
Traducere din limba engleză de
 Ionel Ghiragosian



Unu 

Ochi morți, parcă așa li se spunea, nu? Lipsiți de viață, sticloși, 
pustiiți. Ochii morți îi erau acum tovarăși, urmând‑o pretu‑
tindeni, la orice pas. Se ascundeau într‑un ungher al minții 
și o însoțeau în vis. Ochii lui morți, chiar în clipa în care își 
dăduse duhul. Îi vedea ori de câte ori arunca o privire fugitivă, 
dar și în cele mai adânci umbre, și uneori chiar și în oglindă, 
purtându‑i chipul.

Pip îi vedea chiar acum, holbându‑se la ea și sfredelind‑o. 
Ochii morți ai unui porumbel fără suflare, lățit pe aleea din 
față. Sticloși și lipsiți de viață, cu excepția propriei oglindiri în 
aceștia când a îngenuncheat și a întins mâna. Nu ca să‑l atingă, 
ci doar ca să se apropie suficient.

— Ești gata de plecare, buclucașo? s‑a auzit vocea tatălui în 
spatele ei. 

Pip a tresărit când tata a închis ușa din față cu un trosnet 
puternic, în ale cărui ecouri se ascundea sunetul unei arme 
descărcându‑se. Celălalt tovarăș al lui Pip.

— D‑da! a spus ea, îndreptându‑se de spate și dregându‑și 
glasul. 

Respiră, pur și simplu, respiră!
— Uite! a zis și a arătat cu degetul, deși nu era nevoie. Un 

porumbel mort.
Tata s‑a aplecat ca să se uite, iar pielea întunecată i s‑a adu‑

nat în pliuri în jurul ochilor mijiți, în vreme ce costumul impe‑
cabil croit, din trei piese, i s‑a încrețit în dreptul genunchilor. 
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Apoi a făcut o față pe care Pip o știa prea bine; urma să spună 
ceva plin de duh și ridicol, cum ar fi…

— Plăcintă de porumbel la cină? a întrebat el.
Mda, punct ochit! Acum, aproape fiecare propoziție era o 

glumă, ca și când zilele astea s‑ar fi străduit mult mai mult să 
o facă să zâmbească. Pip s‑a înduplecat și i‑a oferit un zâmbet.

— Doar dacă e cu piure de șobolan la garnitură, a zis în 
glumă, renunțând în sfârșit să mai contemple privirea goală a 
porumbelului și ridicându‑și rucsacul de culoarea bronzului 
pe un umăr.

— Ha! a exclamat el și a bătut‑o ușurel pe spate, radiind. 
Fiica mea cea morbidă! 

Când și‑a dat seama ce spusese și de toate celelalte înțelesuri 
care se învolburau în doar câteva cuvinte, tata s‑a mai schim‑
bat o dată la față. Pip nu putea scăpa de moarte nici măcar 
în această dimineață târzie și luminoasă de august, în care își 
petrecea timpul împreună cu tatăl ei. Din câte se părea, doar 
pentru asta trăia acum.

Tata a alungat stânjeneala, o chestie trecătoare în cazul lui, 
și i‑a făcut semn cu capul spre mașină.

— Haide! Nu poți să întârzii la întâlnirea asta!
— Da! a încuviințat Pip, deschizând portiera și așezându‑se 

pe scaunul ei, neștiind ce să mai spună, căci mintea îi rămăsese 
la porumbel.

A revenit însă în prezent când au intrat în parcarea gării 
Little Kilton. Era aglomerată, iar razele soarelui se reflectau 
din rândurile ordonate de mașini ale navetiștilor.

