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Fanilor,
a căror dragoste pentru o poveste
s-a transformat într-o dorinţă
care se află acum în mâinile voastre.
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În încăpere, totul urla că n‑aveam ce să caut acolo. Scările erau pe
cale să se năruie, clienţii gălăgioşi stăteau umăr la umăr, iar atmosfera
era un amestec de sudoare, sânge şi mucegai. Glasurile se estompau
strigând întruna cifre şi nume, iar braţele se agitau, trecând banii
dintr‑o parte într‑alta şi gesticulând pentru a comunica, acoperind
zgomotele. M‑am strecurat prin mulţime, ţinându‑mă aproape de
prietena mea cea mai bună.
— Abby, ţine‑ţi banii în portofel! mi‑a strigat America.
Zâmbetul ei generos strălucea până şi în lumina slabă.
— Stai pe‑aproape! Va fi şi mai rău odată ce începe! a strigat
Shepley pentru a acoperi larma.
America l‑a apucat de mână, apoi pe mine, în timp ce Shepley ne
conducea prin marea de oameni.
Mugetul ascuţit al unui megafon a străpuns aerul plin de fum.
Sunetul m‑a speriat, făcându-mă să tresar; m-am uitat în jur, căutând
sursa acestuia. Un bărbat stătea în picioare pe un scaun din lemn,
ţinând într‑o mână un teanc de bani, iar în cealaltă megafonul. A
ridicat aparatul şi a început să vorbească:

— Bine aţi venit la baia de sânge! Dacă eşti în căutarea cursului
de economie pentru începători… prietene, ai nimerit într‑un loc al
naibii de greşit! Dacă eşti în căutarea Cercului, atunci aici e Mecca!
Numele meu este Adam. Eu fac regulile şi stabilesc lupta. Pariurile
se încheie odată ce adversarii sunt în ring. N‑aveţi voie să atingeţi
luptătorii, să‑i ajutaţi, să schimbaţi pariurile, să năvăliţi în ring. Dacă
încălcaţi aceste reguli, luaţi bătaie de vă pişaţi pe voi şi sunteţi daţi
afară fără să mai vedeţi vreun ban! E valabil şi pentru voi, doam‑
nelor! Aşadar, băieţi, nu încercaţi nicio şmecherie!
Shepley a clătinat din cap.
— Doamne, Adam! a strigat el spre prezentator, încercând să
acopere hărmălaia şi, în mod evident, dezaprobând cuvintele pe care
prietenul lui alesese să le folosească.
Inima îmi bubuia în piept. Îmbrăcată cu un cardigan roz din
caşmir şi cu cercei de perle în urechi, mă simţeam ca o învăţătoare de
la ţară pe plajele din Normandia. Faţă de America făcusem promi‑
siunea că voi rezista la orice avea să se întâmple, dar, odată ajunsă
acolo, am simţit nevoia imperioasă să mă agăţ cu ambele mâini de
braţul ei cât o scobitoare. N‑aveam să fiu în niciun fel de pericol, dar
mă aflam într‑un subsol, laolaltă cu aproximativ cincizeci de studenţi
beţi, fixaţi pe vărsare de sânge şi pe capital, şi nu eram pe deplin
convinsă că aveam şanse să scăpăm de acolo vii şi nevătămaţi.
După ce America l‑a cunoscut pe Shepley la întrunirea de orien‑
tare a bobocilor, a început să-l însoţească adesea la luptele secrete
ţinute în diferite subsoluri ale Universităţii Eastern. Fiecare eveni‑
ment se desfăşura într‑un alt loc şi era ţinut secret până cu o oră
înainte de luptă.
Deoarece mă învârteam în nişte cercuri mai cuminţi, am fost
surprinsă să aflu despre lumea subterană de la Eastern; dar Shepley
ştia despre asta încă de dinainte să se fi înscris. Travis, vărul şi colegul
de cameră al lui Shepley, participase la prima sa luptă cu şapte luni
în urmă. Ca boboc, s‑a zvonit despre el că era cel mai mortal compe‑
titor pe care Adam îl văzuse în cei trei ani de când crease Cercul.
