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PREFATA LA EDITIA TN LIMBA ROMANA

$tim cu tolii c[ existi momente in care avem numeroase motive
pentru a ne ingrijora pentru siguran{a noastr5.. intrebarea este

care sunt acele momente? CAnd vine vorba de a prezice
violenfa, presupun c[ qti{i deja o mare parte din ceea ce trebuie
s[ qtifi. Beneficiafi de infelepciunea speciei noastre, iar vocea
expertului care conteazb. cel mai mult este chiar vocea voastri.

Violen{a este o parte a fiecirei culturi pentru ci este o parte
din fiinla umani.. Totugi, are un rol diferit in p[r{i diferite ale
iumii. Aceasti carte exploreazi siguranfa qi pericolul analizAnd
piesele de puzzle ale violenfei aqa cum se manifesti ea in
societatea americani. in timp ce mare parte din comporta-
mentul uman este universal, unele aspecte sunt unice anumitor
culturi. De exemplu, SUA sunt o lari cu mai multe arme decit
adulli, un loc unde cauza principali a deceselor in rAndul
biiefilor adolescenli este plaga lmpuqcat[. Deqi nu putem vorbi
despre acelaqi lucru in cazul Rominiei, sunt multe de invl{at
din experien{a americani.

Unele dintre riscurile cu care ne confruntim cu tofii sunt
universale. Aceste pagini, prin faptul c[ ne prezintl cum arati
aceste riscuri (spre deosebire de ceea ce v-a!i putea imagina
despre ele), v[ ofer[ c[i de a fi mai siguri - cel pufin de abilitatea
r-oastrl de a prezice comportamentul violent. Vefi putea ajunge
in punctul in care si avefi incredere ci vedeli semnale acolo
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unde existi Ei nu le vedefi acolo unde nu existi. Dorin{a mea
este ca, pe misuri ce devenifi cu tofii mai familiariza[i cu
riscul, si putefi fi qi mai pufin preocupafi de el.

Gavin de Becker
Los Angeles

O menfiune despre internet: internetul a devenit o metod[ de

comunicare larg folositi in America, inainte de a fi la fel de

utilizat[ in alte firi. Am aflat ci unii priditori folosesc internetul
pentru a comunica cu potenfialele victime. Dar internetul nu
este problema-cheie: telefonul, telefonul mobil qi mesajele text
sunt folosite pentru a stabili intAlniri cu consecinfe nedorite la
fel de des ca gi internetul. Indiferent de ce metodi de comunicare
este folositi, problema-cheie sti in con(inutul comunicirii.
Scopul este si nu te afli niciodata in prezenfa fizicir a unei
persoane care ar putea si ifi faci riu. Aceastl carte analizeaz[
strategiile folosite de pr[ditori atunci cAnd comunic[, iar aceste

strategii sunt aceleaqi fie ci este vorba de comunicare prin
internet, email, mesaje text, telefon sau fafl in fa[i.

.llai presus de orice, rqfuzi t
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Mai presus de orice, refuzd. sdfii victimd!

- Margaret Atwood

Probabil c[ o urmlrea de ceva vreme. Nu qtim sigur - dar qtim,
insi, c[ nu era prima lui victiml. in dupi-amiaza aceea,
incercAnd si-qi termine toate cump[riturile dintr-o singuri
ieqire la magazin, Kelly supraestimase cAt de mult putea cira
inapoi spre casi. MotivAndu-gi decizia, in timp ce se lupta cu
sacosele grele, igi spuse c[ doui ieqiri ar fi insemnat si fie inc[
pe strizi dupi lisarea intunericului, iar ea iqi preluia prea mult
siguranfa proprie pentru a proceda astfel. A urcat cele cflteva
trepte pAni la intrarea in bloc, apoi a observat ci uqa fusese
lisati deschisi (din nou). Vecinii ei erau, pur qi simplu, incon-
gtienfi, gAndi ea, dar, deqi simful precar al securitifii de care
dideau dovadi o irita, de data asta s-a bucurat ci era scutitl de
chinul prin care ar fi trebuit si treaci pentru a-qi scoate cheia.

