
.„Cre[te-]i copacul de neadev`ruri dintr-o s`mân]` 

minuscul` de adev`r.

F` în a[a fel încât minciuna ta s` fie mai logic` decât

adev`rul absolut.”

Czesław Miłosz

„Limbajul politic este conceput de a[a natur` c` face

minciunile s` sune ca adev`rul, preschimb` crima într-o

fapt` respectabil` [i îi d` vântului o materialitate 

aparent`.”

George Orwell





CAPITOLUL 1

Când Kate Swift, care era la volanul vechiului ei Jeep, îi v`zu pe cei

doi tineri care-[i croiau drum prin [irul de mesteceni desfrunzi]i de

iarn` din partea de est a [colii primare, mergând greoi prin z`pada

proasp`t` înspre cl`direa joas` din c`r`mid`, cu p`r]ile din spate ale

trenciurilor negre identice fluturând ca aripile unor ciori din cauza vân-

tului t`ios dinspre Canada, î[i d`du seama c` totul luase sfâr[it.

Î[i d`du seama c` p`ienjeni[ul de adev`ruri spuse pe jum`tate [i

minciunile bine ticluite care reprezentaser` povestea vie]ii ei în ultimii

doi ani erau pe cale s` fie spulberate.

A sosit momentul, î[i zise ea. A sosit, Kate.

Pe când î[i rostea numele – numele adev`rat, nu cel sub care se as-

cunsese în or`[elul acesta din nordul statului Vermont – î[i îndrept`

brusc privirea spre grupul de elevi de clasa întâi care d`deau buzna în

[coal` [i z`ri o frac]iune de secund` cum p`rul lung [i negru [i ghioz-

danul roz cu Hello Kitty al fiicei sale disp`reau prin u[ile de sticl` des-

chise.

Momentul sosise, dar nu a[a cum se temuse mereu c` se va întâm-

pla; nu cu un poli]ist care s`-i bat` la u[` în miez de noapte sau un lu-

netist care s` trag` din p`dure. Nu. În timp ce se uita la b`ie]ii care

înaintau spre [coal`, sim]i în ceaf` fiorul rece al soartei nemiloase.

Un val familiar de adrenalin` o n`p`di pe Kate [i î[i auzi sângele

cum îi bubuia în urechi în timp ce se întindea s` deschid` u[a jeepului.

Coborî, sim]i frigul care o biciuia, iar ghetele ei din piele de vi]el se afun-

dar` în z`pad`.
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Î[i în`bu[i un strig`t, fiind convins` c` fiica ei n-ar fi auzit-o, îns` ei

da, tinerii care acum se eliberaser` de z`pad` [i mergeau ca la o pre-

zentare de mod` pe por]iunea îngust` de asfalt care fusese cur`]at` [i

care ducea spre intrarea în [coal`, unde se înghesuiau mul]i copii

ner`bd`tori s` scape de frig.

Când Kate se trezise în diminea]a aceea, r`m`sese sub p`tura grea

în întunericul camerei [i f`cuse ceea ce î[i impusese s` fac` în ultimii doi

ani: s` intre t`cut` în pielea personajului.

O chema Holly Brenner. Avea dou`zeci [i opt de ani. Era o mam`

singur` cu o fiic` de [ase ani, Suzie.

Încercase s` ignore teama [i groaza care o înso]eau în fiecare zi

când se trezea, certitudinea c` aceea era ziua în care urma s` se

sfâr[easc` totul.

C` în ziua aceea urma s` fie descoperit`.

C` în ziua aceea Lucien Benway urma s` se r`zbune.

}inându-[i groaza în frâu, întinsese mâna, î[i sim]ise firele de p`r de

pe antebra] cum se zbârlesc din cauza frigului [i ar`t`torul ei se oprise

pe un dreptunghi rece de plastic, amu]ind ceasul de[tept`tor care suna

la 6 diminea]a.

Somnoroas`, se dusese în camera fiicei ei [i o s`rutase pe frunte.

– Nea]a, iubito, zisese ea.

Feti]a deschisese ochii [i zâmbise:

– Nea]a, mami.

