
TRCI

Af la
iruvnTA DE LA Fo$Tt AGENTT clA

cuvl SA CONVINGI PE ORICINE

sA Ir urstAttrtutnscA ToTUL

P]|ILIP ]lOU$TO]'l, llllIC]lAEL TLOYI

$t $u$Alll cARl'llctR0

autorii volumului,Spy the Lie

Comentariu de Peter Romary

Text intocmit de Don Tennant

Cuvant-inainte la edifia romdnl de lon Duvac

Traducere din en0lezi de Andreia'lrina $uciu

ad erllru I



Cuprins

Cuvdnt-inainte ta edi{ia romdnd (de lon Dwac) I 
i

Prefald 11

1 Despre spionaj gi reclamele TV: 
i

Extraordinara putere a gindirii pe termen scurt 19 :

2 De la cea mai buni la cea mai rea exclusivitate 29 '

3 Comutarea citre interogatoriu: CDi gi CDV 40

4 Demascarea spionului:
Arta de a crea monologul 49

5 Cum si-!i rostegti monologul 59

6 Cum si-fi croiegti monologul 68

7 Cum si gestionezi rezistenla
in timpul monologului 87

8 Goana dupi aur:
Cum si oblineli pepite de informafie 98

9 Megtegugirea unui monolog sincer qi empatic:
Ficfiunea ca opliune 109

10 Si nu faci riu 116

11 Studiu de caz privind exEagerea unui rispuns 126

12 Daci O.J. Simpson ar fi fdcut-o:
Interogatoriul care ar fi putut avea loc 142

13 Elefantul din cameri 161



Afla adcvtrul
n [il, ftNtrrnonfl 30sltumcmo

Ap€ndicele I. Explicafii privind aplicarea modelului
de extragere a adevirului in afaceri,
chestiunijuridice qi in viaga de zi cu zi:
Comentariu de peter Romary

Apendicele II. Totul incepe cu pregitire2 .

Apendicele III. Transcrierea adeviratului
interviu ini,tial cu O.J. Simpson

GIosar

Mulfumin
Despre autoi

i66

2n

235

251

267

275



Despre spionaj

si reclamele TV:
I

Extrao rd i n ara p ute re

a gandirii pe termen scurt

Sediul central al CIA din Langley, Virginia, s-a schimbat mult in
decursul anilor. Dar clidirea originari a acestuia, proiectati in anul

1950 de aceeagi firmi de proiectare din NewYork care a proiectat
gi clidirea sediului NaliunilorUnite din NewYork, este o structuri
masivi din beton care nu se schimbase aproape deloc pAni pe la
inceputul anilor'80 cAnd Phil Houston gi-a inceput misiunea ca

examinator la poligraf in cadrul Biroului de Securitate al Diviziei
Poligraf. Natura compartimentati a muncii prestate in cadrul CIA

insemna ci pulini angajafi aveau acces in mod frecvent in alte zone

ale clidirii decAt cele ale departamentelor in care lucrau, dar exista

un singur departament in care fiecare angajat ar fi putut avea ocazia

si lucreze la un moment dat. Acela era Divizia Poligraf.
Norma de lucru a examinatorilor la poligraf din cadrul Agenliei

era, cum se poate prevedea, destul de consistenti. lntre analiza-
rea persoanelor care doreau si se angajeze acolo, reinvestiga-
rea de rutini a angajagilor Agenliei gi investigarea ocazionali a
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cornportamentului presupus nepotrivit sau criminal , oice zia unui
agent continea foarte pufin timp liber. pentru phil ritmul era pal_
pitant, ca gi munca in sine. pentru un agent debutant cu un venit
spre mediu, Phil igi didea seama ci, in ciuda lipsei de experienti
la locul de munci, el devenea din ce in ce mai bun in ceea ce ficea
qi se bucura extrem de tare de fiecare oportunitate pe care o avea
pentru a-gi perfeqiona abilitifile. S-a bucurat qi de misiunea primiti
intr-o dimineati, gi anume aceea de a face o investigalie de rutini
unei angajate CIA, pe care o vom numi ,,Mary,,, aga cum se bucura
de orice alti misiune de care avea pafte. Nu pirea a fi nimic iegit din
comun in acest caz, dar gi asta era in reguli pentru phil. El recuno$_
tea ci abordarea unor cazuri de rutini ficea parte tot din meseria lui.

