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Laurell K. Hamilton s-a næscut la 19 februarie 1963. Are o
diplomæ în limba englezæ øi una în biologie. În prezent, locuieøte
împreunæ cu familia în St. Louis, Missouri.

A fost fascinatæ de micæ de partea întunecatæ a lucrurilor,
iar înainte sæ devinæ atât de ocupatæ cu scrisul, s-a oferit voluntaræ
la un centru de adæpost pentru animale.

Remarcabil este faptul cæ reuøeøte sæ combine cu succes
elemente de mister, fantasy, magia, dragostea øi horrorul.



Mulflumir i

Suspecflilor obiønuifli: soflului meu, Gary, øi celor de la
Alternate Historians, M. C. Sumner, Deborah Millitello,
Marella Sands, Robert K. Sheaff. Mult noroc în casa cea
nouæ, Bob. Îfli vom simfli lipsa.
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Sîngele de pui mi se uscase sub unghii. Cînd træieøti
din readucerea la viaflæ a morflilor trebuie sæ verøi øi puflin
sînge. Mi se lipise de faflæ øi de mîini în straturi succesive.
Încercasem sæ curæfl zonele cele mai vizibile înainte de
aceastæ întîlnire, dar anumite lucruri se pot rezolva numai
sub duø. Am sorbit din cana personalizatæ de cafea cu
inscripflia „Dacæ mæ enervezi, suporfli consecinflele“ øi am
privit cætre cei doi bærbafli aøezafli în fafla mea.

Domnul Jeremy Ruebens era scund, negricios øi flîfnos.
Nu°l væzusem niciodatæ altfel decît încruntat sau vorbind
cu voce ridicatæ. Træsæturile sale mærunte erau concentrate
în mijlocul feflei, de parcæ o mînæ giganticæ le zdrobise
înainte ca argila sæ se întæreascæ. Mîinile netezeau færæ
întrerupere reverul hainei, cravata albastru închis, acul de
cravatæ øi gulerul cæmæøii albe. Pentru o secundæ, mîinile
i se odihneau în poalæ, apoi îøi începeau din nou dansul —
hainæ, cravatæ, ac, guler, poalæ. M°am gîndit cæ poate aø
mai rezista sæ°l privesc foindu°se de încæ cinci ori înainte
de a implora îndurare øi a°i promite orice mi°ar fi cerut. 

Cel de°al doilea bærbat se numea Karl Inger. Nu°l mai
întîlnisem niciodatæ. Avea un pic peste un metru optzeci.
Cîtæ vreme stætuse în picioare, ne dominase atît pe pe mine,
cît øi pe Ruebens. Masa ondulatæ de pær roøu, tuns scurt,
se potrivea perfect cu fafla mare. Favoriflii cît se poate de
respectabili se continuau cu una din cele mai stufoase
mustæfli pe care le væzusem vreodatæ. Totul era frumos
aranjat øi bine îngrijit, cu excepflia pærului rebel. Poate nu
dormise bine sau nu se pieptænase îndeajuns. 



Mîinile lui Ruebens îøi executau dansul nesfîrøit pentru
a patra oaræ. Am hotærît cæ patru era de ajuns pentru mine. 

Îmi venea sæ dau ocol biroului, sæ°i înøfac mîinile øi sæ
strig: „Opreøte°te!“, dar m°am gîndit cæ ar fi fost cam
nepoliticos, chiar øi din partea mea. Aøa cæ am spus:

— Nu°mi amintesc sæ te fi væzut atît de neliniøtit,
Ruebens. 

Îmi aruncæ o privire fugaræ.
— Neliniøtit? 
Am fæcut semn cætre mîinile care îøi continuau circuitul

nesfîrøit. Se încruntæ øi îøi puse mîinile pe genunchi.
Ræmaseræ acolo, nemiøcate. Autocontrol dus la perfecflie. 

