
imi privesc pantofii, urmtrrind cum se agterne pe pielea uzati
un strat fin de cenupl. Aici fusese agezat patul pe care il implr-
leam cu Prim, sora mea. Iar acolo fusese locul mesei de bucitirie.
Cirtmizile gemineului prdbugit, acum un morman carbonizat,
oferl un punct de referinli pentru localizarea restului casei. Cum
altfel m-a5 putea orienta in marea acestor tonuri de gri?

Din Districtul 12 n-a mai rlmas aproape nimic, Acum o lunl,
bombele incendiare ale Capitoliului au ras de pe suprafala pimAn-
tului casele minerilor snraci din Filon, prnvnliile din orag, pina pi

cladirea Justiliei. Singurul loc care a scipat de incinerare a fost
Canierul Invingtrtorilor. Nu gtiu.exact de ce. Poate ca sl existe o

zontr locuibih agreabile pentru oricine din Capitoliu care este ne-

voit str vintr in district cu afaceri. Un reponer la vAnitoare de gtiri
ciudate. Un comitet insercinat sl aprecieze starea minelor de

cdrbune. Un detagament de Aptritori ai Pecii in ciutarea refu-
gialilor intorqi acasl.

Dar nu se intoarce nimeni, in afari de mine. $i asta numai
pentru o scufte viziti. Autoritalile din Districtul 13 au fost impo-
triva intoarcerii mele. Au considerat-o o aventurl costisitoare qi

lipsita de sens, dat fiind faptul ci sunt protejatl de cel pulin o

duzini de aeronave invizibile care mi se rotesc pe deasupra ca-

pului qi cI nu existi nicio informalie pe care at putea s-o aflu.



insi trebuia si vld districtul. Era o nevoie atlt de imperioasi,
incAt am transformat-o intr-o condilie a cooperlrii mel. l" ori.rr"
dintre planurile lor.

In cele din urmd, Plutarch Heavensbee, qeful creatorilor-de-.joc,
cel care i-a organizat pe rebelii din Capitoliu, gi-a azvArlit bralele
in sus.

- Ldsali-o sd se duci. Mai bine sl irosim o zi decAt inci o luni.
Poate ci un mic tur al districtului e exact ceea ce-i trebuie ca sa
se convingd cd suntem de aceea5i pane.

De aceeaqi pane. Duc mAna la tAmpla stAngi, in care simt o du-
rere ascufiri. Exact in locul in care m-a lovit Johanna Mason cu
bobina de sArmi. Amintirile mi se invAnejesc clnd incerc si des-
pan adevdrul de neadevir. Ce serie de evenimente m-au condus
aici, printre ruinele oragului meu? E greu sd-mi rlspund, fiindct
efectele comoliei provocate deJohanna n-au dispirut cu deslvAr-
qire 9i gAndurile mele incl mai au tendinla si se amestece unele cu
altele. $i medicamentele pe care le folosesc ca s6-mi 1intr durerea
sub control 5i sa-mi imbunitdqeascd srarea de spirir md fac uneori
si am vedenii. Aga cred. Inci nu sunt convinsl cd in noaptea cAnd
podeaua camerei mele de spital s-a transformat intr-un covor de
gerpi contorsionali am avut halucinagii.

^ 
Folosesc tehnica pe care mi-a sugerat-o unul dintre medici.

Incep cu lucrurile cele mai simple, despre care gtiu ci sunt reale,
9i me indrept treptar cirre cele mai complicate. Lista incepe sI
mi se deruleze in minte...

Md numesc Katniss Eoerdeen, Am SapteErezece ani, Casa mea
e in Districtul 12. Am luat parte la Jocurib Foamei. Am ez.tadat, Ca-
pitoliul rnd urdpte. Peeta a cdzut prizonier, Se praupune cd e mort,
Cel mai probabil mort. Probabil e nai bine safie rnirt...

- Katniss. Si cobor?
Vocea lui Gale, cel mai bun prieten al meu, ajunge la mine

prin casca pe care-au insistat rebelii s-o porr. El e sus, in aeronave,
urmirindu-mi cu atenlie, gata sI se nipusteascl dacl se intdmpla
ceva riu. In acest moment realizez cd, stau ghemuitd, cu coatele
sprijinite pe coapse, cu capul in miini. probabil par in pragul

'to

rrnui soi de epuizare totale. Asta n-o si se intAmple. Nu acum,

ciind mn lasl in sfAr;it si mi dezvi! de medicamente.

