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JURNALUL # 1

Denduron
Sper c\ cite[ti asta, Mark.
La naiba! Sper c\ cite[te cineva asta, pentru c\

singurul lucru care m\ opre[te s\-mi pierd min -
]ile chiar acum este faptul c\ scriu toate astea
pentru ca, `ntr-o bun\ zi, când totul se va fi ter-
minat, s\ m\ ajute s\ dovedesc s\ nu m-am ]icnit
cu totul. Vezi, ieri s-au `ntâmplat dou\ lucruri
care mi-au schimbat via]a pentru totdeauna.

Primul a fost faptul c\ am s\ ru tat-o, `n sfâr[it,
pe Courtney Chetwynde. Da, acea Court ney
Chetwynde care-[i-mu[c\-buza-de-jos -când-
cade-pe-gânduri, prive[te-direct-`n-sufletul-
t\u-cu-ochii-ei-de-un-cenu[iu-`nchis, arat\-in -
cre dibil-`n-costumul-ei-de-volei [i miroase-`n -
tot deauna-ca-parfumul-de-trandafiri. Da, am
s\rutat-o. Trebuia s\ se `ntâmple de mai
mult\ vreme [i, `n cele din urm\, s-a `ntâm-
plat. Uau!
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Al doilea lucru a fost c\ m-am trezit prin tr-o
gaur\ de vierme numit\ „canal“ [i azvârlit `n
univers pe o planet\ medieval\ numit\ „Den-
duron“, aflat\ `n mijlocul unui r\zboi civil
crâncen.

Dar s\ revin la Courtney.
N-a fost obi[nuitul pupic pe obraz de genul

„`mi pare bine c\ te v\d“. Oh, nu! A fost unul
total, cu `nchiderea ochilor, `nceput cu buzele
strânse, dar, `n cele din urm\, transformân-
du-se `ntr-o contopire mutual\ a buzelor des-
chise, pre] de treizeci de secunde bune, p\rând
s\ dureze o ve[nicie. {i eram aproape unul de
altul. Adic\, foarte aproape. O ]ineam atât de
strâns, `ncât `i puteam sim]i b\t\ile inimii. Sau
poate c\ era inima mea. Ori inimile noastre
rico[au una din cealalt\. N-am nici o idee. Tot
ceea ce [tiu este c\ a fost destul de cool. Sper
c\ voi avea [ansa de a o mai face o dat\, `ns\
acum nu-i prea bine.

Cred c\-i o tâmpenie s\ r\mâi setat pe glo-
rioasa Courtney Chetwynde când adev\rata
problem\ este c\ mi-e team\ c\ voi muri. Poate
c\ tocmai de-asta nu mi-o pot scoate din cap.
Amintirea acelui s\rut este tot ceea ce mi se
pare real acum. M\ tem c\ dac\ pierd aceast\
amintire, am s\ pierd totul, iar dac\ se
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`ntâmpl\ a[a ceva… ei, bine, habar n-am ce va
fi dup\, pentru c\ nu `n]eleg nimic din ce se pe-
trece acum. Poate c\, scriind totul pe hârtie, va
`ncepe s\ aib\ un sens.

Las\-m\ s\ `ncerc s\ pun cap la cap eveni-
mentele care au dus la aceste `nsemn\ri. Pân\
ieri, tr\iam din plin. Cel pu]in, atât cât o
poate face orice tip de paisprezece ani ca
mine. La [coal\ mergea destul de bine; eram
tare la sport; p\rin]ii mei erau destul de
mi[to; de obicei, nu-mi uram de moarte su-
rioara, pe Shan non. Aveam prieteni exce-
len]i, tu, Mark, chiar erai `n capul listei mele.
Tr\iam `n casa aceea mare, unde aveam pro-
priul meu spa]iu privat s\ `ncerc ceva muzici
sau orice altceva, f\r\ s\ m\ bat\ nimeni la cap.
Marley, câinele meu, era cel mai dat naibii pre-
pelicar din câ]i au putut exista; pe deasupra,
m-am cam `nghesuit cu Courtney Chetwynde.
(}i-am spus de asta?) Ce altceva mai po]i s\-]i
dore[ti?

Chestia e c\ mai am [i un unchi, Press.
}i-l aminte[ti? El este tipul care se ar\ta `n -

totdeauna la petrecerile de ziua mea cu o sur-
priz\ deosebit\. Nu venea doar cu un ponei,
aducea un camion `ntreg de ponei, cât pentru
un mini-rodeo. El este tipul care transforma
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`ntreaga cas\ `ntr-un labirint pentru jocurile
cu laser. Era sau nu ceva grozav? El este cel
care ne-a dat pizza la to]i la petrecerea de anul
trecut. }i-l aminte[ti pe acest tip? Din când
`n când, apare ca din senin [i face câte ceva
uluitor, cum ar fi s\ m\ ia la un zbor cu un
avion particular. Da, este [i pilot. Alt\ dat\
mi-a dat acel computer care era atât de avansat
`ncât nici nu se g\sea `nc\ `n magazine. {tii
calculatorul pe care l-am avut, cel `n care pu-
teai s\ introduci calcule prin comenzi vocale?
Era de la unchiul Press. Trebuie s\-]i spun c\
a fost cel mai mi[to unchi pe care [i l-ar putea
dori cineva.

~ns\ mereu era ceva misterios cu unchiul
Press. Era fratele mamei mele, dar ea nu prea
povestea despre el. Se sim]ea cumva ciudat
când vorbea de el. Ori de câte ori o `ntrebam,
d\dea din umeri [i spunea ceva de genul: „Oh,
doar `l [tii, este `ntr-ale lui. Cum a fost ast\zi
la [coal\?“ Practic, evita s\ r\spund\.

