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Pentru Gene, Enderul meu favorit.
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Capitolul unu

Am dus mâna la ceafă şi jur c‑am putut simţi cipul 
sub piele. Bineînţeles, era imposibil să‑l percep, deoarece 
se găsea dedesubtul plăcuţei metalice de ecranare. Eu 
atinsesem ţesutul cicatrizat din jur, dur şi declanşator de 
amintiri neplăcute.

Am încercat să nu‑l ating, totuşi pipăirea lui devenise 
o manie, aşa cum se petrece cu aşchiile intrate în palmă 
sau cu unghiile rupte. Mă obseda permanent, chiar şi 
acum, pe când făceam sendvişuri în bucătărie. În bucătăria 
Helenei.

Deşi Endera murise şi‑mi lăsase moştenire vila, îmi 
era imposibil să nu‑mi reamintesc zilnic că fusese a ei. 
Toate alegerile, de la gresia verde‑marin până la „insula“ 
complexă din centrul bucătăriei ultramoderne, îi apar‑
ţinuseră. În casă rămăsese până şi menajera ei, Eugenia.

Da, Helena gândise planul nebunesc de a‑l opri pe 
Bătrân, utilizându‑mi corpul pentru a‑l asasina pe sena‑
torul Harrison. Vina iniţială fusese însă a mea, pentru că 
mă oferisem voluntar să fiu donoare. Pe atunci fusesem 
disperată să‑mi salvez fratele mai mic, Tyler. Acum nu 
mai puteam da timpul înapoi, tot aşa cum nu puteam 
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scăpa de cipul oribil care‑mi fusese implantat în cap. Îl 
detestam. Era ca un telefon la care Bătrânul putea suna 
oricând, un telefon la care trebuia să răspund şi pe care 
nu‑l puteam deconecta niciodată. Era linia directă a Bă‑
trânului cu mine, Callie Woodland.

Ultima dată îl auzisem cu două zile în urmă, în timp 
ce urmăream demolarea clădirii care adăpostise preţioasa 
lui realizare, Destinaţii Splendide. Vorbise cu glasul tatei, 
care murise, ba chiar folosise cuvintele lui de cod: Ulii 
când ţipă, fugi în pripă. De atunci mă gândisem întruna la 
cele întâmplate. Dar acum, stând la masa din bucătărie 
şi întinzând unt de arahide pe feliile de pâine integrală, 
am decis că Bătrânul îmi vorbise atunci în minte, încer‑
când să mă păcălească. Crud, însă deloc surprinzător din 
partea monstrului aceluia.

— N‑ai mai terminat? m‑a întrebat Eugenia.
Glasul ei spart de Enderă m‑a străbătut ca o lamă de 

cuţit. N‑o auzisem când intrase. De cât timp mă privea 
oare? M‑am întors şi i‑am văzut grimasa de pe chipul 
ridat. Dacă asta era viaţa de basm pe care o trăiam în 
castelul acesta, atunci Eugenia era cu siguranţă mama 
vitregă haină.

— Ajunge, a continuat ea. Îmi goleşti toată cămara.
Nu era adevărat. Da, făcusem câteva zeci de sendvi‑

şuri, totuşi cămara noastră ne putea hrăni pentru o lună. 
Am pus ultimul sendviş în aparatul de autoambalare şi 
folia vegetală subţire l‑a strâns imediat, cu un ţiuit ascuţit.

— Gata.
Am aruncat sendvişurile într‑o geantă de voiaj.
Eugenia nici măcar nu m‑a aşteptat să plec, ci a în‑

ceput să şteargă suprafaţa mesei. În mod clar îi stricasem 
ziua.
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— Nu putem hrăni toată populaţia lumii, a anunţat ea, 
frecând cu îndârjire nişte pete invizibile.

— Bineînţeles că nu. 
Am închis geanta şi am pus‑o pe umăr. 

— Doar câţiva Starteri flămânzi.