MI ridic qi ii resping ofena cu o fluturare de mAnd.

- Nu. Me simr foane bine.

Ca si-mi intlresc spusele, incep si ml tndeplnez de vechea

rnea casi, mergAnd spre centrul oragului. Gale a cerut si fie cobo-

rir in Doisprezece impreuni cu mine, dar n-a fo4at lucrurile cand

i-irm reFuzat compania. Inlelege ci azi nu vreau pe nimeni aleturi.

Nici micar pe el. Existi drumuri pe care trebuie sl le faci singur.

In vara asta, vremea e arzdtoare gi foane uscati. N-a cezut

.lproape niciun strop de ploaie care sl rivtrqeasci mormanele de

..r,rr$i.e-"r. io,rrma aiacului. tpi schimba forma ici 9i colo, ca

reaclie la pagii mei. Nicio adiere nu le imprlgtie. lJrmiresc cu

blgare de seaml ceea ce imi amintesc cl era drumul, fiindcd la

inceput, cAnd am aterizat pe Paji;te, n-am fost atentd fi am ni-
merit cu piciorul direct intr-un bolovan. Numai ci nu era bolo-
van - era leasta cuiva, S-a rostogolit gi s-a tot rostogolit, apoi s-a

oprit cu fala in sus. $i pentru multtr vreme nu mi-am putut lua

privirea de la din1i, intrebAndu-mtr ai cui erau gi gnndindu-ml cl
aga ar arita gi ai mei, in imprejurnri similare.

Paqii mei urmeazd drumul din obignuinlt, dar nu e o idee

bund, fiindcn e plin de rdmdqilele celor ca^re au incercat se fugtr.

Unii au fost incineraqi pe de-a-nrregul. InsI ceila\i, probabil
rlpuqi de fum, au scipat de dezltrnluirea flecerilor gi acum zac,

imprdqtiind miasme, in diferite stadii ale descompunerii, stAnrrri
acoperite de mugte, la discrelia necro{agilor. Eu te-am ucis, md

gAndesc, trecAnd pe llngd un morman. $i pe tine. $i pe tine.

Pentru cd am fecut-o. Slgeata mea, indreptatl citre fisura din
cAmpul de fo4i care inconjura arena, sdgeata aia a stArnit fununa de

foc, ca represalii. Am aruncat intregul Panem in bralele haosului.

imi rlsund in minte cuvintele pregedintelui Snow, rostite in
dimineala cAnd urma s5-ncep Turneul Triumfal.

- Tu, Katniss Ererdeen, faa d.in foc, te-ai dooedit a fi. sc,inteia

care, nesuprdvegbeatd, se poa.te transforma intr-un infern, distru-

gind Panemul.



Faptele au demonstrat ca nici nu exagera, nici nu avea intenlia
si ml sperie. Poate incerca intr-adevir sd-mi obtrind ajutorul. Dar
eu pusesem deja in migcare ceva pe care nu mai aveam nicidecum
puterea si-l 1in sub control.

Arde. incd mai arde, mi gAndesc, amo4iti. Focurile din minele
de cnrbuni igi inalli fumul negru in depinare. insd n-a mai rdmas
nimeni ciruia sl-i pese. Mai bine de nouizeci la suti din populalia
districtului e moarti. Cei in jur de opt sute de srrpraviejuitori
sunt refugiali in Districtul 13 - dar, din punctul meu de vedere,
asta e totuna cu a nu mai avea niciodati un cimin.

$tiu ci n-ar trebui si glndesc a$a; ttiu cA ar trebui sd fiu recu_
noscl.toare pentru modul in care am fost primili. Bolnavi, rnnili,
infometa! gi cu mfinile goale. in* nu pot trece niciod.ati peste fap-
tul cn Distriaul 13 a jucat un rol in distrugerea Districtului 12. Ceea
ce nu mi absolvd pe mine de vinovilie - se pot aduce invinuiri din
belEug. Insa farn ei nici nu a9 fi fost inclusi intr-un plan mai amplu
de distrugere a Capitoliului 9i n-aq fi avut mijloacele cu care s-o iac.

