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Nu e vina mea c\ m-am n\scut 
frumoas\, cu p\r blond [i  

m\t\sos [i un sim] ascu]it a 
ceea ce lumea nu trebuie 

s\ poarte. {i totu[i via]a mea  
nu e perfect\, mai ales 

de când am murit. 
C\lcat\ de autobuzul [colii plin 

cu tocilari — s\ existe oare o 
soart\ mai oribil\? Se pare 
c\ da... m\ fac nev\zut\, 

f\ptura mea dispare [i reapare, 
f\r\ s\ o pot controla. 

{i, peste toate, 
singura persoan\ care poate 
s\ m\ vad\ sau s\ m\ aud\ 
este Will Killian, un ratat 
[i un fraier TOTAL, iar el 

refuz\ s\ m\ ajute!

Mama crede s\ mi-am pierdut 
min]ile.  Psihiatrul meu vrea 

s\ m\ închid\ într-un ospiciu.  
Practic, via]a mea e tare na[pa. 
{i asta a fost înainte ca Regina 

Balului s\ înceap\ s\ m\ 
bântuie. Alona Dare a fost o 

adev\rat\ pacoste când era vie; 
moart\, e [i mai r\u.

Mda, eu pot s\ v\d, s\ aud [i 
s\ ating fantomele. Acum, când 

mai am doar câteva  
s\pt\mâni de [coal\, tot ce 

vreau e s\ termin cu bine liceul 
[i s\ plec de aici.  Dar cu o 

majoret\ moart\ care nu vrea 
s\ m\ sl\beasc\ deloc, [i o nou\ 
fantom\ violent\ care m\ vrea 

mort... am încurcat-o!

Ce carte amuzant\! Hazoas\ [i totu[i emo]ionant\…  
o lectur\ perfect\ pentru n\luci, n\uci [i to]i ceilal]i muritori.  

Iar Kade e ca o gur\ de aer proasp\t  
pentru genul paranormal! – Mari Mancusi

•
•

•

•
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Alona

Moartea ar fi trebuit să fie cel mai rău moment din viaţa
mea. Vreau să spun, hei!, să dea peste tine autobuzul şcolii plin
cu instrumentişti, exact atunci când porţi echipamentul de
sport format dintr - un şort roşu de poliester şi un tricou alb,
practic transparent? Nimic nu poate fi mai tragic decât asta.
Sau, cel puţin, aşa gândeam.

Joi, trei zile DM (după moarte… uh!), m - am trezit ca de
obicei — întinsă pe spate, chiar în stânga liniei galbene conti -
nue de pe strada Henderson, cu fierbinţeala unui motor
trecându - mi peste faţă.

Fireşte că nu era acelaşi autobuz. Cel care mă ucisese era
probabil încă la atelier, sau suspendat, sau ce naiba fac ei cu
vehiculele stigmatizate.

Am tuşit şi m - am ridicat în capul oaselor, îndepărtând cu
mâna gazele fierbinţi de eşapament. Ştiu, vi se pare ciudat,
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este? Plămâni ioc, trup ioc, respiraţie ioc, dar poanta e că nu eu
fac regulile, eu doar trăiesc pe - aici… ceva în genul ăsta.

M - am ridicat în picioare, exact la timp ca Land Rover - ul lui
Ben Rogers (taică - său are o afacere… băftos) să treacă prin
mine. Am tresărit, dar nu m - a durut. De fapt, nimic nu durea
zilele astea, dar era nevoie de ceva timp să mă obişnuiesc cu
asta. Desigur, Ben n - a observat nimic, sporovăia cu telefonul
lipit de ureche. Nu mă putea vedea. Nimeni nu putea.

Dacă par destul de liniştită cu faptul ăsta de a fi moartă, e
doar pentru că am avut la dispoziţie câteva zile să mă obiş nu -
iesc. Primele douăzeci şi patru de ore? În mod sigur n - au fost
printre cele mai bune de care am avut parte vreodată. Ascul -
taţi-mă pe mine, dacă cine încearcă să vă aburească cu clişeul
ăsta „Habar n - aveam că eram mort, până când nu m - am întors
şi mi - am văzut piatra de pe mormânt”, să ştiţi că minte.