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Trecând în anul al doilea, Travis era de neînvins. Împreună, Travis şi
Shepley îşi plăteau lesne chiria şi facturile din câştiguri.
— În această seară avem un nou şalanger! Marek Young, starul
universitar al luptelor de la Eastern!
Au urmat ovaţii, iar atunci când Marek a intrat în încăpere,
mulţimea s‑a despărţit asemenea Mării Roşii. S‑a eliberat un spaţiu
circular, iar mulţimea a fluierat, a huiduit şi l‑a tachinat pe compe‑
titor. Acesta a ţopăit în sus şi în jos şi şi‑a flexat gâtul dintr‑o parte
într‑alta; chipul său era sever şi concentrat. Hărmălaia produsă de
mulţime s‑a redus până la un zgomot monoton, iar când muzica a
izbucnit din difuzoarele imense din cealaltă parte a încăperii, mi‑am
acoperit urechile cu mâinile.
— Următorul nostru luptător nu are nevoie de prezentare, dar,
fiindcă mă sperie de moarte, am să‑i fac oricum una! Băieţi, tremu‑
raţi în ghete, fetelor, scoateţi‑vă chiloţii! Vi‑l prezint pe: Travis „Mad
Dog“ Maddox!
Publicul a fost cuprins de delir când Travis a apărut în cadrul
uşii aflate pe peretele opus. Şi‑a făcut intrarea, la bustul gol, relaxat
şi lipsit de afectare. A păşit în mijlocul cercului de parcă îşi făcea
apariţia la o nouă zi de muncă. Când şi‑a ciocnit pumnii strânşi de
încheieturile degetelor lui Marek, muşchii i s‑au încordat sub pielea
tatuată. Travis s‑a aplecat şi i‑a şoptit ceva la ureche lui Marek, iar
luptătorul s‑a forţat să‑şi păstreze expresia serioasă. Marek stătea
faţă‑n faţă cu Travis, privindu‑se în ochi. Expresia lui Marek era
ucigătoare; Travis părea întru câtva amuzat.
Bărbaţii au făcut câţiva paşi înapoi, iar Adam a dat semnalul la
megafon. Marek a adoptat o poziţie defensivă, iar Travis a atacat.
Stăteam pe vârfuri când mi‑am pierdut câmpul de vizibilitate, încli‑
nându‑mă când într‑o parte, când într‑alta pentru a vedea mai bine.
Am mai înaintat câţiva centimetri, strecurându‑mă prin mulţimea
care urla. Primeam coate între coaste şi eram izbită cu umerii, clăti‑
nându‑mă în toate părţile ca o bilă. Creştetele lui Marek şi Travis au
devenit vizibile, aşa încât am continuat să‑mi fac loc înainte.

Când în cele din urmă am ajuns în faţă, Marek l‑a apucat pe
Travis cu braţele lui groase şi a încercat să‑l arunce la pământ. Când
Marek s‑a aplecat executând mişcarea, Travis l-a izbit în faţă cu
genunchiul. Înainte ca Marek să se poată dezmetici, Travis s‑a lăsat
peste el, pumnii lui lovind întruna faţa însângerată a lui Marek.
În braţ mi s‑au înfipt cinci degete, iar eu am sărit ca arsă.
— Ce dracu’ faci, Abby? m‑a întrebat Shepley.
— Nu văd de‑acolo din spate! am strigat.
M‑am întors exact la timp să văd cum Marek a lansat un croşeu.
Travis s‑a răsucit, iar preţ de o clipă am crezut că a parat o altă lovi‑
tură, dar el a făcut o rotaţie completă, izbindu‑l pe Marek cu cotul
drept în nas. Sângele m‑a stropit pe faţă şi mi‑a pătat cardiganul.
Marek a căzut pe podeaua din beton cu o bufnitură şi, timp de o
fracţiune de secundă, în încăpere s‑a lăsat o linişte deplină.
Adam a aruncat o bucată stacojie de pânză peste trupul fără vlagă
al lui Marek, iar mulţimea a explodat. Banii treceau iar din mână în
mână, iar expresiile erau împărţite între îngâmfare şi frustrare.
