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Cassandra

Data: 8 iulie.
Zile în noua locuinţă de vară a mamei şi a tatălui meu 

vitreg: 22.
Ore petrecute la clubul de golf: 0.
Ore petrecute pe plaja privată sofisticată: 0.
Ore petrecute lâncezind pe canapea şi jelind lipsa unei vieţi 

reale: undeva în jur de 100.
De câte ori mi‑a zis mama să‑mi fac prieteni noi şi să nu 

mai fiu deprimată: tot undeva pe la 100.
Ca să‑l parafrazez pe Shakespeare: O, de m‑ar vedea o muză 

de văpaie în ce plictiseală adâncă mă complac…
Având în vedere circumstanţele, să fie clar că nu am de ales: 

voi încerca să mă furişez în curtea vecinilor ca să mă bălăcesc 
în piscina lor la două noaptea.

Cei doi complici ai mei nu sunt chiar partenerii ideali. Tra‑
vis Howard şi Brandon Marks fac parte din nobilimea locală a 
acestei regiuni străvechi, de fiţe, de pe ţărmul nordic al statului 
Massachusetts. Ambii au acel look clasic american: înalţi, ochi 
albaştri strălucitori şi o podoabă capilară blondă, dată cu gel 
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şi aranjată la un nivel ştiinţific de perfecţiune. Însă, date fiind 
condiţiile, mă mulţumesc şi cu ei. 

Brandon aproape că nu poate ţine pasul cu noi în timp ce 
ne croim drum prin tufele foarte îngrijite care împodobesc 
gardul din spate al proprietăţii familiei Anderson. Poate din 
cauză că e prea ocupat să se uite agitat peste umăr.

— Suntem urmăriţi! exclamă el.
Am un schimb de priviri cu Travis.
— Calmează‑te, frate! îi spune Travis.
Eu oftez.
— Pe bune! N‑am luat cu mine sărurile, aşa că nu‑mi le‑

şina pe aici.
Travis ridică pumnul pentru a‑l ciocni. Brandon nu se dă 

bătut: 
— Vă spun pentru ultima oară, suntem urmăriţi. Credeţi 

că oamenii ăştia nu au camere de supraveghere?
— Habar n‑am, zic eu veselă.
— Ei, m‑ai liniştit.
— Mă străduiesc.
Probabil că ar fi trebuit să merg singură. Problema e că am 

nevoie de o pereche de mâini care să mă ridice peste gard. Fră‑
ţiorul meu Eddie n‑ar putea s‑o facă, are doar trei ani. Şi, din 
motive lesne de înţeles, nu puteam să‑i rog pe mama sau pe 
Frank. Şi astfel nu‑mi rămâne pe listă decât o singură persoană 
pe care o cunosc aici: Travis.

Ne‑am întâlnit la o petrecere în aer liber. Cât de burghez 
sună! Eram atât de plictisită, încât îmi venea să‑mi scot sin‑
gură ochii. Apoi l‑am văzut pe tipul ăsta sărit de pe fix care 
dansa cu un scaun, stârnind murmure şocate printre caţele lo‑
cale. Şi am tras pe loc concluzia că e un tip de treabă. Travis e 
destul de cool. Îmi aminteşte uneori de Jade, prietena mea din 
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Ohio. Un zurbagiu încântător. Dar apariţia în coada lui Travis 
a amicului său Brandon s‑a dovedit a fi o schimbare de plan 
neplăcută.

E târziu, totuşi atmosfera e încă încărcată de umiditate. Nu 
atât de agasantă ca în miezul zilei, dar suficient cât să‑mi li‑
pească părul de ceafă. Greierii cântă zgomotos în tufişurile din 
jur, ceea ce îmi dă un sentiment de nelinişte, ca şi cum cântecul 
lor neîntrerupt ar putea atrage atenţia asupra noastră. De parcă 
i‑ar striga unui paznic nevăzut: „Ia uite! Ia uite! Ia uite!” Cred 
că agitația lui Brandon este contagioasă. 

Din fericire, văd marginea gardului înainte să‑mi fac prea 
multe gânduri negre în privinţa neliniştii mele.

