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Prolog 
 

 

Tremuram, tot corpul meu tremura, iar privirea era din ce în 

ce mai încețoșată. Sângele se scurgea de la umărul meu până în 

vârful degetelor după ce am scos glonțul. M-am ridicat, cu greu 

de pe podea, apoi mi-am dat tricoul jos, mușcându-mi limba din 

cauza durerii și l-am legat cât am putut de strâns cu mâna 

sănătoasă și cu ajutorul dinților. M-am îndreptat către bucătărie, 

nu aveam altă soluție la îndemână acum și trebuia să mă mișc 

rapid. Am aprins aragazul și am scos cel mai mare cuțit pe care 

îl aveam în sertar, mâinile îmi tremurau, eu tremuram, eram 

șocat total în urma celor întâmplate...  

Privirea mea a fost ațintită către cuțitul ce se încingea rapid 

în foc, parcă mă hrăneam cu acea imagine și abia așteptam să 

trec o dată peste durerea asta îngrozitoare. 

Alice... o iubesc enorm de mult, am ajuns să fiu împușcat 

din cauza ei, dar nu regret nimic și aș mai accepta de nenu-

mărate ori. Mai bine eu, decât ea! Nici un fir de păr nu vreau să 

îi fie atins de nimeni! Eu, Kristof Cooper, am acceptat un neno-

rocit de glonț pentru ea și aș mai accepta încă 10! Nu credeam 

vreodată că voi fi atât de disperat, atât de însetat după viața lui 

Alice, după siguranța ei. Până acum câteva minute dacă-mi 

spunea cineva că voi face așa ceva nu l-aș fi crezut, dar acum 
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i-aș da dreptate. Să stai în fața cuiva, să-l privești cu ură, să 

arunci jos pistolul și să aștepți să te omoare doar ca să nu se 

atingă de femeia pe care o iubești... Am pufnit nervos, apoi am 

scuipat în chiuvetă. Nu simțeam nici o durere, adrenalina fiind 

prezentă în fiecare centimetru din corpul meu. 

Mi-am desfăcut tricoul din jurul umărului, apoi l-am strâns 

între dinți și m-am așezat în genunchi cu cuțitul încins în mână. 

Încet, încet am apropiat metalul fierbinte de rana mea. Am strâns 

puternic ochii, lacrimi ieșind la iveală. Auzeam sunetul pielii mele, 

iar tot ce am putut să fac a fost să strâng cât am putut de tare de 

tricou și să țip până rămân fără glas. Îmi simțeam transpirația și 

lacrimile până la buze, iar căldura din corpul meu era din ce în ce 

mai accentuată. Mirosul cărnii mele arse era dezgustător, aveam 

ochii închiși și mă simțeam rupt de realitate, parcă visam, parcă 

era un coșmar. Oare chiar merită? Merită să-mi distrug viața 

pentru ea? Pe cine păcălesc... viața mea e de mult distrusă! Sunt 

un nenorocit care, probabil, nu merită să trăiască, dar nu o pot 

lăsa singură, sunt egoist și o vreau doar lângă mine! 

Totuși, am ajuns mult prea departe? Am ajuns într-un punct 

exagerat? Atins, oare, la cote maxime? Nu... nimic nu este prea 

exagerat pentru ea! Vocile din capul meu se tot contraziceau, 

asemenea unui înger de pe umărul drept și al unui drăcușor de 

pe umărul stâng. Îngerul îmi spunea că trebuie să fac orice 

pentru binele ei, iar drăcușorul că nu merită, e doar o femeie! 

Am lăsat cuțitul jos, apoi am țipat cât de tare am putut, tricoul 

dintre dinți scăpând din gura mea. Ochii mei erau tot închiși, iar 

în acel moment m-a izbit o ură puternică pentru ea. Drăcușorul 
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avea dreptate! Să-mi dau viața pentru o femeie? Am de răz-

bunat niște părinți, nu pot muri pentru o plăcere carnală înainte 

să îmi îndeplinesc scopul. Am pierdut multe pentru ea! O 

iubesc, o urăsc în același timp, sunt confuz! E singura care mai 

aduce un strop de fericire în viața mea, nu îi pot face rău..., dar 

cineva tot trebuie să plătească pentru umărul meu și pentru 

cauterizarea lui! La naiba cu tot! Poate iubirea mea pentru ea nu 

este, de fapt, iubire, ci dorință, obsesie?  

M-am ridicat în picioare și am pornit robinetul, apoi mi-am 

aruncat cu apă rece pe față. Nu-mi venea să cred că tocmai am 

acceptat toate astea până acum... pentru o femeie, vechiul 

Kristof nu era așa. Oftez și trântesc toate tacâmurile care mi-au 

ieșit în cale. 

