
Guillermo Ramirez îşi puse o mână posesivă
pe fundul cambrat al lui Miriam Vasquez şi îi
urlă în ureche:

– Vamos.1
Atmosfera de la Don Felix începea să se în-

cingă. Nimeni nu le mai privea pe cele câteva
fete cocoţate pe un podium, în dreapta barului,
care se străduiau să danseze lasciv răsucindu-se
în jurul stâlpilor metalici din oţel în chiloţeii lor
tanga. Bineînţeles, erau cu toate de vânzare, dar
clienţii barului veniseră fiecare cu partenera lui
sau preferau să-şi petreacă seara bând bere sau
tequila.

Cu pălării „Stetson” pe cap, cizme din piele
de crocodil sau de struţ, curele late la care era
înfipt câte un pistol, vorbeau tare, beau zdravăn,
urmărindu-şi cu priviri viclene vecinii de masă,
care puteau fi capabili oricând de vreun gest
violent. Don Felix era barul la modă din Ciudad

CAPITOLUL I

___________
1 Să mergem.
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Juarez, situat pe strada Benito Juarez, cu o clien-
telă formată din narcos2, cu ai lor sicarios3 parfu-
maţi, şi poliţişti veroşi. Cuvântul „corupt” era prea
slab pentru a defini poliţia din Ciudad Juarez.

Jumătate lucra direct cu narcos, cealaltă jumă-
tate avea grijă să nu se bage nimeni peste aface-
rile cartelului Juarez. Frecventarea barului Don
Felix era ca o paranteză într-o lume feroce în
care se decapitau oameni la fel de uşor cum se
respira.

Clienţii erau cu toţii însoţiţi de fete agăţate de
pe stradă, lucrătoare la maquinadoras4, care în-
cercau să uite ritmul infernal şi salariile mize-
rabile, înecându-şi amarul în alcool şi sex. Fete
foarte tinere, care, după „utilizare”, erau fie arun-
cate, fie asasinate, în funcţie de dispoziţia clien-
tului.

Ciudad Juarez, la sud de Rio Grande, fron-
tiera naturală care separa Mexicul de Statele
Unite, era cunoscut drept oraşul unde erau asa-
sinate femeile: şapte sute treizeci în şase ani.
Doar doi vinovaţi arestaţi şi judecaţi. Şi nici
aceştia nu erau adevăraţii vinovaţi: torturaţi de

___________
2 Traficanţi de droguri.
3 Asasini plătiţi.
4 Fabrici de asamblare unde lucrau aproape 200 000 de
persoane.
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poliţie, ar fi mărturisit orice unor judecători care
nu aveau decât un singur gând: să închidă un
dosar pentru Fiscalia Especial para la Attencion
de Homicides de Mujeres5.

Cum Miriam Vasquez nu se clintea, Guillermo
Ramirez îşi puse mâna lată acoperită cu păr sub
fundul ei şi o împinse, ca să o forţeze să-şi cro-
iască drum prin masa compactă de clienţi. Câţiva
bărbaţi îmbrânciţi se întoarseră, gata de scandal,
dar când îl văzură pe Guillermo Ramirez, se
calmară. Un colos cu umeri de docher, trăsături
brutale şi o uşoară tendinţă spre îngrăşare.

Pistolul Colt 45 de la curea, ţinut la vedere, îi
sporea aspectul fioros. Dar şi faptul că majori-
tatea clienţilor ştiau că era membru al uneia din
bandele cartelului Juarez, Aztecos, cea mai feroce
organizaţie de traficanţi din statul Chihuahua,
aflată în conflict cu cartelul Sinaloa pentru con-
trolul oraşului.

Miriam Vasquez şi partenerul ei reuşiră să
iasă din local. Strada Benito Juarez părea moartă.
Doar câteva femei şi doi sau trei copii se ascun-
deau în întuneric, plătiţi să anunţe dacă soseau
poliţişti. Don Felix era unul din cele mai bune
picaderos6 din centrul oraşului. Şi unul din

___________
5 Forţa Specială pentru rezolvarea cazurilor de femei ucise.
6 Loc unde se vinde cocaină.
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puţinele baruri care continuau să funcţioneze.
De la plecarea americanilor, în urmă cu doi ani,
barurile, cluburile de noapte şi chiar şi restauran-
tele se închiseseră, din lipsă de clienţi. În plus,
atmosfera de teroare care domnea asupra ora-
şului descuraja oamenii să iasă din case.

Doar piaţa Catedralei îi primea sâmbăta pe
negustorii ambulanţi şi pe oamenii obişnuiţi ve-
niţi să se mai relaxeze.

Acolo o agăţase Guillermo Ramirez pe Miriam,
chiar în acea dimineaţă, în timp ce aştepta, ală-
turi de alte colege, ruta7 care le transporta la ma-
quinadora din parcul industrial Fernandez.