***

Am pus geanta în portbagajul automobilului sport 
albastru, fără să‑mi pot lua gândurile de la privirea dez‑
aprobatoare a Eugeniei. Ai fi crezut că putea fi mai ama‑
bilă, ştiind că eram orfană, dar, cumva, mă ura pentru 
moartea Helenei. Nu fusese însă vina mea. Ba chiar, He‑
lena fusese cât pe‑aici să mă omoare pe mine. Am trântit 
capacul portbagajului, închizându‑l. Eugenia rămăsese 
doar pentru că‑l adora pe Tyler. Nu era nicio problemă; 
nu trebuia să‑i dau ei socoteală. Nu era tutoarea mea.

Am ridicat mâna la ceafă şi am scărpinat absentă 
cicatricea pe care mi‑o făcuse cipul, înainte să‑mi dau 
seama ce fac şi să mă opresc. Când mi‑am privit degetele, 
aveam unghiile însângerate. M‑am strâmbat.

Am scos un şerveţel din poşetă şi le‑am şters cât 
am putut de bine. Apoi am ieşit pe uşa dinspre grădină 
a garajului. Dalele din piatră înverzite de muşchi şi 
umezite de roua dimineţii duceau la căsuţa de oaspeţi 
acoperită cu trandafiri. Era linişte; înapoia ferestrelor 
nu se întrezărea nicio mişcare. Am ciocănit la uşa din 
scândură neşlefuită, ca să văd dacă el se întorsese, dar 
n‑a răspuns nimeni.

Clanţa uşii a scârţâit când am apăsat‑o. Am strecurat 
capul înăuntru.

— Michael?
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După ce ne mutaserăm toţi în vilă, nu mai intrasem 
în căsuţa lui. Locul căpătase parfumul lui Michael, o 
combinaţie de vopseluri de pictor şi lemn proaspăt tăiat. 
Chiar şi pe când locuiserăm ilegal în clădiri abandonate, 
el reuşise întotdeauna să miroasă frumos.

Desenele uimitoare ce acopereau pereţii anunţau 
însă răspicat că locuia acolo. Primul desen reprezenta 
Starteri slăbănogi, cu ochi flămânzi, neliniştiţi. Purtau 
mai multe rânduri de haine zdrenţăroase, peste umeri 
le atârnau sticle cu apă şi încheieturile mâinilor le erau 
înconjurate de branterne.

În următorul desen, trei Starteri se luptau pentru un 
măr.

Unul dintre ei zăcea pe jos, rănit. Aşa fusese propria 
mea viaţă până acum câteva luni. La următorul desen îmi 
venea însă şi mai greu să privesc.

Prietena mea, Sara. O Starteră pe care sperasem s‑o 
salvez. Îi povestisem lui Michael despre ea şi despre tim‑
pul pe care‑l petrecuserăm împreună în Instituţia 37, 
locul de coşmar unde şerifii federali mă închiseseră ală‑
turi de alţi Starteri nerevendicaţi. Crochiul o arăta pe 
Sara după ce abătuse atenţia gardienilor şi sfârşise prin 
a fi împuşcată cu ZipTaserul, murind agăţată de sârma 
ghimpată. Michael n‑o cunoscuse, dar, ca majoritatea 
Starterilor de pe stradă, ştia ce însemnau disperarea şi 
bravura. Zugrăvise acceptul sacrificiului din ochii fetei.

Vederea mi s‑a înceţoşat. Nici dacă aş fi trăit un mi‑
lion de ani, n‑aş fi găsit o prietenă la fel de devotată. 
Ea‑mi dăruise totul, iar eu o abandonasem.

Fusese greşeala mea.
Cineva a intrat în căsuţă. M‑am răsucit şi l‑am văzut 

pe Tyler.
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— Maimuţico! a strigat el.
Mi‑am şters repede ochii. El a venit în fugă şi m‑a 

îmbrăţişat. În spatele lui, în prag, zâmbea Michael. A 
intrat, a închis uşa şi a lăsat din mână geanta de voiaj.

