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Colin

Sunt obosit. $i situl. Situl de vremea asta

ploioasd, situl de apartamentul esta, sltul de

priveligtea pe care o am gi pentru care algii ar

omori.

$i asta am ficut gi eu, pentru bani buni, cAt

si imi pot permite sd locuiesc unde vreau, cAnd

am chef.

Dar m-am siturat de toate astea. Mereu

md intorc in apartamentul 5sta, dar niciodati
nu simt cd il pot numi ,,acasd", chiar daci Londra

a fost primul orag unde m-am simlit cu adevi-
rat libec dupi ce am iegit din jocurile murdare

ale unor grupiri irlandeze alituri de care copi-

lirisem gi am cumpirat apartamentul acesta

acum mai bine de zece ani.

Me uit in jur gi locuinla mea e foarte rece.

Cumimi place. Pufini mobil5, predominantnea-
grd gi niciun obiect personal. Nimic care si faci
o legituri cu cine sunt eu gi ce fac, doar cAteva

arme ascunse prin locuri ferite ochilor;i un seif
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foarte bine ascuns cu cAteva documente false

gi pagapoarte cu mai multe identitdfi. Dar gi

acesta in caz de pericol poate fi distrus de mine

chiar dacd sunt pe un alt continent. Mereu pre-

gdtit de fugi, in caz de pericol. Mereu cu un ochi

in spate, chiar dacd identitatea mea este secretd

gi nimeni nu gtie adevirata mea meserie.

Meserie... RAd in sinea mea singur cd o
numesc aga. Un asasin plitit. Un hitman care

gi-a cAgtigat renumele de-a lungul multor ani

de activitate gi acum imi permit si accept doar
joburi foarte bine pl5tite, care imi sunt gi con-

venabile.

Numele meu de cod este ,,Corbul". Proba-

bil cd atunci cdnd l-am ales, am avut in minte

imaginea din filmul cu acelagi nume gi a tipu-
lui care ucidea oamenii care igi meritau soarta.

Eu am incercat si studiez fiecare linti gi sd fiu
sigur ci face parte din aceasti categorie, inainte
de a accepta jobul.

Mi uit in continuare pe geam gi Londra

este la fel de rece ca starea mea de spirit. Md

face sI am poftd de o !igar5, dar m-am lisat de

prea mulgi ani ca sI fac prostia si mi reapuc.

M-am lSsat cAnd un simplu chigtoc mi-a
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clzut intr-o crdpiturd din parchetul locului
unde imi pdndeam urmltoarea lintd gi m-am
chinuit aproape o ori si il scot, altfel riscul ca

cineva sd il gdseascd era prea mare gi ar fi con-

dus autoritSlile spre mine destul de ugoq, daci
erau bdieli degtepfi. Toate transpirafiile m-au
trecut atunci gtiind cd, in acelagi timp, linta mea

se apropia de locul marcat unde trebuia si ac!i-
onez, iar eu eram inci in genunchi ca un cAine

cu nasul in gaura aia si scot dovada ce mi putea
incrimina.

Din fericire l-am scos cu doui minute ina-
inte ca.tinta sd ajungi inrazamea gi mi-am dus

la bun sfAr;it jobul, firi alte probleme. Dat din
clipa aia, mi-am jurat cd nu mai pun gura pe aga

ceva. Pentru mine era dovada clari ci tutunul
poate ucide. La propriu. Sau in cel mai rdu caz,

te bagi la pugcdrie.

Dar vremea asta md face sd vreau sI
fumez... sau si mi-o trag. Ag putea sI dau un
telefon 9i firma de escorte sI imi trimiti pe

cineva la camera de hotel unde mai stau in ast-

fel de cazuri... dar nu sunt decis. Nu am chef sd

mi duc pAni acolo, pentru cd e un trafic infernal
la ora asta prin centru, iar aici este interzis si
vind. Nu am permis nimdnui si vind aici.
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Sau a; pleca. M-a$ duce undeva unde e

cald. Mai am un apartament 9i prin Miami, iar

vremea e destul de caldi in perioada asta, dar

cAnd verific pe telefon, vid cd ploui 9i acolo. Nu

doar azi, dar gi in urmdtoarea sdptimAnS.

Pe bune?! Este inceputul verii 9i ploui in
toate lumea asta unde ag vrea eu si mI duc?

Oare sd incerc prin Franfa? Ag putea si md duc

in Monaco cAteva zile... Am cumpdrat acum

cAgiva ani o casi acolo, cu vedere spre portul

vegnic plin cu iahturi.
GAndurile imi sunt intrerupte de laptopul

care mi anun!5 ci am un mesajnou giimi amin-

tesc cI am primit de dimineali ceva legat de o

noui linti despre care urma sd primesc mai

multe detalii pentru a mi hotiri. La cAt de plic-

tisit sunt, ignor mesajul pentru minute bune.

