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Prolog

Spania1975

băiatul mai mare îşi lăsă uşor mâna pe umărul celui mai mic.
– Gata, Paquito?
Cel mic îşi înghiţi lacrimile şi clătină din cap, hotărât să nu-şi lase 

fratele să vadă cât era de trist. Evitând privirea fratelui său, îşi ţinu 
ochii plecaţi asupra cutiei de carton din mâini, pe care o strângea atât 
de tare încât marginile începeau deja să cedeze.

– bine. Să mergem.
băiatul mai mare era înarmat cu o lopată ruginită, luată din 

vechiul şopron de unelte din spatele a ceea ce pe vremuri fusese un 
grajd, dar care acum devenise un mic apartament pe care părinţii lui 
îl închiriau turiştilor americanos care veneau în vacanţă. o luă înainte 
prin curtea cu iarbă netunsă, către un loc aflat între trei palmieri care 
încă nu fuseseră sufocaţi de buruienile ce păreau să crească mai rapid 
decât puteau cei doi fraţi să smulgă.

– aici, bine?
băiatul mai mic scrută locul cu atenţie, după care privirea i se fixă 

asupra grotei mici aproape invizibile în umbra adâncă a celui mai 
îndepărtat colţ al curţii.
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– E pentru mine, icni băiatul cel mic. un dar de la Fecioară 
pentru că i-am dat trupul lui Pepe.

băiatul mai mare îi zâmbi.
– Ştii ce? întrebă el, observând că lacrimile fratelui său păreau, în 

sfârşit, să se fi uscat. Cred că ai dreptate! Suflând praful de pe casetă, 
aruncă o nouă privire spre casă, pentru a se asigura că mama lor nu îi 
urmărea, după care puse cu grijă deoparte obiectul dezgropat. 
Scoate-l pe Pepe din cutie.

– Să-l scot din cutie? repetă ca un ecou fratele lui.
– da, repede, până nu vine mama.
Încruntat, băiatul mai mic ridică trupul animalului din cutia de 

pantofi şi îl depuse în groapa săpată de fratele lui. În acelaşi timp, 
băiatul mai mare așeză caseta scoasă din pământ în cutia de pantofi și 
puse capacul.

băiatul mai mare îşi împreună mâinile şi îşi înclină capul. 
– Santa Maria, şopti el, ai grijă de prietenul nostru. 
ambii băieţi îşi făcură cruce. o clipă mai târziu, groapa fu din 

nou umplută cu pământ bine bătătorit, astfel că mormântul 
improvizat era aproape invizibil.

– Să nu spui nimănui ce am descoperit în grădină, rosti băiatul 
mai mare în vreme ce se ridicau.

– de ce?
– Pentru că e secretul nostru, cel puţin până când aflăm ce e 

înăuntru. Haide. tu intri pe la bucătărie, iar eu iau cutia şi las lopata 
la locul ei, după care ne vedem sus. În camera ta. bine?

Cu o parte din durere înlocuită de emoţia micii conspiraţii puse 
la cale, băiatul mai mic încuviinţă grăbit și porni repede spre casă.

Fredonând o melodie după radioul deschis, mama îl opri la uşă. 
Îl strânse în braţe, îl sărută pe creştet și îi îndepărtă părul de pe frunte.

– Mi pequeño, murmură ea. Ştii că s-a dus să fie cu iisus şi cu 
Maica Sfântă.

– Si, mama, răspunse băiatul, deşi nu era pe deplin convins că ea 
avea dreptate, cel puţin nu şi dacă ce spuseseră maicile era adevărat.

Când maică-sa îi dădu, în cele din urmă, drumul, băiatul urcă în 
fugă treptele din piatră ale scării şi se duse în camera lui, unde fratele 

– nu, ripostă el, cu voce moale, dar sigură. acolo. lângă Fecioara 
binecuvântată.

Fratele mai mare oftă, dar porni către statuia înaltă a Sfintei 
Marii. aruncând o privire înapoi spre casă, o văzu pe mama lor stând 
în pragul uşii, cu părul prins în vârful capului cu o pânză roşie şi cu o 
cârpă de şters în mână. o clipă avu impresia că avea să-i strige, însă ea 
se mulţumi să ridice din umeri şi se întoarse la treaba ei înainte chiar 
ca el să ridice prima lopată cu pământ.

– bine, rosti el. Fecioara va avea grijă de Pepe.
– Crezi că ar fi trebuit să fac un sudario? întrebă fratele mai mic, 

cu o voce brusc nervoasă.
– ai nevoie de giulgiu doar pentru o persoană, îi răspunse fratele lui.
Părând să nu-l audă,  băiatul mai mic deschise cutia şi se uită 

înăuntru, la silueta mare şi lipsită de viaţă a iguanei care fusese 
animalul lui favorit mai bine de trei ani. Practic, de când se știa.

degetul îi tremura în vreme ce mângâia piciorul şopârlei, dar 
acum, că Pepe murise, pielea netedă se simţea cu totul altfel la pipăit 
decât cu doar o zi înainte.

Se simţea... mort.
dar era în regulă. iisus avea să aibă grijă de el, aşa cum spuseseră 

maicile, că iisus are grijă de toată lumea. Poate însă că nu, căci tot maicile 
spuseseră că iisus are grijă doar de catolici, iar ceilalți se duc în...