— Te‑ai întors, am rostit, privindu‑l.
Şi‑a îndepărtat din ochi părul blond şi lăţos şi a părut 

surprins de îngrijorarea din glasul meu.
Tyler s‑a desprins din îmbrăţişare.

— Uite ce mi‑a adus Michael!
A fluturat din mâna în care ţinea un camion de jucă‑

rie şi l‑a trecut apoi cu roţile peste canapea.
— Unde‑ai fost? am întrebat.

După demolarea Destinaţiilor Splendide, nu‑l mai 
zărisem pe Michael.

El a strâns din umeri.
— Aveam nevoie de puţină linişte.

Ştiam că nu va spune nimic în prezenţa lui Tyler. 
Ştiam că mă văzuse ţinându‑mă de mână cu Blake, nepo‑
tul senatorului Harrison. Două marionete ale Bătrânului.

— Ce‑ai văzut acolo nu‑nsemna nimic, am rostit cu glas 
scăzut. Că şi tu, tu şi Florina…

— S‑a terminat.
Ne‑am privit în ochi. Tyler continua să se joace, imi‑

tând sunete de maşini, dar, bineînţeles, ne putea auzi. 
Am încercat să mă gândesc cum să‑mi explic sentimen‑
tele, însă, cu toată sinceritatea, nu ştiam care‑mi erau 
sentimentele. Bătrânul, Blake, Michael… totul era atât 
de amestecat…

Telefonul mi‑a piuit, reamintindu‑mi că aveam trei 
Zinguri necitite.

— Cineva moare de nerăbdare s‑ajungă la tine? a între‑
bat Michael.
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Toate Zingurile erau de la Blake. Încercase să mă 
contacteze din ziua în care‑l văzusem la demolarea 
Destinaţiilor.

— El este, nu? a continuat Michael.
Am băgat telefonul în buzunar, am înclinat uşor ca‑

pul într‑o parte şi i‑am aruncat o privire care avertiza „nu 
mă enerva!“

Tyler s‑a uitat neliniştit de la Michael la mine.
— Mergem la mall, a anunţat el. Ca să‑mi cumpere 

pantofi.
— Nu trebuia să mă‑ntrebi pe mine mai întâi?

Am prins cu mâna cureaua poşetei de pe umăr şi 
l‑am privit fix pe Michael.

— M‑a rugat, a răspuns el. Iar pantofii lui favoriţi i‑au 
rămas prea mici de‑acum.

— Creşte‑atât de repede, c‑ar fi mai bine să‑i cumperi 
unii cu două numere mai mari.

Amândoi eram încântaţi să‑l vedem pe frăţiorul meu 
sănătos, după un an petrecut prin clădiri reci, mereu pe 
fugă.

— Vino şi tu, mi‑a spus Tyler.
— Mi‑ar plăcea, dar trebuie să plec.
— Unde? a întrebat Michael.
— În vechiul nostru cartier. Să‑i hrănesc pe Starteri.
— Vrei să te‑ajut?
— De ce? Nu crezi c‑o pot face şi singură? am replicat.

Imediat cum am rostit cuvintele acelea, am regretat 
că nu le puteam lua înapoi. Michael a părut teribil de 
rănit, iar Tyler a rămas cu gura larg deschisă.

— Scuze, i‑am spus lui Michael. Mulţumesc pentru pro‑
punere. Realmente. Cred, totuşi, că mă pot descurca. Voi 
duceţi‑vă la mall.
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— Ai putea veni să luăm prânzul împreună, a zis Tyler. 
După ce‑mi cumpăr pantofi.