A tras uga dupi ea, pAn[ s-a auzit clicul incuietorii. E sigurl
ci a inchis-o, ceea ce inseamn[ ci el trebuie si fi fost deja pe hol.

Au urmat, apoi, cele patru etaje, pe care ea ar fi vrut s[ le
urce doar o dat6. Aproape de capltul sc[rilor de la etajul trei,
una dintre sacose a cedat, conservele cu hranfl pentru pisici
impriqtiindu-se peste tot. Se rostogoleau pe trepte intr-un ritm
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aproape juciuq, de parcl incercau s[ fugl de ea. Kelly a vlzut
prima cutie f[cAnd o scurti oprire la etajul doi, apoi, pur qi

simplu, a cotit, a prins vitez[ gi qi-a reluat fopiiala aparent

calculati, injos, pe sciri, pAn[ a ieqit din razaeivizual[.

- Am prins-o! O aduc eu sus, a strigat cineva.

Lui i(elly nu i-a pllcut,r'ocea aceea. lnci de la inceput, ceva

i s-a pirut in neregull, dar, apoi, un tdnir cu un aer prietenos

s-a apropiat de ea, urcAnd treptele qi adunAnd intruna conserve

in drumul lui.

- Di-mi voie si te ajut, i-a spus el.

- Nu, nu, mersi. Mi descurc.

-N-a$ zice.La ce etaj stai?

Ea a flcut o pauzi, inainte de a-i rispunde.

- La patru, dar nu e nevoie si mi aju{i, serios.

El nici nu a conceput un refuz, str6ngAnd deja multe
conserve la piept, mai, mai si le scape.

- La patru merg gi eu, a zis el, gi deja am intArziat - nu din
vina mea, mi-a stat ceasul -, n$o c[ hai si nu mai stim aici. Si

di-mi mie aia!

S-a intins gi a apucat una dintre sacoEele mai grele.

- Nu, serios , apreciez intenfia, dar chiar m[ descurc, a repetat

ea.

Tr[gAnd in continuare de sacos[, el i-a spus:

- Nu crezi c[ eqti cam prea orgolioasi?
Pentru o clipi, Kelly a continuat s[ lini de sacoEi, dar apoi a

cedat, iar acest schimb aparent nesemnificativ intre striinul
amabil gi cea care beneficia de amabilitatea lui a fost un
semnal - pentru amAndoi - c[ inclina s[ aibi incredere in el.

Odati cu sacoqa, a trecut Ei ea sub controlul lui.

- Mai bine ne gr[bim, a continuat el, urcAnd treptele inaintea
lui I(elly. Ne aqteapti o pisici flimAndi.
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Chiar daci, in momentul acela, nu plrea si urmireasci
nimic altceva decAt s[ o ajute, ei ii era teama, deqi nu avea un
motiv serios pentru asta. Era politicos gi manierat, iar ea se

simfea vinovati pentru ci era aqa suspicioas[. Nu voia si fie
genul de persoani care nu are incredere in nimeni, prin urmare,
pufin dupi aceea, s-au apropiat de u;a apartamentului ei.

- $tiai ci o pisici poate supraviefui pAni la trei sipt[mAni
firi si mlnAnce? a intrebat-o. Se-F spun cum am aflat asta: o
dat[, am uitat si hrinesc pisica unui prieten, care era plecat din
ora$.

I(elly a rimas in dreptul uqii, pe care tocmai o deschisese.

- De-aici mi descurc, a spus, sperAnd ci el ii va da sacoqa,

va accepta mulfumirile qi iqi va vedea de drum.
in schimb, el i-a spus:

- A, nu, n-am venit pAn[ aici ca si te las si scapi din nou
conservele pe jos.

