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Strâng `n palme sticla plat\, de[i aerul `nghe ]at a absorbit
c\ldura ceaiului de mult\ vreme. Frigul mi-a crispat mu[chii.
Dac\ o hait\ de câini s\lbatici [i-ar face apari]ia `n clipa asta, [an-
sele de a m\ c\]\ra `ntr-un copac `nainte de atacul lor n-ar fi `n
favoarea mea. Ar trebui s\ m\ ridic, s\ m\ mi[c, s\ scap de ̀ n]epe-
neala picioarelor, `ns\ continui s\ r\mân locului, tot atât de ne-
clintit\ ca piatra pe care stau, `n timp ce zorile prind s\ lumineze
p\durea. Nu m\ pot lupta cu soarele. Nu pot decât s\ privesc,
neajutorat\, cum m\ târ\[te spre o zi la care de mai multe luni m\
gândesc cu groaz\.

La amiaz\ vor sosi cu to]ii ̀ n casa mea din Car tierul ~nving\to-
rilor. Reporterii, echipa de cameramani, chiar [i Effie Trinket,
vechea mea `nso]itoare, vor ajunge `n Districtul 12, venind de la
Capitoliu. M\ `ntreb dac\ Effie o s\ mai poarte peruca aia ab-
surd\, roz, sau dac\ o s\ afi [eze o alt\ culoare nefireasc\, special
pentru Tur neul Triumfal. M\ vor a[tepta [i al]ii. Un grup care s\
se ocupe de toate nevoile mele pe durata ̀ ndelungatei c\l\torii cu
trenul. O echip\ de ex per]i care s\ m\ fac\ frumoas\ pentru
apari]iile `n public. Cinna, stilistul [i prietenul meu, crea torul
costumelor superbe cu care am cucerit aten ]ia spectatorilor `n
timpul Jocurilor Foamei.
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Dac\ ar fi dup\ mine, a[ `ncerca s\ uit cu des\ vâr[ire jocurile
astea. S\ nu vorbesc niciodat\ de spre ele. S\ pretind c-au fost doar
un vis urât. Dar e imposibil, din cauza Turneului Triumfal. Plasat
strategic, la jum\tatea intervalului dintre Jocurile anuale, repre-
zint\ metoda aleas\ de Capi toliu pentru a men]ine vie o spaim\
imi nent\. Noi, cei din districte, nu suntem sili]i doar s\ ne rea-
mintim `n fiecare an strânsoarea de fier a puterii Capitoliului, ci
s-o [i s\rb\torim, iar anul acesta eu sunt una dintre vedetele spec-
tacolului. Trebuie s\ c\l\toresc din district `n district, s\ stau `n
fa]a unor mul]imi care ova]ioneaz\ [i care, `n tain\, m\ detest\,
s\ privesc `n ochii oamenilor c\rora le-am ucis copiii...

Soarele continu\ s\ se `nal]e, a[a c\ m\ ridic. Toate `ncheietu-
rile mele se plâng, iar piciorul stâng mi-a fost amor]it atâta vreme
`ncât re`n cep s\-l simt abia dup\ câteva minute de mers. Sunt `n
p\dure de vreo trei ore, dar, fiindc\ n-am f\cut cu adev\rat nicio
`ncercare de a vâna, n-am cu ce m\ f\li. Pentru mama [i pentru
Prim, surioara mea, nu mai are importan]\. ~[i pot permite s\
cumpere carne de la m\cel\ria din ora[, de[i toate trei prefer\m
carnea proasp\t\, de vânat. ~ns\ Gale Hawthorne, prietenul meu
cel mai bun, [i familia lui depind de captura de azi [i nu-i pot
dezam\gi. ~mi `ncep turul de o or\ [i jum\tate, timpul necesar
pentru a trece `n revist\ [irul nostru de capcane. ~nainte, când
eram la [coal\, aveam la dispozi]ie dup\-amie zile ca s\ verific\m
cursele, s\ vân\m [i s\ culegem, dup\ care ne r\mânea timp [i
pentru nego ]ul din ora[. Dar acum, când Gale merge la munc\ ̀ n
minele de c\rbuni, iar eu n-am nimic de f\cut cât e ziua de lung\,
am luat totul asupra mea.