L‑a prins pe Michael de mână şi a afişat cea mai con‑
vingătoare expresie de rugăminte. Practic, eu şi Michael 
jucaserăm rolul de părinţi pentru Tyler şi de aceea se 
străduia să ne împace. Eu nu‑mi doream decât să‑i pot 
readuce în mod miraculos pe părinţii noştri, să fim iarăşi 
toată familia. Trebuia să mă mulţumesc însă cu împlini‑
rea rugăminţii mărunte a fratelui meu.

***

Am legănat geanta de voiaj pe umăr, când am des‑
chis uşa laterală a clădirii de birouri abandonată în care 
locuiseră Michael şi Tyler — şi Florina — în timp ce eu 
îmi închiriasem corpul. Am pătruns în holul de la intrare 
şi am văzut recepţia goală, ca de obicei. N‑aş fi recunos‑
cut‑o niciodată faţă de Michael, dar inima îmi bătea mai 
apăsat. Şi mai repede. Mi‑am ţinut răsuflarea şi am tras 
cu urechea după orice semn de pericol. Locul îmi era fa‑
miliar, însă lucrurile se mai schimbă. Cine ştie ce Starteri 
locuiau acum aici?

M‑am îndreptat către recepţie, ca să mă asigur că 
acolo nu se ascundea nimeni, gata să mă atace. Era pustie. 
Am lăsat geanta pe tejghea, i‑am tras fermoarul şi am scos 
un prosop. În vreme ce ştergeam tejgheaua, am auzit paşi 
în spatele meu. Înainte de a‑mi da seama ce se întâmplă, 
cineva s‑a repezit pe lângă mine şi a înhăţat geanta.

— Hei! am strigat.
Un Starter micuţ şi bucălat fugea spre ieşire, strân‑

gând geanta la piept. Câteva sendvişuri au căzut dinăun‑
tru şi s‑au rostogolit pe pardoseală.
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— Alea trebuiau să fie pentru toţi, afurisitule! am strigat 
după el.

A ţâşnit afară pe uşă. Nu l‑aş fi putut prinde niciodată.
Am ieşit dindărătul tejghelei şi m‑am aplecat să ridic 

mâncarea de pe jos. Apucasem un sendviş ambalat, când 
cineva m‑a călcat pe mână.

— Înapoi!
Era o Starteră, poate cu un an mai mare decât mine.
În mâini ţinea o scândură, ca pe un baston, gata să 

lovească. Cuiele ruginite din capătul scândurii m‑au con‑
vins să nu lupt. Am încuviinţat din cap. Ea a ridicat talpa 
şi mi‑am retras mâna.

— Ia‑l, am spus, arătând spre sendvişul strivit.
L‑a înşfăcat, ca şi pe celelalte două de pe podea. A 

muşcat direct prin folia vegetală şi a început să mestece, 
scoţând sunete ameninţătoare. Era slăbuţă, cu părul scurt 
şi murdar; cândva fusese probabil o fată din clasa de mij‑
loc. Ca şi mine.

Eu însămi fusesem la fel de înfometată, totuşi nimeni 
nu venise niciodată în clădirea mea pentru a mă hrăni. 
Iar acum ştiam motivul.

Fata a înghiţit.
— Tu…

S‑a apropiat şi mi‑a atins părul. 
— Cât e de curat… 

După aceea mi‑a examinat chipul. 
— Eşti perfectă. Eşti o Metalică, nu?
— Poftim?
— Metalicii… nu‑i ştii? Ăia din banca de corpuri. Ai un 

cip în cap. 
A muşcat din nou din sendviş, însă acum a înlăturat 

folia. 
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— Cum te simţi?
M‑a ocolit şi mi‑a privit curioasă ceafa.
Purtam hainele cele mai banale pe care le putusem 

găsi în dulapul nepoatei Helenei, dar nu‑mi puteam as‑
cunde pielea acum perfectă, părul lucios şi trăsăturile 
fără cusur. Pentru toată lumea era evident că devenisem 
o sclavă a cipului.

— Ca şi cum aş fi proprietatea cuiva.

