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CORINT

Fiecare întrebare la care se poate răspunde trebuie să
primească un răspuns sau, cel puţin, să fie analizată.
Procesele ilogice ale gândirii trebuie să fie
confruntate atunci când se ivesc.
Răspunsurile greşite trebuie corectate.
Răspunsurile corecte trebuie afirmate.
– Extras din proclamaţia Erudiţiei

CAPITOLUL
UNU
Tris
MĂ PLIMB prin celula noastră de la sediul Erudiţiei, cuvintele
ei răsunând în mintea mea. Numele meu va fi Edith Prior şi
există multe lucruri pe care sunt fericită să le uit.
— Carevasăzică, tu n-ai mai văzut-o niciodată? mă întreabă Christina, cu piciorul sprijinit pe o pernă.
A fost împuşcată în încercarea noastră disperată de a dezvălui întregului oraş fişierul video cu Edith Prior. Atunci nu
ştiam ce anume avea să conţină sau că urma să spulbere instituţia cu care ne mândream, facţiunile şi identităţile noastre.
— E vreo bunică sau vreo mătuşă sau ceva de genul ăsta?
— Ţi-am mai zis, nu, îi spun eu, făcând cale-ntoarsă odată
ajunsă în dreptul peretelui. Prior este — era — numele tatălui meu, aşa că ar trebui să fie din familia lui. Dar Edith este
un nume din Abnegaţie, iar rudele tatălui meu probabil că au
făcut parte din Erudiţie, deci…
— Deci e mai bătrână, concluzionează Cara, rezemându-şi capul de perete.
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Din acest unghi seamănă leit cu fratele ei, Will, prietenul
meu, cel pe care l-am omorât. Apoi îşi îndreaptă părul, iar fantoma lui dispare.
— Cu câteva generaţii în urmă. O strămoaşă.
— Strămoaşă…
Cuvântul pare vechi când îl rostesc, precum o cărămidă
care se sfărâmă. Ating peretele celulei noastre atunci când
revin. Panoul e rece şi alb.
Strămoaşa mea, iar asta e moştenirea pe care mi-a lăsat-o: libertatea faţă de facţiuni şi informaţiile conform cărora identitatea mea Divergentă este mult mai importantă decât aş fi putut
şti vreodată. Existenţa mea e un semnal că trebuie să plecăm din
acest oraş şi să îi ajutăm pe cei care se află dincolo de el.
— Vreau să ştiu, spune Cara, trecându-şi o mână peste
faţă. Trebuie să ştiu de când ne aflăm aici. Vrei să încetezi cu
plimbatul măcar pentru o clipă?
Mă opresc în mijlocul celulei şi ridic din sprâncene.
— Scuze, murmură ea.
— E în regulă, zice Christina. Ne aflăm aici de prea mult
timp.
Au trecut câteva zile de când Evelyn a pus stăpânire peste
haosul din holul central al sediului Erudiţiei, lătrând câteva
ordine concise şi închizându-i pe prizonieri în celulele de la
etajul al treilea. O femeie fără facţiune a venit să ne trateze rănile şi să ne împartă analgezice, iar noi am mâncat şi ne-am
spălat de câteva ori, dar nimeni nu ne-a spus ce se întâmplă
afară. Chiar şi când i-am întrebat foarte insistent.
— Mă gândeam că Tobias ar fi trebuit să vină până acum,
spun eu, prăbuşindu-mă pe marginea patului. Unde e?
— Poate că încă-i furios că l-ai minţit şi că ai lucrat pe la
spate cu tatăl lui, spune Cara.
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Îi arunc o căutătură urâtă.
— Four nu e atât de meschin, intervine Christina, fie să o
pedepsească pe Cara, fie să mă consoleze pe mine, nu sunt
sigură. Probabil că se întâmplă ceva şi asta îl împiedică să vină.
Ţi-a spus să ai încredere în el.