La ora asta, Gale a `nceput lucrul `n min\, a coborât `n adân-
curile p\mântului cu liftul care `]i r\scole[te stomacul, iar acum
izbe[te, probabil, `n filonul de c\rbune. {tiu cum e acolo, jos. ~n
fiecare an, clasa mea f\cea un tur al minelor, ca parte a preg\tirii
noastre [colare. Când eram mic\, nu reprezenta decât o expe-
rien]\ nepl\cu t\. Tunelele claustrofobice, aerul urât mirositor,
`ntunericul sufocant din jur. Dar, dup\ ce tata [i al]i mineri au
fost uci[i ̀ ntr-o explozie, abia mi-am mai putut impune s\ intru ̀ n
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ascensor. Excursia anual\ a devenit un imens prilej de nelini[te. ~n
dou\ rânduri mi s-a f\cut atât de r\u doar gândindu-m\ la ea, ̀ ncât
mama m-a ]inut acas\, crezând c\ m\ `mboln\visem de grip\.

M\ gândesc la Gale, care nu se simte cu ade v\rat viu decât `n
p\dure, cu aerul ei proasp\t, cu lumina soarelui, cu apa limpede,
curg\toare. Nu [tiu cum de poate suporta. Ei... ba da, [tiu. Su-
port\, fiindc\ a[a `[i poate hr\ni mama, cei doi fra]i mai mici [i
sora. Iar eu am g\le]i de bani, mai mult decât suficien]i pentru
mâncarea ambelor noastre familii, dar el nu vrea s\ primeas c\
nici m\car o singur\ moned\. ~i vine greu pân\ [i s\ m\ lase s\ le
aduc carne, de[i el ar fi avut cu siguran]\ grij\ s\ le hr\neasc\ pe
mama [i pe Prim dac\ a[ fi fost ucis\ `n timpul Jocurilor. ~i tot
spun c\-mi face o favoare, c\ ̀ nnebunesc stând toat\ ziua degeaba.
Chiar [i a[a, nu aduc niciodat\ vânatul când e el acas\. Ceea ce e
u[or, de vreme ce lucreaz\ dou\sprezece ore pe zi.

Nu reu[esc s\-l v\d decât duminica, atunci când ne ̀ ntâlnim ̀ n
p\dure [i vân\m `mpre un\. Continu\ s\ fie cea mai frumoas\ zi
a s\pt\ mânii, dar nu a[a cum era odat\, când ne puteam dest\inui
totul unul altuia. Jocurile au stricat pân\ [i asta. ~mi p\strez spe-
ran]a c\, pe m\sura trecerii timpului, vom reu[i s\ ne sim ]im
din nou `n largul nostru `mpreun\, dar o parte din mine [tie c\
e zadarnic. Nu exist\ cale de `ntoarcere.

Adun o prad\ `mbel[ugat\ din capcane – opt iepuri, dou\ ve-
veri]e [i un castor care a ajuns, `not, `ntr-o [mecherie din sârm\,
conceput\ chiar de Gale. El e un soi de vr\jitor al capcanelor, le
concepe astfel `ncât s\ `ncovoieze puie]i care salt\ apoi captura,
ferind-o de animalele de prad\, echilibreaz\ butuci ac]iona]i de
declan[atoare delicate, construite din be]e, ̀ mplete[te co[uri pen-
tru prins pe[te din care nu exist\ sc\pare. ~n timp ce `naintez, re-
punând cu grij\ `n func]iune fiecare curs\, [tiu c\ n-o s\ pot
niciodat\ `nlocui ochiul lui care sesizeaz\ echilibrul, instinctul
care ̀ i spune prin ce loc va traversa prada o potec\. E vorba despre
ceva mai presus de experien]\. E un dar `nn\scut. A[a cum pot eu
lua la ochi un animal pe o bezn\ aproape de nep\truns, dobo-
rându-l totu[i cu o singur\ s\geat\.
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Când ajung `napoi, la gardul care `nconjoar\ Districtul 12,
soarele s-a ridicat destul de mult deasupra orizontului. Ca de obi-
cei, ascult o clip\, dar nu se aude niciun zumzet care s\ tr\deze
prezen]a curentului electric ̀ n ochiurile plasei. Se ̀ ntâmpl\ extrem
de rar s\ se afle sub tensiune, de[i ar trebui s\ fie electrificat\ tot
timpul. M\ strecor prin sp\rtura din partea de jos a gardului [i
ies pe Paji[te, la o arunc\tur\ de b\] de casa mea. De vechea mea
cas\. O p\str\m, pentru c\, oficial, e locuin]a atribuit\ mamei [i
surorii mele. Dac\ a[ c\dea moart\ `n clipa asta, ar fi nevoite s\
se `ntoarc\ acolo. Dar, `n momentul de fa]\, se simt fericite `n
noua cas\ din Cartierul ~nvin g\torilor, iar eu am r\mas singura
care folose[te mica proprietate unde am crescut. E adev\ra tul
meu c\min.

