
PRECIZARE

La invita]ia prietenului meu Stelian }urlea, am acceptat din nou, în

2005, dup` experien]a Cameleonul (ap`rut în serial în 2000; în carte, în

2001; a doua edi]ie – 2009), s` scriu un alt roman poli]ist în foileton –

Crime sofisticate – pentru Ziarul de duminic` pe care îl conduce. 

Nu mul]i scriitori români se hazardeaz` într-o asemenea aventur`,

aceea de a scrie la o carte pe m`sur` ce ea se public`. În alte literaturi, în

special în secolul al XIX-lea, era o practic` destul de frecvent`. E drept,

cei mai mul]i scriau mai întâi cartea, [i pe urm` o prezentau, în tran[e,

publicului. {i la noi au existat câ]iva autori care s-au încumetat s` încerce

o astfel de experien]`. Îns` gusturile cititorilor s-au schimbat. Într-un veac

cu un trai mai domol, ei a[teptau cu febrilitate orice nou episod dintr-un

roman pe care îl scria, de pild`, Dickens. E drept, nici ziarele nu mai sunt

ce au fost. {i totu[i, m-ar tenta s` sus]in un roman serializat într-un

cotidian. Dar respectând regula jocului – aceea de a scrie pe m`sur` ce

episoadele ies de sub tipar.

Este dificil s` scrii „la vedere”. Orice nou` pagin` care se adaug`

trebuie s` ]in` cont de cele anterioare, asupra c`rora îns` nu mai po]i

reveni, oricâte idei ]i-ar mai veni pe parcurs. Nu po]i s`-i dai un alt nume

unui personaj, nu po]i s`-i schimbi biografia, nu mai po]i s` îl plasezi

într-un alt context social sau istoric. Mai ales dac` subiectul c`r]ii este din

zona policier-ului, e[ti constrâns ca tot ce imaginezi s` fie în logica intrigii
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la care te-ai gândit ini]ial. De pild`, dac` la scena crimei s-au descoperit

ni[te probe, de acelea trebuie s` te folose[ti în ancheta întreprins` pentru

prinderea uciga[ului, chiar dac` î]i dai seama c` misiunea ]i-ar fi fost

u[urat` prin plantarea altor indicii. Prima fraz` pe care ai a[ternut-o te

poart` pe o singur` cale, din multitudinea de c`i posibile. Orice abatere

la stânga sau la dreapta e imposibil`, nu ai cum s` te întorci, dându-]i

seama c` te-ai r`t`cit, [i s` o iei într-o alt` direc]ie.

E drept, ritmul impus de Ziarul de duminic` nu era unul trepidant –

apari]ia lui s`pt`mânal` îmi îng`duia un respiro suficient pentru a

imagina desf`[urarea ac]iunii, evolu]ia personajelor, rela]iile dintre ele.

Dar tocmai când mai aveam dou`-trei episoade pân` la finalul Crimelor

sofisticate, Stelian }urlea a venit cu propunerea s` sporim suspansul legat

de destinul criminalului [i s` oprim foiletonul, urmând ca deznod`mântul

s` fie aflat dup` publicarea lui într-o carte.

Mi-a convenit de minune – aveam câteva nel`muriri legate de eroul

meu, [i doream s` mi le clarific eu însumi înainte de pune ultimul punct

la poveste.

Mai multe întâmpl`ri din via]a mea m-au împiedicat s`-mi duc la bun

sfâr[it proiectul. Nu l-am reluat decât în 2009, atunci când mi-a fost

limpede [i care este traiectoria pe care trebuie s-o urmeze protagonistul

romanului. Dou` doamne apropiate sufletului meu au contribuit decisiv

la limpezirea atitudinii mele fa]` de acest personaj contorsionat.