Infierno.
abia îndrăznea să rostească acel cuvânt, chiar şi doar pentru sine. 

brusc simţi o căldură arzătoare în corp, mai intensă decât arşiţa după-
amiezii de vară spaniole.

apoi, în vreme ce aşeza înapoi capacul peste cutia care devenise 
coşciugul animalului, lopata fratelui său se izbi de ceva. 

Ceva dur.
nu o piatră. altceva.
Ceva metalic.
băiatul mai mare se lăsă în genunchi.
băiatul mai mic aşeză cutia la umbra protectoare a zidului curţii 

şi se uită la fratele lui cum sapă cu degetele, apoi cum scoate o casetă 
deteriorată, cu conturul unei cruci pe capac.
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acolo unde se afla obiectul, atunci când fratele lui dorise să sape 
mormântul în mijlocul pâlcului de palmieri?

Cutia şi misterul dinăuntru reprezentau răsplata pentru că 
ascultase de Maica Sfântă şi îi urmase  îndrumarea.

Se dădu jos din pat şi deschise fără zgomot uşa de la dulap. Scoase 
cutia şi se întoarse cu ea în pat. la lumina veiozei de pe noptieră, 
scoase capacul aşa cum făcuse fratele lui.

Pergamentul din piele aurie de oaie din interior părea să 
răspândească o lumină slabă. Îşi şterse cu grijă degetele asudate de 
pijama după care, cu şi mai mare grijă, ridică pergamentul şi îl derulă.

Simboluri de neînţeles îl acopereau în rânduri ordonate. deşi o 
parte din vechiul pergament era pătată, cerneala nu se estompase deloc.

În vreme ce privea cuvintele indescifrabile, îşi dădu seama că, 
orice ar fi însemnat ele, îi erau destinate lui.

doar lui.
Cuvintele stătuseră îngropate foarte mult timp – nici nu-şi imagina 

cât de mult – şi îl aşteptaseră pe el. iar când Maica Sfântă îşi dăduse 
seama că el e pregătit, îl călăuzise către acel loc şi îi oferise acel dar.

băiatul puse pergamentul în cutie şi așeză capacul la loc.
Mângâie cu degetul crucifixul de pe capac. doar că nu era un 

crucifix – era mai degrabă locul unde se aflase odinioară un crucifix, 
dar care fusese smuls de acolo, ca o piatră preţioasă scoasă de pe o 
bijuterie. apropie cutia mai mult de lumină şi o cercetă cu mai mare 
atenţie. da, pe vremuri fusese o cruce lipită de capac, dar acum 
aceasta dispăruse. 

dar oare unde era? Poate că, dacă se ruga intens, Maica Sfântă 
avea să-l îndrume şi spre crucifix, ca el să-l poată pune la loc pe 
capacul cutiei, unde îi era locul.

– Ave Maria, şopti el. 
apoi, ţinând strâns cutia, se duse la fereastră şi se uită la statuia 

din firida aflată în fundul curţii. Pe cer era lună plină, aşa că faţa 
Maicii Sfinte era scăldată într-o lumină la fel de argintie ca și cutia din 
braţele lui. deasupra statuii, milioane de stele umpleau cerul nopţii.

– voi învăţa să citesc asta, Maică Sfântă, promise băiatul în 
şoaptă. voi învăţa să citesc şi să fac orice vrei tu să fac.

mai mare îl aștepta deja, cu obiectul dezgropat odihnindu-se pe pat. 
acolo unde lopata lovise cutia se zărea o scânteiere argintie.

Fratele mai mare desprinse cu grijă capacul. Înăuntru, o tijă din 
lemn se ivea prin materialul putrezit al unei pungi din cârpă.

– Fii foarte atent, zise băiatul mai mare când fratele mai mic 
întinse mâna după obiect.

Când degetele lui tremurânde atinseră punga, aceasta începu să 
se destrame.

– Fă-o tu, zise băiatul, retrăgându-şi mâna.
Fratele cel mare dădu la o parte fâşiile de material şi scoase la 

iveală ceva ce semăna cu o hârtie gălbuie, răsucită în jurul tijei din 
lemn.

Când ridică obiectul, lemnul se făcu fărâme, la fel ca materialul 
textil care îl învelise.

Însă pergamentul părea mai rezistent – deşi arăta fragil şi subţire, 
rămăsese intact.

– Piel curtido, şopti el. 
Piele de oaie. ridică pergamentul şi îl derulă doar atât cât să vadă 

amândoi că era decorat cu un desen înflorat.
– Harta unei comori, icni băiatul mai mic. Pun pariu că asta e.
Fratele cel mare desfăcu pergamentul ceva mai mult, dând la 

iveală ceva scris pe el. 
– nu-l pot citi, zise el. E scris în altă limbă. un alfabet diferit. rulă 

pergamentul la loc şi îl puse înapoi în cutie. Cred că e foarte vechi.
– E al meu, declară băiatul mai mic.
– E al nostru, îl corectă fratele mai mare, punând la loc capacul 

pe cutie. dar îl poţi ţine ascuns în dulapul tău.

noaptea târziu, rămas singur în camera lui, dar încă treaz, băiatul 
mai mic stătea întins în pat, întrebându-se ce însemnau cutia şi 
pergamentul. Cu siguranţă era un cadou de la Maica Sfântă – era 
sigur de asta. În definitiv, nu ea îl îndrumase ca să-l îngroape pe Pepe
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un om?
Se întoarse spre formă, încercând să o focalizeze în mijlocul 

lentilei, dar chiar în acea secundă îşi dădu seama de greşeală.
Îşi dădu seama şi încercă să o corecteze.
Prea târziu.
Forţa imensă îl izbi în piept, trântindu-l la pământ.
Camera îi căzu din mâini, se rostogoli şi alunecă sub camion.
uitându-se la pieptul lui – care cumva părea să nu-l doară deloc, în 

ciuda forţei izbiturii – se întrebă ce îl lovise. o clipă mai târziu, când o 
pată de un roşu-închis îi înflori pe cămaşa kaki, îşi dădu seama.