Acum m\ duc acolo s\ m\ schimb. Dau jos vechea jachet\ de
piele a tatei [i iau o hain\ din stof\ fin\ de lân\, care mi se pare
`ntotdeauna prea strâmt\ la umeri. ~mi `nlocuiesc cizmele de
vân\toare, moi [i uzate, cu o pereche de pantofi scumpi, de fa-
bric\, pe care mama `i consider\ mai potrivi]i pentru cineva cu
statutul meu social. Arcul [i s\ge]ile le-am l\sat `n scorbura unui
copac din p\dure. De[i timpul fuge cu fiecare tic-tac, `mi permit
s\ m\ a[ez câteva minute ̀ n buc\t\rie. F\r\ foc ̀ n sob\ [i f\r\ fa]\
de mas\, pare o cas\ abandonat\. Plâng dup\ traiul pe care `l du-
ceam aici. Abia reu[eam s\ ne câ[tig\m existen]a, dar [tiam unde
m\ `ncadrez, [tiam unde `mi era lo cul `n ]es\tura deas\ a vie]ii
noastre. A[ vrea s-o reiau, fiindc\, privind `n urm\, pare atât de
sigur\ fa]\ de cea de acum, când sunt atât de bogat\, atât de cu-
noscut\ [i atât de detestat\ de conducerea Capitoliului.

Un sunet tânguitor `mi `ndreapt\ aten]ia c\tre u[a din spate.
O deschid [i dau de Buttercup, b\trânul motan murdar al lui
Prim. Detest\ noua noastr\ locuin]\ aproape la fel de mult ca [i
mine [i o p\r\se[te `ntotdeauna când e Prim la [coal\. Nu ne-am
fost niciodat\ prea dragi unul altuia, dar acum s-a creat aceast\
nou\ leg\tur\. ~l las s\ intre, `l hr\nesc cu o bucat\ zdrav\n\ de
sl\nin\ de castor, ba chiar `l scarpin pu]in `ntre urechi.

– E[ti hidos, [tii, nu-i a[a? `l `ntreb.
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Se `mpinge `n mâna mea, dornic de mai multe mângâieri, dar
trebuie s\ plec.

– Haide, vino.
~l ridic `ntr-o mân\, `mi `n[fac traista cu vânat cu cealalt\ [i

ies `n strad\. Motanul se elibereaz\ dintr-o s\ritur\ [i dispare
`ntr-un tufi[.

Vârful pantofilor `mi apas\ prea tare degetele când p\[esc pe
trotuarul pavat cu zgur\. Scurtez drumul luând-o pe alei l\tural-
nice [i prin cur]ile din spate [i ajung acas\ la Gale `n câteva mi-
nute. Stând aplecat\ deasupra chiuvetei din buc\t\rie, mama lui,
Hazelle, m\ vede pe fereastr\. ~[i [terge mâinile de [or] [i dispare
ca s\ m\-ntâmpine `n pragul u[ii.

~mi place Hazelle. O respect. Explozia care mi-a ucis tat\l a
l\sat-o [i pe ea f\r\ so], cu trei b\ie]i [i cu un copil `nc\ nen\scut.
La mai pu]in de o s\pt\mân\ dup\ ce l-a adus pe lume, umbla pe
str\zi, c\utând de lucru. Deoarece trebuia s\-i poarte de grij\ be-
belu[ului, nu putea s\ lucreze `n mine, dar a reu[it s\ g\seasc\
ni[te negustori care i-au dat rufe la sp\lat. La paisprezece ani,
Gale, fiul cel mai mare, a devenit principalul sus]in\tor al fami-
liei. Era deja `nscris pentru tesere, care le d\deau dreptul la o ra]ie
s\r\c\cioas\ de grâne [i de ulei `n schimbul unor intr\ri supli-
mentare ale numelui s\u `n extragerea care `l putea transforma
`n tribut. Pe deasupra, `nc\ de pe atunci era un braconier `nde-
mânatic. Dar tot nu era de-ajuns pentru `ntre]inerea unei familii
de cinci persoane dac\ Hazelle nu-[i tocea degetele pân\ la os fre-
când ruf\rie. Iarna erau atât de ro[ii [i de cr\pate, `ncât sângerau
la cea mai u[oar\ atingere. F\r\ alifia preparat\ de mama, ar mai
sângera `nc\. ~ns\ Hazelle [i Gale au hot\rât c\ nici ceilal]i b\ie]i,
Rory, de doisprezece ani, [i Vick, de unsprezece, nici micu]a Posy,
care nu are decât patru, nu se vor `nscrie nici odat\ pentru tesere.