Am alergat pe scări până în camera lui Damon, am rărit 

substanțele și puteam spune că sunt cât pe ce să mă las, ajun-

sesem să le iau o dată la cinci zile, dar, din nou, mă distrug din 

cauza ei! Am deschis ușa camerei și m-am îndreptat către 

noptieră, zâmbeam ca un prost când am văzut seringa în folie, 

deja având substanța de care aveam nevoie sau... așa aveam 

impresia. Fără să mă gândesc am injectat tot conținutul în vena 

mâinii mele sănătoase, apoi am ieșit ca un taifun pe ușă. Am pus 

mâna pe pistol și m-am îndreptat spre mașină. Războiul abia 

începe. Eram total transpirat, murdar, plin de sânge uscat pe braț, 

dar nu aveam timp pentru înfrumusețare chiar acum, cineva 

trebuia să-mi plătească pentru rana aceasta și pentru cauterizarea 

ei cât mai repede cu putință! 

Și știam exact cine!!! 



 
Elena-Daniela Ilinca 

 

 8

 
 
 

Un nou început 
 

 

Vorbim prea mult, iubim prea rar, urâm mai des, apreciem 

mai puțin, judecăm neîncetat toată viața. Am învățat cum să ne 

câștigăm existența, dar nu cum să ne facem o viață mai bună și 

mai frumoasă. Din ce în ce mai multe vitrine, superbe, curate, 

fără cusur și din ce în ce mai puține valori pe acele rafturi 

prăfuite. Realitatea: purtăm cu mândrie suferința interioară, am 

devenit, încet... încet niște roboți. De ce să îi faci pe restul să se 

simtă vinovați de alegerile lor când ai putea, foarte simplu, să 

găsești fericirea!? De ce nu-mi pot găsi, eu, Alice Evans, liniște 

în sfârșit în ciuda deplasării mele departe de tot stresul din acea 

casă nenorocită? 

– Parcă am stabilit că nu mai ai ce discuta cu mine! Țip eu 

la telefon la așa-zisa mea mamă. Mutarea mea și a lui Joshua în 

California nu pare să o afecteze atât de tare, având în vedere că 

nu ne-a căutat timp îndelungat. 

– Până nu-mi trimiți banii înapoi avem multe de discutat, 

cum poți să furi și să pleci pur și simplu?  

– După tot ce mi-ai făcut ai face bine să-mi uiți și numele, 

îți pasă de averi, nicidecum de noi! Ridic tonul, apoi închid. 

Mama mea adoptivă, Ailyn, crede că dacă ai mulți bani te 

poți juca cu cine vrei, când vrei și cum vrei. În urmă cu câteva 
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săptămâni avea de gând să mă vândă unui om pentru o sumă 

care era pe placul ei, probabil că pentru asta m-a și adoptat, nu-i 

păsa de noi cu adevărat. Mi-aș dori să-mi întâlnesc părinții 

naturali, măcar să știu dacă mai trăiesc, dacă sunt bine, dacă 

sunt împreună, mult prea multe întrebări îmi invadează mintea, 

iar principala ar fi: de ce? Probabil nu ar fi trebuit să-mi pese, 

având în vedere că nici lor nu le-a păsat de noi, dar totuși o fac. 

Ailyn ne-a crescut, nu neg că nu îi voi mulțumi toată viața, dar 

este o femeie care umblă numai după avere și care și-ar da și 

persoanele apropiate intr-un singur minut. Fratele meu, Joshua, 

este tot ce mi-a rămas în nenorocita asta de țară. Recunosc, 

înainte să fugim am furat o sumă mare din casa lui Ailyn, altfel 

nu puteam să trăim măcar câteva luni într-un oraș străin, iar ea 

mă sună doar ca să îi înapoiez banii, ăsta este singurul ei motiv.  

– Alice, ești bine? De ce plângi? Vocea lui Joshua mă tre-

zește din transă, nici nu am realizat cât de tare mă ustură ochii 

din cauza amintirilor neplăcute petrecute în ultimii ani. 

– Uhm... sunt bine, nu-ți face griji. Ai luat cina? Joshua este 

mai mic decât mine cu doar un an, totuși simt că trebuie să-l 

protejez cât pot eu de mult și... da... recunosc că îmi este foarte 

greu. Ailyn ține mult mai mult la el decât la mine, datorită 

faptului că e mult mai ascultător și face cam tot ce spunea ea, 

profitând mult de el.  

– Nu, ai vorbit cu Ailyn? Mâine începem școala, ai anunțat-o? 

