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Elevul cel nou

Î

nghesuindu-se spre clas\ odat\ cu ceilal]i elevi dintr-a opta,
Kendra î[i croi drum spre banca ei. În scurt timp clopo]elul avea s\ sune, marcând începutul ultimei s\pt\mâni de
[coal\. Înc\ o s\pt\mân\ [i putea în sfâr[it s\ lase în urm\
[coala general\ [i s\ înceap\ o nou\ etap\, aceea de boboc la
liceu, unde avea s\ cunoasc\ [i copii de la alte dou\ [coli.
Cu un an în urm\, era mult mai entuziasmat\ de aceast\
perspectiv\ decât acum. Cam din clasa a patra Kendra apucase
calea tocilarilor [i un nou început la liceu i-ar fi oferit poate
ocazia s\ se lepede de imaginea de feti]\ lini[tit\ [i studioas\.
Dar iat\ c\ fusese un an al rena[terii. E uimitor cât de repede
î]i pot îmbun\t\]i statutul social pu]in\ încredere în sine [i o
atitudine mai deschis\. Kendra nu mai tânjea cu disperare
dup\ un nou început.
Alyssa Carter se a[ez\ în banca de al\turi.
— Am auzit c\ azi ne dau albumele de sfâr[it de an, zise ea.
Avea p\rul blond [i scurt [i o siluet\ zvelt\. Kendra o cunoscuse dup\ ce intrase în echipa de fotbal, în septembrie.
[7]
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— Minunat, eu ar\t de parc\ sunt hipnotizat\ în poz\, oft\
Kendra.
— Poza ta e adorabil\. Nu mai [tii cum ar\tam eu? Aparatul meu dentar parc-ar fi ni[te [ine de tren.
— Las\. Nici nu se observ\.
Clopo]elul sun\. Cei mai mul]i copii erau la locurile lor.
Domni[oara Price intr\ în clas\ înso]it\ de cel mai desfigurat
elev pe care îl v\zuse vreodat\ Kendra. B\iatul era chel [i avea
scalpul dezgust\tor [i fa]a ca o arsur\ plin\ de cr\p\turi. Ochii
erau doar ni[te fante ascunse în pliurile pielii, nasul, o cavitate
diform\, iar gura, o coaj\ f\r\ buze. B\iatul se sc\rpin\ pe bra]
cu ni[te degete încovoiate [i pline de negi umfla]i.
Altminteri era îmbr\cat frumos, într-o c\ma[\ ro[u cu negru, cu jean[i [i pantofi sport la mod\. R\mase în fa]a clasei,
al\turi de domni[oara Price, care îl prezent\ celorlal]i.
— Acesta este Casey Hancock. Familia lui tocmai s-a mutat în ora[, din California. Nim\nui nu-i este u[or s\ mearg\
la o [coal\ nou\ la sfâr[itul anului, a[a încât v\ rog s\-i face]i
o primire c\lduroas\.
— Spune]i-mi Case, zise b\iatul cu o voce aspr\.
Vorbea de parc\ se sufoca.
— Ia te uit\, murmur\ Alyssa.
— Pe bune, [opti [i Kendra.
Bietul pu[ti abia dac\ ar\ta a om. Domni[oara Price îi f\cu
semn spre o banc\ din fa]\. Pe ceafa lui descuamat\ se vedeau
mai multe r\ni purulente.
— Cred c\ m-am îndr\gostit, zise Alyssa.
— Nu fi r\ut\cioas\, morm\i Kendra.
— Poftim? Vorbesc serios. Nu crezi c\-i atr\g\tor?
Alyssa p\rea a[a de sincer\, încât Kendra abia se ab]inu s\
zâmbeasc\.
[8]
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— E[ti crud\.
— Ai orbul g\inilor? Tipu-i nemaipomenit!
Dezacordul Kendrei chiar p\rea s\ o jigneasc\.
— Dac\ zici tu, spuse Kendra împ\ciuitor. Pur [i simplu
nu e genul meu.
Alyssa cl\tin\ din cap ca [i cum Kendra înnebunise.
— Probabil e[ti cea mai mofturoas\ fat\ de pe planet\.