În primul rând, pietrele de mormânt, cum bine sunt nu -
mite, sunt cioplite în luni de zile. Mai ales cele comandă
specială, din marmură roz italienească, cu îngeri care plâng.
În al doilea rând, dacă să stai pe caldarâm lângă propriul tău
trup zdrobit şi inert nu e de - ajuns să te lumineze, încearcă să
te iei după el la spital ca să - l vezi pe un doctor stresat şi cu faţa
obosită din camera de gardă declarându - te „pe tine” moartă,
deşi urli la el să te asculte, să se înduplece să te privească.
Apoi, ce - ai zice ca, în cele din urmă, tatăl tău să ajungă în
încăperea mică şi rece din subsolul spitalului, unde personalul
sanitar te va prezenta „pe tine” într - o postură oribilă, total
nefavorabilă, pe ecranul cu purici al unei televiziuni cu circuit
închis?

Am încercat să vorbesc cu el. Cu tata, vreau să spun. Nu
mă putea auzi. Mă rog, nimic nou în privinţa asta. Russ Dare
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aude doar ceea ce vrea să audă — cel puţin, asta susţine întot -
deauna. Lucrul ăsta îl face un excelent negociator corporatist…
sau un ticălos nenorocit, dacă e să te iei după anumiţi indivizi.
Dar de data asta nu mă ignora. Mi - am dat seama de asta —
ochii lui nu mai aveau la colţuri cuta aia agasată. După care a
început să plângă.

Tatăl meu — cel care m - a învăţat că „să nu - ţi arăţi emoţi-
ile” este prima regulă ca să obţii ceea ce vrei — stătea singur
în în căperea aia micuţă, care mirosea a dezinfectant, cu faţa
bron zată de la golf cenuşie, iar pe obrajii lui, în lumina pâl -
pâitoare a neonului, licăreau lacrimi aidoma unor şuviţe de
argint.

Atunci am ştiut. Chiar înainte să spună „Ea este”, cu şoapta
aceea sugrumată, care nu aducea nicidecum cu vocea lui
bubuitoare. Eram moartă. Poate nu pe de - a - ntregul — la urma
urmei, o parte din mine se afla încă prezentă, privind la tot ce se
întâmpla. Dar, în mod sigur, pe ecranul televizorului era trupul
meu, acoperit cu un cearşaf alb, apretat, arătând mai mică şi
mai firavă decât mă văzusem vreodată, cu părul încâlcit şi
ciufulit încadrându - mi chipul mult prea nemişcat.

Ăsta a fost punctul în care tata a cedat. În vreme ce perso -
nalul spitalului îi punea în faţă câteva formulare pe care să
le semneze, el întreba întruna: „O să - i aranjeze cineva părul?
Ea nu… nu aşa arată ea de obicei. Nu i - ar plăcea deloc să se
vadă aşa.”

Am tras adânc aer în piept (sună ca naiba, ştiu) şi am clă -
tinat din cap. Nimic din toate astea nu mai conta acum. Curând,
foarte curând, în depărtare va străluci o lumină orbitoare,
uriaşă, care mă va absorbi. După care îmi voi trăi viaţa — sau o
copie a ei — la soare, pe nisipul albit al unei plaje, FĂRĂ creme
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protectoare, cu un mojito fără alcool şi un sortiment nesfârşit
de pantofi în magazine unde totul era moca. Păi era paradisul,
nu? Dar înainte să se petreacă asta, voiam să urmăresc tot
ce - mi stătea în putinţă. O fată moare o singură dată!

Am luat - o pe după colţ spre parcare, ţopăind cu paşii mei
lipsiţi de sunet, dându - mi seama că pentru prima oară în via…
mă rog, pur şi simplu pentru prima oară, abia aşteptam să
ajung la şcoală.

Oamenii cred întotdeauna că, dacă eşti simpatizată şi dră -
guţă, şcoala ţi se pare un loc de joacă imens. Lucru care arată
cât de proşti sunt oamenii. Când eşti aleasă regina balului trei
ani la rând, co - căpitan al majoretelor şi primă domnişoară de
onoare la balul absolvenţilor, fiind încă elevă, există şi anumite
responsabilităţi şi aşteptări la care trebuie să răspunzi. Cea mai
mică deviere — să te adresezi unei persoane neagreate, să
porţi acelaşi pulover pe care un coate - goale, într - un moment
rar de conştientizare a modei, îl poartă şi el, să cumperi un
burger în locul unei salate — te poate arunca în mediocritate,
sau chiar mai rău.

