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CAPITOLUL I
— Depăşeşte-l acum!
Jaguar-ul viră brusc la stânga, acceleră şi îi tăie calea microbuzului Renault Mascott din faţa
sa. Un individ mascat îndreptă ţeava unui automat Uzi spre pneurile maşinii ce fusese obligată să
oprească şi slobozi două rafale scurte de gloanţe.
— Let’s go! strigă cel care trăsese, coborând în viteză din Jaguar.
Un jeep GMC opri brusc în spatele maşinii atacate, iar o femeie - de asemenea, mascată
şi înarmată - intră în scenă. Se îndreptă spre uşa laterală culisantă a Renault-ului şi o smuci cu
putere. Complicii ei se căzneau să deschidă portiera din dreapta faţă şi, cum şoferul nu înţelesese s-o
deblocheze la comandă, fu împuşcat pe loc, prin parbrizul care se sfărâmă în mii de bucăţele.
Majoritatea copiilor aflaţi în microbuz începu să plângă, privind îngrozită la ce se petrecea,
iar trei fetiţe ţipară, deznădăjduite şi speriate.
— Fă-i imediat să tacă, altfel îţi zbor creierii! ţipă tânăra, îndreptând ameninţătoare un pistol
- marca Beretta Trophy cu amortizor - spre însoţitoarea micuţilor. Pe urmă să-mi întocmeşti o listă cu
numele fiecăruia, dar să nu te pună naiba să încerci să mă tragi pe sfoară, că te desfigurez! Ai înţeles?
Şoferul Jaguar-ului îl trase pe cel împuşcat de la volan, târându-l pe culoarul dintre scaune, iar
celălalt complice se instală în locul lui, pornind motorul.
— Dă-i drumul o dată, Al, la naiba!
Bărbatul demară în trombă, lovind maşina cu care blocase drumul, şi se înscrise în traficul
aglomerat de pe Bulevardul Santa Monica.
Pentru că însoţitoarea nu reuşise să-i potolească pe copiii înspăimântaţi, atacatoarea o lovi cu
patul pistolului în frunte, făcând-o să îngenuncheze.
— Vezi dacă poţi opri sângerarea fraierului ăstuia! ordonă ea, arătând apoi cu ţeava armei
spre şoferul rănit.
— Al, nu te grăbi! Nu contează cât de departe ajungem! numai caută să alegi un loc deschis
şi cât mai îndepărtat de clădiri. Canada ne aşteaptă, nu pleacă din loc!
— Cred că am să opresc la intersecţia bulevardului cu Highland Avenue.
— Perfect. Ε unul dintre locurile pe care le-am studiat deja, nu?
— Da, Ben. N-ai de ce să-ţi faci griji!
— Ai dreptate! De ce mi-aş face?... Pentru simpla răpire a unu, doi, trei, patru..., 16 copii de
grădiniţă şi doi maturi, dintre care unul se află pe moarte? Mai mult ca sigur că, dacă ne vor prinde,
ne vor ierta. Asta vrei să spui, nu-i aşa?
— Nu, Ben, nu asta am vrut să spun. Nu te enerva! Ai să vezi că totul va merge strună, con
form planului stabilit!
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Când primele sirene ale autovehiculelor poliţiei începură să se audă, răpitorii îşi verificară
armamentul. Trecătorii, care o rupseseră la fugă la primele focuri de armă, se întorceau acum la locul
faptei, roşi de curiozitate.
— Cât mai e, Al, până la Highland?
— În maximum două minute ajungem.
— Să opreşti chiar în mijlocul intersecţiei! Pe urmă, vedem noi ce mai este de făcut.
— Alden Rossner-Clark făcu exact ce i se ceruse.
Nu-i convenea deloc acţiunea în care se amestecase, dar acum era mult prea târziu ca să mai
dea înapoi.
— Deschide uşa din faţă! îi ordonă fata.
Apoi luă automatul din mâna lui Ben, coborî în stradă şi trase câteva rafale în aer.
Câteva maşini - conduse de şoferi prea îndrăzneţi - se ciocniră, altele începură să claxoneze,
dar cei mai mulţi conducători auto se grăbiră să părăsească intersecţia.
Îţi făcură apariţia şi poliţiştii, care blocară treptat căile de acces. În foarte scurt timp aveau să
sosească şi trupele SWAT.