Eram împinsă de cei care veneau şi plecau. De undeva din spate,
America m‑a strigat pe nume, însă eu eram fascinată de dâra de roşu
care mi se întindea de pe piept până la talie.
O pereche de bocanci greoi s‑au oprit în faţa mea, atrăgându‑mi
atenţia spre podea. Mi‑am ridicat privirea; jeanşi pătaţi de sânge, un
abdomen frumos sculptat, un piept dezgolit, tatuat, scăldat de tran‑
spiraţie şi, în cele din urmă, o pereche de ochi căprui, frumoşi şi
calzi. Cineva m‑a împins din spate, însă Travis m‑a prins de braţ
înainte să cad.
— Hei! Daţi‑vă înapoi de lângă ea!
Travis s‑a încruntat, îmbrâncindu‑i pe toţi cei care se apropiau
de mine. Expresia lui fermă s‑a topit într‑un zâmbet la vederea bluzei
mele, apoi mi‑a tamponat faţa cu un prosop.
— Scuze pentru asta, Pigeon.
Adam l‑a bătut uşor pe Travis peste ceafă.
— Hai, Mad Dog! Ai nişte mălai care te‑aşteaptă!
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El nu şi‑a luat ochii de la mine.
— Îmi pare al naibii de rău pentru pulover. Îţi stă bine cu el.
În clipa următoare a fost înconjurat de fani, dispărând aşa cum
apăruse.
— La ce ţi‑a fost mintea, proasto? a ţipat America, trăgându‑mă
de braţ.
— Am venit aici să văd o luptă, nu‑i aşa? i‑am zâmbit eu.
— Abby, tu nici măcar n‑ar trebui să te afli aici, m‑a certat
Shepley.
— Şi nici America, i‑am spus eu.
— Ea n‑a încercat să sară în ring!
Shepley s‑a încruntat.
— Să mergem!
America mi‑a zâmbit şi m‑a şters pe faţă.
— Abby, eşti aşa o pacoste! Dumnezeule, te iubesc!
M‑a luat cu braţul pe după gât şi ne‑am croit drum în sus, pe
scări, ieşind în noapte.
America a intrat după mine în dormitor şi a zâmbit batjocoritor
spre Kara, colega mea de cameră. Mi‑am scos imediat cardiganul
pătat de sânge, aruncându‑l în coşul de rufe murdare.
— Greţos. Unde ai fost? m‑a întrebat Kara din patul ei.
M‑am uitat la America, iar ea a ridicat din umeri.
— Hemoragie nazală. N‑ai văzut încă niciuna din faimoasele
hemoragii nazale ale lui Abby?
Kara şi‑a împins ochelarii pe nas şi a clătinat din cap.
— O! Vei vedea.
Mi‑a făcut cu ochiul, apoi a închis uşa în urma ei. În mai puţin
de un minut, mobilul meu a început să sune. Ca de‑obicei, America
mi‑a trimis un mesaj la numai câteva secunde după ce ne‑am
despărţit.
rămân c shep ne vdm mâine regină a ringului

Am privit cu coada ochiului spre Kara, care se uita la mine de
parcă în orice clipă mi-ar fi putut ţâşni sângele pe nas.
— Glumea, i‑am spus.
Kara a încuviinţat, dând din cap cu indiferenţă, apoi s‑a uitat la
grămada de cărţi de pe cearşaful ei.
— Cred că am să fac un duş, i‑am spus, înşfăcând un prosop şi
trusa de toaletă.
— Eu voi anunţa presa, a glumit Kara, fără să‑şi ridice privirea.
A doua zi, Shepley şi America mi s‑au alăturat la masa de prânz.
Intenţionasem să stau singură, dar pe când cantina se umplea de
studenţi, scaunele din jurul meu erau ocupate fie de colegii din frăţia
lui Shepley, fie de membrii echipei de fotbal. Unii dintre ei fuseseră
prezenţi la luptă, dar niciunul n‑a menţionat nimic despre experi‑
enţa mea de pe marginea ringului.
— Shep! a strigat o voce în trecere.