Mary era un coordonator de operafiuni de nivel mediu care iqi
petrecuse cel pufin o misiune in striinitate, o femeie destul de
simpli care nu fusese niciodati cisdtoriti gi care, foarte posibil,
starnise ceva admiratie la viata ei. Mai trecuse prin exercitiul poli-
grafului, aga ci procesul ii era cunoscut gi pirea si se simti con-
fortabil cand Phil incepu lista de intrebiri-standard din perioada
de pretestare. Dar orice confort pe care l-ar fi simlit nu duri mult.
cand Phil ajunse la intrebarea obligatorie daci mai lucrase weo-
dati pentru weun serviciu striin de informafii, comportamentul
lui Mary indici faptul ci intrebarea o deranja pentru un motiv sau
altul. Lucru cert, cand Phil o intreba acelagi lucru in timpul examini-
rii cu poligraful, deveni clar pentru acesta ci acolo era o problemi.

Era, de asemenea, clar ci, daci exista weo problemi care nece_
sita rezolvare imediati, aceea era problema unui rispuns nepotri-
vit la intrebarea: ,,Ai lucrat weodad pentru biietii ceirii?,, OricAt
de gravi ar fi pirut situafia, intuitia lui phil ii spunea acestuia ci,
orice provoca ingrijorarea lui Mary cu privire la acea intrebare,
era pufin probabil si fie ceva iegit de comun. La urma urmei, Mary
se potrivea mai degrabi profilului de fati bitrani rezervatr d.ecdt
celui de seducitoare de capi gi spadi. in stilul lui caracteristic calm
gi relaxat, ca in Carolina de Nord, phil gi-a inceput procesul de a
fora spre sursa problemei.



- Mury, asta se intAmpli tot timpul cu oamenii cu care vor-
bim, deoarece au ceva in minte care nu-i mare lucru, dar, pentru
nu se qtie ce motiv, cu cAt se gAndesc mai mult la acel lucru, cu

atdt el devine mai supiriior,-o asiguri Phil. Uneori este doarweo
omisiune nevinovati a weunui lucru, alteori este weo eroare de

judecati pe care o supradimensionim pentru ci suntem extrem
de preocupali si facem lucrurile corect.

Mary didu din cap afirmativ.

- Cred ci asta este. S-a produs o incilcare a protocolului de

securitate, spuse ea. Mary continui si explice ci in timpul unei
misiuni in striinitate din primii ei ani, folosise resurse ale guver-

nului pentru a face o favoare neautorizati unuia dintre localnici.

Dupi ce povesti detaliile incidentului, Phil deveni uqurat. Firi nicio

indoiali, ceea ce fdcuse Mary era o incilcare flagranti a regula-

mentelor. Dar Phil. qtia ci acest lucru se intAmpli mai des decAt

angajalii Guvernului Statelor Unite care lu.cteazi in afara grani-

lelor indriznesc si o recunoasci. Totuqi, problema trebuia si fie
rezolvati in weun fel sau altul.

- inleleg, didu Phil din cap pentru a-gi consola interlocuto-
rul. Nu eqti prima care face acest lucru. Apoi zAmbi. Hai si vorbim

despre acest lucru ca si te eliberezi definitiv de povari, in reguli?
Acel localnic era o cuno$tin}e de-a ta?

- Da, era o cuno$tinfa, sPuse Mary.

