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Nota autorului

JET este o operă de ficţiune şi orice asemănare cu 
per  soane sau instituţii reale este absolut întâmplătoare 
sau folosită pentru efect artistic. Cu alte cuvinte, nu am 
nicio idee dacă CIA sau Mossad coordonează echipe de 
asasini profesionişti peste tot, în lume. Presupun, pentru 
binele meu, că e mai bine să sper că nu o fac. De ase
menea, Mossad, CIA şi KGB sunt, probabil, organizaţii 
onorabile, cu angajaţi foarte muncitori. Nu am niciun 
motiv să cred altceva, însă povestea este mai interesantă 
dacă oricine, oriunde, este suspect, necinstit şi, în ge
neral, pus pe rele. Aşadar, acesta este un act artistic. În 
aceste pagini sunt, cu siguranţă, numeroase informaţii 
inexacte sau care nu corespund în întregime realităţii, 
dar este în regulă, pentru că volumul de faţă nu se do
reşte a fi o relatare riguroasă şi amănunţită. Sper, aşadar, 
că veţi permite abaterile artistice. 

În aceeaşi ordine de idei, folosesc deseori dolarii în 
locul altor valute locale din două motive: în primul rând, 
ca să vă scutesc de a face conversia valutară şi apoi, 
pen tru că rezervele monetare internaţionale sunt în do
lari, astfel încât, cel mai probabil, sumele mari şi tran
zacţiile necurate se desfăşoară în verzişori.

În primele capitole ale cărţii, fac apel la incursiunea 
retrospectivă pentru a comunica informaţii al căror sens 
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Prolog

Cenuşiul nor ploios al dimineţii se retrăsese cu greu, 
făcând loc unui petic de cer albastru, care se iţea printre 
nori. Vegetaţia densă făcea ca excesul de umezeală să  
picure pe asfaltul din jur, dar se evapora în câteva se
cunde. Aici, în interiorul ţării, umiditatea era constantă – 
în urma uraganului care distrusese cu patruzeci şi ceva de 
ani în urmă oraşul de la malul mării, capitala lumii fu
sese mutată întrun loc care oferea un adăpost mai bun.

Staţia de autobuz din intersecţia principală era întro 
stare jalnică, asemenea construcţiile din imediata apro
piere, care căzuseră pradă distrugerii chiar înainte ca 
vop seaua de pe pereţii şubrezi să se fi uscat. Terminalul 
era înconjurat de un grup de gherete dărăpănate, con
struite din prelate şi lemn refolosit; alcătuiau o aşezare 
sordidă de corturi ce adăposteau vânzătorii ambulanţi de 
artefacte şi haine secondhand. 

Un autobuz vechi al liniei de transport Greyhound 
pătrunse scârţâind în spaţiul noroios. Era încărcat cu tu
rişti curajoşi şi cu navetişti din oraşele periferice. Frânele 
pneumatice obosite şuierară ostentativ când autobuzul 
opri pentru a se face schimbul de călători. Pereţii acestuia, 

e dezvăluit mai târziu în naraţiune, aşa că nu trebuie să 
vă îngrijoraţi când acţiunea se schimbă brusc; veţi vedea, 
pe parcurs, că totul se leagă. Vă promit.

JET este primul volum dintro serie la care mam gân 
 dit în timp ce scriam Silver Justice. Am în vedere patru sau 
cinci volume, dar e posibil să fie cel puţin trei, res pectiv, 
cel mult şase – în funcţie de cum se desfăşoară povestea. 
Sper să vă facă plăcere să îl citiţi, cel puţin tot atât cât 
mia făcut mie plăcere să o scriu.

Până în prezent, Jet este unul dintre personajele mele 
preferate, o ghicitoare învăluită în mister şi camuflată 
întro mare bătăuşă. În timp ce îi prezentam subiectul, în 
linii mari, unuia dintre prietenii mei scriitori, acesta a 
ţinut să menţioneze: „Spunemi că poartă haine de piele 
neagră. Sper că se îmbracă în piele neagră“. Veţi vedea 
unde ma dus această idee. 
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La ultimul etaj al unui motel abandonat, aflat la 
aproape trei sute de metri depărtare, trăgătorul se înde
părtă de la postul său de supraveghere, legănânduşi arma 
în timp ce cobora scările pustii, care duceau spre locul 
unde îl aştepta o maşină Ford Expedition. 

