de
superioritate.
— Va fi greu să negi cu piatra aia mare cât o stâncă de

pe degetul tău.
M-am încruntat.
— Nu vrei să mai ştie nimeni?
— Păi, nu. Nu e vorba despre asta. Dar noi am fugit,
iubitule. Oamenii or să înnebunească.
— La naiba, acum eşti doamna Travis Maddox. Ducăse toţi la dracu! Am spus, fără să ezit.
Abby mi-a zâmbit, apoi şi-a privit inelul.
— Asta sunt. Bănuiesc că mai bine aş reprezenta
familia cum se cade.
— O, la naiba! Trebuie să-i spunem tatei.
Abby s-a făcut albă la faţă.
— Trebuie?
America a izbucnit în râs.
— Cu certitudine că tu te aştepţi la prea multe din
partea ei. Paşi foarte mici, Trav. Doamne-Dumnezeule!
M-am strâmbat zeflemitor la ea, încă iritat de faptul
că la aeroport nu voia să mă lase să mă urc în maşină.
Abby aştepta un răspuns. Am ridicat din umeri.
— Nu suntem obligaţi s-o facem azi, dar o să
trebuiască s-o facem cât mai curând, bine? Nu vreau ca
el să audă de la altcineva.
A dat aprobator din cap.
— Înţeleg. Hai să ne bucurăm de weekend şi de
primele noastre zile de cuplu proaspăt căsătorit, fară să-i
invităm pe toţi în mariajul nostru.
Am zâmbit, scoţând bagajele noastre din portbagajul

Hondei.
— S-a făcut. Cu excepţia unui singur lucru.
— Care?
— Putem să ne petrecem primele zile căutând o
maşină? Sunt destul de sigur că ţi-am promis o maşină.
— Zău? Mi-a zâmbit ea.
— Alege o culoare, scumpo.
Abby a sărit iar pe mine, înlănţuindu-mă cu braţele şi
cu picioarele şi acoperindu-mi faţa cu sărutări.
— O, încetaţi! A spus America.
Abby s-a lăsat pe picioarele ei, iar America a tras-o de
încheietura mâinii.
— Hai să intrăm! Vreau să-ţi văd tatuajul.
Fetele au luat-o la fugă pe scări, lăsându-ne pe mine şi
pe Shepley cu bagajele.
Am urcat cu greutate pe scări şi am fost recunoscători
că uşa fusese lăsată deschisă.
Abby se culcase pe canapea, cu jeanşii descheiaţi şi
suflecaţi la brâu, privind-o pe America inspectându-i
curbele delicate şi negre de pe pielea ei.
America şi-a ridicat privirile spre Shepley, care era
roşu la faţă şi transpirat.
— Iubitule, sunt aşa de bucuroasă că noi nu suntem
nebuni!
— Şi eu la fel, i-a zis Shepley. Sper că le vrei pe astea
aici, căci eu n-am de gând să le duc înapoi în maşină.
— Da, le vreau, mulţumesc.

I-a zâmbit dulce, reîntorcându-se la tatuajul lui Abby.
Shepley a pufnit, dispărând în dormitorul lui, aducând
apoi câte o sticlă de vin în fiecare mână.
— Ce-i asta? A întrebat America.
— Petrecerea voastră, i-a răspuns Shepley, cu un
zâmbet întins de la o ureche la alta.
Abby a parcat încet în locul liber; verificând cu
atenţie spaţiul de pe fiecare laterală. Cu o zi înainte
alesese o Toyota Camry argintie nou-nouţă şi, în cele
câteva ocazii în care reuşisem s-o conving să urce la
volan, conducea de parcă împrumutase pe ascuns
Lamborghiniul cuiva.
După două opriri, a tras frâna de mână şi a oprit
motorul.
— Va trebui să luăm un permis de parcare, mi-a zis
ea, verificând din nou spaţiul de pe partea ei.
— Da, Pidge. Mă ocup eu, i-am zis pentru a patra
oară.
Mă întrebam dacă ar fi trebuit să mai aştept o
săptămână sau cam aşa ceva înainte să mai adaug la
starea de lucruri şi stresul pricinuit de o maşină nouă.
Amândoi am ştiut la sfârşitul zilei că moara de zvonuri a
şcolii avea să împrăştie ştirea despre căsătoria noastră
împreună cu vreo două scandaluri născocite. Abby se
îmbrăca intenţionat în jeanşi şi pulovere mulate pentru a
se feri de inevitabilele întrebări despre o posibilă
sarcină. Am fi putut să ne căsătorim din zbor, însă copiii

