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MAXIMUM RIDE
Un blockbuster cu milioane de fani

JAMES PATTERSON
este unul dintre cei mai îndrăgiţi romancieri americani, cu peste 260 de milioane
de exemplare vândute în 40 de limbi, ceea
ce îl situează în topul celor mai bine vânduţi autori din toate timpurile. Personajele înaripate din seria Maximum Ride au
fost inspirate de romanele sale de succes
pentru adulţi When the Wind Blows şi
The Lake House.
Autor extrem de prolific, Patterson a
publicat de-a lungul carierei sale peste 80
de titluri, destinate atât publicului adult,
cât şi copiilor şi tinerilor, toate bătând recordurile în materie de popularitate. Printre seriile cele mai cunoscute se numără:
Alex Cross, Women’s Murder Club, Michael
Bennett, Private, precum şi Maximum
Ride, Vrăjitor şi vrăjitoare şi Generala
(apărute şi în limba română la editurile
Leda şi Corint Junior). Multe dintre scrierile sale, thrillere, poveşti de dragoste sau
romane pentru tineri, au devenit scenarii
de seriale TV sau filme.
James Patterson locuieşte în prezent
în Florida, împreună cu soţia şi fiul lor.
www.jamespatterson.com

Max şi stolul sunt în mod clar meniţi să
facă lucruri măreţe. Neînfricaţi, neîmblânziţi, nedespărţiţi. Dar acum cei şase
copii-păsări sunt urmăriţi – ba nu, vânaţi –
prin toată lumea de un nou soi de inamic,
înspăimântător, odios şi totodată perfect
în perversitatea lui. De data asta, e inevitabil – or să fie prinşi! Aşa că mai bine să
se distreze puţin!

Serie vândută în peste 16 milioane de exemplare • Tradusă în peste 12 ţări • New York Times
Bestseller (29 de săptămâni consecutiv pe locul întâi) • Publishers Weekly Bestseller
• ALA Quick Pick pentru Tineri • Selectată în ALA/VOYA „Teens’ Top Ten” • Selectată de
New York Public Library la categoria „Books for the Teen Age” • Recomandare Book Sense Pick
• Recomandată de editorii de la KLIATT • Premiul Autorul Anului acordat de Children’s Choice

www.maximumride.com

„Prindeţi-vă centurile: a sosit un nou volum al acestei aventuri palpitante…
Plin de nerv şi captivant… fanii îl vor devora pe nerăsuflate.”
– KLIATT

OBSTACOLE:

„Patterson ştie unde sunt ascunse cele mai tainice temeri ale noastre…
Nimic nu-i poate opri imaginaţia.”
– NEW YORK TIMES

 Zburătorii:

bătăuşi aroganţi, cu aripi
(chiar mai puternici decât Eliminatorii).

„Capitole scurte, pline de acţiune, al căror sfârşit îţi taie mereu răsuflarea;
răsturnări de situaţie pe fiecare pagină… Adrenalină din belşug.”
– KIRKUS REVIEWS

 Un genocid planificat: cel mai îngrozi-

tor experiment uman imaginabil.
 Un lucru de neconceput: există un tră-

dător printre ei.

„…menită a deveni o lucrare clasică. Uneori tensionată, alteori amuzantă…
o carte excelentă şi bine gândită.”
– CHARLESTON GAZETTE-MAIL

O

idilă: problema majoră e că Fang nu
înţelege niciodată aluziile.