Nu [tiu cu ce se ocup\, dar avea `ntotdea -
una camioane de bani. Credeam c\ lucra `n tr-o
func]ie important\ pentru guvern, cum ar fi
cercet\tor la NASA, ceva secret, oricum. A[a
c\ nu am pus prea multe `ntreb\ri. Nu era
c\s\torit, dar uneori ap\rea pe-acas\ `nso]it de
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câte-un personaj ciudat. Odat\, a venit cu o
femeie care n-a scos nici un cuvânt. Zicea c\-i
„prietena“ lui, `ns\ eu am avut senza]ia c\ era
ceva mai mult. Cred c\ era din Africa sau a[a
ceva, pentru c\ avea o piele foarte `nchis\ la cu-
loare. {i frumoas\. Dar era ciudat\ pentru c\
nu f\cea decât s\ se holbeze la mine [i s\ zâm-
beasc\. Nu-mi era fric\ sau mai [tiu eu ce, pen-
tru c\ avea ochii blânzi. Poate c\ nu a spus
nimic pentru c\ nu [tia englez\, dar tot te cam
treceau fiorii.

A[ mai fi spus c\ unchiul meu Press era cel
mai cool tip pe care l-am v\zut vreodat\, dar
asta pân\ ieri.

Semifinala local\ la baschet s-a jucat ieri.
{tii cât sunt de important pentru echipa asta.
Sunt cel mai bun marcator din istoria echipei
de juniori Stony Brook. Nu m\ dau mare; a[a
stau lucrurile. A[a c\, pentru mine s\ pierd
meciul ar fi fost ca [i cum Kobe Bryant ar fi
ratat o partid\ de campionat de-a selec]io natei
Lakers. OK, poate c\ nu sunt chiar atât de im-
portant, dar n-ar fi fost deloc rezonabil din
partea mea s\ o dau cotit\ de la meci. Mama [i
tata plecaser\ deja spre sala noastr\ de sport
`mpreun\ cu Shannon. Aveam o ton\ de teme
de f\cut [i [tiam c\ a[ fi fost mu[truluit bine
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dup\ aceea, a[a c\ trebuia s\ le rezolv `nainte
de a pleca. ~ns\ aveam timp doar cât s\ halesc
o baban\ [i ni[te tartine, s\-l hr\ nesc pe Mar-
ley, s\ sar pe bicl\ [i s\ o tai spre [coal\. Cel
pu]in, aveam un plan. Nu pot s\ nu m\ gân-
desc c\ dac\ mi-a[ fi f\cut temele ceva mai re-
pede, sau m-a[ fi hot\rât s\ nu-i arunc mingea
de tenis lui Marley, sau a[ fi a[teptat s\ plec la
[coal\ s\ trag o pi[are, toate astea nu s-ar fi
`ntâmplat.

Mi-am luat rucsacul, m-am ̀ ndreptat spre u[a
din fa]\, am deschis-o larg [i m-am trezit fa]\-n
fa]\ cu… Courtney Chetwynde.

Am `nghe]at. A `nghe]at [i ea. Era ca [i
cum cineva ar fi ap\sat pe butonul de pauz\
pentru dou\ vie]i. Atâta doar c\ prin min te
`mi goneau o gr\mad\ de idei. M\ sim]eam
atras de ea `nc\ din clasele primare. Era `ntot-
deauna atât de… perfect\. Dar nu `ntr-atât `ncât
s\ fi fost inabordabil\ pentru to]i. Era fru -
moas\, de[teapt\ [i grozav\ la sport, râdea [i
spu nea glume. Cred c\ asta era cheia, faptul c\
spunea glume. Poate c\ sun\ idiot, `ns\ dac\
spui bancuri, asta arat\ c\ dore[ti s\ pari
prost\nac. Iar dac\ pui `n joc tot pachetul [i
permi]i ca toat\ lumea s\ râd\ de tine atunci,
frate, ce altceva mai vrei?
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Bine`n]eles, nu eram singurul care sim]ea
asta pentru Courtney. Eram doar unul dintr-o
lung\ list\ de admiratori, `ns\ acum st\tea `n
pragul u[ii mele. ~ntr-o clip\, toate sinapsele
din creierul meu au `nceput s\ se conecteze
`ncercând s\ descopere lucrul cel mai potrivit
[i mai spontan pe care-l puteam spune. Pri-
mele cuvinte care-]i ies pe gur\ `ntr-un mo-
ment de criz\ pot nuan]a pe veci p\rerea cuiva
despre tine. Astfel, ar\]i ori c\ e[ti perfect
st\pân pe situa]ie [i te po]i descurca `n orice
`mprejurare, prin atitudine [i voin]\, ori c\ e[ti
un imbecil jalnic, a c\rui minte va `nghe]a la
pri mul semn de tensiune. Toate astea mi-au
tre cut prin minte `n câteva nanosecunde, `n
vreme ce eram `nc\ amândoi pe „pauz\“. Acum
aveam marea ocazie. Venise la mine acas\,
[i era rândul meu s\ mut. A[a c\ mi-am azvâr-
lit sacul pe umeri, m-am sprijinit `ntr-o doar\
de canatul u[ii, i-am zâmbit [i i-am spus:
„Yo!“

„Yo?“ |sta nici m\car nu era un cuvânt. Ni -
meni nu spune „yo“, decât dac\ vrea s\ se dea
drept Sylvester Stallone, iar asta chiar c\ nu
aveam de gând s-o fac. Eram preg\tit s\ v\d
cum `i dispare zâmbetul de pe fa]\ `ntr-o ex-
presie de dezam\gire crâncen\, s\ o v\d cum se
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`ntoarce [i pleac\ f\r\ s\ spun\ nici un cuvânt.
~ns\ ea [i-a mu[cat buza de jos (ceea ce `nsemna
c\ se gândea) [i-a spus:

– Salut.
A fost bine. „Salut“ e mai cool decât „yo“.