erau o cu totul altă poveste şi amândoi ne mulţumeam să
mai aşteptăm.
Când am pornit spre cursuri, traversând campusul, din
cerul cenuşiu de primăvară cădeau câţiva stropi de
ploaie. Mi-am tras mai jos pe frunte şapca roşie, iar
Abby şi-a deschis umbrela. Amândoi am privit lung la
Keaton Hali, remarcând banda galbenă şi frontoanele de
cărămidă înnegrită de deasupra tuturor ferestrelor. Abby
mă ţinea de haină şi eu la fel, încercând să nu mă
gândesc la ceea ce se întâmplase.
Shepley auzise că Adam fusese arestat. Nu-i spusesem
nimic lui Abby, temându-mă de ce avea să urmeze, iar
asta ar fi făcut-o să se îngrijoreze inutil.
O parte din mine credea că ştirile despre incendiu
aveau să ţină la distanţă atenţia nedorită acordată
inelului lui Abby, însă ştiam că veştile despre căsătoria
noastră aveau să fie o bine-venită abatere a atenţiei de la
realitatea sumbră a pierderii câtorva colegi în condiţii
atât de cumplite.
Aşa după cum mă aşteptam, când am ajuns la cantină,
colegii mei din frăţie şi echipa de fotbal ne-au felicitat
pentru căsătoria noastră şi naşterea iminentă a fiului
nostru.
— Nu sunt însărcinată, le-a zis Abby, scuturând din
cap.
— Dar… voi v-aţi căsătorit, nu? A întrebat Lexi,
nesigură.

— Da, i-a răspuns Abby simplu.
Lexi a ridicat din sprânceană.
— Bănuiesc că vom afla adevărul cât de curând.
Am făcut un gest brusc cu capul într-o parte.
— Lexi, şterge-o!
Ea m-a ignorat.
— Bănuiesc că aţi auzit despre incendiu?
— Câte ceva, i-a spus Abby, clar stânjenită.
— Am auzit că studenţii dădeau o petrecere în subsol.
Tot anul s-a furişat în subsoluri.
— Chiar aşa? Am întrebat-o.
Cu coada ochiului am văzut-o pe Abby privindu-mă,
dar am încercat să nu par prea uşurat. Dacă era adevărat,
poate că aveam să scap.
Mi-am petrecut restul zilei fiind privit cu insistenţă
sau primind felicitări. Pentru prima dată, n-am fost oprit
între cursuri de diferite fete care voiau să ştie ce planuri
aveam pentru weekend. Pur şi simplu, mă priveau
trecând pe lângă ele, şovăind să se apropie de soţul
alteia. De fapt, era destul de drăguţ.
Ziua mea decurgea destul de bine şi mă întrebam dacă
Abby ar fi putut să spună acelaşi lucru. Până şi
profesorul meu de psihologie mi-a oferit un zâmbet mic
şi o mişcare din cap atunci când a auzit fară să vrea
răspunsurile pe care le dădeam celor care mă întrebau
dacă zvonul era adevărat.
După ultima oră de curs, m-am întâlnit cu Abby lângă

Camry şi ne-am aruncat bagajele pe bancheta din spate.
— A fost atât de rău pe cât ai crezut că va fi?
— Da, a spus, inspirând adânc.
— În cazul ăsta, bănuiesc că azi n-ar fi o zi bună să-i
dăm vestea tatei, nu?
— Nu, dar ar fi mai bine s-o facem. Ai dreptate. Nu
vreau să audă veştile de la altcineva.
Răspunsul ei m-a luat prin surprindere, dar n-am pus
întrebări. Abby a încercat să mă convingă să conduc eu,
dar am refuzat, insistând că ea se va simţi confortabil la
volan.
Drumul din campus până la tata acasă n-a durat mult
– dar oricum mai mult decât dacă aş fi condus eu. Abby
respecta toate regulile de circulaţie, temându-se că ar fi
putut fi trasă pe dreapta şi i-ar fi înmânat poliţistului
buletinul ei fals.
Străbătându-l, orăşelul nostru părea diferit sau poate
că eu nu mai eram acelaşi. Nu eram sigur că fiind un
bărbat însurat mă făcea să mă simt ceva mai relaxat –
nepăsător chiar – sau dacă, în cele din urmă, mă
simţeam bine în pielea mea. Acum eram într-o situaţie
în care nu trebuia să fac dovada a ceea ce eram, căci
singura persoană care mă acceptase întru totul, cea mai
bună prietenă a mea, era acum o prezenţă permanentă în
viaţa mea.
Se părea că îmi îndeplinisem însărcinarea, depăşind
un obstacol. M-am gândit la mama şi la cuvintele pe