Hazelle surâde la vederea vânatului. Ia castorul de coad\, apre-
ciindu-i greutatea.

– O s\ ias\ o toc\ni]\ bun\ din el.
Spre deosebire de Gale, pe ea n-o deranjeaz\ aranjamentul nostru.
– {i blana e bun\, `i r\spund.
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E reconfortant s\ stau aici, cu Hazelle. S\ evalu\m calit\]ile vâ-
natului, a[a cum am f\cut `ntotdeauna. ~mi toarn\ ceai fierbinte,
din plante medicinale, ̀ ntr-o can\ ̀ n jurul c\reia ̀ mi strâng cu re-
cuno[tin]\ degetele `nghe]ate.

– {tii, m\ gândeam c\, dup\ `ntoarcerea din tur, a[ putea s\-l
iau când [i când pe Rory cu mine, afar\. Dup\ orele de [coal\.
S\-l `nv\] s\ trag\ cu arcul.

Hazelle d\ din cap, `ncuviin]ând.
– Ar fi bine. {i Gale vrea s-o fac\, dar el nu e liber decât dumi-

nica, pe care cred c\ prefer\ s-o p\streze pentru tine.
Nu pot `mpiedica ro[ea]a s\-mi inunde obrajii. Fire[te c\ e

stupid. E greu de spus c\ m-ar cunoa[te cineva mai bine decât
Hazelle. {tie ce m\ leag\ de Gale. Sunt sigur\ c\, de[i mie nu mi-a
trecut niciodat\ prin minte, o gr\mad\ de oameni au presupus
c\ ne vom c\s\tori `n cele din urm\. Dar asta se `ntâmpla `nainte
de Jocuri. Când cel\lalt tribut din district, Peeta Mellark, ̀ nc\ nu
anun]ase c\ m\ iubea nebune[te. Idila noastr\ a devenit o strate-
gie esen]ial\ pentru supravie]u irea ̀ n aren\. Numai c\, pentru el,
n-a fost doar o strategie. Nu sunt sigur\ ce-a fost pentru mine.
Iar acum [tiu c\, pentru Gale, n-a `nsemnat decât durere. Simt o
strângere de inim\ la gândul c\, ̀ n timpul Turneului Triumfal, eu
[i Peeta va trebui s\ ap\rem iar\[i `n postura de `ndr\gosti]i.

~mi sorb cu l\comie ceaiul, de[i e prea fierbinte, [i m\ `nde -
p\rtez de mas\.

– Ar fi mai bine s\ plec. S\ m\ fac frumoas\ pentru camerele
de luat vederi.

Hazelle m\ `mbr\]i[eaz\.
– S\ savurezi mâncarea.
– Pe deplin, spun eu.
Urm\toarea mea oprire e la Vatr\, locul `n care fac, `n mod

tradi]ional, grosul afacerilor mele. Cu ani `n urm\, nu era decât
un depozit pentru c\rbune, dar, când n-a mai fost folosit, a de-
venit un loc de `ntâlnire pentru tranzac]ii ilegale, care a prosperat
apoi transformându-se ̀ ntr-o pia]\ neagr\ permanent\. Dac\ atrage
elemente ale societ\]ii cu `nclina]ii criminale, atunci presupun c\
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locul meu e acolo. Vân\toarea `n p\durile din jurul Districtului
12 violeaz\ cel pu]in o duzin\ de legi [i se pedepse[te cu moartea.

De[i ei nu vorbesc despre asta niciodat\, le sunt datoare obi[ -
nui]ilor Vetrei. Gale mi-a povestit c\ Sae Unsuroasa a ini]iat o chet\
ca s\ ne sponsorizeze pe mine [i pe Peeta `n timpul Jocurilor.
Trebuia s\ se limiteze numai la Vatr\, dar o mul]ime de al]i oa-
meni au aflat [i [i-au dat obolul. Habar n-am cât s-a strâns, dar
pre]ul ori c\rui dar primit ̀ n aren\ era exorbitant. {i, din câte [tiu,
pentru mine a reprezentat diferen]a dintre via]\ [i moarte.