Eram din nou `n joc [i era cazul s\ `ncep s\
ac]ionez, a[a c\ am `ntrebat-o:

– Ce mai zici?
OK, poate c\ nu eram `nc\ preg\tit s\ joc

chiar `n clipa aceea. Era mai simplu s\ arunc
mingea `napoi `n terenul ei. Atunci am observat
ceva ciudat. Courtney p\rea `ncordat\. Nu spe-
riat\, dar cumva nu-i era prea bine. ~ncrederea
mea `n mine a crescut. Era la fel de emo]ionat\
ca mine. Asta era bine.

– {tiu c\ trebuie s\ ajungi la meci [i alte ches -
tii n-a[ vrea s\ `ntârzii din cauza mea, spuse ea
zâmbindu-mi stânjenitor.

Ce meci? Oh, bine, semifinala districtual\.
Cumva, asta-mi ie[ise din minte.

– Am o gr\mad\ de timp, am min]it eu pe
un ton firesc. Hai `n\untru!

~mi reveneam teribil de bine. Când trecu de
mine, pentru a intra, am sim]it o mireasm\ vag\
de trandafiri. A trebuit s\ fac un efort uria[ de
voin]\ ca s\ nu inspir, hârâind ca un hodorog,
tot aerul pentru a trage `n piept fiecare particul\
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din mirosul ei minunat. Asta ar fi fost o tâmpe-
nie [i, cu siguran]\, nu era momentul s\ fac a[a
ceva pentru c\ ea se afla `n casa mea. Era pe te-
renul meu. Am `nchis u[a `n urma ei [i ne-am
trezit singuri.

N-aveam nici o idee despre ce-a[ mai fi putut
face. Courtney se `ntoarse spre mine [i m-am
trezit privind `n acei uluitori ochi cenu[ii. Mi
se `nmuiaser\ genunchii [i m-am rugat ca nu
cumva s\ observe asta.

– N-am fost sigur\ dac\ se cuvine s\ apar
aici, zise ea cu sfial\.

– M\ bucur c\ ai venit.
Am reac]ionat exact când trebuia. }ineam

mingea `n terenul ei, dar reu[ind `n acela[i
timp s\ o fac s\ se simt\ degajat\. Eu ardeam.

– Nu sunt sigur\ de ce m-am decis s\ vin toc-
mai acum. Poate pentru c\ am vrut s\-]i urez
un meci bun. Dar cred c\-i mai mult decât atât.

– Chiar a[a?
O revenire perfect\.
– Nu sunt prea sigur\ cum ar trebui s\ spun

asta, Bobby, dar `nc\ de când eram copii, am
avut acest… sim]\mânt `n ceea ce te prive[te.

Sim]\mânt? Un sim]\mânt e ceva bun, afar\
doar dac\ nu cumva m\ prive[te ca pe un uciga[
care te h\cuie[te cu toporul sau cam a[a ceva.
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– Oh! am ripostat eu.
Non[alant, f\r\ agresivitate, perfect.
– Frate, m\ simt ca un mutant când spun asta.
~ntrerupse contactul vizual direct. O pier-

deam. Nu voiam s\ se retrag\, a[a c\ lucrul cel
mai bun pe care-l puteam face era s\-i arunc un
os de ros.

– Courtney, sunt o mul]ime de cuvinte
care-mi vin `n minte când m\ gândesc la tine,
`ns\ „mutant“ nu-i cu siguran]\ unul dintre ele.

Se uit\ iar\[i spre mine [i zâmbi. Eram din
nou pe f\ga[ul potrivit.

– Nu sunt deloc sigur\ de cum ar trebui s\
spun asta, a[a c\-i dau drumul pur [i simplu. E
ceva cu tine, Bobby. {tiu c\ e[ti de[tept, spor-
tiv, popular [i nu numai, dar e mai mult decât
atât. Nu [tiu, dar ai o aur\ `n jurul t\u. Oame-
nii au `n cre dere `n tine. Te plac. Nu c\ ai `n -
cerca s\ te dai mare [i chestii d-astea. Poate c\-i
numai o parte din ceea ce e[ti. Nu te por]i ca
[i cum ai crede c\ e[ti mai bun decât to]i cei-
lal]i. E[ti cu ade v\rat un tip de treab\ – se opri
`nainte de a merge mai departe, apoi arunc\
bomba – pentru care simt o atrac]ie incredibil\
`nc\ din clasa a patra.

Nici una dintre cele mai n\r\va[e fantezii ale
mele nu m-ar fi putut preg\ti pentru a[a ceva.
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R\m\sesem f\r\ grai. N\d\jduiam doar s\ nu fi
r\mas cu gura c\scat\, lovit de stupefac]ie.

– Nu sunt deloc sigur\ de ce-]i spun astea.
Dar am sentimentul ciudat c\ dac\ n-a[ fi f\ -
cut-o s-ar putea s\ nu mai am niciodat\ [ansa
asta. {i-am vrut s\-]i m\rturisesc cum m\ simt…
[i s\ fac asta.