Shepley a dat din cap, iar America şi cu mine ne‑am întors
amândouă şi l‑am văzut pe Travis aşezându‑se pe un scaun în celă‑
lalt capăt al mesei. Era urmat de două blonde voluptuoase, cu trupuri
ca nişte clepsidre, purtând tricouri Sigma Kappa. Una dintre ele s‑a
aşezat în poala lui Travis, cealaltă lângă el, pipăindu‑i tricoul.
— Cred că tocmai îmi vine să vomit, a murmurat America.
Blonda din braţele lui Travis s‑a întors către America.
— Am auzit asta, târfo!
America a înşfăcat chifla şi a aruncat‑o peste masă, ratând cu
puţin chipul fetei. Înainte ca fata să poată să mai spună ceva, Travis
şi‑a desfăcut genunchii, trimiţând‑o grămadă la podea.
— Au! a scâncit ea, privind în sus la Travis.
— America este prietena mea. Lex, trebuie să‑ţi găseşti altă
poală.
— Travis! s‑a smiorcăit ea, ridicându‑se în picioare.
Travis şi‑a văzut de farfuria lui, ignorând‑o. Fata s‑a uitat la sora
ei şi a pufnit, apoi au plecat amândouă, ţinându‑se de mână.
12
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Travis a făcut cu ochiul spre America şi, ca şi când nu s‑ar fi
întâmplat nimic, şi‑a vârât în gură încă o îmbucătură. Atunci am
observat o mică tăietură la sprânceana lui. A făcut schimb de priviri
cu Shepley, după care a început o conversaţie cu unul dintre fotba‑
liştii aşezaţi în faţa lui.
În pofida faptului că mulţimea de studenţi se împuţinase,
America, Shepley şi cu mine am mai întârziat pentru a discuta
planurile de weekend. Travis a dat să plece, dar s‑a oprit la capătul
mesei ocupat de noi.
— Ce e? a întrebat Shepley cu voce tare, ducând mâna la ureche.
Încercam să‑l ignor pe cât de mult posibil, dar, când mi‑am
ridicat privirea, am observat că Travis se zgâia la mine.
— O cunoşti, Trav. E prietenă foarte bună cu America. A fost
aseară cu noi, a precizat Shepley.
Travis mi‑a zâmbit şi eu am presupus că era expresia lui cea mai
fermecătoare. Emana sex şi rebeliune cu părul lui şaten, ciufulit şi cu
braţele lui tatuate, iar eu mi‑am dat ochii peste cap la încercarea lui
de a mă ademeni.
— De când ai tu o prietenă foarte bună, Mare? a întrebat‑o Travis.
— Încă din clasa întâi, i‑a răspuns ea, zâmbind către mine.
Travis, ai uitat? Tu i‑ai distrus puloverul.
Travis a zâmbit.
— Eu distrug o mulţime de pulovere.
— Greţos, am murmurat eu.
Travis a răsucit scaunul de lângă mine şi s‑a aşezat, punându‑şi
braţele în faţă.
— Aşadar, tu eşti Pigeon?
— Nu, i‑am trântit‑o eu. Am un nume.
A părut amuzat de felul în care îl priveam, ceea ce n‑a făcut decât
să mă enerveze şi mai tare.
— Ei bine? Ce e? l‑am întrebat.
Am muşcat din ultimul măr de pe ţepuşa din farfuria mea,
ignorându‑l.

— Atunci Pigeon să fie, a ridicat el din umeri.
Am aruncat o privire spre America, iar apoi m‑am întors spre
Travis.
— Încerc să mănânc...
Travis a acceptat provocarea pe care i‑o oferisem.
— Numele meu este Travis. Travis Maddox.
Mi‑am dat ochii peste cap.
— Ştiu cine eşti.
— Ştii, da? a întrebat Travis, ridicând din sprânceana rănită.
— Nu te flata singur. E greu să nu remarci când cincizeci de
beţivi îţi cântă numele.
Travis s‑a îndreptat puţin de spate.
— Mi‑a ajuns.
Mi‑am dat iar ochii peste cap, iar Travis a chicotit.
— Ai un tic nervos?
