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1
Cum s� convingi un om 

s� lase arma jos

Se spune c� un fulger nu love�te niciodat� de dou� ori. 
Neadev�rat. M� rog, e adev�rat c� oamenii sus�in asta�; nu e 
adev�rat îns� ca fapt �tiin�ific.

Cercet�torii de la NASA au descoperit c� fulgerele produse în 
nori lovesc p�mântul în dou� sau mai multe locuri, iar riscul de a 
fi lovit este cu patruzeci �i cinci la sut� mai mare decât ne ima-
gin�m. Îns� ce vor oamenii s� spun� este c� fulgerul nu love�te 
niciodat� de dou� ori în acela�i loc, lucru la fel de neadev�rat. 
De�i probabilitatea de a fi tr�snit de fulger este de unu la trei 
mii, între 1942 �i 1977 Roy Cleveland Sullivan, un p�durar din 
Virginia, a fost lovit de tr�snet de �apte ori. Roy a supravie�uit 
tuturor loviturilor de fulger, dar s-a sinucis la �aptezeci �i unu 
de ani, împu�cându-se în stomac. S-ar p�rea c� din cauza unei 
iubiri neîmp�rt��ite. L�sând la o parte metafora fulgerului, am 
putea spune c� oamenii vor s� spun� urm�toarele�: unul �i acela�i 
eveniment foarte pu�in probabil nu poate ap�rea de dou� ori în 
via�a unei persoane. Neadev�rat. Dac� motivele care l-au de-
terminat pe Roy s�-�i pun� cap�t zilelor sunt adev�rate, dat fi-
ind c� o inim� frânt� sufer� într-un mod aparte, Roy trebuie s� 
fi �tiut mai bine decât oricine c� era cât se poate de verosimil ca 
acest necaz neverosimil s� i se întâmple din nou. �i astfel ajung 
la povestea mea�: prima dintre cele dou� întâmpl�ri neverosimile.

Era unsprezece seara, într-o noapte geroas� de decembrie, 
în Dublin, când m-am trezit într-un loc unde nu mai fusesem 
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niciodat�. Nu este o metafor� pentru starea mea de spirit, de�i 
n-ar fi fost nepotrivit��; ce vreau s� spun este c� nu mai pusesem 
niciodat� piciorul în zona aia. Un vânt înghe�at b�tea prin cl�di-
rile de locuin�e abandonate din partea de sud a ora�ului, sco�ând 
o melodie stranie la trecerea prin ferestrele sparte �i foliile atâr-
nate de schele. Pretutindeni vedeai g�uri negre în locul ferestre-
lor, suprafe�e neterminate, pres�rate cu gropi amenin��toare �i 
dale scoase din p�mânt, balcoane în�esate de conducte �i ie�iri 
în caz de pericol, cabluri �i �evi care veneau de nic�ieri �i se du-
ceau aiurea. Locul p�rea scena perfect� pentru o tragedie. Simpla 
priveli�te, f�r� a mai lua în calcul temperatura negativ�, m-a f�-
cut s� m� înfior. Cl�dirile ar fi trebuit s� fie ocupate de familii 
care ar fi dormit la ora aia, cu luminile stinse �i draperiile trase. 
Îns� erau lipsite de via��, Evacuate de proprietarii care fuseser� 
l�sa�i s� locuiasc� în acele bombe cu ceas, expuse unei liste de 
pericole la fel de lungi ca lista de minciuni spuse de construc-
torii care nu �i-au onorat promisiunile de a le oferi locuin�e si-
gure �i luxoase.

N-ar fi trebuit s� m� aflu acolo. Înc�lcam o proprietatea pri-
vat�, dar nu asta ar fi trebuit s� m� îngrijoreze, ci faptul c� era 
un loc periculos. �i ostil pentru orice om obi�nuit. Ar fi trebuit 
s� m� întorc de unde venisem. Eram con�tient� de toate astea, 
dar mi-am luat inima în din�i �i am intrat.