***

Mallul strălucitor era complet diferit de viaţa dură şi 
anarhică a ocupanţilor ilegali ai clădirilor abandonate. 
Agenţi de pază Enderi supravegheau în faţa magazinelor, 
examinând cu priviri de oţel fiecare Starter care trecea. 
Unul a observat nişte băieţi neîngrijiţi, care‑şi anunţau 
statutul de nerevendicaţi prin feţele murdare şi blugii 
pătaţi. A făcut semn agenţilor de securitate ai mallului, 
care i‑au escortat pe băieţi cu brutalitate spre ieşire.

Acesta fusese un mall de lux chiar înainte ca Războ‑
iul Sporilor să fi lărgit prăpastia dintre bogaţi şi săraci. 
Deşi nu toţi Enderii erau bogaţi şi nu toţi Starterii erau 
săraci, de multe ori aşa părea. Aici însă am trecut pe lângă 
o mulţime de Starteri arătoşi, în topuri şi jeanşi iluzorii 
care‑şi schimbau culoarea şi textura odată cu mişcările 
lor. Semănau cu nişte păsări exotice, până şi băieţii, din 
cauza ochelarilor cu display‑uri încorporate, a straturilor 
de eşarfe şi a şepcilor cu celule solare subţiri care le în‑
cărcau bateriile. Cei care aveau haine cu cipuri de reglare 
termică îşi păstrau pe ei jachetele metalice sclipitoare. 
Alţii le comprimau în instapliatoare, astfel încât încăpeau 
într‑un portofel. Ei spuneau că se îmbrăcau aşa pentru a 
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se deosebi de Starterii de pe stradă. Aveam un dulap plin 
cu haine de felul acela, moştenite de la nepoata Helenei, 
dar nu erau stilul meu.

Aceştia erau Starterii revendicaţi, care trăiau în vile 
ca a mea. Nu întotdeauna îi puteam deosebi de cei ca 
mine, care fuseseră remodelaţi de banca de corpuri. „Me‑
talici“, spusese fata care mă călcase pe mână. Starterii din 
mall erau frumoşi pentru că‑şi puteau permite. Aveau cei 
mai buni dermatologi, stomatologi şi hairstylişti Enderi 
şi toate cremele şi produsele de înfrumuseţare pe care le 
puteau cumpăra bunicii lor. Războiul Sporilor aproape că 
nici nu le afectase stilul de viaţă.

Am pus capăt gândurilor acelora. Îi judecam, însă şi 
ei îşi pierduseră părinţii. Poate că bunicii nu‑i priveau cu 
drag, ci erau reci şi ranchiunoşi, deoarece zilnic le vedeau 
feţele care le reaminteau de propriii lor copii dispăruţi.

Războiul Sporilor ne schimbase pe toţi.
M‑am scărpinat la ceafă şi am privit în jur, sperând 

să văd un magazin de încălţăminte. Ar fi trebuit să mă 
întâlnesc cu Michael şi Tyler în spaţiul food court, dar, 
pentru că misiunea mea de a‑i hrăni pe cei fără adăpost 
eşuase, ajunsesem mai devreme. Am simţit un nod mare 
în gât, gândindu‑mă la asta. Michael avusese dreptate: 
n‑ar fi trebuit să plece singură. Ar fi trebuit să‑mi amintesc 
trucurile deprinse pe stradă: nu‑ţi lua mâna niciodată de 
pe geantă. Nu sta niciodată cu spatele spre o intrare. 
Fii mereu pregătită să te lupţi. Muncisem mult şi hră‑
nisem doar doi Starteri, care fugiseră fără măcar să‑mi 
mulţumească.

Mi‑am îndreptat atenţia către display‑ul gonflabil 
informativ din mijlocul mallului.

— Încălţăminte, am rostit spre microfonul invizibil.
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Display‑ul a desprins un magazin de pe hartă şi i‑a 
proiectat holograma în aer. Era singurul magazin de pan‑
tofi de sport din mall. După cum îl ştiam pe Tyler, avea 
să probeze toate perechile dinăuntru. Trebuia să mă duc 
să‑l salvez pe Michael.

