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05.36: o fată urcă în fugă panta abruptă a muntelui 
Lion’s Head. Pantofi i ei de alergare bocăne cu per-
sistenţă pe pietrişul potecii largi. 

În acest moment, când razele soarelui o lumi-
nează ca un proiector pe fundalul munţilor, ea 
pare imaginea însăşi a graţiei lipsite de griji. Vă-
zute din spate, pletele întunecate saltă peste micul 
rucsac. Gâtul puternic bronzat îi iese în evidenţă 
prin comparaţie cu tricoul bleu.

Înaintează cu paşi ritmici şi energici, cu picioa-
rele ei lungi îmbrăcate într-un şort din dril. Este o 
întruchipare a unui tânăr atlet – vigoare, sănătate, 
concentrare.

Până când se opreşte şi aruncă o privire peste 
umărul stâng. Atunci, iluzia dispare. Chipul ei tră-
dează îngrijorarea. Şi extenuarea.

Nu vede frumuseţea impresionantă a oraşului 
în lumina blândă a răsăritului de soare. Ochii ei în-
spăimântaţi caută înnebuniţi un semn de mişcare 
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în tufi şurile înalte de fynbos1 din spatele său. Ştie 
că ei sunt pe aproape, dar nu are idee cât de aproa-
pe. Răsufl ă greu – de la efortul depus, din cauza şo-
cului şi a fricii. Adrenalina care îi pulsează în trup 
şi impulsul înnăscut de a-şi păstra cu orice chip 
viaţa o îndeamnă să pornească din nou la fugă, 
în ciuda picioarelor care o dor, a fi erbinţelii din 
piept, a oboselii unei nopţi nedormite şi a derutei 
în provocate de prezenţa sa, într-un oraş necunos-
cut dintr-o ţară străină, de pe un continent de ne-
înţeles pentru ea.

În faţa ei, poteca se bifurcă. Instinctul o îndeam-
nă să o ia la dreapta, să urce tot mai sus, spre 
cupola stâncoasă a muntelui. Nu gândeşte, nu are 
nici un plan în minte. Aleargă orbeşte, iar braţele 
pistonează aerul, împingând-o tot înainte.

Inspectorul detectiv Benny Griessel dormea.
Visa că era la volanul unei autocisterne uriaşe 

care cobora o pantă pe N1, între Parow şi Platte-
kloof. Cu viteză şi fără să ţină vehiculul prea bine 
sub control. La primul sunet strident al telefonului 
mobil, s-a trezit imediat, cu un sentiment de 
uşurare. A deschis ochii şi s-a uitat la ceasul ra-
dioului de pe noptieră. Era 5.37.

Şi-a coborât picioarele peste marginea patului 
de o singură persoană, cu visul complet uitat 
acum. Pentru o clipă, a rămas aşa, nemişcat, ca un 
om cocoţat în vârful unei stânci. Apoi s-a ridicat 
şi a mers împleticit spre uşă, după care a coborât 

1 Specie de arbuşti originari din Africa de Sud, unde cresc 
cu precădere pe coasta provinciei Western Cape şi în zonele 
muntoase. (n.tr.)

în camera de zi, unde îşi lăsase telefonul cu o seară 
în urmă. Părul neîngrijit şi prea lung îi atârna pe 
spate. Şi nu avea pe el decât o pereche de pantaloni 
de rugby, scurţi şi decoloraţi. S-a gândit că un apel 
la o oră atât de matinală nu putea să însemna 
altceva decât veşti proaste.

N-a recunoscut numărul afi şat pe micul ecran.
– Griessel, a spus, vocea răguşită trădându-l 

încă de la primul cuvânt rostit în acea zi.
– Bună, Benny, Vusi la telefon. Scuze că te-am 

trezit.
Griessel a încercat să-şi adune gândurile, dar 

mintea îi era în continuare înceţoşată.
– Nu face nimic.
– Avem un... cadavru.
– Unde?
– St. Martini, biserica luterană de pe Long Street.
– În biserică?
– Nu. Corpul ei zace în faţa uşii.
– Vin imediat.
A închis telefonul şi şi-a trecut o mână prin 

păr.
„Corpul ei“, aşa zisese inspectorul Vusumuzi 

Ndabeni.
Probabil o bergie. O altă vagaboandă care băuse 

prea mult, sau ceva de genul ăsta. A aşezat tele-
fonul pe masă, lângă laptopul la mâna a doua 
nou-nouţ.