$i mai era ceva. Ceva mult mai important. Conversalia duse

spre o serie de mirturisiri care aveau si-l lase pe Phil impie-
trit de uimire. Aceasti cunogtinfi, il vom numi ,,Fermecitorul",
lucra, din intimplare, pentru guvernul firii respective. Pe misuri
ce interviul avansa, Mary ii dezvilui lui Phil faptul ci, de fapt,

Fermecitorul lucra pentru guvernul acelei liri ca agent de infor-
magii. Dezviluirile deveneau tot mai serioase pe misurd ce treceau

orele. La sfArgitul celei de-a doua zile, Mary recunoscu faptul ci ea

gi Fermecitorul avuseseri o relalie amoroase.

Phil recunoscu acum situalia in care un coordonator de ope-

rafiuni CIA de nivel mediu avusese relalii intime cu un agent de
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informalii striin. Ce-o fi impirtigit ea cu Fermecitorul in timpul
intalnirilor lor intime? phil gtia ci era esenfial si o faci pe Mary
si ii spuni orice i-ar fi putut divulga Fermecitorului. Jena lui Mary
la acel moment era evidenti - plAngea. Fhil igi didu toati silinla
si faci procedura cAt mai pu;in dureroasi.

- Mury, spuse Phil cu bldndefe, hai si nu scipim din vedere
situatia cu care ne confruntim aici. Nu e ca gi cum ai fi spion. Nu
se pune problema ci i-ai fi spus totul. Daci totul a fost doar o dis-
cufie in timpul unei conversafii intime, trebuie doar si vorbim
pufin ca si clarificdm acest lucru.

Deodati, Mary s-a oprit din plAns gi s-a uitat in sus spre phil.

- Phil, nu lnfelegi, $opti ea. Chiar i-am spus totul.
Cu acele cuvinte phil parci fusese lovit direct in stomac,

declangand instantaneu un amestec de emolii care probabil sunt
aproape de ceea ce simte cineva care sose$te primul la locul unui
accident tragic. Pe misuri ce enormitatea unei astfel de sarcini se
dezviluie, instinctul preia controlul, emotiile sunt date la o parte,
iar siguranfa gi securitatea celorlalti devin esenfiale. in meseria
lui Phil, aceasti etapi finea de atingerea unui aspect numit de
citre psihologi ,,fluenta ideatici" - abilitatea de a schimba fluxul
gindirii instantaneu dupi cum o cere situajia. phil avea aceasti
fluengi inniscuti.

- OK, hai si vorbim despre asta, spuse phil. El incepu atunci
ceea ce aveau si fie citeva zile de interogare, iar mirturisirile lui
Mary curgeau intr-un ritm de neoprit. li daduse Fermecdtorului
toate informatiile. ldentificase fiecare divizie. Dezviluise fiecare
operafiune. Ficuse gi ii diduse fotografii ale intregului sediu. gi
transmisese informatii contindnd identitatea completi gi fotografii
cu fiecare resursi umand gtiuti de ea. Era un singur cuvAnt care si
califice ceea ce ficuse ea: spionaj.

Cu totul, Phil petrecu opt zile lucrAnd la cazul lui Mary. Una
dintre acele zile se concentri asupra chestiunii privind ceea ce
Fermecitorul ii didu in schimb pentru acele informatii. Maryrecu-
noscu ci primise ,,cAteva bijuterii de la e1,,, dar nu se mai referi la



nimic altceva. Clzu la testul poligraf la intrebarea privind com-
pensafia suplimentari.

Echipa de contrainformafii a Agenliei fusese linuti la curent
cu totul in aceasti perioadi, a$a cum fusese gi FBI-ul. pe misurd
ce Phil vorbea cu Mary, deveneau tot mai clare unele aspecte. Deqi
Mary nu recunoscu'niciodati, iegi la iveali ci Fermecitorul nu
lucra doar pentru serviciul secret din acea !ari. El era agent sgcret
gi pentru serviciul secret inamic al unui alt guvern striin. $i lucru-
rile deveneau din ce in ce mai grave. in timpul misiunii lui Mary
din acea lari striini, unul dintre agen,tii nogtri fusese ucis. Agentia
nu se indoia de faptul ce moartea lui era legati de weo misiune,
dar nimeni nu igi didu seama la acel moment cum fusese compro-
misi operafiunea. Mary recunoscu faptul ci aceea era una dintre
operafiunile pe care i le dezviluise Fermecitorului.