Lunetiştii ocupară poziţii strategice, pregătindu-şi puştile cu repetiţie Macmiilan, de calibru
50. Gloanţele acestei temute arme au un efect ucigător până la o distanţă de 2.000 de metri, iar acest
lucru face parte din abecedarul fiecărui infractor de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.
— Predaţi-vă, sunteţi înconjuraţi! se auzi o voce stupidă într-o portavoce, care-i făcu pe cei
trei răpitori să izbucnească în hohote de râs.
Pentru a se amuza încă şi mai mult, Benjamin Drake trase două focuri de armă spre maşinile
poliţiei. Gloanţele se înfipseră cu un zgomot sec în tabla moaie, făcându-i pe oamenii legii să se trân
tească îngroziţi la pământ. Nimeni nu avea de gând să facă pe eroul şi să piară stupid într-o astfel de
confruntare.
— Am să mor! se auzi glasul şoferului. Sângerez din abundenţă.
Şeful bandei îl privi în scârbă, aruncându-i:
— Dacă ai fi deschis uşa când ţi-am spus, n-ai fi ajuns aici. Numai tu eşti de vină, idiotule!
Rănitul tăcu, pentru a nu-l enerva şi mai mult pe cel care îl împuşcase. Se aştepta să moară.
Îşi pierduse orice speranţă. Introduse o mână în interiorul hainei şi scoase de acolo portofelul, în care
avea o fotografie de familie. Ţinea foarte mult la fetele sale şi se gândi să le mai privească o dată
înainte de a închide ochii pentru totdeauna. El, soţia sa şi cele două fiice ale lor zâmbeau fericiţi pe
hârtia de celuloid.
Benjamin Drake se repezi la şofer, bănuitor, smulgându-i din mână obiectul, pe care-l luase
drept o armă.
— Ah, tocmai acu’ ţi-ai găsit să devii sentimental! exclamă răpitorul. Nu vreau să te privez de
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ultima dorinţă. Ia-ţi poza înapoi, adăugă acesta, întinzându-i şi portofelul.
Din ce în ce mai slăbit, Patrick Koontz întinse mâna, dar renunţă să-şi mai privească familia.
Poate că totuşi voi supravieţui, se gândi el şi îşi vârî portofelul la loc în buzunar. Ajută-mă,
Doamne!Între timp, maşinile politiei reuşiră să blocheze toate căile ce ar fi putut permite evadarea.
Sosiră şi trei ambulanţe, complet echipate pentru intervenţiile de urgentă, apoi o autospecială de pom
pieri, pentru orice eventualitate.
Zeci de oameni în uniformă şi civili înconjuraseră microbuzul, aşteptând la distante respecta
bile, cu armele gata pregătite, ordinul de a deschide focul. Cu toate acestea, fiecare dintre ei era
conştient că nimeni nu şi-ar fi asumat o asemenea responsabilitate. Miza era imensă. Viaţa a 16 fii şi
fiice de magnaţi ai oraşului. Politicieni, guvernanţi, oameni de afaceri...
— Ce-i cu tine, Al? Te văd cam îngrijorat!
— N-am nimic.
— Nimic pe dracu’! Se observă pe fata ta că eşti speriat. Doar ştiai de la început că asta o să
se întâmple! Doar nu voiai să ajungi în Canada cât ai zice peşte!
Trupele SWAT îşi ocupaseră deja poziţiile.
— Unu, gata!
— Doi, gata!		
— Opt, gata!
— Şeful dispozitivului li se adresă tuturor prin staţia de emisie-receptie:
— Staţi pe poziţii! Nimeni nu trage decât la ordin!
— Unu! Am în vizor o ţintă ce poate fi neutralizată.
— Trei! Şi eu la fel.
— Am spus: nimeni nu trage decât la ordin! Fiţi pregătiţi în orice moment!
*
— Deci, vom ataca microbuzul care-i duce pe copiii magnaţilor la Disneyland. Planul este
deosebit de simplu. Nu vom avea mult de repetat. Trebuie doar să fim atenţi şi să memorăm cu
precizie amănuntele acţiunii.
Cei trei păreau destul de relaxaţi, deşi în realitate erau încordaţi la maximum. Poate mai puţin
plănuitorul întregii afaceri, Benjamin Drake, proaspăt evadat dintr-o închisoare de maximă securitate.