Atunci s-a `ntâmplat. S\rutul. F\cu un pas
`nainte, ezit\ o secund\, s\ vad\ dac\ nu cumva
aveam de gând s-o opresc (da, chiar a[a, de
parc\ ar fi fost vreun pericol s\ se `ntâmple
asta), apoi ne-am s\rutat. N-am s\ intru acum
`n detalii, dar este suficient s\ spun c\ eram un
tip fericit. Au fost cele mai uluitoare treizeci
de secunde din via]a mea.

Iar `n secunda a treizeci [i una totul s-a ter-
minat brusc.

Aveam ochii `nchi[i, `ns\ puteam vedea `n -
tre gul viitor plin de Courtney [i de s\rutu rile
ei. Nu [tiu dac\ este posibil s\ s\ru]i [i s\
zâmbe[ti `n acela[i timp, dar dac\ este, asta am
f\cut. Apoi am deschis ochii [i s-a terminat.

– Salut, Bobby!
Unchiul Press era acolo. De unde venise?

Am plecat de lâng\ Courtney atât de repede,
`ncât ea `nc\-[i mai ]inea ochii `nchi[i. De fapt,
pentru o clip\ a ar\tat pu]in n\tâng\, ca [i cum
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ar fi s\rutat `n gol, `ns\ [i-a revenit imediat [i
crede-m\, n-am râs.

– Unchiule Press, bun\! Probabil c\ ar fi tre-
buit s\ spun „yo“, pentru c\ m\ sim]eam ca un
n\t\r\u. Nu sunt `ns\ sigur de ce. Nu f\ceam
nimic r\u. Ne s\rutam doar. Fusese cel mai
m\re] s\rut pe care-l tr\isem vreodat\, dar era
doar un s\rut. Imediat ce Courtney [i-a dat
seama ce se petrecea, a trecut de la degajare la o
stânjeneal\ de pomin\. Ar fi vrut s\ fie oriunde
`n alt\ parte, iar eu voiam s\ fiu cu ea, acolo. Se
retrase spre u[\.

– P\i eu… hmm… mai bine plec, se bâlbâi ea.
– Nu, nu pleca.
Nu voiam s\ fac fa]\ situa]iei de unul sin-

gur, `ns\ unchiul Press avea alte planuri.
– Da. Ar trebui s\ pleci.
Scurt, direct, cât se poate de simplu. Ceva din

felul `n care o spusese m\ f\cu s\-mi pun ni[te
`ntreb\ri. A[a ceva nu-l caracteriza pe unchiul
Press. ~n mod normal, el nu este genul de indi-
vid care consider\ drept ceva nepotrivit a-[i sur-
prinde nepotul `nghesuindu-se cu o fe ti[ can\.
De fapt, chiar asta se [i `ntâmplase când m\ prin-
sese lipit de Nancy Kilgore pe terasa din spate.
Se mul]umise s\ râd\, `n vreme ce eu eram stân-
jenit ca naiba, dar m\ tachina de fiecare dat\ cu

20



asta. Repunea t\r\[enia pe tapet din când `n
când, doar ca s\ m\ stârneasc\. ~ns\ nu `n fa]a ce-
lorlal]i, ceea ce mi se p\rea OK. Dar, de data
asta, era altceva. De data asta nu mai râse.

– Mult noroc desear\! Am s\-]i fac galerie,
spuse Courtney `ndep\rtându-se.

O lu\ direct spre u[\. Au! Unchiul Press se
aplec\ [i o deschise pentru ea. D\du repede din
cap, stânjenit\, `n semn de mul]umire, apoi `mi
arunc\ o privire cu umbra unui zâmbet [me -
cheros, [i plec\. Unchiul Press `nchise u[a [i se
`ntoarse spre mine.

– ~mi pare r\u, Bobby, dar am nevoie de aju -
to rul t\u. Vreau s\ vii cu mine.

~nc\ ceva neobi[nuit pentru unchiul Press.
Era un tip degajat. Cred c\ avea cam cincizeci
[i ceva de ani, dar nu se purta ca un bo[orog
]\c\nit. Nu-[i pierdea vremea, dar nici nu p\rea
s\ ia lucrurile foarte `n serios. ~ns\ `n seara asta,
p\rea al naibii de sobru. De fapt, aproape c\ mi
se p\rea u[or… speriat.

– Dar trebuie s\ plec la meci. Semifinalele
locale. Deja am `ntârziat.

– Nu p\reai prea preocupat de asta acum
câteva momente, ripost\ el.

Bine marcat. Dar chiar `ntârziasem [i era un
meci important.
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– Mama [i tata sunt deja acolo, cu Shannon.
Dac\ nu apar…

– Vor `n]elege. Nu ]i-a[ cere s\ faci asta dac\
nu m-a[ fi gândit c\ este ceva mai important
decât un meci de baschet… sau s\rutatul fetei
\leia frumoase care tocmai a plecat.

Eram gata s\ m\ cert cu el pentru ultima re-
marc\, dar fr\]ioare, se purta destul de dur. Era
ciudat. Apoi, de parc\ mi-ar fi citit gândurile,
spuse:

– Bobby, m\ [tii de o via]\. M-ai mai v\zut
vreodat\ a[a?

Nu trebuia s\-i mai r\spund. ~n mod sigur,
se `ntâmplase ceva.

– Atunci `]i dai seama cât este de grav, zise
el cu hot\râre.