Anun]urile de diminea]\ r\sunau nazal în difuzor. Case
discuta ceva cu Jonathon White. Acesta zâmbi [i râse. Ce ciudat — Jonathon era un m\gar, nu genul de copil care s\ se
împrieteneasc\ rapid cu o pocitanie demn\ de circ. Dup\ privirile lor [i dup\ cum vorbeau în [oapt\, Kendra observ\ c\ [i
Jenna Chamberlain [i Karen Sommers p\reau s\ îl g\seasc\
pe Case atr\g\tor. Ca [i Alyssa, nu l\sau deloc impresia c\ ar
glumi. Uitându-se prin toat\ clasa, Kendra nu v\zu niciun
elev care s\ par\ dezgustat de înf\]i[area nou-venitului.
Dar cum era posibil? N-aveai cum s\ apari în clas\ ar\tând
atât de ciudat [i s\ nu ridice nimeni o sprâncean\ de mirare.
Deodat\ explica]ia deveni evident\.
Casey Hancock p\rea inuman de hidos [i diform pentru c\
nici nu era om. Sigur era un fel de goblin pe care to]i ceilal]i
îl percepeau ca pe un copil normal. Doar Kendra îl putea
vedea sub adev\rata lui înf\]i[are, ca urmare a faptului c\ o
s\rutaser\ sute de zâne uria[e.
De când plecase din Fablehaven, cu un an în urm\, Kendra
v\zuse f\pturi magice numai de dou\ ori. O dat\ observase, în
spatele unui cinematograf, un b\rbos de nici treizeci de centimetri în\l]ime, care tr\gea de o ]eav\ dintr-o gr\mad\ de
moloz. Când încercase s\ se apropie ca s\ îl vad\ mai bine,
omule]ul se ascunsese fugu]a într-o canalizare. Alt\ dat\ remarcase un fel de bufni]\ aurie cu chip de om. Ea [i creatura
[9]
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se priviser\ în ochi pentru o clip\, dup\ care pas\rea zburase
într-un vârtej de pene aurii.
Asemenea lucruri ciudate erau de obicei ascunse privirii
muritorilor. Bunicul Sorenson îi d\duse prima oar\ laptele
magic care le oferea oamenilor însu[irea de a vedea dincolo
de iluziile în spatele c\rora se ascundeau în mod normal f\pturile mistice. Când s\ruturile zânelor f\cuser\ din aceast\
însu[ire un dar permanent, bunicul o avertizase c\ uneori era
mai prudent ca unele lucruri s\ treac\ neobservate.
{i iat-o acum în fa]a unui monstru grotesc, ce pretindea c\
este un elev nou chiar la ora ei de dirigen]ie! Domni[oara Price
veni printre b\nci s\ le distribuie albumele de sfâr[it de an.
Pierdut\ în gândurile ei, Kendra mâzg\lea la întâmplare coperta unei c\r]i. Ce c\uta acea creatur\ aici? F\r\ îndoial\ c\
avea ceva de-a face cu ea. Asta dac\ nu cumva spiridu[ii resping\tori aveau obiceiul s\ se infiltreze prin [colile de stat.
Venise oare s\ spioneze? S\ creeze probleme? Aproape sigur
era pus pe rele.
Când ridic\ privirea, Kendra se pomeni c\ spiridu[ul se uita
la ea peste um\r. La urma urmelor, ar fi trebuit s\ se bucure
c\ [tia de identitatea ascuns\ a pu[tiului, nu-i a[a? Era agitat\
din cauza asta, dar a[a putea s\ contracareze orice amenin]are
din partea lui. Cu darul ei secret, putea s\ îl ]in\ sub observa]ie. Dac\ nu se pierdea cu firea, Case nici nu avea s\ b\nuiasc\ faptul c\ ea îl putea vedea sub chipul lui adev\rat.

{coala general\ Roosevelt avea forma unei cutii mari [i era
construit\ în a[a fel încât iarna elevii nici nu aveau nevoie s\
ias\ afar\. Puteai ajunge oriunde folosind pasajele interioare,
[ 10 ]
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iar locul unde se ]ineau adun\rile servea [i drept cantin\.
Dar, fiind iunie, Kendra se pomeni luând prânzul afar\, la
soare; st\tea cu înc\ trei prietene la o mas\ rotund\, cu b\nci
circulare.