— Un ce?
— Un tic nervos. Îţi tot dai ochii peste cap.
A râs din nou când i‑am aruncat o căutătură urâtă.
— Deşi sunt nişte ochi uimitori, a spus, aplecându‑se la vreo
câţiva centimetri de faţa mea. Totuşi, ce culoare au? Cenuşii?
M‑am uitat în jos, la farfuria mea, lăsând şuviţele lungi ale părului
meu de culoarea caramelului să creeze o perdea între noi. Nu‑mi
plăcea felul în care mă făcea să mă simt, când era atât de aproape. Nu
voiam să fiu precum celelalte zeci de fete de la Eastern, care roşeau în
prezenţa lui. Nu voiam deloc ca el să mă tulbure în acest fel.
— Nici măcar să nu‑ţi treacă prin cap, Travis. Ea e ca şi sora mea,
l‑a avertizat America.
— Iubito, a spus Shepley. Tocmai i‑ai zis nu. Acum n‑o să se mai
oprească niciodată.
— Nu eşti genul ei, a încercat ea.
Travis s‑a prefăcut jignit.
— Ba sunt genul tuturor!
L‑am privit cercetător şi am zâmbit.
14
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— A! Un zâmbet. La urma urmelor, nu sunt un ticălos neno‑
rocit, a spus el, făcându-mi cu ochiul. Mi‑a făcut plăcere să te cunosc,
Pigeon.
A înconjurat masa şi s‑a aplecat spre America să-i şoptească
ceva la ureche.
Shepley a aruncat cu un cartof prăjit înspre vărul său.
— Trav, ia‑ţi buzele din urechea prietenei mele!
— Sprijin! Ne sprijinim reciproc!
Travis a mers cu spatele, având mâinile ridicate într‑un gest de
nevinovăţie.
L‑au urmat câteva fete, chicotind şi trecându‑şi degetele prin păr
pentru a‑i atrage atenţia. Travis le‑a deschis uşa, iar ele aproape că au
chiţăit de încântare.
America a râs.
— O, nu! Abby, ai dat de belea!
— Ce-a spus? am întrebat‑o, prudentă.
— Vrea să i‑o duci în apartament, nu? a zis Shepley.
America a încuviinţat, iar el a clătinat din cap.
— Abby, tu eşti o fată isteaţă. Îţi spun de la bun început, dacă îţi
pierzi capul ca o proastă şi apoi sfârşeşti prin a te enerva din cauza
lui, să nu dai vina pe mine şi pe America, bine?
I‑am zâmbit.
— Shep, n‑am să‑mi pierd capul din cauza lui. Ţi se pare că arăt
ca vreuna dintre gemenele Barbie?
— Ea n‑o să‑şi piardă capul din cauza lui, l‑a asigurat America,
mângâindu‑l pe braţ.
— Mare, ăsta nu e primul meu rodeo. Ştii de câte ori mi‑a făcut
necazuri pentru că a petrecut o noapte cu cea mai bună prietenă?
Brusc, va fi un conflict de interese să se întâlnească cu mine, căci
înseamnă că fraternizează cu duşmanul! Abby, a zis el, uitându‑se la
mine, să nu‑ţi treacă prin cap să‑i spui lui Mare că nu poate să vină
la mine sau să se întâlnească cu mine fiindcă tu ţi‑ai pierdut minţile
pentru rahaturile lui. Consideră‑te avertizată.

— Nu e necesar, dar mulţumesc, i‑am spus eu.
Am încercat să‑l asigur pe Shepley cu un zâmbet, dar pesi‑
mismul lui era alimentat de toţi anii în care avusese de suferit din
pricina isprăvilor lui Travis.
America mi‑a făcut cu mâna, plecând cu Shepley, în timp ce
eu mă întorceam la cursurile de după‑amiază. Am mijit ochii din
cauza soarelui strălucitor, apucând bretelele rucsacului meu. Eastern
era exact cum sperasem să fie; de la sălile de clasă mai mici până la
chipurile necunoscute. Pentru mine era un nou început; puteam, în
sfârşit, să merg undeva fără să aud şuşotitul celor care ştiau — sau
credeau că ştiu — câte ceva despre trecutul meu. Mergând spre sala
mea de curs, eram aidoma celorlalţi boboci cu ochii mari, dornici
să înveţe; nimeni nu se holba, nu existau zvonuri, nici compasiune
şi nici judecată. Doar iluzia a ceea ce voiam ca ei să vadă: o Abby
Abernathy îmbrăcată în caşmir şi care nu era proastă.