A ezitat si-l lase s[ intre, iar el a izbucnit in rAs, cu un aer
infelegitor:

- Uite, putem l6sa uga deschis[, cum fac doamnele din
filmele clasice. O si pun astea aici jos, apoi plec. Promit.

Ea l-a lisat in[untru, dar el nu qi-a respectat promisiunea.

Ajuns[ in acest punct al relatirii despre viol gi despre tot
calvarul indurat vreme de trei ore, I(elly se opreqte qi plinge in
tacere. Acum qtie ci el a omorAt-o pe una dintre celelalte
r.ictime ale sale, injunghiind-o.

in tot acest timp, inci. de cAnd ne a$ezaserim unul lingl
altul in mica gr[din[ din curtea biroului meu, I(elly m-a linut
de ambele mAini. Are dou[zeci Ei Eapte de ani. PAni la viol,
oferea consultanli pe problemele copiilor cu tulburiri
comportamentale, dar nu s-a mai intors la lucru de foarte mult
rrmp. TAnirul acela cu aer prietenos o chinuise vreme de trei
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ore in apartamentul ei qi cel pufin trei luni in mintea ei.
increderea pe care i-o spulberase birbatul inci nu revenise, iar
demnitatea pe care i-o rlnise incl se vindeca.

I(elly e pe cale s[ descopere c[, finind seama de un mic
avertisment, qi-a salvat viafa, la fel cum, ignorAndu-le pe toate
celelalte, s-a expus pericolului de la bun inceput. Mi priveEte

cu ochii inllcrimafi, dar limpezi, Ei imi spune ca vrea s[
inleleag[ fiecare pas din strategia pe care a folosit-o el. Vrea si-i
dezvllui ce anume, din ce i-a dictat intuifia, i-a salvat viafa. Dar
asta imi va spune, de fapt, ea mie.

- S-a intimplat dup[ ce mi-a pus arma la cap, dupi ce m-a
violat. Dupi aceea s-a intAmplat. S-a ridicat de pe pat, s-a
imbrlcat, apoi a inchis fereastra. S-a uitat rapid la ceas, apoi s-a

comportat de parci s-ar fi gr[bit s[ plece: Trebuie sd ajung
undeva. HaL nu maifi atdt de speriatd. Promit cd nu-{ifac nici
un rdu.

Kelly era convinsi c[ minlea. $tia c[ avea de gAnd s-o
omoare qi, degi pare greu de crezut, pentru prima dat6, de la
inceputul incidentului, ii era cu adev[rat foarte frici.

Apoi el a flcut un semn spre ea cu arma qi i-a spus:

- Si nu te migti de aici! Mi duc pini la bucltirie, si iau ceva

de biut, qi apoi plec. Promit! Tu s[ stai pe loc!
Nu prea avea de ce si-qi fac[ griji; din clipa in care diduse

drumul sacoqei cu pricina qi pAn[ acum, I(elly fusese complet
sub controlul lui.

- $tii ci n-o s[ m[ miqc, l-a asigurat.
Dar, in secunda in care el a ieqit din inc[pere, Kelly s-a

ridicat qi l-a urmat, trigAnd dupi ea cearqaful de pe pat.

- Eram exact la un pas in spatele lui, ca o fantom[, iar el
habar n-avea. Am strflbltut amAndoi holul. La un moment dat,
el s-a oprit, aqa c5. m-am oprit gi eu. S-a uitat la sistemul meu
audio, din boxe rizbltAnd o melodie, gi s-a intins s-o dea mai
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tare. Cind s-a indreptat spre bucitlrie, m-am intors qi am
traversat livingul.

CAnd a ieqit pe uqi, I(elly l-a auzit deschizAnd sertarele din
bucltirie. A lisat uqa larg deschisfl qi a intrat direct in aparta-
mentul de vizavi (despre care a qtiut, cumva, c[ nu e incuiat).
Le-a ficut semn vecinilor lua{i prin surprindere si. nu
vorbeascil, ridicAnd un deget, qi a incuiat uga dupi ea.