Kendra se semna în albumul lui Brittany în timp ce mu[ca
dintr-un sandvici. Trina scria în albumul Kendrei, Alyssa într-al
Trinei [i Brittany într-al Alyssei. Pentru Kendra era important
s\ le dedice un mesaj lung [i de suflet, doar erau prietenele ei
cele mai bune. „Î]i doresc o vacan]\ de var\ cât mai frumoas\!”
poate era acceptabil pentru ni[te colegi oarecare, dar pentru
prietenii adev\ra]i era nevoie de ceva mai original. Secretul era
s\ incluzi ni[te glume pe care le împ\rt\[ea]i sau lucruri nostime pe care le f\cuser\]i de-a lungul anului. Acum Kendra scria
despre momentul în care Brittany nu reu[ise s\ se opreasc\ din
râs în timp ce era ascultat\ la istorie.
Deodat\, f\r\ nicio invita]ie, Casey Hancock ateriz\ la
masa lor cu o tav\ pe care avea o por]ie de lasagna, salat\ de
morcovi [i ciocolat\ cu lapte. Trina [i Alyssa se d\dur\ gr\bite
la o parte s\-i fac\ loc. Nici nu-[i aminteau dac\ mai pomeniser\ asemenea îndr\zneal\ din partea unui b\iat: s\ vin\ la
o mas\ unde st\teau patru fete. Trina p\ru pu]in deranjat\ de
gestul lui. Alyssa îi arunc\ o privire Kendrei de parc\ tocmai
câ[tigase la loterie. P\cat c\ Alyssa nu putea s\ vad\ cum ar\ta
de fapt b\iatul care-i c\zuse cu tronc!
— Nu cred c\ am f\cut cuno[tin]\, zise el cu o voce nazal\
[i aspr\. Eu sunt Case. M-am mutat de curând aici.
Pân\ [i glasul lui o f\cea pe Kendra s\ simt\ o durere în gât.
Alyssa se prezent\ singur\, apoi [i pe ceilal]i. Dup\ dirigen]ie, Case îi fusese coleg Kendrei la înc\ dou\ ore. De fiecare dat\ când se prezentase în fa]a clasei fusese bine primit,
în special de c\tre fete.
[ 11 ]
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Case ridic\ furculi]a cu lasagna [i o duse la gura f\r\ din]i,
iar Kendra putu s\ îi observe pentru o clip\ limba neagr\ [i
sub]ire. V\zându-l cum mestec\, sim]i c\ i se întoarce stomacul pe dos.
— {i cum v\ distra]i voi pe aici? întreb\ Case cu gura plin\
de morcovi.
— În primul rând, ne a[ez\m lâng\ cei pe care îi cunoa[tem, zise Trina.
Kendra duse mâna la gur\ s\-[i ascund\ zâmbetul. Niciodat\ nu îi fusese a[a de recunosc\toare Trinei pentru c\ era
r\ut\cioas\ cu cineva.
— Am nimerit la masa copiilor [mecheri? r\spunse Case,
pref\cându-se surprins. Fiindc\ eu aveam de gând s\ pornesc
de jos [i s\ avansez treptat.
Riposta o l\s\ pe Trina f\r\ cuvinte. Case îi f\cu semn cu
ochiul Alyssei, s\-i dea de în]eles c\ nu voia s\ supere pe nimeni. Pentru un goblin cu fa]a descuamat\, era destul de
agreabil.
— Te-am v\zut la ni[te ore, îi spuse Case Kendrei, înfulecând mai departe din por]ia de lasagna. La englez\ [i la mate.
Îi venea greu s\ sus]in\ privirea aceea piezi[\ [i s\ r\mân\
destins\.
— A[a e, reu[i s\ spun\ Kendra.
— Nu trebuie s\ vin la testele de sfâr[it de semestru, zise el.
Le-am dat pe toate la vechea [coal\. Vreau doar s\ m\ distrez
[i s\-mi fac cuno[tin]e noi.
— {i eu la fel, spuse Brittany. Dar Kendra [i Alyssa iau zece
pe linie.
— {ti]i, zise Case, am oroare s\ merg la cinema singur, dar
înc\ nu am prieteni. N-a]i vrea s\ vede]i un film disear\?
— Sigur, r\spunse Brittany.
[ 12 ]

ELEVUL CEL NOU

Kendra era uluit\ de bravada excentric\ de a invita deodat\
patru fete la întâlnire înc\ din prima lui zi într-o [coal\ nou\.
Era cel mai agreabil goblin care se pomenise vreodat\! Ce
urm\rea de fapt?