— Nu sînt neliniøtit, domniøoaræ Blake. 
— D°ræ* Blake. Øi de ce eøti atît de nervos, domnule

Ruebens? am întrebat, sorbind din cafea.
— Nu sînt obiønuit sæ cer ajutor din partea unor per-

soane ca dumneata.
— Persoanæ ca mine?
Bærbatul îøi drese brusc glasul. 
— Doar øtii despre ce vorbesc.
— Nu, domnule Ruebens, nu øtiu.
— Ei bine, o reginæ a zombilor... Se întrerupse la mijlocul

frazei. Mæ simfleam din ce în ce mai enervatæ, lucru care
mi se citea probabil pe faflæ. N°am vrut sæ te jignesc, zise
el cu o voce moale. 

— Dacæ ai venit doar sæ mæ faci în toate felurile, atunci
caræ°te dracului din biroul meu. Dacæ chiar ai de discutat
afaceri, vorbeøte, apoi caræ°te dracului din biroul meu. 

Ruebens se ridicæ.
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* Miss Blake — Ms. Blake. Forma Ms. (d°ræ) nu are corespondent
în limba românæ, fiind o adresare neutræ folositæ de obicei în relaflii
profesionale øi sociale, care nu face referire la starea civila a persoanei
respective; este echivalentul formei Mr. (domnule). În schimb, forma
Miss (domniøoaræ) este folositæ pentru a indica o persoanæ necæsæ-
toritæ, fiind utilizatæ în multe flæri, inclusiv la noi. De aceea în
traducerea de faflæ vom folosi doar forma „domniøoaræ“. (n. tr.)



— fii°am spus cæ n°o sæ ne ajute.
— Ce anume sæ væ ajut sæ facefli? Nu mi°afli spus absolut

nimic pînæ acum.
— Poate ar trebui totuøi sæ°i spunem de ce am venit,

zise Inger. Vocea îi era plæcutæ, cu un timbru adînc øi ræ-
sunætor, de bas. 

Ruebens trase cu putere aer în piept, apoi îl læsæ sæ iasæ
cu zgomot pe nas. 

— Foarte bine. Se aøezæ din nou pe scaun. Ultima datæ
cînd ne°am întîlnit, eram membru al Ligii Fiinflelor Umane
contra Vampirilor. 

Am dat încurajator din cap, continuînd sæ sorb din cana
de cafea.

— De atunci am pus bazele altui grup, Fiinflele Umane
Prioritare. Avem aceleaøi fleluri ca øi Liga Fiinflelor Umane
contra Vampirilor, dar metodele noastre sînt mai directe. 

M°am holbat la el. Principalul flel al FUV°ului era sæ°i
declare din nou pe vampiri creaturi ilegale pentru a°i putea
vîna ca pe animale. Mie îmi convenea. Pe vremuri eram
ucigaøæ de vampiri, vînætor, cum vrefli sæ°i spunefli. Acum
executam vampiri. Trebuia sæ am un ordin de execuflie
pentru a putea ucide un anumit vampir, altfel eram acuzatæ
de crimæ. Pentru a obfline un astfel de ordin, trebuia sæ
dovedeøti cæ vampirul respectiv era un pericol pentru
societate, ceea ce însemna cæ trebuia sæ aøtepfli pînæ ce
acesta ucidea oameni. Cifra cea mai micæ era de cinci fiinfle
umane ucise, cea mai mare douæzeci øi trei. O græmadæ de
cadavre. În vremurile bune de altædatæ puteai pur øi simplu
sæ ucizi un vampir de îndatæ ce îl vedeai.

— Ce înseamnæ exact „metode mai directe“?
— Øtii ce înseamnæ, ræspunse Ruebens. 
— Nu, am replicat eu, nu øtiu. 
Cred cæ øtiam, dar trebuia s°o spunæ el clar øi ræspicat. 
— FUV°ul nu a reuøit sæ discrediteze vampirii prin

mass°media sau prin manevre politice. Grupul nostru —
Fiinflele Umane Prioritare — a fost înfiinflat pentru a
distruge tofli vampirii.