care mi le spusese cu aproape o viaţă în urmă. Atunci
mi-a sunat clopoţelul: ea îmi ceruse să nu mă dau bătut,
să lupt pentru persoana iubită şi, pentru prima dată, am
făcut ceea ce se aşteptase ea să fac. În sfârşit, trăisem să
ajung persoana care dorise ea să fiu.
Am inspirat adânc pentru a-mi limpezi gândurile, şi
am pus mâna pe genunchii lui Abby.
— Ce-i? M-a întrebat ea.
— Ce anume?
— Expresia de pe chipul tău.
Trecea cu privirea de la mine la drum, extrem de
curioasă. Mi-am imaginat că era o expresie nouă, dar nu
puteam să spun a ce semăna.
— Sunt doar fericit, scumpo.
Abby pe jumătate a mormăit, pe jumătate a râs.
— Şi eu la fel.
Ce e drept, eram puţin emoţionat la gândul că aveam
să-i spun tatei despre escapada noastră plină de
evenimente la Vegas, dar nu fiindcă avea să se supere.
Nu puteam să indic cu precizie, dar fluturii din stomacul
meu zburau mai repede şi mai tare cu fiecare stradă care
ne aducea mai aproape de casa tatei.
Abby a intrat pe aleea cu pietriş, udă de la ploaie, şi a
oprit lângă casă.
— Ce crezi că o să spună? M-a întrebat ea.
— Nu ştiu. Va fi fericit, de asta sunt sigur.
— Aşa crezi? M-a întrebat Abby, luându-mă de mână.

I-am strâns degetele.
— Ştiu sigur.
Înainte să apucăm să ajungem la uşa din faţă, tata a
ieşit pe verandă.
— Măi să fie, bună, copii, ne-a salutat tata zâmbind.
Ochii i se mişcau atunci când îşi umfla obrajii.
— Nu eram sigur cine era afară. Abby, ţi-ai luat o
maşină nouă?
— Bună, Jim! Abby surâdea. Travis a luat-o.
— Ea noastră, i-am spus, scoţându-mi şapca. Ne-am
gândit să-ţi facem o vizită.
— Mă bucur, mă bucur! Cam plouă, aş zice.
— Da, cam plouă, am zis eu, emoţiile înăbuşindu-mi
orice abilităţi aveam pentru a face conversaţie.
Ceea ce luasem drept emoţii era, de fapt, bucuria de ai împărtăşi tatei veştile.
Tata simţea că ceva nu era în ordine.
— Aţi avut o vacanţă de primăvară plăcută?
— A fost… interesantă, a zis Abby, sprijinindu-se de
mine.
— A, da?
— Tată, am făcut o excursie. Am fugit la Vegas două
zile. Am hotărât să… ăăă… am hotărât să ne căsătorim!
Preţ de câteva secunde, tata s-a oprit, apoi ochii lui au
privit iute spre mâna dreaptă a lui Abby. Când a găsit
confirmarea a ceea ce căuta, a privit-o pe Abby, apoi pe
mine.

— Tată? Am spus, surprins de chipul lui lipsit de orice
expresie.
Ochii i-au strălucit puţin, apoi a schiţat un zâmbet. A
deschis larg braţele şi ne-a cuprins pe mine şi pe Abby
în acelaşi timp.
Zâmbind, Abby s-a uitat pe furiş la mine. Drept
răspuns, i-am făcut cu ochiul.
— Mă întreb ce ar spune mama dacă ar fi aici, am zis
eu.
Tata s-a tras înapoi, cu ochii plini de lacrimi de
fericire.
— Ar zice că ai procedat bine, fiule.
S-a uitat la Abby.
— Ţi-ar spune „mulţumesc” pentru că i-ai dat înapoi
copilului ei ceva ce el a pierdut atunci când ea a murit.
— Nu sunt sigură în legătură cu asta, a spus Abby,
ştergându-şi ochii.
Era clar copleşită de sentimentele tatei.
Ne-a îmbrăţişat iar, râzând şi strângându-ne în braţe în
acelaşi timp.
— Vrei să pariem?
EPILOG
De pe străzile de deasupra, ploaia se infiltra în pereţi.
Picăturile cădeau în băltoacele care se adânceau, care
parcă l-ar fi plâns pe ticălosul care zăcea lat în centrul
subsolului într-o baltă de sânge.

Am respirat profund, privind în jos spre el, dar nu
pentru mult timp. Îndreptasem cele două pistoale Glock
în direcţii opuse şi îi ţineam pe loc pe oamenii lui
Benny, până ce avea să ajungă şi restul echipei mele.
Casca din ureche a bâzâit.
— Timpul estimat pentru a ajunge: zece secunde,
Maddox. Bine lucrat!
Şeful echipei mele, Henry Givens, a rostit cuvintele
calm, ştiind la fel de bine ca mine că dacă Benny
murise, totul se terminase.
Doisprezece oameni cu arme automate şi îmbrăcaţi în
negru din cap până în picioare au năvălit înăuntru, iar eu
am lăsat pistoalele în jos.
— Nu sunt decât nişte intermediari. Luaţi-i naibii deaici!
După ce mi-am vârât pistoalele în tocurile lor, mi-am
scos şi restul de bandă de pe încheieturile mâinilor şi am
urcat, păşind apăsat pe treptele de la subsol. Thomas mă
aştepta în capul scărilor, cu părul şi haina kaki ude de la
furtună.
— Ai făcut ce trebuia să faci, mi-a spus, urmându-mă
spre maşină. Eşti bine? M-a întrebat, întinzând mâna
spre tăietura de pe fruntea mea.
Stătusem aşezat pe acel scaun de lemn timp de două
ore, bătut fiind, în timp ce Benny mă interoga.
Înţeleseseră cum stătea treaba cu mine în acea dimineaţă
– totul făcând parte din plan, desigur –, însă sfârşitul