S-a răsucit, încă pe jumătate adormit, şi s-a lovit 
de roata din faţă a bicicletei proptite de canapeaua 
achiziţionată de la magazinul de amanet. A prins 
bicicleta în ultima clipă, înainte să se răstoarne. 
Apoi a urcat scările spre dormitor. Bicicleta era un 
memento vag al difi cultăţilor fi nanciare prin care 
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trecea, dar nu era acum momentul să-şi bată capul 
cu asemenea probleme.

În dormitor, şi-a scos şortul, şi mirosul incon-
fundabil de mosc rămas în urma partidei de sex s-a 
ridicat imediat dinspre vintre spre nas.

La dracu’!
Dintr-odată, s-a simţit strivit de povara dife-

renţei dintre bine şi rău. Asta şi evenimentele nopţii 
precedente i-au alungat orice urmă de somnolenţă. 
Ce naiba îl apucase?

A aruncat şortul pe pat cu un gest acuzator şi 
s-a îndreptat către baie.

A ridicat furios capacul de la vasul de toaletă şi 
a direcţionat jetul de urină.

acum tânăra se afl a pe asfaltul de pe Signal Hill 
Road, şi a zărit o femeie cu un căţel la o sută de 
metri spre stânga. Gura i s-a deschis într-un ţipăt 
mut, doar două cuvinte, înecate însă în scrâşnetul 
răsufl ării greoaie.

A alergat spre femeia cu căţelul. Era un câine 
mare, un Ridgeback. Femeia părea să aibă în jur 
de şaizeci de ani, cu pielea deschisă la culoare, 
purta pe cap o pălărie de soare mare roz, se sprijinea 
într-un baston şi căra în spate un rucsac mic.

Câinele a început să se agite. Poate că îi adul-
mecase de la distanţă frica şi îi simţise panica. 
Pantofi i ei au lipăit pe gudron când şi-a încetinit 
mersul. S-a oprit la trei metri de ei.

– Ajutaţi-mă, a spus fata. 
Vorbea cu un accent puternic.
– Ce s-a întâmplat? 

În ochii femeii se citea neliniştea. Fata a făcut 
un pas în spate. Câinele a mârâit şi s-a zbătut în 
lesă, încercând să se apropie de ea.

– O să mă omoare.
Femeie a privit în jur înspăimântată.
– Bine, dar nu văd pe nimeni.
Fata a întors capul şi s-a uitat peste umăr.
– Vin acum.
Apoi a măsurat din ochi femeia cu câinele şi 

şi-a dat seama că nu puteau să-i fi e de nici un 
ajutor. Nu aici, într-un spaţiu deschis, pe coasta 
muntelui. Nu împotriva lor. N-avea rost să-i pună 
şi pe ei în pericol.

– Sunaţi la poliţie. Vă rog. Doar atât, sunaţi la 
poliţie, a spus şi a luat-o din nou la fugă, încet la 
început, picioarele refuzând să o asculte. Câinele 
s-a repezit spre ea şi a scos un lătrat. Stăpâna lui a 
tras de lesă.

– Dar ce să le spun?
– Vă rog, a repetat fata, punându-se iar în miş-

care, târşâindu-şi picioarele pe drumul asfaltat spre 
Table Mountain. Pur şi simplu, sunaţi la poliţie.

A privit în spate o singură dată, când se îndepăr-
tase la vreo şaptezeci de paşi. Femeia rămăsese 
ţintuită locului, încremenită de uimire.

Benny Griessel a tras apa la toaletă, gândindu-
se cum Dumnezeu de nu-şi dăduse seama că tot ce 
se petrecuse cu o noapte în urmă era ceva iminent. 
N-o căutase cu lumânarea, ci pur şi simplu aşa se 
întâmplase. Iisuse, nu trebuia să se simtă atât de 
vinovat – la urma urmei, era şi el om.

