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— Crezi cæ avem un caz? m°a întrebat Mercer Wallace.
— Ræspunsul se aflæ în cutia de carton pe care o ﬂii
în mînæ, am spus, deschizînd uøa din sticlæ a biroului
sæu de locotenent la Brigada Victime Speciale.
Am pus mîna pe umærul tinerei care aﬂipise cu capul
pe masæ, în timp ce aøtepta sæ vin. Øi°a ridicat capul
de pe braﬂe øi øi°a dat pærul negru øi lung de pe ochi.
— Sînt Alex Cooper. De la Biroul Procurorului Districtual din Manhattan. Am încercat sæ nu las sæ se
vadæ graba cu care trebuia sæ rezolvæm lucrurile în
urmætoarele cîteva ore.
— Tu eøti Jean?
— Da. Jean Eaken.
— ﬁi°a explicat detectivul Wallace ce vrem de la tine?
— Mi°a spus cæ eøti procurorul care conduce ancheta.
Trebuie sæ revæd, împreunæ cu tine, toate detaliile, apoi
sæ dau un telefon unde voi spune ceea ce îmi zici tu. Cara
mai este aici? a întrebat Jean.
— Este într°un alt birou, a spus Mercer. E mai bine
sæ væ ﬂinem separat pînæ se terminæ totul. Apoi o sæ
mergeﬂi la hotel øi o sæ væ læsæm sæ væ odihniﬂi.
Sînt asistenta procurorului districtual øi de mai bine
de zece ani conduc Divizia Infracﬂiuni Sexuale, iar Mercer
m°a chemat sæ particip la acest caz pentru a adæuga ceva
din experienﬂa mea, astfel încît sæ græbim procesul de
arestare øi sæ sporim øansele ca Jean Eaken sæ fie un
martor cît mai credibil la tribunal.
Mercer mi°a spus cæ absolventa de douæzeci øi patru
de ani din Canada îl întîlnise pe suspect la o conferinﬂæ
despre psihologia adolescenﬂilor ce avusese loc la Universitatea din Toronto, la care participase acum patru
luni cu prietena ei, Cara.
Stæteam în faﬂa lui Jean, care cæsca, øi i°am pus
prima întrebare. Era aproape miezul nopﬂii.
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— În ianuarie, cînd l°aﬂi reîntîlnit pe Selim, cît timp
aﬂi petrecut cu el?
— Am stat lîngæ el la cîteva conferinﬂe. Vorbeam
puﬂin în timpul pauzelor. În ultima dupæ°amiazæ ne°a
fæcut cinste, mie øi Carei, cu un pahar de vin. Ne°a spus
cæ locuieøte în Manhattan øi cæ e doctor. Nimic mai mult.
— V°a invitat la New York?
— Nu chiar. I°am spus cæ nu am fost niciodatæ la
New York, dar cæ plænuisem sæ mergem acolo în vacanﬂæ. A fost foarte prietenos, foarte dræguﬂ. Cara l°a
întrebat dacæ nu øtie cumva niøte hoteluri mai ieftine,
aøa, ca pentru studente færæ prea mulﬂi bani, øi ne°a
spus cæ putem sta în apartamentul lui.
— Aﬂi vorbit despre cum urma sæ dormiﬂi?
— Da, bineînﬂeles. Selim ne°a zis cæ are o prietenæ
øi cæ fie va sta la ea, fie va dormi pe canapeaua din
sufragerie. Ne°a oferit patul dublu din dormitor, a spus
Jean. Mi°a dat cartea lui de vizitæ, domniøoaræ Cooper,
care avea trecut øi numærul de la serviciu. Este doctor
— psihiatru rezident. Ni s°a pærut destul de sigur.
— Ar fi trebuit sæ fie foarte sigur, am spus, încercînd
sæ o fac sæ nu se învinovæﬂeascæ doar pe ea pentru ce
se întîmplase.