~nc\ mi se mai pare ciudat s\ trag de u[a grea, p\trunzând
`n\untru cu traista de vânat goal\, f\r\ nimic bun pentru troc,
dar sim]ind `n schimb greutatea monedelor din buzunar ap\ -
sându-mi [oldul. ~ncerc s\ ajung la cât mai multe tarabe cu
putin]\, cump\rând, pe rând, cafea, checuri, ou\, a]\ [i ulei. Ca
adaos, iau trei sticle de votc\ de la Ripper, o femeie ciung\, vic-
tima unui accident din min\, destul de inteligent\ ca s\ g\ seas -
c\ un mod de supravie]uire.

B\utura nu e pentru familia mea. E pentru Haymitch, men-
torul meu [i al lui Peeta de pe durata Jocurilor. E ursuz, violent
[i beat `n cea mai mare parte a timpului. Dar [i-a f\cut datoria –
mai mult decât datoria –, c\ci, pentru prima oar\ ̀ n istorie, a fost
permis\ declararea a dou\ tributuri drept `nving\tori. A[a c\, in-
diferent cum ar fi Haymitch, [i lui `i sunt datoare. {i asta pentru
vecie. ~i cump\r votca fiindc\, acum câteva s\pt\mâni, i s-a ter-
minat stocul [i nu se g\sea nici de vânzare, a[a c\ a fost nevoit s\
se ab]in\, tremurând [i zbierând la ni[te creaturi cumplite, pe
care numai el le putea vedea. A speriat-o de moarte pe Prim [i,
sincer vorbind, nici mie nu mi s-a p\rut prea distractiv s\-l v\d
`ntr-un asemenea hal. De atunci am `nceput s\ fac rezerve, pen-
tru cazul unei noi penurii de b\utur\.

Cray, [eful Ap\r\torilor P\cii din districtul nostru, se `n -
crunt\ când m\ vede cu sticlele. E un b\rbat `n vârst\, cu câteva
[uvi]e de p\r argin tiu `ntinzându-se piezi[ deasupra fe]ei lui
ro[co vane, lucioase.

– E prea tare pentru tine, feti]o.
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El [tie mai bine deoarece, `n afar\ de Haymitch, bea mult mai
mult decât oricine altcineva pe care l-am cunoscut vreodat\.

– A, e pentru mama, o folose[te la medicamente.
– Ei da, ucide aproape orice microb, spune, trân tind pe tarab\

o moned\ `n schimbul unei sticle.
Când ajung la Sae Unsuroasa, m\ salt pe tejghea [i comand

ni[te sup\, care pare dintr-un amestec de dovleac [i fasole. ~n timp
ce m\nânc, apare un alt Ap\r\tor al P\cii, Darius, [i cump\r\ un
castron plin. Când e vorba despre oamenii legii, el e unul dintre
favori]ii mei. N-o face pe grozavul [i ]ine de obicei la glume. Pro-
babil se apropie de treizeci de ani, dar nu pare cu mult mai vâr-
stnic decât mine. Zâmbetul [i p\rul lui ro[u, zbârlit `n toate
p\r]ile, `i dau un aer adolescentin.

– N-ar trebui s\ fii `n tren? m\ `ntreab\.
– Vin s\ m\ ia la amiaz\, `i r\spund.
– N-ar trebui s\ ar\]i mai bine? `ntreab\ din nou, `ntr-o

[oapt\ sonor\.
Tachin\rile `mi smulg un zâmbet, `n ciuda proastei mele

dispozi]ii.
– Poate o panglic\ `n p\r sau cam a[a ceva?
~mi atinge u[or coada `mpletit\ [i `i `ndep\r tez mâna.
– Nu-]i face griji. ~n momentul când vor termina cu mine, n-o

s\ m\ mai recuno[ti.
– Bine, face el. Ca varia]ie, s\ d\m dovad\ de pu]in\ mândrie

districtual\, domni[oar\ Everdeen. Hm?
Clatin\ din cap c\tre Sae Unsuroasa, cu o dezaprobare

pref\cut\, [i pleac\ s\ li se al\ture prietenilor s\i.
– Vreau castronul \la ̀ napoi, strig\ ea ̀ n urma lui, dar, fiindc\

râde, nu pare prea sup\rat\. Gale vine s\ te conduc\? m\ `n -
treab\ apoi.