Locuitorii Districtului 12 n-au avut o migcare de rezistenli or-
ganizatd de ei ingigi. N-au avut niciun cuvint de spus in toati. poves_
tea asta. Dar, sprb ghinionul lor, m-au al.ut pe mine. O parte dintre
supravie;uitori cred totugi c-a fost noroc, fiindcd au scipat in sfarsit
din districtul nostru. Fiindci au scipat de foamea gi de oprimarea
fara de sfArpit, de riscurile din mine, de biciul lui Romului Thre"d,
ultimul 9ef al Apdritorilor Picii. Faptul cd au cAt de cAr un nou
cfin e privit ca o minune, de vreme ce, cu foarte purin timp in
urmd, nici micar nu gtiuserim ci Districtul 13 incd mai exista.

- Melitul fntnr fuga supravieluitorilor s-a revirsat direct asupra
lui Gale, degi el nu e dispus siJ accepte. Imediat ce s-a inchJiat
Jubileul Pacificnrii - imediat ce am fost eu ridicatd din areni - in
Districtul 12 s-a intrerupt curentul electric, ecranele televizoare_
lor s-au innegrit gi in Filon s-a lesat o asemenea linigte incAt oa-
menii igi puteau auzi unii altora bitiile inimii. Nimeni n-a schitat
vreun 

Fest de protest, nimeni n-a sirbltorit..l" p.t."..rt. in
arend.. Insa, cincisprezece minute mai tlrziu, cerul era plin de
aeronave gi ploua cu bombe.

Gale a fost cel care s-a gAndit la Pajigte, unul dintre pulinele lo-

.' uri in care nu se gdseau case vechi de lemn, imbXcsite de praf de

cilrbune. A condus intr-acolo cAt de mulli oameni a putut, in-
clusiv pe mama gi pe Prim. A alcdtuit o echipn care a dirXmat
gardul - o simpli barieri inofensivi din plasn metalici in clipa
rrceea, cAnd curentul electric fusese tiiat - 9i a cihuzit pe toati
lumea in pddure. I-a dus in singurul loc la care s-a putut glndi, la
lircul pe care mi-l ardtase tata in copilarie. $i de acolo au privit
fUcirile indepirtate mistuind tot ce cunogteau pe lume.

tn zori bombardierele plecaserd de mult, focurile se stingeau

qi li se aliturau ultimii supravieluitori rizlelili. Mama 9i Prim
irdunaseri rinilii intr-o singurd zonl 9i incercau si-i trateze cu

orice puteau culege din pidure. Gale avea doui arcuri 9i doud

tolbe cu sigeli, un culit de vanltoare, un ndvod gi de hrdnit peste

opt sute de oameni ingrozili. Cu aiutorul celor care scipasere te-

feri, a reuqit si-i hrlneascd vreme de trei zile. Atunci a apirut pe

neaqteptate o aeronavd care se-i evacueze in Districtul 13, unde

erau suficiente compartimente pentru locuit, curate, cu perelii
albi, ;i o mullime de haine, 9i unde se mAnca de trei ori pe zi.
Companimentele aveau dezavantajul de a se afla sub pimAnt, hai-

nele erau identice 9i mAncarea relativ lipsitd de gust, dar pentru
refugialii din Districtul 12 toate astea nu reprezentau decAt niqte

inconveniente minore. Se aflau in siguranli. Li se puna de grijd.

Erau in viald gi fuseseri primili cu efuziune.