interogatoriului său trebuia să aibă ca rezultat arestarea,
nu moartea lui.
Maxilarul îmi zvâcnea violent. Depăşisem de mult
timp momentul când îmi pierdeam cumpătul şi băteam
măr pe oricine mă provoca. Însă în numai câteva
secunde tot antrenamentul meu ajunsese inutil, Benny
neavând nimic altceva de făcut decât să-i pronunţe
numele ei pentru ca aşa ceva să se întâmple.
— Tommy, trebuie să ajung acasă. Am fost plecat
două săptămâni şi e aniversarea noastră… sau ce a mai
rămas din ea.
Am deschis portiera smucind-o, însă Thomas m-a
prins de încheietura mâinii.
— Mai întâi ar trebui să-ţi prezinţi raportul. Ai lucrat
cinci ani la cazul ăsta.
— Am irosit. Am irosit ani.
Thomas a oftat.
— Nu vrei să iei asta acasă cu tine, nu?
Am oftat la rându-mi.
— Nu, dar trebuie să mă duc. I-am promis.
— O sun eu. Îi explic.
— O s-o minţi.
— Asta e ceea ce facem.
Adevărul era mereu urât. Thomas avea dreptate.
Practic, el mă crescuse, dar n-am ştiut adevărul până ce
n-am fost recrutat de FBI. Când Thomas a plecat la
colegiu, m-am gândit că el studia publicitate, şi mai

târziu ne-a spus că era director executiv în publicitate în
California. Era atât de departe, încât îi era uşor să-şi
păstreze acoperirea.
Privind înapoi, acum avea sens de ce se hotărâse
Thomas să vină acasă fară să fie o ocazie anume – seara
în care a cunoscut-o pe Abby. Pe atunci, când el
începuse investigaţiile legate de Benny şi de
numeroasele lui activităţi ilegale, faptul că frăţiorul lui
se îndrăgostise de fiica unuia dintre debitorii lui Benny
a fost un noroc chior. Mai mult decât atât, am sfârşit
prin a ajunge să fim implicaţi în treburile lui.
În secunda în care am absolvit, având o diplomă în
drept penal, mi s-a părut că avea noimă că FBI-ul mă
contactase. M-am simţit onorat. Nu ne-a trecut prin cap
nici mie şi nici lui Abby că ei primeau mii de cereri
anual şi că nu exista o practică a recrutărilor. Dar am
fost încorporat în brigada operativă care lucra sub
acoperire, având deja legături cu Benny.
Anii de antrenamente şi timpul petrecut departe de
casă au culminat cu Benny zăcând pe podea, cu ochii
holbaţi la tavanul din subteran. Întreaga încărcătură a
pistolului meu Glock era îngropată adânc în pieptul lui.
Mi-am aprins o ţigară.
— Sun-o pe Sarah la birou. Spune-i să-mi facă o
rezervare la următorul zbor. Vreau să fiu acasă înainte
de miezul nopţii.
— Îţi ameninţa familia, Travis. Cu toţii ştim de ce era

capabil Benny. Nimeni nu te învinovăţeşte.
— Ştia că era încolţit, Tommy. Ştia că n-avea unde să
se mai ducă. Mi-a întins o momeală. Mi-a întins o
momeală şi eu am muşcat.
— Poate. Dar detalierea torturii şi morţii soţiei celei
mai periculoase cunoştinţe ale lui n-a fost exact genul
de afacere bună. Trebuia să ştie că nu te putea intimida.
— Da, am spus, printre dinţii încleştaţi, amintindu-mi
imaginea pe care mi-o descria Benny în culori vii despre
răpirea lui Abby şi jupuirea ei de vie. Pariez că acum şiar fi dorit să nu fi fost un povestitor atât de bun.
— Şi mai există Mick. El e următorul pe listă.
— Ţi-am spus, Tommy. Pot să fiu consultat în această
privinţă. Nu e o idee bună să iau parte.
Thomas s-a mulţumit doar să zâmbească, dispus să
aştepte o altă ocazie pentru a purta această conversaţie.
M-am strecurat pe bancheta din spate a maşinii care
aştepta să mă ducă la aeroport. Odată ce portiera s-a
închis în urma mea şi şoferul a pornit, plecând de lângă
trotuar, am format numărul lui Abby.
— Bună, iubitule, m-a salutat Abby cu o voce
melodioasă.
Imediat, am inspirat adânc pentru a-mi limpezi
gândurile.
Vocea ei era tot raportul de care aveam nevoie.
— Aniversare fericită, Pigeon! Sunt în drum spre
casă.

