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Pentru Angela Galyean ßi Paul Lasher, 
ßi pentru elevii de la Hinesburg Community School

—C.T. 

Pentru Lilliana Rose Park ßi Baby Behan-Johnson. 
Abia aßtept så vå cunosc!

—L.P.



 



 
Capitolul 1

Sfâr{itul este aproape

Ceva îmi spune cå povestea asta n-o så aibå 
un sfârßit fericit!

Stau atârnat pe panta abruptå a unui versant, 
†inându-må cu muchiile crestate ale unghiilor 

mele rupte. Singurul lucru între mine ßi 
påmânt este cam un kilometru de aer, iar eu 

habar nu am cât o så mai pot sta spânzurat în 
felul acesta. Dacå-mi vor scåpa mâinile – ßi pun 
pariu cå asta se va întâmpla în orice clipå –, va  
ca ßi cum aß merge cu cel mai rapid ascensor din 
lume spre parter. Fårå ascensor.

Adio, crudå lume! Spune†i-i mamei cå o iubesc. 
Íi cå, sub patul meu, se gåseßte o chiftea ron†åitå 
pe jumåtate. Dupå cum o cunosc, o så vrea så se 
ocupe de chestia asta înainte de orice altceva.



Hait!
Ce alunecos e 
prichindelul!

Ah, s-a 
terminat 

repede! Adio, 
crudå lume!

Viitor 
preßedinte 

ratat
Viitor 

savant

Viitor 
neurolog

ASISTENTA DEGETEUN- SUROASE

Íi cu asta basta! Capåtul liniei, în ce må 
priveßte!

Doar dacå… ia stai oleacå! Aici vine partea 
cu întreaga mea via†å care-mi de leazå prin 
fa†a ochilor. Íi ce så vezi? Privind în urmå, am 
impresia cå må pråbußesc de ceva timp.

Må pråbußesc ca Niagara.
Må pråbußesc ca notele mele.
Ca frunzele în… bun, te-ai prins! Bagå ßi tu un 

ochi. Nu am tot timpul din lume la dispozi†ie.
Totul a început din ziua în care m-am nåscut…
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Rezistå!
Sunå la 
urgen†e!

N-am 
degete ca så 

pot forma 
numårul!

Cråpåturå 
de la ultima 

„performan†å“ 
de soiul åsta!

Uite-l cå
 

vine iar!

Pe mine, unul, 
må laså nervii!

Mai 
bine 

eram f ile 
de peßte!

Íi cu 
asta basta! 

Capåtul 
liniei!

Nici dupå ziua asta nu mi-a fost mai ußor. Încå 
înainte så pot merge, mama spunea cå am un 
spirit aventuros . Cum ar  de pildå prima oarå 

când s-a întâmplat asta!

Íi au mai fost pråbußirile pe care nu le-am 
våzut venind. Poate cå ar  trebuit… dar de 
regulå n-am fåcut-o.



Douåzeci ßi cinci 
de f irf irici? Asta e 

tot ce ai?

Asta 
e tot 

ce am! 
a-m  

dru- 
mul!

Probabil un 
mod greßit de 

exprimare. (Cam 
po†i så-†i dai 
seama ce s-a 

întâmplat, nu?)
Miller Killeru’! 

(Î†i mai aminteßti de el?)

Vreau så spun cå ßtiu cå în via†a oricui sunt 
ßi suißuri, ßi coborâßuri. Dar în cazul meu e 
vorba mai mult despre suißuri ßi coborâßuri… ßi 
coborâßuri… ßi coborâßuri… Nu m-ar  deranjat 
niscaiva suißuri când ßi când. Uneori, nici nu 
prea am de ales.

Íi, numai ca så ßtii, nu toate aceste dezastre 
s-au produs din cauza mea. Cum ar  boacåna cu 
Jeanne Galletta. (Tehnic vorbind.)
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Sal, Jeanne!
Nu-mi dau 

seama... e bucuroaså 
cå må vede? Sau 

altceva?

DRUM

ÎNCHIS

Prin urmare, am impresia cå e din acelaßi lm 
faptul cå o s-o închei aßa – atârnând la vreun 
kilometru de påmânt ßi aßteptând ca for†a de 
gravita†ie så må transforme în carne tocatå odatå 
pentru totdeauna. Aß  vrut doar så mai am ceva 
timp la dispozi†ie. În felul åsta aß  bene ciat de 
ßansa de a dovedi cå nu sunt un ratat get-beget!

Dar lucrul acesta nu se va întâmpla! Mai am 
de tråit pânå la ultima unghie ßi pe o razå de o 
sutå de kilometri nu e nimeni care så må ajute. 
Må a u aici doar…
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TREZEÍTE-TE, 
PÅMPÅLÅULE! AI UN 

COÍMAR!

– HEI, RAFE!
Stai aßa! Vocea asta mi se pare cunoscutå. 

Dar nu-mi vine så cred! Îmi ridic ochii ßi o 
våd – ultima persoanå din lume la care m-aß  
aßteptat.

– Georgia? De unde ai apårut? am zbierat eu.
Cum de a ajuns sora mea aici, aßa de repede? 

N-are nicio noimå!
– Nu-†i bate capul cu asta! Då-mi mâna!
– Nu pot! am urlat. Dacå dau drumul la 

creanga asta, må pråbußesc!
– Påi, atunci…, a spus ea.