Tata a oftat.
— Ah, dracu’ ăla din Porsche mi‑a ocupat din nou locul! 
„Drac”: un alt termen pe care Pip regreta că îl învățase.
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Singurele locuri libere erau tocmai în capătul îndepărtat, 
aproape de gardul din plasă unde raza camerelor de vedere nu 
ajungea. Vechiul loc în care își petrecea timpul Howie Bowers. 
Cu bani într‑un buzunar și mici pungi de hârtie în celălalt. 
Apoi, înainte ca Pip să se poată abține, sunetul deblocării cen‑
turii de siguranță s‑a transformat în sunetul pașilor lui Stanley 
Forbes pe ciment, în spatele ei. Era noapte, Howie nu era la 
închisoare, ci chiar sub strălucirea portocalie, cu umbre în loc 
de ochi. Stanley se îndreaptă spre el, dându‑i o mână de bani 
pentru viața și secretul lui. Și, când se întoarce spre Pip, are 
ochii goi și e ciuruit în șase locuri, iar sângele care curge pe 
cămașă și pe beton ajunge, cumva, pe mâinile ei. Are mâinile 
pline de sânge și…

— Vii, buclucașo? 
Tata îi ținea portiera deschisă.
— Vin! a răspuns Pip, ștergându‑și mâinile de cea mai ele‑

gantă pereche de pantaloni din garderoba ei.
Trenul spre stația Marylebone, din Londra, era aglome‑

rat; înghesuiți, pasagerii își zâmbeau jenați cu gura închisă, 
înlocuind astfel clasicele scuze când se loveau unii de ceilalți. 
Erau prea multe mâini pe stâlpul metalic, așadar, ca să nu se 
dezechilibreze, Pip se agățase de brațul îndoit al tatălui ei. 
Măcar dacă ar fi reușit să rămână în picioare!

În tren, a avut senzația că l‑a văzut de două ori pe Charlie 
Green. Prima dată în ceafa unui bărbat, înainte ca acesta să se 
miște ca să citească mai bine ziarul Metro. A doua oară, a fost 
vorba despre un bărbat care aștepta pe peron, ținând o armă. 
Însă când omul a urcat în vagonul lor, trăsăturile i s‑au rearan‑
jat și și‑au pierdut asemănarea cu Charlie, iar arma s‑a dovedit 
a fi doar o umbrelă.
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Trecuseră patru luni, iar poliția încă nu îl găsise. Soția lui, 
Flora, se predase la o secție de poliție din Hastings în urmă cu 
opt săptămâni; cumva, în graba de a scăpa, se despărțiseră. Ea 
nu știa unde e soțul ei, dar pe internet se zvonea că tipul reușise 
să ajungă în Franța. Pip îl căutase oricum, nu pentru că voia 
să fie prins, ci pentru că trebuia să fie găsit. Iar diferența aia 
era totul, era motivul pentru care lucrurile nu mai puteau să 
revină vreodată la normal.

Tata i‑a surprins privirea.
— Ești agitată din cauza întâlnirii? a întrebat‑o peste 

scârțâitul roților de tren când convoiul de vagoane a încetinit 
în gara Marylebone. O să fie bine! Să‑l asculți pe Roger, da? 
Este un avocat excelent, știe despre ce vorbește.

Din câte se părea, Roger Turner, avocat la firma tatălui ei, 
era expert în cazurile de calomnie. Câteva minute mai târ‑
ziu, cei doi l‑au găsit așteptându‑i în fața vechiului centru de 
conferințe, o clădire din cărămidă roșie în care se afla sala 
unde trebuia să ajungă Pip.

— Bună din nou, Pip! a spus Roger și i‑a întins mâna. 
Pip și‑a privit‑o repede pe a ei, ca să nu fie murdară de 

sânge, înainte să o strângă pe a lui. 
— Ai avut un weekend frumos, Victor?
— Da, mulțumesc, Roger! Și mi‑a rămas mâncare și pentru 

prânzul de azi, deci și ziua de luni o să fie excelentă!
— Atunci cred că am face bine să intrăm, dacă ești pregă‑

tită? i s‑a adresat Roger lui Pip, uitându‑se la ceas și strângând 
în mână o servietă strălucitoare.

