
„Rasa uman` [i-a dorit mereu s` controleze viitorul, 

sau cel pu]in s`-l prezic`. 

De aceea astrologia e atât de popular`.“

Stephen W. Hawking – Universul într-o coaj` de nuc`





Bomba a explodat pe terasa restaurantului 
Dinner’s Club într-o sâmb`t`. 

Era o sear` frumoas` de mai, cea dintâi dintr-o prim`var` capri-

cioas`, cu un soare zgârcit la vedere [i cu dese reprize de ploaie.

Aproape toate mesele fuseser` ocupate, tineri [i vârstnici sperând s`

petreac` un sfâr[it de s`pt`mân` cât mai agreabil, cu mâncare [i

b`utur`, cu discu]ii de dragul discu]iilor [i cu multe glume.

Veselia era în toi, o muzic` ritmat` exact cât trebuie pentru a nu te

cuprinde agita]ia picura lini[titoare, f`r` exces de decibeli, de la dou`

difuzoare dispuse aproape de trotuar, înc`lzind [i mai mult atmosfera.

Dup` cum au relatat câ]iva martori [i dup` cum au înregistrat [i

camerele de supraveghere din zon`, la ora 19:10, un tân`r îmbr`cat cu

un tricou negru, f`r` nimic inscrip]ionat pe el, [i cu ni[te blugi

presp`la]i s-a a[ezat la o mas`. {i-a pus jos, lâng` piciorul drept, sacul

sport pe care îl purtase pe um`r [i a cerut o bere la draft. Un chelner

prompt i-a adus b`utura [i s-a gr`bit s` onoreze alte comenzi presante. 

Dup` cum s-a v`zut mai târziu pe înregistr`ri, nu s-a atins de pahar.

P`rea s` a[tepte pe cineva. Din când în când, se uita la ceasul cu afi[aj

electronic de pe telefonul mobil. Totu[i, nu p`rea impacientat. 

N-avea nimic ie[it din comun  – un tân`r cu p`rul tuns scurt, purtând

cele mai obi[nuite haine pentru vârsta sa. Bra]e puternice, f`r` tatuaje,

niciun cercel în vreo ureche. Doar o br`]ar` la mâna stâng`.

La 19:22 s-a ridicat de pe scaun [i a intrat agale în local, ca [i cum

s-ar fi dus la toalet`. S-a strecurat printre mesele din restaurant, dar în
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loc s` se îndrepte spre grupul sanitar a intrat în buc`t`ria plin` de aburi

de la oalele în clocot [i de fumul de la gr`tar. Tot f`r` s` se gr`beasc`

a ie[it pe u[a din spate. Nimeni nu l-a întrebat ce caut` într-o \nc`pere

unde n-avea de ce c`lca. 

Singura camer` de supraveghere montat` în spatele restaurantu-

lui l-a surprins în timp ce urca la volanul unui Ford vechi, ale c`rui nu-

mere erau stropite de noroi. Ma[ina a ie[it în strad` [i s-a pierdut în

aglomera]ia de weekend. N-a mai ap`rut pe nicio alt` înregistrare

video.

Explozia bombei artizanale ascuns` în sacul sport a sfârtecat trei

persoane. Alte cincisprezece au fost r`nite. Dou` dintre ele au decedat

în ambulan]ele care îi purtau la spital. Printre victime n-a figurat niciun

copil.

Din întâmplare, poli]istul Fred Brown se afla la fa]a locului. Un

b`rbat de patruzeci de ani pe care uniforma p`rea gata-gata s`

plesneasc`. |nceput de chelie, perciuni l`sa]i s` creasc` în voie, o

musta]` pe oal`. Nasul br`zdat de vini[oare alb`strui m`rturisea o aple-

care pentru b`utur`. 

Dup` orele de program în care completase un mald`r de hâr]oage,

sim]ise nevoia s` se destind`. Cu chiu, cu vai descoperise un loc liber.

Dar, când s` se a[eze, se produsese deflagra]ia [i izbucnise nebunia.

Dup` un moment de stupefac]ie se auzir` ]ipetele înfrico[ate ale celor

care fugeau care încotro, vaietele r`ni]ilor care se zb`teau pe jos,

alarmele ma[inilor parcate în apropiere, puse în func]iune de tre -

pida]iile provocatede explozie.

Poli]istul avu noroc, sc`p` teaf`r, pentru c` b`iatul cu [or] alb care

se precipitase s`-l serveasc` a devenit un scut uman, ferindu-l de schije.

Înainte de a se pr`bu[i f`r` via]`, îl împro[c` din cap pân` în picioare

cu sânge.

N`ucit de explozie, asurzit pe moment, Fred Brown r`mase încre-

menit doar câteva clipe.
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Dup` ce-[i reveni din [oc, puse imediat mâna pe telefon [i anun]`

evenimentul la sec]ia de poli]ie unde lucra. Era surescitat, se afla în

miezul unei ac]iuni palpitante, dac` î[i juca bine c`r]ile î[i putea vedea

împlinit visul – acela de a trece la Departamentul de Criminalistic`.