Patruzeci �i cinci de minute mai târziu, eram din nou afar�, 
tremurând ca varga �i a�teptând poli�ia, a�a cum m� instruise 
operatorul de la num�rul pentru urgen�e. Am v�zut în dep�rtare 
luminile ambulan�ei, urmat� îndeaproape de o ma�in� care nu 
purta însemnele poli�iei. Din ea a coborât detectivul Maguire, 
neb�rbierit, cu p�rul vâlvoi �i cu o înf��i�are aspr�, ca s� nu spun 
s�lbatic�. Mai târziu mi-am dat seama c� e un individ instabil 
emo�ional, u�or irascibil, gata s� explodeze în orice moment. Ar 
fi avut un aspect ideal dac� ar fi fost membru al unei forma�ii 
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rock, dar aveam în fa�a mea un detectiv de patruzeci �i �apte de 
ani aflat la datorie, ceea ce îl f�cea s� nu mai par� deloc �ic �i 
s� scoat� în eviden�� gravitatea situa�iei în care m� aflam. Dup� 
ce i-am condus în apartamentul lui Simon, m-am întors afar� �i 
am a�teptat, ca s� le povestesc tot ce s-a întâmplat.

I-am povestit detectivului Maguire despre Simon Conway, 
b�rbatul de treizeci �i �ase de ani pe care îl întâlnisem în cl�di-
re �i care, împreun� cu alte cincizeci de familii, fusese evacuat 
din bloc din motive de siguran��. Simon Îmi vorbise mai mult 
despre bani, despre stresul provocat de plata ipotecii pentru 
apartamentul în care nu i se permitea s� locuiasc�, despre con-
siliul local, care amenin�a cu încetarea pl��ii pentru locuin�a de 
schimb �i despre faptul c� tocmai î�i pierduse slujba. I-am rela-
tat detectivului Maguire discu�ia pe care o avusesem cu Simon, 
pendulând, confuz�, între lucrurile pe care i le spusesem �i cele 
pe care ar fi trebuit s� i le spun.

Vede�i voi, când am dat peste el, Simon Conway �inea în 
mân� un pistol. Cred c� eu am fost mult mai surprins� s�-l v�d 
decât a fost el de apari�ia mea nea�teptat� în casa lui abandona-
t�. P�rea convins c� am fost trimis� de poli�ie ca s� vorbesc cu 
el, iar eu nu i-am spus c� se în�al�. Voiam s�-l las s� cread� c� 
am în spate o armat� de oameni, care m� a�teapt� în camera al�-
turat�. Îl ascultam vorbindu-mi �i m� uitam cum î�i agit� arma 
în toate p�r�ile, înfrânându-mi cu greu dorin�a de a m� culca la 
p�mânt, de a m� ascunde sau chiar de a o lua la s�n�toasa. De�i 
spaima mi se cuib�rise în suflet, încercam s�-l lini�tesc �i s�-l 
conving s� lase pistolul jos. Am vorbit despre copiii lui �i am 
f�cut tot ce mi-a stat în putin�� ca s�-i ar�t lumini�a de la cap�tul 
tunelului, reu�ind în cele din urm� s�-l conving s� pun� pisto-
lul pe bufetul din buc�t�rie, ca s� chem poli�ia în ajutor. Ceea ce 
am �i f�cut. Când am terminat îns� de vorbit, ceva s-a întâmplat. 
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Cuvintele mele nevinovate – pe care acum �tiu c� ar fi trebuit s� 
le las nerostite – au declan�at ceva.