Studiu de caz: Kimberly Shae. Kim avea tot ce - şi dorea:
o familie bogată, trăsături asiatice ireproşabile şi un metabo -
lism care - i permitea să mănânce orice fără să ia în greutate,
ceea ce o făcea de neclintit din vârful piramidei ridicate de
majorete.

La fel ca şi cele mai multe dintre noi din cercul nostru de
prietene, Kim se îmbăta, sau se prefăcea că e beată, la toate
picnicurile din pădure organizate de Ben Rogers la sfârşit de
săptămână. Doar că o dată, Kim a băut prea mult, sau îndea -
juns ca să uite de un principiu cu foarte mare trecere printre fete:
bea cât să devii prostuţă şi să flirtezi, nu cât să devii ridicolă şi
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avidă de sex. Cineva a fotografiat - o cu telefonul pe când o
făcea cu vechea ei pasiune şi gazda noastră, Ben Rogers, în
spatele copacului - emblemă al şcolii noastre.

Ei, da, toţi tipii ar fi ucis ca să fie în locul lui Ben, şi nici măcar
o singură fată de la petrecere nu putea nega că nu avusese
fantezii legate de chestia asta. (Ben fusese considerat cel mai
atrăgător băiat încă din clasa a III - a şi, drept urmare, fiecare
fată visase să fie cea care să - i facă felul.) Dar să fii prinsă?
Asta - i cu totul altceva!

În câteva ore, pozele au început să circule şi, luni dimineaţa,
Kim ştia prea bine că locul ei nu mai era alături de noi la
cantină. S - a exilat singură la o masă inferioară. Cantina noas-
tră e de două ori cât o sală de spectacole, cu o scenă mare
în faţă, aşa că există niveluri şi ranguri bine conturate. Cu cât
eşti mai aproape de loja orchestrei — nivelul de top cel mai
exclusivist — cu atâta eşti mai popular!

Am tras destul de mult întreaga mea viaţă ca să - mi menţin
statutul la masa lojii (un nume dezgustător, dar nefiind ideea
mea, puţin îmi pasă). Nu poţi face rabat la cum arăţi. Maică - mea
m - a învăţat asta, în felul ei confuz. Să menţii iluzia perfecţiunii,
să fii obiectul invidiei celorlalte fete din şcoală cere o mulţime
de timp şi efort, dar eu m - am străduit cât am putut şi zău că a
meritat.

Păi să luăm înmormântarea mea de ieri. Niciodată n - am
văzut atâta mulţime din şcoală strânsă într - un singur loc. În
afara şcolii, da. (Slavă Domnului, mama a fost prea „distrusă”
ca să participe la slujba de înmormântare. Efuziile emoţionale
ar mai fi fost cum ar fi fost. Dar să vomiţi peste coroane… era
cam mult.) Aşadar, altcineva se ocupase de organizare şi distri -
buise banderole negre cu numele meu scris cu litere groase,
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roz, pe ele. Aduseseră flori, lumânări şi pachete cu şerveţele.
Oameni pe care nu - i prea cunoşteam — cum era fata aia
mătă hăloasă de la cursurile de pregătire pentru mate, care
purta întotdeauna puloverele alea urâte şi lăbărţate, de
parcă ar fi făcut - o să pară mai subţirică… aiurea! — veneau
şi plân geau aplecaţi peste coşciugul meu. Sau, mă rog,
lângă el!

Ba am surprins chiar discutându - se despre un memorial
foto cu caracter permanent despre mine, în holul principal,
chiar lângă vitrina de sticlă cu trofeele cucerite la baseball şi
fotbal. (Ca şefă a majoretelor, pot să vă asigur că la fotbal sun -
tem pafarişti, şi, dacă vitrinele cu trofee sunt revelatoare, aşa
am fost de prin 1933.)

Sună rău, dar, ca să fiu total sinceră, m - am simţit într - un
fel uşurată că am murit. Nu de la început, fireşte. După ce am
trecut peste primul şoc, am fost din cale - afară de cătrănită o
vreme. Dar, sigur, să - ţi petreci noaptea la morgă lângă cada -
vrul tău s - ar putea să te facă niţeluş ursuz. Mă gândeam doar
la toate lucrurile care or să - mi lipsească. S - a zis cu îngheţatele
asortate linse pe ascuns! Adio, sărutări! Sau orice altceva. Am
murit virgină, fir - ar să fie — şi nu ăsta era planul!