— Eu vin, spuse Alyssa.
— Bine, conveni [i Trina. Dac\ te por]i cum [tii tu mai
bine, poate o s\ te las [i s\-mi scrii ceva în album.
— Nu dau autografe, zise el non[alant. Kendra, tu vii?
Kendra ezit\. Cum s\ stea tot filmul lâng\ un monstru resping\tor? Dar cum putea s\-[i abandoneze prietenele când ea
era singura persoan\ care [tia în ce se bag\ ele?
— Poate, ced\ ea.
Goblinul scorojit înghi]i [i ultimul dumicat din lasagna.
— Ce-a]i zice dac\ ne-am întâlni în fa]a cinematografului,
la [apte? Cel de pe Kendall, lâng\ mini-mall. S\ sper\m c\ ruleaz\ un film bun.
Celelalte fete se ar\tar\ de acord, iar el se ridic\ [i plec\.
Kendra le urm\ri apoi pe prietenele ei discutând aprins despre Case. Pe Alyssa o cucerise de la prima vedere. Brittany era
o prad\ u[oar\. Iar Trina era genul de fat\ c\reia îi pl\cea s\
fie r\ut\cioas\, dar o atr\gea dac\ tipul îi ]inea piept. Kendra
î[i putea închipui c\ pân\ [i ea ar fi fost impresionat\ dac\ nu
ar fi [tiut c\ este un monstru dezgust\tor.
Dar în niciun caz nu le putea spune prietenelor ei adev\rul
despre Case. Orice acuza]ii ar fi p\rut nebune[ti. Îns\ era
aproape sigur c\ nou-venitul punea la cale ceva dubios.
Kendra nu-i putea dest\inui situa]ia ei decât unei singure
persoane din tot ora[ul. Care nici nu era cuno[tin]a ei cea mai
de încredere.

[ 13 ]
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Seth lu\ pozi]ie în fa]a lui Randy Sawyer. Randy era iute,
dar scund. La începutul anului, Seth fusese pu]in mai scund
decât to]i colegii lui de an, dar iat\ c\ încheia anul mai înalt
decât majoritatea. Cea mai bun\ strategie împotriva lui Randy
era s\ avanseze mult [i s\ profite cât se putea de avantajul de
a fi mai înalt.
Spencer McCain centr\ [i r\mase în urm\. Patru b\ie]i se
avântar\ dup\ minge, în timp ce al]i patru le asigurau spatele.
Un funda[ st\tea la linie [i num\ra de câte ori ceilal]i protejau preluarea mingii cu coatele ridicate. Seth dribl\ ca [i cum
ar fi vrut s\ traverseze terenul, dup\ care se repezi la linia de
fund. Spencer lovi mingea într-o foarfec\ înalt\. O pas\ cam
scurt\, dar, întorcându-se dup\ ea, Seth s\ri mai sus decât
Randy [i o prelu\. Randy îl urm\ri îndeaproape cu mâinile
întinse, doborându-l chiar pe lâng\ tricoul lui Chad Dupree,
care marca începutul liniei de fund.
— Am câ[tigat dintr-a treia! strig\ Spencer, alergând în
lungul terenului.
— Seth! strig\ cineva.
Seth se întoarse. Era Kendra. Sora lui de obicei nu vorbea
cu el la [coal\. La {coala General\ Roosevelt înv\]au clasele
VI-VIII, a[a încât Seth era la baza piramidei, c\ci abia terminase, cu un an înainte, [coala primar\.
— Imediat, îi strig\ el Kendrei.
B\ie]ii intrau în forma]ie. Seth se a[ez\ la locul lui. Spencer
puse mingea la p\mânt, apoi îi arunc\ o pas\ scurt\ lui Derek
Totter. Seth renun]\ la ideea de a-l urm\ri pe Derek. Nimeni
din anul lor nu-l întrecea la fug\. Derek ]â[ni spre linia de
fund a echipei adverse.
Seth se apropie de Kendra, alergând u[or.
— Ai venit s\-mi por]i noroc, ca de obicei? întreb\ el.
[ 14 ]
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— A fost o pas\ slab\.
— Spencer a ajuns c\pitanul echipei doar pentru c\ d\ cele
mai reu[ite spirale. Care-i problema?
— Vreau s\ vii s\ vezi ceva, spuse Kendra.