- $tiam ci, daci rlmin in dormitorul meu, avea s5. se

intoarc[ din buciltflrie qi s[ m5. omoare, dar nu qtiu de ce eram
atit de sigurl de asta.

- Ba qtii, ii spun.

Ofteazi qi o ia de la capit.

- S-a ridicat qi s-a imbricat, a inchis fereastra, s-a uitat la
ceas. A promis c[ nu-mi va face nici un riu, promisiunea asta

venind din senin. Apoi s-a dus in bucitlrie, pretinzAnd c[ vrea
si-Ei ia ceva de b[ut, dar l-am auzit deschizind sertarele. Cluta
un cufit, bineinfeles, ceea ce intuisem cu mult inainte.

Se opreqte din vorbit.

- Cred c[ voia un cu{it pentru ci arma ar fi fost prea
zgomotoas[.

- De ce crezi c5, iI preocupa zgomotul? o intreb eu.

- Nu Etiu.
Face o pauzl lungi gi, cu privirea pierdut[, il vede iar cu

ochii minfii, in dormitor.

-Ah, ba da... gtiu. Aqa e, aqa e! Zgomotul a fost, de-asta a
inchis fereastra. Aqa mi-am dat seama.

imbricAndu-se qi, teoretic, fiind pe picior de plecare, n-avea

de ce sh inchidi fereastra. Acela a fost semnalul subtil care a
avertizat-o, iar frica a fost cea care i-a dat curajul s[ se ridice,
firi si ezite, qi s[-l urmeze atAt de aproape pe birbatul care

voia s-o ucidi. Mai tirziu, a descris frica aceea ca fiind mai
puternicl decit orice alti senzalie din corp. Ca un animal

F umr la cap, dupl ce m-a
S-e ridicat de pe pat, s-a

5.r uilA repid la ceas, apoi s-a

;lribG i phce Trebuie sd ajung
hw)rit cd nu-fifac nici

$tir ci avea de gind s-o
c!!rr. pcnru prima dati, de la
o*:rrfo* frerte frici.

ctcrEra$ r-a spus:

&Fihbocitirie, si iau ceva
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rrFL
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daq ri s-a intins s-o dea mai
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ascuns in interiorul ei, frica a preluat controlul qi s-a ridicat,
folosindu-se de ntuEchii picioarelor ei.

- Nu controlam nimic, mi-a explicat ea. Doar m-am lisat
purtati de-a lungul holului.

Aceasta este frica real[, care nu seamflni cu ceea ce simlim
cAnd suntem speriafi, sau cAnd ne uitdm la un film, sau cdnd ne

este teami si vorbim in public. Aceast[ fric[ este aliatul puternic

care ne transmite indemnul: ,,Fi cum ifi spun eu!" lJneori, ne

indicd si facem pe mortul, sau si nu mai respirim, sau si fugim,

s[ lipim ori s[ ne luptim, dar lui Kelly i-a spus: ,,Nu scoate nici
un zgomot, nu te indoi de mine qi o si te scot de-aici!"

Kelly mi-a spus ci a avut un sentiment innoit de incredere
in sine, dupl ce a conqtientizat c[ ac{ionase in urma acelui

semnal gi c[-gi salvase viala. Mi-a spus ci obosise si audl
reproquri qi si se invinovifeasci pentru c[ il lisase si intre in
apartament. Mi-a spus qi c[ invifase suficient de multe lucruri,
in urma qedinfelor noastre, pentru a nu mai cidea vreodati
victiml unei situafii aseminitoare.

-Poate ci asta e partea bun[, a reflectat ea. Foarte ciudat,
dar acum, qtiind toate astea, mi-e mult mai pufin team[ si ies

afari, decAt imi era inainte si se intAmple totul - totuqi, cred c[
existl qi o cale mai uqoar[ de a invifa asta.