— Aﬂi mai corespondat cu el dupæ aceea?
Jean a dat dat din umeri.
— Cîteva e°mail°uri. Nimic personal. I°am mulﬂumit
pentru propunerea fæcutæ øi l°am întrebat dacæ a vorbit
serios. Apoi i°am mai scris acum o lunæ, cînd eu øi Cara
stabiliseræm detaliile cælætoriei øi l°am întrebat dacæ îi
convenea ora la care ajungeam.
Mercer mi°a fæcut un semn peste capul lui Jean.
Avea o listæ cu lucruri de fæcut øi pe ea urma sæ adauge
øi verificarea conturilor de e°mail ale ambelor pærﬂi. Am
colaborat suficient ca sæ ne cunoaøtem modul de lucru,
mai ales cînd venea vorba de verificarea tuturor faptelor
legate între ele în aceastæ lume bizaræ a crimelor
sexuale.
— Aﬂi vorbit øi la telefon?
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— O singuræ datæ, acum o sæptæmînæ. I°am læsat un
mesaj pe robot în care îi spuneam la ce oræ ajunge autobuzul nostru øi îl întrebam dacæ este o oræ convenabilæ
pentru el. M°a sunat mai tîrziu în seara aceea øi am
vorbit puﬂin.
— Poﬂi reconstitui conversaﬂia? Mæ refer la detalii.
În orice juriu sînt øi sceptici care sæ presupunæ existenﬂa unei convorbiri premergætoare primei întîlniri a
tînærei atrægætoare cu stræinul în a cærui casæ aranjase
sæ stea. Trebuia sæ øtiu acest lucru înainte ca eu øi
Mercer sæ facem urmætorul pas.
— Selim m°a întrebat dacæ ne fæcuseræm cumva
planuri pentru zilele pe care aveam sæ le petreceam în
oraø øi cam ce voiam sæ vedem. Lucruri de genul æsta.
— A spus ceva, Jean — orice — care te°a fæcut sæ
te gîndeøti cæ este interesat în vreun fel de tine, poate
din punct de vedere social sau sexual?
A ræspuns repede øi sigur.
— Nu.
S°a uitat la mine cu ochii ei verzi larg deschiøi, curioasæ cum reacﬂionez la ræspunsul ei.
— Nimic nepotrivit?
S°a gîndit cîteva secunde.
— M°a întrebat de ce nu vine øi prietenul meu cu
mine. I°am spus cæ nu am nici un prieten. A, øi mai
dorea sæ øtie dacæ îmi place sæ fumez marijuana, pentru
cæ putea sæ facæ rost.
Mercer a dat din cap. Era un lucru pe care°l auzea
pentru prima oaræ. Nu schimba neapærat cazul, dar ne
reamintea faptul cæ trebuia sæ insistæm pentru lucrurile
care pæreau irelevante pentru martori — øi pentru
aflarea adeværului.
— Ce i°ai spus?
— Cæ nu îmi place iarba, cæ îmi face ræu.
— Te°ai gîndit cæ aveai sæ petreci ceva timp cu el,
Jean?
— În nici un caz. Dr. Sengor — Selim — ne spusese
cæ va fi la serviciu toatæ ziua øi la prietena lui în restul
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timpului. Mæ gîndeam doar cæ e un tip dræguﬂ care ne
lasæ sæ stæm în apartamentul lui.
Mare parte din cariera mea de procuror a implicat
femei care întîlneau bærbaﬂi dræguﬂi, dar care aveau
altceva în minte. Poliﬂiøtii øi procurorii — chiar øi juraﬂii
din Manhattan — erau de pærere cæ tinerii care locuiau
la vest de rîul Hudson øi la nord de Bronx erau mult
prea creduli.
— Deci nu ﬂi°a fæcut nici un fel de avansuri?
Jean a încercat sæ zîmbeascæ.
— Nu, pînæ m°am pregætit sæ merg la culcare în prima noapte.