Şoferul porni motorul şi deschise uşa portbagajului, 
privind în oglinda retrovizoare agitaţia din jurul clădi
rilor guvernamentale. Trăgătorul strecură arma întrun 
compartiment aflat sub covorul portbagajului şi aruncă 
rapid o privire spre parcare, înainte de a se urca lângă 
şofer. După ce îşi puse centura de siguranţă, scotoci după 
o ţigară întrun pachet pe care îl luase din torpedo şi o 
aprinse. Ajustă aerul condiţionat, astfel încât curentul de 
aer rece să îi vină pe faţa transpirată, în timp ce şoferul 
încadra maşina pe drumul ce ducea în afara oraşului. 
Expiră cu un aer mulţumit, deschise fereastra câţiva cen
timetri şi sună grăbit de pe telefonul mobil. Vorbi în 
şoaptă şi cu un accent pronunţat, apoi închise.

Cu o mişcare exersată, deschise carcasa telefonului şi 
azvârli bateria împreună cu cartela sim pe fereastră, în 
tufişurile de pe marginea drumului. Şoferul îi aruncă o 
privire în tăcere, apoi îşi întoarse ochii spre volan. 

Asasinul mai trase un fum din ţigară, afişând un zâm
 bet sălbatic.

– Unul a fost eliminat.

ruginiţi şi acoperiţi cu graffiti, trepidau în ritmul moto
rului care mergea în gol. 

În imediata apropiere, masive buncăre din beton, 
urâte şi reci, ţineau la distanţă freamătul junglei. Funcţio
nari letargici şi modest îmbrăcaţi înaintau agale dea 
lungul pieţei largi. Îşi tamponau cu batistele frunţile asu
date, în timp ce se îndreptau spre birourile unde aveau să 
îşi petreacă încă o zi fără rost. 

Trei bărbaţi părăsiră clădirea cea mai impunătoare, 
apoi se opriră în faţa uşilor masive din sticlă, cu palmele 
aşezate deasupra ochilor, ca săşi umbrească feţele de ra
zele fierbinţi ale soarelui ce străpungeau stratul de nori. 
După ce schimbară câteva cuvinte de rămasbun, îşi scu
turară mâinile şi doi dintre ei se îndreptară către parcare. 
Cel deal treilea îi urmărea cum se îndepărtau. Pielea lui 
neagră ca abanosul strălucea din pricina transpirației 
care ameninţa să îi strice costumul din stofă subţire, de 
culoare albastruînchis. Aruncă o privire către ceas, apoi 
porni spre o clădire cu multe etaje, aflată peste drum.

Fântâna din mijlocul pieţei, al cărei interior era aco
perit de un strat format din depuneri groase de calcar, 
găzduia un stol de vrăbii, hotărâte să se scalde în apa de 
ploaie acumulată în bazinul acesteia. Atras de ciripitul 
lor gălăgios, omul îşi încetini paşii, în timp ce le privea 
cum se bucurau în căldura arzătoare. 

Deodată, un pocnet sperie păsările şi le făcu să zboare 
zgomotos, în timp ce ţeasta omului singuratic se împrăş 
 tie întro explozie sângeroasă. Trupul i se prăbuşi. Era mort 
înainte ca rămăşițele capului său să fi atins pământul, cu 
un zgomot ca de dovleac spart. Puținii martori aflaţi în 
zonă îngheţară pe loc, aruncând priviri alarmate împrejur. 



Capitolul 1

Apele verzialbăstrui acopereau nisipul fin în partea 
adăpostită a insulei Trinidad, mângâind ţărmul cu valuri 
domoale. Bărcile de pescuit cu un singur motor, aflate 
întro stare avansată de degradare, se legănau lin, anco
rate la aproape zece metri de plajă, în timp ce căpitanii 
lor se odihneau la umbră, trecânduşi de la unul la altul 
sticlele cu rom şi ascultând poveştile bine cunoscute. 