GAndurile imi sar dintr-o parte in alta,

pierdute in zare. Acum md gAndesc la trecut,

acum md pierd cu privirea pe geam." Me uit la

oamenii care trec pe stradS, pitili sub umbrele

gi incerc si ii studi ez, sl.le anticipez migcirile 9i

traseul. Fiecare om este o posibiliviitoare linti.
De aceea nu imi place si mI ata;ez de oameni.

Cum a; acliona in cazul in care bdrbatul in
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costum care traverseazd. acum strada ar fi unul
dintre ei? Sau persoana care sti acum in magini
la semafor? Asta chiar ar fi ugor de terminat.

Laptopul mi anunfi ci am un nou mesaj.

Se pare ci cineva insist5;i asta mi intrigd. De ce

atAta grabd?

Oftez gi deschid ultimul mesaj in care con-

tactul mi roagi si revin cAt mai repede cu un
rdspuns pentru cd, in mai pugin de o sdptimAni,

linta mea se pare ci o si fie pentru o singuri zi
in Londra la o conferinfi, unde va line un dis-
curs foarte scurt. Accesez mail-ul cu informafi-
ile gi acolo am destule date care si mI ajute sd

imi formez o idee: numele fintei, origine ame-

ricand, cdteva firme unde este aclionar majori-
tar gi o pozl nu foarte clari a unei femei, la care

se adaugi alte citeva detalii legate de greutate
aproximativi gi inilfime. Este o ferneie de afa-

ceri care 9i-a obginut averea prin gantaj, trafic
de influen!5 gi este acuzatd, de client ci ar fi in
spatele chiar gi a unor accidente suportate de

diferite personaje care i-au stat in calea realizi-
rilor ei. Am cAteva mirturii, filmulele ale presu-
puselor victime, dar nirnic oficial. Jinta se pare

ci are foarte multe relalii sus-puse gi astfel de

actiuni au fost musamalizate cu usurinti.
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De asemenea, clientul susfine ci datoriti
acestor relafii identitatea ei este... ugor ascunsd.

Mai bine spus, nirneni nu a reu$it sI ob;ini o
fotografie clari sau detalii personale. Iar legat

de agenda ei, singura informalie pe care au reu-
git sd o oblini este cea trimisi in mesajul urmi-
to4,legatl de prezenfa la conferin!5.

MHlas pe spdtarul scaunului. Nu suntfoarte
incAntat de jobul 5sta. Nu am destule informalii
gi timpul este prea scurt ca sd pot verifica daci

linta este atAt de rea pe cAt aratl datele. Pot fi
trucate de client, dar chiar;i aga, persoana asta

este foarte... misterioasi. Nici micar o pozd. $i
asta mi intrigi.

Pe partea cealalti, am un dosar intreg des-

pre clientul care imi doregte serviciile gi tre-

buie si recunosc cd nici el nu imi pare cel mai

corect om. Aici apare dilema mea gi, recunosc,

md lovesc de ea de cele mai rnulte ori: cine e

mai rdu? Angajatorul sau finta? Dar cum amAn-

doi sunt rdi, primul venit e gi primul servit. $i,
poate, intr-o zi gi clientul meu va fi o !int5.

imi trec o mAnd prin p5q, ca de fiecare dati
cAnd sunt concentrat pe ceva. Conferinla este in
5 zile. Mai pulin de o siptimAn5.
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Daci stau sd m5 gdndesc, am avut joburi
terminate gi intr-un timp mai scurt, dar nu cu

aga pufine date. Asta implici mult mai mult
efort pentru a obgine informaliile necesare. $i...
mi-ar prinde bine ceva scurt ;i intens care sd

mi scoatd din starea asta, sau micar o partidi
de sex de acelagi gen.

Sd contactez totugi firma de escorte?

inainte de a lua o decizie legatd de satis-

facfia mea sexual5, decid sd dau un mesaj clien-
tului, cerAndu-i informalii despre alte persoane

din anturajul posibilei viitoare finte. O asistenti
personali, un om care o vede mlcar o dati pe

sipt5mAn6... oricine m-ar putea ajuta si sustrag

cAteva informafii in plus gi, cel mai important,
o pozd.

Md las in spitarul scaunului ;i apoi mI
ridic, indreptAndu-mi spre dug.

Am mai avut un caz sau doul similare in
tot acest tirnp, cAnd nu am avut poze pentru a

identifica finta, dar din fericire informaliile fur*
nizate m-au ajutat sd obgin imagini intr-un timp
destul de scurt. Poate ci gi acum o si fie la fel,

daci am noroc de vegti bune din partea clien-
tului.
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Din fericire, jumitate de ori mai tArziu

am un minunat mesaj l5sat de client in care imi
spune c5 la hotelul unde se va line conferinla

tocmai s-a cazat o fati, care s-a prezentat ca

fiind asistenta fintei, venitd mai devreme pen-

tru a se asigura cI totul este in regul5 pe cAnd

doamna va ajunge, peste cinci zile.

Lucrurile incep sd devind foarte frumoase

9i... u;oare.
Cdteva minute mai tArziu, primesc ;i o

pozd a acestei fete impreund cu o invitalie la
conferin!5.