— Ce s°a întîmplat atunci?
— Era trecut de ora nouæ seara cînd am ajuns la el
acasæ. Ne°am instalat øi am vorbit cam o oræ. Chestii
obiønuite. Despre psihologie øi cît de greu este la facultate øi cîteva impresii despre oraø. Cînd Cara a mers
la baie sæ facæ duø, Selim lîngæ mine pe canapea øi a
încercat sæ se dea la mine.
— Spune°i lui Alex exact ce a fæcut, a spus Mercer,
punînd cap la cap faptele pe care le voiam de la ea,
pentru a vedea ce fæcuse el în acea zi.
Jean era o femeie bine fæcutæ, aproape de aceeaøi
înælﬂime cu mine, eu avînd 1,56 m, dar mult mai voinicæ.
— Eram obositæ dupæ cælætoria cu autobuzul øi stæteam cu capul pe una dintre perne. Selim a venit peste
mine øi a încercat sæ mæ særute — pe guræ — în timp
ce încerca sæ îmi punæ mîna pe piept.
— Øi tu ce°ai fæcut?
— L°am împins øi m°am ridicat în picioare. L°am
rugat sæ îmi dea cartea de telefoane pentru a cæuta un
hotel unde sæ stau.
— Cum a reacﬂionat?
— Øi°a cerut scuze, domniøoaræ Cooper. Mi°a spus
cæ îi pærea foarte ræu, cæ interpretase greøit limbajul
trupului. M°a rugat sæ nu îi spun Carei ce se întîmplase.
Mi°a spus cæ în ﬂara lui...
— ﬁara lui? am întrebat.
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— Selim este din Turcia. A spus cæ acasæ la el, dacæ
cineva ar face asta surorii lui, ar fi schingiuit în piaﬂa
oraøului.
Cu siguranﬂæ i s°ar tæia o mînæ øi ar fi castrat.
— Øi°atunci, ai ræmas acolo?
— Din momentul acela s°a purtat ca un domn adeværat. M°am gîndit cæ voia doar sæ mæ punæ la încercare.
Mi s°a mai întîmplat asta. Poate de°aia m°am øi gîndit
cæ pot face faﬂæ situaﬂiei.
— Øi Cara?
— Ar trebui s°o întrebaﬂi pe ea, a spus Jean, roøind.
Mercer îmi spusese deja cæ Selim Senghor îi fæcuse
avansuri øi Carei, chiar în acea noapte, dupæ ce Jean
adormise. Au stat în sufragerie øi au vorbit, apoi au
început sæ se særute øi sæ se pipæie, dar s°au oprit înainte
de a avea contact sexual. Acesta era un alt motiv pentru
care trebuia sæ ﬂinem martorele separat. Era posibil sæ
fie mult mai sincere dacæ nu erau împreunæ. Cara ar
putea sæ se învinovæﬂeascæ pentru ce s°a întîmplat dupæ
aceea — o reacﬂie tipicæ atunci cînd una dintre victime
øi°a dat într°un fel acordul. Ar putea chiar sæ nu fie la
fel de sinceræ în faﬂa lui Jean.
— V°aﬂi mai væzut cu el în timpul sæptæmînii?
— Nu. De fapt, în penultima noapte chiar a stat la
prietena lui. Nu prea l°am mai væzut.
Îøi muøca pieliﬂa de la una dintre unghii, pînæ cînd
a væzut cæ mæ uitam la ea. Apoi øi°a îndreptat ﬂinuta
øi øi°a dat o øuviﬂæ de pær dupæ urechea stîngæ.
— Øi ieri?
— De dimineaﬂæ, dupæ ce eu øi Cara ne fæcuseræm
planuri, l°am sunat pe pager la spital. Cînd a telefonat,
i°am zis cæ mergem sæ facem un tur al oraøului øi ne°am
hotærît sæ cumpæræm bilete la jumætate de preﬂ la un
spectacol pe Broadway, în Times Square. L°am invitat
cu noi, pentru a°i mulﬂumi cæ ne læsase sæ stæm la el.
