1.

A închis u[a f`r` zgomot [i a str`b`tut cu pa[i gr`bi]i coridorul. Ajungând la scar`, a început s` coboare treptele dou` câte dou`. Dormise
pu]in [i prost. Când se culcase, oprise ventila]ia al c`rei bâzâit enervant
o împiedica s` adoarm`. O idee nefericit`. Se trezise de câteva ori
sc`ldat` în sudoare, cu senza]ia acut` c` se sufoc`. B`use prea mult
noaptea trecut`. Fumase prea mult. Avea un gust nepl`cut în gur` [i î[i
sim]ea capul greu.
„O porc`rie!” a exclamat cu glas tare [i a intrat în holul hotelului.
Înc`perea vast` z`cea pustie, cufundat` într-o lini[te deplin`. Nici m`car
la recep]ie nu se afla cineva. Recep]ionerul dormea, probabil, aciuit pe
vreuna dintre canapelele confortabile din hol. A privit cu ochi înce]o[a]i
ceasul de pe perete. Cinci [i dou`zeci [i cinci de minute. Toat` lumea
dormea, în afar` de ea.
A oftat [i a ie[it în gr`dina interioar`, nu foarte mare, m`rginit` pe trei
p`r]i de zidurile albe ale cl`dirii. A respirat cu aviditate aerul r`coros. Mesele din bambus, r`spândite pe sub palmieri, erau pline cu pahare murdare [i scrumiere, debordând de mucuri de ]igar`. Personalul de serviciu
nu se trezise înc`. În schimb, zecile de p`s`rele zgomotoase, care veneau seara s` se culce pe ramurile încovoiate de greutatea ciorchinilor
de flori ale boschetelor de bougainvillea, disp`ruser`.
A trecut pe lâng` bar [i a intrat în parcul hotelului. Regency nu era un
hotel de lux, îns` gr`dina care-l înconjura era magnific`. Diverse specii
de palmieri, conifere de clim` cald`, arbu[ti înc`rca]i cu flori viu colorate, r`spândind în jur arome exotice, senzuale, ierburi îmb`ls`mate [i
nenum`rate pisici. Una dintre ele, de culoare ro[cat`, veni [i se frec` de
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piciorul ei, privind-o fix cu ochii mari, de culoarea chihlimbarului, apoi
scoase un mieunat moale [i disp`ru printre ierburile înalte. Alexa a zâmbit amuzat`. Se sim]ea deja mai bine. Îi pl`ceau pisicile. O în]elegeau,
iar ea le în]elegea pe ele. Le unea un fel de camaraderie misterioas`. Remarcase c` întotdeauna, când nu se sim]ea bine sau era trist`, ap`rea o
pisic` dornic` s-o consoleze. Continuând s` zâmbeasc`, a gr`bit pasul.
Dorea s` ajung` cât mai repede la mare.
Restaurantul din cap`tul dinspre plaj` al parcului i-a ap`rut pe
nea[teptate în fa]`. {i-a scos sandalele [i a p`[it pe nisipul rece. {ezlongurile [i saltelele, împr`[tiate alandala sub umbrelele ponosite, din
frunze uscate de palmier, r`m`seser` a[a cum le l`saser` turi[tii care
obi[nuiau s`-[i petreac` o parte a nop]ii pe plaj`, sub cerul înstelat. Hârtii, pahare de plastic [i mucuri de ]igar` amplificau dezordinea. Batrin,
paznicul de noapte, nu se z`rea nic`ieri. Alexa a surâs. Tunisianul tân`r,
care cu dou` zile în urm` o informase cu un ton decis c` vroia s` se însoare cu ea, dormea dus în bra]ele vreunei cuceriri de ultim` or`. Bra]ele
nu apar]ineau în nici un caz unei rusoaice. Batrin dorea cu ardoare s`
emigreze, dar nu în Rusia. Cel mai probabil, era împreun` cu o
nem]oaic` pu]in mai coapt`.
A ridicat privirea [i a z`rit apa nemi[cat` a m`rii, care forma o oglind`
uria[`, de culoare azuriu-argintie, sub soarele lipsit înc` de vigoare.
Lini[tea era des`vâr[it`. Nici o adiere de vânt, nici un strig`t de pesc`ru[.
{i-a scos rochia [i a l`sat-o pe un [ezlong. S-a dus la mal [i s-a a[ezat pe
nisipul ud. A r`mas un timp cu privirea a]intit` asupra apei transparente,
în care se sc`ldau doar razele soarelui. Roiuri de pe[ti minusculi înotau
lin, în toate direc]iile, rupând nep`s`tori firele aurii ale n`vodului luminos aruncat de astrul de pe cer pentru a face prizonier` marea cea f`r`
de st`pân.
S-a ridicat [i a intrat în ap`. Înainta încet, f`r` zgomot, l`sându-se prad`
treptat îmbr`]i[`rii r`coroase. Când apa i-a ajuns pân` la b`rbie, a r`mas
nemi[cat`. Sim]ea cum trupul îi devenea u[or, fluid, se dizolva, disp`rea,
unindu-se cu elementul acela primordial. A tres`rit. O mu[case ceva de
glezn`. Un pe[te. Vraja se rupsese. A scuturat piciorul [i a început s` înoate cu mi[c`ri viguroase spre larg. Nu dup` mult timp, s-a întors la ]`rm.
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Oboseala îi trecuse. Se sim]ea bine, alert`. Promi]ându-[i în gând s`
nu mai bea niciodat` mai mult de dou` pahare, decise s` se plimbe pe
mal. Porni spre dreapta, spre baraca în jurul c`reia se odihneau b`rci cu
motor, ski-jet-uri, para[ute, în fine, toate cele necesare unei vacan]e de
tip sportiv. Înc` din ziua precedent` se gândise s` închirieze o para[ut`.