— Eşti în drum spre casă? M-a întrebat, vocea ei
urcând cu o octavă. E cel mai grozav cadou!
— Cum merge treaba?
— Suntem acasă la tata. James a mai câştigat o mână
la poker. Încep să mă îngrijorez.
— Pidge, e fiul tău. Te surprinde că e atât de bun la
cărţi?
— Mă bate, Trav. E bun.
Am făcut o pauză.
— Te bate?
— Da.
— Credeam că ai o regulă în privinţa asta.
— Ştiu, a spus oftând. Ştiu. Nu mai joc, dar el are o zi
proastă şi a fost o bună modalitate de a-l face să
vorbească despre asta.
— Cum aşa?
— La şcoală e un puştan. Azi a făcut un comentariu
despre mine.
— Nu e pentru prima dată când un elev îi face
avansuri sexoasei profe de mate.
— Nu, dar bănuiesc că a fost deosebit de grosolan.
Jay i-a zis să tacă. A urmat o încăierare.
— Jay i-a tăbăcit fundul?
— Travis!
Am izbucnit în râs.
— Doar întrebam!
— L-am văzut din sala mea de clasă. Jessica a ajuns

acolo înaintea mea. Se prea poate să-şi fi… umilit
fratele. Puţin. Nu în mod intenţionat.
Am închis ochii. Jessica, cu ochii ei de culoarea mierii
întunecate, cu părul ei lung şi negru şi cu patruzeci şi
cinci de kilograme de răutate, era copia mea în
miniatură. Avea un temperament la fel de iute şi
niciodată nu pierdea vremea cu vorbe. Prima ei luptă a
avut loc la grădiniţă, apărându-l pe fratele ei geamăn,
James, împotriva bietei fete care nu bănuia nimic şi care
îl necăjea. Am încercat să-i explicăm că fetiţa probabil
făcuse o pasiune, dar Jessica nici n-a vrut să audă. N-a
contat de câte ori James a implorat-o să-l lase să se
ocupe singur de bătăliile lui, ea era înfiorător de
protectoare, chiar dacă el era cu opt minute mai mare.
Am pufnit.
— Lasă-mă să vorbesc eu cu ea!
— Jess! Tata la telefon!
O voce dulce, mică, s-a auzit la capătul celălalt al
liniei. Eram uimit că ea putea fi la fel de sălbatică aşa
cum eram eu şi în continuare să arate şi să aibă voce de
înger.
— Bună, tati!
— Puiule… ai dat de belea azi?
— N-a fost vina mea, tati!
— Niciodată nu este.
— Jay sângera. Era ţintuit la pământ.
Am simţit că-mi clocoteşte sângele în vene, dar să-mi

îndrept copiii în direcţia corectă era pe primul plan.
— Ce a zis bunicul?
— A zis: „Era timpul să-l pună cineva la punct pe
Steven Maltese”.
Eram bucuros că ea nu mă putea vedea zâmbind
pentru perfecta imitare a lui Jim Maddox.
— Nu te învinuiesc că vrei să-ţi aperi fratele, Jess, dar
trebuie să-l laşi să-şi poarte singur bătăliile.
— Aşa voi face. Dar nu atunci când e la pământ.
Mi-am înăbuşit alt hohot de râs.
— Dă-mi-o pe mama. Ajung acasă în câteva ore. Te
iubesc, puişor!
— Şi eu te iubesc, tati!
Vocea blândă a soţiei mele s-a auzit din nou.
— N-ai fost de niciun ajutor, nu-i aşa? M-a întrebat,
cunoscând deja răspunsul.
— Probabil că nu. A avut un argument bun.
— Întotdeauna are.
— Adevărat. Ascultă, ajungem la aeroport. Ne vedem
în curând. Te iubesc!
Când şoferul a tras la marginea trotuarului în terminal,
m-am grăbit să-mi scot geanta din portbagaj. Sarah,
secretara lui Thomas, tocmai îmi trimisese printr-un email itinerarul, iar avionul meu decola în jumătate de
oră. Am trecut repejor pe la ghişeul de îmbarcări şi prin
controlul de securitate şi am reuşit să ajung la poarta de
îmbarcare exact când anunţau primul grup.

Zborul spre casă a părut să dureze o eternitate, ca
întotdeauna. În pofida faptului că folosisem un sfert din
timp pentru a mă primeni şi a-mi schimba hainele la
baie – ceea ce mereu reprezentase o provocare –, timpul
rămas părea să meargă cu încetinitorul.
Îmi era greu să ştiu că familia mă aştepta, dar faptul
că era cea de-a unsprezecea aniversare a mea şi a lui
Abby făcea să fie şi mai rău. Voiam doar să-mi ţin
nevasta în braţe. Era tot ceea ce-mi dorisem vreodată.
Eram la fel de îndrăgostit de ea în cel de-al
unsprezecelea an precum fusesem şi în primul.
Fiecare aniversare era o victorie, degetul mijlociu
ridicat spre toţi care nu crezuseră că va dura. Abby mă
îmblânzise, căsătoria mă liniştise, iar când am devenit
tată, întreaga perspectivă mi s-a schimbat.
Am privit lung la încheietura mâinii, ridicându-mi şi
manşeta. Porecla lui Abby nu dispăruse şi continua să
mă facă să mă simt mai bine ştiind că era acolo.
Avionul a aterizat şi a trebuit să-mi înfrânez dorinţa
de a o lua la goană prin terminal. Odată ajuns la maşina
mea, mi-am pierdut răbdarea. Pentru prima dată în
câţiva ani, am trecut pe roşu la semafoare şi m-am
strecurat prin trafic. Era, de fapt, destul de distractiv,
amintindu-mi de anii de colegiu.
Am tras pe alee şi am stins farurile. Lumina de pe
veranda din faţă a clipit atunci când m-am apropiat.
Abby a deschis uşa, ochii ei mari gri, deşi puţin