Seth î[i încruci[\ bra]ele. Era o cerere cât se poate de
neobi[nuit\. Nu numai c\ vorbea cu el la [coal\, dar voia s\
mearg\ cu ea cine [tie unde.
— Am început jocul! strig\ Randy.
— M-ai prins în timpul jocului, îi spuse Seth surorii lui.
— E ceva gen Fablehaven.
Seth se întoarse spre prietenii lui.
— Îmi pare r\u! Trebuie s\ plec pu]in.
El [i Kendra se îndep\rtar\.
— Despre ce e vorba?
— {tii c\ eu pot s\ v\d în continuare creaturile magice.
— Da.
— Azi a venit un elev nou la mine în clas\, îi explic\ ea. Se
preface c\ e om, dar de fapt e un monstru pocit.
— Nu se poate.
— Prietenelor mele li se pare dr\gu]. Eu nu pot s\ v\d cum
arat\. A[ vrea s\ mi-l descrii tu.
— Unde e? întreb\ Seth.
— Uite-l acolo, st\ de vorb\ cu Lydia Southwell, zise
Kendra ar\tându-i-l discret.
— Adic\ pu[tiul blond?
— Nu [tiu. Poart\ o c\ma[\ ro[u cu negru?
— Chiar c\ e dr\gu]! izbucni el.
— {i cum arat\?
— Are ni[te ochi de vis.
— Termin\, îi ceru Kendra.
— Probabil c\ îi trec prin minte cele mai frumoase gânduri.
[ 15 ]
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— Seth, vorbesc serios!
Clopo]elul sun\, anun]ând sfâr[itul pauzei de prânz.
— {i zici c\ e un monstru? întreb\ Seth.
— Arat\ precum creatura care a intrat pe geam în ajunul
solsti]iului de var\, zise Kendra.
— Pe geamul unde am pus sare pe pervaz?
— Da. Deci sub ce fel de chip se arat\ lumii?
— Ce fel de glum\ e asta? întreb\ Seth suspicios. E doar un
pu[ti nou care ]i-a c\zut cu tronc, nu-i a[a? Dac\ ]i-e team\,
pot s\ m\ duc eu s\-i cer num\rul de telefon.
— Nu glumesc deloc, spuse Kendra plesnindu-l peste mân\.
— E atletic. Are o gropi]\ în b\rbie. P\r blond. Pu]in r\v\[it, dar arat\ foarte bine. De o neglijen]\ studiat\. Probabil c\
ar putea ob]ine un rol într-o telenovel\. E[ti mul]umit\?
— Nu e chel [i plin de coji [i bube purulente? vru s\ se asigure Kendra.
— Nu. Chiar e a[a dezgust\tor?
— Când îl v\d, îmi vine s\ vomit. Mersi, ne întâlnim mai
târziu, spuse Kendra plecând gr\bit\.
Domnul Telenovel\ se îndep\rta [i el, vorbind în continuare cu Lydia Southwell. Pentru un monstru, n-avea gusturi
rele. Era una dintre cele mai dr\gu]e fete din [coal\.
Seth î[i spuse c\ ar trebui s\ se întoarc\ la ore. Domnul
Meyers îl amenin]ase c\ îl va pedepsi dac\ mai întârzie.

Kendra st\tea lini[tit\ în timp ce tat\l ei o ducea cu ma[ina
la cinema. Încercase s\ o conving\ pe Alyssa s\ nu mearg\.
Alyssa începuse s\ suspecteze c\ prietena ei îl dorea pe Case
doar pentru ea [i, întrucât Kendra nu îi putea spune adev\rul,
[ 16 ]
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a trebuit s\ renun]e. În cele din urm\, Kendra se hot\râse s\
li se al\ture, c\ci nu putea s\-[i lase prietenele singure în compania unui goblin intrigant.
— La ce film merge]i? întreb\ tat\l ei.
— Ne hot\râm acolo, zise Kendra. Stai lini[tit, n-o s\ fie
nimic deocheat.
Kendra ar fi vrut s\ îi poat\ povesti tat\lui ei despre situa]ia
delicat\ în care se afla, dar el nu [tia despre însu[irile magice
ale rezerva]iei administrate de bunicul [i bunica Sorenson. Lui
i se p\rea o proprietate ca oricare alta.
— E[ti sigur\ c\ te-ai preg\tit bine pentru testele de sfâr[it
de an?