Muzica şi aromele îmbătătoare ale mâncărurilor exo
tice care se pregăteau pentru carnavalul anual, ce avea să 
se dezlănţuie în curând, pluteau în aerul serii. Grupuri 
efervescente de copii forfoteau pe plajă; hohotele de râs 
şi veselia lor concurau cu vacarmul petrecerii adulţilor. 
În apusul soarelui, petrecăreţii cu sticlele de bere înălţate 
deasupra capetelor se revărsau pe străzi din toate direc
ţiile şi se pregăteau să primească, aşa cum se cuvine, agi
tația nopții ce avea să urmeze. Străluciri de piele cafenie, 
dinţi albi şi puternici, picioare lungi şi cu pielea fină su
gerau un weekend de plăceri, în atmosfera ce fremăta de 
promisiuni înăbuşite, de posibilităţi şi speranţe însufle
ţite de alcool. Costumele şi măştile viu colorate defilau în 
ritmul hipnotic al tobelor, iar localnicii şi turiştii erau 
deopotrivă cuprinşi de un fior ameţitor de abandon. 
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cu satisfacţie zgomotul înfundat al impactului şi lovi din 
nou, de data aceasta simţind sticla spărgânduse de ţeasta 
lui. Ignorând durerea provocată de strânsoarea laţului, 
continuă să aplice lovituri repetate cu marginea sticlei 
sparte, până când auzi un strigăt înăbuşit şi simţi stropi 
calzi împroşcândui spatele. Strânsoarea se slăbi, iar Maya 
se răsuci. Ridică genunchiul şi aruncă laţul dintro sin
gură mişcare. Simţi cum piciorul ei face contact cu zona 
sensibilă a vintrelor lui şi apucă să vadă figura aspră a 
unui bărbat între două vârste, cu sângele curgân  dui din 
ochiul drept şi din obrazul sfâşiat. Bărbatul lansă un 
pumn către ea, dar Maya se feri la timp. Lovitura căzu în 
gol. Acum îl atacă ea; mimă o nouă lovitură cu sticla, 
însă îl lovi cu toată puterea în pântece. 

Piciorul atacatorului se îndoi şi bărbatul se împie
dică, apoi căzu întrun genunchi. În cădere, îşi lovi capul 
rănit de tejghea. Luat prin surprindere, strecură mâna în 
buzunar de unde scoase un cuțit cu buton. Lama se des
chise cu un zgomot metalic, el fandă către ea, dar Maya 
se feri, sărind întro parte, şi lovi din nou. De data aceasta, 
îl găsi pregătit; îi simţi muşchii puternici ai abdomenului 
contractânduse pentru a recepționa lovitura. Bărbatul 
se prăbuşi din nou şi Maya aruncă sticla spartă înspre el, 
apucând apoi un monitor cu care îl lovi în cap. Ecranul 
se sparse în timp ce ea continua săl lovească, distrugând 
complet cei mai rămăsese din faţă.

Însă bărbatul încă ţinea strâns cuțitul în mână. Se re
pezi spre ea. Maya se întoarse, încercând să evite lovi
tura, dar simţi cum o săgetează durerea în momentul în 
care lama cuțitului îi atinse partea inferioară a spatelui. 
Lovi şi ea din nou. Îl îngenunche, apoi, din dezordinea 

Sunetul clopoţelului de la uşa din faţă a internet cafe
ului o smulse pe Maya din concentrarea cu care privea 
ecranul calculatorului. Era aşezată la biroul ei ce se afla 
în partea din spate a cafenelei. Îşi îndepărtă părul lung şi 
negru de pe faţă cu un gest nepăsător, apoi apăsă butonul 
mouseului şi oftă, văzând ora de pe ecran. Nu avusese 
niciun client în ultima oră şi se pregătea să închidă. Co
lega ei plecase de la ora cinci, dornică să se alăture festi
vităţilor, şi o lăsase pe ea să strângă, la sfârşitul zilei. Acum, 
patru ore mai târziu şi cu oraşul pregătit de petrecere, 
erau slabe şanse de încasări suplimentare. Cu siguranță 
că, afară, toți aveau idei mai palpabile de divertisment, 
decât cele ce se găsesc în spaţiul virtual. 

Când să treacă prin perdeaua de mărgele care separa 
partea din faţă a magazinului de cea din spate, un laţ îi 
alunecă peste cap şi abia avu timp să îşi ridice mâna stângă 
ca săi oprească strângerea în jurul gâtului. Simţi forţa 
brută a atacatorului ei din presiunea cu care laţul îi rănea 
mâna şi călcă instinctiv şi cu putere pe laba piciorului 
acestuia, încercând să scape din strânsoare. Dacă Maya ar 
fi purtat ghetele, iar fi rupt metatarsienele, dar, aşa cum 
era, încălţată cu tenişi, reuşi să obţină doar un geamăt şi 
o relaxare de moment a strânsorii fatale. 

Sângele i se prelingea pe încheietura mâinii. Plonjă cu 
forţă în spate, împingânduşi atacatorul către o tejghea 
din granit, pe care erau aşezate mai multe monitoare. Un 
ecran se prăbuşi şi se zdrobi de podea. În grabă îşi trecu 
mâna pe lângă calculatoare, încercând să dea de un 
obiect pe care lar fi putut folosi ca pe o armă.