— Ai idee câţi copii vor fi în microbuz? îl întrebă Alden Rossner-Clark.
— Mai mult de zece, nu ştiu cu exactitate. În afară de şofer, vom mai avea de neutralizat o
însoţitoare. Treaba va fi extrem de simplă, te asigur.
— Nu va muri nimeni, nu-i aşa? vru să fie sigură Venus Meredith, amanta lui Alden.
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— Doar v-am spus! Răpim câţiva copii, încasăm răscumpărarea şi pe urmă dispărem. Nimic
altceva, răspunse Benjamin Drake, nu din cale-afară de convingător.
— Te-ai hotărât, până la urmă, la cât vei fixa răscumpărarea?
— Nu, dar vor fi câteva milioane de dolari la mijloc. Suficient cât să ne ajungă tuturor până
la sfârşitul zilelor. Dacă vrei să mă mai întrebi cum îi vom împărţi, am să-ţi reamintesc. Jumătate eu,
jumătate voi.
— N-am uitat asta, mârâi Rossner-Clark, departe de a fi mulţumit.
— Dar înţelegerea e înţelegere şi trebuie respectată, îşi mai zise el. Doar Ben a făcut rost de
pont şi de banii necesari operaţiunii. Eu şi Venus n-am adus absolut nimic.
— Al, acum ar fi mai bine să pleci după jeep-ul acela. Se înserează şi trebuie să ne culcăm
devreme. Mâine vom avea o zi foarte lungă. Dacă n-or fi mai multe...
Bărbatul îi dădu ascultare şi dispăru pe uşa intermediară a garajului în care îşi stabiliseră
cartier ul general. Îndoiala, însă, nu-i dădea pace.
— Oare povestea asta o să se termine cu bine? se întrebă Rossner.
— Hai să mai verificăm o dată armamentul, Venus!
Tânăra se supuse fără să comenteze. Se pricepea destul de bine la aşa ceva, după copilăria şi
adolescenţa pe care le trăise în cele mai rău famate suburbii ale Los Angeles-ului.
Întotdeauna mi-au plăcut pistoalele Beretta, zise ea. Sunt adevărate bijuterii. Când îmi voi per
mite, am să-mi încropesc o colecţie.
Benjamin Drake nu luă în seamă această remarcă, fiind mult mai interesat să-i admire pe furiş
picioarele lungi şi fesele puternice. Schimbă vorba:
— Eşti de mult împreună cu Al?
— Cam de un an. De ce?
— Mă întrebam dacă te înţelegi bine cu el.
— Sau dacă voi rămâne cu el şi după ce vom da lovitura?...
Ultima replică a fetei fu considerată de capul bandei drept un veritabil avans. De aceea, se
apropie de ea, punându-i protector un braţ pe umăr.
— Nu mi se pare un tip din cale-afară de bun pentru tine. Asta-i tot. Cred că noi doi ne-am
potrivi mult mai bine.
Venus îl privi cu atenţie, încercând să înţeleagă cât de serios vorbeşte. Şi nu părea deloc că ar
fi avut chef de glume.
— Ce-i drept, Ben nu arată rău deloc! îşi zise ea. Încă nu mi-am putut da seama ce fel de om
e, însă este evident că arată mai bine ca Alden. Oricum, am să mă mai gândesc dacă vreau să fac o
schimbare în viaţa mea. Nu mă grăbeşte nimeni. Tare curioasă aş fi să aflu de ce a făcut puşcărie, însă
voi avea suficientă vreme pentru asta.
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Fără să vrea, ridică o mână şi, cu dosul palmei, îi mângâie obrazul neras de trei zile. Apoi zise:
— Cine ştie dacă ar fi posibil?! Timpul va hotărî, nu?
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CAPITOLUL II
— Predaţi-vă şi eliberaţi ostaticii! se auzi acelaşi glas prin portavoce. Nu aveţi nici o şansă de
scăpare!
Drake începu să râdă, după care scoase un celular din buzunar şi afişă un număr de telefon pe
geamul microbuzului.
— Acum ne pot suna dacă vor să stea de vorbă cu noi, le spuse acesta partenerilor lui. Doar
n-o să plătim noi convorbirea...
Răpitorul avusese dreptate. Aproape imediat, telemobilul începu să sune.
Locotenentul de poliţie Sellers e la aparat. Eu sunt cel autorizat să negociez cu voi. Tu cine
eşti?