Numai că era un bărbat căsătorit.
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Dacă asta se mai putea numi căsnicie. Dormeau 
în paturi diferite, nu mâncau la aceeaşi masă şi nu 
împărţeau casa. Fir-ar să fi e, nu era drept ca Anna 
să aibă mereu câştig de cauză. Nu putea să-l alunge 
din propria casă şi să se aştepte totodată ca el 
să întreţină două case, să nu pună picătură de 
alcool în gură timp de şase luni şi, pe deasupra, 
să-i fi e şi fi del.

Măcar nu băuse. De o sută cincizeci şi şase de 
zile. Mai mult de cinci luni de luptă cu sticla, o 
luptă dusă zi de zi, oră de oră. Până acum.

Dumnezeule, Anna nu trebuia să afl e ce se 
întâm plase în noaptea trecută. Nu acum. Cu mai 
puţin de o lună înainte de terminarea perioadei de 
exil – modalitatea aleasă de ea pentru a-l pedepsi 
că bea. Dacă afl a, o încurca defi nitiv, şi toată lupta 
şi suferinţa lui nu aveau să mai însemne nimic.

A oftat, în vreme ce stătea în faţa dulăpiorului 
cu oglindă din baie şi se pregătea să se spele pe 
dinţi. S-a privit cu atenţie. Păr încărunţit la tâm-
ple, riduri în colţurile ochilor, trăsături slave. 
Nu fusese niciodată genul de bărbat demn de un 
portret în ulei.

A deschis uşa dulăpiorului şi a scos dinăuntru 
periuţa şi pasta de dinţi.

Ce naiba văzuse la el Bella? La un moment 
dat, în noaptea aceea, se întrebase dacă nu cumva 
se culcase cu el din milă, însă fusese mult prea 
excitat, prea al naibii de recunoscător pentru vocea 
ei blândă, sânii mari şi gura ei, Iisuse, gura aceea! 
El avusese dintotdeauna o slăbiciune pentru guri 
– de aici plecaseră, de altfel, toate necazurile. Nu. 
Totul pornise de la Lize Beekman, dar parcă Anna 
ar fi  crezut aşa ceva.

La naiba! 
Benny Griessel s-a spălat în grabă pe dinţi. Apoi 

s-a aruncat sub duş, dând drumul tare la robinet 
ca să alunge cât mai repede de pe corp mirosurile 
acuzatoare. 

Nu era o bergie, aşa cum crezuse. Inima i-a 
stat o clipă în loc lui Griessel după ce a sărit peste 
grilajul de fi er cu ţepi în vârf care înconjura incinta 
bisericii şi a văzut trupul fetei întins pe jos. Pantofi i 
sport, şortul kaki, maioul portocaliu şi fermitatea 
braţelor şi a picioarelor i-au dat de înţeles că era o 
fată tânără. Îi aminteau de fi ica lui.

A străbătut aleea îngustă de asfalt, trecând 
de palmierii şi de pinii înalţi şi de un panou pe 
care scria: „ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR 
NEAUTORIZATE. PERMIS NUMAI VEHICULELOR. 
PE RISCUL PROPRIETARILOR“, spre locul situat 
imediat la stânga frumoasei biserici cenuşii, unde 
stătea întinsă fata. 

Şi-a ridicat privirea. Era o dimineaţă perfectă. 
Senină şi aproape fără vânt, doar cu o briză uşoară 
care aducea spre munţi mirosurile proaspete ale 
mării. O vreme deloc potrivită pentru a muri.

Vusi stătea în picioare lângă cadavru, alături de 
cei doi criminalişti – unul gras, celălalt slab –, de un 
fotograf al poliţiei şi de trei oameni în uniforme de 
la SAPS1. În spatele lui Griessel, pe trotuarul de pe 
Long Street, se înşirau şi alte persoane în uniformă, 
cel puţin patru dintre ele în cămăşile albe cu epoleţi 
negri specifi ce poliţiei metropolitane. Păreau cu 
toţii plini de sine. Stăteau alături de un grup de 

1  South-African Police Service (n.tr.)
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trecători, cu braţele sprijinite de grilaj, holbau la 
trupul neînsufl eţit.