Entuziasmul a trecut drepr bundtate. Dar un barbat pe nume

Dalton, un refugiat din Districtul 10 care ajunsese in Treisprezece

strebetand distanla pe jos, cu zece ani mai inainte, mi-a dezvdluit

adeviratul motiv.
- Au nevoie de tine. De mine. De noi to1i. Cu ceva vreme in

urmi a izbucnit un soi de epidemie de varioli care a ucis o grimadi
dintre ei gi i-a hsat pe incd qi mai mul1i sterili. Un nou lot de

reproducitori. Asta vid in noi.
Cu zece ani in urmd, a lucrat la o ferml de vite, unde s-a ocu-

pat de menlinerea diversitilii genetice a cirezii prin implantarea

unor embrioni congelali pe term€n lung. E foarte probabil sn



aiba dreptate in privinla celor din Treisprezece, fiindci prin
prea.jmi nu par si fie destul de mulli copii. $i ce dacn? Nu suntem
1inu1i in qarcuri, suntem instruili ca sl putem munci, copiii nogtri
sunt educali. Cei de pesie paisprezece ani primesc grade inferioare
tn armati 9i lumea li se adreseazi respectuos cu apelativul ,Sol-
dat". Autoritalile din Treisprezece i-au acordai automat cetilenia
fiecdrui refugiat.

$i totugi simt ure falt de ei. insa, firepte, eu urisc acum aproape
pe toat, lumea. Pe mine mai mult decit pe oricine altcineva.

Suprafala de sub tilpile mele devine mai tare gi simt sub covorul
de cenugd pietrele pavajului din pia1t. E mnrginitt de dirlmtturi,
acolo unde se innlpu prtviliile. Un morman de moloz innegrit a

luat locul cladirii Justiliei. Mt indrept citre locul in care apreciez ci
s-a aflat brutdria pirinlilor lui Peeta. N-a mai rdmas nimic din ea,

cu exceptia cuptorului transformat intr-o mastr topiti, informi.
Pirin$i lui Peeta, cei doi frali mai mari ai lui - niciunul dintre ei
n-a reupit si ajungd in Districtul 13. Doar ciliva dintre a;a-numilii
oameni cu stare din district au sclpat de foc. Peeta n-ar mai avea,
oricum, la cine si revind. in afard de mine...

Mtr indepnnez cu spatele de brutdrie gi dau peste ceva, imi
pierd echilibrul 9i md pomenesc stlndpe o bucati de metal incins
de soare. Incerc sl ghicesc ce-ar putea fi, apoi imi aduc aminte de
recentele imbunetdliri aduse de Thread pielei. Butuci, stilpi pen-
tru biciuire gi asta, ce-a mai rimas din spAnzurltoare. Riu. Asta
e riu. Imi readuce in minte fluxul imaginilor care mi chinuie,
cAnd sunt treazi sau cind dorm. Peeta torturat - afundat in ape,
ars, ciopA4it, supus qocurilor electrice, schilodit, bitut - ln timp
ce Capitoliul incearci si-i smulga informalii despre rebeliune,
care nici micar nu-i sun! cunoscute. inchid ochii qi strXng cu pu-
tere din pleoape, intr-o lncercare de a ajunge la el, stribatAnd sute
pi sute de kilometri, de a-i trimite telepatic gdndurile mele, de a-i
da de gtire ci nu e singur. insa este. $inuJ pot ajuta.

Alerg. CAt mai depane de pialt 9i cdtre singurul loc pe care nu
l-a distrus focul. Trec pe lingl ruinele casei primarului, unde a locuit
prietena mea Madge. Nu gtiu nimic despre ea qi despre {amilia ei.

14 '15

Au fost evacuali, dugi la Capitoliu, din cauza poziliei tatilui ei,
s,ru au fost lisali prade flecerilorl Cenuga tilizuiegte in jurul meu,

1i imi ridic poalele clmdgii peste guri. Nu ml intreb ce trag in niri,
ci pe cine, cine ameninli si. me sufoce.

Iarba e pAr.jolita 9i zipada cenugie s-a agernut gi aici, dar cele
rkrudsprezece case frumoase din Canierul invingitorilor sunt
ncvltimate. Intru dintr-un salt in cea care mi-a servit drept lo-
euinll in ultimul an, trAntesc uga qi mi sprijin cu spatele de ea.
l,ocul pare neatins. Curat. Ireal de ticut. De ce m-am tntors in Doi-
sprezece? Cum mdpoate alttavizita asta sd respund la intreberile
de care nu reuqesc si. scap?

- Ce-o si fac? qoptesc cdtre pereli.
Pentru ci pur 5i simplu nu ptiu.