În plin haos, atunci când toată lumea zbiera şi când cei
fără facţiune încercau să ne împingă către scări, am strâns în
pumn tivul cămăşii lui pentru a nu mă pierde de el. Dar el m-a
apucat de încheieturi şi m-a împins, zicându-mi doar atât: Ai
încredere în mine! Mergi unde ţi se spune!
— Încerc, spun eu, şi e adevărat.
Încerc să am încredere în el. Dar fiecare părticică din mine,
fiecare fibră şi fiecare nerv se luptă să se elibereze, nu doar
din această celulă, ci şi din închisoarea oraşului care se află în
afara ei.
E musai să văd ce se află dincolo de îngrăditură.

CAPITOLUL
DOI
Tobias
NU POT SĂ CUTREIER aceste coridoare fără să-mi amintesc de
zilele pe care le-am petrecut aici ca prizonier, desculţ, durerea
pulsând în mine cu fiecare mişcare. Iar odată cu acea amintire
mai vine una, cea când o aşteptam pe Beatrice Prior să facă
ultimii paşi spre o moarte sigură, cu pumnii izbind în uşă, cu
picioarele ei atârnând fără vlagă peste braţele lui Peter, atunci
când el mi-a spus că ea era doar drogată.
Urăsc locul ăsta.
Nu mai e la fel de curat ca atunci când era sediul Erudiţiei; acum e devastat din pricina războiului, cu găuri de
gloanţe în pereţi şi cu sticla spartă a becurilor spulberate împrăştiată peste tot. Păşesc peste urme murdare de paşi şi pe
sub luminile pâlpâitoare ale celulei ei şi sunt primit fără
întrebări, deoarece port simbolul celor fără facţiune — un
cerc gol — pe o brasardă neagră şi trăsăturile lui Evelyn pe
chip. Tobias Eaton era cândva un nume infam, dar acum e
unul puternic.
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Tris stă ghemuită pe jos, umăr la umăr cu Christina şi în
diagonală faţă de Cara. Tris a mea ar trebui să fie palidă şi
mică — la urma urmei, ea este palidă şi mică —, dar, în
schimb, încăperea e plină datorită prezenţei ei.
Ochii ei rotunzi îi întâlnesc pe ai mei. Se ridică imediat în
picioare, apucându-mă într-o îmbrăţişare strânsă şi lipindu-şi
chipul de pieptul meu.
Îi strâng umărul cu o mână şi mi-o trec pe cealaltă peste
părul ei, continuând şi acum să fiu surprins că se termină la
ceafă şi nu mai jos. M-am bucurat când şi l-a tuns, deoarece
era părul unei războinice, nu al unei fete, şi ştiam că exact de
asta avea ea nevoie.
— Cum de te-au lăsat să intri? întreabă cu vocea ei gravă
şi limpede.
— Sunt Tobias Eaton, spun eu, iar ea râde.
— Corect. Uit mereu asta.
Se dă înapoi doar atât cât să se uite la mine. Ochii ei par
tremurători, ca şi când Tris ar fi un morman de frunze pe cale
de a fi împrăştiate de vântul necruţător.
— Ce se-ntâmplă? Ce ţi-a luat atât de mult?
Pare disperată, imploratoare. Amintirile mele teribile în
legătură cu acest loc sunt o nimica toată pe lângă amintirile ei:
drumul către execuţie, trădarea fratelui ei, serul fricii. Trebuie
să o scot de aici.
Cara mă priveşte cu interes. Nu mă simt în largul meu. E
ca şi când mi-am tot schimbat pielea şi acum nu prea mi se
mai potriveşte. Urăsc să am parte de public.
— Evelyn a pus stăpânire pe oraş, spun eu. Nimeni nu
face un pas fără voia ei. Acum câteva zile a ţinut un discurs
despre cum ar trebui să ne unim împotriva opresorilor
noştri — oamenii din afară.

14

Veronica Roth

— Opresori? întreabă Christina.