– ’Neaţa, Benny, l-a salutat Vusi Ndabeni, în 
stilul lui liniştit. 

Era un bărbat de înălţime medie, la fel ca 
Griessel, dar părea mai scund. Subţire şi îngrijit, 
cu pantalonii călcaţi la dungă, cămaşă de un alb 
imaculat şi cravată şi cu pantofi  proaspăt lustruiţi. 
Părul creţ era tuns scurt şi ras în unghiuri bine 
defi nite, iar barbişonul – tăiat impecabil. Îşi trăsese 
pe mâini mănuşi chirurgicale de cauciuc. Griessel 
îl cunoscuse joia trecută, alături de alţi cinci 
detectivi pe care i se ceruse să îi îndrume în anul 
acela. „Mentor“ – acesta fusese termenul ofi cial 
folosit de John Africa, comisarul regional de la 
Departamentul de Detectivi şi Criminalistică. Dar, 
când rămăsese singur cu Griessel în biroul lui, 
Africa îi spusese: „Benny, am dat de dracu’. Am 
dat-o în bară cu cazul Van der Vyver, şi superiorii zic 
că e din pricină că ne-am pierdut vremea în Cape, 
aşa că acum ar fi  cazul să punem osul la treabă. 
Dar ce pot să fac? Oamenii cei mai buni pleacă, şi 
cei noi sunt cam pe lângă, nu au habar de nimic. 
Ascultă, Benny, pot să mă bazez pe tine?“

O oră mai târziu, Griessel se afl a în sala mare de 
conferinţe a comisarului, împreună cu şase dintre 
cei mai buni oameni „noi“, deloc impresionaţi, 
aşezaţi în şir pe scaunele guvernamentale cenuşii. 
De data aceasta, John Africa şi-a mai temperat 
discursul:

„Benny va fi  mentorul vostru. E în poliţie de 
două zeci şi cinci de ani; a făcut parte din ve-
chea divizie de crime şi furturi pe vremea când 
majoritatea dintre voi eraţi în şcoala primară. 

A uitat o grămadă de lucruri de care voi nici măcar 
nu veţi auzi. Băgaţi însă bine la cap: nu e aici ca 
să vă facă vouă treaba. El este consilierul vostru, 
placa voastră de rezonanţă. Şi mentorul vostru. 
Conform dicţionarului, asta înseamnă... – a spus 
comisarul uitându-se peste notiţe, «un sfătuitor 
sau un îndrumător înţelept şi de încredere». Din 
acest motiv, l-am transferat pe Benny la Forţa de 
Intervenţie Regională. Pentru că Benny este înţelept 
şi puteţi avea încredere în el, căci eu însumi am 
încredere în el. Am pierdut o grămadă de oameni 
cu experienţă şi ne-am trezit pe cap cu prea mulţi 
poliţişti noi, însă nu trebuie să inventăm roata de 
fi ecare dată. Învăţaţi de la el! Aţi fost selectaţi cu 
mare grijă, şi nu mulţi se vor întâlni cu o asemenea 
şansă în viaţă. „Griessel le-a urmărit expresiile în 
timp ce comisarul vorbea. Erau patru bărbaţi negri 
şi slabi, o femeie grasă de culoare şi un detectiv 
metis, cu umeri largi, toţi abia trecuţi de treizeci 
de ani. Nu păreau prea prietenoşi, cu excepţia lui 
Vusumuzi („dar toată lumea îmi spune Vusi“) 
Ndabeni. Detectivul metis, Fransman Dekker, îi 
era ostil pe faţă. Însă Griessel devenise deja un 
cunoscător al dedesubturilor din noul SAPS. Stând 
în picioare alături de John Africa, şi-a spus că ar 
trebui să se simtă recunoscător că încă mai avea 
un serviciu după desfi inţarea Unităţii de Delicte 
Majore şi Infracţiuni cu Violenţă. Recunoscător 
pentru că el şi fostul său comandant, Mat Joubert, 
nu fuseseră exilaţi într-o circă de poliţie dintr-un 
loc uitat de Dumnezeu, ca majoritatea foştilor 
colegi. Noile structuri, care nu erau de fapt noi, ci 
un fel de întoarcere cu treizeci de ani în urmă, îi 
trimiteau pe detectivi să lucreze în secţii de poliţie 
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fi indcă aşa se proceda acum în străinătate, iar SAPS 
trebuia, nu-i aşa, să se alinieze la noile tendinţe. 
Măcar nu fusese dat afară – ba, mai mult, Joubert 
îl propusese pentru promovare. Dacă norocul avea 
să fi e în continuare de partea lui, iar ei aveau să 
ignore problemele pe care le avusese-n trecut, în 
fi ne, toate chestiunile acelea cu politica de cadre şi 
alte rahaturi, atunci astăzi urma să afl e dacă fusese 
înaintat la gradul de căpitan.