Dar în dimineaţa următoare, când m - am trezit transportată
pe linia continuă din mijlocul străzii Henderson, cu soarele
încălzindu - mi faţa, cu zgomotul autobuzelor care treceau
pe lângă capul meu, am mai realizat ceva. Toate lucrurile
cărora nu le voi duce dorul. Printre ele, mă înspăimântase
gândul la universitatea din anul următor. S - o iau de la început,
să - mi caut din nou discipoli şi să intru din nou în competiţie cu
alte fete ca mine din şcolile dimprejur… uf! cât se poate de
istovi tor. Acum, nu mai trebuia să - mi fac griji pentru asta.
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Populari tatea mea rămăsese împietrită la apogeul ei. Mă
simţeam ca şi cum aş fi trecut de finişul unei curse în care nici
măcar nu ştiam că alergasem. Murisem înainte să - mi distrug
viaţa şi, deşi asta mă deprima oarecum, într - un fel era şi o
chestie a - ntâia!

În fine, după impresionantele funeralii de ieri, abia aştep -
tam să văd cu ce - or să vină mai departe prietenele mele.
Avu seseră colegele mele majorete, Ashleigh Hicks şi Jennifer
Meyer, timp să se ocupe de modelarea chipului meu din
ceară, aşa cum îşi propuseseră cu o zi în urmă printre sughi-
ţuri şi suspine?

Am mărit pasul, nerăbdătoare să pătrund în clădire şi să
arunc o privire pe holul principal, înainte de sunetul clopoţe -
lului, când toţi aveau să mişune ca într - un furnicar. Toate
trupurile alea trecând prin mine — nu mă puteau vedea ca să
mă ocolească, iar eu nu puteam să mă feresc chiar de toată
lumea — îmi produceau o senzaţie de greaţă. 

Primul semn de rău augur a apărut însă înainte chiar să
mă apropii de holul principal. Pe când treceam grăbită prin
par care, am zărit - o pe Katee Goode, o fată dintr - a IX - a ce aspira
la popularitate (al treilea nivel, în limbajul meselor de la
cantină), privind pe furiş în jur înainte să - şi tragă în jos
banderola neagră de pe braţul stâng şi s - o lase să cadă la
pământ.

Briza uşoară a făcut pânza să se rostogolească peste pietriş,
prinzându - se în cele din urmă de marginea colţuroasă a unei
pietre aflate lângă piciorul meu, astfel că am putut citi cuvin -
tele: Alona Dare, odihneşte - te în pace!

— Hei! am strigat mânioasă după Katee, dar, fireşte, nici
măcar n - a tresărit la sunetul vocii mele inexistente.
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Mi - am încrucişat braţele la piept. Perfect! Las - o să fie sin -
gura ciudată fără banderola neagră. Purtându - se aşa, n - o să
ajungă niciodată la masa de lângă lojă.

Doar că, urmărind - o pe Katee alăturându - se grupului ei
de colege stupide, mi - am dat seama că niciuna dintre ele nu
mai purta banderola pe braţ. Ciurda de tonţi (nivelul al patrulea,
mai bine decât tonţii de la mate, dar nu la fel de bine ca tonţii
de la ştiinţe, pentru că pe ăştia din urmă puteai conta oricând
că vor arunca ceva în aer), aflată chiar în spatele câr dului de
prietene ale lui Katee, afişa aceeaşi lipsă a banderolei negre.

Inima a început să - mi bată mai cu putere şi o peliculă rece
de transpiraţie mi - a acoperit ceafa. Ca moartă, „simţeam” cu
siguranţă o mulţime de chestii, iar în momentul ăla simţă -
mântul era de oroare totală şi completă.

Am dat un ocol, doar ca să mă asigur, pietrişul rămânând
ciudat de tăcut sub călcâiele mele. Dar nu… nici măcar o
singură persoană prezentă nu mai purta simbolul doliului pe
care - l afişaseră cu toţii cu atâta mândrie nu mai departe de ieri.
Cum se putea una ca asta?

Nemailuând în seamă instinctul îndelung reţinut de a
rămâne liniştită şi indiferentă, am pornit - o în goană către
intrarea în şcoală, repezindu - mă spre Cerc.

