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Capitolul 1

Cate

Aveam in liceu o prieteni care, atunci
cdnd situafia era nasoal5 riu, folosea o vorb5:

,,e groasi ca capu'de rigoi". Ci in butoaie pline

de rahat tot intram, dar cAnd era chiar nasol,

atunci era groasi treaba. Ca capul de r5!oi.
Ca acum.

Totul a inceput acum 2 ore, cAnd am intrat
in nenorocitul ista de hotel de 5 stele :din

Hollywood. Din fericire, nici dracu nu mi gtia

pe aici, iar asta era gi ideea.

Nu degeaba ani de zile, orice interviu am

dat in numele companiei pe care o conduc,

am refuzat sd mi se faci poze, iar dacd cineva

a reugit vreodati si imi facl o pozd., Deanne

gi Tara s-au ocupat imediat de site-ul respec-

tiv. CAt despre ziare, acestea au fost trecute cu

vederea, nu foarte multi lume fiind interesati
de cine este Catherine DeVille, mo;tenitoarea
producitorului de magini,,Devils Automobile".
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Au scris cdteva articole prin revistele gi ziarele

de specialitate, dar in rest, am stat ascunsi cAt

am putut de mult gi foarte puline persoane au

acces la mine, pentru a mi recunoagte ulterior
pe stradS.

Din fericire, pdrinfii mei au continuat sd

fie imaginea companiei, chiar daci s-au retras

din activitate $i m-au numit responsabilul pen-

tru ce se intAmpl5, fiind foarte mullumifi de ide-

ile mele gi cifrele foarte bune pe care le obgin in
fiecare an.

Cel mai frumos momentpentru mine a fost

cAnd tata mi-a spus cd ii pare rdu cd nu m-am

nlscut mai devreme, ca sI imi predea totul cu

mul;i ani inainte. Tot atunci, el ;i mama mi-au

recunoscut cd fac o treabd mai buni decAt au

tdcut ei pAni atunci gi ci nu igi puteau dori pe

cineva mai perfect pentru a prelua responsabi-

litdlile companiei. Singura mea condilie a fost

cafaf,a mea sd nu apard pe niclieri gi ei si con-

tinue si fie cei care vor reprezenta compania la

baluri caritabile gi alte evenimente mondene,

unde cineva ar putea sI imi facd vreo pozl.
Aveam 27 deani. Micullorgeniu. Deatunci,

lucrurile continud si creascd si sd se dezvolte
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la fel de bine gi aranjamentul nostru si funcfio-
neze perfect.

PAnd azi. Cdnd m-a mAncat in cur sd vin in
hotelul dsta, imbrdcatd ca o pipi!5 intr-o rochie
neagrd, scurti, cu paiete. PAnd;i pirul mi l-am
nuanlat in blond, pentru a fi siguri ci elimin
orice gansd de a fi recunoscutd. Mi-am stricat
eu frumusefea de gaten natural...

$i vi intrebafi ce caut in hotelul ista imbri-
catd ca o prostituat5?

Un telefon mobil.
Am o gentu!5 micd in care nu am decdt

doud hdrtii de 20 de dolari gi o cutie de prezer-
vative. Cd cici e de ajuns pentru o paraguti, in
cazul in care cineva imi verifici geanta. Tele-
fonul meu mobil ;i cheile de la magind sunt in
geanta idioatei de Miranda, asistenta mea, care
se pare ci a avut un accident ugor de magini, in
timp ce venea spre mine, chiar in magina mea,
pupAnd in cur un jeep gi acum umbli pe la poli-
lie pentru a o da la pace cu goferul cel5lalt.

Aga cd eu am rimas singuri in misiunea
asta, doar cu o cascd minusculi in ureche, unde
vocea Deannei imi line companie.

Deci, care e povestea cu telefonul curului,
vi intrebafi? Simplu.
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La bar sunt doi blrbafi. Unul pipiie de zor

o femeie, sau cel pufin aga pare, dar nu a9 biga

mAna in foc cI nu e un travestit foarte sexy' Celi-

lalt bea linigtit dintr-un cocktail 9i butoneazd de

zorlatelefon. Acel telefon. Individul acesta este

actualul gagic al surorii Mirandei, venit cu prie-

tenii lui la o petrecere a burlacilor dati de unul

dintre colegii lui de la job.

Rolul meu e simPlu: si md bag in seamd

cu el gi sd vdd daci e capabil sd o ingele pe sora

asistentei mele, furAndu-i totodatd telefonul

pentru a verifica dacl el in acest timp se con-

verseazd gi cu alte gagici.