Dorea s` vad` cât o cost`. Plaja era, în continuare, pustie. S-a apropiat de
construc]ia din scânduri, acoperit` cu frunze de palmier, purtând numele pompos de „baz` pentru sporturi nautice” [i s-a oprit în fa]a panoului pe care erau afi[ate pre]urile diverselor activit`]i. Pustiu [i acolo.
Nici m`car b`trânul tunisian, tartorul [ef al bazei, nu-[i f`cuse apari]ia.
{i-a amintit c` nu de mult începuse Ramadanul [i c`, în timpul s`rb`torii,
localnicii se culcau foarte târziu. Strâmb` u[or din buze. Pre]urile i se
p`reau cam pip`rate. „Nem]ii [i ru[ii distrug totul!” a exclamat în gând
[i a întors privirea spre locul unde, sub o prelat`, se aflau para[utele.
Vroia s` vad` dac` cea cu triunghiuri albastru-indigo [i violet era acolo.
Aceea îi pl`cea cel mai mult.
S-a apropiat de gr`mada de para[ute [i a ridicat un col] al prelatei. A
scos un ]ip`t în`bu[it [i i-a dat drumul. Ochii ei mari, verzi, priveau hipnotiza]i în gol. „Nu se poate!” a exclamat Alexa Vancea [i a hot`rât s` ridice din nou prelata. A apucat foaia grea, de pânz` cauciucat`, cu
ambele mâini [i, tremurând din tot corpul, a tras-o cu o mi[care brusc`
în sus. Corpul pe jum`tate gol al femeii, mutilat de r`ni urâte, n`cl`it de
sânge închegat, z`cea chircit între dou` para[ute. Una, cu romburi divers
colorate, cealalt`, sinilie ca un cer de var`. Chipul îi era ascuns sub
[uvi]ele îmbibate cu sânge ale p`rului odinioar` blond. Cu un gest reflex, a l`sat prelata s` cad`.
Alexa a închis ochii, a strâns pleoapele cu putere [i s-a întors cu spatele. Î[i sim]ea trupul rigid, rece ca un sloi de ghea]`. Dorea s` plece imediat de acolo. S` fug`. S` nu vad`. S` nu [tie. Picioarele r`mâneau îns`
în]epenite în nisip, ner`spunzând comenzilor creierului. Pur [i simplu, nu
reu[ea s` le mi[te. O cuprinse o spaim` profund`. „Oare am paralizat?”
s-a întrebat în mod absurd în gând. Nu, pentru c` atunci s-ar fi pr`bu[it.
Deschise gura, încercând s` strige dup` ajutor. Nu reu[ea s` scoat` nici
un sunet. Brusc, î[i reaminti exerci]iile de respira]ie. 1, 2, 3, 4, inspir`. 1,
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2, 3, 4, expir`. Inspir`. Expir`.
A durat un timp. Mult. Pu]in. Habar nu avea. A f`cut un pas, apoi înc`
unul. A început s` alerge. S-a trezit în holul hotelului, în fa]a ghi[eului de
la recep]ie. Nu [tia cum ajunsese acolo. Recep]ionerul, tân`r [i foarte
brunet, o privea intrigat.
– Cu ce v` pot ajuta? a auzit ca prin vis Alexa vocea b`rbatului.
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2.

Poli]i[tii î[i f`cuser` apari]ia cu pu]in înaintea orei [apte. Alexa Vancea îi condusese imediat la baza pentru sporturi nautice, r`spunzând pe
drum numeroaselor întreb`ri lipsite de sens, dup` p`rerea ei. Cum se
numea? Câ]i ani avea? Unde locuia? Când sosise la Hammamet? Era singur`? De ce se afla pe plaj` la ora aceea? {i tot a[a. Nici o vorb`, îns`,
despre cele v`zute. Pe ]`rm, nu departe de baraca din scânduri, cei trei
b`ie]i care lucrau la baz` se agitau frenetic, încercând s` împing` în ap`
o barc` mare, cu motor. Z`rind poli]i[tii, se oprir` brusc din lucru, privindu-i nedumeri]i. Alexa îl trase de mânec` pe poli]istul din dreapta ei,
îi ar`t` cu un gest nervos gr`mada acoperit` cu o prelat` din fa]a bar`cii,
apoi se opri [i se întoarse cu spatele. Cu toate c` î[i revenise oarecum din
[ocul descoperirii macabre, f`cute în zorii zilei, nu avea nici cea mai mic`
dorin]` s` revad` scena. Nu dup` mult` vreme, vacarmul din spatele ei
îi d`dea de [tire c` lucrurile intraser` în normal. Poli]i[tii v`zuser` cadavrul [i se vor ocupa de el. Rolul ei se terminase. Alexa Vancea s-a
îndep`rtat în grab` printre [ezlongurile r`spândite pe plaja în continuare pustie.
Acum, era ora trei dup`-amiaza [i bâzâitul neîntrerupt al instala]iei de
aer condi]ionat îi accentua durerea de cap. Exasperat`, s-a ridicat din
pat [i a închis-o. A dat la o parte perdelele groase de catifea, a deschis
u[a balconului [i a ie[it. Valul de aer fierbinte a luat-o prin surprindere.
S-a retras gr`bit` în camer` [i a închis u[a. A scos o sticl` cu ap` din minibar, a deschis sertarul mesei de toalet`, a luat borcanul, linguri]a, un
pahar de plastic [i a început s`-[i preg`teasc` un nescafe. A pus dou` linguri]e pline vârf cu cafea solubil` în pahar, a ad`ugat câteva pic`turi de
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