– Nu, nu e pe list\, `i spun. ~ns\ ne-am `ntâlnit duminic\.
– Cred c\ ar fi trebuit s\ ajung\ pe list\. Fiindc\ e v\rul t\u [i

a[a mai departe, spune ea cu pref\c\torie.
Nu e decât o alt\ parte a minciunii inventate de Capitoliu.

Când eu [i Peeta am r\mas printre ultimii opt supravie]uitori ai

16



Jocurilor, [i-au trimis reporterii s\ scrie articole despre via]a
noastr\. Când s-au interesat de prietenii mei, toat\ lumea i-a
`ndrumat c\tre Gale. El era prea ar\tos, cu un aer prea b\rb\tesc
[i nicidecum dispus s\ zâmbeasc\ [i s\ fie prietenos `n fa]a came-
relor. ~ns\ sem\n\m pu]in unul cu altul. P\r negru, lins, piele
m\slinie, ochi cenu[ii. A[a c\ s-a g\sit un geniu care s\-l trans-
forme `n v\rul meu. Eu am aflat abia când am ajuns acas\, pe pe-
ronul g\rii, [i am auzit-o pe mama spunând:

– V\rul t\u e ner\bd\tor s\ te vad\!
M-am `ntors [i am dat cu ochii de Gale, de Hazelle [i de copii,

a[teptându-m\, [i ce altceva a[ fi putut s\ fac, decât s\ intru ̀ n joc?
Sae Unsuroasa [tie c\ nu suntem rude, ̀ ns\ pân\ [i o parte din-

tre oamenii care ne cunosc de ani buni par s-o fi uitat.
– Abia a[tept s\ se termine toat\ povestea, [optesc eu.
– {tiu, zice ea. Dar trebuie s\ treci prin toate [i s\ mergi pân\

la cap\t. Ar fi mai bine s\ nu-ntârzii.
~n timp ce m\ `ndrept spre cas\, prinde s\ ning\ `ncet. Cartie -

rul ~nving\torilor e la o distan]\ de vreo opt sute de metri de pia]a
din centrul ora[ului, dar pare pe de-a-ntregul o alt\ lume. O a[e -
zare distinct\, construit\ `n jurul unei frumoase peluze verzi,
pres\rat\ cu tufe de flori. Sunt dou\ sprezece case, oricare dintre
ele suficient de mare ca s\ cuprind\ zece de dimensiunile celei `n
care am crescut. Nou\ sunt pustii, a[a cum au fost `ntot deauna.
Cele trei aflate `n folosin]\ `i au drept proprietari pe Haymitch,
pe Peeta [i pe mine.

Atât locuin]a familiei mele, cât [i a lui Peeta eman\ str\luci-
rea cald\ a vie]ii. Ferestre luminate, fum ie[ind din co[uri,
m\nunchiuri de spice str\lucitor colorate prinse de u[ile din fa]\,
ca decora]iuni pentru apropiatul Festival al Recoltei. ~ns\ casa lui
Haymitch pare p\r\sit\, l\sat\ `n voia sor]ii, `n ciuda interesului
pe care [i-l d\ `ngrijitorul zonei. Odat\ ajuns\ `n prag, `mi fac
curaj – [tiind c\ o s\ fie scârbos –, apoi `mping u[a [i intru.

Nasul mi se `ncre]e[te imediat a dezgust. Haymitch refuz\ s\-i
permit\ altcuiva s\ se ocupe de cur\]enie, iar el ̀ nsu[i nu e ̀ n stare
de a[a ceva. Mirosurile de alcool [i de vom\, de varz\ fiart\ [i de
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carne ars\, de haine murdare [i de excremente de [oarece s-au con-
topit de-a lungul anilor ̀ ntr-o duhoare care ̀ mi umple ochii de la-
crimi. ~naintez cu greu printr-o harababur\ de ambalaje goale, de
cioburi [i de oase c\tre locul `n care [tiu c-o s\-l g\sesc pe fostul
meu mentor. St\ la masa din buc\t\rie, cu bra]ele r\[chirate pe
t\blia de lemn, cu fa]a `ntr-o balt\ de b\utur\, sfor\ ind vârtos.

~i dau un ghiont `n um\r.
– Scoal\-te! m\ r\stesc la el, fiindc\ am `nv\]at c\ nu poate fi

trezit cu delicate]e.
Sfor\itul `nceteaz\ pentru o clip\, `ntreb\tor, apoi re`ncepe.