Observ cum îi sclipesc ochii și cum se abține să nu verse un val 

de lacrimi, deja începe să mă enerveze dependența lui față de 

femeia aia. 
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Obsesia 
 

 

M-am trezit a doua zi după un somn binemeritat, mă foiesc 

în pat asemenea unei pisicuțe, căutând puțină căldură corporală, 

dar ghinion. Deschid ochii și realizez că aceasta nu este micuța 

mea cameră, rămân confuză și mă ridic analizând puțin locul. 

Albul predomina în materie de mobilă, patul era imens, puteau 

încăpea cinci persoane lejer în el, iar pe partea opusă a camerei 

se afla un dulap până în tavan, cu oglinzi pe măsură. Ușa de la 

baia proprie a încăperii era deschisă, roșul fiind singura pată de 

culoare din raza mea vizuală. Biblioteca de mărimi medii era 

plină cu cărți, toate de aceeași nuanță ca restul camerei, albul-

pur. Mă apropii de fereastră, trag draperia pentru a privi pe 

unicul și imensul geam de aici.  

– Ce!? Țip. Nu se putea întâmpla una ca asta, acesta este 

centrul orașului meu, Florida, era imposibil. Îmi frec ochii și 

mă ciupesc, crezând că e un vis urât, dar se pare că universul nu 

dorește să colaboreze cu mine nici de data aceasta.  

Ușa se deschide brusc... mă întorc speriată, irisul meu este 

afectat de silueta din fața mea: Ailyn. Cum se poate? cum am 

ajuns aici?  

– Bună dimineața, minunată Alice! Îți pregătesc micul-

dejun?  
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Iscoditura vieții 
 

 

Mă trezesc cu o durere micuță de cap. Mi-a luat câteva 

secunde să realizez că sunt singură, Kristof plecase. Mă întind 

spre ceas pentru a opri soneria enervantă, școala este prioritară 

pentru mine, de aceea am venit aici, să termin totul cu bine, atât 

eu, cât și Joshua. Mă ridic îndreptându-mă spre dulap, aleg o 

rochie lejeră albă pentru astăzi și o prind cu o curea neagră în 

talie. În timp ce mă îmbrăcam am zărit pe noptieră un pliculeț. 

Pun mâna pe acele prafuri și le bag în buzunarul mic de la 

rucsac, momentan sunt bine și fără ele. Cobor la parter, Joshua 

mă aștepta chiar la ușă.  

– Era și timpul! Spune fratele meu, arătând spre ceasul lui 

de la mână. 

Încep să râd scurt și îi dau un mic pumn în umăr, apoi ies pe 

ușă înaintea lui și pornesc spre mașina roșie din fața mea, 

mergeam cu prietenii fratelui meu. Nu știu ce marcă este exact, 

nu prea mă pricep, dar probabil este un A4. Drumul a fost 

asemenea celorlalte, muzica la maxim și multă gălăgie în 

mașină, iar fumul îl tăiai cu un cuțit lejer, nu am mai fumat de 

mai bine de 8 zile și nici nu le duc lipsa, substanțele îmi sunt 

suficiente. Obișnuita frână bruscă îmi indică faptul că am ajuns. 

Deschid ușa dorind să respir aer proaspăt, apoi mă întorc spre 
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Răul necesar 
 

 

– Iubito! Trezește-te! Iubito! Aud vocea lui Kristof și 

deschid ochii! 

Am țipat și m-am ridicat brusc de lângă el, l-am privit cu 

ochii mari și l-am luat în brațe, picături de transpirație au fost 

simțite pe fruntea mea, alături de mici lacrimi în colțul ochiului. 

– Ce ai visat? Întreabă el. 

– Pe tine și pe Adam, dar în vis nu știam că e Adam, dar 

sigur era el, apoi o tipă, la final nu știu cine a murit, tu sau ea, 

o, doamne! Spun eu rapid, apoi trag aer în piept. 

– Liniștește-te! Nu o să pățească nimeni nimic! Spune el, 

sărutându-mi fruntea. 

Amintiri cu realitatea îmi năvălesc mintea, imagini cu ceea 

ce s-a întâmplat aseară îmi revin în cap. Nu s-a atins de mine, 

totul s-a rezumat la atingeri și sărutări, iar acum mă bucur că nu 

a profitat de beția mea. Îmi este puțin teamă de ceea ce va urma, 

suntem împreună? Nu suntem? Ce suntem noi, de fapt? Kristof 

se ridică de lângă mine și se îmbracă cu blugii săi negri. 

– Așa se vine la o petrecere? Întreb eu, privindu-i veșnica 

ținută. 