Între timp, am scris un ciclu de povestiri intitulat Pe urmele lui

Stephen Hawking. Pornind de la unele dintre afirma]iile marelui fizician,

descoperite în lucr`rile sale ap`rute la „Humanitas” – Visul lui Einstein [i

alte eseuri – 1997, Scurt` istorie a timpului – 2001, Universul într-o coaj`

de nuc` – 2004, am imaginat o serie de întâmpl`ri aflate la hotarul dintre

policier, SF [i horror. Unele dintre ele au ap`rut în Almanahul Flac`ra,

Almanahul Rebus, în revistele Familia, România literar`. Dup` modelul

Decameronului, al Povestirilor din Canterbury, al Pentameronului, al

Hanului Ancu]ei, le-am „topit” într-o singur` nara]iune, Juc`torul de table

– Partea a II-a a acestei c`r]i, care continu`, în ora[ul Barintown, oricât ar

p`rea de surprinz`tor la început, întâmpl`rile din Prima parte – Steaua
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norocului, (noul titlu al foiletonului din Ziarul de Duminic`, publicat cu
anumite retu[uri), desf`[urate la Bucure[ti. 

O ultim` precizare: oricine încearc` s` descopere similitudini între
imaginarul din aceste pagini [i realitate comite o eroare impardo nabil`.
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PRIMA PARTE

STEAUA NOROCULUI



CAPITOLUL 1

M` cheam` Alma

„Tu vei muri ultima! Scapi doar dac` nu mai faci emisiunea!” 

Prima oar` când am citit aiureala asta, am izbucnit în râs. Apoi, n-am

mai râs. Am mai citit de trei ori bucata de hârtie pe care cineva mâzg`lise,

cu litere de tipar, aceste cuvinte amenin]`toare. Ame nin]`toare? Haida-

de! Nu cumva e farsa vreunui coleg înnebunit de succesul pe care îl are

emisiunea mea Steaua norocului? Sau… Mai curând e vorba de vreo

coleg` invidioas`. Da, cu siguran]` asta e. Câte n-ar vrea s` fie cunoscute

[i iubite ca mine de c`tre telespectatori, câte n-ar dori s` aib` o emisiune

care s` ating` m`car jum`tate din cota mea de audien]`! Câte n-ar vrea

s` fie înalte ca mine, frumoase ca mine, [tiutoare de mai multe limbi

str`ine ca mine, s` aib` o cas` ca a mea, dou` ma[ini luxoase, [i în jurul

lor s` roiasc` b`rba]ii ca mu[tele la miere! Pe Alma Soran o [tie o ]ar`

întreag`! Dar nu cumva biletul e opera unui curtezan respins? Pe câ]i i-am

refuzat, Doamne, de câ]i mi-am b`tut joc! Nenoroci]ii! Cum de nu

pricepeau c` aspir` la ceva mult prea sus pentru ei! Îns` biletul `sta mai

poate fi [i opera unui nebun. Sunt unii care fac fixa]ie pe câte o vedet`,

o socotesc proprietatea lor, vrând s` le dea numai lor ascultare. Prin alte

p`r]i au fost cazuri de astea. Unele s-au sfâr[it urât. La noi îns` n-am auzit

de niciunul. Uneori, indivizii `[tia sunt agresivi, de-a dreptul periculo[i,

dar n-o s` fiu eu prima pe care pic` o astfel de pacoste. {i totu[i, nu, mai

curând la mijloc e vorba de invidie. N-au decât s` se zgârie pe ochi. Via]a
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e dur`. R`zbe[te numai cel care munce[te pe brânci, dar mai are [i un

dram de baft`. Degeaba te spete[ti dac` nu î]i surâde „steaua norocului”.