Încercă să vorbească, dar cuvintele i se înecară în sângele care îi 
umplea gura, iar când voi să scuipe, vântul năprasnic îi aruncă saliva 
amestecată cu sânge înapoi, adăugând praf, pietricele şi nisip.

Încercând să înghită acel amestec oribil, suficient de rapid ca să 
îşi recapete răsuflarea, îşi dădu seama de ce i se întâmpla.

Murea.
Murea acolo, în deşert, cu vântul şi nisipul urlând în jurul lui. 

Ţipă după ajutor, dar ştia că era deja prea târziu.
o senzaţie de calm începu să-l învăluie, ca şi cum liniştea veşnică 

a morţii îl îmbrăţişa deja.
Se înecă, tuşi din nou şi se chinui să respire.
o gură de aer care părea să se afle la o depărtare cât eternitatea.
Împacă-te.
Gândul i se insinuă discret în minte în mijlocul luptei dintre cele 

două furtuni ce făceau ravagii, una fiind cea a organelor lui care se 
luptau să supravieţuiască, cealaltă fiind a nisipului ce voia doar să-l 
ţină ţintuit de solul care îl înconjura.

Împacă-te.
nu simţea niciun fel de durere, dar mintea lui refuza să se 

concentreze. trupul care ceda îi cerea prea multă atenție, când 
sufletul ştia deja că sunt lucruri mult mai importante de făcut. Pe 
neaşteptate, trupul lui păru să devină o povară, un obstacol în calea a 
ceea ce conta cu adevărat.

avea lucruri de făcut.
trebuia să se roage.

Kuwait 1991

Galben.
totul era galben. nu doar deşertul; nu doar soarele. totul. 
Cerul.
Căldura însăşi.
toate – galbene.
Fusese suportabil până acum câteva momente. Până atunci, cerul, 

cel puţin, fusese albastru – un albastru palid, nu albastrul strălucitor de 
acasă, dar măcar fusese culoarea care trebuia. apoi, cu doar câteva clipe 
în urmă, culoarea se schimbase. vântul prinsese putere, o pată se 
răspândise pe cer, o pată de culoarea urinei de cămilă.

În vreme ce furtuna de nisip îşi făcea mendrele peste deşert, 
convoiul se opri, cu camioanele de transport părând să se 
adăpostească la sol în fața forţei urlătoare dezlănţuite care se apropia 
de ei cu o viteză înfricoşătoare. oamenii care n-o puteau vedea – cei 
aflaţi în partea din faţă a camionului, unde măcar exista o prelată care 
să-i protejeze de coşmarul gălbui – păreau şi ei gata să se micşoreze 
înăuntrul lor, să-şi retragă extremităţile ca nişte broaşte-ţestoase 
suficient de proaste ca să se lase prinse în vârtejul uriaş care venea.

Însă pe măsură ce zidul galben înconjură convoiul și se năpusti 
peste el, furtuna dezvălui o frumuseţe stranie – o frumuseţe atât de 
rară, încât omul din spatele camionului se ridică din poziția lui 
ghemuită, ţinând strâns în mâini camera de filmat. trecând peste 
partea din spate a camionului, se lăsă să cadă la sol, apoi se așeză bine 
pe picioare. vântul era blocat de camion suficient de mult ca el să 
poată sta în picioare, chiar dacă forţa aerului era destul de mare ca 
să-i zgârie faţa.

ignoră durerea şi apăsă butonul de înregistrare.
Simţea camera vibrând uşor în mâinile lui pe măsură ce rola de 

film se derula.
răsucindu-se într-o parte, apoi în cealaltă, îşi ţinu degetul apăsat 

pe buton, surprinzând o imagine gălbuie după alta. apoi, în colţul 
obiectivului, avu impresia că zăreşte o formă.
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Capitolul 1

2007

ryan Mcintyre luă castronul cu cereale, îl duse la buze, bău 
ultimele picături de lapte îndulcit, la fel cum făcuse cel puţin în 
ultimii paisprezece din cei şaisprezece ani de viaţă, şi se făcu că nu 
observă privirea dezaprobatoare a mamei sale. aruncând o privire la 
ceas, îşi înghesui ultima bucată din a treia felie de pâine cu unt în 
gură, apoi se ridică şi strânse castronul şi farfuria. Mai avea timp doar 
cât să-şi ia cărţile şi să ajungă în staţia de autobuz.

– ai planuri azi după şcoală? întrebă maică-sa.
tonul ei îl puse instantaneu pe ryan în gardă.
– de ce? ripostă el, aşezând vesela în chiuvetă.
– Pentru că ieşim la cină diseară, şi aş vrea să vii acasă la cinci şi 

jumătate.
ryan îngustă ochii şi simţi un nor întunecându-i ziua. dar poate 

că se înşela.
– la cină? repetă el, întorcându-se cu faţa spre mama lui. doar 

noi doi?
teri Mcintyre se răsuci ca să-şi privească fiul în ochi.
– Cu tom, răspunse ea. ne scoate pe amândoi la cină, şi aş vrea să 

vii acasă la cinci jumătate. bine? 