— A petrecut seara cu voi?
— Nu, n°a pærut deloc interesat de asta.
— Tu øi Cara aﬂi mers la teatru?
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— Da, am væzut chestia aia nouæ a lui Andrew Lloyd
Weber. Cara e înnebunitæ dupæ el. Ne°am întors la apartament dupæ ora 23, iar Selim ne aøtepta sus. Îi cumpærasem un cadou, o sticlæ foarte scumpæ de Kentucky
Bourbon, a spus Jean, zîmbind din nou, în timp ce se
juca cu pærul. Ni se pærea cæ sunæ foarte american.
— Ce°aﬂi fæcut atunci?
— Ne°a oferit ceva de bæut øi noi am acceptat. Am
stat în sufragerie în timp ce Selim a mers în bucætærie
øi a preparat cocktailurile.
— Le°a preparat? Ce a fæcut?
A ridicat din nou din umeri øi a dat din cap.
— Nu øtiu. Nu mai bæusem bourbon pînæ atunci. Am
auzit un zgomot puternic, ca æla pe care îl face un blender, øi a venit cu ceva — nu øtiu cu ce — pærea foarte
spumos.
Nu îmi puteam imagina cæ cineva ar adæuga ceva
la un whisky bun, cu atît mai puﬂin la un bourbon.
— Apucaseøi sæ te schimbi pentru culcare?
— Nu. Cara dæduse drumul la CD Player øi ascultam muzica din spectacolul pe care tocmai îl væzuseræm.
Selim a venit în cameræ øi ne°a dat fiecæreia cîte un pahar. A toastat pentru prietenia noastræ øi am ciocnit.
Cînd am întrebat°o cît a bæut din bæutura respectivæ,
tînæra øi°a pus coatele pe masæ øi capul în mîini.
— Trei guri, domniøoaræ Cooper. Poate patru. Jur
cæ nu mai mult.
— Øi marijuana?
— Nu. Vreau sæ spun cæ avea în apartament — mi°a
oferit o ﬂigaræ pe care a luat°o dintr°un sertar, dar nu
am fumat deloc.
Aveam nevoie de analize. Sîngele øi urina care îi
fuseseræ colectate aveau sæ confirme ræspunsul.
— El a fumat?
— Nu în faﬂa noastræ. Cel puﬂin din cîte am væzut
eu.
— Care e urmætorul lucru pe care ﬂi°l aminteøti?
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— Nu existæ un alt lucru. Asta e tot ce°mi amintesc,
pe bune. Eram ameﬂitæ øi slabitæ — atît de slæbitæ, încît,
la un moment dat, am încercat sæ mæ ridic, dar n°am
putut. Camera a început sæ se învîrteascæ cu mine øi
totul s°a întunecat. Negru°negru. Asta e tot ce øtiu.
Jean øi°a corectat din nou ﬂinuta, s°a uitat la unghie
— era roøie de la atîta muøcat — øi apoi s°a uitat la
mine.
— Pînæ cînd...?
— Pînæ cînd m°am trezit azi°dimineaﬂæ.
— În sufragerie?
— Nu, nu. Nu. Eram într°unul dintre paturile aflate
în cealaltæ cameræ. Acesta e cel mai ciudat lucru, domniøoaræ Cooper. Eram îmbræcatæ cu cæmaøa de noapte,
hainele mele erau împæturite frumos øi puse pe valizæ,
a spus Jean, punîndu°øi din nou capul în mîini øi vorbind
tot mai încet. Øi aveam dureri. Dureri teribile.
— Trebuie sæ øtiu unde te durea. Locul exact.
Jean Eaken nu øi°a ridicat capul. Øi°a frecat partea
de jos a abdomenului cu o mînæ.
Mercer øi cu mine øtiam ce înseamnæ asta, dar nu
era suficient de mult pentru lege.