obosiţi, trădând cât de uşurată era că mă vedea. Am
prins-o în braţe, încercând să n-o strâng prea tare.
— O, Dumnezeule! Am oftat eu, îngropându-mi faţa
în părul ei. Mi-a fost atât de dor de tine!
Abby s-a depărtat puţin, atingându-mi tăietura de pe
frunte.
— Ai luat o trântă?
— Am avut o zi grea la serviciu. Se prea poate să fi
intrat cu capul în portieră când plecam spre aeroport.
Abby m-a tras la pieptul ei, vârându-şi degetele în
spatele meu.
— Sunt aşa de bucuroasă că eşti acasă! Copiii sunt în
pat, dar refuză să adoarmă până ce nu-i înveleşti tu.
M-am desprins din îmbrăţişare, apoi m-am aplecat,
cuprinzându-i cu mâinile pântecul.
— Tu ce ai de zis? L-am întrebat pe cel de-al treilea
copil al meu.
Am sărutat-o pe Abby pe pântecul ei rotund, apoi mam îndreptat.
Abby şi-a frecat talia cu mişcări circulare.
— Creşte.
— Bine.
Am scos o cutioară din valiză şi i-am întins-o.
— Acum unsprezece ani eram în Vegas. E în
continuare cea mai bună zi din viaţa mea.
Abby a luat cutia, apoi m-a tras de mână până ce am
ajuns în holul de la intrare. Mirosea a curăţenie, a

lumânări şi a copii. Mirosea ca acasă.
— Şi eu am ceva pentru tine.
— A, da?
— Da.
Mi-a zâmbit şi m-a lăsat singur pentru o clipă,
dispărând în birou, apoi ieşind cu un plic Manila.
Deschide-l.
— Mi-ai adus poşta? Eşti cea mai bună nevastă din
toate timpurile.
Abby zâmbea.
L-am deschis şi am scos teancul de foi din interior.
Întâlniri, ore, tranzacţii, ba chiar şi e-mailuri. De la
Benny către tatăl lui Abby, Mick, şi de la acesta către
Benny. Mick lucrase ani la rând pentru Benny.
Împrumutase mai mulţi bani de la el, apoi a fost nevoit
să lucreze pentru a-şi plăti datoriile, astfel încât să nu fie
omorât atunci când Abby a refuzat să-i mai plătească
datoriile.
Exista o singură problemă: Abby ştia că lucram cu
Thomas, dar, din câte ştiam, ea credea că lucram în
publicitate.
— Ce-i asta? Am întrebat, mimând confuzia.
Abby încă avea acel chip pe care nu se citea nimic.
— E dovada de care ai nevoie pentru a-l lega pe Mick
de Benny Iar ăsta de-aici, mi-a zis ea, trăgând cea de a
doua hârtie din teanc, e cuiul de la sicriu.
— Bine, dar ce ar trebui să fac eu cu astea?

Expresia lui Abby s-a metamorfozat într-un zâmbet
ambiguu.
— Orice faci tu cu aceste lucruri, scumpule. M-am
gândit doar că dacă aş face nişte săpături, tu ai putea să
stai mai mult acasă de data asta.
Mintea mea gonea, încercând să găsească o ieşire din
asta. Cumva, fusesem descoperit.
— De când ştii?
— Contează?
— Eşti nebună?
Abby a ridicat din umeri.
— La început, m-a durut puţin. Aveai vreo două
minciuni convenţionale la curea.
Am îmbrăţişat-o, ţinând în continuare plicul şi hârtiile
în mână.
— Îmi pare rău, Pidge. Îmi pare tare, tare rău!
M-am desprins din îmbrăţişare.
— Sper că n-ai mai spus nimănui, da?
A scuturat din cap în semn că nu.
— N-ai vorbit nici măcar cu America sau cu Shepley?
Nici cu tata sau cu copiii?
A scuturat din nou din cap.
— Sunt destul de isteaţă să-mi dau seama, Trav. Crezi
că n-am destulă minte să ţin pentru mine? E în joc
siguranţa ta!
I-am luat faţa în mâini.
— Ce vrea să însemne asta?