— Am reuşit! exclam eu.
Mă prind de zăbrele, în căutarea unui loc potrivit pen‑

tru a mă sălta până la jumătatea gardului. Travis mă ajută cu 
inspecţia.

— Uite aici, îmi arată el. Terenul e mai ridicat pe partea 
cealaltă şi tufişurile alea o să‑ţi atenueze aterizarea.

— Bravo! zic eu, impresionată. Ai cumva experienţă în pă‑
trunderea pe proprietăţi private? 

— Da, numai că de obicei o facem pentru bani şi lucruri de 
valoare. Intrarea prin efracţie pentru o bălăceală e o plăcută 
schimbare de activitate. 

Îi ofer un zâmbet complice, iar el îmi face cu ochiul în stilul 
Mister Adolescent american. 

— Bine, atunci. Ridică‑mă.
Brandon se bagă între noi.
— Chiar facem asta? Adică, proprietatea tatălui tău vitreg 

are o plajă privată imensă. Dacă‑ţi doreşti atât de mult să înoţi, 
nu putem merge acolo? 

— Brandon, pierzi esenţialul. 
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— Nu m‑ai lămurit niciodată care e esenţialul.
— Numai un prost şi‑ar dori să înţeleagă ceva ce nu poate fi 

înţeles, declam eu, pretinzând că citez un filosof antic.
Travis îmi face cu ochiul.
— Frate, asta a fost profundă!
— Ştiu. Apoi îi întorc spatele lui Brandon: Vezi? A priceput.
— Asta‑i o adevărată tâmpenie, comentează Brandon, fără 

pic de umor.
Îmi scot telefonul.
— Deci nu vrei să apari în poza de grup?
Travis vine lângă mine şi mă ia de umeri:
— Ce drăguţ! E timpul pentru un selfie.
Îndepărtez telefonul şi Travis şi cu mine ridicăm degetul 

mare în sus, într‑o expresie plină de entuziasm. Brandon îşi în‑
crucişează neliniştit braţele la piept: 

— Hai să terminăm odată.
— Hei, ia uite cine e nerăbdător să se distreze, spun eu şi îl 

plesnesc prieteneşte pe spate. Era şi timpul să ni te alături.
Brandon clatină din cap şi rămâne în continuare cu bra‑

ţele încrucişate. Travis stă în faţa lui. Împreună constituie scara 
perfectă. Mă caţăr şi mă salt pe umerii lor până ce ating vârful 
gardului. Mă împing şi reuşesc să‑mi trec un picior peste gard.

— Gata! le strig. 
Cocoţată pe coama gardului, iau în vizor ţinta. Piscina e lu‑

minată, chiar dacă soţii Anderson sunt plecaţi toată săptămâna, 
şi aruncă sclipiri turcoaz ademenitoare în noaptea întunecată. 
Dacă aş fi avut timp şi trusa de pictor la mine, aş fi imortalizat 
scena. Pentru moment însă, trebuie să mă mulţumesc cu un 
scenariu captivant imaginar. 

— Hai s‑o facem! zic eu şi sar în iarba de sub mine. 
Aterizez sigură pe picioare şi descui poarta. 
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Brandon rămâne nemişcat în pragul ei.
— Cass…
— Lasă‑mă să ghicesc: nu crezi că este o idee bună.
Travis izbucneşte în râs:
— Hai, serios, frate, nu mai fi aşa papă‑lapte.
Dă să intre, când Brandon îl apucă de braţ.
— Trav. Ştii de ce nu putem.
Travis nu zice nimic, dar o umbră îi întunecă expresia. Mă 

încrunt:
— Ce este?
Când Travis nu răspunde, Brandon mărturiseşte:
— Am putea ajunge la închisoare.
— Hai, nu mai fi aşa de teatral…
— Nu, serios. Suntem amândoi… oarecum sub supraveghere.
De‑acum se bucură de întreaga mea atenţie:
— Lămureşte‑mă!
Travis clatină din cap:
— Ei, nu‑i mare scofală! Lui Brandon i s‑a făcut frică.
— Atunci spune‑mi.
Îmi evită privirea.
— Eram împreună cu Brandon şi câţiva băieţi din echipa 

de lacrosse. Într‑o seară, acum câteva săptămâni, ne ameţi‑
serăm puţin. Era târziu. Şi am… pătruns într‑un magazin de 
băuturi.