Pip a încuviințat cu o mișcare din cap. I s‑a părut din nou că 
are mâinile umede, însă era transpirație. Era doar transpirație.

— O să te descurci, draga mea! i‑a spus tatăl ei, îndrep‑
tându‑i gulerul.
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— Da, am rezolvat mii de medieri, a zâmbit Roger, dându‑și 
pe spate părul cărunt. Nu trebuie să te îngrijorezi!

— Sună‑mă când se termină! i‑a spus tata și s‑a aplecat să o 
sărute pe creștetul capului. Ne vedem acasă diseară! Roger, ne 
vedem mai târziu la birou!

— Desigur! La revedere, Victor! După tine, Pip!

Trebuiau să ajungă în sala de ședințe 4E, aflată la ultimul etaj. 
Pip a cerut permisiunea să urce pe scări deoarece, dacă inima 
îi bătea cu putere din cauza eforului, nu o făcea din oricare 
alt motiv. Așa gândea ea logic; era motivul pentru care acum 
alerga de fiecare dată când simțea că i se strânge inima. Alerga 
până simțea o altfel de durere.

După câteva minute, au ajuns la ultimul etaj, cu bătrânul 
Roger gâfâind la câteva trepte în urma ei. Bărbatul elegant 
îmbrăcat care aștepta pe hol în fața sălii 4E a zâmbit când i‑a 
văzut.

— Ah, tu trebuie să fii Pippa Fitz‑Amobi! a spus el și i‑a în‑
tins mâna, iar ea a fost din nou nevoită să vadă dacă nu cumva 
era plină de sânge. Iar tu ești avocatul ei, Roger Turner! Mă 
numesc Hassan Bashir și sunt mediatorul vostru independent.

Bărbatul a zâmbit, împingându‑și ochelarii pe nasul subțire. 
Părea amabil și atât de nerăbdător, încât mai că țopăia! Pip nu 
voia să îi strice ziua, ceea ce fără îndoială urma să se întâmple.

— Îmi pare bine să te cunosc! a spus ea, dregându‑și glasul.
— Și mie! a zis el și și‑a împreunat mâinile, surprinzând‑o 

pe Pip. Celălalt grup este în sala de ședințe și sunt toți pregătiți 
să înceapă. Dacă nu cumva ai să‑mi pui vreo întrebare înainte, 
cred că probabil ar trebui să începem, a zis el și s‑a uitat la 
Roger.

— Totul e în regulă! 
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Roger a ocolit‑o pe Pip ca să preia conducerea când Hassan 
a dat înapoi ca să țină deschisă ușa sălii 4E. Înăuntru era liniște. 
Roger a intrat, mulțumindu‑i lui Hassan cu un semn din cap. 
După aceea a fost rândul lui Pip. Aceasta a inspirat, arcuindu‑și 
umerii, iar apoi a expirat, scrâșnind din dinți.

Era pregătită!
A intrat în sală, iar primul lucru pe care l‑a văzut a fost 

chipul lui. Stătea în partea opusă a mesei lungi. Pomeții i se 
ascuțeau în jos, spre gură, iar ciuful blond îi era pieptănat pe 
spate. El și‑a ridicat privirea ca să o întâlnească pe a ei, cu o 
oarecare urmă de mister și satisfacție în ochi.

Max Hastings!



Doi

Picioarele lui Pip nu s‑au mai clintit. Nu le spusese să o facă, 
era ca un fel de instinct primitiv de apărare; știa că până și un 
pas ar fi dus‑o prea aproape de el.

— Aici, Pip! a spus Roger și a tras un scaun chiar în fața lui 
Max, făcându‑i semn să se așeze. 

Lângă Max, în fața lui Roger, se afla Christopher Epps, 
același avocat care îl reprezentase pe băiat la proces. Pip îl vă‑
zuse ultima dată pe acest bărbat în boxa martorilor; purtase 
exact același costum și o hăituise cu vocea lui care semăna cu 
un lătrat. Îl urâse, însă, între timp, sentimentul dispăruse, mis‑
tuit de ura pentru persoana care stătea în fața ei. Doar masa 
lată îi despărțea.