Trei bănci de lemn, donate de foşti elevi, formau litera U în
jurul unui port - drapel aflat în faţa lor, acesta fiind sectorul
colegilor mei. Primul nivel, de la început până la sfârşit. Gloata
populară trândăvise şi zăbovise aici în cea mai bună parte a
unui deceniu, transmiţând mai departe posesiunea următo -
rului grup de tinere speranţe.

Băncile fuseseră netezite de sute de funduri perfecte —
precum cel al lui Ben Rogers — şi drapelul fusese martor tăcut
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la sute de combinaţii dinaintea orelor. Toate avuseseră loc
chiar în faţa biroului, pentru că noi puteam face asta. Eram
„copiii buni”. Lasă - l pe un băgător de seamă să facă o chestie
de-asta şi vei simţi miros de arest. Nu spun că e corect, dar aşa
merg lucrurile. Toată lumea ştie asta.

Am ajuns la Cerc cu răsuflarea tăiată (da, ştiu, moartă!
Totuşi…) şi mult prea aproape de sunetul clopoţelului decât aş
fi vrut. Era mai greu decât de obicei să străbaţi gloata de elevi
care se scurgeau spre clădire. Niciodată nu - mi dădusem seama
cât de mult contam pe faptul că pigmeii ăştia or să mă recu -
noască şi - or să se ferească din calea mea. Păcat că se terminase!

Ca elevi în anul terminal, aveam locurile noastre speciale
pe bănci, iar prietenele mele le luaseră deja în primire. Ben
Rogers se lungise pe banca cea mai apropiată de parcare, în -
conjurat de grupul lui de potenţiale concubine. Pe bune, le mai
lipseau doar strugurii cu care să - l hrănească şi evantaiele alea
mari, egiptene.

Pe braţul lui Ben, îmbrăcat la Abercrombie, nu exista nicio
banderolă neagră, dar, pe de altă parte, nici ieri nu se deranjase
s - o poarte. 

Mi - am croit drum printre viitoarele cuceriri ale lui Ben ca să
le găsesc pe Ashleigh şi Jennifer, împreună cu Leanne Whitaker,
o altă majoretă din ultimul an, strânse lângă port - drapel şi
trimiţându - şi pe mobil mesaje cu comentarii despre nespăla -
tele care purtau jeanşi ieftini Target şi tricouri fără marcă.

Nici ele nu aveau vreo banderolă.
Stăpânindu - mi pornirea de a vomita, m - am rotit iute pe

călcâie, uitându - mă după bine cunoscutul păr negru strălu -
citor care aparţinea celei mai bune prietene ale mele şi co - că -
pitan al majoretelor, Misty Evans.
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După un moment nesfârşit, în care inima mi s - ar fi oprit
dacă, ştiţi voi, nu mi s - ar fi oprit deja, am zărit - o pe banca cea
mai îndepărtată de mine, pe jumătate ascunsă de Leanne şi de
celelalte.

Puteam vedea doar umărul stâng al lui Misty şi o parte din
cap, coada ei de cal săltând în vreme ce - i vorbea persoanei care
stătea lângă ea. Dar era de - ajuns, căci sus, pe braţul ei stâng,
am reuşit să zăresc o bucăţică din banderola neagră cunoscută,
cu litere roz.

Cu un surâs de uşurare, am pornit spre ea, ocolindu - l cu
grijă pe Miles Stevens, care, în vreme ce le spunea ceva lui
Ben şi lui Leanne (care refuzau să - şi vorbească din motive
străine nouă), se plimba încoace şi - ncolo, şi evitându - le pe
Ashleigh şi Jennifer, care hotărâseră s - o lase naibii pe Leanne
ca să sară, chicotind şi chiţăind, în poala lui Jeff Parker,
aproape strivin du - i chitara în graba lor de a arăta că sunt
admiratoarele lui.

Ashleigh şi Jennifer erau prietene din grădiniţă şi făceau
orice împreună, inclusiv cumpărăturile, căutând tot anul arti -
cole asemănătoare sau care măcar să aibă culori complemen -
tare. Dar deşi de prin clasa a şaptea chestia asta nu mai părea
să fie o idee prea bună, ele deja căzuseră pradă micului lor truc
şi nu le păsa. Era unul dintre multele motive pentru care
Leanne le denumea Gemenele Idioate. În faţă! Răspunsul lor?
„Fleoşc! Nu arătăm deloc la fel!” Hm, mda! O fi fost Leanne o
căţea, dar aici nu greşea!