Oamenii imi tot vorbesc, imi vorbesc, imi vorbesc, imi vorbesc.
Plutarch Heavensbee. Asistenta lui previzd.toare, Fulvia Cardew.
O amesteclturd. de lideri ai districtelor. Oficialiteli militare. Dar nu
5i Alma Coin, pregedinta Districtului 13, care se mullumeqte si
priveascl. Are in jur de cincizeci de ani gi un pir cirunt care ii cade
pe umeri ca un voal neted. Sunt oarecum fascinati de pirul ei,
fiindcd e atAt de uniform, fare nicio imperfecliune, fere niciun
smoc, fdrl niciun fir cu vArful despicat. Are ochii cenugii, dar nu
ca ai locuitorilor Filonului. Sunt foane spelecili, ca qi cum pig-
mentul 1e-ar fi fost absorbit cu desivlrqire. Au culoarea zloatei,
pe care i1i dorepti s-o vezi topiti.

Ceea ce vor de la mine e se-mi asum cu adevi.rat rolul pe care
mi l-au stabilit. Sd fiu simbolul revoluflei. Gaila Zeflemitoare. Nu
e de ajuns tot ce-am fecut in trecut, sfidAnd Capitoliul laJocuri, ofe-
rind un punct de concentrare a fo4elor. Acum trebuie si devin ade
vdratul lider, chipul, vocea, intruparea revoluliei. Persoana pe care
pot conta districtele - dintre care cele mai multe sunr acum pe
fali in rezboi cu Capitoliul - gtiind cd le arati calea spre victorie.
Nu trebuie s-o fac singuri. Au o intreagi echipd de oameni care
si mi machieze, si. md. imbrace, sl-mi scrie discursurile, si-mi regi-
zeze apariliile - ca $i cum asta nu mi-ar suna oribil de familiar -
qi eu nu trebuie sd. fac nimic altceva decAt sd-mi joc rolul. Uneori



ii ascult, iar alteori mi mullumesc si privesc linia perfecti a

ptrului lui Coin, lncercAnd si hotirisc daci e sau nu o peruca. in
cele din urmd pirdsesc inctrperea fiindci incepe si mi doari capul,
sau fiindcd e ora mesei, sau fiindcd daci nu ies din subterane e
posibil si-ncep sd urlu. Nu md obosesc si spun ceva. Mi ridic pur
9i simplu qi plec.

Ieri dupd-amiazi, ln timp ce se inchidea uga in urma mea, am
auzit-o pe Coin:

- V-am spus c-ar fi trebuit si salvim mai intAi baiatul.
Adici pe Peeta. N-a; putea si fiu de acord cu asta mai mult

declt sunt. Peeta ar fi fost o portavoce excelentd.

$i pe cine-au pescuit in schimb din areni? Pe mine, care nu
cooperez. Pe Beetee, un inventator bitrAn din Trei, pe care-l vid
rar, fiindci a fost atras in activitatea de perfeqionare a arma-
mentului imediat ce a putut se stea in capul oaselor. I-au impins
literalmente patul de spital cu rotile lntr-o zone strict secreti gi

acum nu-9i mai face aparilia decAt ocazional,la orele de masi.
E foane inteligent gi foarte dornic si ajute cauza, dar nu repre-
zintd. cu adevdrat ceea ce se inlelege printr-un instigator. $i mai
e Finnick Odair, sex-simbolul din districtul pescarilor, cel care
l-a linut pe Peeta in viald atunci cind eu n-am fost in stare s-o
fac. Vor si-l transforme ;i pe el inr-un lider al rebelilor, dar
mai intAi vor trebui siJ pistreze treaz mai mult de cinci mi-
nute. Chiar pi atunci cind e congtient, trebuie si repeli totul de
trei ori ca sn-i ajungd la creier. Doctorii spun ci e din cauza
pocului electric de care a avut parte in areni, dar eu gtiu ci e

ceva mai complicat decAt atAt. $tiu cd Finnick nu se poate con-
centra asupra niciunui eveniment din Treisprezece fiindct se

striduiefte din rdsputeri sd vadd. ce se petrece la Capitoliu, cu
Annie, fata nebuni din districtul lui, singura {iin1i omeneascl
din lume pe care-o iubeqte.

in ciuda rezervelor mele serioase, trebuie sil ien pe Finnick
pentru rolul sdu ln conspiragia care m-a adus aici. Mecar el are
cAt de cit idee prin ce trec eu. $i e nevoie de prea multi energie
ca sd-1i conservi furia impotriva cuiva care plinge atAt de mult.