— Bună ziua tuturor! a salutat vesel Hassan, așezându‑se pe 
scaunul său din capul mesei, între cele două grupuri. Să trecem 
peste părțile introductive! Rolul meu de mediator înseamnă 
că sunt aici ca să vă ajut să ajungeți la o înțelegere acceptabilă 
pentru ambele părți. Singurul meu interes este să îi fac pe toți 
cei de aici fericiți, bine?

În mod clar, Hassan nu era conștient de starea de spirit din sală.
— Scopul unei medieri este de a evita litigiul. Un proces 

reprezintă o bătaie de cap și este și foarte scump pentru toți 
cei implicați. Așadar, întotdeauna este mai bine să vedem dacă 
putem ajunge la o înțelegere, nu la tribunal.

Hassan a zâmbit larg, mai întâi spre partea sălii în care se afla 
Pip, apoi spre cea a lui Max, afișând aceeași expresie pentru toți. 
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— Dacă nu putem ajunge la o înțelegere, domnul Hastings 
și avocatul lui intenționează să deschidă un proces de calom‑
nie împotriva domnișoarei Fitz‑Amobi, pentru o postare pe 
Twitter și una pe blog publicate de aceasta la 3 mai anul cu‑
rent, postări despre care Domniile Lor pretind că au inclus o 
afirmație defăimătoare și un fișier audio. După o scurtă pauză, 
în care a aruncat o privire la notițele lui, Hassan a continuat: 
Domnul Epps, în numele reclamantului, domnul Hastings, 
susține că declarația defăimătoare a avut un efect foarte grav 
asupra clientului său, atât în ceea ce privește sănătatea min‑
tală a acestuia, cât și în ceea ce‑i privește reputația, pe care i‑a 
afectat‑o iremediabil. Asta a condus, mai departe, la dificultăți 
financiare pentru care cere despăgubiri.

Pip și‑a încleștat pumnii în poală, monturile ieșindu‑i în 
evidență precum șira spinării unui animal preistoric. Nu știa 
dacă putea să rămână în birou și să asculte toate astea – nu știa 
dacă era în stare. A respirat însă și s‑a străduit, pentru tatăl ei 
și Roger, dar și pentru bietul Hassan.

Pe masă, în fața lui Max, se afla bineînțeles insuportabila 
lui sticlă cu apă. Plastic mat de un albastru‑închis, cu dop de 
cauciuc. Nu era prima dată când Pip îl vedea cu ea; din câte se 
părea, într‑un orășel de provincie, precum Little Kilton, dru‑
murile tindeau să conveargă și să se intersecteze. De acum Pip 
ajunsese să se aștepte să îl vadă pe Max ieșind la alergat odată 
cu ea, aproape ca și când ar fi făcut‑o cumva dinadins. Și întot‑
deauna cu nenorocita aia de sticlă albastră!

Max a surprins‑o uitându‑se la recipient. S‑a întins după 
el, a deschis dopul cu un pocnet și a băut prelung și zgomotos, 
plimbând apa prin gură și țintuind‑o pe Pip cu privirea în tot 
acest timp.

Hassan și‑a desfăcut puțin cravata. 
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— Așadar, domnule Epps, vă invit să vă prezentați pledoa‑
ria de început!

— Desigur! a spus Epps, uitându‑se prin hârtii și cu o voce 
la fel de tăioasă precum și‑o amintea Pip. Clientul meu a su‑
ferit îngrozitor de când afirmația defăimătoare a domnișoarei 
Fitz‑Amobi a fost publicată în seara zilei de 3 mai, mai ales 
de vreme ce prezența domnișoarei este extrem de vizibilă  
pe internet, aceasta având la momentul respectiv mai mult de 
300 000 de abonați. Clientul meu a absolvit o universitate de 
elită, cu o reputație extrem de bună, ceea ce înseamnă că ar 
trebui să fie un candidat puternic pentru posturile scoase la 
concurs pentru absolvenți.