Nu [tiam ce s\ fac. ~n acel moment, o echip\
`ntreag\ m\ a[tepta s\ o ajut s\ câ[tige cupa dis-
trictual\. F\r\ a-i mai pomeni pe ai mei, priete-
nii [i prietena mea `n devenire, care n\d\jduia
s\ m\ vad\ ]â[nind `n teren dintr-o clip\ `n alta.
~ns\ `n fa]a mea se afla un tip care mi-era rud\
[i care avea nevoie de ajutorul meu. Unchiul
Press f\cuse o mul]ime de lucruri pentru mine
de-a lungul timpului [i nu-mi ceruse niciodat\
nimic `n schimb. Pân\ acum. Cum a[ putea s\-l
refuz?
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– Promi]i s\ explici totul antrenorului meu,
mamei, tatei [i lui Courtney Chetwynde?

De fapt, unchiul Press schi]\ un zâmbet, a[a
ca `ntotdeauna, [i spuse:

– Vor `n]elege.
Am `ncercat s\ m\ gândesc la oricare alt

motiv pentru care n-ar fi trebuit s\ merg cu el,
`ns\ n-am g\sit nici unul. A[a c\, oftând, i-am
spus:

– Bine, atunci s\ mergem.
Unchiul Press deschise `ntr-o clipit\ u[a din

fa]\. Am ridicat din umeri [i-am dat s\ ies.
– N-ai nevoie de bagaj, spuse el referindu-se

la rucsacul meu.
Nu sunt sigur de ce, ̀ ns\ asta mi s-a p\rut ceva

ciudat [i cam de r\u augur.
– Despre ce-i vorba, unchiule Press?
Dac\ mi-ar fi r\spuns cinstit la `ntrebare, a[

fi zbughit-o sus, `n camera mea, [i m-a[ fi as-
cuns sub pat. Dar n-a f\cut-o. Tot ce mi-a spus
a fost „ai s\ vezi“.

Doar era unchiul meu [i aveam `ncredere `n
el. A[a c\ am l\sat rucsacul s\ cad\ pe podea [i
am luat-o spre u[\. Unchiul Press nu m\ urm\
imediat. M-am uitat `n urm\ [i-am v\zut c\
cerceta camera cu privirea. Poate c\ mi-am ima -
ginat asta, dar mi se p\rea pu]in trist, de parc\
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ar fi fost pentru ultima oar\ când venea aici.
Dup\ o clip\ spuse:

– ~]i place locul \sta, nu? {i familia ta?
– P\i… da, bine`n]eles. Ce `ntrebare tâmpit\!
Mai arunc\ o ultim\ privire nostalgic\ prin

jur, apoi se `ntoarse spre mine. Expresia trist\
disp\ruse. ~i luase locul cea a unui tip hot\rât,
care avea treab\ `n alt\ parte.

– S\ mergem, spuse el.
Trecu de mine [i o lu\ pe c\rarea din fa]\,

spre strad\. Unchiul Press se `mbr\ca `ntot-
deauna la fel, `n blugi, cizme, o c\ma[\ de lucru
maro-`nchis, peste care purta o hain\ de piele
cafenie, lung\ pân\ la genunchi. Flutura `n vânt
când mergea. ~l v\zusem a[a de nenum\rate ori,
`ns\, dintr-un anumit motiv, de data asta hai-
nele-i d\deau aspectul cuiva pentru care timpul
`ncremenise. ~n alt loc [i `n alte circumstan]e,
ar fi putut p\rea un cowboy pr\fuit, plimbân -
du-se prin ora[, ori vreun emisar de-al armatei,
ducând documente importante. Unchiul Press
era, `ntr-adev\r, un personaj f\r\ pereche.

~n fa]a casei era parcat\ cea mai mi[to moto-
ciclet\ pe care o v\zusem vreodat\. Ar\ta ca
unul din modelele de curse, multicolore, din
seria Matchbox, cu care m\ mai jucam nu cu
mult\ vreme `n urm\. ~ns\ motorul acesta era
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foarte mare [i cât se putea de real. Unchiul Press
f\cea totul `n stil mare. ~n[f\c\ o casc\ de re-
zerv\ a[ezat\ pe locul din spate [i mi-o arunc\.
Mi-am pus-o pe cap, [i el f\cu la fel. Apoi porni
motorul [i am fost surprins s\ aud c\ nu f\cea
prea mult\ g\l\gie. M\ a[teptam la un fel de bu-
buit, pe care-l sim]i pân\-n stomac, dar motorul
acesta era chiar silen]ios. Suna ca o rachet\ pe
cale s\-[i aprind\ motoarele. M-am aruncat pe
locul din spate, iar el se uit\ spre mine.

– Gata? `ntreb\.
– Nu, am r\spuns cât se poate de sincer.
– Bine. A[ fi fost surprins s\ fii, `mi arunc\ el.
Apoi b\g\ `n vitez\, acceler\ [i ne luar\m

zborul pe strada lini[tit\, de suburbie, care fu-
sese c\minul meu pentru paisprezece ani.

Sper s-o mai v\d cândva.



AL DOILEA P|MÂNT

…sper s-o mai v\d cândva.

Mark Dimond `[i ridic\ privirea de la teancul

de foi de pergament din mâna sa [i inspir\ adânc.

Inima-i b\tea nebune[te. Cuvin tele de pe paginile

dinaintea sa p\reau scrise de cel mai bun prieten

al s\u, Bobby Pendragon, `ns\ povestea pe care o

relatau era ceva imposibil. Totu[i, era acolo. Privi

din nou spre hârtii. Ceea ce vedea era un scris

gr\ bit. Scrisul mâzg\lit al lui Bobby, `n cerneal\

neagr\, pe un fel de pergament g\lbui, de modat.