Lucrurile clar incep si arate bine.

Reugesc sd sparg site-ul hotelului ;i si fur
rezervarea unuia ce urmeazd sd vini in seara

asta, reinregistrAnd-o pe numele meu. Apoi imi

strAng rapid nigte haine pe care le pun intr-o

valizdla care atagez o etichete falsi de aeroport
gi imi iau documentele care sd imi confirme

actuala identitate. imbrac un costum gri inchis

gi imi aranjezpirul, iar dupd o ultiml verificare,

imi iau toate cele pregdtite pentru scurta mea

perioadd de supraveghere gi cercetare gi ies pe

uge.
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*

- Un whislqy cu doui cuburi de gheagd, te

rog, ii spun barmanului cAnd mA a;ez cu jumi-
tate de fund pe marginea scaunului inalt.

ii urmiresc migcirile, care sunt deja ca

nigte ticuri pentru el, dar in acelagi timp, o spi-

onez gi pe tipa care std la cA;iva metri de mine,

impreuni cu o alti femeie gi pare ci deja au luat
un avans bun la capitolul alcool.

O urmiresc de ieri, de cAnd am ajuns. Fie-

care migcare, pentru cd am instalat mici camere

pe etajul unde este cazati gi pot vedea cAnd

iese;i cAnd se intoarce. Dar multl activitate nu

a avut. Cel mai mult timp l-a petrecut in cameri,
singurS, sau in lobby pe un fotoliu, intr-un col!,

constant cu laptopul mic in brafe.

Dar privirea imi revine la blondina mea.

Tot timpul e concentrati gi serioasi, rar am

vdzut-o si aibi cAte o convorbire telefonicd,

probabil cu cineva apropiat, in care zAmbegte.

in rest, in fafa laptopului, sobrd. Presupun ci
laptopul acela ascunde multe informalii utile.

M-am gAndit si creez o diversiune gi sI
pun mdna pe el, insi surprinzito4 hotelul Ssta

are foarte mult camere de luat vederi.
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Ceea ce nu prea e pe placul meu. OricAt de

mult port ochelari de soare, seara sunt desco-

perit. Sper doar ca nimic si nu ducd spre identi-

tatea mea, dacd ceva se va intAmpla. f oc pericu-

los gi in mod normal nu ag fi procedat aga, insd

timpul nu imi permite'sh pistrez distanla. Tre-

buie si md migc repede gi sI risc.

Cele doul rAd gi risipesc gAndurile, dar

de data asta rimAn cu ochii fixali pe blondina
mea. Nu a mea... Blondina pe care eu trebuie si
o urmiresc. Ag putea sd mi apropii de ea gi sd

aflu cAteva informafii de genul: cAnd vine gefa

ei? in ce camerd o sd stea? Ce fel de om e si cum

dracu'arat5?
Mda... Ag putea. Pare o tipd interesant5.

$i drigul5. De fapt, chiar frumoasd. Are o fa!5

micd, rotund5, pdrul gaten deschis, aproape

blond, ii cade ugor peste umeri, iar zAmbetul

ei este... luminos. Hipnotizant. Nu imi amintesc

cAnd am vdzut ultima datd pe cineva rdzAnd cu

atAta pofti. Poate e alcoolul, poate e prezenla

celeilalte tipe cu care evident se simte foarte

naturali ;i mult mai relaxati decAt am vdzut-o

pAnd acum. Tipa care o insolegte acum, a ajuns

azi dupd-amiazl, gi este cazatd in camera de
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lAngi a ei. Din atitudinea lor; se cunosc destul

de bine, pentru ci e prima dati cAnd o vid pe

blondini r|zAnd.
Se pare cd au o searl ca intre fete, pentru

cI le-am vdzutanalizAnd pe ascuns cAgiva mas-

culi de prin restaurant. Doar analizeaz5, pentru

ci atunci cAnd s-a apropiat de ele unul dintre

acegti tip,l-au respins cu multi elegangi.

Nu gtiu ce cauti ele. Aga cd am indrdznit

sd mi opresc la bar; la cA;iva metri de ele, cAt sd

intru inrazalor vizuali, dar atAt. Stau cu telefo-

nul in mAnd, mai citesc ceva, mai beau din paha-

rul cu alcoolul ardmiu... gi sper sd prind ceva din

discufia lor.

Dar rAsul ei cristalin imi sund din nou in

ureche gi, in acelagi timp, tot corpul meu e str5-

bitut de nigte fiori ciudafi, care coboard fix in
pantaloni.

Ce mama dracu'? Sunt aga sensibil gi nefu-

tut de reacfionez in halul Ssta? $tiam ci era mai

bine si mi fi vdzut cu o curvd ieri. Corpul meu

incerca si imi transmiti ceva gi eu l-am ignorat.

Acum suport consecinfele gi mi excit la fiecare

sunet pe care il scoate fiinla asta frumoasi. Mai

beau o guri de alcool, sperAnd ca arsura de pe

t6 L7