Max a sorbit din nou din sticlă, ca și când gestul ar fi trebuit 
să evidențieze cele spuse.

— Totuși, în ultimele câteva luni, domnul Hastings s‑a 
chinuit să își găsească de lucru la nivelul pe care îl merită, 
iar aceasta are legătură cu faptul că declarația calomnioasă a 
domnișoarei Fitz‑Amobi i‑a știrbit reputația. În consecință, 
clientul meu e nevoit să locuiască acasă, cu părinții lui, deoa‑
rece nu poate să‑și găsească o slujbă potrivită și, prin urmare, 
nu poate plăti chirie ca să locuiască în Londra.

O, bietul violator în serie! a gândit Pip, rostind cuvintele 
doar cu privirea.

— Însă nu doar clientul meu a avut de suferit, a continuat 
Epps. Părinții lui, domnul și doamna Hastings, au suferit, de 
asemenea, din cauza stresului și, recent, chiar au fost nevoiți 
să părăsească țara, pentru a locui, vreme de câteva luni, în cea 
de‑a doua lor casă, aflată la Florența. Căminul le‑a fost vanda‑
lizat chiar în noaptea în care domnișoara Fitz‑Amobi a publi‑
cat declarația defăimătoare; cineva a scris cu vopsea pe fațada 
casei lor cuvintele: „Violatorule, te voi prinde…”
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— Domnule Epps! l‑a întrerupt Roger. Sper că nu sugerezi 
că există vreo legătură între clienta mea și acel act de vanda‑
lism. Poliția nici măcar nu i‑a vorbit despre asta!

— Deloc, domnule Turner! a răspuns prompt Epps, dând 
din cap. Menționez acest episod deoarece putem presupune o 
legătură cauzală între declarația defăimătoare a domnișoarei 
Fitz‑Amobi și actul de vandalism, de vreme ce s‑a produs la 
câteva ore după publicarea acelei afirmații în spațiul public. 
Prin urmare, familia Hastings nu se simte în siguranță în pro‑
pria locuință și a fost nevoită să își instaleze camere de supra‑
veghere în fața casei. Sper că asta explică oarecum nu doar 
dificultățile financiare ale domnului Hastings, ci și suferința 
extremă simțită de el și de familia lui în urma declarației defăi‑
mătoare și răutăcioase a domnișoarei Fitz‑Amobi.

— Răutăcioase? a izbucnit Pip, cu obrajii arzând. Am zis că 
e violator și chiar este, deci…

— Domnule Turner! a strigat Epps, ridicând tonul. Îți su‑
gerez să‑ți sfătuiești clienta să tacă și să îi amintești că orice 
declarație defăimătoare pe care o face acum ar putea fi consi‑
derată calomnie!

Hassan a ridicat mâinile.
— Da, da, haideți să facem o mică pauză! Domnișoară  

Fitz‑Amobi, veți avea ocazia să vorbiți mai târziu, s‑a grăbit să 
intervină mediatorul și și‑a desfăcut din nou cravata.

— Este în regulă, Pip! Mă descurc, i‑a spus încet Roger.
— Îi amintesc domnișoarei Fitz‑Amobi, a spus Epps, fără 

măcar să‑i arunce lui Pip o privire, ci uitându‑se în schimb la 
Roger, că, în urmă cu patru luni, clientul meu a fost judecat și 
a fost găsit nevinovat de toate capetele de acuzare. Ceea ce este 
singura dovadă necesară că declarația făcută la 3 mai a fost, de 
fapt, defăimătoare.
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— Astea fiind spuse, a intervenit Roger, uitându‑se în 
hârtii, o declarație poate fi considerată defăimătoare doar 
dacă este prezentată ca fiind adevăr. Postarea clientei mele a 
fost după cum urmează: „Ultima actualizare a procesului lui 
Max Hastings. Nu‑mi pasă ce crede juriul: el este vinovatul!” 
După ce și‑a dres vocea, avocatul a continuat: Acum, expresia 
„Nu‑mi pasă” face în mod clar ca declarația care urmează să fie 
subiectivă, o părere, nu o dovadă…

— O, nu‑mi veniți cu asta! a intervenit Epps. Încercați să 
reveniți la privilegiul părerii? Serios? Vă rog! Declarația a fost 
clar formulată ca o dovadă, iar fișierul audio a fost prezentat ca 
și când ar fi fost real.