P\rea adev\rat. Ar\ta ca unul ade v\rat, `ns\ po-

vestea din aceste pagini era la fel de verosimil\ ca

un vis avut `n timpul unei st\ri febrile.

Mark st\tea `nchis `n cea de-a doua cabin\ de

la u[\ a toaletei de la etajul trei al liceului Junior

din Story Brook. Era una rar folosit\ pentru c\ se

afla la cap\tul cel\lalt al cl\dirii, lâng\ sec]ia de

art\, departe de culoarul principal. Se retr\gea
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adesea aici ca s\ mediteze. Uneori, chiar folosise

toaleta pentru scopul ei ini]ial, dar de obicei ve -

nea aici ca s\ aib\ li ni[te. La picioarele lui era un

morman de cotoare de morcovi. ~i ron]\ise ner-

vos pe când r\sfoia paginile. Mark citise undeva

c\ morcovii `]i `mbun\t\]esc vederea, `ns\, dup\

câteva luni de consum constant, tot trebuia s\

poarte ochelarii [i nu avea de ar\tat decât din]ii

`ng\lbeni]i ca s\ dovedeasc\ efortul.

Mark [tia c\ nu era un obsedat de compu-

tere, dar nici nu alerga `mpreun\ cu b\ie]ii cool.

Singurul lui contact cu lumea celor „accepta]i“

era Bobby. Crescuser\ `mpreun\ [i erau pe cât de

apropia]i puteau fi doi prieteni. ~n timp ce Bobby

se maturiza [i devenea tot mai popular, Mark nu

se desprinsese `nc\ total de lumea copil\riei. ~nc\

mai citea c\r ]ile cu benzi desenate, tot mai ]inea

pe birou figurine cu personaje de ac]iune. Nu

prea era la curent cu muzica `n vog\, iar hainele

sale erau, corect spus, func]ionale. ~ns\ toate as -

tea nu contau pentru Bobby. Mark `l f\cea s\

râd\. {i tot Mark `l f\cea s\ gândeasc\. Cei doi

petreceau ore `n [ir discutând subiecte din cele

mai diverse, de la drepturile garantate de primul

amendament al Constitu]iei, pân\ la meritele

relative ale Pamelei Anderson, `nainte [i dup\

opera]ia estetic\.
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Foarte mul]i prieteni [mechero[i ai lui Bobby

`l respingeau pe Mark, `ns\ niciodat\ de fa]\ cu

prietenul s\u. {tiau ei ce [tiau: ia-te de Mark [i

atunci [i Bobby se va lua de tine, iar de Bobby nu

se lua nimeni. Dar acum cineva chiar `ndr\z nise.

Mark avea dovada `n mâinile sale. N-ar fi vrut s\

cread\ ce-i dezv\luiser\ paginile. ~n mod normal,

s-ar fi gândit c\ era vorba de o [otie aiurit\ pus\

la cale de Bobby, `ns\ se `ntâmplaser\ anumite

lucruri care-l f\ceau s\-[i dea seama c\ nu era

vorba despre asta. Se re zem\ de faian]a rece a

peretelui, reamintindu-[i ce se petrecuse cu o

noapte `n urm\.

Mark dormea `ntotdeauna cu veioza aprins\. Se

temea de `ntuneric. Acesta era secre tul s\u, pe care

nu i-l cuno[tea nici m\car Bobby. De[i, une ori,

pân\ [i veioza `l `nsp\i mânta, pentru c\ noaptea

aceasta proiecta umbre. Cum ar fi jacheta neagr\,

atârnat\ `n spatele u[ii, care ar\ta precum moartea

cu coasa. Senza]ia asta a avut-o nu o dat\. Nu ajuta

la nimic faptul c\, f\r\ ochelari, Mark de-abia dac\

putea distinge ceva clar dincolo de lungimea patu-

lui. Totu[i, eventualele treziri bru[te erau prefera-

bile dormitului `n bezn\.

Cu o noapte `nainte i se `ntâmplase din nou.

Mark z\cea `n pat, agitându-se. Deschisese un ochi

adormit [i, spre stupoarea sa, v\zu pe cineva stând
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la cap\tul patului. Mintea lui `ncerca s\-i spun\ c\

era doar umbra unei ma[ini `n trecere, `ns\ sim ]u -

rile sale `l `ndemnau s\ se trezeasc\. Repede. ~l str\ -

b\tu un val de adrenalin\ [i mintea `i intr\ `n alert\

maxim\. ~ncerc\ s\-[i focalizeze privirea mi oap\

asupra intrusului, pentru a-[i confirma c\ nu era

ruc sacul s\u. Nici o [ans\. N-ar fi putut spune ce

era. A[a c\ se ag\]\ de noptier\, reu[i s\ r\stoarne

o can\ plin\ de creioane [i consola Game Boy, `ns\

izbuti s\-[i `n[face ochelarii. Când, `n sfâr[it, reu[i

s\ [i-i pun\ pe nas, privi spre cap\tul patului s\u…

[i `nghe]\ de fric\.

Stând acolo, luminat\ doar de razele lunii p\ -

trun zând prin fereastr\, era o femeie. Era `nalt\ [i

cu pielea `nchis\ la culoare. Era `m br\ cat\ `ntr-o

]es\tur\ colorat\, atârnat\ de unul din umeri,

dezv\luind un bra] incredibil de `ncordat [i mus-

culos. Lui Mark i se p\rea c\ ar fi putut fi o fru-

moas\ regin\ african\. B\iatul `[i `nfipse c\lcâiele

`n pat [i se lipi cu spatele de perete, `n speran]a

iluzorie c\ ar putea reu[i s\ treac\ dincolo.