Atinse cu degetele gâtul unei sticle de Fanta, o ridică şi 
lovi cu ea în spate, unde ar fi trebuit să fie capul lui. Auzi 
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spasmele lui încetară, ea se lăsă pe unul dintre scaunele 
rotative din apropiere şi făcu un inventar rapid, tremu
rând uşor. Mâna arăta rău, dar, când îndoi degetele, aces
 tea se mişcară; aşadar, rana nu era gravă. Deşi tăietura de 
pe spate o ustura puţin, îşi dădu seama că şi aceea era 
superficială. Cea mai pare parte a sângelui care o aco
perea nu era al ei. 

Se ridică şi respiră cu dificultate câteva momente. 
Aruncă o privire rapidă în jurul ei, apoi luă unul dintre 
tricourile pe care le vindea turiştilor şi îl folosi ca săşi 
bandajeze mâna rănită. Reveni lângă cadavru şi se aplecă 
pentru al căuta de alte arme, în afară de laţ şi cuţit. Găsi 
doar un portofel care conţinea un card de credit fără nume 
şi câteva sute de dolari.

Un zgomot ce venea din spatele magazinului îi trezi 
atenţia. Cineva încerca să treacă de uşa încuiată.

Maya ştia că, dacă erau profesionişti, nu le va lua prea 
mult timp până să reuşească. 

~~~

O mână înmănuşată deschise uşa, împingândo încet; 
încuietoarea se dovedise un obstacol minor, fiind depăşit 
cu uşurinţă printro împuşcătură silenţioasă şi bine pla
sată, care găurise tocul uşii cu un zgomot înfundat. Holul 
era strâmt şi întunecat, aşa că intrusul înaintă cu multă 
grijă până să ajungă în spaţiu micului birou. Cu arma 
îndreptată înainte, pipăi peretele ca să dea de întreru
pător. Îl găsi şi apăsă, dar nu se întâmplă nimic.

Uşa din spatele lui se deschise brusc şi surprin 
zător, iar Maya năvăli din camera de depozitare. Nici nu 
apucă bine să înţeleagă ce sa petrecut, că arma îi căzu şi 

creată, apucă mouseul unui calculator şi improviză un 
laţ, răsucind cablul acestuia în jurul gâtului bărbatului. 

Muşchii braţului i se încordară în timp ce ţinea strâns 
ambele capete ale cablului, observând cum mişcarea bra
ţului lui înarmat slăbeşte treptat în încercarea de a o atinge. 
Maya ignoră sângele carei curgea din tăietura de la mâna 
stângă, pentru că era concentrată să menţină tensiunea 
strânsorii. Privi cum asasinul îşi pierde cunoştința. 

Bărbatul îşi dădu seama că pierde lupta şi făcu un 
ultim efort: se smuci, se eliberă din strânsoare şi smulse 
cablul din mâinile Mayei. Fata se repezi înspre locul unde 
era casa de marcat, sperând să găsească una dintre ma
sivele carafe de metal, în care ţinea apa sau sucul, dar el 
execută o lovitură de picior peste tibia ei şi o izbi de apa
 rat. În timp ce ea se sprijinea şi căuta ceva cu care săl 
atace, el se întoarse ținând în mână cuțitul pregătit. Ştia 
că omul era orbit de sângele care i se prelingea pe faţă, 
dar asta nu avea săi fie de prea mare ajutor deoarece 
pierduse din avânt şi el era în atac.

Încercă să o lovească din nou cu lama cuțitului. Îi rată 
coastele pentru puțin, dar îi tăie cămaşa largă. Maya se 
răsuci, căutând foarfeca pe care o ţinea lângă casa de mar 
 cat, însă degetele ei simţiră o altă formă familiară. Epui
zată şi respirând cu greu, o apucă şi o lovi cu toată pu  terea 
de capul bărbatului. 

Cu ochii măriţi din cauza surprizei şi scuturat de 
con  vulsii, bărbatul se prăbuşi imediat. 

Maya îl privi cum îşi dă sufletul. El avea ochii fixaţi pe 
baza suportului pentru bonurile fiscale, cu care ea îl lo
vise şi a cărui tijă metalică de aproape cincisprezece cen
timetri era acum înfiptă în creierii lui, prin ureche. Când 
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mâna rănită şi mai îndesă un ghemotoc de hârtie în 
geantă. Sângele începuse deja să se închege. Deşi o durea, 
avea să supravieţuiască. 

Făcu o pauză şi ciuli urechile ca să desluşească mai 
bine zgomotele. Nu distinse nimic altceva, decât muzica 
şi strigătele petrecăreţilor aflaţi în trecere. 

Niciun sunet nu se mai auzea din spatele magazinului. 
Maya îşi puse pe umăr geanta, în care îndesase arma 