– Asta e o petrecere? O să-ți arăt eu ce înseamnă o petre-

cere! Hai să mergem, îmbracă-te! 
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Veridicitatea Iubirii 
 

 

Ochii săi erau parcă măriți, nu-i venea să creadă ce tocmai a 

făcut. Mi-am pus mâna la gură speriată și m-am apropiat de el. 

L-am îmbrățișat și am încercat să-l liniștesc, ceea ce avea el era 

un tremurat atins la cote maxime, șocul năvălindu-i trupul. Am 

întors privirea speriată spre hol, Kristof apărând în încăpere. 

– Alice! Doamne! Ce sperietură am tras! Spune el, 

apropiindu-se. 

M-a luat în brațe și mi-a mângâiat creștetul capului. Cu 

coada ochiului m-am uitat la Joshua, se afla în brațele Nadiei. 

Amber și Damon și-au făcut și ei apariția. 

– Alice... l-ai omorât? Întreabă Kristof, abia acum privind 

trupul fără suflet de la podea, iar ceilalți au întors capul în 

direcția arătată de către prietenul lor. 

Am dat din cap negativ. Toți au făcut ochii mari și au 

îndreptat toată atenția spre Joshua. Nadia l-a privit în ochi și l-a 

luat în brațe, din nou. Sper să reușească să-l liniștească. 

– Te rog... ajută-l! Spun spre Kristof cu lacrimi în ochi. 

– Stai liniștită! Va fi bine! Voi avea grijă de el! Răspunde 

Kristof afirmației mele, apoi mă ia de mână. 

Toți s-au apropiat de ușa din care a ieșit bărbatul, aflat acum 

fără suflare. Joshua s-a aplecat spre el să ia armele noastre 
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Prodosia 
 

 

Nu credeam că știe... nici nu mă întrebam de unde știe, 

ciudat este faptul că nu mă interesa prea mult asta acum, eram 

mult prea obosită din cauza stresului acumulat astăzi.  

 

* 

 

Am deschis ochii la auzul melodiei unui ton de apel și mi-am 

acoperit fața instant cu pătura, înjurăturile lui Kristof se auzeau 

și ele pe fundal cu acea voce răgușită specifică unei dimineți 

obișnuite. 

– Ce vrei Alan? Întreabă, iritat. Acum? De ce ai făcut asta? 

Ok, o să ajung cât de repede pot cu Damon. 

Nu am scos capul de sub pătură, iar ochii mei erau încă 

închiși. Tot ce mai auzeam erau foșnete și mici înjurături ce 

doreau a fi spuse în șoaptă, dar nu reușeau, apoi am adormit, 

din nou, după ce am auzit, în final, ușa. 

 

* 

 

Am deschis ochii și m-am întors pe cealaltă parte, căutând 

puțină căldură din partea corpului lui Kristof, dar nimic. Mi-am 



 
Ne vedem la noapte                                                    Obsesia 

 

 211

 
 
 

Obstacolul 
 

 

– Domnișoară Evans? 

– Eu sunt. Afirm. 

– Ce vreți? Intervine Kristof. 

– O, domnule Cooper, stați liniștit, de dumneavoastră ne 

ocupăm cu altă ocazie plăcută. 

Cei doi polițiști erau înalți, dar nu foarte bine făcuți ase-

menea lui Kristof, purtau uniformele lor specifice, iar în mână 

aveau ambii niște carnețele pentru notițe. 

– În visele tale! Continuă Kristof. 

– Mă scuzați, ce se întâmplă aici? Pe cine căutați? Întreb, 

dorind să închei conversația, fiind, de la bun început, speriată. 

Kristof își așeză mâna pe spatele meu, mângâind zona ca să mă 

liniștească. 

– Îl căutăm pe Joshua Evans! Spune polițistul. 

Am înghițit în sec la auzul numelui fratelui meu, îmi era 

teamă, extrem de teamă pentru el. 

– N-nu este acasă. Ce s-a întâmplat? Întreb, îngrijorată. 

L-am privit pe Kristof, era încruntat și probabil nu înțelegea 

ce se petrece, la fel ca și mine. 

– Avem un mandat de arestare pe numele său. Aveți idee 

cam când se va întoarce? Întreabă unul dintre cei doi polițiști. 
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pus mâna pe pistol și m-am îndreptat spre mașină. Războiul 

abia începe. Eram total transpirat, murdar, plin de sânge uscat 

pe braț, dar nu aveam timp pentru înfrumusețare chiar acum, 

cineva trebuia să-mi plătească pentru rana și pentru cauterizarea 

ei cât mai repede cu putință! 

Și știam exact cine!!! 
 

Va urma... 
 

Ne vedem la noapte vol. II 
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