Un gAnd mi-a incollit in minte, atunci. $tiu c[ acelaqi lucru
care i-a salvat viafa lui I(elly o poate salva qi pe a ta. Din curajul
ei, din determinarea de a se increde in intuifia ei, de a incerca
s-o infeleagi, din dorinfa ei arzitoare de a se elibera de frici
nefondate, am infeles c[ leclia nu trebuie inv[!at[ doar de

victime, ci qi de persoanele care nu trebuie si devin[ niciodati
victime. imi doresc ca aceast[ carte si te ajute s[ fii una dintre
aceste persoane.

Datoriti cercetlrilor mele susfinute in privin{a violenfei,
prin prisma clrora am anticipat comportamentele criminalilor,

18

in pericol

ale hirfuitorilor, ale atentatorilor, ale iubililor refuzafi, ale
so[ilor plrisifi, ale foqtilor angajafi furiogi, ale ucigaqilor in
serie qi ale multor altora, sunt considerat un specialist in do-
meniu. Am invifat multe lucruri, dar premisa de la care plec,
in aceasti carte, este c[ gi tu eqti un specialist in anticiparea
comportamentului violent. Ca orice altfl fiinl[, simfi cAnd egti
in pericol. EEti inzestrat cu un paznic interior genial, care e

rnereu gata si te avertizeze in privinfa pericolelor qi si te
ghideze in situaliile riscante.

Am invifat cflteva lecfii despre siguranll pe durata mai
rurultor ani in care am stat de vorbi cu persoane care au suferit
de pe urma violen{ei qi pe care le-am intrebat:

- Puteai anticipa asta?

Cel mai adesea, imi rlspundeau:

- Nu, s-a int6mplat din senin.
Dar, dac[ tac, dac[ aqtept o secund[, vine qi urmitoarea

informa{ie:

-Am simfit o neliniqte, cAnd l-am intAlnit prima dati...
Sau:

-Acum, c[ mi gAndesc, am fost binuitoare cind m-a abordat.
Ori:

-Acum imi dau seama c[ mai vizusem masina aceea si mai
devreme.

Sigur ci, realizdnd pericolul ulterior, aceste persoane l-au
realizat gi inifial. To[i vedem semnalele, pentru c[ existl un cod
universal al violenfei. Din capitolele urmitoare vei afla cAte

ceva despre lucrurile care te pot ajuta si spargi acest cod, dar
majoritatea lucrurilor de care ai nevoie se afli deja in interio-
rul tiu.

Realist vorbind, valurile nu se miqcd la suprafafa oceanului,
mai degrab[ energia se miqci prin ap[. La fel se deplaseazl qi
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ascuns in interiorul ei, frica a preluat controlul qi s-a ridicat,
folosindu-se de ntugchii picioarelor ei.

- Nu controlam nimic, mi-a explicat ea. Doar m-am lisat
purtati de-a lungul holului.

Aceasta este frica real[, care nu seaminl cu ceea ce simlim
cAnd suntem speriafi, sau cAnd ne uitim la un film, sau cdnd ne

este teami si vorbim in public. Aceast[ fric[ este aliatul puternic

care ne transmite indemnul: ,,Fi cum ifi spun eu!" lJneori, ne

indicd si facem pe mortul, sau si nu mai respirim, sau si fugim,

s[ lipim ori s[ ne lupt[m, dar lui Kelly i-a spus: ,,Nu scoate nici
un zgomot, nu te indoi de mine qi o si te scot de-aici!"

Kelly mi-a spus ci a avut un sentiment innoit de incredere
in sine, dupl ce a conqtientizat c6. ac{ionase in urma acelui
semnal gi c[-gi salvase viafa. Mi-a spus ci obosise si audl
reproquri qi s[ se invinovifeasc[ pentru ci il l[sase si intre in
apartament. Mi-a spus qi c[ invifase suficient de multe lucruri,
in urma qedinfelor noastre, pentru a nu mai cidea vreodatl
victiml unei situa{ii aseminitoare.