Trebuia să se împace.
Şi totuşi, nu aşa ar fi trebuit să moară.
nu atât de tânăr, nu cu atâtea lucruri rămase neterminate.
dar se întâmpla din nou.
Murea la fel cum murise tatăl său.
Cum murise şi bunicul său.
Mugetul furtunii i se estompă din auz în vreme ce mintea i se 

îndepărtă de trup, până când el îşi dădu, în sfârşit, seama că trupul 
sfărâmat şi durerile nu mai aveau de ce să-l preocupe. Simţea o 
moliciune, o uşurinţă a fiinţei.

Împacă-te.
deşi aproape imposibil de controlat, degetele lui îşi croiră drum 

spre piept, către crucifixul care fusese purtat de generaţii întregi din 
familia sa. 

Crucifixul care ar fi trebuit să-i protejeze.
dar care nu protejase niciodată pe nimeni.
nu ajutase pe niciunul să supravieţuiască, să vadă un fiu cum 

creşte, un nepot cum se naşte.
Cu ultimele resurse fizice, smulse obiectul de la gât.
apoi simţi mâini pe trup şi un chip de soldat aproape de el, 

strigând ceva împotriva vântului şuierător.
Era prea târziu.
Mult prea târziu.
lipi crucifixul de palma soldatului şi simţi pacea eternă cum îi 

cuprinde sufletul.
– Protejează... şopti el... fiul...
Închise ochii şi se abandonă în braţele morţii.
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la curăţarea mizeriei, fără să spună că ryan nu-i vorbise deloc o zi 
întreagă.

Cu toate astea, nimeni nu-l putea înlocui pe tatăl lui.
trecuseră doi ani de la plecarea tatălui său la război şi mai puţin 

de doi ani de când o bombă irakiană aruncase în aer Humvee-ul în 
care era tatăl lui. Când nu privea fotografia lui, ryan începea să uite 
cum arăta chipul tatălui său. acum însă privea acea imagine şi îşi 
dădea perfect seama ce anume aştepta căpitanul William James 
Mcintyre de la fiul lui.

Se aruncă pe pat şi se gândi să iasă la cină cu maică-sa şi cu tom 
Kelly.

Maică-sa spusese mereu că faptul că îl plăcea pe tom Kelly 
n-avea nicio legătură cu iubirea pe care o simţise pentru tatăl lui, dar 
ryan era convins că nu era adevărat. În ciuda hotărârii lui de a păstra 
neatins locul ocupat de tatăl lui în acea casă – în acea familie –, era 
posibil ca mama lui să încerce să aducă în loc pe altcineva.

dar dacă totul se dovedea doar o greşeală cumplită? dacă în 
vreuna dintre zile tatăl lui intra pe uşa din faţă strigând: „iubito, am 
venit acasă“?

uitându-se iarăşi la fotografie, ryan îşi aminti ce îi spusese tatăl 
lui în ziua plecării în irak:

– acum tu eşti bărbatul din casă, ryan, aşa că ai grijă de mama ta. 
nu ştiu cât voi fi plecat, dar ştiu că ei o să-i fie mai greu decât o să-mi 
fie mie. aşa că fii aici pentru ea, bine?

ryan încuviinţase. Se îmbrăţişaseră. apoi tatăl lui plecase.
În mintea lui ryan cuvintele lui continuau însă să existe, la fel de 

proaspete ca atunci când fuseseră rostite. „Fii aici pentru ea.“
ryan îşi mută privirea de la poza tatălui său la oglinda de 

deasupra biroului şi îşi văzu propria reflexie îmbufnată.
„nu-i de-ajuns“, îşi spuse el. apoi repetă încă o dată cuvintele 

tatălui său. „Fii aici pentru ea. Şi fii corect.“
Îşi apucă rucsacul şi coborî treptele în fugă. Mama lui continua să 

şadă la masa din bucătărie, ţinând ceaşca de cafea cu ambele mâini.
– ajung acasă la cinci jumate, anunţă ryan, sărutându-şi mama 

pe obraji.

tonul din ultimele ei cuvinte trăda faptul că era pe deplin 
conştientă că situaţia nu-i convenea lui ryan. replica lui aduse 
confirmarea.

– nu am chef să ies la cină cu tom Kelly, zise el, urându-și tonul 
plângăreț.. inspiră adânc şi o luă de la capăt: nu-mi place că e mereu 
prin preajmă. Ca şi cum încearcă să se dea la tine.

– nu se dă la mine, zise teri, cu o privire rugătoare. doar ne ajută 
să trecem peste o perioadă dificilă.

– te ajută pe tine să treci peste perioada ta dificilă, ripostă ryan 
cu un ton care o făcu pe mama lui să tresară.

– i-ar plăcea să te ajute şi pe tine, replică teri, cu ochi scânteietori.
– n-am nevoie de ajutorul lui. ryan porni spre scară. Şi nici n-am 

nevoie ca cineva să-i ia locul tatei.
– nu încearcă să-i ia locul tatălui tău, ryan, zise teri, cu voce 

tremurândă. nimeni n-ar putea.
Simţind cum vorbele mamei lui îl ard, ryan urcă scara în grabă 

spre camera lui. Chiar că nimeni nu-l putea înlocui pe tatăl lui, şi mai 
ales nu tom Kelly, care părea să fie mereu pe la ei pe acasă, în 
încercarea de a fi amabil.