– Cine e[ti tu, scumpo? o întrebase a[a cum f`cea în fiecare dimi-

nea]`.

– Suzie, mami. 

– Suzie [i mai cum?

– Suzie Brenner.

Când î[i schimbaser` identit`]ile în urm` cu doi ani, se hot`râse s`

ri[te [i s`-i p`streze numele de botez fiindc` ar fi fost [i mai confuz s`

o înve]e un altul – lui Suzie, care începuse s` vorbeasc` mai târziu decât

al]i copii, îi luase mult` vreme s`-l spun`.

O s`rutase din nou.
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– Bravo. Acum hai s` te preg`te[ti.

Se dusese jos [i preparase micul dejun, str`duindu-se s` nu par`

nervoas` din cauz` c` lui Suzie îi luase prea mult s` se îmbrace [i pier-

duse autobuzul galben al [colii, care trecuse huruind pe strada lor în

urma unui plug de z`pad`. 

A[a c` st`tea lâng` [coal`, în jeep, privind cum soarta se hot`râse

s-o loveasc` pe nea[teptate, sim]ind groaza care cuprindea orice

p`rinte dup` ce se întâmplase la Sandy Hook.

Necrezând c` totul era rânduit dinainte, c` îi fusese scris s` fie aici,

Kate ie[i din jeep [i porni în grab` spre cei doi b`ie]i care se apropiau

de intrarea unde st`tea gardianul [colii, Tataie, cu uniforma lui de paz-

nic [i cu p`rul alb care-i flutur` în vânt când ridic` o mân` în chip de

salut:

– Salutare b`ie]i, încotro? auzi ea.

Tinerii continuar` s` mearg` [i Kate îi v`zu c` î[i zâmbesc unul al-

tuia.

În timp ce ei se apropiau de Tataie, care f`cuse un pas înapoi [i spu-

sese „Ia sta]i a[a, ce c`uta]i aici?”, sper` ca instinctul s-o fi în[elat, c`

erau doar mimi, acroba]i sau traseuri veni]i s`-i distreze pe copii [i c`

hainele lor erau [ifonate de instrumentele ascunse cu care î[i f`ceau

meseria, dar b`iatul mai blond î[i desf`cu trenciul [i scoase o carabin`

Bushmaster M4, îl împu[c` pe paznic de dou` ori, iar b`trânul muri

 înainte de a atinge z`pada. Cel`lalt b`iat râse [i încerc` s`-[i scoat`

arma, care se ag`]` de o bucat` de c`ptu[eal` rupt`.

Primul b`iat trase o rafal`, iar reculul trimise gloan]ele peste cape-

tele copiilor care ]ipau. Î[i fix` mai bine ]inta [i era gata s` apese pe

tr`gaci când Kate, intrându-[i \n mân` dup` to]i anii \n care st`tuse pe

bar`, îl lovi din spate [i îl doborî la p`mânt. Îi luă carabina [i îl lovi în

fa]`, auzind cum i se rupe cartilajul nasului, apoi întoarse arma spre

cel`lalt pu[ti care reu[ise s` [i-o elibereze pe a sa [i o îndrepta acum în

direc]ia ei. Kate se arunc` într-o parte, iar gloan]ele zdrelir` c`r`mida

de deasupra capului ei.
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Era sigur` c`-l lovise în um`r, dar el o rupse la fug` în timp ce ea în-

drepta din nou arma asupra lui, îns` nu trase, de fric` s` nu-i r`neasc`

pe copiii din preajm`. Apoi el se f`cu nev`zut într-o clas` – a fiicei ei.

Kate auzi un clinchet [i se întoarse la b`iatul întins pe jos, care arma

un pistol semiautomat SIG Pro. Fiind prea aproape pentru a folosi ca-

rabina, îl lovi în gât cu patul armei, lu` pistolul SIG [i-l ucise.

În haina pu[tiului mort mai g`si un înc`rc`tor, pe care îl vârî în

 Bushmaster în timp ce se îndrepta cu pa[i repezi spre s`lile de curs din

partea lateral` a cl`dirii.