-Poate ci asta e partea bun[, a reflectat ea. Foarte ciudat,
dar acum, qtiind toate astea, mi-e mult mai pufin teami si ies

afari, decit imi era inainte si se intflmple totul - totuqi, cred ci
existl qi o cale mai uqoari de a invifa asta.

Un gAnd mi-a incollit in minte, atunci. $tiu ci acelaqi lucru
care i-a salvat viafa lui I(elly o poate salva gi pe a ta. Din curajul
ei, din determinarea de a se increde in intuifia ei, de a incerca
s-o infeleagi, din dorinfa ei arzitoare de a se elibera de frici
nefondate, am inleles ci leclia nu trebuie inv[!at[ doar de

victime, ci qi de persoanele care nu trebuie s[ devinl niciodati
victime. imi doresc ca aceastl carte s[ te ajute s[ fii una dintre
aceste persoane.

Datoriti cercetlrilor mele susfinute in privin{a violenfei,
prin prisma clrora am anticipat comportamentele criminalilor,
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ale hirfuitorilor, ale atentatorilor, ale iubililor refuzafi, ale
sofilor p[risifi, ale foqtilor angajafi furiogi, ale ucigaqilor in
serie qi ale multor altora, sunt considerat un specialist in do-
meniu. Am invifat multe lucruri, dar premisa de la care plec,
in aceasti carte, este ci gi tu eqti un specialist in anticiparea
comportamentului violent. Ca orice alti fiin16, simfi cAnd eEti

in pericol. Eqti inzestrat cu un paznic interior genial, care e

rnereu gata si te avertizeze in privin(a pericolelor qi si te
ghideze in situaliile riscante.

Am invifat cflteva lecfii despre siguranll pe durata mai
rnultor ani in care am stat de vorbi cu persoane care au suferit
de pe urma violenfei qi pe care le-am intrebat:

- Puteai anticipa asta?

Cel mai adesea, imi rlspundeau:

- Nu, s-a intAmplat din senin.
Dar, dac[ tac, dacfl aqtept o secundi, vine qi urmitoarea

informa{ie:

-Am simfit o nelinigte, cind l-am intAlnit prima dati...
Sau:

-Acum, c[ mi gindesc, am fost binuitoare cAnd m-a abordat.
Ori:

-Acum imi dau seama c[ mai vizusem masina aceea si mai
devreme.

Sigur ci, realizAnd pericolul ulterior, aceste persoane l-au
realizat qi inifial. To[i vedem semnalele, pentru c[ existl un cod
universal al violenfei. Din capitolele urmitoare vei afla cAte

ceva despre lucrurile care te pot ajuta si spargi acest cod, dar
majoritatea lucrurilor de care ai nevoie se afli deja in interio-
rul tiu.

Realist vorbind, valurile nu se migci la suprafafa oceanului,
mai degrab[ energia se miqci prin api. La fel se deplaseazl qi
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energia violenfei prin cultura noastri. Unii o simt ca pe o adiere

uqoarl, dar neplicuti, deqi tolerabili. Alfii sunt devastafi de ea,

ca dup[ un uragan. Dar nimeni - nimeni! - nu rimAne neatins.

Violenfa este parte din America qi, mai mult, e parte dln specia

noastr[. Este in jurul nostru qi este in noi. Suntem cea mai
puternici specie din toatl evolufia lumii, de aceea am ajuns
tocmai in vArful lanfului trofic, dacd se poate spune a$a.

Nemaiavind de infruntat nici mlcar un singur inamic sau

prfld[tor care s[ ne ameninle in vreun fel, am descoperit singura
pradi rimasl: pe noi ingine.