Brandon sare să explice înainte ca eu să am vreo reacţie:
— N‑a fost ideea mea. N‑ar fi trebuit s‑o facem, a fost o 

prostie, OK? Oricum, am fost prinşi, numai că tatăl lui Austin 
a tras nişte sfori şi ne‑am ales doar cu un avertisment.

Încuviinţez încet din cap. 
— Înţeleg. Deci l‑aţi pus pe Tăticuţu’ să fenteze legea pen‑

tru voi.
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— Nu‑i chiar aşa, ripostează Travis, dar îmi dau seama că 
se simte jenat.

Brandon oftează:
— Nu pot să intru în belele. Mă aşteaptă o bursă de lacrosse 

şi părinţii m‑ar omorî dacă o dau în bară. Şi la Trav e la fel.
Nu ştiu ce mă irită mai tare, sistemul de justiţie ipocrit din 

zonele ştabilor sau faptul că există într‑adevăr un motiv legi‑
tim ca să scurtăm mica noastră aventură.

Îmi încrucişez braţele.
— Deci, după ce ne‑am chinuit atât, vreţi să plecăm?
— Dar eu nu am spus asta, se burzuluieşte Travis, în 

defensivă.
— Nu fi idiot, Trav! zice Brandon mânios. Nu merită. 
Din privirea pe care i‑o adresează lui Travis îmi pot da 

seama că Brandon vrea să spună, de fapt, că eu nu merit. Irita‑
rea pune stăpânire pe mine. 

— Ei bine, n‑am bătut atâta drum ca să dau înapoi acum. 
Voi, băieţi, puteţi pleca acasă cu bursa voastră de lacrosse cu tot!

— Foarte bine, zice Brandon. Eu am întins‑o de‑aici. 
Pleacă valvârtej, fără ca măcar să arunce o privire în urmă. 

Travis rămâne pe loc, dar văd că şi‑a dat seama de nesocotinţa 
faptelor sale şi ar vrea să plece şi el.

— Hai, du‑te! îi spun. Am ajuns dincolo de gard, deci nu 
mai am nevoie de tine.

Travis oftează:
— Brandon are dreptate. Probabil că ar trebui s‑o ştergem 

de‑aici.
Îmi pun ostentativ mâinile în şold:
— Nup. Mă duc să înot.
— Cass!
— Serios, du‑te. Mă descurc de‑acum.
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— Nu te las singură la două noaptea. E periculos.
— Ce galant eşti, Travis! zic eu râzând.
— Vorbesc serios. E periculos.
Cu un surâs, mă răsucesc şi mă îndrept către piscină. Îmi 

strigă numele într‑o şoaptă ascuţită, dar nu‑l bag în seamă.
Luminiţe de grădină mărginesc aleea şi terasa pavată. Apa 

din bazin freamătă îmbietor. Jos pălăria în faţa familiei Ander‑
son! E foarte drăguţ la ei. 

Gânditoare, dau ocol piscinei, apoi încerc apa cu un deget 
de la picioare.

— Temperatura ideală.
O simplă intrare în piscină nu mă satisface. Ori o fac de 

la trambulină, ori n‑o mai fac deloc. Păşesc cu hotărâre către 
zona de scufundări, frumos realizată, şi mă prind de scară. 
Travis mă strigă din nou. Mă uit peste umăr şi oftez. Stă as‑
cuns în umbra unui tufiş.

— Eşti nebună, ţipă el în şoaptă.
— Vinovată, dragul meu Travis.
Îi trimit un pupic şi mă sui pe platformă. Mă furnică tot 

corpul pe măsură ce mă apropii de trambulină. E o prostie, dar 
mă simt mai vie acum decât m‑am simţit toată vara.