Simon s-a uitat la mine, dar �tiam c� nu m� vede. Se schim-
base la fa��. În capul meu s-a dat alarma, dar înainte de a apuca 
s� spun sau s� fac ceva, Simon a luat pistolul �i l-a pus la tâm-
pl�. Arma s-a desc�rcat.
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2
Cum s�-�i p�r�se�ti so�ul (f�r� s�-l r�ne�ti)

Uneori, când vezi sau tr�ie�ti ceva de o realitate crud�, î�i 
dore�ti s� nu te mai prefaci. Ai senza�ia c� e�ti idioat�, escroa-
c�. Vrei s� fugi de tot ce este fals, fie c� este vorba de ceva ino-
fensiv �i nevinovat, fie c� e ceva serios, cum este c�snicia. Asta 
mi s-a întâmplat �i mie.

Când o persoan� e geloas� pe un cuplu care se desparte, în-
seamn� c� persoana respectiv� �tie c� �i mariajul s�u este în 
pericol s� se destrame. A�a �i cu mine în ultimele luni – ca �i 
cum a� fi �tiut ceva, dar în acela�i timp nu �tiam exact despre 
ce e vorba. De îndat� ce s-a terminat, mi-am dat seama c� am 
�tiut întotdeauna c� ceva nu e în regul�. Îns� pe parcurs am tr�-
it �i momente de fericire, aveam speran��. De�i optimismul st� 
la baza multor lucruri frumoase, gândirea pozitiv� nu poate s� 
constituie, singur�, funda�ia unei c�snicii. „Experien�a“ Simon 
Conway, cum o numeam eu, mi-a deschis ochii. M-a ajutat s� 
v�d unul dintre cele mai reale lucruri din via�a mea �i m-a f�cut 
s�-mi doresc s� nu m� mai prefac, s� duc o via�� adev�rat�, to-
tul s� fie corect �i cinstit.

Sora mea, Brenda, credea c� desp�r�irea e urmarea unui sin-
drom de stres posttraumatic �i m-a rugat s� vorbesc cu cineva 
despre asta. I-am spus c� o f�ceam deja, c� purtam de câtva timp 
discu�ii cu mine îns�mi. �i, într-un fel, chiar a�a era�; experien�a 
Simon Conway n-a f�cut decât s�-mi gr�beasc� revela�ia. Fire�te, 
nu era r�spunsul pe care îl a�tepta Brenda�; se referea la discu�ii 
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cu un profesionist, nu la p�l�vr�gelile ame�ite din buc�t�ria ei 
la o sticl� cu vin, în miezul unei nop�i din mijlocul s�pt�mânii.

So�ul meu, Barry, mi-a ar�tat sus�inere �i în�elegere. �i el 
credea c� hot�rârea mea brusc� de a pune cap�t c�sniciei noas-
tre e consecin�a experien�ei traumatizante pe care o tr�isem de 
curând. Dar când a în�eles c� vorbesc cât se poate de serios – în 
timp ce îmi strângeam lucrurile ca s� plec de acas� – a început 
imediat s�-mi strige cele mai urâte cuvinte. Nu l-am condam-
nat, chit c� nu sunt gras� – n-am fost niciodat�. Am mai desco-
perit, intrigat�, c� aveam mai mult� afec�iune pentru mama lui 
decât credea el. În�elegeam prea bine confuzia celor din jur �i 
incapacitatea lor de a-mi da crezare. Avea de-a face în general 
cu faptul c� îmi ascunsesem foarte bine nefericirea �i în speci-
al cu momentul ales pentru pasul �sta.

În noaptea experien�ei Simon Conway, când mi-am dat sea-
ma c� �ip�tul acela care-�i înghe�a sângele în vine a ie�it din 
gura mea, dup� ce am chemat poli�ia pentru a doua oar� �i am 
dat declara�ii bând un ceai cu lapte de la EuroSpar, m-am dus 
acas� �i am f�cut patru lucruri. Mai întâi am f�cut un du�, încer-
când s� m� cur�� de scena pe care o v�zusem�; apoi, am r�sfo-
it cartea Cum s�-�i p�r�se�ti so�ul (f�r� s�-l r�ne�ti), pe care o 
citisem din scoar��-n scoar���; al treilea lucru – l-am trezit cu o 
cafea �i o felie de pâine pr�jit�, ca s�-i spun c� mariajul nostru 
s-a terminat. Al patrulea lucru a fost s�-i spun, când m-a între-
bat ce s-a întâmplat, c� tocmai am v�zut cum un b�rbat �i-a zbu-
rat creierii. Îmi amintesc c� Barry mi-a pus mai multe întreb�ri 
despre împu�c�tur� decât despre încheierea c�sniciei noastre.