— Pe dinafaræ? am întrebat°o, vorbind foarte încet.
— Nu. Pe dinæuntru. Ca øi cum cineva ar fi fæcut sex
cu mine. Prea mult.
— Îﬂi aminteøti sæ fi fæcut sex cu Selim? Crezi cæ ai
acceptat dupæ ce ai bæut...
Jean s°a uitat destul de urît la mine în timp ce o provocam uøor øi m°a întrerupt brusc cu un singur cuvînt:
— Nu.
— Spune°mi ce ai fæcut în dimineaﬂa asta, Jean.
— Eram îngrozitæ. Nu øtiam ce sæ fac. La început
nu puteam nici mæcar sæ°mi amintesc unde sînt. M°am
uitat la ceas øi am væzut cæ era 11.30. Fixaseræm ceasul
sæ sune toatæ sæptæmîna la 7 dimineaﬂa, dar nici mæcar
nu l°am auzit. M°am dat jos din pat — eram încæ puﬂin
ameﬂitæ — pentru a încuia uøa de la dormitor. Selim
lucra în schimburi — ore diferite toatæ sæptæmîna. Ne
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spusese cæ trebuie sæ lucreze 16 ore în ziua aceea — de
la 8 dimineaﬂa pînæ la miezul nopﬂii — dar îmi era fricæ
sæ nu fie încæ acolo. Apoi am sculat°o pe Cara.
— Unde era?
— În celælalt pat. La fel ca mine — îmbræcatæ în cæmaøa de noapte, cu pantalonii øi
bluza împæturite øi puse pe valizæ. Dormea atît de
adînc, încît a trebuit sæ o scutur ca sæ se trezeascæ. Nu°øi
amintea nimic nici ea. A început sæ plîngæ, aøa cæ, mai
întîi, a trebuit sæ o calmez. A fost ideea mea sæ ne îmbræcæm øi sæ venim la spital.
— A fost cel mai bun lucru pe care°l puteai face,
Jean. Foarte bine.
— Dar doctorii nu mi°au spus nimic.
— Nu væ læsæm sæ plecaﬂi pînæ nu væ explicæ ce au
descoperit, a spus Mercer, uitîndu°se la Jean care îøi
învîrtea agitatæ aceeaøi øuviﬂæ de pær.
— V°aﬂi læsat bagajele la Selim?
— Sînteﬂi nebuni? Nu vreau sæ°l mai væd niciodatæ.
Ne°am luat øi valizele cu noi.
— Aﬂi væzut prin apartament, de dimineaﬂæ, paharele din care aﬂi bæut?
— Nu m°am uitat în jur. Am vrut sæ plecæm de acolo
cît mai repede.
— Aﬂi avut vreun motiv sæ mergeﬂi în bucætærie
pentru a face ordine?
— Nu. Asta°i problema lui.
Chiar mai bine. Înseamnæ cæ am putea avea noroc
sæ mai gæsim încæ ceva dovezi incriminatorii dacæ eu
øi Mercer am ajunge acolo.
— Øtiu cæ a fost o zi lungæ pentru tine, Jean. Lasæ°ne
cîteva minute sæ punem lucrurile cap la cap, am spus,
ieøind din cameræ în spatele lui Mercer care ﬂinea în
cutia de carton rezultatele probelor prelevate la spital.
Eram pe holul pe care Brigada Victime Speciale îl
împarte cu Brigada Omucideri din Manhattan.
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— Cît crezi cæ va dura sæ aflæm conﬂinutul toxinelor
din probele astea? a întrebat el, referindu°se la sticluﬂele din plastic øi lamelele din cutie.
Cînd este vorba de viol, pe lîngæ testarea obiønuitæ
a fluidelor øi a petelor luate de la pacientæ la camera
de gardæ, noua proceduræ cere sæ se preleveze sînge øi
urinæ pentru teste mai detaliate, pentru cæ atacatorii
folosesc metode din ce în ce mai sofisticate pentru a°øi
atrage victimele.