Totul trebuia sd dureze maxim jumitate

de ori, timp in care Deanne gi Tara, ajutate de

un microcip pe care eu trebuia si il lipesc de

telefonul acestuia, in timp ce il;ineam de vorbi,

ii frceau o copie gi extrigeau toate datele nece-

sare din telefonul lui.

Acum nu md intrebali de ce m-am oferit sd

fac eu treaba asta murdari intAmplarea a fdcut

ca eu si am o intAlnire in sdptdmina urmd-

toare chiar in acest orag, iar lacrimile de croco-

dil ale Mirandei, ingrijoratd pentru sora ei, gata

aproape si fugd in lume cu individul acesta mai
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mare cu aproape zece ani decAt ea pe care il
iubea la nebunie, m-au induio;at prea tare ;i am
zis cd, trebuie sd o lecuiesc pe micula sori, ari-
tAndu-i ceea ce eu gtiu deja: tofi blrbafii sunt
curve. $i de acea noi trebuie si fim gi mai curve
decAt ei. $i nu vorbesc doar de activitatea la pat.

O leclie durd pentru o fati de aproape 20
de ani, dar din fericire gi ea a fost de acord si ii
testdm iubitul.

Singurele excepfii de birbafi, care meriti
tot ce e mai bun pe lume, sunt cei trei birbali
care gi-au fficut prezenla in viafa prietenelor
mele cele mai bune, fiind singurii care au dove-
dit ci gi-ar da gi viafa pentru ele.

insi eu gi Tara am rimas inci singure. Ea

inci speri si il giseasci pe alesul inimii, eu am
renuntat de mul;i ani si mai visez la cai verzi
pe perefi. Trdiesc de prea mulpi ani intr-o lume
a birbafilor; incAt si mai fiu capabili si cred ci,
in spatele privirilor lascive alintite asupra sAni-
lor femeilor; se ascund ;i sentimente pure de
iubire. Vrdjeali!

Astfel, de ani de zile am funcfionat pe o alt-
fel de abordare: nu md fute un bdrbat, ci eu il fut
pe el. $i nu am regretat nicio secundd acest stil
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care mi-a ferit inima de farmecele Don fuanilor
pe care i-am intAlnit PAni acum.

$i aga am ajuns aici. in acest hotel. Nu si ii
dovedesc copilei aceleia, intr-un mare moment

de-al meu de plictiseali, ci acest birbat o

iubegte cu adevdrat, ci si ii dovedesc ci birbalii
nu sunt de incredere gi ci toli !i-o trag cu prima

ocazie.

M-am apropiat de cei doi, chiar daci

Deanne m-a anunlat de tamponarea ugoari a

Mirandei, care o impiedici si ajungi la hotel

pentru a face poze inculpatului 9i pentru a

mi lua de aici, cAnd misiunea mea se termina.

Decid sd merg mai departe, daci tot am ajuns

pAnd aici, chiar daci sunt singuri. Deanne este

constant cu mine ;i daci situafia ajunge intr-un

punet in care am nevoie de ajuto4 va interveni.

Ne vom mullumi doar cu filmdrile camerelor

din hotel, pe care tot fetele mele le vor obgine 9i

cu ceea ce vom gisi in telefon.

Blondul care pipiie fiin;a aia extrem de far-

dati se bagi imediatin seami cu mine, aproape

uitAnd de creatura magici de ldngd el. Dar pen-

tru a scdpa mai repede de aici, imi manifest

imediat interesul pentru prietenul lui, care imi

oferi imediat un cocktail.
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ZAmbetul tAmpit de pe fala lui imi spune
ci sunt pe drumul cel bun.

lmediat lacalizez telefonul. Este in buzu-
narul lateral al sacoului pe care il poarti, aga ci,
dupi ce il vid cum devine mai relaxat in pre-
zenla mea, mi-e foarte ugor si md apropii de el,

goptindu-i vorbe dulci gi si ii scot telefonul din
buzunar.

Tot ce trebuie sI fac este sd md duc la baie,

si lipesc micul cip pe interiorul carcasei gi sd

mi intorc cu telefonul la el.

Doar cd apuc si fac doi pa;i gi o namild de

om mi prinde de braf.

- Nu chiar aga de repede pipugS.

Imediat lAngd noi igi face gi aparifia vic-
tima mea.

- Las-o, fimmy, ci e cu mine.

- E pe mi-ta! se rdstegte acesta cu o voce

groasS. Taci dracu, prostule, ci te furi pe fali gi

nu ili dai seama.

Rahat. M-a vizut cd am luat telefonul?!

- De 10 minute mi uit cu geful la tine cum
te prostepte curva asta gi tu nu ili dai seama.