Mai e pu]in [i m` cheam` pe platoul de unde se transmite în direct,

la o or` de maxim` audien]`, Steaua norocului. E sâmb`t`, e aproape ora

nou` seara. |mi închipui milioanele mele de fani cum se a[az` în fa]a

televizoarelor [i caut` cu telecomanda canalul care transmite emisiunea

mea de trei ore, împ`nat` din bel[ug cu spoturi publicitare. Oare am atins

apogeul gloriei? Steaua norocului se transmite de doi ani [i nu d` înc`

semne de oboseal`. E un format generos, care las` loc liber [i dansului,

[i muzicii, [i dialogului cu invita]ii, [i eu m` str`duiesc ca vârtejul pe care

îl creez s` fie cât mai ame]itor [i s` nu plictiseasc` nicio clip`.

Privesc din nou petecul de hârtie [i buna dispozi]ie mi se duce. A

ajuns la mine prin po[t`, într-un plic obi[nuit, cu un timbru care

înf`]i[eaz` Titanicul înainte de a porni în curs`. Plicul era printre alte zeci

de scrisori venite din toate col]urile ]`rii. Acesta era trimis din Constan]a.

Nu cunosc pe nimeni în Constan]a care s`-mi vrea r`ul. Dar nu, nu poate

fi nimic serios. E o aiureal`. O fars` care s`-mi strice ziua. Îns` individul  

– sau individa? – n-are nicio [ans`. Pân` la treizeci de ani – cât voi împlini

în curând – am trecut prin încerc`ri [i mai grele.

– Alma! Pe platou!

Gina e asistenta mea. Are doar câ]iva ani mai mult decât mine. Ea are

grij` de garderoba mea, de coresponden]a mea, de programarea

interviurilor pe care mi le cer ziari[tii de la rubricile mondene. Tot ea m`

fere[te de cei care m` asalteaz` s` le dau autografe, sau se îmbulzesc s`

m` fotografieze. Via]a de vedet` î[i are marile ei bucurii, dar uneori

devine agasant` din pricina admiratorilor f`r` m`sur`.

– Alma! E timpul!

Arunc o privire pe monitorul din cabin`. Într-adev`r, se deruleaz`

ultimele reclame care preced emisiunea. Detergentul cel mai bun, ma[ina

anului, singura past` de din]i care te fere[te de carii. N-are niciun sens

s`-mi stric cheful, a[a c` rup biletul [i-l arunc la co[, împreun` cu plicul

f`cut buc`]ele [i el. Arunc o privire în oglind` – sunt str`lucitoare ca

întotdeauna. Îmi potrivesc o bucl` rebel`, îmi mai dau cu pu]in ruj pe

buze – machiajul e des`vâr[it.
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– Alma!

Glasul Ginei a devenit poruncitor. Mai arunc o ultim` privire în oglind`

[i m` îndrept spre platou, alungând gândurile negre. N-are rost s` m`

fr`mânt din pricina unui neica-nimeni, indiferent dac` e un ins invidios,

vreun amorez respins, sau un s`ltat de pe fix.

*  *  *

B`rbatul alerga cu pas egal pe pista stadionului. Era îmbr`cat într-un

trening, în picioare purta adida[i, iar pe cap avea tras` o glug` care îl ferea

de fulgii r`zle]i. Era la a treia tur`, dar nu r`sufla deloc anevoie. Pista

stadionului – aflat în Parcul copilului, cunoscut [i sub numele de

„Cire[arii“– nu era luminat`. B`rbatul era singur. Paznicii – dac` era

vreunul la ora aceea de sear` de ianuarie – se aflau probabil în ghereta lor

[i beau vreo t`rie ca s`-[i alunge frigul din oase. Mai alerg` înc` dou` ture

[i apoi o lu` spre ie[ire, tot în fug`. Ajuns în strad`, mai str`b`tu doar

câ]iva metri [i se opri în fa]a unei case mohorâte, cu etaj, în curtea c`reia

se afla un Opel vechi. Z`pada se a[ternuse pe el într-un strat sub]ire.