— 72 de ore, dacæ se miøcæ repede.
— Sæ trimit probele la Serologie?
— Acolo începe totul, am spus.
Mercer øtia cæ laboratorul nostru de serologie fæcea
majoritatea analizelor de care aveam nevoie.
— Din pæcate, dacæ e vorba de droguri exotice, va
trebui sæ mergem la un laborator particular øi va dura
mai mult.
— La naiba. Nu îmi place cæ îi acordæm nenorocitului
æstuia trei zile. Vom avea øi rezultatele ADN°ului pînæ
mîine dimineaﬂæ.
— ADN°ul nu ne ajutæ mai deloc într°un caz ca æsta.
Øtim cæ au petrecut noaptea în apartament. Øtim cæ
doctorii au recoltat spermæ de la ambele femei. Dar asta
nu e o infracﬂiune decît dacæ el a folosit forﬂa...
— Nu este nici un semn de forﬂæ, a spus Mercer.
Durerile pe care le descria Jean puteau fi asociate
cu activitatea sexualæ consimﬂitæ dacæ aceasta fusese
mai duræ sau prelungitæ — sau reluatæ dupæ o pauzæ
mai mare, din moment ce i°a spus lui Selim cæ nu avea
un prieten în momentul acela.
— Sau le°a mæsluit bæuturile pentru a le face inconøtiente. Nu ajungem la nici o concluzie færæ analizele
toxicologice, am spus.
— Cum vrei sæ procedæm mai departe?
Adjuncta mea, Sarah Brenner, a fost la procuraturæ
pentru a face rost de un mandat de percheziﬂie cu probele pe care i le°a dat Mercer øi le°a prezentat judecæ-
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torului în timp ce noi puneam la cale urmætoarea
operaﬂiune.
— O sæ lucrez la conversaﬂia pe care o va avea Jean
cu Selim, am spus, dar nu vreau sæ dea telefon pînæ ce
echipa ta nu se va posta în faﬂa apartamentului lui. Tura
lui se terminæ acum øi ar trebui sæ fie acasæ cam într°o
jumætate de oræ. În momentul în care Jean va închide,
te sun øi atunci intri cu mandatul. Dacæ întrebærile ei
îi vor da de bænuit, nu vreau sæ aibæ timp sæ cureﬂe prin
casæ înainte sæ ajungeﬂi voi acolo.
Uøa din sticlæ pe care scria cu litere aurii — Omucideri — s°a deschis, iar Mike Chapman l°a chemat pe
Mercer Wallace.
— Martorul vostru devine cam nervos. Vrea sæ øtie
cînd tu øi Coop veﬂi face urmætorul pas.
Am mers de°a lungul culoarului pentru cæ voiam sæ°l
salut pe Mike. Nu îl mai væzusem de cîteva sæptæmîni.
Am zîmbit cînd l°am væzut în habitatul lui natural, la
Omucideri — cu pærul lui negru, trupul zvelt, cu uniforma lui formatæ dintr°o bluzæ bleumarin øi jeanøi. Nu
îi lipsea decît zîmbetul care mæ scosese din tot soiul de
situaﬂii øi stæri neplæcute în cei zece ani øi mai bine de
cînd lucram împreunæ.
— Hei, stræine. Cînd ai venit?
— Fac ture de noapte. Nu prea pot sæ dorm, aøa cæ
mæcar aici am un loc unde sæ îmi petrec timpul.
— Mercer øi cu mine terminæm în cîteva ore — pe
la douæ. Ce°ar fi sæ te luæm sæ mîncæm ceva?
Mike s°a îndreptat spre biroul lui, s°a aøezat cu spatele la mine øi øi°a pus picioarele pe masæ în timp ce°øi
verifica agenda. M°am aøezat pe un scaun la un birou
alæturat øi am început sæ scriu replicile pentru Jean.