{tia c` ferestrele aveau trei straturi (contribuise la strângerea de

fonduri pentru izolarea claselor în lunile lungi de iarn`) [i calcula deja

ce efect va avea sticla securizat` asupra traiectoriei gloan]elor.

Kate se opri [i se uit` pe furi[ în înc`pere.

B`iatul st`tea cu spatele la u[a închis`. Bra]ul stâng îi atârna f`r`

vlag` [i avea sânge pe hain` [i gât.

Cu mâna dreapt` flutura carabina spre copiii care plângeau, iar

când Marie Benet, o profesoar` proasp`t c`s`torit`, se apropie cu

bra]ele ridicate, el trase [i femeia c`zu. Reculul îl lipi de u[` [i mai multe

gloan]e lovir` neoanele care se f`cur` ]`nd`ri [i acoperir` podeaua cu

cioburi.

}ipetele devenir` mai puternice. Kate o c`ut` pe Suzie cu privirea

printre copiii ghemui]i. Nu o v`zu.

Se trase mai aproape de fereastr`, [tiind c` va trebui s` trag` în

ciuda faptului c` glon]ul urma s` fie deviat [i c` precizia avea de sufe-

rit. Deodat`, v`zu la geam chipul fiicei ei, v`zu mânu]a care ap`sa pe

mânerul în]epenit [i se rug`, nici ea nu [tia cui, în timp ce dege]elele

reci [i nesigure ale feti]ei se luptau cu mânerul care ced` brusc. Kate

apuc` fereastra, o împinse în interior [i ridic` arma dintr-o singur`

mi[care, în timp ce b`iatul se întorcea spre ea. Îl împu[c` de trei ori, de

dou` ori în piept [i o dat` în cap, sângele [i creierul i se împr`[tiar` pe

u[a alb`, iar arma c`zu pe podea înaintea lui.

Apoi Kate l`s` carabina [i se întinse dup` fiica ei, sco]ând-o pe

geam [i g`sind o putere ne[tiut` care îi permise s`-[i ]in` feti]a în bra]e.
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Alerg` cu pa[i mari prin z`pad`, ridicând genunchii, sim]ind gerul

mu[c`tor în pl`mâni în timp ce se îndrepta spre ma[in`, auzind în apro-

piere zgomotul asurzitor al sirenelor, [tiind c` nu avea decât un minut

la dispozi]ie ca s` ajung` la jeep [i s` plece de-acolo. 
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CAPITOLUL 2

Kate vir` prea repede, ro]ile ma[inii alunecar` pe o por]iune cu

polei [i deodat` jeepul deveni o ma[in` de cur`]at ghea]a sc`pat` de

sub control care descria opturi în timp ce copacii, cerul cenu[iu [i ca-

sele cochete, gata de pus în ram`, se învârteau în jurul lor iar Suzie sco-

tea un strig`t gâtuit. 

Preg`tirea lui Kate î[i spuse cuvântul, a[a c` vir` pe suprafa]a alu-

necoas`, cu picioarele ap`sând pedalele [i cu mâna dreapt` pe

schimb`torul de viteze, încercând s`-[i aminteasc` toate manevrele

corecte [i, când Jeep-ul se opri (la doar câ]iva centimetri de un copac),

v`zu ma[ina de teren a [erifului cu sirenele urlând [i venind ame-

nin]`tor spre ele, cu luminile aprinse ca la discotec`, înainte s` vireze

spre [coal` [i s` dispar` din câmpul vizual, l`sând doar amintirea unor

urme pe drum – yankeii `[tia chiar se pricepeau s` conduc` pe viscol.

Kate se uit` la Suzie. Copila nu scotea o vorb`, îns` era ro[ie la fa]`,

cu lacrimi pe obraji, cu gura deschis` [i umed` de saliv`, [i se uita lung

la Kate cu ochii ei mari [i negri.

Kate se întinse [i o îmbr`]i[`. 

– Mami, cine erau oamenii `ia de la [coal`?

– Nu [tiu, iubita mea.

– Voiau s` omoare pe toat` lumea.

– Da.

– Din cauza noastr`, mami?

– Nu, puiule, nu din cauza noastr`.
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