Comportamentul lui ulterior m-a surprins, iar uluiala mea 
chiar m-a �ocat – m� consideram bine documentat� în chestiu-
nile de genul �sta. Înainte ca via�a s� m� supun� acestui test atât 
de important, am citit despre cum o s� ne sim�im sau am putea 
s� ne sim�im în cazul în care m� hot�ram s� pun cap�t c�sniciei. 
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Doar ca s� fiu bine preg�tit�, s� fiu pe deplin con�tient� �i sigu-
r� c� am luat decizia corect�. Aveam prieteni care mai trecuser� 
prin asta, petrecusem multe nop�i ascultând versiunile ambelor 
p�r�i. �i totu�i, nu mi-a trecut niciodat� prin cap c� so�ul meu 
o s� devin� omul care a devenit, c� o s� sufere un transplant de 
personalitate �i o s� devin� atât de rece, de crud �i de r�u cum a 
devenit. Apartamentul nostru a devenit al lui – nu m� mai l�sa 
s� pun piciorul acolo. Ma�ina noastr� a devenit a lui – nu mi-a 
mai permis s-o folosesc. Era în stare de orice ca s� p�streze ori-
ce lucru care fusese al nostru. Chiar �i lucrurile pe care nu �i le 
dorea. �i asta era o aluzie direct� – dac� am fi avut copii, i-ar 
fi oprit el, împiedicându-i apoi s� m� vad�. S-a ar�tat ferm în 
privin�a aparatului de cafea, posesiv când a venit vorba de setul 
de ce�ti speciale, nebun dup� pr�jitorul de pâine �i de-a dreptul 
s�lbatic când a venit vorba de ceainic. L-am l�sat s� se dea în 
spectacol în buc�t�rie, în sufragerie, în dormitor. Ba chiar a venit 
dup� mine la baie, ca s� urle în timp ce f�ceam pipi. Am încer-
cat s� fiu cât mai r�bd�toare �i mai în�eleg�toare cu putin��. Am 
�tiut întotdeauna s� ascult, i-a� fi putut asculta p�surile pân� la 
cap�t, dar nu eram la fel de bun� când venea vorba de explica�ii 
�i, spre surpriza mea, a trebuit s� dau o mul�ime. Eram sigur� 
c� în adâncul sufletului are acelea�i sentimente fa�� de c�snicia 
noastr�, dar se sim�ea atât de r�nit pentru c� i se întâmpl� lui în-
cât prefera s� uite momentele în care amândoi ne-am sim�it cap-
tivi într-o rela�ie sortit� e�ecului de la bun început. Dar era furi-
os, iar adesea furia te orbe�te�; lui asta i s-a întâmplat, a�a c� am 
a�teptat s�-�i st�vileasc� crizele de furie, sperând c� la un mo-
ment dat s� putem sta de vorb� pe bune.

�tiam c� motivele mele sunt cât se poate de îndrept��ite, dar 
abia suportam durerea din inim� pentru ce-i f�cusem. Iar pe lân-
g� asta m� mai ap�sa �i faptul c� nu reu�isem s� împiedic un om 

http://www.all.ro/cum-sa-te-indragostesti.html



16

s� se împu�te. De luni de zile nu mai dormeam bine – aveam 
senza�ia c� n-am mai închis un ochi de s�pt�mâni întregi.