( )obor scirile cu picioare de vAndtor care nu vrcrr sil l.tcli nici
,,.1 rrriri mic zgomot. Adun cAteva amintiri: o fotografie a pirin-

1iIrr mei din ziua nunlii, o panglici albastri pentru pdrul lui Prim,
r.rltc.r familiei cu plante medicinale pi comestibile. Caftea cade,

,lcschizAndu-se la o pagind cu flori galbene, qi mi gribesc s-o

irrehid, fiindca au fost pictate de pensula lui Peeta.

Cc-o sd fac?
Are vreun rost si fac ceva? Mama, sora mea gi familia iui Gale

rrrnt in sf&qit in siguranli. Cit despre restul oamenilor din Doispre-

zcce, sunt fie mo4i, ceea ce este ireversibil, fie protejali in Trei-
sprezece. Nu mai rimAn decAt rebelii din districte. Bineinleles ce

rrrtrsc Capitoliul, dar nu cred cd asumAndu-mi rolul de GiieZe-
{lcmitoare le pot aduce vreun {olos celor care incearcd si-i vini de

hrrc. Cum pot ajuta districtele, cAnd ori de cAte ori {ac o mipcare

provoc suferinle qi pierderi de vie!? Batrinul impugcat in Dis-

t rictul 11 fiindci a fluierat. Represiunile din Doisprezece duPe

ce-am intervenit in timpul biciuirii lui Gale. Stilistul meu, Cinna,

tirAt din Camera de Lansare inainte de Jocuri, insAngerat gi firi
cunottinle. Informatorii lui Plutarch cred c-a fost ucis in timpul
inrerogatoriului. Sclipitorul, enigmaticul, incintdtorul Cinna e

mon din cauza mea. imi alung gAndul, fiindcn e insuponabil de

dureros, nu-i pot face fali firi sa-mi pierd cu desivArqire fragilul
control asupra situaliei.

Ce-o sd fac?
Si devin Gaila Zeflemitoare... binelepe care l-as aduce, oricare

ar [i acela, ar putea compensa pagubele? In cine ma pot increde, ca

si-i iau drept bun rispunsul 1a aceasti intrebare? Cu siguranli nu

in echipa din Treisprezece. Jur ci acum, cAnd familia mea 9i a lui
Gale sunt {erite din calea rdului, ag putea si fug' Nu mi-a mai

remas decAt o singurd problemi nerezolvatd', Peeta. Daci ag fi
siguri cd e mort, af putea se disPar in pidure gi sd nu mi mai

intorc niciodata. Dar pani atunci sunt cu mainile legate.

Md risucesc pe cilclie cAnd aud un sAsXit. Cu spatele arcuit gi

urechile pleoqtite, cel mai urat motan din lume sti in u;a bucitiriei.

- Buttercup, spun.



Au murit mii de oameni, dar el a supravieluit gi pare chiar
sd se hrlneascd foane bine. Cu ce? poate intra pi iegi din casi prin
fereastra ctrmIrii, pe care o lfuam intotdeauna intredeschisa.
E posibil sI menAnce poareci-de-cAmp. Refuz si iau in considerare
alternativa.

Mi ghemuiesc Ai intind mAna.

- Vino-ncoace, bi.iete.
Pulin probabil. E supirat fiindcn a fost abandonat. in plus,

nu-i ofer mAncare, iar talentul meu de a-i da resturi a fost intor_
deauna singura modalitate prin care mi-am rdscumpirat plcateie
in ochii lui. O vreme, cAnd ne intAlneam in .asa lrech.j fiirrdca
niciunuia dintre noi nu-i era pe plac cea noue, pirea ce era incepu_
tul unei relalii. Dar e clar cd. s-a zis cu asra. Clipegte din ochii aia
galbeni, nesuferili.