Am zîmbit pe deasupra cænii de cafea. 
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— Adicæ vrei sæ spui cæ intenflionafli sæ ucidefli pînæ øi
ultimul vampir existent în Statele Unite?

— Acesta este flelul nostru, ræspunse Ruebens.
— Asta e crimæ.
— Ai ucis vampiri. Chiar crezi cæ este o crimæ? 
A venit rîndul meu sæ trag cu putere aer în piept. Acum

cîteva luni aø fi ræspuns „nu“. Dar acum... pur øi simplu
nu øtiam.

— Nu mai sînt siguræ de acest lucru, domnule Ruebens.
— Domniøoaræ Blake, dacæ noua lege intræ în vigoare,

vampirii vor avea drept de vot. Nu te sperie acest lucru?
— Ba da.
— Atunci, ajutæ°ne.
— Nu te mai ascunde dupæ deget, Ruebens; spune°mi

odatæ ce vrei.
— Foarte bine. Vrem sæ øtim locul în care se odihneøte

în timpul zilei Vampirul°Suprem al Oraøului.
Pur øi simplu l°am privit cîteva secunde. 
— Vorbeøti serios?
— Cît se poate de serios, domniøoaræ Blake. 
A trebuit sæ zîmbesc. 
— Øi ce te face sæ crezi cæ aø øti locul în care se odihneøte

în timpul zilei Stæpînul Oraøului?
De data asta, cel care a ræspuns la întrebare a fost Inger. 
— Zæu aøa, domniøoaræ Blake. Dacæ noi recunoaøtem

cæ pledæm pentru crimæ, atunci ai putea recunoaøte øi
dumneata cæ îl cunoøti pe Stæpînul Oraøului. 

Un zîmbet uøor i se întipærise pe faflæ.
— Spune°mi de unde ai obflinut informaflia øi atunci

poate o voi confirma, poate nu.
Zîmbetul i se lærgi puflin. 
— Acum cine încearcæ sæ se ascundæ dupæ deget?
Drept la flintæ! 
— Øi ce s°ar întîmpla dacæ aø recunoaøte cæ îl cunosc

pe Stæpîn? 
— Spune°ne doar locul în care el se odihneøte în timpul

zilei, zise Ruebens, aplecîndu°se înainte cu o expresie
lacomæ, aproape lascivæ, întipæritæ pe faflæ. 
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Nu mæ simfleam mægulitæ. Nu eu îl excitam, ci gîndul
de a°l trage în fleapæ pe Stæpînul Oraøului. 

— De unde øtii cæ Stæpînul este un „el“?
— A fost un articol publicat în Post°Dispatch. Reporterul

a avut grijæ sæ nu menflioneze vreun nume, dar se înflelegea
limpede cæ respectiva creaturæ era un bærbat, rosti Ruebens.

M°am întrebat cum i°ar plæcea lui Jean°Claude sæ fie
numit „creaturæ“. Mai bine sæ nu aflu. 

— Øi dacæ v°aø da adresa, atunci v°afli duce acolo øi ce°afli
face... i°afli înfige un flæruø în inimæ?

Ruebens aprobæ din cap. Inger zîmbi.
Am scuturat din cap. 
— Nu prea cred.
— Deci refuzi sæ ne ajufli? întrebæ Ruebens.
— Nu. Pur øi simplu nu øtiu locul în care se odihneøte

în timpul zilei. 
M°am simflit uøuratæ cæ am putut sæ spun adeværul. 
— Minfli pentru a°l proteja, afirmæ Ruebens. Fafla i se

întuneca tot mai mult în timp ce riduri adînci îi apæreau
pe frunte.

— Chiar nu øtiu, domnule Ruebens, domnule Inger.
Dacæ dorifli sæ væ readuc la viaflæ vreun mort sub formæ de
zombi, atunci putem discuta; altfel... 

Am læsat fraza neterminatæ øi le°am adresat zîmbetul
cel mai profesional de care eram capabilæ. N°au pærut cîtuøi
de puflin impresionafli. 