— Oscar, i-am spus clientului care st�tea în fotoliul din fa�a 
biroului meu, �oferul autobuzului nu vrea s� te omoare.

— Ba da. M� ur��te. Nu ai de unde s� �tii asta, pentru c� 
n-ai v�zut cum se uit� la mine.

— �i de ce crezi c� te ur��te�?
A ridicat din umeri.
— Imediat ce autobuzul opre�te în sta�ie, �oferul deschide 

u�ile �i îmi arunc� o privire ucig�toare.
— Î�i spune ceva�?
— Când urc în autobuz, nu spune nimic. Când nu urc, bom-

b�ne.
— Sunt momente când nu urci în autobuz�?
�i-a dat ochii peste cap, privindu-�i degetele.
— Uneori, locul meu e ocupat.
— Locul t�u�? Asta e nou�. Care loc�?
A oftat adânc, �tiind c� s-a tr�dat, �i mi-a m�rturisit�:
— Uite… toat� lumea din autobuz se holbeaz� la mine, 

în�elegi�? Sunt singurul care se urc� la sta�ia aia �i to�i se uit� 
la mine. �i pentru c� to�i se zgâiesc a�a, m� a�ez pe scaunul 
din spatele �oferului. Cel întors spre fereastr�, cu spatele spre 
ceilal�i c�l�tori. E separat de restul autobuzului.

— Te sim�i în siguran�� acolo.
— E perfect. A� putea s� stau pe scaunul �la tot drumul prin 

ora�. Dar uneori îl ocup� o fat� cu nevoi speciale, care ascul-
t� muzic� la iPod �i fredoneaz� Steps de se aude în tot autobu-
zul. Dac� e ea acolo nu mai urc în ma�in� – �i nu pentru c� per-
soanele cu nevoi speciale îmi creeaz� o stare de iritare, ci pen-
tru c� e locul meu, în�elegi�? �i nu-mi dau seama dac� scaunul 
e ocupat decât când autobuzul opre�te în sta�ie. A�a c� verific 
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dac� locul e liber �i, dac� nu e, m� dau înapoi. Iar �oferul m� 
ur��te de moarte.

— De când dureaz� povestea asta�?
— Nu �tiu... cred c� de câteva s�pt�mâni.
— Oscar, �tii ce înseamn� asta. Va trebui s� lu�m totul de 

la cap�t.
— O, Doamne�! a exclamat el, îngropându-�i fa�a în mâi-

ni �i pr�bu�indu-se în fotoliu. Dar am reu�it s� str�bat jum�ta-
te din ora�.

— Ai grij� s� nu-�i proiectezi anxietatea asupra altor temeri 
viitoare. Trebuie s� rezolv�m problema asta de urgen��. A�adar, 
mâine o s� te urci în autobuz. O s� te a�ezi oriunde vei g�si un 
scaun liber �i o s� stai acolo pân� la urm�toarea sta�ie. Pe urm� 
po�i s� cobori �i s� te întorci acas�. Poimâine, adic� miercuri, 
te urci din nou în autobuz, te a�ezi oriunde g�se�ti un loc liber, 
mergi dou� sta�ii �i dup� aia te întorci acas�. Joi o s� mergi trei 
sta�ii, iar vineri patru, ai în�eles�? Trebuie s� faci totul încetul cu 
încetul, pas cu pas, �i în cele din urm� vei ajunge la destina�ie.

Nu �tiam pe cine încerc s� conving – pe el sau pe mine. 
Oscar �i-a ridicat u�or capul. Era livid.

— O s� reu�e�ti, i-am spus eu, cu blânde�e.
— Totul pare atât de simplu când o spui tu.
— �i nu e deloc simplu pentru tine, în�eleg prea bine. Exer-

seaz� tehnicile de respira�ie�! În curând n-o s� �i se mai par� atât 
de greu. O s� reu�e�ti s� mergi pân� la cap�tul liniei, iar tea-
ma o s� fie înlocuit� de bucurie. Cele mai cumplite momente 
o s� devin� cele mai fericite, pentru c� o s� treci peste un ade-
v�rat obstacol.