Phil o ura pe Mary pentru aceasta. Fie cd aceste sentimente
erau corecte sau nu, cAnd Phil afli despre tridarea lui Mary - nu
doar in ceea ce priveqte Agenfia, ci gi pe fiecare birbat, femeie gi
copil din lari - o disprelui cu toati fiinta lui. Cu toate acestea, pe
misuri ce interogatoriul continua, blAndetea lui phil nu a incetat
niciun moment. La sfArqi.t'l celei de-a opta zile, cAnd se termini
totul, Mary se apropie de Phil gi il imbri,tiqi.

- Mullumesc, Phil, spuse ea. Mulfumesc cd m-ai inleles.

Enormitatea cazului nu-i scipase niminui din FBI (Federal
Bureau of Investigation) qi cu atAt mai pulin directorului adjunct
al Biroului. ln ziua imediaturmitoare dupi ce Marymirnrrisi ci ii
spusese ,,totul" Fermecitorului, directorul adjunct se afla in biroul
lui William Kotapish, directorul cu probleme de securitate al CIA,
qi era pus la curent de Phil. Cind Phil ii relati acestuia despre ceea
ce Mary recunoscuse ci ii transmisese Fermecitorului, directorul
adjunct al FBI-ului fu gata si preia acest caz pe care il vedea clar
drept unul de spionaj. Un ofiler de la contrainformatii al Agenfiei,
care participa gi el la intilnire, interveni, spundnd ci ancheta lui
Phil era inci in plini desfiEurare.
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O adolescenti de qaisprezece ani, pe care o vom numi ,,Judy", a

lisat si-i scape ceva intr-o conversagie obignuiti cu o dispecera la
o secfie de poli,tie locali. Judy, care lucra la seclie ca membru din
echipa Polifi$ti Exploratori, un program polilienesc auxiliar pentru
tineri, ii menlioni dispecerei ci fusese implicati in relagii intime
cu un ofiler de polilie. Ceea ce Judy nu gtia Ia acel moment este ci
ofilerul de polifie, pe care il vom numi ,,Ralph", gi dispecera erau
implicati intr-o relafie.

Dupi cum vi putegi imagina dispecera a fost furioasi gi a rapor-
tat incidentul gefului poliliei. Ralph, un tAndr chipeg de douizeci
$i patru de ani care era plicut de toati lumea din departament, a

negat cu vehemenji acuzalia legati de un episod de masturbare
reciprocd ln camioneta lui Ralph. Ca urmare a unei investigatii
interne, toati lumea implicati - geful politiei, locotenentii, ser-
genfii; procurorul de la parchetul local - credea ci Ralph spunea
adevirul gi ci Judyinventase toati povestea. Chiar gi tatil lui Judy
fusese auzitintimp ce lipa la ea: ,,Vreau si incetezi cu minciunile
astea ticiloase gi si le spui adevirul!"

Descrierea pe care Judy o fdcu trdsiturilor fizice ale organelor
genitale ale lui Ralph era incorecti (o si vi scutim de toate deta-
liile) qi se pare ci erau ni$te neconcordante in povestea ei privind
locul unde s-a petrecut totul. Dar ceea ce i-a conyins cu adevirat pe



investigatori ci femeia minlea era ,,lipsa emotiei,, fetei in timpul
repovestirii detaliilor incidentului. Erau siguri ci un comportament
al unei fete de qaisprezece ani intr-o asemenea situafie trebuia si fie
aseminitor celui al unei victime traumatizate a unui viol in cazul
in care ar fi spus adevirul, aga ci stipanirea de sine de care didea
dovadi in relatarea incidentului era vizuti ca un semnal de alarmi
evident. Dar Judy rimase de neclintit in varianta ei.