În vreme ce îşi lua cărţile de pe birou şi le arunca în rucsac, ryan 
zări poza tatălui său, care stătea mereu chiar lângă veioza de pe 
noptieră. Se opri.

Ceva din privirea tatălui său părea că-i vorbeşte. „Maturizează-
te“, părea tatăl lui să spună. „ai şaisprezece ani şi încă îţi sugi laptele 
din castron ca un ţânc de doi ani. E vremea să fii bărbat“

Cu rucsacul în mâna dreaptă, ryan rămase nemișcat, simţind 
cum privirea din fotografie îl sfredelea.

„Maturizează-te. Şi fii corect.“
Fii corect. Cuvintele pe care tatăl lui le rostise cel mai mult. ryan 

oftă, supunându-se ordinului mut. dacă era să fie corect, tom Kelly 
nu era chiar aşa de rău. ba chiar o ajutase enorm pe maică-sa  
în ultimele şase luni. Când se stricase maşina, tom o reparase. Când 
se ivise o spărtură în acoperiş, tom ştiuse pe cine să cheme şi  
se asigurase că maică-sa nu e păcălită. iar când se inundase pivniţa, 
tom ajutase la mutarea lucrurilor sus, apoi dăduse o mână de ajutor 
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iar de această dată trupul lui reacţionă instinctiv. ryan se răsuci 
la timp ca să vadă lucirea unei lame.

Genul şi dimensiunea de lamă care însemna că lucrurile erau 
serioase.

– acum! şuieră alito, înfigând vârful cuţitului suficient de tare ca 
să-l facă pe ryan să tresară.

ryan icni când vârful se înfipse în spatele lui, aşa că profesorul îşi 
ridică privirea.

– S-a întâmplat ceva, Mcintyre? întrebă domnul thomas din faţa 
clasei.

brusc, toate privirile din clasă se aţintiră asupra lui ryan.
– nu, domnule, răspunse ryan. Scuze.
domnul thomas se ridică şi înconjură catedra.
– Serios, insistă ryan. nu s-a întâmplat nimic.
Profesorul înaintă pe culoar, cu privirea aţintită asupra lui 

Frankie alito, şi se opri lângă ryan. 
– Zău, nu a fost nimic, domnule thomas, rosti ryan, rugându-se 

ca alito să fi fost măcar suficient de deştept ca să strecoare cuţitul 
înapoi în buzunar.

– ambele mâini pe pupitru, alito, porunci thomas. 
ryan îşi păstră privirea aţintită drept înainte, nevrând să vadă ce 

avea să urmeze.
– Ce e asta? îl auzi el pe domnul thomas întrebând.
– ni’ica, răspunse alito.
– dă-l încoace, ceru profesorul.
ryan aproape că putea vedea privirea încruntată a lui Frankie 

alito, însă imediat profesorul rosti încă un cuvânt, cu atâta forţă încât 
ryan tresări.

– acum!
Încordarea din sala de clasă crescu în intensitate când alito ezită. 

În cele din urmă, sub privirea neclintită a domnului thomas, Frankie 
cedă nervos şi îi dădu cuţitul profesorului.

– Mulţumesc, zise încet thomas. iar acum te vei duce la 
cancelarie, unde mă vei aştepta. voi veni acolo la sfârşitul orei, după 
care vei părăsi această şcoală pentru tot restul anului, chiar dacă vom 

Zâmbetul care înflori pe chipul ei îi spuse că, orice ar fi gândit el, 
făcuse exact ceea ce ar fi vrut tatăl lui să facă. Sărutând-o încă o dată, se 
repezi afară exact când autobuzul oprea în staţia din colţul străzii. „bine, 
tată“, îşi zise el. „am făcut ce trebuia. acum fă şoferul să mă aştepte!“

Însă chiar atunci când o luă la goană, văzu uşile autobuzului 
închizându-se şi se uită neajutorat cum maşina se îndepărtează.

Pereţii scorojiţi ai sălii de clasă de la etajul doi al clădirii 
principale a dickinson High păreau să se prăbuşească peste ryan. 
Chiar în spatele lui aproape că îl simţea pe Frankie alito încercând să 
vadă peste umăr ca să copieze la testul de istorie pe care îl dădea toată 
clasa. ryan înțepeni, ştiind că alito se aştepta ca el să se lase în jos 
suficient de mult încât să poată vedea clar răspunsurile. Gândindu-se 
la ceea ce alito şi prietenii lui i-ar fi putut face după ore dacă refuza 
să-l lase să copieze, începu să-şi lase trupul în jos. dar chiar înainte ca 
alito să poată vedea bine, ryan auzi în mint vocea tatălui său.

„E timpul să fii bărbat.“
instantaneu, ryan se îndreptă, hotărât ca de această dată să-l lase 

pe alito să treacă sau să rateze testul pe cont propriu.
apoi simţi ghiontul în spate. Îl ignoră şi nu se mişcă nici măcar 

un milimetru pe scaunul lui.
un alt ghiont cu ceva care părea să fie pixul lui alito, de această 

dată mai tare. ryan îşi menţinu concentrarea asupra testului din faţa 
lui, dar îşi mişcă umărul mai departe de pixul celuilalt.

– lasă-mă să văd, tocilarule, şopti Frankie, subliniindu-şi 
apelativul cu un alt ghiont, şi mai dur.

– nu, mormăi ryan, îndreptându-se şi mai bine pe scaun şi 
acoperind foaia cu corpul în tentativa de a se îndepărta de Frankie. 

aruncă o privire spre profesor, dar domnul thomas era ocupat la 
catedră cu un teanc de hârtii aflat în faţa lui.