— OK. Acum ori niciodată. Unu… doi…
Lumina de la intrare mă loveşte cu violenţa soarelui la 

amiază. Mă ameţeşte atât de tare, încât duc braţele la ochi să o 
blochez şi aproape că alunec pe spate în piscină.

— OK, puştilor! tună o voce de bărbat. Distracţia s‑a încheiat!
Cine şi‑ar fi închipuit că o comunitate închisă şi superbo‑

gată are pază douăzeci şi patru din douăzeci şi patru? A, stai! 
Ştiam, doar că nu mi‑a păsat. 

Un uriaş în uniformă de bodyguard îşi face apariţia la mar‑
ginea piscinei, aproape de locul în care mă aflu. La stânga, 
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Travis se face una cu casa. Prins în capcană. Dacă ar fugi, paz‑
nicul l‑ar observa cu siguranţă. Fasciculul unei lanterne puter‑
nice mă izbeşte în faţă.

— Dă‑te jos de‑acolo!
Arunc o privire către apa unduitoare din bazin, apoi către 

Travis, după care mă uit din nou la bodyguard. Clar nu are 
chef de glumă. 

Ceva din situaţia asta parcă rezumă simbolic întreaga vară. 
Fusesem pe cale să obţin un stagiu de practică într‑un studio 
de film în New York. Sau să mă duc la Paris cu Jade. Sau chiar 
într‑o tabără de teatru. Nu mă hotărâsem încă. Dar, orice aş fi 
ales, eram gata să trăiesc viaţa din plin şi să evadez din Oraşul 
de Nicăieri, Ohio. Şi ce se întâmplă până la urmă? 

Mamei şi lui Frank le‑a venit ideea nebunească să închirieze 
o casă pe plajă în Massachusetts. Şi pentru că Frank lucrează în 
domeniul financiar, asta îi permite să‑şi desfăşoare activitatea 
oriunde. Prin urmare, n‑au închiriat casa pentru doar o săptă‑
mână, ca o familie normală, ci pentru întreaga vară. Şi, bineîn‑
ţeles, au insistat să ne care după ei pe mine şi pe Eddie. Ca să 
stau în fund toată ziua sau să mă duc la petreceri organizate în 
timpul zilei, în aer liber. 

— Unde sunt tipii ăia doi cu care te‑am văzut? mă întreabă 
paznicul.

Camere. Normal că sunt camere peste tot. Raza lanternei se 
mută de pe faţa mea ca să lumineze întreaga curte. Travis se în‑
cordează de teamă, iar eu sunt cuprinsă de un sentiment de vină. 
Deşi îl catalogasem drept un pachet de muşchi plin de bani, 
chiar îmi plăcea tipul. A fost drăguţ şi a intrat în jocul meu idiot 
de bunăvoie. Nu‑l pot lăsa să suporte nişte consecinţe grave şi 
de durată. Căutând ochii lui Travis, mimez îndemnul „Du‑te!”, 
apoi îi fac semn cu ambele mâini gardianului:
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— Sunt doar eu, uriaşule! Eu şi cu sufleţelul meu singuratic! 
Raza lanternei se întoarce asupra mea. Îmi creşte pulsul. Nu 

sunt prea sigură ce anume fac, dar iresponsabilitatea asta mă 
face să mă simt bine.

— Mi s‑a părut că mai văd pe cineva, spune paznicul.
Din nou, raza lanternei se mută de pe faţa mea şi începe 

să măture curtea. Trebuie să acţionez rapid. Inspir adânc, îmi 
scot rochia de plajă şi o arunc pe dalele de piatră. Preţ de o 
clipă, unică şi umilitoare, lanterna gardianului îmi luminează 
sutienul roşu şi slipul, ca toată lumea să le vadă. 

Travis ar face bine să se afle deja la mijlocul drumului spre 
casă.

Vocea paznicului este calmă, dar ameninţătoare:
— Domnişoară… 
— Ultimul care sare‑n apă e un ou clocit! strig eu.
Îmi ţin respiraţia, îmi iau avânt de pe trambulină, sar în aer, 

în poziţie perfectă de lebădă, şi plonjez în apă.