Mi-a zâmbit.
— Vrea să însemne că poţi să încetezi să-mi mai spui
că ai o altă întâlnire la care trebuie să te duci. Unele
dintre poveştile tale de acoperire îmi insultă inteligenţa.
Am sărutat-o iar, lipindu-mi tandru buzele de ale ei.
— Acum ce urmează?
— Sărută-i pe copii, apoi tu şi cu mine putem
sărbători unsprezece ani de „am reuşit în ciuda
voastră”. Ce părere ai de chestia asta?
Am zâmbit cu toată faţa, apoi m-am uitat la hârtii.
— Vei fi în regulă cu asta? Ajutând la înfundarea
tatălui tău?
Abby s-a încruntat.
— A spus-o de un milion de ori. Eu am fost sfârşitul
pentru el. Cel puţin pot să-l fac să fie mândru că a avut
dreptate. Iar copiii sunt în siguranţă în felul acesta.
Am lăsat hârtiile pe capătul mesei din hol.
— O să vorbim mai târziu despre asta.
Am pornit pe hol, trăgând-o pe Abby de mână după
mine. Camera Jessicăi era cea mai apropiată, aşa că mam aplecat şi am sărutat-o pe obraz cu grijă să n-o
trezesc, apoi am traversat holul spre camera lui James.
El era încă treaz, stând culcat în linişte.
— Bună, amice! Am şoptit.
— Bună, tată!
— Am auzit că ai avut o zi grea. Eşti bine?
A dat din cap.

— Eşti sigur?
— Steve Matese e un porc ticălos.
Am încuviinţat cu o mişcare a capului.
— Ai dreptate, dar probabil că ai putea găsi o cale
mai potrivită pentru a-l descrie.
James a făcut o grimasă.
— Aşa deci, azi ai bătut-o pe mama la poker?
James a surâs.
— De două ori.
— Partea asta nu mi-a zis-o, i-am spus, întorcându-mă
către Abby.
Silueta ei întunecată împodobea cadrul luminat al uşii.
— Mâine vei putea să-mi relatezi cu lux de amănunte.
— Da, domnule!
— Te iubesc!
— Şi eu te iubesc, tată!
L-am sărutat pe fiul meu pe nas şi apoi am ieşit după
mama lui, ducându-ne spre camera noastră. Pereţii erau
plini de portretele familiei şi tablouri de artă înrămate.
Abby stătea în mijlocul camerei, cu pântecele în care
se afla copilul nostru, ameţitor de frumoasă şi fericită să
mă vadă, chiar şi după ce a aflat ce-i ascunsesem în cea
mai mare parte a căsniciei noastre.
Nu mai fusesem niciodată îndrăgostit înainte de Abby
şi de atunci încoace nimeni nu-mi mai stârnise interesul.
Viaţa mea era femeia care stătea în faţa mea şi familia
pe care ne-o întemeiaserăm.

Abby a deschis cutia şi s-a uitat la mine cu lacrimi în
ochi.
— Mereu ştii exact ce să-mi iei. E perfect, mi-a spus,
degetele ei graţioase mângâind cele trei pietre ale
zodiilor copiilor noştri.
Şi l-a petrecut pe inelarul drept, întinzând mâna
pentru ca eu să-l admir.
— Nu la fel de bun precum ce-ai făcut tu pentru mine.
Ştii, vor afla, iar treaba o să devină complicată.
— Se pare că mereu ni se întâmplă asta, mi-a zis pe
un ton simplu.
Am inspirat adânc, apoi am închis uşa dormitorului în
urma mea. Cu toate că ne făcuserăm să trecem reciproc
prin chinurile iadului, găsiserăm paradisul. Poate că era
mai mult decât merita o pereche de păcătoşi, însă naveam de gând să mă plâng.
MULŢUMIRI
Trebuie să încep prin a-i mulţumi incredibilului meu
sot, Jeff. El m-a sprijinit şi m-a încurajat negreşit şi i-a
făcut pe copii să fie fericiţi şi ocupaţi, astfel încât mami
să poată lucra. N-aş fi reuşit să o fac fara el şi spun asta
din adâncul inimii. Are atâta grijă de mine, meat eu nu
trebuie decât să stau în birou şi să scriu. Soţul meu se
pare că posedă o răbdare nemărginită şi o înţelegere din
care mi-aş don să am măcar o fărâmă. Mă iubeşte şi în