— Mi-am f\cut temele cum trebuie tot anul. O simpl\ recapitulare scurt\ e suficient\. O s\ le iau cu brio.
Kendra regreta c\ nu vorbise cu bunicul Sorenson despre
situa]ia ei. Încercase s\-l sune. Din p\cate, la singurul lui
num\r pe care îl aveau p\rin]ii ei r\spundea un robot telefonic care îi spunea c\ postul telefonic respectiv este suspendat.
Singura alternativ\ pentru a lua leg\tura cu el era po[ta. A[a
încât, în eventualitatea c\ telefonul bunicului se defectase, îi
scrisese o scrisoare în care îi descria problema [i î[i propusese
s\ i-o expedieze în ziua urm\toare. Se bucura c\ îi putea descrie dilema ei [i altcuiva decât lui Seth, chiar dac\ doar pe hârtie. Dar spera s\ reu[easc\ s\ discute cu el la telefon înainte ca
scrisoarea s\ ajung\ la destina]ie.
Tat\l ei intr\ în parcarea cinematografului. Alyssa [i Trina
a[teptau în fa]\. Al\turi de ele se afla un goblin hidos, îmbr\cat cu tricou [i ni[te pantaloni.
— Cum [tiu când s\ vin s\ te iau? întreb\ tat\l ei.
— I-am spus mamei c\ o s\ sun de pe mobilul Alyssei.
— Bine. Distrac]ie pl\cut\.
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„Slabe [anse”, se gândi Kendra, ie[ind din jeep.
— Salut, Kendra, zise Case cu o voce hâr[âit\.
Ea sim]i de la trei metri mirosul coloniei lui.
— Ne-am f\cut griji c\ nu mai vii, spuse Alyssa.
— Dar am venit la timp, insist\ Kendra. Voi a]i ajuns prea
devreme.
— Hai s\ alegem un film, propuse Trina.
— Dar Brittany unde e? întreb\ Kendra.
— P\rin]ii ei n-au l\sat-o s\ vin\, zise Trina. Au pus-o s\
înve]e.
Case b\tu din palme [i le întreb\:
— Bun, deci la ce film mergem?
Negociar\ vreo dou\ minute. Case voia s\ vad\ „Medalia
ru[inii”, despre un criminal în serie care îi teroriza pe veteranii distin[i cu Medalia de Onoare a Congresului Statelor
Unite. În cele din urm\ renun]\ la filmul lui de ac]iune când
Trina îi promise c\ îi va cump\ra pop-corn. Ie[i câ[tig\tor filmul „Schimb de identit\]i”, povestea unei tocilare care ajunge
s\ aib\ întâlniri cu b\iatul visurilor ei dup\ ce mintea ei trece
în corpul celei mai populare fete din [coal\.
Kendra î[i dorea de mult s\ prind\ filmul respectiv, dar
acum se temea c\ îi va strica pl\cerea de a-l vedea. Ce putea fi
mai grozav decât s\ te alin]i pe lâng\ un goblin chel în timpul
unui film siropos pentru pu[toaice?
Dup\ cum se a[teptase, Kendrei nu îi fu u[or s\ se concentreze asupra filmului. Trina st\tea de o parte a lui Case, iar
Alyssa, de cealalt\. Amândou\ se întreceau s\-i atrag\ aten]ia.
Cei trei împ\r]eau o pung\ mare de pop-corn. Kendra îi
refuz\ de fiecare dat\ când o invitar\ s\ ia [i ea. Nu voia s\
aib\ de-a face cu nimic din ce fusese atins de mâinile acelea
pline de negi.
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Pân\ la generic, Case î[i petrecuse deja un bra] în jurul
Alyssei. Cei doi [opteau [i chicoteau întruna. Trina st\tea cu
mâinile încruci[ate, moroc\noas\. Monstru sau nu, ie[ise
vreodat\ ceva bun dintr-o întâlnire cu un b\iat [i mai multe
fete interesate de el?
Case [i Alyssa se ]ineau de mân\ la ie[irea din sala de cinema. Mama Trinei o a[tepta în parcare. Fata î[i lu\ scurt la
revedere [i se îndep\rt\, urmându-[i mama.
— Te rog, îmi împrumu]i pu]in mobilul t\u? o întreb\
Kendra pe Alyssa. Trebuie s\ îl sun pe tata.
— Sigur, zise aceasta dându-i telefonul.