Mi‑am lăsat rucsacul pe podea şi m‑am prăbuşit pe scaun, aple‑
cându‑mă pentru a‑mi scoate laptopul din geantă. Când m‑am
ridicat, Travis tocmai se strecura pe locul de alături.
— Bun. Poţi să iei notiţe şi pentru mine, mi‑a spus el.
Ronţăia un capăt de creion şi îmi oferea, fără îndoială, cel mai
fermecător zâmbet al său.
I‑am aruncat o privire plină de dezgust.
— Nici măcar nu eşti la cursul ăsta.
— Pe dracu’ nu sunt. De obicei stau acolo, mi‑a spus, arătând cu
capul spre fundul sălii de curs.
Un grup mic de fete se zgâia la mine, iar eu am observat un
scaun liber în mijlocul lor.
— N‑am să iau notiţe pentru tine, i‑am spus, pornindu‑mi
computerul.
Travis s‑a aplecat atât de tare, încât îi simţeam respiraţia pe obraz.
— Iartă‑mă... te‑am jignit cu ceva?
Am oftat, clătinând din cap.
— Atunci, care e problema ta?
16
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Mi‑am păstrat tonul vocii coborât.
— N‑am să mă culc cu tine. Aşa că ar trebui s‑o laşi baltă.
Înainte să‑mi răspundă, pe faţă i s‑a lăţit un zâmbet.
— Nu ţi‑am cerut să te culci cu mine.
A ridicat ochii în tavan de parcă se gândea.
— Nu‑i aşa?
— Nu sunt una dintre gemenele Barbie sau vreuna dintre fanele
tale de‑acolo, i‑am spus, aruncându‑le o căutătură urâtă fetelor din
spatele nostru. Nu sunt impresionată de tatuajele tale sau de farmecul
tău masculin, sau de indiferenţa ta forţată, aşa încât poţi să nu te mai
străduieşti, bine?
— Bine, Pigeon.
Era enervant de impenetrabil la lipsa mea de politeţe.
— Ce‑ar fi să vii şi tu diseară cu America?
Am surâs batjocoritor la invitaţia lui, dar el s‑a aplecat şi mai
tare spre mine.
— Nu încerc să ţi‑o trag. Pur şi simplu vreau să ieşim.
— Să mi‑o tragi? Cum de reuşeşti să te culci cu cineva când
vorbeşti în felul ăsta?
Travis a izbucnit în râs, scuturând din cap.
— Vino, totuşi! Jur că nici măcar n‑o să flirtez cu tine.
— Am să mă mai gândesc.
A intrat profesorul Chaney şi Travis s‑a întors cu faţa spre
catedră. Buzele îi rămăseseră arcuite într-un zâmbet, ceea ce făcea
ca gropiţa din bărbie să‑i dispară. Cu cât zâmbea mai mult, cu atât
mai mult aş fi vrut să‑l urăsc, şi totuşi era exact lucrul care făcea să
fie imposibil să‑l urăsc.
— Cine îmi poate spune care preşedinte a avut o nevastă care
privea cruciş, un caz clar de urâţenie cumplită? a întrebat Chaney.
— Vezi să notezi asta, mi‑a şoptit Travis. Va trebui s‑o ştiu la
interviurile pentru angajare.
— Ssst! i‑am spus, tastând la calculator toate vorbele lui
Chaney.

Travis a rânjit şi s‑a relaxat în scaunul lui. Pe măsură ce ora
înainta, el alterna căscatul cu aplecatul peste braţul meu pentru a
privi spre monitor. Am făcut un efort susţinut pentru a‑l ignora,
dar apropierea de el şi de muşchii care ieşeau în relief pe braţul lui
îngreuna lucrurile. A tot tras de cureluşa de piele neagră de la înche‑
ietura mâinii sale până ce Chaney ne‑a dat drumul.