– ultima şansă, rosti alito, după care ryan simţi un alt ghiont.
de această dată jos, chiar deasupra centurii.
de această dată nu mai era un pix.
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Capitolul 2

Fratele Francis stătea în cadrul uşii de la imensa sală de mese a 
academiei Pregătitoare St. isaac căutându-l cu privirea pe Kip 
adamson. Cel puţin jumătate din cei două sute de elevi ai şcolii 
şedeau la mesele lungi, mâncând, vorbind şi râzând și, cu toate astea, 
în ciuda zgomotului provocat, încăperea era mult mai tăcută decât 
fusese cantina mult mai mică de la şcoala pe care fratele Francis o 
părăsise toamna trecută. Într-adevăr, i se părea că vechea clădire din 
piatră care adăpostea sala de mese se simţea cumva ofensată de 
zgomote şi, decât să tolereze astfel de frivolităţi în interiorul zidurilor 
sale, găsise cumva o cale de a absorbi zgomotul făcut de elevii şcolii, 
reducându-l la tăcere aproape imediat cum era emis de elevi.

deşi era nou la St. isaac, fratele Francis avea un talent de a alătura 
nume la chipuri, aşa că acum era capabil să salute aproape pe fiecare 
dintre elevi pe nume în vreme ce mergea printre mese în căutarea 
unui chip anume. Şi totuşi, Kip adamson nu se vedea nicăieri; lipsise 
deja de la ora de matematică superioară, iar sora Mary david îl 
trimisese pe fratele Francis să afle de ce. Mânia  sorei Mary david era 
legendară; nu numai că nimeni nu era dispus să absenteze de la orele 
ei fără o scuză beton, dar ea nu ezita să-şi verse furia asupra fratelui 
Francis dacă acesta nu reuşea să găsească o explicaţie pentru absenţa 
tânărului adamson. 

decide să nu te acuzăm de nimic, fapt care te asigur că nu se va 
întâmpla. S-a terminat cu tine, alito.

Cu chipul contorsionat de furie, Frankie alito ţâşni în picioare şi 
îl lovi pe ryan cu cotul în umăr.

– am văzut şi asta, zise domnul thomas. nu faci decât să-ţi 
înrăutăţeşti situaţia.

alito ridică din umeri şi se duse la uşă, unde se opri înainte de a o 
deschide. Îşi întoarse privirea şi se uită drept la ryan, după care zâmbi.

un zâmbet pe care ryan îl simţi până în măduva oaselor.
– bun. Spectacolul s-a terminat, zise domnul thomas, punând 

capăt liniştii apăsătoare care se lăsase peste clasă. Înapoi la teste. Mai 
aveţi doar zece minute.

Pentru ryan însă, cele zece minute se sfârşiseră deja. Se holbă la 
întrebările rămase fără răspuns, citindu-le de mai multe ori, dar 
indiferent de câte ori citea acele cuvinte, nu le mai înțelegea sensul.

nu era de ajuns că trebuia să-şi facă griji în legătură cu mama lui 
şi cu tom Kelly. acum trebuia să se confrunte cu Frankie alito şi cu 
prietenii lui, care, fără îndoială, aveau să-l atace după școală, pe 
drumul spre casă.

Îşi întoarse capul şi se uită pe fereastră. În depărtare se vedeau 
clădirile înalte din boston, iar printre ele, deşi mai mult ca sigur era 
imposibil, i se păru că zăreşte turla de la academia St. isaac.

Şcoala despre care mama lui îi vorbise ultima dată când ajunsese 
acasă cu un ochi vânăt după o altercaţie cu Frankie alito.

numai că era destul de convins că nu fusese ideea mamei lui. de 
fapt, ar fi putut paria că fusese ideea lui tom Kelly.

acum însă, în vreme ce se holba la testul neterminat şi ştiind că 
pentru restul zilei avea să-şi facă griji în privinţa furiei lui Frankie 
alito, începu să se întrebe.

Cu siguranţă că la St. isaac nu putea fi mai rău decât unde se 
găsea acum.

– timpul s-a terminat, rosti domnul thomas.
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Părăsind sala de mese, fratele Francis îşi croi drum prin labirintul 
de coridoare şi şiruri scurte de trepte ce conectau diversele clădiri din 
cadrul complexului în care se transformase şcoala în secolul de când 
se înălţase pe beacon Hill. Chiar şi după opt luni petrecute acolo, 
fratele Francis continua să găsească zone pe care nu-şi amintea să le 
mai fi văzut înainte. Se găseau acolo birouri şi săli de clasă răspândite 
prin zeci de clădiri, ca să nu mai pună la socoteală dormitoarele 
pentru elevi şi reşedinţele pentru personalul didactic. Elevii păreau 
cu toţii să ştie complexul de clădiri vechi mai bine decât el şi găsiseră 
scurtături despre care el habar n-avea. Cu toate acestea, măcar acum 
era şi el capabil să-şi croiască drum de la sala de mese la dormitorul 
băieţilor fără să se rătăcească.

Cel puţin nu prea mult.
Ciocăni în uşa camerei 231, dar nu primi răspuns.
– Kip? întrebă el, după care ciocăni iarăşi înainte de a răsuci 

clanța şi de a intra.
Camera era curată şi ordonată, aşa cum cereau regulamentele 

şcolii, cu ambele paturi făcute. lucrurile de pe birouri erau aranjate în 
ordine, uşile dulapurilor închise, iar pe dulapuri nu se vedea nimic.

nici urmă de Kip; niciun indiciu despre locul în care se afla.
Fratele Francis preferă să îşi folosească telefonul mobil ca să sune 

la infirmerie decât să străbată tot drumul până în cealaltă parte a 
şcolii, dar sora de serviciu îi spuse că băiatul nu trecuse pe acolo.