Am pornit către magazin, trecând pe lângă o bunică 
Enderă, care se rezema de braţul unei Startere drăguţe, 
probabil nepoata ei.

E frumuşică.
M‑am oprit.
Auzul glasului aceluia electronic, artificial, care‑mi 

răsuna în minte, mă scotea din sărite.
Bătrânul.
Ce mai faci, Callie? Mi‑ai dus dorul?

— Nu. Absolut deloc. 
M‑am străduit să‑mi păstrez vocea egală. 

— Ochii care nu se văd se uită.
Isteţ răspuns.
Mi‑am reamintit după aceea că putea vedea prin ochii 

mei. Mi‑am dus mâinile la spate, ca să nu le vadă tremurul.
Nu te cred câtuşi de puţin. Sunt sigur că te‑ai gândit la 

mine în fiecare zi. În fiecare oră. În fiecare minut.
— Totul se rezumă la tine, este?

Aş fi vrut realmente să urlu la el, dar agenţii de pază 
m‑ar fi crezut nebună.

M‑am uitat la ei. Mă priveau cu atenţie pentru că 
vorbeam de una singură? Nu, fiindcă era posibil să vor‑
besc în cască. Poate că‑mi simţiseră agitaţia. Oricum, n‑ar 
fi putut face nimic pentru a mă ajuta.

— Ce vrei?
Vreau să‑mi acorzi întreaga ta atenţie. Şi vei dori să mi‑o 

acorzi.
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Un fior mi‑a străbătut corpul.
Uită‑te în stânga şi spune‑mi ce vezi.

— Magazine.
Mai uită‑te.
M‑am răsucit spre stânga.

— Doar… un magazin de ciocolată, unul de bijuterii, 
un magazin închis…

Nu te uiţi destul de atent. Ce altceva?
Am început să merg.

— Cumpărători… Enderi, unii cu nepoţi, nişte Starteri…
Da. Starteri. Continuă să priveşti.
Am scanat zona. Dorea să găsesc un Starter anume?

— Ce‑i ăsta, un joc de‑a fierbinte/rece?
Mai degrabă de‑a fierbinte/fierbinte. Atâta doar că în 

curând vei vedea că nu‑i un joc.
Am rămas locului în mijlocul mallului, astfel încât 

Starterii şi Enderii trebuiau să mă ocolească. El dorea să 
văd un Starter. Erau o mulţime… dar pe care anume? 
Apoi am zărit o fată cu păr roşu, lung. O cunoşteam.

Reece.
Era donoarea al cărei corp fusese închiriat de tutoarea 

mea Lauren pentru a‑şi căuta nepotul. Mi‑o aminteam pe 
Reece ca pe o prietenă, totuşi; desigur, aceea fusese de 
fapt Lauren. Adevărata Reece nu m‑ar fi cunoscut. I‑aş fi 
putut însă spune foarte multe.

— Reece! am strigat.
Era la fel de drăguţă ca întotdeauna, cu o rochie 

scurtă cu imprimeuri şi pantofi decupaţi, cu toc mic. Am 
pornit către ea, ocolind oamenii. Era la vreo trei metri în 
faţa mea când s‑a oprit şi s‑a întors.

— Mă numesc Callie, i‑am spus în mijlocul mulţimii. 
Nu mă cunoşti, dar eu te ştiu.



Enders

19

M‑a privit tare ciudat, cu o expresie pe care n‑o 
văzusem niciodată la ea. Colţul gurii i s‑a ridicat într‑o 
încercare de surâs, însă n‑a fost o mişcare fluidă, ci mai 
degrabă… mecanică.

Ceva nu era în regulă.
După aceea s‑a răsucit brusc şi s‑a îndepărtat.