— Chiar este real! a izbucnit Pip. Vrei să îl asculți?
— Pip, te rog…
— Domnule Turner…
— În mod clar este editat, a vorbit Max pentru prima dată, 

enervant de calm, încrucișându‑și brațele și atent doar la me‑
diator. Nici măcar nu vorbesc așa!

— Cum, ca un violator? i‑a replicat furioasă Pip.
— DOMNULE TURNER…
— Pip…
— În regulă, oameni buni! a intervenit Hassan, ridicându‑se 

în picioare. Hai să ne calmăm puțin! Toți o să avem ocazia să 
vorbim. Nu uitați: suntem aici ca să ne asigurăm că rezultatul 
mulțumește pe toată lumea. Domnule Epps, ne‑ați putea vorbi 
despre pagubele pretinse de clientul dumneavoastră?

Epps și‑a plecat capul, scoțând o foaie de hârtie din partea 
de jos a teancului. 

— Invoc pagube deosebite. Având în vedere că ar fi trebuit 
să fie angajat în ultimele patru luni, cu un salariu lunar la un 
nivel la care ne‑am putea aștepta pentru cineva în poziția lui, 



20 Holly Jackson

adică de cel puțin 3 000 de lire, asta aduce pierderea financiară 
la 12 000 de lire.

Max a băut din nou din sticla cu apă, lichidul gâlgâindu‑i 
pe gât. Lui Pip i‑ar fi plăcut să ia nenorocita aia de sticlă și să‑i 
dea cu ea peste ochi. Dacă ar fi fost să aibă sânge pe mâini, al 
lui ar fi trebuit să fie.

— Bineînțeles că nicio sumă de bani nu poate compensa 
suferința și chinul psihic îndurate de clientul meu și familia 
lui. Dar credem că 8 000 de lire ar fi suficient, ajungând astfel 
la un total de 20 000 de mii de lire.

— E ridicol! a spus Roger, clătinând din cap. Clienta mea 
are doar 18 ani!

— Domnule Turner, ar trebui să‑mi permiteți să termin, 
i‑a răspuns zeflemitor Epps, lingându‑și degetul ca să dea pa‑
gina. Totuși, discutând cu clientul meu, am aflat că, în opinia 
sa, suferința continuă e cauzată de faptul că declarația defăi‑
mătoare nu a fost retrasă și că nu a primit nicio scuză, ceea ce, 
pentru el, ar fi într‑adevăr mai important decât orice pagubă 
financiară.

— Domnișoara Fitz‑Amobi a șters postarea în urmă cu câ‑
teva săptămâni, când a fost trimisă solicitarea inițială, s‑a ținut 
tare Roger.

— Domnule Turner, vă rog! a răspuns Epps. 
Dacă Pip îl mai auzea spunând vă rog încă o dată, era în 

stare să‑i zdrobească și lui fața. 
— Ștergerea postării nu diminuează prejudiciul adus 

reputației. Deci, propunerea noastră este următoarea: pe 
același cont public, domnișoara Fitz‑Amobi face o revenire, în 
care retrage declarația originală defăimătoare, își recunoaște 
greșeala și își cere scuze pentru orice pagubă adusă clientului 
meu prin cuvintele ei. În plus – iar acesta e cel mai important 
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aspect, deci fiți atent –, în declarația asta, trebuie să recunoască 
faptul că a editat fișierul audio în cauză și că Max Hastings nu 
a rostit niciodată cuvintele alea.