cele mai rele zile şi refuza sa ma lase să cred că ar exista
ceva ce eu n-as putea face îţi mulţumesc pentru că mă
iubeşti atât de mult, încât să pot să dirijez această
dragoste în scrierile mele, pentru a le permite şi altora să
experimenteze câte ceva din ceea ce mi-ai dat tu. Sunt
tare norocoasă că te am!
Celor două fete scumpe, care au lăsat-o pe mami să
lucreze până noaptea târziu fără să se plângă, astfel încât
să-mi pot respecta primul meu termen limită adevărat, şi
celui mai chipeş bărbat din lume, fiului meu, căci a
aşteptat să scriu SFÂRŞIT pentru a-şi face apariţia în
lume.
Lui Beth Petrie, cea mai dragă prietenă a mea, care e
mai mult un fel de soră pentru mine. Acum trei ani a
spus că aş putea să termin un roman în timpul şcolii de
radiologie, cu doi copii şi o slujbă. A spus că aş putea
realiza orice aş vrea şi continuă să o spună. Am spus
acest lucru de un milion de ori, dar am să-l spun din
nou: dacă n-ai fi fost tu, n-aş fi scris niciun cuvânt din
Fericirea începe azi sau din Providence sau din oricare
celelalte romane ale mele. Nu-mi trecuse prin minte să
scriu un roman până ce nu mi-a spus ea: „Fă-o! Du-te şi
te aşază la calculator chiar acum şi începe să scrii”. Ea
e singurul motiv pentru care am călătorit pe această
cărare magică ce m-a eliberat în atât de multe feluri.
Agentului meu literar şi de film, Rebecca Winston,
pentru dedicarea şi munca ei asiduă şi pentru că m-a luat

alături de ea când încă eram un autor aspirant, şi lui E L
James, fiindcă ne-a făcut cunoştinţă.
Lui Abbi Glines, scumpa mea prietenă şi scriitoare,
care a aruncat o privire pe manuscrisul în lucru de la
Fericirea mea eşti tu şi m-a asigurat că scriu bine din
perspectiva personajului masculin.
Lui Colleen Hoover, Tammara Webber şi Elizabeth
Reinhardt, întrucât mi-au mai uşurat puţin munca de
editor. În fiecare zi învăţ ceva nou de la voi, indiferent
că e vorba de scris, carieră sau viaţă.
Doamnelor de la FP, grupul meu de scriitori şi în
unele zile stâncile de care mă ancorez. Nu pot exprima
în cuvinte cât de mult înseamnă prietenia voastră pentru
mine. Mi-aţi fost alături în toate momentele bune şi rele
din acest an. Sfaturile şi încurajările voastre sunt
nepreţuite şi m-au ajutat să trec prin atâtea zile grele.
Lui Nicole Williams, prietena mea, care, de asemenea,
este şi scriitoare. Îţi mulţumesc că eşti atât de amabilă şi
bună. Felul în care îţi manevrezi fiecare aspect al
carierei este o inspiraţie pentru mine, şi de-abia aştept să
văd ce ţi-a mai pregătit viaţa.
Tinei Bridges, asistentă şi fost înger de azil. Când am
avut nevoie de răspunsuri la nişte întrebări dificile, ea na şovăit să mă lase să fac cercetările necesare pentru a
ajunge la neplăcutul adevăr legat de moarte şi de
oameni pe moarte. Eşti minunată că ajuţi atât de mulţi
copii să treacă peste pierderi de neimaginat. Mă plec în

faţa ta pentru curajul şi compasiunea de care dai dovadă.
Agenţilor literari străini şi echipei de la
Intercontinental Literary Agency. Tot ceea ce aţi realizat
depăşeşte cu mult ceea ce aş fi putut să fac eu. Vă
mulţumesc că mi-aţi dus cărţile în peste douăzeci de ţări
şi că mi le-aţi tradus în tot atâtea limbi!
Lui Maryse Black, blogger de carte, geniu, fotomodel
şi prietenă. L-ai prezentat pe Travis unui număr mare de
oameni, care au ajuns să-l iubească la fel de mult ca
tine. Nu-i de mirare că şi el te iubeşte enorm. Am văzut
cum blogul tău s-a transformat din ceva amuzant într-o
forţă a naturii şi mă bucur că ne-am început călătoriile
cam în aceeaşi perioadă. E uimitor când mă uit în urmă
şi văd unde am fost, unde am ajuns şi încotro ne
îndreptăm!
De asemenea, aş dori să-i mulţumesc şi redactorului
meu, Amy Tannembaum, nu doar pentru că iubeşte şi
crede în această poveste de dragoste la fel mult ca mine,
dar şi pentru că e o imensă bucurie să lucrez cu ea, mai
ales că a făcut ca tranziţia către publicarea tradiţională
să fie una pozitivă.
Publicistului meu, Ariele Fredman, care m-a însoţit
printr-o junglă necunoscută (mie) de mass-media şi
interviuri şi pentru că a avut atât de multă grijă de mine.
Lui Judith Curr, editorul meu, pentru cuvintele ei de
încurajare şi care mi-a confirmat, nu doar prin vorbe, ci
şi prin acţiuni, că fac parte din familia Atria.

Juliei Scribner şi celorlalţi membri ai echipei Atria,
pentru că muncesc din greu la producţie, marketing,
vânzări şi toate celelalte departamente care fac ca
romanul din calculatorul meu să ajungă în mâinile
cititorilor. Nu sunt sigură ce aşteptări aveam de la
publicarea tradiţională, dar mă bucur enorm că drumul
meu m-a condus către Atria Books!