După cum s - a dovedit, Leanne nu greşea cu mai nimic.
— Dumnezeule, ce târfă mai e şi Misty asta! Alona nici nu

s - a răcit încă, îi spunea Leanne lui Miles exact când am trecut
pe lângă ei.
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La auzul numelui meu, am îngheţat. În acel moment cât
m - am lăsat distrasă, Ashleigh — cu Jennifer urmând - o îndea -
proape — a ţâşnit prin mine. Voiau să - l facă pe Jeff să alerge
după ele. Senzaţia trupului ei cald, mult - prea - material, tre -
când prin mine mi - a tăiat răsuflarea, întorcându - mi stomacul
pe dos. Dar nici măcar asta nu m - a făcut să pierd răspunsul
lui Miles.

— Alona era rece încă dinainte să moară, a pufnit el.
— Adevăr grăieşti! i - a zâmbit ea, cu faţa pistruiată încre -

ţindu - i - se în jurul ochilor.
Îi priveam uluită. Niciunul dintre ei nu îndrăznise să - mi

vorbească aşa înainte… cel puţin nu în faţă! N - aş fi fost sur -
prinsă să aflu că Leanne mă vorbea pe la spate, dar Miles? Eu
fusesem cea care - l adusesem în Cerc, anul trecut, când era nou
pe - aici. Era singurul negru din şcoală care nu era şi atlet. La
naiba, făcuse parte din clubul de şah înainte să - l scot la
suprafaţă. Nu că ar fi fost un act pur altruist sau ceva în genul
ăsta. Mă ajutase la trigonometrie, timp în care - i descoperisem
aplecarea spre comentarii maliţioase despre oricine din şcoală.
Inclusiv despre mine, pare - se. Dumnezeule, ce mai spusese
despre mine?

— Gogoman nerecunoscător, am murmurat eu, nevenin -
du - mi să cred.

Anii de obişnuinţă m - au îndemnat s - o caut pe Misty ca să - i
spun despre discuţia surprinsă, înainte ca două lucruri evi -
dente să - mi sară în faţă. Primul, Misty nu avea cum să
mă audă. Al doilea, clănţăneala lui Leanne şi Miles despre
mine pornise de fapt cu o insultă adresată lui Misty. Leanne o
făcuse târfă, ceva ce Misty ar fi tăgăduit, în ciuda şirului de
relaţii de o săptămână sau două cu băieţii din frăţia de la
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Milliken, univer sitatea din oraş. Potrivit lui Misty, băieţii de
liceu nu meritau efortul!

Nu - mi puteam da seama ce anume o determinase pe Leanne
să dea atacul la caracterul ei. Nu părea să se afle niciun tip de
la universitate prin preajmă, şi nici nu m - ar fi interesat vreunul
dintre ei, chiar dacă s - ar fi aflat.

Dar apoi, după ce am reuşit în cele din urmă să - mi croiesc
drum spre Misty, totul a devenit limpede!

Banderola neagră cu numele meu pe ea stătea ţeapănă pe
tricoul alb, cu mâneci lungi, pe care - l purta pe sub jacheta de
majoretă. Coada ei de cal neagră şi lucioasă („Îngrijeşte - ţi părul
cu maioneză şi clăteşte - l cu bere”, obişnuia să mă sfă tuiască
ea) tresălta la fiece mişcare a ei. Dar nu pentru că vorbea. Ci
pen tru că se săruta. Cu iubitul meu.

— Misty! am răcnit eu. 
Fireşte, nu a reacţionat în niciun fel. Continua să - l sărute pe

Chris în faţa întregii şcoli. La O ZI după înmormântarea mea.
Nu ştiu dacă m - a făcut să mă simt mai bine sau mai rău,

dar şi el purta încă banderola neagră. Misty părea epuizată,
avea cearcăne negre sub ochii ei închişi, iar rimelul îi lăsase
dâre lungi pe obraji. Dar se sărutau!

— Crezi că Alona ştia de ei doi? l - a întrebat Leanne pe
Miles, şi cuvintele ei au ajuns până la mine. Vreau să spun, am
auzit că de - asta s - a aruncat în faţa autobuzului. A aflat şi n - a
putut să dea ochii cu ei şi cu toţi ceilalţi care ştiau.

— Nu m - am aruncat în faţa nimănui, am strigat la Leanne,
deşi nu - mi puteam lua privirea de la Misty şi Chris. A fost…
un accident! 