Căpitan Benny Griessel. Suna bine din punctul 
lui de vedere. Iar banii în plus aveau să-i prindă 
bine.

Chiar foarte bine.
– ’Neaţa, Vusi, a salutat el.
– Bună, Benny, l-a întâmpinat Jimmy, crimina-

listul înalt şi scheletic în halat alb. Am auzit că mai 
nou ţi se zice „Oracolul“.

– Ca mătuşicii din Stăpânul inelelor, a completat 
Arnold, celălalt halat alb, un individ gras şi scund. 
Împreună, cei doi erau cunoscuţi în cercurile 
poliţieneşti din Cape Town drept Grasul şi Slabul1 
sau „Echipa la bine şi la rău“, ca în expresia aceea 
răsufl ată: „Criminaliştii vă vor sta alături la bine 
şi la rău“.

– E din Matrix, tembelule, l-a contrazis Jimmy.
– Mă rog.
– ’Neaţa, a spus Griessel. 
S-a întors spre poliţiştii în uniformă care stă-

teau sub pom şi a tras adânc aer în piept, gata să 
îi repeadă: „Aici e locul crimei, mişcaţi-vă naibii 
fundurile şi treceţi de partea cealaltă a zidului“, 

1  În engleză, în original, Thick and Thin, literal Grasul şi 
Slabul, expresia însemnând însă „La bine şi la rău“ (n.tr.)

dar apoi şi-a dat seama că nu era cazul lui, ci al lui 
Vusi, iar el nu trebuia decât să-şi ţină gura şi să-l 
îndrume, nimic altceva. S-a uitat urât spre poliţiştii 
în uniformă, însă fără nici un efect, apoi s-a 
aplecat pe vine pentru a examina mai îndeaproape 
cadavrul.

Fata era întinsă pe burtă, cu capul răsucit spre 
partea opusă străzii. Părul ei blond era tuns foar-
te scurt. Pe spinare avea două tăieturi scurte, 
orizontale, care se prelungeau până spre omoplaţi. 
Dar nu ele fuseseră cauza morţii. Ci rana enormă 
de la gât, sufi cient de adâncă pentru a scoate la 
iveală esofagul. Faţa şi trunchiul zăceau cufundate 
în balta mare de sânge. Mirosul de moarte se 
instalase deja, amar precum arama.

– Iisuse, a mârâit Griessel, simţind cum teama 
şi repulsia cresc în el şi forţându-se să respire 
încet şi cât mai fi resc, aşa cum îl învăţase doctorul 
Barkhuizen. Trebuia să se distanţeze, să nu pună 
nimic la inimă.

A închis ochii preţ de o clipă. Apoi i-a deschis şi 
a privit în sus spre copaci. Se străduia să gândească 
obiectiv, dar tocmai văzuse un mod îngrozitor de 
a muri. Iar mintea i se învârtea, recreând scena 
aşa cum se întâmplase, cuţitul care se înălţase 
stră lucitor în aer şi coborâse, tăind adânc în 
ţesuturi.

S-a ridicat repede, prefăcându-se că se uită în 
jur. „Echipa la bine şi la rău“ părea cufundată 
într-o dispută, aşa cum îi era obiceiul. A încercat 
să tragă cu urechea.

Dumnezeule, fata era atât de tânără. Optsprezece, 
poate nouăsprezece ani.