Oscar nu p�rea convins.
— Ai încredere în mine.
— Am, dar nu m� simt curajos.
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— Curajos nu este cel care nu cunoa�te teama, ci cel care 
�i-o învinge.

— E vreun citat din c�r�ile tale�? m-a întrebat el, ar�tân-
du-mi cu capul vraful de c�r�i motiva�ionale de pe biroul meu.

— Nelson Mandela, i-am r�spuns zâmbind.
— P�cat c� lucrezi la biroul de recrut�ri�! Ai fi fost un bun 

psiholog, a spus el ridicându-se din fotoliu.
— Amândoi avem de câ�tigat din asta. Dac� reu�e�ti s� 

mergi cu autobuzul mai mult de patru sta�ii, o s� ai mai multe 
�anse de angajare, i-am r�spuns, încercând s�-mi ascund tensi-
unea din glas.

Oscar era un b�iat cu o preg�tire extrem de solid�, c�ruia a� 
fi putut s�-i g�sesc cu u�urin�� o slujb� – de fapt, i-am �i g�sit, 
de trei ori –, dar din cauza problemelor cu transportul în comun 
oportunit��ile de angajare erau limitate. Încercam s�-l ajut s�-�i 
înving� temerile ca s�-i g�sesc o slujb� unde s� poat� merge în 
fiecare zi. Se temea s� ia lec�ii de condus, iar eu nu puteam s� 
fac �i pe instructorul auto, dar acceptase, în sfâr�it s� încerce 
s�-�i înfrâng� teama de transportul în comun. M-am uitat peste 
um�rul lui la ceasul de pe perete.

— Acum du-te la Gemma �i roag-o s�-�i fac� o programa-
re pentru s�pt�mâna viitoare�! Abia a�tept s� v�d cum te-ai des-
curcat.

Imediat ce u�a s-a închis în urma lui, zâmbetul mi-a pierit de 
pe buze �i am început s� r�sfoiesc raftul cu c�r�i în c�utarea unui 
volum din colec�ia „Cum s�...“. Clien�ii se minunau de num�-
rul c�r�ilor pe care le aveam, iar eu m� consideram motivul pen-
tru care libr�ria Ameliei mai era deschis�. C�r�ile erau bibliile 
mele, ajutoarele la care apelam atunci când m� sim�eam pierdu-
t� sau când aveam nevoie de solu�ii pentru clien�ii cu probleme. 
Cochetam de vreo zece ani cu ideea de a scrie �i eu o carte, dar 
n-am ajuns niciodat� mai departe de punctul în care m� a�ezam 
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la birou �i porneam computerul, gata s�-mi spun povestea, ca s� 
m� trezesc în cele din urm� holbându-m� la ecranul alb pe care 
clipea cursorul, în timp ce golul dinaintea mea reflecta perfect 
avântul meu creator.

Sora mea, Brenda, spunea c� sunt fascinat� mai mult de ide-
ea de a scrie o carte decât de scrisul în sine, pentru c� dac� a� fi 
vrut într-adev�r s� scriu a� fi f�cut-o în fiecare zi, pentru mine, 
indiferent dac� ar fi ie�it sau nu o carte. Ea sus�inea c� un scrii-
tor simte nevoia s� scrie fie c� are idei sau nu, fie c� are sau nu 
computer, fie c� are sau nu pix �i hârtie. Dorin�a lui de a scrie 
nu depinde de culoarea sau de firma pixului �i nici de zah�rul 
din cafeaua cu lapte – lucruri care reprezentau adev�rate obsta-
cole în calea procesului meu creator ori de câte ori m� a�ezam 
la birou ca s� scriu. Brenda d�dea glas adesea unor intui�ii jal-
nice, dar m� tem c� observa�iile ei în ce m� prive�te erau corec-
te. Voiam s� scriu, dar nu �tiam dac� pot, �i m� temeam c�, dac� 
încep pe bune, o s� descop�r c� sunt în stare s� scriu. Am �inut 
luni de zile volumul Cum s� scrii un roman de succes la cap�-
tul patului, dar nu l-am deschis nici m�car o dat�, temându-m� 
c� dac� nu reu�esc s� respect sfaturile oferite n-o s� pot nicio-
dat� s� scriu o carte, a�a c� l-am ascuns în noptier�, punând de-
oparte visul cu pricina pân� la momentul oportun.