- Vrei s-o vezi pe Prim? il intreb.
Numele ii atrage atenlia. in afari de al lui, e singurul cuvAnt

care-i spune ceva. Scoare un miau rigugit gi se apropie de mine.
Il iau in brale qi ii mingAi blana, apoi deschid duiapul, scotocesc
dupd geanta mea de vAndtoare 9i il indes neceremonios inlun_
tru. Nu existd niciun alt mod de a-l duce la aeronavi gi, pentru
sora mea, motanul futa cAntdregte cAt o lume inreagi. Capra ei,
Lady, un animal intr-adevir de valoare, nu 9i-a fec-ut din nefe-
ricire aparilia.

Aud in casci vocea lui Gale, spunAndu-mi cd trebuie si
ne-ntoarcem. Dar geanta pentru vAnat mi-a adus aminte cl mai
vreau_ ceva. O agdq de^spdtarul unui scaun gi urc in fugi scdrile
spre dormitorul meu. In dulap atirnd haina de vinitoare a tatei.
Am adus-o aici din casa veche inainte de Jubileu, cu gAndul ci
prezenra ei ar fi putut si le aducl alinare mamei 9i lui prim
dupi moartea mea. Slavi Domnului, fiindct altfel ar fi fost
acum cenuSA.

Contactul cu pielea moale pare liniqtitor, 9i amindrea orelor
pe care le-am petrecut purtAnd-o ml calmeaztr pentru o clipi. pe
urmi, inexplicabil, palmele incep si-mi transpire. O senzalie stra_
nie imi cuprinde incet ceafa. Me risucesc brusc, intorcAndu-md cu

1a

l,r1l spre camerl, gi descopdr ci e pustie. Ordonarl. 'l'oatc strnt la
l,rcul lor. N-am auzit niciun sunet alarmant. Atunci ce e?

StrAmb din nas. E mirosul. Grelos, artificial. O pati albi trage
.. u ochiul din vaza cu flori uscate de pe misula mea de toalete. Md
,rpropii cu pagi prudenli. Acolo, neldsindu-se ascuns de verii lui
conservali, e un trandafir alb, proaspet. Perfect. Cu toli ghimpii
5i cu petale mitesoase.

gi inleleg imediat cine mi l-a trimis.
Preqedintele Snow.
CAnd mirosul incepe s4-mi facd greald, mi retrag 9i ies din

incdpere. De cAnd e acolo? De o zi, de o ori? Rebelii au flcut o in-. ,+
eursiune in Canierul Invingitorilor, asigurAndu-se ci nu e niciun '...

pericol inainte de a mi se permite sI vin aici, dar au ciutat ex-
plozibili, microfoane, orice era neobignuit. Dar poate trandafi-
rul nu li s-a pdrut demn de luat in seami. Doar pentru mine are
un inleles.

La paner, ingfac geanta de vXni.toare, lovind-o de podea in
rners. inainte de a-mi aminti ci are un ocupant. Pe peluzi. fac
semne frenetice cetre aeronave in timp ce Butrercup se ,bate. il
inghiontesc cu cotul, gest care nu reu$egte declt sel infurie. O
ireronavd se materializeazn gi lasi in jos o scari. Mi urc pe ea qi cu-
rentul mi paralizeazl pAnd cAnd sunr ridicati la bord.

Gale mtr ajuti si mi desprind de scari.

- Te simtri bine?

- Da, rdspund, gtergAndu-mi sudoarea de pe faji cu mineca.
Mi-a ldsat un nandafirl Vreau s-o strig, dar nu sunt sigurd cd 1in

sd-mpenesesc o asemerea informa;ie clnd cineua ca Plutarch mi
urmire5te din priviri. in primul rAnd, fiindcd ap parea nebuni. De
parct fie mi-a9 fi imaginat totu1, ceea ce e foane posibil, fie ag avea

reaclii exagerate, fapt care mi-ar garanta o intoarcere in tirAmul vi-
selor induse de medicamente, de unde mi striduiesc atAt de mult
si evadez. Nimeni n-o si inleleagl pe deplin - cd nu e pur qi sim-
plu o floare, nici micar o floare din partea pregedintelui Snow, ci
fageduiala rdzbunlrii - fiindcd nimeni altcineva n-a stat in birou,
alituri de el, inainte de Turneul Triumfal, clnd m-a ameninlat.