pentru a nu provoca panică pe străzi. Privi pe fereastră şi 
estimă că erau cel puţin două sute de oameni hoinărind 
pe afară, lucru care avea să o ajute să se piardă în mul
ţime, însă făcea mai greu de identificat potenţialii ataca
tori. Mai aruncă o ultimă privire asupra carnagiului din 
micul internet cafe unde îşi petrecuse ultimii doi ani din 
viaţă şi trase adânc aer în piept. Nu avea nimic de câş
tigat din amânarea inevitabilului şi, cu puţin noroc, 
acum avea elementulsurpriză în avantajul ei.

Deschise uşa şi păşi în hărmălaia de afară, fiind atentă 
la orice mişcare suspectă. Valuri de localnici ameţiţi se 
revărsau de pe trotuare pe străzile care fuseseră închise 
pentru circulaţia maşinilor pe durata festivalului. Doi 
jongleri, suiți pe picioroange, aruncau mingi de la unul 
la altul, în timp ce feţele lor pictate trimiteau priviri ve
sele de deasupra mulţimii. 

Tresări speriată când o explozie tăie strident aerul. Fu 
urmată de încă una şi abia atunci observă expresiile de 
încântare de pe chipurile celor din jur – erau detonaţiile 
focurilor de artificii care împânzeau cerul, în mijlocul 
festivităţilor. 

Se scutură, forţânduse săşi revină mental şi săşi 
aducă pulsul la valori normale. Reflexele îi erau puţin 

sângele îi ţâşni dintre umeri, de unde Maya îi înfipsese 
foarfeca până la inimă. 

Totul se încheie în câteva secunde. Trupul intrusului 
se prăbuşi pe podea şi în jurul lui se formă o baltă pur
purie. Maya păşi peste el, îi ridică pistolul şi îl analiză. 
Era un model Beretta 92, cu încărcătorul plin, ceea ce în
semna că mai avea încă paisprezece gloanţe, scăzândul 
pe cel folosit la spargerea uşii. Amortizorul era com
pact, făcut pe comandă. Arma fusese modificată pentru a 
monta amortizorul, cu investiții de bani şi de timp. Păcat. 

Se ghemui lângă cadavru pentru a face o cercetare 
rapidă, dar nu mai găsi decât un alt portofel anonim cu 
câteva sute de dolari în el. 

Zgomote foarte slabe, ca nişte zgârieturi, se auziră din 
nou la uşa din spate.

Maya se aruncă pe podeaua holului şi trase de aproape 
în silueta care umpluse cadrul uşii. Trăgătorul gemu, apoi 
se auzi un sunet înfundat de glonţ, care făcu o gaură în 
perete, lângă capul Mayei. Ea mai trase două focuri şi ata   
catorul se prăbuşi pe spate, în afară cafenelei. 

Maya aşteptă. Trecu o secundă. Două. Poate că erau 
doar aceştia trei, dar la fel de bine putea să existe un al 
patrulea. Sau mai mulţi.

Nu se mai auzi nimic. 
Maya se ridică şi alergă către intrarea din faţă a maga

zinului. Întrerupse curentul şi se ascunse în debara. Soa
rele apusese şi el, iar faţada magazinului era acum complet 
cufundată în întuneric. Se opri lângă tejghea şi luă un 
nou tricou de culoare închisă, cu care îşi schimbă bluza 
plină de sânge. Mai înşfăcă o rolă de prosoape de hârtie, 
pe care le folosi ca să improvizeze un pansament pentru 
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şi Tobago, pentru cele trei cadavre era nevoie de o expli
caţie, pe care Maya nu se grăbea să o ofere.

Intră întrun magazin de suvenire şi îşi cumpără o 
şapcă inscripţionată cu logoul insulei şi un tricou cu mâ
neci lungi pe care era o barcă, prost desenată. Observă şi 
apucă impulsiv o mască de carnaval cu pene pe margini, 
pe care o îndesă în geantă, înainte de a plăti. Când ieşi cu 
şapca aşezată cu cozorocul la spate, părea mai degrabă 
un adolescent rebel decât o tânără de douăzeci şi opt de 
ani. Spera să fie suficient pentru a deruta orice urmăritor. 

Observă o mişcare suspectă pe trotuarul de vizavi în 
timp ce ocolea un grup de tineri gălăgioşi. Maya scoase 
telefonul şi privi ecranul pe post de oglindă, apoi îl duse 
la ureche, prefăcânduse că vorbeşte. Văzuse suficient. 
Un bărbat chel, care în mod evident nu era de prin partea 
locului şi care purta o jachetă, deşi temperatura era des 
 tul de ridicată, mergea în acelaşi ritm cu ea. Cu sigu