~l zgâl]âi mai tare.
– Scoal\-te, Haymitch. E ziua Turului!
M\ str\duiesc s\-mping fereastra `n sus, inspirând adânc aerul

curat de afar\. Picioarele mele `[i fac loc printre gunoaiele de pe
podea, dezgrop un ibric de tinichea [i `l umplu cu ap\ de la chiu-
vet\. ~n soba de g\tit nu s-a stins cu des\vâr[ire focul [i reu[esc s\
conving cei câ]iva c\rbuni `nc\ aprin[i s\ se preschimbe `ntr-o
flac\r\. Pun `n vas ni[te cafea m\cinat\, destul de mult\ ca s\ m\
asigur c\ licoarea o s\ fie gustoas\ [i tare, [i ̀ l a[ez pe plit\, la fiert.

Haymitch e `nc\ rupt de lume. Fiindc\ nimic altceva n-a dat
rezultate, umplu un castron cu ap\ rece ca ghea]a, i-l v\rs `n cap
[i m\ arunc `ntr-o parte. Din gâtlej `i iese un sunet gutural, ani-
malic. Sare `n sus, azvârle scaunul la trei metri `n spate cu o lovi-
tur\ de picior [i flutur\ un cu]it. Am uitat c\ doarme ̀ ntotdeauna
strângând unul `n mân\. Ar fi trebuit s\ i-l smulg dintre degete,
dar mintea mea era prea preocupat\ cu altceva. Scuip\ blasfemii
[i spintec\ aerul pre] de câteva clipe, ̀ nainte de a-[i reg\si min]ile.
~[i [terge fa]a cu una dintre mânecile c\m\[ii [i se `ntoarce spre
perva zul ferestrei pe care m-am coco]at, pentru cazul c\ ar fi ne-
cesar s\ scap repede cu fuga.

– Ce faci aici? bolborose[te.
– Mi-ai spus s\ te trezesc cu o or\ `nainte de sosirea aparatelor

de filmat, r\spund.
– Ce? face el.
– A fost ideea ta, insist eu.
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Pare s\-[i aduc\ aminte.
– De ce sunt ud din cap pân\-n picioare?
– Nu te-ai trezit când te-am zgâl]âit, `i explic. Uite ce e, dac\

voiai s\ fii luat cu bini[orul, trebuia s\-l rogi pe Peeta.
– Ce s\ m\ roage?
Simplul sunet al vocii lui `mi r\scole[te stomacul, transfor-

mându-l `ntr-un nod de emo]ii nepl\cute, cum ar fi vinov\]ia, tri-
ste]ea [i spaima. {i dorul. Trebuie s\ recunosc c\ exist\ [i a[a ceva.
Numai c\ trebuie s\ fac\ fa]\ unei concuren]e prea dure ca s\
poat\ avea vreodat\ câ[tig de cauz\.

~l urm\resc pe Peeta traversând `nc\perea `n direc]ia mesei,
razele soarelui dezv\luind lic\rul z\pezii proaspete din p\rul lui
blond. Pare puternic [i s\n\tos, atât de diferit de b\iatul bolnav
[i ̀ nfometat pe care-l [tiu din aren\, pân\ [i [chiop\tatul abia dac\
i se mai poate observa. Pune pe mas\ o franzel\ cald\ [i strânge
mâna lui Haymitch.

– Te-am rugat s\ m\ treze[ti f\r\ s\ m\-mbol n\ve[ti de pneu-
monie, spune acesta din urm\, l\sând deoparte cu]itul.

~[i scoate c\ma[a murdar\, dând la iveal\ un maieu tot atât de
jegos, [i se [terge ap\sat cu partea uscat\.

Peeta zâmbe[te [i `nmoaie cu]itul lui Haymitch `n sticla cu
votc\ de pe podea. {terge lama cu poala c\m\[ii [i taie franzela
felii. Peeta ne ofer\ tuturor bun\t\]i proasp\t scoase din cuptor.
Eu vânez. El coace. Haymitch bea. Avem, cu to]ii, modul nostru
de a ne ocupa timpul, de a ]ine la distan]\ gândul la vremea ̀ n care
am fost concuren]i ai Jocurilor Foamei. Abia dup\ ce ̀ i ̀ ntinde lui
Haymitch col]ul pâinii se uit\ la mine pentru prima oar\.