 Misiune

imposibilă: se pot oare salva
pe ei înşişi?
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— Lasă claxonul ăla blestemat! am zis, frecându-mi fruntea.
Nudge s-a retras de lângă volanul manevrat de Fang.
— Scuze, a spus ea. Doar că-i aşa de haios — parc-ar fi
la o petrecere.
M-am uitat pe geamul dubei şi-am clătinat din cap,
străduindu-mă să-mi ţin nervii în frâu. Parcă doar ieri am
reuşit aproape imposibilul şi-am şters-o din extrem de dubiosul şi scârbosul sediu central al Itex din Florida. De fapt,
nu trecuseră decât patru zile. Patru zile de când Gazzy şi
Iggy au aruncat în aer o parte dintr-un perete lateral, făcând o gaură în sediul Itex, scăpându-ne, astfel, din ultima
noastră încarcerare diabolică.
Şi pentru că ţinem foarte mult să fim consecvenţi, acum
eram din nou fugari.
Însă, printr-o interesantă şi neaşteptată schimbare de
ritm, acum eram pe roţi. Am luat isteaţa decizie de a împrumuta o dubă de opt locuri, care, după cum se părea,
fusese un cuibuşor de nebunii prin anii ’80: covoare miţoase peste tot, geamuri fumurii, o ramă de neon în jurul
numărului de înmatriculare, pe care am decuplat-o imediat, fiind mult prea bătătoare la ochi.
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Dar, ca o compensaţie, exista loc berechet pentru noi
şase: eu (Max); Fang, care conducea; Iggy, care încerca să
mă convingă să-l las să conducă, cu toate că-i orb; Nudge,
pe locul din faţă, lângă Fang, părând incapabilă să-şi ia lăbuţele de pe claxon; Gasman (Gazzy); şi Angel, bebeluşa
mea.
Şi Total, care este câinele vorbitor al lui Angel. E o poveste lungă.
Gazzy cânta o piesă de Weird Al Yankovic1, sunând
exact ca şi originalul. Admiram nefireasca lui abilitate mimetică, însă nu puteam suferi fascinaţia lui pentru procesele organice ale trupului, o fascinaţie aparent împărtăşită
şi de Weird Al.
— Ajunge cu această baladă a constipaţiei, a gemut
Nudge, pe când Gazzy atacase al doilea vers.
— Ne oprim cât de curând? a întrebat Total. Am o vezică sensibilă.
Nasul i-a zvâcnit, iar ochii lui strălucitori s-au oprit
asupra mea.
Pentru că eram liderul grupului şi eu luam deciziile referitoare la opriri şi la alte un milion de lucruri. Am aruncat o privire spre ecranul laptopului din poala mea, apoi
am coborât geamul ca să mă uit la cerul nopţii şi să evaluez împrejurimile.
— Aţi fi putut lua o maşină cu GPS, a glăsuit Total
amabil.
— Da, am zis. Sau am fi putut lua cu noi un câine care
nu vorbeşte.
1

Alfred Matthew „Weird Al” Yancovic (n. 1959), compozitor
şi producător de muzică american, faimos pentru parodiile făcute melodiilor actuale.
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I-am adresat lui Angel o căutătură tăioasă, iar ea mi-a
zâmbit angelic, bineînţeles.
Total a pufăit, ofensat, şi i s-a cuibărit în poală, cu trupul său micuţ, negru, ca de terier scoţian, lipit de al ei. Ea
l-a sărutat pe cap.
Cu doar o oră în urmă, trecuserăm în viteză, în sfârşit,
frontiera statului şi intraserăm în Lousiana, ţinându-ne, cu
mare atenţie, de planul nostru pus la cale cu grijă, conceput genial, de a o ţine „tot spre vest”. Departe de ridicola
răzmeriţă care-a fost aventura noastră din Florida. Pentru
că aveam, în continuare, o misiune: să oprim Itexul şi
Şcoala şi Institutul, şi pe oricine mai era implicat, să ne distrugă pe noi şi să distrugă lumea. Mai presus de toate, suntem ambiţioşi.
— Louisiana e statul uitat de întreţinerea drumurilor,
am mormăit, strâmbându-mă după ce-am trecut peste încă
un hârtop.
Nu credeam că mai puteam suporta multă vreme călătoria asta. Din Everglades până aici durase o veşnicie cu maşina, în comparaţie cu zborul. Pe de altă parte, chiar şi o
dubă-cuibuşor de nebunii al anilor ’80 era mai puţin bătătoare la ochi decât şase copii zburători cu câinele lor vorbitor.
Aşa că, asta era.
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