— Am fost de acord sæ te întîlnim la aceastæ oræ impo-
sibilæ øi sæ plætim o sumæ frumuøicæ pentru consultaflie.
Mi se pare cæ cel puflin ar trebui sæ fii politicoasæ. 

Am vrut sæ spun „Voi afli început“, dar ar fi sunat copi-
læreøte.

— V°am oferit cafea. Afli refuzat.
Ruebens se încruntæ øi mai mult, riduri uøoare de furie

apærînd în jurul ochilor. 
— Aøa îfli tratezi tofli... clienflii? 
— Ultima datæ cînd ne°am întîlnit, m°ai fæcut o cæflea

care iubeøte zombii. Nu îfli datorez nimic. 
— Ne°ai luat banii.
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— Øeful meu a fæcut asta.
— Am acceptat sæ te întîlnim în zori, domniøoaræ Blake.

Am putea ajunge cu siguranflæ la o înflelegere... 
Nu dorisem cîtuøi de puflin sæ mæ întîlnesc cu Ruebens,

dar fusesem oarecum obligatæ dupæ ce Bert le luase banii.
Stabilisem întîlnirea în zori, dupæ obiønuita mea noapte
de muncæ, dar înainte de a mæ duce la culcare. Astfel mæ
puteam duce acasæ pentru opt ore de somn neîntrerupte.
Sæ fie sculat Ruebens din somn, nu eu!

— Ai putea afla locul în care se retrage Stæpînul Ora-
øului în timpul zilei? întrebæ Inger.

— Probabil, dar øi dacæ aø face°o, tot nu fli l°aø spune.
— De ce nu? 
— Pentru cæ este în cîrdæøie cu el, interveni Ruebens.
— Ssst, Jeremy!
Ruebens deschise gura sæ protesteze, dar Inger zise:
— Jeremy, te rog, în numele cauzei... 
Ruebens se luptæ vizibil sæ°øi înghitæ mînia, dar reuøi

în cele din urmæ. Auto°control, nu glumæ!
— De ce nu, domniøoaræ Blake? Privirea lui Inger era

foarte serioasæ, iar zîmbetul amabil îi dispærea treptat de
pe faflæ aøa cum se topeøte gheafla.

— Am mai ucis vampiri°supremi, dar nici unul cu un
flæruø.

— Atunci cum?
Am zîmbit. 
— Nu, domnule Inger, dacæ vrei lecflii despre uciderea

vampirilor, atunci va trebui sæ le iei din altæ parte. Aø putea
fi acuzatæ de complicitate la crimæ doar ræspunzîndu°væ la
întrebæri. 

— Dacæ am avea un plan mai bun, ne°ai spune? se
interesæ Inger.

Am reflectat cam un minut. Jean°Claude mort, mort
de°a binelea. Viafla mi°ar deveni cu siguranflæ mai uøoaræ,
dar... dar.

— Nu øtiu, am ræspuns.
— De ce nu?
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— Pentru cæ sînt siguræ cæ te va ucide. Nu servesc mon-
øtrilor pe tavæ fiinfle umane, domnule Inger, nici chiar pe
acelea care mæ uræsc.

— Dar nu te urîm, domniøoaræ Blake.
Am arætat cu cana de cafea spre Ruebens. 
— Poate dumneata n°o faci, dar el da. 
Ruebens îmi aruncæ o privire fulgerætoare. Cel puflin

n°a încercat sæ nege.
— Dacæ punem la punct un plan mai bun, putem sta

din nou de vorbæ? întrebæ Inger.
Am privit fix în ochii mici øi furioøi ai lui Ruebens. 
— Desigur, de ce nu?
Inger se ridicæ în picioare øi îmi întinse mîna.
— Mulflumesc, domniøoaræ Blake. Ne°ai fost de mare

ajutor.
Mîna sa o acoperi complet pe a mea. Era un bærbat

masiv, dar nu încercæ sæ°øi foloseascæ statura pentru a mæ
face sæ mæ simt în dezavantaj. Am apreciat acest fapt.