Acum alerga cu limba scoas` dup` ho]i de buzunare sau de biciclete,

sau îi urm`rea pe cei care pretindeau taxe de protec]ie patronilor de

magazine. Se învârtea într-o lume m`runt`, iar cei c`rora le punea

c`tu[e zburdau liberi din nou dup` câteva zile de arest, judec`torii so-

licitând împotriva lor probe mai solide, sau socotind neimportante

faptele lor.

În curând, în împrejurimi se auzir` sirenele ambulan]elor [i ale

ma[inilor de poli]ie. În decor î[i f`cur` apari]ia mai mul]i membri ai tru-

pelor antitero, cu veste de protec]ie, c`[ti pe cap, vizierele trase [i arme

cu ]eava scurt` vizându-i amenin]`tor pe to]i cei prezen]i.

Fred Brown [i-ar fi dorit un rol de prim`-mân` cu aceast` ocazie. La

urma urmei, el î[i riscase pielea venind aici, ce-i drept, din voia  ha -

zardului, el [i nu altcineva d`duse alarma. Ar fi fost cel mai credibil [i

competent martor, relatând f`r` înflorituri tot ce v`zuse.

Se apropie de cel care p`rea s`-i conduc` pe noii-veni]i. Ace[tia se

deplasau în ordine, cu mi[c`ri precise, vorbindu-[i prin semne, având

lec]ia bine înv`]at` în poligoanele de antrenament. 

– {ti]i, eu am v`zut totul… Eu am raportat evenimentul…

C`pitanul, sau locotenentul sau ce-o fi fost el nu p`ru impresionat

de uniforma pe care o purta Brown. Îl împinse f`r` delicate]e [i url` la

el.

– Stai dracului deoparte! Nu vezi c` ne-ncurci? Aici nu-i treaba

poli]iei. {terge-o! O s` dai o declara]ie mai târziu.

Astfel se n`rui visul lui Brown de a ap`rea într-un rol principal. F`r`

s`-i mai pese de vânzoleala din jurul lui se duse c`tr`nit acas`. Dac`

aveau nevoie de el, n-aveau decât s`-l caute. El trebuia s` se spele cât

mai grabnic de sânge [i s`-[i dea unifoma la cur`]at.
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Era primul atentat de propor]ii
pe care îl cunoscuse ora[ul Barintown.

Evenimentul a creat o emo]ie puternic` printre locuitori. Prin alte

p`r]i n-a provocat vreo mare tulburare. Dac` nu este vizat` în mod di-

rect, nicio colectivitate nu se agit` prea mult la nenorocirile altora. E o

form` de protec]ie. Nu po]i s` plângi tot timpul aflând ce catastrofe se

întâmpl` zilnic în lume.

Pre[edintele SUA se afla la un dineu dat în onoarea unor oameni

de afaceri din Luxemburg. A fost în[tiin]at imediat. F`r` s` schi]eze

vreo grimas` sau vreun gest care s`-i contrarieze pe musafirii s`i, a or-

donat s` fie ]inut la curent cu mersul anchetei.

La ora aceea pre[edintele Fran]ei dormea. Parcursese mul]i kilo-

metri prin provincie, într-un turneu pre-electoral. Duminica [i-o pe-

trecu în mijlocul familiei, cerând s` nu fie deranjat cu nicio problem`.

A aflat vestea de-abia luni, din ziare. N-a considerat necesar` trimiterea

unei telegrame de solidaritate cu poporul american.

Primul-ministru al Marii Britanii [i al Irlandei de Nord dormea [i el,

visând c-a rezolvat rela]iile cu Uniunea European`.

Cancelarul Germaniei nu reu[ea s` pun` gean` pe gean` – venise

din Orient [i înc` nu se adaptase la fusul orar de acas`. Afl` despre

bomba din Barintown urm`rind [tirile la CNN.

Pre[edintele Rusiei [i cel al Chinei primir` fiecare câte o scurt` in-

formare despre cele întâmplate în ora[ul american. Nu se [tie dac` au

citit-o.
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Zile întregi cei din Barintown au comentat incidentul, încercând

s` afle cine detonase bomba [i care îi fusese motivul. Îns` poli]ia, [i

nici mass-media n-au descoperit nimic. Nimeni n-a revendicat

ac]iunea criminal`. Timp de câteva s`pt`mâni, terasa înnegrit` de fum,

cu stâlpii f`râma]i, cu mesele [i scaunele f`cute ]`nd`ri, cu geamurile

sparte a devenit un loc de pelerinaj unde s-au depus buchete de flori

în  amintirea celor secera]i de schije.

Nimeni nu b`nuia c` \n scurt` vreme ora[ul avea s` se confrunte cu

o tragedie de [i mai mari propor]ii.
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