— Mă aşteptam ca ea să - i vadă, să vină aici şi să facă o
scenă. Leanne a tăcut o clipă. Ar fi fost o chestie ca lumea, nu?
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În vocea ei se simţea dezamăgirea, dar şi o bucurie răută -
cioasă.

— Te rog, Alona nu vedea nimic în jurul ei decât pe Alona,
a replicat Miles.

Ajunsă la capătul nervilor, mi - am întors faţa de la Misty şi
Chris, simţind că - mi vine să vomit. Deşi nu prea aveam cum,
dacă luăm în consideraţie că în ultimele trei zile nu mânca-
sem nimic, însă nu puteam pune mâna - n foc că n - o s - o fac, dat
fiind turnura pe care - o luaseră lucrurile. Pielea mi se acoperise
de o sudoare rece, iar stomacul îmi chirăia puternic. Am
înghiţit în sec.

— De ce altceva ar fi fugit de la şcoală chiar înainte de ore?
a continuat Leanne.

— Tacă - ţi fleanca! am strigat, aplecându - mă pe jumătate,
cu mâinile strângându - mi stomacul şi dându - mi seama că
puteam vedea prin picioarele mele. 

Vreau să spun, chiar prin ele, nu printre, ca şi cum nici n - ar
fi existat. De la genunchi în jos începusem să dispar.

— Nu! am ţipat. 
Nu era corect. Eram deja luată de aici? De ce nu ieri, când

aş fi putut muri, sau răposa, sau ce - o fi fost, fericită? Şi nu
exista nici măcar o lumină albă… nicăieri!

— Poate că - şi uitase acasă rimelul de susţinere şi s - a dus
după el, a sugerat Miles, pe un ton zeflemitor.

Am ridicat repede capul ca să - l privesc furioasă. Îi împărtă -
şisem teoria mea secretă despre machiajul de susţinere. 

Leanne a chicotit dispreţuitoare.
Am încercat să fug, să mă îndepărtez de locul ăla, dar

picioa rele mele, topite pe jumătate cum erau, nu m - au ajutat.
M - am prăbuşit pe iarbă, privind cum linia dincolo de care
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deveneam invizibilă ajungea la tivul şortului meu. În ritmul
ăsta, aveam să dispar în mai puţin de un minut.

Neputându - mă ajuta, am întors capul să o privesc pe fosta
mea cea mai bună prietenă împletindu - şi limba cu cea a
fostului meu iubit, lucru care, după câte se părea, nici nu era
ceva nou. Oare de când se combinaseră? De când îşi râdeau
de mine? Misty ştia aproape totul despre mine, lucruri pe care
n - aş fi vrut să le afle NICIODATĂ şi altcineva. Fusese singura
persoană căreia îi îngăduisem să vină acasă la mine, timp de
ani de zile. Oare îi spusese lui Chris despre toate? În tot acest
timp, Leanne râsese de mine pe la spatele meu? Ba mai rău, şi
dacă ceilalţi simţiseră milă pentru mine, Alona Dare?

Pe obraji îmi curgeau lacrimi fierbinţi, dar când am vrut să
le şterg… ia mâna de unde nu - i!

— Nu, nu, nu! Nu e corect! Rahat! Nu merit una ca asta.
Am făcut tot ce trebuia!

Am izbucnit în plâns, pierzându - mi complet controlul.
Plân sul îţi distruge machiajul, ca să nu mai vorbesc de lumâ -
nărelele din nas, lucruri care m - au determinat să nu vărs nici
măcar o singură lacrimă de faţă cu aceste persoane. Acum însă
nu mă puteau vedea, şi nici eu n - o să - i mai văd vreodată, aşa
că nu - mi păsa.

Clopoţelul a sunat şi cei din jurul meu şi - au înhăţat rucsa -
curile, genţile şi cutiile de chitare. Apoi au trecut drept prin
mine, îndreptându - se spre uşă. Mai întâi, Jeff, urmat îndea -
proape de Ashleigh şi Jennifer (în ale căror poşete minuscule
nu exista loc în care să încapă vreo sculptură în ceară, oricât de
mică). Apoi a păşit ţanţoş Ben, cu câte un braţ trecut pe după
umerii celor două virgine de sacrificiu din clase inferioare.
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Leanne stătea pur şi simplu pe mine, cercetându - şi rujul în
imaginea ei de pe suprafaţa strălucitoare a telefonului mobil.