— Data viitoare cînd ne vom întîlni, Anita Blake, vei
fi mult mai cooperantæ, declaræ Ruebens.

— Mi se pare mie sau mæ ameninfli, Jerry?
Ruebens zîmbi într°un mod neplæcut. 
— Anita, membrii grupului nostru sînt de pærere cæ

scopul scuzæ mijloacele. 
Mi°am descheiat jacheta mov cardinal care ascundea

tocul de umær cu Browningul de 9 mm. Cureaua subflire,
neagræ, a fustei purpurii era destul de solidæ pentru a fi
trecutæ prin tocul de umær. Eleganflæ de terorist.

— Jerry, sînt de aceeaøi pærere cînd se pune problema
supraviefluirii.

— Dar nu am sugerat folosirea violenflei, replicæ Inger.
— Nu, dar bætrînu’ Jerry, aici de faflæ, tocmai se gîndeøte

la aøa ceva. Pur øi simplu vreau ca atît el, cît øi restul
micului vostru grup sæ creadæ cæ vorbesc serios. Legafli°væ
de mine øi oamenii vor începe sæ moaræ.

— Avem destui adepfli, iar dumneata eøti doar una
singuræ, declaræ Ruebens.

— Aøa o fi, dar cine va muri primul? 
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— Ajunge cu prostiile, Jeremy, domniøoaræ Blake. N°am
venit sæ te ameninflæm, am venit sæ°fli cerem ajutorul. Vom
pune la punct un plan mai bun øi vom discuta din nou cu
dumneata. 

— Dar sæ nu°l aduci øi pe el.
— Bineînfleles, ræspunse Inger. Haide, Jeremy. Inger

deschise uøa. fiæcænitul tastelor calculatorului ræsunæ din
secretariat. La revedere, domniøoaræ Blake.

— La revedere, domnule Inger, a fost o întîlnire cu ade-
værat neplæcutæ.

Ruebens se opri în prag øi øuieræ spre mine:
— Eøti o monstruozitate în fafla lui Dumnezeu. 
— Iar Iisus te iubeøte øi pe tine, am replicat eu, zîmbind. 
Ruebens trînti uøa în urma lui. Ce copilæreøte.
M°am aøezat pe marginea biroului øi am aøteptat pentru

a fi siguræ cæ plecaseræ înainte de a pæræsi la rîndul meu
clædirea. Nu credeam cæ vor încerca ceva în parcare, dar
chiar nu voiam sæ încep sæ împuøc oameni. Oh, aø face°o
dacæ aø fi nevoitæ, dar era de preferat sæ evit acest lucru.
Sperasem ca simpla prezenflæ a pistolului sæ°l facæ pe
Ruebens sæ batæ în retragere. În schimb, se pærea cæ mai
mult îl scosese din særite. Mi°am rotit de cîteva ori gîtul,
încercînd sæ mæ relaxez un pic. Færæ succes.

Acum mæ puteam duce acasæ, puteam face un duø urmat
de opt ore de somn neîntrerupt. Superb. Pagerul a fliuit brusc.
Am særit în sus de parcæ aø fi fost înflepatæ. Nervoasæ? Eu?

Am apæsat butonul pagerului øi numærul apærut pe
ecran m°a fæcut sæ oftez din greu. Poliflia. Mai exact Echipa
de Cercetare a Evenimentelor Supranaturale Regionale.
Echipa°fantomelor. Membrii ei se ocupau de toate crimele
care aveau legæturæ cu supranaturalul în Missouri. Eu eram
expertul lor civil în problema monøtrilor. Lui Bert îi plæcea
faptul cæ eram pe statul lor de platæ, dar, mai mult decît
atît, adora publicitatea care mi se fæcea.