ranţă, nu se afla acolo pentru petrecere.

Maya continuă să mimeze că scrie mesaje la telefon, 
în timp ce prin minte îi treceau tot felul de riposte posi
bile. În primul rând, trebuia să scape de telefon. Chiar 
dacă era un telefon cu cartelă prepay1, risca să devină o 
problemă – cele mai multe guverne, grupuri clandestine 
şi companii de supraveghere private tehnologizate pu
teau urmări telefoanele mobile sau activa microfoanele 
lor pentru a asculta convorbirile, chiar şi atunci când te
le  fonul era închis. Deşi nu credea că telefonul ei tem
po rar ar fi putut deveni un caz, pentru Maya, în acel 

1 Spre deosebire de cartelele abonaților la serviciile de telefonie 
mobilă, cartelele prepay au proprietari anonimi în unele țări şi se 
folosesc atât timp cât sunt încărcate cu o anumită sumă. (n.red.)

încetinite, însă se reactivau rapid. O a treia explozie re
verberă dea lungul străzii de la malul mării şi urmă o 
nouă serie sacadată de artificii, care umplu cerul nopţii 
cu sclipiri roşii şi albastre. 

Ajunse în colţul cel mai îndepărtat şi traversă fără să 
ezite strada către grupul de clădiri amplasate în centrul 
plajei mici, unde se afla şi cafeneaua ei. Privi în vitrinele 
acestora ca să studieze împrejurimile, oprinduse la fie
care câţiva metri ca să depisteze eventualele pericole 
din zonă. 

Indiferent cine erau cei care o urmăreau, aceştia se 
dovedeau cât se poate de hotărâţi. Armele şi metoda de 
lucru erau superprofesioniste. Paşnica ei existenţă, con
struită cu atâta migală, fusese deconspirată. Dar de ce 
aşa şi de ce acum? Şi de cine anume? Nu înţelegea nimic.

Cu atât mai mult cu cât ea era moartă de trei ani. 
Maya nu se distingea de celelalte femei printre care se 

deplasa dea lungul plajei; o masă mişcătoare de păr în
chis la culoare şi piele bronzată. Ea prefera şansele oferite 
de adăpostul nopţii. Chiar dacă adversarii ei aveau foto
grafii – şi se presupune că îşi făcuseră bine temele –, lear 
fi fost greu în întuneric să o recunoască. Posibilităţile de 
identificare erau şi mai mult complicate de carnavalul în 
plină desfăşurare şi de numeroşii oameni ce purtau măşti 
şi costume. 

În timp ce îşi evalua opţiunile în gând, simţea cum 
mâna îi pulsa din cauza unei dureri surde. Era o chestiune 
cel mult de ore până când cadavrul din spatele cafe  nelei 
avea să fie descoperit şi poliţia, alertată, avea să emită către 
toate unităţile un ordin de urmărire, prin care se cerea să 
fie interogată. Chiar şi întro ţară liniştită precum Trinidad 
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îi dădu un sentiment reconfortant. În câteva secunde era 
o altă persoană – de această dată, o studentă serioasă 
aflată în vacanţă.

Maya rezistă tentaţiei de a privi în urmă pentru a ve
rifica dacă urmăritorul intrase în bar după ea. Continuă 
să îşi facă loc cu hotărâre prin mulțime şi parcurse ul
timii metri până la terasa din spatele barului. Acolo erau 
mai puţini oameni, dar ea ştia că în câteva ore întreg lo
calul avea să fie ticsit de persoane. 

Privi în jur şi localiză zona de lângă peretele exterior 
pentru care alesese acest bar – pereţi din cărămidă ale 
unei dependinţe separate, ce formau cele două cabine de 
toaletă fără acoperiş. Maya se duse imediat către cabina 
femeilor şi încuie uşa. Apoi, fără să piardă nicio secundă, 
urcă pe vasul de toaletă şi încercă să se prindă de mar
ginea superioară a peretelui. 

Resimţi durerea acută din mână în momentul în care 
se ridică şi sări peste zid. Ateriză pe o alee liniştită şi o 
luă la fugă. Cei care o urmăreau erau acum nevoiţi să 
improvizeze – în mod clar, nu aveau alt plan decât să o 
elimine şi, după neutralizarea celor trei din cafenea, ră
măseseră în efectiv redus. 

O bucată din tencuiala zidului clădirii pe lângă care 
trecea fu spulberată şi Maya recunoscu sunetul desluşit al 
unui ricoşeu. Se lansă întro adevărată cursă pentru a se 
distanţa de trăgător. După un alt foc ratat, de data aceasta 