Am g�sit, în sfâr�it, cartea pe care o c�utam�: �ase sfaturi 
pentru concedierea unui angajat (cu imagini).

Nu �tiu dac� imaginile îmi erau de vreun folos, dar m-am 
dus la baie �i am încercat în fa�a oglinzii s� adopt expresia în-
grijorat� a patronului. Am studiat noti�ele de pe bile�elul pe care 
îl lipisem pe prima pagin�, f�r� s� fiu sigur� c� sunt în stare s� 
fac asta. Mica mea firm�, Rose Recruitment, avea o vechime de 
patru ani. Eram patru oameni �i secretara noastr�, Gemma, care 
ne ajuta s� func�ion�m. Nu voiam s� renun� la Gemma, dar din 
cauza problemelor financiare trebuia s� iau în calcul �i varianta 
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asta. Citeam noti�ele pe care le f�cusem când s-a auzit un cio-
c�nit în u��, urmat imediat de intrarea Gemmei.

— Gemma�! am chi��it, fr�mântând vinovat� cartea �i în-
cercând s� o ascund.

Îndesând-o cu disperare într-un raft deja ticsit cu c�r�i, am 
sc�pat-o din mân�. A aterizat direct la picioarele Gemmei.

Gemma a chicotit �i s-a aplecat s-o ridice. Observându-i ti-
tlul, s-a înro�it toat�. S-a uitat la mine. Pe fa�� i se citeau uimire, 
spaima, nedumerirea �i durerea. Am deschis gura �i am închis-o. 
N-a ie�it niciun cuvânt. Încercam s�-mi amintesc ordinea în care 
trebuia s� abordez subiectele, frazarea potrivit� �i expresia co-
rect� a fe�ei, ponturile pe care le citisem în carte. Transparen��, 
empatie, f�r� implicare emo�ional�, cu impar�ialitate sau f�r� 
impar�ialitate�? Am întârziat îns� prea mult – în�elesese deja.

— Ei bine, în sfâr�it una dintre c�r�ile tale tâmpite a dat re-
zultate, a spus Gemma cu ochii în lacrimi, aruncându-mi cartea 
în bra�e. S-a întors, �i-a luat geanta �i a dat buzna pe u�� afar�.

Împietrit� de ru�ine, m-am sim�it totu�i jignit� de accen-
tul pus pe în sfâr�it. Dup� c�r�ile alea îmi duceam via�a. �i 
func�iona.

— Maguire�! mi-a l�trat la telefon o voce rece.
— Domnule detectiv Maguire, sunt Christine Rose.
Mi-am b�gat un deget în urechea liber�, ca s� amortizez tân-

guiala telefonului care suna la recep�ie. Gemma înc� nu se în-
torsese dup� plecarea furtunoas�, iar eu nu reu�isem s�-i adun 
pe to�i ca s� vedem cum putem între noi îndatoririle Gemmei. 
Partenerii mei Peter �i Paul refuzau s�-�i asume responsabilit��ile 
unei colege concediate pe nedrept. Eram singur� împotriva lor, 
chit c� le spusesem de mai multe ori c� a fost o gre�eal�. „N-am 
vrut s-o dau afar�... ast�zi“ s-a dovedit o scuz� proast�.
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