Atunci gi-a ficut Michael intrarea in sceni. Fusese chemat si o
intervieveze pe Judy gi si confirme ci aceasta minfea.

Totul preconiza o zilungi. Era un drum de patru ore cu magina
pani in oragul unde se afla departamentul de polifie gi Michael avea
programat interrriul cu Judy dimineata devreme. pe misuri ce inter-
viul progresa, Michael recunoscu, gi inci destul de repede, ci exista o
explicatie plauzibili pentru stipanirea de sine a fetei in timpul rela-
tirii povegtii: era o participante entuziasti gi chiar spera la o astfel
de intAlnire cu Ralph. Era oricum altcumva, dar nu traumatizati.

Pe parcursul interviului, Michael observi indeaproape trisi_
turile de comportament verbal gi nonverbal ale lui Judy, manifes-
tate ca rispuns la intrebirile lui, gi formuli o concluzie cu un grad
mare de siguranfi: Judy spunea adevirul. Asta insemna ci Michael
trebuia si aibi o discu,tie cu Ralph.

Dupi ce-gi formuli concluziile in urma interviului cu Judy,
Michael se intalni cu geful politiei in biroul acestuia impreuni cu
algi cativa ofileri care mai investigaseri cazul. Furi cu totii impie-
trili de uimire cand auziri ci pdrerea lui profesionali era ci Judy
spunea adevirul. Dar geful polifiei nu eziti. Ralph era acasi dupi
ce i se diduse liber de la serviciu, cu zile plitite, pentru a agtepta
rezultatul investigaqiei. geful potitiei l-a sunat gi i-a ordonat sd se
prezinte imediat la secfie pentru un interviu cu Michael.

Dupi cum am precizat in capitolul 6, este esential pentru cineva
care ia un interviu si aibi cat mai multe informatii despre trecu-
tul celui ciruia i se realizeazi interviul pentru a incorpora aceste
informafii in monolog, daci s-ar intampla ca interviul si fie trecut
in modalitatea de interogare. Michael gtia ci Ralph se retrisese
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din Marina SUA cu onoruri gi ci era divorlat avAnd o reputatie de
donjuan in comunitate.

Un lucru gtiu ci e sigur in astfel de cazuri: cu cAt gtim rnai multe
despre evenimentele mai putin fericite din viala unei.persoane,
cu atAt vom fi mai bine echipali pentru a dezvolta o strategie de
interogare eficienti. Aceste evenimente ar putea include dificulteti
financiare, dependeti de droguri sau alcool, probleme in relagii
amoroase, faptul de a fi fost crescut intr-o familie cu un singur
pirinte sau o familie firi posibilitdti, abuz fizic, discriminare rasi-
ald sau sexuali, probleme cu angajarea sau pur gi simplu ghinion.
Toate aceste situatii sunt teren fertil, bun de exploatat, in timp ce

ne construim rafionalizirile in cadrul monologului.
in timpul unui interviu de investigafie nonacuzator, persoana

care ia interviul artrebui si profite de orice oportunitefi care s-ar
putea ivi pentru a incepe si planteze semintele pentru eventuali-
tatea unui interogatoriu ulterior. in interviul lui Mibhael cu Ralph
o astfel de oportunitate s-a ivit cAnd a aflat ci presupusul compor-
tament inadecvat al lui Ralph fusese caracterizat de investigatori
in termeni extrem de duri. Iati cum s-a desfiqurat totul:

Michael: Cum ai aflat despre acuzaliile care ti se aduc?