Scoate o fiolă din buzunar şi înghite conţinutul — presupun că sunt analgezice pentru rana de la picior provocată
de glonţ.
Îmi vâr mâinile în buzunare.
— Evelyn — şi, de fapt, o mulţime de oameni — e de părere că n-ar trebui să părăsim oraşul doar pentru a ajuta nişte
indivizi care ne-au aruncat aici ca să ne poată folosi mai târziu. Ei vor să încerce să vindece oraşul şi să ne rezolve nouă
problemele în loc să plece pentru a le rezolva pe ale altora.
Desigur, parafrazez, spun eu. Bănuiesc că această opinie este
foarte convenabilă pentru mama mea, întrucât, atâta timp cât
suntem ţinuţi sub control, ea e la putere. În secunda în care
plecăm, va pierde orice control.
— Minunat, spune Tris, dându-şi ochii peste cap. Era de
aşteptat să aleagă cea mai egoistă opţiune.
— Are într-un fel dreptate, spune Christina, strângând fiola
între degete. Nu spun că nu vreau să ies din oraş şi să văd ce se
află acolo, dar avem suficiente probleme şi aici. Cum putem
ajuta nişte oameni pe care nici măcar nu i-am cunoscut?
Tris meditează la asta, molfăindu-şi interiorul obrazului.
— Nu ştiu, recunoaşte ea.
Ceasul meu indică ora trei. Am stat aici prea mult
timp — destul cât să o fac pe Evelyn să fie suspicioasă. I-am
spus că voi veni să rup relaţia cu Tris şi că asta nu îmi va lua
prea multă vreme. Nu sunt sigur că m-a crezut pe cuvânt.
— Ascultă, zic eu, am venit aici, de fapt, ca să vă avertizez — vor să înceapă procesele pentru toţi prizonierii. O să
vă cerceteze sub efectul serului adevărului, iar dacă acesta
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funcţionează, veţi fi condamnate drept trădătoare. Cred că
ne dorim cu toţii să evităm asemenea probleme.
— Condamnate ca trădătoare? spune Tris, încruntându-se. Adică, faptul că am dezvăluit întregului oraş adevărul
e un act de trădare?
— A fost un act de sfidare împotriva conducătorilor tăi, îi
explic eu. Evelyn şi ciracii ei nu vor să părăsească oraşul. Aşa
că n-o să-ţi mulţumească pentru că le-ai arătat tuturor acel fişier video.
— Ăştia sunt exact ca Jeanine!
Face un gest convulsiv, ca şi când ar vrea să lovească ceva,
dar nu găseşte nimic disponibil.
— Sunt pregătiţi să facă orice ca să ascundă adevărul,
şi pentru ce? Pentru a fi regi şi regine în micuţa lor lume? E
ridicol!
Nu vreau să recunosc asta, dar o parte din mine este de
acord cu mama mea. Nu le datorez nimic oamenilor din afara
acestui oraş, indiferent că sunt sau nu Divergent. Nu sunt
sigur că aş vrea să mă ofer să-i ajut în rezolvarea problemelor
omenirii, indiferent ce-o fi însemnând asta.
Dar vreau să plec, la fel ca un animal care vrea cu disperare
să scape dintr-o capcană. Sălbatic şi înnebunit. Dispus să-şi
roadă piciorul până la os pentru a scăpa.
— Chiar şi-aşa, adaug eu pe un ton precaut, dacă serul
adevărului are efect asupra voastră, veţi fi condamnate.
— Dacă are efect? întreabă Cara, mijindu-şi ochii.
— Divergentă, îi spune Tris, arătând cu degetul spre capul
ei. Îţi aminteşti?
— Fascinant.
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Cara îşi vâră înapoi în coc un fir de păr de la ceafă.
— Dar atipic. Din câte ştiu eu, cei mai mulţi Divergenţi
nu pot rezista serului adevărului. Mă întreb de ce tu o poţi
face.