— Vre]i s\ v\ ducem [i pe voi cu ma[ina? întreb\ Kendra
în timp ce forma num\rul.
— Eu nu stau a[a departe, spuse Alyssa. Case a zis c\ m\
conduce el.
Goblinul îi arunc\ o privire ciudat\ [i viclean\ Kendrei.
Fata se întreb\ pentru prima oar\ dac\ nu cumva Case [tia c\
ea îi cuno[tea adev\rata identitate. Dar el p\rea c\ exulta fiindc\ ea nu-i putea face nimic.
Kendra încerc\ s\ p\streze o expresie neutr\. Mama ei îi
r\spunse la telefon, iar ea îi spuse c\ are nevoie s\ vin\ cineva
s\ o ia. Apoi îi înapoie telefonul Alyssei [i o întreb\:
— Totu[i, nu e cam mult de mers? V\ putem duce pe
amândoi.
Alyssa îi arunc\ o privire prin care o întreba de ce insista s\
îi distrug\ o sear\ nemaipomenit\. Case îi cuprinse umerii cu
o privire înamorat\.
— Alyssa, îi zise Kendra hot\rât\ [i o lu\ de mân\, a[ vrea
s\ vorbim pu]in între patru ochi. O trase pe Alyssa spre ea.
Te superi, Case?
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— Sigur c\ nu. Oricum trebuie s\ dau o fug\ la toalet\,
zise el [i intr\ din nou în cinematograf.
— Ce te-a apucat? se plânse Alyssa.
— Gânde[te-te [i tu, spuse Kendra. Nu [tim mai nimic
despre el. Tu abia azi l-ai cunoscut. Nu e un pu[tiulic\. E[ti
sigur\ c\ vrei s\ te plimbi noaptea singur\ cu el? Fetele pot
avea necazuri în asemenea situa]ii.
Alyssa o privi uluit\.
— Mie mi-e limpede c\ e un b\iat bun.
— Nu, ]ie ]i-e limpede doar c\ arat\ bine [i c\ are sim]ul
umorului. Mul]i psihopa]i par b\ie]i buni la început. |sta-i [i
motivul pentru care întâi v\ întâlni]i de câteva ori în locuri
publice [i abia dup\ aceea r\mâne]i [i singuri. Mai ales când
ai paisprezece ani!
— E un punct de vedere la care nu m-am gândit, ced\
Alyssa.
— Las\-l pe tata s\ v\ duc\ pe amândoi cu ma[ina. {i dac\
vrei s\ mai sta]i de vorb\, pute]i s\ o face]i în fa]a casei tale.
Nu pe o str\du]\ întunecat\ [i pustie.
Alyssa încuviin]\.
— Poate ai dreptate. N-ar strica s\ st\m la o distan]\ mai
mic\ de cas\, m\car s\ se aud\ dac\ ]ip.
Când Case se întoarse, Alyssa îi explic\ planul, mai pu]in
ideea c\ el ar putea fi un psihopat. La început, Case se împotrivi, spunând c\, într-o noapte a[a de frumoas\, ar fi p\cat s\
nu se plimbe pu]in, dar, în cele din urm\, consim]i atunci
când Kendra îi reaminti c\ trecuse de ora nou\.
Dup\ câteva minute, tat\l Kendrei ap\ru conducând
jeepul [i fu de acord s\ îi conduc\ [i pe Alyssa [i Case. Kendra
se urc\ în fa]\. Alyssa [i Case se a[ezar\ în spate, [optind întruna [i ]inându-se de mân\. Tat\l Kendrei îi l\s\ pe cei
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doi porumbei în fa]a casei Alyssei. Case le spuse c\ el locuia
chiar la cap\tul str\zii.
Cum se îndep\rtau de ei, Kendra le mai arunc\ o privire.
Î[i l\sa prietena singur\, cu un goblin sinistru [i intrigant. Dar
nu avea de ales! M\car Alyssa se afla în fa]a casei ei. Dac\ se
întâmpla ceva, putea s\ ]ipe sau s\ fug\ în\untru. În situa]ia
de fa]\, nici nu avea de ce s\ fie nevoie de mai mult.
— Se pare c\ Alyssa [i-a f\cut un prieten, remarc\ tat\l ei.
Kendra î[i rezem\ capul de geam, [optind:
— Aparen]ele sunt în[el\toare.
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