Ralph: Mi pregiteam sd ajung Ia serviciu gi mi s-a spus si vin si
mi intAlnesc cu qeful. M-am gdndit atunci ci sunt doar doui
motive pentru care cineva e chemat si se intAlneasci cu geful -
cind faci ceva bine sau cAnd faci ceva riu. Aga ci m-am prezen-
tat la serviciu gi m-au pus pe un scaun gi geful mi-a spus care
erau acuzatiile - ci o molestasem pe Judy. Nu am qtiut ce si
cred. Aga am aflat despre toate astea.

Michael: Aqa a numit eI asta - ,,molestare"? Asta-i cuvAntul pe

care l-a folosit?
Ralph: Da.

Michael: Ei bine, ista-i un cuvAnt cam dur.
Ralph: Da.

Michael: Cum te-ai simtit cand a spus asta?



Ralph: Ca gi cum viala mi-ar fi stat in loc. Astea sunt acuzatii grave.

Nu mai puteam gAndi. Nu $tiam ce se mai spun.

[Michael se gindea Ei, Ralph, ce-ar fi fost sd fi spus NU AM FACW
A$ACEUA|I

Michaet Ce-ai spus?

Ralph: N-am spus nimic. Pur qi simplu m-au dus in alti cameri qi

am vorbit cu investigatorul de la Departamentul Juridic.

Din acel scurt schimb de replici, Michael gi-a dat seama ce un
obstacol psihologic major pe care trebuia si-l depiqeasci in timpul
acestui interviu era acela de a reincadra acuza.ia, astfel incAt si
nu fie prezentata ca gi cum Judy ar fi fost ,,molestati'!. Trebuia si.

foloseasci un termen mai blAnd gi acceptabil psihologic, precum

,,atingeri nepotrivite".
Un alt mijloc de a descoperi potenfialele obstacole psihologice

care vor trebui depigite in timpul unui interviu este pur gi simplu
acela de a intreba. O intrebare ipotetici poate fi extrem de efici-
enti, aga cum a demonstrat Michael in acest caz:

Michaeh Daci cineva ar fi ficut ceea ce spune Judy ci s-a intAmplat

in aceasti situagie, de ce crezi ci ar ffebui si se teami acea per-

soani? Care ar fi cel mai mare motiv al acelei persoane pentru
' a nu dori si spuni adevirul despre acest lucru? Care ar fi cea

mai mare temere a sa?

Ralph: Ca gi cum daci ag fi ficut-o eu?

Michael: Tu sau oricare altcineva care ar fi ficut ceva aseminitor
cu ceea ce spune Judy ci s-a intimplat,

Ralph: Cred ci daci el ar fi adult gi ea este minori..., cred ci ar
putea merge la inchisoare sau ceva de genul ista.

Bingo! Acea noui informagie avea se fie aur curat intr-un inte-
rogatoriu. Acum Michael gtia ci obstacolul psihologic cel mai mare
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pe care il avea de depigit pentru a transforma ,,nu,,-ul lui Ralph
intr-un ,,da" era frica lui de a merge la mititica in eventualitatea
in care ar mirturisi.

Michael obginuse destule informatii pentru a fi convins cu ade-
virat ci Ralph minfea, aga ci era timpul si treaci in modalitatea
de interogare. Asertiunea lui de tranzitie lui forma unui CDV gi
incepu prin a spune cum gi-a dat seama ci Ralph nu era sincer:

Michael: in fond, ceea ce putem face acum este, pebazafelului
in care arati, se comporti gi vorbegte o persoani, se determi-
nim daci spune adevirul sau nu. pentru ci oamenii fac anumite
Iucruri gi zic lucrurile in anumite feluri atunci cind spun adevi-
rul gi fac anumite lucruri gi zic anumite lucruri atunci cdnd nu
spun adevirul. $i, sincervorbind, Ralph, in cazul de fali,pebaza
unor comportamente verbale gi nonverbale pe care le-ai mani_
festat in timpul interviului nostru gi pe baza investigagiei insegi,
nu incape indoiali ci au existat relatii sexuale intre tine gi Judy.