Pagerul fliui din nou. Acelaøi numær. 
— Rahat, am rostit eu cu o voce moale, te°am auzit de

prima datæ, Dolph. 
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M°am gîndit sæ mæ prefac cæ ajunsesem deja acasæ, cæ
închisesem pagerul øi eram deci indisponibilæ. N°am fæcut°o.
Dacæ sergentul°detectiv Rudolf Storr mæ suna imediat dupæ
ivirea zorilor, atunci avea nevoie de pærerea mea profe-
sionalæ. La naiba! 

Am sunat la numærul respectiv øi, dupæ ce am fost
redirecflionatæ printr°o serie de alte clicuri, am auzit în cele
din urmæ vocea lui Dolph. Pærea subflire øi îndepærtatæ.
Nevastæ°sa îi luase un telefon de maøinæ de ziua lui. Trebuie
sæ fi fost aproape de limita extremæ a puterii de acoperire.
Era totuøi mai bine decît sæ vorbesc cu el prin staflia de
radio a polifliei, caz în care suna a conversaflie într°o limbæ
necunoscutæ. 

— Salut, Dolph, ce s°a întîmplat?
— O crimæ.
— Ce fel de crimæ?
— De tipul care necesitæ pærerea ta profesionalæ.
— E al naibii de devreme pentru a ne juca de°a între-

bærile. Spune°mi doar ce s°a întîmplat.
— Te°ai sculat cu fafla la cearøaf sau ce?
— Nici nu m°am culcat încæ.
— Te compætimesc, dar miøcæ°fli fundu’ încoace. Se pare

cæ ne°am pricopsit cu o victimæ a unui vampir.
Am tras cu putere aer în piept øi am expirat încet. 
— Rahat.
— Se poate spune øi aøa.
— Dæ°mi adresa, i°am cerut eu.
Mi°a dat°o. Undeva dincolo de fluviu, prin pæduri, la

dracu°n praznic, undeva în cartierul Arnold. Biroul meu
era chiar lîngæ Olive Boulevard. Mæ aøtepta un drum de
vreo patruzeci øi cinci de minute cu maøina. Numai dus.
Grozav!

— Vin cît pot de repede.
— Te aøteptæm, zise Dolph øi întrerupse legætura.
Nu m°am deranjat sæ spun „la revedere“ tonului de tele-

fon. Victima unui vampir. O astfel de crimæ nu ræmînea
niciodatæ singuræ. Victimele erau precum cartofii præjifli
— o datæ gustate de un vampir, acesta nu mai putea
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renunfla la ele. Problema era cîfli oameni aveau sæ mai
moaræ înainte de a°l prinde pe vinovat?

Nu voiam sæ mæ gîndesc la asta. Nu voiam sæ mæ duc
pînæ în cartierul Arnold. Nu voiam sæ mæ holbez la cadavre
înainte de micul dejun. Voiam sæ mæ duc acasæ. Dar, într°un
fel, øtiam cæ Dolph n°avea cum sæ înfleleagæ. Polifliøtii nu
prea au simflul umorului atunci cînd ancheteazæ o crimæ.
Dacæ mæ gîndesc mai bine, la fel se întîmplæ øi cu mine.

16 LAURELL K. HAMILTON



2

Cadavrul bærbatului zæcea pe spate, palid øi gol în
lumina slabæ a dimineflii. Chiar cuprins de nemiøcarea mor-
flii, corpul încæ aræta bine, se vedea cæ fæcuse multe exerciflii
fizice, poate jogging. Pærul lung, auriu, contrasta cu iarba
încæ verde a peluzei. Pielea netedæ a gîtului era stræpunsæ
de douæ urme vizibile de canini. Braflul drept era înflepat
la încheietura cotului, acolo de unde doctorul ia sînge. Pielea
de la încheietura stîngæ era sfîøiatæ ca øi cum ar fi fost
sfîrtecatæ de un animal. Oasele albe reflectau lumina slabæ.