de la o distanţă mai mare, Maya îndrăzni să privească 
peste umăr. Omul înarmat trăgea de la fereastra toaletei 
din spate. Probabil că se suise pe vasul de toaletă, pentru 
a ajunge la deschizătura blocată cu bare din metal, insta
late pentru a preveni intrarea prin efracţie. Întrucât nu 

moment, era mai sigur să presupună că cei care o urmă
reau aveau acces nelimitat prin intermediul tehnologiei 
la care ajunseseră. 

Un om care scuipa flăcări şi era în întregime acoperit 
cu vopsea aurie îşi făcu apariţia lângă ea şi trimise un 
şuvoi de flăcări galbene spre cerul întunecat al nopţii. 
Petrecăreţii se întreceau să facă fotografii până când o 
tânără ameţită de băutură scoase un țipăt care îi asurzi 
pe însoțitorii săi. Se făcură mai multe fotografii, iar agi
tația temporară deveni o diversiune, de care Maya pro
fită ca să dea colţul străzii şi să arunce telefonul întrun 
coş de gunoi. După aceasta, mări pasul. Mai în faţă era 
un bar pe care îl ştia bine şi care avea o cameră princi
pală de servire şi o terasă în spate. Era o ocazie bună să 
scape, întrucât urmăritorul, oricine ar fi fost, nu ar fi re
nunţat la discreţie pentru a începe să tragă în tot ce mişcă. 
Judecând după atacurile anterioare, ei doreau să o eli
mine cu cât mai puţină gălăgie, chiar dacă planul lor se 
schimbase rapid. 

Era la câţiva metri depărtare de uşa barului El 
Pescador, aflat pe partea dreaptă. Muzica şi râsetele ie 
şeau în valuri din interior. Locul părea să fie foarte aglo
merat; acest lucru o avantaja. Se strecură pe lângă un 
grup de cheflii aflaţi chiar la intrare şi îşi făcu loc cu greu 
prin mulţime pentru a ajunge la spaţiul deschis din spa
tele localului. Îşi puse din mers noul tricou cu mâneci 
lungi peste bluza pe care o purta şi câţiva clienţi înghe
suiți îi aruncară priviri încruntate. Nu avea sens să le 
uşureze treaba celor aflaţi pe urmele ei. Aşeză şapca pe o 
masă şi îşi prinse părul în coadă cu un elastic pe care îl 
pescui din geantă. Atingerea întâmplătoare a pistolului 
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nu scape arma şi să se îndepărteze cât mai mult de omul 
aflat la pământ, pentru a evita alte lovituri. În cădere, îşi 
scrânti încheietura mâinii, care îi amorţi pentru o se
cundă şi scăpă arma cu o grimasă de durere.

Omul se pregătea să o pocnească din nou, dar Maya îl 
surprinse cu o lovitură de cot în faţă. Simţi cu satisfacţie 
impactul cu falca lui şi auzi zgomotul capului izbit de as
falt. Se lansă întro nouă lovitură, cu acelaşi cot. De data 
aceasta, îi zdrobi nasul. 

Capul i se smuci înapoi şi o durere acută o cuprinse 
în momentul în care primi o lovitură în maxilar. Simţi 
braţele lui extrem de puternice în timp ce îi cuprindeau 
trunchiul şi încercau să o imobilizeze. Maya se răsuci şi 
încercă să îi lovească nasul lui spart cu podul palmei 
mâinii rănite. Acesta se feri în ultima clipă, evitând o lovi
tură care iar fi putut fi fatală. Maya ţinti imediat fața lui 
şi, ignorând durerea cumplită a mâinii, îşi înfipse unghiile 
în ochii lui. De această dată, bărbatul nu fu suficient de 
rapid şi izbucni întrun urlet de durere – de la începutul 
acestei înfruntări pe viaţă şi pe moarte, acesta era primul 
sunet pe care vreunul dintre atacatori îl scotea. 

Urletul a fost întrerupt de următoarea ei mişcare: îi 
izbi urechile cu palmele deschise, spărgândui numai
decât timpanele. Ştia bine că este o leziune care provoacă 
o durere insuportabilă. Braţele lui o eliberară şi se prinse 
de cap agonizând. Maya îşi încheie atacul, trântin dul la 
pământ. Zgomotul craniului zdro  bit confirmă sfârşitul 
lup tei; bărbatul rămase nemişcat şi sângele se scurgea în 
canalul de sub el. 

Maya se rostogoli, se ridică în genunchi şi apoi în pi
cioare pentru a se îndrepta spre locul unde zăcea aruncată 

voia săşi risipească preţioasa muniţie pe care o avea, 
Maya continuă să alerge. Ea nu trase asupra lui pentru că 