Aceste uzine de asamblare aduseseră pros-
peritate oraşului. Împrăştiate aproape peste tot,
primeau piese din Statele Unite şi le asamblau cu
ajutorul lucrătoarelor aproape analfabete, prost
plătite, pentru a le expedia apoi tot în Statele
Unite.

Miriam Vasquez era una din cele 200 000 de
„mâini mici” care se agitau, fără prea mari spe-
ranţe, să-şi îmbunătăţească soarta.

Totuşi, tânăra mexicană, foarte înaltă, cu un
nas uşor cârn, un bust modest care contrasta cu
fundul cambrat, avea şarm.

___________
7 Autobuzul.



Imaginea acestui fund cambrat îl aţâţase ins-
tantaneu pe Guillermo Ramirez.

Cu tricoul ei alb cu inscripţia „Honolulu”, un
loc unde nu va putea merge niciodată, şi jeanşi
mulaţi, era deosebit pe apetisantă.

Cu un aer de rege, sicario o dusese mai întâi
să cineze la o cantina din centru, un restaurant
popular unde se servea bucătărie mexicană, după
care ajunseră la Don Felix.

Guillermo Ramirez apăsă pe telecomandă
pentru a descuia portierele maşinii sale, o Che-
rokee 4x4 roşie, parcată chiar în faţa localului,
vizavi de un aparat de taxare care nu funcţionase
de ani de zile. Poliţia avea altceva de făcut decât
să scrie procese-verbale.

Cherokee, la fel ca majoritatea maşinilor
cumpărate din El Paso, de cealaltă parte a Rio
Grande, frontieră naturală între Mexic şi Statele
Unite, nu avea numere de înmatriculare.

De fapt, pentru a folosi un vehicul cumpărat
din Statele Unite, trebuia să plăteşti o taxă uriaşă
pentru a obţine plăcuţe de înmatriculare mexi-
cane. Cum nimeni nu era dispus să plătească,
45 000 de autovehicule fără numere de înmatri-
culare circulau prin Ciudad Juarez sub privirile
poliţiei. Pentru că majoritatea poliţiştilor muni-
cipali erau cumpăraţi de traficanţi, şoferii nu
riscau mare lucru…
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Farurile maşinii Cherokee, parcată în „spic”,
luminau un panou amplasat între cele două uşi
de acces de la Don Felix: No armas, no drogas,
no menores8.

Trei sferturi din clienţi erau înarmaţi, jumă-
tate din fete aveau mai puţin de cincisprezece
ani, iar cocaina vândută de barman era una de
calitate excepţională, „pura”.

După ce se deschise portiera, Guillermo Ra-
mirez o împinse pe Miriam Vasquez înăuntru,
profitând de poziţie ca să-i mângâie fundul – de
care ar fi vrut tare mult să profite.

Ducând o viaţă periculoasă, profita la ma-
xim de fiecare mică bucurie. Chiar şi cei ca el,
membri ai unei bande respectate, riscau să sfâr-
şească decapitaţi, îngropaţi în deşert. Era su-
ficientă o mică greşeală. Chouy „El Diablo”,
şeful clanului Aztecos, nu glumea cu disciplina.
O simplă întârziere în livrarea drogurilor sau
în execuţia cuiva se pedepsea printr-un glonţ în
cap.

Abia urcat în Cherokee, Guillermo Ramirez
porni climatizarea la maxim. Afară erau 38 de
grade…

Miriam Vasquez întoarse capul spre el şi în-
trebă timid:

___________
8 Fără arme, fără droguri, fără minore.



– Donde vamos?9

Întrebarea îl deranjă pe sicario. Chiar înainte
de a demara, încuie portierele, împiedicând orice
posibilitate de a fugi, apoi zise:

– A la casa.10

Se îndepărtară rapid de centru, luând-o spre
sud-est. Asfaltul făcu loc drumului de pământ.
Niciun pieton, puţine maşini, terenuri virane,
case mici albe sau gălbui, cu acoperiş din tablă
ondulată.

Colonia La Gaviota nu era una prosperă.
Frontiera vecină se materializa printr-un fir de
apă ce curgea printre două ziduri cu sârmă ghim-
pată, zonă patrulată de „ofiţerii vamali” ameri-
cani pe nişte ATV-uri mari. Aceasta era dublată
de o cale ferată pe care defilau convoaie intermi-
nabile ce aduceau materia primă la maquina-
doras. La sud, se întindeau ultimele case din
cartier, măturate de vânt.

Guillermo Ramirez opri în faţa unei case mici
şi sări din maşină, asaltat imediat de o rafală
violentă de vânt. Bătea mereu vântul la Ciudad
Juarez: un vânt puternic care acoperea oraşul cu
un strat gălbui de culoarea deşertului. Cum ma-
joritatea străzilor nu erau asfaltate, doar aco-
perite cu un nisip cenuşiu, oraşul trăia în praf.
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___________
9 Unde mergem?
10 Acasă.