B`rbatul cu o statur` impun`toare descuie porti]a, intr` în curte, lu` de

la cutia po[tal` mald`rul de oferte [i reclame la diverse produse [i le

îndes` într-un tomberon, f`r` s` se uite la ele. Apoi descuie u[a de la

intrare [i p`trunse într-un hol mic. De-abia atunci î[i d`du jos gluga, î[i

scoase treningul [i adida[ii, [i lu` din cuier un halat. Era un b`rbat înalt,

chiar foarte înalt, bine f`cut, numai fibr`, cam la patruzeci de ani. Fa]a îi

era d`ltuit` parc` în piatr`. Nu exprima nicio emo]ie. 

Intr` în papuci în camera de zi, unde într-o sob` duduia focul pe care

îl aprinsese înainte de plecare. Se sim]ea un u[or miros de gaz metan.

Pere]ii erau ticsi]i de c`r]i a[ezate ordonat în rafturi care se ridicau pân`

la tavan. Pentru a ajunge la cele de sus îi trebuia o sc`ri]` care se z`rea

într-un ungher. B`rbatul arunc` o privire la ceasul de pe o comod`, apoi

se duse în buc`t`rie [i î[i prepar` un ceai. Îl turn` într-o cea[c` [i se

întoarse în camera de zi, a[ezându-se într-un fotoliu. Lu` telecomanda

televizorului [i c`ut` un anumit canal. Tocmai la ]anc – se auzea deja

melodia de început a emisiunii Steaua norocului. În curând, pe micul

ecran ap`ru Alma, într-o rochie puternic decoltat`, despicat` în ambele
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p`r]i, astfel încât, la orice piruet` pe care o f`cea, picioarele ei superbe

se iveau în toat` splendoarea lor. Pe cap avea o diadem`, iar p`rul

castaniu i se rev`rsa pe umerii rotunzi. În jurul s`u se dansa cu frenezie.

B`ie]ii erau numai în pantaloni negri [i pantofi de aceea[i culoare, cu

talpa sub]ire, fetele purtau fuste scurte [i spatele le era gol. 

B`rbatul privi fascinat vârtejul ame]itor, sorbi din ceai [i rosti cu glas

[optit:

– Dac` te-ai fi oprit, sc`pai! Când o s` dai ochii cu mine, o s`-]i

amintesc c` te-am avertizat. Dar atunci o s` fie prea târziu. E[ti o unealt`

a R`ului!

Apoi se cuib`ri mai bine în fotoliu [i continu` s` urm`reasc`

emisiunea.

În aceast` sear`, invitatul Almei era un om de afaceri putred de bogat,

care se înavu]ise prin mijloace îndelung comentate în pres`. Nu-i p`sase

ce se spunea despre el, î[i sporise în continuare averea [i, treptat-treptat,

lumea uitase murd`riile pe care le f`cuse. Acum to]i îi cântau în strun`,

pentru c` domnul Terente Mazilescu devenise un om influent, în mediul

politic, în cel de afaceri, iar gazetarii care îl înjuraser` odinioar` alergau

dup` el cu limba scoas` ca s` ob]in` publicitate. De obicei, demersul le

era încununat de izbând`, fiindc` îmbog`]itul de tranzi]ie era un om

generos – iar câteva sute de mii de euro împ`r]ite pe la gazete le cump`ra

t`cerea, f`r` s` fie vreo pagub` pentru el.

La un semn al Almei, oaspetele s`u se a[ez` într-un fotoliu. Totul se

desf`[ura într-un studio unde erau prezen]i vreo sut` de spectatori –

aplaudacii de serviciu. Pe un podium se afla o forma]ie în vog`.

Alma i se adres` lui Mazilescu pe un ton [`galnic – în clipa aceea

gospodinele, pensionarii, dar [i al]i telespectatori încremeneau în extaz:

– Domnule Mazilescu, cu ce bani v-a]i început afacerile? S` nu-mi

spune]i c` o m`tu[` v-a împrumutat o sut` de dolari c` nu v` cred!

Mazilescu izbucni în râs.