— Du‑te naibii!
— Pip…
— Domnișoară Fitz‑Amobi! a insistat Hassan, chinu‑

indu‑se cu cravata, de parcă aceasta i s‑ar fi strâns de una sin‑
gură în jurul gâtului.

— Voi ignora izbucnirea clientei dumneavoastră, domnule 
Turner, a spus Epps. În cazul în care cererile noastre sunt în‑
deplinite, o să reducem pagubele financiare, ca să zicem așa, 
înjumătățindu‑le la 10 000 de lire.

— Bine, acesta e un bun punct de plecare, a dat Hassan din 
cap, încercând să recapete controlul asupra discuției. Domnule 
Turner, ați vrea să răspundeți propunerii?

— Mulțumesc, domnule Bashir! a spus Roger, luând cu‑
vântul. Pagubele propuse sunt încă prea mari. Domnule Epps, 
faceți presupuneri îndrăznețe în legătură cu potențialul de 
angajare al clientului dumneavoastră. Nu îl văd ca fiind un 
candidat prea spectaculos, mai ales pe piața actuală a muncii. 
Clienta mea are doar 18 ani. Singurul ei venit îl reprezintă plata 
reclamelor difuzate în timpul podcastului despre infracțiuni 
adevărate, iar peste câteva săptămâni începe facultatea, unde 
o să‑și asume un credit mare pentru studii. Având în vedere 
acest fapt, cererea este absurdă.

— Bine, 7 000, a spus Epps, mijind ochii.
— Nu, 5 000, a replicat Roger.
Epps s‑a uitat repede la Max, care a dat aproape impercep‑

tibil din cap, lăsându‑se într‑o parte pe scaun. 
— E acceptabil pentru noi, a mormăit Epps. Suma asta, pe 

lângă retragerea declarației și niște scuze.
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— Bine, se pare că ajungem la o înțelegere! a intervenit 
Hassan, iar pe chip i s‑a ivit un zâmbet precaut. Domnule 
Turner, domnișoară Fitz‑Amobi, ne‑ați putea spune ce părere 
aveți despre aceste condiții?

— Ei bine, a început Roger, cred că…
— Nu sunt de acord! s‑a răstit Pip și a împins scaunul în 

spate, picioarele acestuia scârțâind pe podeaua lustruită.
— Pip! 
Roger s‑a întors spre ea înainte să se poată ridica în picioare. 
— Ce‑ar fi să mergem să discutăm despre asta undeva și…
— N‑o să‑mi retrag declarația și n‑o să mint, zicând că 

fișierul audio a fost editat. Am spus că e violator deoarece asta 
este. Mai bine mor decât să îmi cer vreodată scuze! a adăugat 
ea, simțind cum furia îi coboară pe șira spinării, acoperindu‑i 
pielea.

— DOMNULE TURNER! Controlați‑vă clienta, vă rog! a 
reacționat rapid Epps, lovind masa cu palma.

Hassan s‑a bâțâit năuc, neștiind ce să facă.
— Uite care‑i treaba cu datul meu în judecată, Max! și‑a 

apărat Pip ideile și rostindu‑i furioasă numele, incapabilă 
parcă să îl suporte pe limbă. Am apărarea supremă: adevărul. 
Deci, haide, dă‑mă în judecată, te provoc! Ne vedem la tribu‑
nal! Și știi cum decurge asta, nu‑i așa? Va trebui să se dove‑
dească dacă declarația mea este adevărată, ceea ce înseamnă 
că procesul tău, în care ai fost acuzat de viol, o să fie reluat. Cu 
aceiași martori, declarații ale victimelor, dovezi. Nu vor mai fi 
acuzații penale, dar cel puțin toată lumea o să știe pentru tot‑
deauna ce ești. Un violator!