Daci existi vreo urmi de indoiali asupra acestei teorii, s[ fie
clar c5., doar in ultimii doi ani, au fost mai mulli americani uciqi
cu arme de foc, decit in intregul R[zboi din Vietnam! Prin
contrast, in toatl faponia (cu o populafie de 120 de milioane de

oameni), numirul tinerilor impuqcafi mortal intr-un an este egal

cu al celor uciqi in New York intr-un singur weekend mai agitat.

Cifra jafurilor armate, in America, este de o sutl de ori mai mare

decAt in |aponia. Una dintre cauze este aceea ci suntem un
popor cu mai multe arme decAt locuitori adulqi, o nafie care

vinde qi cumpir[ 20 000 de arme in fiecare zi. Nici un studiu
privind siguran[a in America nu poate fi exact, dac[ nu line
seama de ameninfarea reall asociati acestei statistici. PAni
miine pe vremea asta, inc[ 400 de americani vor fi impuqcafi qi

alti 1 100 vor fi ameninfa{i, la fel cum a fost I(elly, de cltre
riuflc[tori inarmafi. in decurs de o or[, incil7l de femei vor fi
violate, aqa cum s-a intAmplat cu l(elly.

Nici privilegiile, nici celebritatea nu lin la distanfi violenfa: in
ultimii 35 de ani, in America, au fost atacate mai multe persoane

publice decAt in cei 185 de ani de dinainte. Se intAmpli atAt de

des ca oameni obignuifi si ajungl victime ale violenfei la locul de

munc[, incAt, la femei, s-a ajuns ca omuciderea si fie cauza
principall a decesului la locul de munc[. Acum doulzeci de ani,
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cra greu de imaginat ci o persoani putea fi implicatl intr-un
schimb de focuri la serviciu; in prezent, gtirile despre astfel de

evenimente sunt siptiminale, iar preocuparea pentru temerile
angajafilor fa!6 de colegi este un subiect frecvent la qedinfe.

Suntem primii care judecl respectarea drepturilor omului in
toate celelalte state ale lumii, dar noi, americanii civilizali,
suntem cei pentru care rata omuciderilor este de zece ori mai
mare decAt in alte state occidentale; noi, americanii civilizafi,
omordm femei qi copii cu cea mai alarmanti frecvenf[. De fapt,
dac[ un avion comercial plin cu pasageri s-ar pr[buqi, iar tofi
cei de la bord gi-ar pierde viafa, qi dac[ asta s-ar intAmpla luni
de luni, num[rul victimelor tot nu l-ar egala pe cel al femeilor
ucise anual de sofii sau de partenerii lor.

Am v[zut toli trupurile neinsuflelite rimase in urma
atentatului din Oklahoma City, qi, spre finalul acelei s[ptimini,
am aflat cu groaz[ ci noulsprezece copii;i-au pierdut viafa in
trxplozie. E bine de qtiut ci qaptesprezece copii au murit, in
aceeaEi siptimAni, de mina unuia dintre pirinfii lor, la fel cum
se intAmpli in fiecare siptimAni, cei mai mulli avAnd sub cinci
ani. Patru milioane de copii mai norocoqi au fost abuzali fizic
doar anul trecut, si nu, nu a fost un an neob$nuit.

Astfel de statistici tind si ne distanleze de tragediile
provocate de fiecare incident in parte, pentru c6, pAni la urma,
cifrele ne impresioneazi mai mult decAt realitatea; RestrAngAnd

disculia la problemele din imediata apropiere, probabil ci gi tu
cunoqti o femeie care a fost lovit[ Ei, probabil, ai v[zut semnalele
de avertizare. Eqti coleg[ de serviciu cu ea sau cu soful ei ori
poate suntefi vecini, alergafi impreun[, i{i cump[ri medica-
mente de la farmacie sau te ajutl si-fi calculezi impozitele.
Totuqi, poate nu gtii c[ la camerele de gardi ajung mai multe
femei cu rini provocate de so-ti sau de parteneri, decAt cu rini
din accidente rutiere, jafuri qi violuri la un loc.
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