În vreme ce băga telefonul la loc, în sufletul lui începu să se 
strecoare îngrijorarea.

Se duse la fereastră şi se uită peste beacon Hill. de unde stătea el, 
priveliştea era deschisă tocmai până la râul Charles şi dincolo de 
acesta, până în Cambridge. un gând ghiduş îi trecu prin minte: ce ar 
fi zis fondatorii puritani ai oraşului despre o şcoală catolică înălţată pe 
culmea celui mai frumos deal, cu arhitectura sa gotică şi turlele 
clădirii iniţiale a şcolii înălţându-se deasupra structurilor mai joase 
pe care unii dintre acei puritani le construiseră.

Întorcându-se cu spatele la geam, fratele Francis aruncă din nou 
privirea prin încăpere, dar nu se schimbase nimic.

Kip nu apăruse ca prin miracol.

Kip trebuia să fi avut un motiv bun – cel puţin ar fi fost indicat să 
aibă un motiv bun.

În cel mai îndepărtat colţ al sălii de mese, fratele Francis îl zări pe 
Clay Matthews, colegul de cameră al lui Kip, stând cu grupul lui obişnuit 
de prieteni. În vreme ce se apropia, fratele Francis zări nişte cărţi de joc şi 
brusc îşi dădu seama de ce se înghesuiseră cu toţii în acel colţ.

– Hei, frate Francis, rosti tare tim Kennedy, suficient de tare 
încât tânărul cleric să fie sigur că salutul era, de fapt, un avertisment 
pentru prietenii lui.

Evident, ceilalţi băieţi ridicară capetele în secunda în care auziră 
vocea lui tim.

Fratele Francis adoptă o postură rigidă.
– Cred că ştiţi cu toţii că jocurile de noroc sunt interzise, spuse el. 

băieţii se priviră nervoşi. Gândiţi-vă ce s-ar fi întâmplat dacă, în locul 
meu, v-ar fi prins sora Mary david.

În vreme ce băieţii se albiră uşor la faţă, Jose alvarez adoptă o 
mină de nevinovăţie.

– Jocuri de noroc? întrebă el, ca şi cum fratele Francis ar fi vorbit 
într-o limbă exotică, de neînţeles.

– ne jucăm doar Popa Prostu’, zise darren bender.
– Înţeleg. Fratele Francis întinse mâna după cărţi. Clay Matthews 

gemu, făcu cărţile pachet şi i le dădu fratelui Francis, care le strecură 
într-unul din buzunarele adânci ale sutanei sale. l-a văzut vreunul 
dintre voi pe Kip? continuă el. a lipsit de la ora de matematică.

băieţii clătinară din capete.
– Poate e încă în pat, zise Clay. Cred că nu se simţea prea bine.
Fratele Francis se încruntă şi ţuguie buzele.
– da? S-a dus la infirmerie?
Clay ridică din umeri.
– nu părea bolnav de gripă sau de altceva. doar că se comportă 

ciudat de la o vreme.
– Cum adică ciudat? întrebă fratele Francis, deşi era convins că 

niciun fel de răspuns pe care l-ar fi primit nu l-ar fi lămurit. Evident, 
Clay ridică iarăşi din umeri. bine, oftă fratele Francis. o să verific. 
Între timp, dacă îl vedeţi, spuneţi-i să vină la mine în birou.
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Capitolul 3

ryan Mcintyre îşi verifică testul încă o dată, lăsă pixul jos şi 
aruncă o privire la ceasul de deasupra biroului domnului thomas: 
patru fără două minute. terminase testul înainte să expire timpul şi 
era aproape convins că va lua notă maximă. Punându-şi rucsacul în 
spate, luă testul terminat şi îl depuse în faţa profesorului.

– vă mulţumesc pentru că m-aţi lăsat să fac asta, zise el. Ştiu că ar 
fi trebuit să fiu în stare să...

– las-o baltă, i-o reteză domnul thomas, apucând un pix roşu şi 
începând să verifice lucrarea lui ryan. nimeni n-ar trebui să dea un 
test sub amenințarea unui cuțit. Îşi ridică privirea din paginile aşezate 
în faţa lui. Cum ai să ajungi acasă?

– la fel ca întotdeauna, oftă ryan. Cu autobuzul. 
Zări o licărire de nesiguranţă în ochii profesorului şi ştiu exact la 

ce se gândea acesta. la acelaşi lucru la care se gândise și el toată ziua, 
sau cel puţin de la ora prânzului încoace.

la Frankie alito luându-se de el imediat ce părăsea şcoala.
totul începuse la amiază, când peste cantină se lăsase tăcerea în 

clipa în care el intrase. Își dăduse seama că aproape toate privirile 
erau aţintite asupra lui, dar încercase din răsputeri să le ignore în 
vreme ce îşi umplea tava şi se aşezase lângă Josh Slinger.

– Ce se petrece? întrebase el. de ce se uită toţi la mine?

nu că fratele Francis s-ar fi aşteptat la aşa ceva, dat fiind faptul că, 
în cadrul elevilor, numărul de copii cu un potenţial ridicat de risc, 
copii printre care se număra şi Kip adamson, era mult prea mare.