– Nu. Minte cine spune c` o afacere poate fi pornit` cu o sut` de

dolari.
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– M`car e sincer, bomb`ni b`rbatul din fotoliul s`u – avea obiceiul

oamenilor singuri de a vorbi cu glas tare, chiar dac` nu era nimeni de

fa]`.

– Atunci?, insist` Alma. Radia de mul]umire, discu]ia pornise pe un

f`ga[ bun.

– Am mo[tenit o cas` pe care am vândut-o. Ast`zi ar fi valorat vreo

sut` de mii de dolari. Eu am luat pe ea numai dou`zeci de mii.

– A]i început, deci, cu o afacere proast`.

Mazilescu pufni din nou în râs – avea din]i albi, str`lucitori, [i p`reau

a fi chiar ai lui.

– Am f`cut o afacere foarte bun`. În 1990, dac` aveai dou`zeci de mii

de dolari, erai cineva.

B`rbatul se foi în fotoliul s`u, dar nu mai zise nimic.

Întreb`rile Almei se succedau în vitez` – oare i le sufla cineva? Avea

într-una din urechiu[ele ei dr`g`la[e o casc` minuscul`. Dar nu, era o fat`

prea de[teapt` ca s` aib` nevoie de ajutor, [i se preg`tea minu]ios pentru

orice emisiune; cel pu]in a[a declara ea în revistele mondene.

În timpul pauzei publicitare, b`rbatul din casa mohorât` se duse la

buc`t`rie [i-[i mai turn` un ceai. A[ezat din nou în fotoliu, urm`ri în

continuare cum explica domnul Mazilescu ascensiunea lui fulge r`toare.

– Am avut [i noroc, recunoscu el.

– De asta v` [i afla]i la emisiunea noastr`, se pisici Alma.

Mazilescu r`mase t`cut.

– {i în ce a constat norocul dumneavoastr`?

Interlocutorul ei nu r`spunse imediat.

– E cumva vreun secret la mijloc?, insist` Alma.

Magnatul îi r`spunse dup` alte câteva clipe de t`cere.

– Nu-i niciun secret. So]ia mea a fost cel mai mare noroc pe care l-am

avut. Ea mi-a stat al`turi, la bine [i la r`u. Ea m-a încurajat s` pornesc

afacerea, m-a sf`tuit când treburile nu prea se legau, m` sf`tuie[te [i

acum, când lucrurile au intrat pe un curs normal. E un om sincer, loial, un

adev`rat camarad. „Femeia te urc`, femeia te coboar`”, fredon` el

versurile unui cântec de demult. Pe mine m-a urcat.

La un semnal, spectatorii din platou începur` s` aplaude.
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– Min]i, rosti pe un ton indiferent cel din fotoliu. Min]i de-nghea]`
apele.

Pân` le cump`rase t`cerea, ziarele prezentaser`, cu lux de am`nunte,
via]a aventuroas` a doamnei Mazilescu. I se mai puneau în cârc` [i câteva
afaceri necurate, pe care le derulase pe cont propriu, f`r` [tirea so]ului.

Un nou calup de reclame se rev`rs` pe micul ecran. Aceia[i
detergen]i, acelea[i ma[ini de lux, acelea[i paste de din]i…

Când mai era doar o jum`tate de or` pân` la sfâr[itul emisiunii,
b`rbatul se ridic` în picioare [i începu s` se îmbrace. Î[i puse o pereche
de pantaloni raia]i, un pulover, o scurt` îmbl`nit` [i înc`l]` ni[te bocanci
cu talp` groas`. Astfel echipat ie[i în curte, descuie ma[ina, vârî cheia în
contact [i, în timp ce motorul torcea lene[, îndep`rt` cu o m`turic`
z`pada de pe parbriz [i de pe lunet`. Deschise poarta, se sui la volan, ie[i
în strad`, se d`du jos ca s` închid` poarta la loc, apoi intr` din nou în
ma[in` [i o porni agale, l`sând urme adânci de pneuri în neaua care se
a[ternea peste ora[.
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