Femeia ridic\ doar un deget spre buze [i scoase

un „[[[[t“ moale. Mark `nghe]\ cu totul, paralizat

de o fric\ n\ucitoare. Privi `n ochii femeii [i atunci

se petrecu ceva ciudat. ~ncepu s\ se calmeze. Acum

când se gândea la acel moment, nu era sigur da -

c\-l hipnotizase sau `i f\cuse farmece, pentru c\,
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pe nesim]ite, frica-l p\r\sise. Femeia avea ochi

blânzi [i prieteno[i, care-i spuser\ c\ nu avea de

ce s\ se team\.

– Shaaa zaa shuu saaa, spuse ea `ncet.

Glasul ei era [optit ca un vânt cald, strecu-

rându-se printre crengile copacilor. Era pl\cut [i

moale, `ns\ [oaptele nu aveau nici un `n]e les. Apoi

femeia d\du ocol patului [i se a[ez\ chiar lâng\

Mark. El nu o rupse la fug\, pentru c\ se sim]ea…

bine. De [nurul din jurul gâtului ei atârna un s\ cu -

le] de piele. Ea c\ut\ acolo [i scoase un inel. Lui

Mark i se p\rea c\ sem\na cu acele inele [colare

pe care le mai vezi pe la copiii din colegiu. Era de

argint, cu o piatr\ de culoarea ardeziei `n mijloc. ~n

jurul pietrei, era gravat\ o inscrip]ie, `ntr-o limb\

de care Mark nu auzise niciodat\.

– Este de la Bobby, spuse ea moale.

Bobby? Bobby Pendragon? Mark nu avea nici

o idee despre ceea ce se petrecea, `ns\ ultimul lu -

cru la care s-ar fi a[teptat era s\ afle c\ aceast\ fe-

meie stranie, ap\rut\ `n dormitorul lui `n miez de

noapte, avea vreo leg\tur\ cu cel mai bun prieten

al s\u.

– Cine e[ti? Cum de-l cuno[ti pe Bobby?

Ea-i lu\ cu blânde]e mâna dreapt\ [i-i strecur\

inelul pe deget. I se potrivea perfect. Mark privi spre

ciudata bijuterie, apoi din nou spre femeie.
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– De ce? Ce-i asta? `ntreb\ el.

Femeia `i atinse u[or buzele cu degetul, pen tru

a-l face s\ tac\. Mark sim]i imediat cum ochii-i

devin tot mai grei. Cu o secund\ `nainte fusese

cât se poate de treaz, dar acum se sim ]ea atât de

toropit `ncât adormi pe loc. Sim]i cum lumea se

`ndep\rteaz\ de el. Peste o secund\, era deja dus.

~n diminea]a urm\toare, Mark se trezi ca de

obicei, la 6.15, `n sunetul alarmei. Primul lui gând

fu c\ ura de moarte toate ceasurile de[ tep t\ -

toare. Al doilea gând `i spuse c\ avusese cel mai

ciudat vis din via]a lui. Chicoti pentru sine, gân-

dindu-se c\ ar putea s\-[i reduc\ meniul serii la

legume proaspete. Apoi se `ntinse pentru a lovi

butonul soneriei… [i-l v\zu.

Acolo, pe deget, era inelul pe care i-l d\ duse

femeia. Mark se ridic\ imediat `n capul oaselor [i

se holb\ la el, la piatra lui cenu[ie [i la inscrip]iile

ciudate. Era real. ~l putea sim]i. Avea greutate. Nu

visase. Ce se petrecea cu el?

Se `mbr\c\ repede [i plec\ f\r\ s\ le povesteasc\

p\rin]ilor ce se `ntâmplase. Numai o singur\ per-

soan\ `l putea l\muri. Bobby Pendragon. ~ns\ ceva

se `ntâmplase deja cu Bobby, ceva dezgus t\ tor.

Seara trecut\ fusese semifinala districtu al\ la bas -

chet… iar Bobby nu mai ap\ruse. P\rin]ii lui erau

acolo, sora lui la fel, dar nu [i Bobby. Dup\ prima
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repriz\ se dusese la Pendragoni s\-i `ntrebe unde

era Bobby, `ns\ ei deja plecaser\. Foarte ciudat!

Iar echipa Stony Brook pierduse. R\u. Toat\

lumea din echip\ [u[otea, dorind s\ afle ce se

`ntâmplase cu vedeta lor. Nimeni nu [tia. Ajun -

gând acas\, sunase la Bobby, dar nu-i r\s punsese

nimeni. ~[i spuse c\ se vor ve dea la [coal\ a doua

zi [i va afla tot. Apoi se dusese la culcare [i avu-

sese parte de strania vizit\ nocturn\. Acum Mark

voia s\ aud\ de la Bobby mult mai multe decât

pân\ atunci.

Când pu[tiul ajunse la [coal\, subiectul princi-

pal al conversa]iilor era meciul.

– Hei, Dimond, unde-i amicul t\u supervedet\?

– A zbârcit-o!

– Ar fi bine s\ vii cu ceva ca lumea, Dimond.

– Care-i treaba?

Toat\ lumea se r\stea la el din cauza lui Bobby.

Asta putea `nsemna doar un singur lucru, c\ Bobby

nu ajunsese `nc\ la [coal\. Bine`n]eles, Mark nu

avea nici un r\spuns, a[a c\ d\du din umeri [i-[i

v\zu de drum. Se duse la dul\piorul pri e tenului

s\u, din vestiar, dar Bobby nu era acolo. ~ns\ se

adunaser\ destui b\ie]i furio[i, a[teptând s\-l ia `n

primire.