— O sæ ræmîn aici, a spus Mike. Am o hîrtie pe care
trebuie sæ mæ uit.
Hîrtia nu era un raport obiønuit de crimæ, ci mai
degrabæ o notificare pentru poliﬂie despre niøte circumstanﬂe neobiønuite.
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— Ce poate fi atît de important, încît sæ refuzi o cinæ
uleioasæ cu ochiuri øi øuncæ în Harlem, cu mine?
Am încercat sæ°i zîmbesc prieteneøte detectivului
meu preferat øi camaradului meu de suferinﬂæ.
— Tocmai aici e problema. Se pare cæ a dispærut o
lebædæ. Locotenentul Peterson m°a pus pe mine sæ mæ
ocup de caz.
— Despre ce vorbeøti?
— Ai auzit vreodatæ de — Mike s°a uitat pe note
pentru a fi sigur de nume — Talya? Talya Galinova?
— Natalya Galinova.
Cea mai renumitæ balerinæ, care era chematæ la
scenæ într°o lunæ de mai multe ori decît erau chemaﬂi
alﬂii în toatæ cariera lor øi care era la fel de faimoasæ
pentru arta sa, cît øi pentru comportamentul sæu de
reginæ.
— Joacæ cu Baletul Regal la Lincoln Center sæptæmîna asta.
— Ei bine, în seara asta, între actul al doilea øi final,
a fæcut o chestie à la Houdini. Aøa cæ eu øi ceilalﬂi avem
alte planuri pentru week°end decît sæ luæm micul dejun
cu tine. Eu unul sper ca lebæda dispærutæ sæ nu se
transforme într°o raﬂæ moartæ.

2
— Salut, Selim. Nu te°am trezit, nu? Sînt Jean.
— Jean? Unde eøti?
Stæteam într°o cameræ cu douæ telefoane, dintre care
unuia îi ataøasem un reportofon, astfel încît puteam sæ
ascult în timp ce Jean vorbea cu atacatorul øi sæ îi dau
sfaturi în cazul în care avea nevoie. Era 00:45.
— Sînt în staﬂie, aøteptînd...
— Nu trebuia sæ plecaﬂi cu autobuzul de ora trei, azi
dupæ°amiazæ?
Engleza lui Selim avea un accent puternic, aøa cæ
Jean a stat puﬂin sæ se gîndeascæ înainte de a ræspunde.
— Da, dar mie øi Carei ne°a fost ræu azi. Greaﬂæ øi
ameﬂeli. Nu puteam face faﬂæ unei cælætorii de zece ore
cu autobuzul.
— Dar plecaﬂi în seara asta, nu?
— Nu pleacæ nimic spre Toronto pînæ mîine dimineaﬂæ.
— Vreﬂi sæ veniﬂi la mine? Sînt încæ treaz. Voi fi
plecat toatæ ziua, puteﬂi sæ aøteptaﬂi aici.
— Ah, nu. Cred cæ o s°o duc pe Cara la spital. Chiar
se simte ræu øi cred cæ ar trebui sæ i se facæ un control
înainte de a pleca la drum. Mæ întrebam...
— Nu trebuie sæ faci asta, Jean, a spus Selim, destul
de supærat øi ridicînd tonul pentru a°i atrage atenﬂia.
Sînt doctor. Spune°mi ce simptome are øi pot sæ îmi dau
seama despre ce e vorba. Probabil e ceva de la mîncare.
O sæ staﬂi prea mult la camera de gardæ. Nu aveﬂi
asigurare medicalæ pentru Statele Unite, nu°i aøa? O
s°o coste foarte mult.
Pærea sæ caute orice pretext pentru a le ﬂine pe femei
departe de un consult medical.
— Nu°am mîncat nimic deosebit, Selim. Fiecare
dintre noi a mîncat cîte o salatæ. Øi nu am bæut altceva
decît apæ platæ pînæ am ajuns la tine.