— Stai! am strigat după ea.
Nu s‑a oprit. Un Ender mergea imediat în urma ei. 

Poate că nu l‑aş fi remarcat, dar avea pe o parte a gâtului 
un tatuaj argintiu mare. Un cap de animal. Abia îl pu‑
team distinge. Putea să fi fost un leopard.

— Era Reece, da? Ai vrut s‑o văd?
Întotdeauna mă pot bizui pe tine, Callie.
Oare Reece ştia că o urmărea Enderul cu tatuaj de 

leopard? Nu eram sigură. Ea a intrat într‑un magazin. 
Tatuatul a trecut la următorul şi s‑a prefăcut interesat de 
colierele de perle din vitrină.

Am făcut un pas într‑acolo.
Nu. Las‑o‑n pace.
Reece a ieşit peste câteva momente şi bărbatul cu 

tatuaj de leopard şi‑a reluat urmărirea. Am continuat să 
merg, rămânând mult în urmă, privindu‑i pe amândoi.

— Este‑n pericol, i‑am spus Bătrânului.
O să vezi.
Un sentiment oribil de groază s‑a revărsat peste 

mine.
— E cineva‑n ea?

Banca de corpuri fusese distrusă, totuşi Bătrânul avea 
acces la mine. Era posibil ca el să aibă de asemenea pe 
cineva în interiorul lui Reece. Gândul acela îmi întorcea 
stomacul pe dos. Vocea lui electronică… Tatuajul de leo‑
pard… Folosirea corpului lui Reece…
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În depărtare, dincolo de Reece, am zărit magazinul 
de încălţăminte. Tyler şi Michael tocmai intrau.

— Michael! am strigat, sperând că mă putea auzi peste 
hărmălaia mulţimii şi muzică.

Era la vreo şase–şapte magazine depărtare. S‑a oprit 
şi a privit în jur, dar nu m‑a văzut. A intrat.

Reece trebuie să fi auzit însă, deoarece s‑a întors şi 
m‑a fixat cu privirea. Nu dorisem să se întâmple aşa. 
Tatuatul a putut s‑o ajungă din urmă. I‑a rostit ceva la 
ureche şi Reece a clătinat din cap cu o mişcare nenatu‑
rală. Bărbatul i‑a atins braţul şi ea — sau persoana aflată 
în interiorul ei — şi l‑a retras brusc.

— Ce se‑ntâmplă? 
Încremenisem locului, străduindu‑mă să rezolv 

enigma aceasta îngrijorătoare. 
— Spune‑mi!

Distrugerea Destinaţiilor Splendide n‑a însemnat şi 
distrugerea mea. Nu era singura mea resursă. Pot accesa în 
continuare toate cipurile.

Reece i‑a întors spatele tatuatului, apoi a pornit în 
fugă spre magazinul de încălţăminte.

Şi le pot transforma în arme.
— Nu, am spus către el, către mine, către toţi cei din 

jur.
Mi‑am ţinut răsuflarea şi timpul s‑a oprit. Totul se 

derulase atât de fulgerător. Mulţimea din jur a devenit o 
pâclă încremenită, când am început să alerg spre maga‑
zin. Parcă alergam prin apă — nu puteam înainta sufici‑
ent de rapid.

Ajunsesem la două uşi depărtare, când un Starter 
cu păr negru, purtând o jachetă metalizată gonflabilă, 
s‑a repezit către mine ca un glonţ. Abia am izbutit să‑i 
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întrezăresc chipul cu maxilar puternic şi ochi sfredelitori. 
S‑a izbit de mine, m‑a cuprins în braţe şi m‑a tras înapoi 
cât ai clipi.

Înainte de a putea reacţiona, a detunat o explozie 
oribilă, care mi‑a frânt inima. Răsunase din locul unde 
stătuse Reece. Am fost proiectată prin aer odată cu Starte‑
rul şi am întrezărit doar o strălucire orbitor de albă.