Existau toate şansele ca puştiul să-şi fi luat zborul. Fratele Francis 
fusese avertizat că se mai petreceau și astfel de evenimente; cel mai 
recent, chiar înaintea acestui an şcolar.

Cu toate acestea, se simţea îngrijorat. În tăcere, se rugă la Sfântul 
aloysius Gonzaga, în speranţa că sfântul patron al adolescenţilor ar fi 
putut găsi o clipă liberă pentru Kip adamson, oriunde s-ar fi aflat 
acesta. după ce termină ruga, fratele Francis porni înapoi pe 
coridoarele înguste şi bătute de vânt. Crucifixul greu i se legăna peste 
centura sutanei. În ciuda frigului constant pe care zidurile reci de 
piatră păreau să-l arunce peste şcoală, picături de sudoare începeau să 
i se adune pe frunte.

intuiţia îi spunea că, oriunde s-ar fi aflat, Kip adamson nu se mai 
găsea în şcoală.

Mai rău, aceeaşi intuiţie îi spunea că întreaga situaţie avea să aibă 
un deznodământ urât.

unul chiar foarte urât.
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În vreme ce durerea provocată de lovitura de la cot îi săgeta 
trupul, bennie locke îl apucă de picior şi îl trase afară de sub chiuvete. 
ryan se apucă de o ţeavă de scurgere şi lovi cu piciorul liber, dar dădu 
în gol, în vreme ce piciorul lui Wojniak îi nimeri cu putere în falcă.

ryan simţi cum i se înmoaie mâinile și întunericul 
înconjurându-l. 

– Poate că aşa vei învăţa să execuţi ce ţi se spune, mârâi Wojniak, 
luându-și avânt ca să-l izbească pe ryan în coaste.

ryan îşi simţi coastele pârâind – ba chiar avu impresia că le aude 
rupându-se. Întreaga parte stângă a corpului îi fu cuprinsă de o 
durere acută. Pentru o clipă avu senzaţia că o să leşine.

– nu, şopti el, făcându-se instinctiv ghem ca să se apere de ceea 
ce urma.

– ia ascultă la el, îl luă bennie peste picior. imploră ca o fetiţă. 
buzele i se curbară într-un rânjet ticălos. ratat nenorocit!

o altă lovitură nimeri în plin, de această dată în spatele 
genunchiului, stârnind o nouă durere agonizantă.

Încercă să ţipe, dar coastele fisurate îl împiedicară să inspire 
profund, aşa că printre buze ieşi doar un scâncet slab.

după acee, loviturile se îndesiră, iar ryan nu reuşi altceva decât 
să închidă ochii, să-şi pună braţele în jurul capului şi să aştepte 
sfârşitul. Simţi de nenumărate ori vârfurile dure ale încălţărilor celor 
doi. la un moment dat însă, durerea începu să se atenueze, la fel ca şi 
vocile lor zeflemitoare, iar când întunericul îl înconjură din nou, 
ryan nu i se mai opuse.

Se lăsă cu totul pradă lui.
În cele din urmă, izbiturile încetară.

– Frankie alito a fost exmatriculat, aşa cum a promis domnul 
thomas, îi spusese Josh. Şi toţi cred că eşti fie un erou, fie cel mai 
idiot tip de pe planetă.

ryan se uitase la tava din fața lui, fără să fie în stare să mănânce 
ceva.

– n-o să păţesc nimic, îi spuse el acum domnului thomas. ne 
vedem luni.

răsucindu-se pe călcâie, părăsi sala de clasă înainte ca profesorul 
să mai zică ceva.

Coridoarele erau tăcute şi nu mai era niciun elev. Singurele 
zgomote în afara celor produse de propriii paşi erau strigătele din sala 
de gimnastică, unde exersa echipa de majorete.

Poate că ar fi trebuit să stea acolo, unde cel puţin era în siguranţă. 
În definitiv, probabil că aveau să-l înhaţe după ce se dădea jos din 
autobuz, lângă casă.

dându-şi seama că era mai târziu cu o oră decât cea obişnuită la 
care pleca el de la şcoală, îi veni o idee. Poate că exista o cale să scape 
nebătut, cel puţin în această zi.

ryan se opri la dulapul lui de la etajul doi doar ca să-şi lase acolo 
cartea de istorie şi să-şi ia haina, după care scoase telefonul mobil şi 
plecă mai departe pe coridor. apăsă tasta de apelare rapidă ca s-o 
roage pe maică-sa să-l ia de la şcoală.

dădu peste căsuţa vocală.
– bună, mamă, rosti el. am stat după ore ca să dau un test. 

Speram să vii tu să mă iei, dar cred că eşti ocupată cu ceva. ne vedem 
când ajung acasă.

Închise telefonul şi era pe punctul de a-l arunca înapoi în rucsac 
când uşa toaletei băieţilor se deschise brusc, cu zgomot, şi dinăuntru 
ţâşniră doi dintre cei mai buni prieteni ai lui Frankie alito – bennie 
locke şi Stan Wojniak – care îl înşfăcară pe ryan, dezechilibrându-l, 
şi îl traseră pe uşă în toaletă înainte ca băiatul să aibă timp să 
reacţioneze. telefonul îi zbură din mână şi se făcu ţăndări pe podeaua 
dură din gresie, după care uşa se închise cu zgomot şi ryan se trezi 
urmând drumul telefonului distrus, cu cotul izbindu-i-se dur de 
podeaua murdară de sub chiuvete.