— Domnișoară Fitz‑Amobi!
— Pip…
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Sprijinindu‑se pe palme, fata s‑a aplecat peste masă cu 
ochii aprinși de furie și s‑a uitat pătrunzător la Max. De‑ar fi 
putut măcar să îi aprindă un foc în ochi, să îi ardă fața în timp 
ce îl privea!

— Chiar crezi că mai poți să scapi a doua oară? Să convingi 
un alt juriu format din 12 oameni că nu ești un monstru?

El a privit‑o în ochi.
— Ți‑ai pierdut mințile! i‑a răspuns mai apoi zeflemitor.
— Probabil! Așadar, ar trebui să fii îngrozit!
— Bun! a zis Hassan și s‑a ridicat în picioare, bătând din 

palme. Poate că ar trebui să facem o pauză pentru un ceai și 
niște biscuiți.

— Am terminat! a spus Pip, punându‑și rucsacul pe umăr 
și deschizând ușa atât de tare, încât aceasta s‑a lovit de perete.

— Domnișoară Fitz‑Amobi, vă rog să vă întoarceți! 
Vocea disperată a lui Hassan a urmat‑o pe hol. Apoi s‑au 

auzit și niște pași. Pip s‑a întors. Era doar Roger, care‑și băga 
documentele în servietă.

— Pip! i‑a spus bărbatul, care abia mai respira. Chiar cred 
că ar trebui…

— Nu negociez cu el!
— Stai puțin! 
Strigătul lui Epps a umplut holul când s‑a grăbit să li se 

alăture. 
— Te rog, oferă‑mi doar un minut, i‑a spus politicos avo‑

catul, rearanjându‑și părul cărunt. O să înaintăm procesul 
abia peste vreo lună, bine? Evitarea unui proces este, de fapt, 
spre beneficiul tuturor. Deci, gândește‑te câteva săptămâni la 
asta, când lucrurile nu vor mai fi atât de încărcate de emoții 
puternice, a spus bărbatul, privind‑o cu dispreț.

— Nu trebuie să mă gândesc la asta! a zis Pip.
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— Te rog, doar… 
Epps a căutat în buzunarul costumului, scoțând două cărți 

de vizită de culoare ivorie. 
— Cartea mea de vizită, a spus, oferindu‑i una ei și una lui 

Roger. Este și numărul meu de mobil acolo. Gândește‑te puțin, 
iar dacă te răzgândești, sună‑mă oricând!

— N‑o s‑o fac! i‑a răspuns și a luat șovăind cartea de vizită, 
pe care a vârât‑o în buzunarul nefolosit al jachetei.

Christopher Epps a studiat‑o o clipă, încruntându‑și sprân‑
cenele oarecum îngrijorat. Pip s‑a uitat în ochii lui; să își fe‑
rească privirea însemna să îl lase să câștige.

— Și, dacă‑mi permiți, un singur sfat, a spus Epps. Poți să‑l 
accepți sau nu, dar am mai văzut oameni pe cale să se autodis‑
trugă. La naiba, i‑am reprezentat pe mulți dintre ei! La sfârșit, 
vei ajunge doar să îi rănești pe toți cei din jurul tău și pe tine. 
Nu o să te poți abține. Te îndemn să‑ți revii înainte să pierzi 
chiar totul!

— Mulțumesc pentru sfatul nepărtinitor, domnule Epps! 
i‑a răspuns Pip. Dar se pare că m‑ați subestimat. Aș fi dispusă 
să pierd totul, să mă distrug, dacă asta ar însemna să îl distrug 
și pe clientul dumneavoastră. Mi se pare un târg corect. Vă 
urez o zi bună, domnule Epps!

Apoi Pip i‑a aruncat un zâmbet deopotrivă dulce și acid, s‑a 
întors pe călcâie și a mărit pasul, țăcănitul pantofilor parcă sin‑
cronizându‑se cu bătăile nebunești ale inimii. Și acolo, chiar 
sub bătăile inimii, sub straturile de mușchi și tendoane, s‑a 
auzit sunetul unui arme declanșându‑se de șase ori.