un pistol de 9 mm cu amortizor pierdea din precizie cu 
cât distanţa dintre ea şi urmăritor creştea. Maya era mul
ţumită de şansele pe care le avea să scape, pentru că se în 
de părtase considerabil, însă totul se schimbă brusc când 
dădu colţul unei clădiri. Pe o alee laterală, la aproximativ 
treizeci de metri distanţă, se pomeni în faţa unui alt in
divid ce alerga cu arma în mână înspre ea.

Probabil că aveau o comunicare între ei prin stații 
radio, folosind o frecvenţă privată.

Individul ezită o secundă şi Maya trase, fără să scoată 
pistolul din geantă. Două focuri de armă ratară ținta, 
însă cel deal treilea o atinse şi omul se prăbuşi. În cădere, 
el continua să tragă. Maya simţi o smucitură în zona de jos 
a bluzei şi văzu în apropierea taliei o gaură fumegândă. 
Glonţul trecuse la mai puțin de un centimetru distanţă 
de corp. A fost aproape, dar insuficient. 

Omul mai trase un foc, dar rată din nou. Maya făcu 
câțiva paşi către el, scoase Beretta din geantă, ţinti cu 
aten ție şi trase. Bărbatul îşi încordă trupul, scăpă pistolul 
care căzu cu zgomot pe strada pietruită şi apoi rămase ne
mişcat. Maya se apropie cu grijă, ţinând arma îndreptată 
spre trupul inert şi, când ajunse lângă el, împinse, cât mai 
departe, cu vârful piciorului arma căzută. Apucă să ob
serve că Beretta lui era la fel cu pistolul aflat acum la ea – 
apoi picioarele îi cedară brusc şi căzu pe spate. Asasinul o 
lovise surprinzător cu piciorul şi Maya îşi înţelese greşeala 
chiar în timp ce se prăbuşea, rostogolinduse în cădere. 

Când atinse asfaltul, durerea impactului o săgetă în 
partea laterală a corpului, dar o ignoră. Era preocupată să 
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Aşteptă, dar nu mai apăru nimeni. Un minut… apoi 
două… dar nimic. 

Din direcţia opusă auzi zgomote de paşi şi cuvinte în 
limba spaniolă. Păreau trei tineri care încercau să se ho
tărască unde să meargă. Vederea celor trei cadavre avea 
să le strice seara, dar asta nu era problema ei. 

Ea trebuia să plece de acolo, să îşi ia echipamentul de 
evacuare deja pregătit şi să dispară pentru totdeauna. 

Maya se desprinse din întuneric cu discreția unei fan
tome şi se strecură în noapte, pierzânduse printre umbre. 
Pentru o vreme o însoţiră ecourile vocilor celor trei tineri. 

arma lui. După ce se asigură că era acelaşi model cu al ei, 
îi scoase încărcătorul şi îl băgă în geantă. Va avea timp să 
o reîncarce pe a ei întrun moment de răgaz. 

O nouă siluetă îşi făcu apariţia de după colţul ultimei 
clădiri, aflată în capătul străzii. Pistolul era îndreptat spre 
ea, iar Maya reacţionă din instinct. Ridică arma din care 
abia scosese încărcătorul şi apăsă pe trăgaci.

Arma trimise singurul cartuş rămas, aflat pe ţeavă, şi 
Maya văzu faţa omului sfărâmânduse şi trupul lui prăbu 
şinduse după clădire.

Aruncă arma golită, o ridică pe a ei şi se apropie de 
cadavrul ultimului trăgător. Se gândi la opţiuni; putea să 
îşi reia cursa sau putea să nu se mişte, aşteptând pregătită 
apariţia altui urmăritor. După cât îşi putuse da seama, cel 
pe care tocmai îl omorâse era diferit de cel aflat pe ur
mele ei mai devreme. Aşadar, mai era cel puţin unul în 
apropiere. Însă puteau fi mai mulţi. 

Privi cu atenţie în direcţia din care venise, dar aleea era 
pustie. Probabil că trăgătorul din toaleta barului se hotă
râse să iasă prin faţa barului şi săl ocolească. Această 
informaţie îi era de folos pentru că putea anticipa apro
pierea lui. 

În timp ce supraveghea aleea, se aplecă pentru a căuta 
în buzunarele celui ucis. Observă cu această ocazie casca 
de transmisie strivită de sub urechea lui. Aşa cum se aş
tep  tase, era o piesă de ultimă generaţie din echipamentul 
de comunicare cu circuit închis. 

Arma lui era o altă Beretta identică, aşa că Maya 
scoase încărcătorul şi îl puse în pistolul ei. Se retrase în 
umbra unei uşi din apropiere, aşteptând următorul atac. 

Care însă nu mai veni.