— Căţea! i - am aruncat eu.
Chris şi Misty, ţinându - se de mână, n - au trecut prin mine,

dar asta numai pentru că deja se aflaseră în apropierea uşii. Şi,
la urma urmei, nu călcaseră destul peste mine?

Rămasă doar cu capul întreg, priveam cum întreaga şcoală
mărşăluieşte pe lângă mine, râzând, glumind şi făcându - şi
griji pentru extemporale, ca şi cum eu n - aş fi existat vreodată.
Ca şi cum nu mi - aş fi găsit în mod tragic sfârşitul cu doar TREI
zile în urmă.

— Ăsta e iadul. Ăsta trebuie să fie iadul! am spus, cu vocea
mea nazală, încărcată de lacrimi.

Ca şi cum ar fi vrut să confirme faptul ăsta, Will Killian, cel
mai mare ratat ciudat al tuturor timpurilor, s - a uitat direct spre
mine şi a rânjit când a trecut prin apropiere, în faţa amicilor lui
care fumau iarbă. 

— Hei! am strigat, cuprinsă de furie. 
Ca şi cum ar fi avut dreptul să râdă de mine! Chiar şi

moartă, eram mai populară decât el. Era un ratat sadea, cu o
piele atât de palidă încât practic strălucea, şi cu păr negru lăţos
care - i atârna peste ochii de un albastru înspăimântător. Pe
bune, erau aşa de spălăciţi, că păreau aproape albi. Plus că se
purta ca un fraier, având mereu căşti la urechi şi trăgându - şi
peste cap gluga de la hanorac, chiar şi când se afla în clasă.
Zvonurile susţineau chiar că - şi petrecuse o vară într - un ospiciu
de pe undeva. Nu exista un nivel de popularitate îndeajuns de
coborât căruia să - i aparţină. Şi el să râdă de mine?
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Killian şi - a mutat iute privirea, cocârjindu - şi umerii sub
hanorac şi fixând pământul, comportamentul său antisocial şi
psihotic obişnuit.

Ia stai… stai! Ceva în legătură cu asta nu…
M - am încruntat, deşi eram destul de sigură că gura îmi

dispăruse, iar gândurile mi se înceţoşau. Dacă râdea de mine,
asta însemna un singur lucru: că mă putea vedea! Iar asta
însemna că…
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Nu e vina mea c\ m-am n\scut 
frumoas\, cu p\r blond [i  

m\t\sos [i un sim] ascu]it a 
ceea ce lumea nu trebuie 

s\ poarte. {i totu[i via]a mea  
nu e perfect\, mai ales 

de când am murit. 
C\lcat\ de autobuzul [colii plin 

cu tocilari — s\ existe oare o 
soart\ mai oribil\? Se pare 
c\ da... m\ fac nev\zut\, 

f\ptura mea dispare [i reapare, 
f\r\ s\ o pot controla. 

{i, peste toate, 
singura persoan\ care poate 
s\ m\ vad\ sau s\ m\ aud\ 
este Will Killian, un ratat 
[i un fraier TOTAL, iar el 

refuz\ s\ m\ ajute!

Mama crede s\ mi-am pierdut 
min]ile.  Psihiatrul meu vrea 

s\ m\ închid\ într-un ospiciu.  
Practic, via]a mea e tare na[pa. 
{i asta a fost înainte ca Regina 

Balului s\ înceap\ s\ m\ 
bântuie. Alona Dare a fost o 

adev\rat\ pacoste când era vie; 
moart\, e [i mai r\u.

Mda, eu pot s\ v\d, s\ aud [i 
s\ ating fantomele. Acum, când 

mai am doar câteva  
s\pt\mâni de [coal\, tot ce 

vreau e s\ termin cu bine liceul 
[i s\ plec de aici.  Dar cu o 

majoret\ moart\ care nu vrea 
s\ m\ sl\beasc\ deloc, [i o nou\ 
fantom\ violent\ care m\ vrea 

mort... am încurcat-o!

Ce carte amuzant\! Hazoas\ [i totu[i emo]ionant\…  
o lectur\ perfect\ pentru n\luci, n\uci [i to]i ceilal]i muritori.  

Iar Kade e ca o gur\ de aer proasp\t  
pentru genul paranormal! – Mari Mancusi
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