— Tu şi ceilalţi Erudiţi care au băgat vreodată un ac în
mine! i-o trânteşte Tris.
— Vă rog, puteţi să fiţi puţin atente? Mi-aş dori să nu fiu
nevoit să vă scot ilegal din închisoare, spun eu.
Brusc, simţind nevoia de consolare, întind mâna spre Tris,
iar ea îşi ridică degetele pentru a le uni cu ale mele. Nu suntem genul acela de oameni care se ating fără vreun scop
anume; fiecare contact fizic dintre noi e important, un val de
energie şi uşurare.
— Bine, bine, spune ea, acum pe un ton mai blând. Ce
idee ţi-a venit?
— Am să o conving pe Evelyn să te audieze pe tine prima,
o lămuresc eu. Tot ceea ce trebuie să faci este să născoceşti o
minciună care le va dezvinovăţi pe Christina şi Cara şi apoi să
o spui sub influenţa serului adevărului.
— Ce soi de minciună ar face aşa ceva?
— Mă gândesc să las asta în seama ta, îi propun eu, de
vreme ce tu eşti o mincinoasă mai pricepută.
Am ştiut imediat ce am rostit cuvintele că ele au atins un
punct sensibil pentru amândoi. Ea m-a minţit de nenumărate
ori. Mi-a promis că nu se va duce să se lase omorâtă la sediul
Erudiţiei atunci când Jeanine a solicitat ca un Divergent să se
sacrifice, iar ea a făcut asta oricum. Mi-a spus că va rămâne
acasă pe durata atacului Erudiţilor, iar apoi am găsit-o la sediul Erudiţiei, lucrând cu tatăl meu. Înţeleg de ce a făcut toate
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acele lucruri, dar asta nu înseamnă că noi nu am avut de suferit de pe urma lor.
— Da, admite ea, privind în pământ. Bine, am să mă gândesc eu la ceva.
Îi pun mâna pe braţ.
— Am să vorbesc cu Evelyn despre procesul tău. Am
să-ncerc să-l grăbesc.
— Mulţumesc.
Simt impulsul — de acum familiar — de a-mi părăsi trupul şi de a vorbi direct în mintea ei. Îmi dau seama că este
acelaşi impuls care mă face să-mi doresc să o sărut de fiecare
dată când o văd, deoarece până şi un centimetru distanţă între
noi mă înfurie la culme. Degetele noastre, care de-abia se atingeau cu câteva clipe în urmă, sunt împletite acum, palma ei
fiind umedă din pricina sudorii, a mea fiind aspră în locurile
în care am apucat prea multe mânere sau prea multe trenuri
în mişcare. Acum, ea pare palidă şi mică, însă ochii ei mă fac
să mă gândesc la cerurile deschise pe care nu le-am văzut niciodată, ci pe care doar le-am visat.
— Dacă aveţi de gând să vă sărutaţi, faceţi-mi o favoare şi
spuneţi-mi, ca să mă pot uita în altă parte, zice Christina.
— O să ne sărutăm, îi spune Tris.
Şi chiar asta se întâmplă.
Îi ating obrazul pentru a încetini sărutul, ţinându-i gura
peste a mea, astfel încât să simt fiecare loc în care buzele noastre se ating şi fiecare loc unde se despart. Savurez aerul pe
care îl împărţim în secunda următoare şi vârful nasului ei este
peste al meu. Mă gândesc să spun ceva, dar e prea intim, aşa
că mă abţin. O clipă mai târziu, îmi dau seama că nu-mi pasă.
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— Mi-aş dori să fim singuri, spun eu când ies cu spatele
din celulă.
Ea zâmbeşte.
— Aproape că şi eu îmi doresc asta.
În timp ce închid uşa, o văd pe Christina prefăcându-se că
vomită şi pe Cara râzând, iar pe Tris cu mâinile atârnându-i
pe lângă corp.