Mæsurasem muøcæturile cu ruleta. Erau de mærimi
diferite. Læsate de cel puflin trei vampiri, dar aø fi pus pariu
pe orice cæ fuseseræ cinci. Un stæpîn øi turma sau haita lui
sau cum naibii s°o fi chemînd un grup de vampiri.

Iarba era udæ din cauza ceflii de dimineaflæ. Umezeala
trecuse prin salopeta pe care o purtam pentru a°mi proteja
hainele. Pantofi sport Nike, negri, øi mænuøi chirurgicale
completau îmbræcæmintea mea obiønuitæ la locul unei crime.
Un timp purtasem pantofi sport albi, dar petele de sînge
se vedeau prea uøor pe ei. 

Mi°am cerut scuze în gînd pentru ce urma sæ fac, apoi
am desfæcut picioarele cadavrului. S°au miøcat uøor, rigi-
ditatea nu se instaurase încæ. Pariam cæ nu era mort de
mai mult de opt ore, un timp încæ insuficient pentru instau-
rarea rigiditæflii cadaverice. Sperma se uscase pe organele
genitale, acum zbîrcite. O ultimæ bucurie înainte de moarte.
Vampirii nu°l curæflaseræ. Pe partea interioaræ a coapselor,
aproape de vintre, alte urme de canini. Nu fuseseræ fæcute



cu aceeaøi sælbæticie ca la încheietura mîinilor, dar nu erau
nici prea îngrijite.

Nici o urmæ de sînge pe pielea din jurul rænilor, nici
mæcar la încheieturæ. Øterseseræ sîngele? Oriunde fusese
ucis, trebuia sæ fi curs o mulflime de sînge. Nici o øansæ
sæ°l fi curæflat pe tot. Dacæ am fi putut afla unde murise,
am fi gæsit cu siguranflæ tot felul de indicii. Însæ pe acea
peluzæ bine tunsæ din mijlocul unui cartier obiønuit nu
existau nici un fel de indicii. Pariu! Abandonaseræ cadavrul
într°un loc la fel de arid øi nefolositor precum partea întu-
necatæ a lunii. 

Ceafla plutea ca niøte fantome în aøteptare peste micul
cartier rezidenflial. Ceafla se læsase atît de aproape de pæmînt
încît îfli dædea impresia cæ pæøeai printr°o perdea de burniflæ.
Picæturi mici de ploaie se lipiseræ de cadavru în zonele în
care ceafla se condensase. Picæturi de ploaie mi se adunaseræ
în pær precum niøte perle argintii. 

Mæ aflam în curtea din faflæ a unei case mici, vopsite
în verde cu dungi albe. Într°o parte se vedea un gard de
sîrmæ care delimita o curte din spate spaflioasæ. Era octom-
brie, dar iarba era încæ verde. Coroana unui arflar se
întindea peste casæ. Frunzele sale aveau acea culoare
portocaliu°gælbuie caracteristicæ speciei, pærînd tæiate
dintr°o limbæ de foc. Ceafla ajuta la formarea acestei iluzii
optice, iar culorile pæreau sæ sîngereze în aerul umed.

De°a lungul stræzii se înøirau alte cæsufle cu copaci
scældafli în culori strælucitoare de toamnæ øi cu peluze verzi,
bine întreflinute. Era încæ destul de devreme, aøa cæ cei mai
mulfli oameni nu plecaseræ încæ la muncæ, la øcoalæ sau
oriunde altundeva. O mulflime destul de numeroasæ era
flinutæ la distanflæ de un cordon de polifliøti în uniformæ.
Aceøtia bætuseræ flæruøi în pæmînt øi prinseseræ de ei
obiønuita bandæ galbenæ cu „Trecerea interzisæ“. Mulflimea
se îngræmædea cît mai aproape posibil de bandæ. Un bæiat
de vreo doisprezece ani, care reuøise sæ se strecoare pînæ
în primul rînd, se holba la bærbatul mort cu niøte ochi mari,
cæprui, cu gura deschisæ într°un „ahh“ plin de uimire.
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