Mi incrunt. Me face pe mine curvd? A... stai
ci dsta imi e rolul. Da. Trec cu vederea.
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Victima mea se uite in jur gi privirea lui se

fixeazd, pe o persoani pe care nu reutesc sd o

vid, venind spre noi, din spatele meu, iar bragul

puternic al gorilei nu md lasi si md migc. Vic-

tima mea se albegte la fagd, dar eu nu pot sd nu

mi simt intr-un mare cicat. Cum dracu scap eu

de ei?

- Malcolm, aud o voce calmd, dar rece in
spatele meu. igi recomand sd te duci in camera

ta si te odihnegti gi discutim mAine dimineafi.
Acesta aprobl din cap, cu o fafi vinovati,

de parcd ar fi omorAt un cdlel gi nu pot sd nu md

strAmb cu dezgust. Ce birbat e ista? Pleaci cu

coada intre picioare gi nici nu cere o limurire,
sd nu mai pomenesc de telefonul lui care este

incd la mine in gentufd.

Profit de momentul acesta gi rni migc

brusc, eliberAndu-mi din strAnsoarea gorilei gi

intorcAndu-mi spre birbatul din spatele meu.

$i dau de cei mai pdtrunzitori ochi, care mi
fixeazl,la mai pufin de un metru.

Are cam 35 de ani, plrul mai lung decAt al

majoritilii bdrbafilor, barba mai mare de o sdp-

timAni, mai inalt cu un cap decAt mine, chiar

dacd sunt gi eu destul de inalti datoriti tocuri-
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lot el md depdgegte doar cu cAgiva centimetri.
Are un look care pare neingrijit dar dupd hai-
nele pe care le poartd, igi pogi da seama ugor ci
este foarte atent cu aspectul lui.

Se incruntl un pic;i tot corpul meu ia foc.

Este cel mai sexy birbat pe care l-am vdzut in
viala mea. Sau cel pufin in foarte mulgi ani.

lnima imi bate cu putere ;i se apropie ugor
de mine, pentru o secundS, apoi se di inapoi.

- Dupi parfumul pe care il porli tmi dau
seama cI nu egti una ieftind. intrebarea mea

este dacd egti doar o prostituati sau un spion.

- Spion?!

Hai cd la asta nu mi agteptam.

- Altfel nu imi explic ce voiai si faci cu

telefonul lui Malcolm, care are in el nigte date

destul de confidenfiale.

- Nici nu gtiu ce dracu face Malcolm gi

pAni azi nu l-am vlzut in viafa mea. Eu doar
incercam si inscriu ceva azi, zic incercAnd si
par relaxati.

Mergea o gumd de mestecat acum, si fac

un balon, dar din pdcate nu am.

Birbatul vrea si mai spund ceva, dar vocea
groasi a gorilei il opregte

1,4 15



HANNA LEE

- $efui nu mai bine continuhm disculia in

altd parte? Se cam uitd lumea.

Lumea. S5-mi bag picioarele! Dacd cineva

imi face o poza,ii nenorocesc pe 59tia doi. Doar

dacd nu md omoari ei inainte.

,,Cete, nu;tiu ce se tntdmpld acolo, dar dacd

vrei sd intervin, tu;e;te." Vocea lui Deanne, din

urechea mea, imi amintegte c5, dacd 59tia imi

vId casca mici din ureche, care momentan e

acoperitd de p5a am belit-o. Vor chema polilia,

iar prima mea pozd fdcutl publici, in presi, o si
fie cea de la cazier. Sunt vinovati 9i Deanne nu

are ce si faci si md scoatl din rahatul ista, fird
a face gi mai mult scandal.

A;a cd nu scot un sunet 9i agtept m'omen-

tul in care o si pot si comunic cu ea sau si scap

de casci, pAnI nu o gisesc igtia.

- Se mergem sus, rispunde acesta cu ace-

Iagi calm.

- Ce e sus? Ce o si imi face;i?

- Nu o si igi facem nimic, stai linigtiti,
rS.spunde el calm, in timp ce sunt luati aproape

pe sus de gorili, spre holul care duce la lifturi.

Vrem si afl5m dacd e;ti spion sau o simpli

curvi gi apoi chemim Polilia.
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,,Fuck!" o aud pe Deanne goptind in ure-
chea mea.

- Oh, fuck, zic gi eu. Chiar nu sunt spion gi

nu gtiu despre ce vorbili. Daq nu chemafi poli-

!ia, vi rog!

,,Boby, sunt qici. Md gdndesc cum dracu'sd
te scot de acolo! iI sun pe Nicholas sau pe Colin;i
poate au ei o idee cum sd te scoqtem."

Cuvintele ei nu ml linigtesc, lindnd cont ci
trebuie si scap de cascd cAt mai repede, fird ca

ei si mi vadi, dar in acelagi timp, este singura
metodd de a line legdtura cu cineva, inainte de a

fi trangati de igtia doi.
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