M‑am grăbit să ies pe uşă şi să străbat holul în viteză. Tocmai
când eram convinsă că mă aflu la distanţa potrivită pentru a fi în
siguranţă, m‑am trezit cu Travis Maddox lângă mine.
— Te‑ai mai gândit? m‑a întrebat el, punându‑şi ochelarii de
soare.
O bruneţică s‑a oprit în faţa noastră, cu ochii larg deschişi şi
plină de speranţă.
— Bună, Travis, a cântat ea vioi, jucându‑se cu părul.
M‑am oprit, îngreţoşată de tonul ei mieros, apoi am depăşit‑o.
O mai văzusem şi până atunci, vorbind normal, în spaţiile comune
ale căminului de fete Morgan Hall. Vocea ei sunase mult mai matură
acolo, şi mă întrebam de ce credea ea că lui Travis avea să i se pară
atrăgătoare o voce de ţânc. Fata a mai trăncănit o vreme, pe o octavă
mai înaltă, până ce el a ajuns din nou lângă mine.
Scoţând o brichetă din buzunar, şi‑a aprins o ţigară şi a suflat un
nor gros de fum.
— Unde rămăsesem? A, da... tu te gândeai.
Am făcut o mutră.
— Ce tot spui tu acolo?
— Te‑ai gândit dacă vii?
— Dacă spun da, renunţi să mă mai urmăreşti?
S‑a gândit la propunerea mea şi apoi a încuviinţat, dând din
cap.
— Da.
— În cazul ăsta, vin.
— Când?
Am oftat.
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— Diseară. Vin diseară.
Travis a zâmbit şi s‑a oprit din mers.
— Perfect. Aşadar, Pigeon, ne vedem diseară! a strigat el după
mine.
Am dat colţul şi am văzut‑o pe America stând cu Finch în faţa
dormitorului nostru. Noi trei sfârşiserăm prin a nimeri la aceeaşi
masă la orientarea bobocilor şi am ştiut că el va fi cea de‑a treia roată
la maşinăria noastră bine unsă. Nu era prea înalt, dar oricum avea
peste 1,75, cât aveam eu. Ochii lui rotunzi contrastau cu faţa slabă
şi prelungă, iar părul oxigenat era de obicei pieptănat cu creastă în
faţă.
— Travis Maddox? Dumnezeule, Abby, de când ai început să
pescuieşti la mare adâncime? m‑a întrebat Finch, privindu‑mă
dezaprobator.
America şi‑a întins guma din gură într‑un fir lung.
— Nu faci decât să înrăutăţeşti lucrurile dacă îl alungi. Nu e
obişnuit cu asta.
— Şi ce sugerezi? Să mă culc cu el?
America a ridicat din umeri.
— Economiseşti timp.
— I‑am spus că vin diseară.
Finch şi America au făcut schimb de priviri.
— Ce e? Mi‑a promis că nu se mai ţine după mine dacă spun da.
Diseară vă duceţi acolo, nu?
— Păi, da, a răspuns America. Chiar vii?
Am zâmbit şi am trecut pe lângă ei, intrând în dormitor, între‑
bându‑mă dacă Travis avea să se ţină de promisiunea de a nu flirta.
Nu era greu să‑ţi dai seama cum gândea el; mă vedea fie ca pe o
provocare, fie suficient de neatrăgătoare pentru a fi o bună prietenă.
Nu eram sigură care m‑ar fi deranjat mai tare.
Patru ore mai târziu, America ciocănea la uşa mea. Nu s‑a putut
abţine atunci când am ieşit pe hol.
— Dezgustător, Abby! Arăţi ca un boschetar.

— Perfect, i‑am spus, zâmbind la înfăţişarea mea.
Părul îmi era adunat într‑un coc neglijent. Îmi ştersesem machi‑
ajul de pe faţă, iar lentilele de contact le înlocuisem cu ochelari cu
rame negre, dreptunghiulare. Îmbrăcată cu un tricou rufos şi cu o
pereche de pantaloni de trening, tropăiam într‑o pereche de şlapi.