– Vrei o felie?
– Nu, am mâncat `n Vatr\, spun. Dar `]i mul ]umesc oricum.
Vocea `mi sun\ nefiresc, e atât de oficial\. A[a cum a sunat de

fiecare dat\ când am vorbit cu Peeta dup\ ce camerele au termi-
nat de filmat fericita noastr\ `ntoarcere acas\ [i ne-am reluat
adev\rata via]\.

– Pentru pu]in, spune el, crispat.
Haymitch `[i azvârle c\ma[a undeva, ̀ n mijlocul harababurii.
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– Brrr. Voi doi trebuie s\ deveni]i mult mai prieteno[i ̀ nainte
de `nceperea spectacolului.

Bine`n]eles c\ are dreptate. Publicul se a[teapt\ s\ vad\ pere-
chea de `ndr\gosti]i care a câ[tigat Jocurile Foamei. Nu doi oa-
meni care abia dac\ se pot privi `n ochi. Dar eu nu spun decât:

– F\ o baie, Haymitch.
Pe urm\ m\ avânt peste pervazul ferestrei, m\ las s\ cad pe

p\mânt [i traversez peluza c\tre casa noastr\.
Z\pada a `nceput s\ se a[tearn\, [i `n spatele meu se `ntinde

un [ir de urme. M\ opresc la u[a din fa]\, scuturându-mi zloata
de pe pantofi `nainte de a intra. Mama a muncit zi [i noapte pen-
tru ca totul s\ arate perfect `n fa]a camerelor de luat vederi, a[a
c\ nu e momentul potrivit s\ las urme pe podelele ei str\luci-
toare. Nici n-apuc s\ intru bine c\ ea deja e acolo, `ntinzân du-[i
bra]ul ca [i cum ar vrea s\ m\ opreasc\.

– Nu-]i face griji, m\ descal] aici, spun, abandonându-mi pan-
tofii pe covora[ul de lâng\ prag.

Mama scoate un hohot de râs straniu, [uierat, [i `mi ia de pe
um\r traista de vân\toare plin\ cu provizii.

– Nu e decât z\pad\. Plimbarea a fost pl\cut\?
– Plimbarea?
{tie c\ am fost ̀ n p\dure o jum\tate de noapte. Pe urm\ ̀ l v\d

pe b\rbatul care st\ `n spatele ei, `n cadrul u[ii buc\t\riei. Arunc
o singur\ privire asupra costumului s\u f\cut la comand\ [i a tr\ -
s\turilor de o perfec]iune chirurgical\ [i [tiu c\ e din Capitoliu.
Ceva nu e `n ordine.

– A fost mai degrab\ ca la patinaj. Z\pada `n cepe s\ alunece
de-a binelea.

– A venit cineva care vrea s\ te vad\, m\ anun ]\ mama.
Are fa]a mult prea palid\ [i aud nelini[tea pe care `ncearc\ s-o

ascund\. M\ prefac c\ nu observ `n ce stare e.
– Credeam c\ nu trebuie s-ajung\ `nainte de amiaz\. A venit

Cinna mai devreme, ca s\ m\ ajute s\ m\ preg\tesc?
– Nu, Katniss, e..., `ncepe mama.
– Pe aici, te rog, domni[oar\ Everdeen, spune calm b\rbatul.
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Arat\ `n lungul coridorului. E ciudat s\ fii c\l\uzit `n propria
ta cas\, dar [tiu c\ nu e cazul s\ comentez.

M\ pun `n mi[care aruncând peste um\r un zâmbet lini[titor
pentru mama.

– Probabil alte instruc]iuni pentru tur.
Mi-au trimis tot soiul de materiale legate de itinerar [i de pro-

tocolul care trebuie respectat `n fiecare district. Dar, `n timp ce
m\ `ndrept spre u[a biroului, pe care n-am mai v\zut-o niciodat\
`nchis\ pân\ acum, `mi simt gândurile alergând. Cine e aici? Ce
vrea? De ce e mama atât de palid\?

– Intr\, ̀ mi spune b\rbatul de la Capitoliu, care a str\b\tut holul
`n urma mea.

R\sucesc mânerul str\lucitor, de alam\, [i trec pragul. Remarc
mirosurile contradictorii, de tran dafiri [i de sânge. Un b\rbat
m\run]el, cu p\rul alb [i cu un aer vag familiar, cite[te o carte.
Ri dic\ un deget, ca [i cum ar spune: „Acord\-mi o clip\.“ Apoi
se `ntoarce [i `mi st\ inima.

M\ uit `n ochii de [arpe ai pre[edintelui Snow.