– S-a c\cat pe el, a[a-i?

– N-a putut suporta tensiunea.
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Mark `i evit\ [i se duse `n sala de clas\ unde `n -

v\]a Bobby, `ns\ nu-l g\si nici acolo. Un de-ar pu -

tea fi? Ceva nu era deloc `n ordine.

{i atunci se `ntâmpl\. ~ncepu ca un tremur care

foarte repede se amplific\. Era inelul. Se mi[ca.

P\rea c\ pulseaz\, strângându-se [i apoi l\rgin-

du-se, strângând [i revenind.

– Dimond! Hei, Dimond! Unde-i?

Se adunau tot mai mul]i b\ie]i. Nu erau deloc

momente fericite. Mark nu [tia ce s\ fac\, a[a c\

`n[f\c\ inelul cu cealalt\ mân\ [i o rupse la fug\.

Trecu printre ei, lovindu-se de cei care veneau din

urm\. Doi dintre b\ie]ii mai mari `l traser\ `napoi,

aproape aruncându-l la podea, dar Mark reu[i

cumva s\ r\mân\ `n picioare. Sun\ clopo]elul [i

toat\ lumea se `ndrept\ spre s\lile de clas\, `ns\

Mark nu se opri decât atunci când ajunse `n pro-

pria lui fort\rea]\ a singur\t\]ii, toaleta pentru

b\ie]i de la etajul al treilea.

Alerg\ `n centrul `nc\perii [i-[i ridic\ mâna

de parc\ nu ar fi fost a lui. Inelul continua s\ se

mi[te, strângându-l [i revenind, ca [i cum pulsa.

Apoi, piatra cenu[ie `ncepu s\ sclipeasc\. Cu o

clip\ mai `nainte fusese o suprafa]\ cenu[ie,

solid\; acum sclipea ca un briliant. Raze de

lumin\ ]â[neau din inel, umplând `ntreaga

`nc\pere.
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Mark nu mai putea suporta. Smulse ciud\ ]enia

de inel [i-l arunc\. Lovi peretele acoperit cu fa -

ian]\ [i rico[\, oprindu-se `n mijlocul toa letei. Ra-

zele de lumin\ continuau s\ ]â[ neasc\ din piatr\

[i dansau pe tavan [i pere]i, f\când ca `nc\perea

s\ par\ `nviorat\ de stele minunate [i sclipitoare.

Apoi Mark privi uluit cum inelul `[i schimb\ di-

mensiunile. Crescu tot mai mult [i mai mult, pân\

ajunse cam de m\rimea unui disc de Frisbee, iar `n

centrul fâ[iei incredibil de mare era o gaur\

neagr\, acolo unde ar fi trebuit s\ fie podeaua.

Inelul deschisese un portal `ntunecat spre… un-

deva. Din adâncul portalului, Mark putea auzi su-

netul slab al unor note muzicale. Nu era o melodie,

era un zumzet de tonalit\]i blânde, tot mai intens.

Mark se retrase de lâng\ inelul straniu, ne [tiind

dac\ s\ se `ntoarc\ [i s-o ia la goan\ ori s\ r\mân\

[i s\ priveasc\ tot spectacolul. Era fascinat [i `n -

sp\i mântat `n aceea[i m\sur\. Notele muzicale

pro venite din portal se auzeau acum atât de tare,

`ncât trebui s\-[i acopere urechile. Indiferent ce se

petrecea, nu mai voia s\ aib\ de-a face cu poves-

tea asta. A[a c\ se `ntoarse [i fugi spre u[\. Toc-

mai era pe cale s-o izbeasc\ de perete când…

Totul `ncet\. Notele muzicale se terminar\ atât

de abrupt, `ncât p\rea c\ cineva ac]io nase un co-

mutator pentru a t\ia alimentarea cu energie
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electric\. ~ncet\ [i spectacolul de lumini tremur\ -

toare. Singurul lucru care continu\ erau b\t\ile

n\valnice ale inimii sale. Indiferent ce se `ntâm-

plase, tocmai se terminase acum. Mark `ncerc\ s\

se calmeze. ~[i retrase mâna de pe clan]\ [i privi

`napoi `n toalet\. Ceea ce v\zu era inelul de pe

podea, chiar acolo unde-l azvârlise el. Revenise la

dimensiunile ini]iale, iar piatra `[i reluase aspectul

cenu[iu, solid. ~ns\ acolo mai era ceva. Z\când pe

podea, lâng\ inel, era un sul de hârtie. Era un per-

gament g\lbui, care fusese rulat `ntr-un sul strâns

[i legat cu un [nur sub]ire din piele. Indiferent ce

se `ntâmplase cu acel inel, rezultatul era c\ se tre-

zise cu un pergament pe podeaua toaletei.

Mark se apropie prudent de sul, se aplec\ [i-l

lu\ cu mâna transpirat\ de spaim\. Era doar hâr-

tie f\cut\ sul. Nu era nimic `ngrijor\tor cu el. Era

doar ciudat. Mark trase de [nurul din piele, care-l

]inea strâns, [i desf\[ur\ cu grij\ hârtia. Erau pa -

tru coli, toate con]inând câte un text scris. Mark

examin\ primul rând de pe prima pagin\ [i ceea

ce citi `l zgudui ca o desc\rcare electric\. Nici nu

mai putea s\ respire. Nici s\ ra]ioneze. Ciudatul

pergament era o scrisoare pentru… el.

~ncepea a[a: Sper c\ cite[ti asta, Mark.