Ideea îmi venise cu câteva ore în urmă: oricare ar fi fost varianta, să
fiu neatrăgătoare era cel mai bun plan. În mod ideal, lui Travis avea
să‑i piară cheful şi va renunţa la insistenţa lui ridicolă. Dacă era în
căutarea unei amice, eu încercam să fiu cât mai dizgraţioasă pentru
ca el să‑şi dorească să nu fie văzut în compania mea.
America a deschis geamul portierei şi şi‑a scuipat guma.
— Eşti atât de stridentă. De ce nu te tăvăleşti prin rahat de câine,
ca să‑ţi completezi ţinuta?
— Nu încerc să impresionez pe nimeni, i‑am spus.
— Evident.
Am tras în parcarea complexului de apartamente unde locuia
Shepley şi am urmat‑o pe America pe scări. Shepley a deschis uşa şi
a început să râdă în hohote când m-a văzut.
— Ce‑ai păţit?
— Încearcă să nu impresioneze, a spus America.
America a intrat după Shepley în cameră. Uşa s‑a închis şi eu am
rămas singură, simţindu‑mă nelalocul meu. M‑am aşezat pe fotoliul
aflat cel mai aproape de uşă şi mi‑am azvârlit şlapii din picioare.
Apartamentul lor era mai plăcut din punct de vedere estetic
decât clasica văgăună de burlac. Pe pereţi se găseau previzibilele
postere cu femei pe jumătate goale şi semne de circulaţie furate, dar
era curat, mobila era nouă, iar mirosul de bere stătută şi de haine
murdare era absent.
— Era şi timpul să apăreţi, a spus Travis, lăsându‑se să cadă pe
canapea.
Am zâmbit şi mi‑am împins ochelarii mai bine pe nas, aşteptând
ca el să dea înapoi din pricina înfăţişării mele.
— America a avut o lucrare de terminat.
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— Apropo de lucrări, aţi început‑o deja pe cea de la istorie?
Nici măcar n‑a clipit la vederea părului meu încâlcit, iar mie nu
mi‑a plăcut reacţia lui.
— Tu ai început‑o?
— Am terminat‑o în după‑amiaza asta.
— Dar trebuie să le predăm de‑abia miercurea viitoare, am spus
eu, surprinsă.
— Am tras tare. Cât de greu poate să fie să faci un eseu de două
pagini despre Grant?
— Cred că sunt genul care amână.
Am ridicat din umeri.
— Probabil că până în weekend nu mă apuc de ea.
— Păi, dacă ai nevoie de ajutor, dă‑mi de ştire.
Am aşteptat ca el să râdă sau să arate vreun semn că glumea, dar
expresia lui era una sinceră. M‑am arătat surprinsă.
— Tu ai de gând să mă ajuţi la lucrarea mea.
— Am 10 la cursul ăsta, a spus el, uşor ofensat de lipsa mea de
încredere.
— Are 10 la toate cursurile. E un geniu anormal. Îl urăsc, a spus
Shepley în timp ce o conducea pe America în sufragerie, ţinând‑o
de mână.
L‑am privit pe Travis cu o expresie ciudată, iar el a ridicat între‑
bător din sprâncene.
— Ce e? Nu crezi că un tip acoperit de tatuaje şi care face schimb
de pumni pentru a‑şi câştiga existenţa poate să aibă note mari? Nu
sunt la şcoală pentru că n‑am altceva mai bun de făcut.
— Atunci, de ce trebuie să te mai baţi? De ce n‑ai încercat să
depui o cerere pentru o bursă? l‑am întrebat.
— Am încercat. Mi s‑a acordat jumătate din taxa mea de şcola‑
rizare. Dar mai sunt cărţile, cheltuielile de zi cu zi, şi uneori a trebuit
să fac rost de cealaltă jumătate. Pidge, vorbesc serios. Dacă ai nevoie
de ajutor la orice, nu trebuie decât să‑mi spui.
— N‑am nevoie de ajutorul tău. Pot să scriu şi singură o lucrare.