Ralph: flinigte.]

Este important se menflonim aici ci pe parcursul interogatoriu-
lui trebuie si rimAneli ferm in modalitatea pe care o numim pA1.

Asta inseamni ci trebuie sd privili gi sd ascultafi simultan pentru a
urmiri comportamentul verbal gi nonverbal al subiectului. Dincolo
de avantajul evident de a determina adevirul gi ingelitoria, acest
model de evaluare serve$te ca o harti pentru a urmiri progresul sau
lipsa acestuia pe misuri ce se desfiqoari interogatoriur. in acest
caz, incapacitatea lui Ralph de a nega a reintirit aprecierea inifiali
ci Ralph minfea gi ci Michael era pe drumul cel bun.

Michael ii oferi lui Ralph un motiy de a spera, alunecAnd in
monologul lui, de weme ce Ralph inci mai opunea rezistenfi.

Modalitatea PA - in original L2, cici cele doui verbe folosite in limba
englezi_sunt look Eilisten. ln traducere, a trebuit si optim pentru abrevie-
rea PA de la verbele corespondente ,,prive$te.. ql ,,asculta.,. lN. r.)



:

Michael: Dar vestea buni este ce toate comportamentele verbale 9i

nonverbale pe care le-ai manifestat mi-au aritat ci nu egti ceea

ce ag numi un agresor sexual tipic. Nu egti nici micar aproape

de aga ceva. Deci voi putea spune cu siguranli ci nu egti nea- 
.

pirat o amenintare Pentru nimeni.

Odati ce vom intra in detaliile acestei probleme, intuilia

mea este ci vom descopreri ce totul a fost probabil ideea lui

Judy gi ci tu nu ai ficut absolut nimic pentru a incuraja acest

lucru qi ci nici nu ai forfat nimic, dar aqa au evoluat lucru-

rile. Cu tofii facem erori de judecati. Dar pentru ci lucrezi in

poligie, nimeni nu wea sa-fi ponegreasci renumele. Pot spune

numai dupi ce am vorbit cu tine ci egti un ofiler de polilie

extraordinar.

Nu weau si-!i aduc vreun prejudiciu de imagine sau ceva

de genul acesta. Dar ce s-a intdmplat aici, ceea ce voiam si sub-

liniez, este ci ei trebuiau si-gi fi dat mai bine seama de toati

situalia. Firi ca tu si fi facut ceva gregit, au cam bigat frica in

tine gi te-au pus intr-o posturi din care este greu si spui ade-

virul. Daci ei nu ar fi etichetat totul drept,,molestare", cred ci

te-ai fi inleles cu ei. Daci te-ar fi tratat diferit, cred ci ai fi spus

,,Da, a fost un gest prostesc Ai nu ar fi trebuit si-l fac"' Dar apoi

au inceput si arunce cu acele cuvinte care m-ar fi speriat 9i pe

mine. $ipentru ci egti nou in profesie gi pentru ci eqti neexpe-

rimentat, nu gtii cum sti treaba cu aceste lucruri administra-

tive. Ji-e frici de modul in care lumea s-ar uita la tine' Toati

lumea cu care am vorbit are numai cuvint'e de laudi la adresa ta

qi asta nu o si schimbe doar de la un lucru prostesc ca acesta'

. Ei, daci ai fi forfat-o pe Judy, daci ai fi imbitat-o sau daci

i-ai fi dat droguri sau ai fi profitat de ea intr-un asemenea

mod - vezi tu, atunci ar fi fost un cu totul alt lucru. Dar nimic

din toate acestea nu s-au intAmplat. Daci Judy ar fi avut opt sau

noui ani, ar fi fost cu totul altceva. Dar ea are aproape optspre-

zece ani. Este aproape un adult' $i douizeci gi patru de ani nu-i

aqa de mult. Nu egti cu mult mai mult peste virsta ei.