Unul dintre bandiţi, răspunse Drake, râzând amuzat. Poţi să-mi spui Bill Clinton sau Elvis
Presley, dacă vrei!
— Ce doriţi?
— Deocamdată, nu mare lucru. Îţi notezi? Am o listă cam lungă.
— Te ascult!
Un autocar cu aer condiţionat şi WC ecologic în interior, bineînţeles, cu plinul făcut. Apoi
nişte hamburgheri, dulciuri pentru copii, apă minerală, câteva pachete de ţigări obişnuite şi vreo şase
cu canabis, dacă aveţi la îndemână. Dar acest ultim articol nu e obligatoriu. Atât pentru moment.
— Şi ce ne dai în schimb? Doar ştii că aşa se procedează!
— De unde să ştiu? Crezi că iau ostatici în fiecare zi? Eşti naiv, amice! Dar avem un ostatic
grav rănit, de care ne-am bucura să scăpăm. Îi sperie pe copii.
— Ε prea puţin pentru ceea ce ne ceri!
— Ştii că ai tupeu! Când mă gândesc că încă n-am spus nici un cuvinţel despre bani...
— N-ai spus, e adevărat, însă pentru autocarul acela ai putea elibera măcar trei ostatici. Aşa
se procedează.
— Bine, am să vă dau doi, dar mai lasă-mă dracului în pace cu procedurile tale standard, că
la mine nu ţin! Doi îţi dau, nici unul mai mult! Iar dacă mai tragi mult de timp, va fi numai unul, căci
şoferul e pe ducă. Are câteva gloanţe în el care-l... incomodează. Şi tu îl vei avea pe conştiinţă, Sellers,
sau cum naiba te-o fi chemând în realitate!
— În regulă, nu te enerva! În maximum o oră, o oră şi jumătate, vei avea tot ce ne-ai cerut.
Acum eliberează-i pe cei doi!
— Doar unul, deocamdată. Să vină doi paramedici cu o targă ca să-l ia.
— O.K.
— Fără şmecherii! La fiecare tentativă de acest fel, voi împuşca un copil. Şi am destui ca să
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ţin departe fundurile voastre puturoase. M-ai înţeles, copoiule?
Locotenentul nu-i mai răspunse, întrerupând furios legătura.
— Vor un autocar şi câteva mărunţişuri, comunică acesta prin staţie. Vor elibera în schimb doi
ostatici. Unul acum, deoarece e grav rănit, iar celălalt mai târziu.
— Şi-au declinat identitatea?
— Nu. Cel cu care am vorbit spunea să-i zic... Bill Clinton sau Elvis Presley.
— Rămâi în dispozitiv şi încearcă să vorbeşti cât mai mult cu ei, dar fără să-i enervezi! Nu
întreprindeţi nimic până nu primiţi ordin! îi mai comunică şeful departamentului său.
Doi paramedici, un bărbat şi o femeie, se apropiară în fugă de microbuz, cărând cu ei o targă.
Împreună cu Alden Rossner-Clark, care renunţase la cagula ce-i ascundea figura, îl suiră pe şoferul
împuşcat pe targă. Apoi, cei doi se întoarseră în spatele maşinilor de poliţie, unde îi aştepta ambulanţa.
Victima pierduse mult sânge, iar şansele sale de supravieţuire se diminuau de la o secundă la alta.
Locotenentul Sellers se apropie de şofer.
— Poţi vorbi?
— Încet, răspunse Patrick Koontz, strâmbându-se din pricina efortului depus.
— De ce-au tras în tine?
— N-am vrut să le deschid uşa imediat după atac. .
— Câţi copii sunt în microbuz?.
— 16, plus însoţitoarea, căreia am auzit că-i vor da drumul. Mergeam la Disneyland.
— Ai vreo idee despre identitatea răpitorilor?
— Nu, dar căutaţi în buzunarul interior al vestonului. Am acolo o fotografie de familie, pe
care aţi putea găsi amprentele unuia dintre ei. Ceilalţi i-au spus Ben, şi mai e unul, Al. În total, sunt
doi bărbaţi şi o femeie, ceva mai tinerică.
— Mulţumim, prietene! Fii tare, trebuie să rezişti!
— Poliţistul scoase portofelul din locul indicat şi îl vârî într-o punguţă de plastic, pe care i-o
înmână unui subaltern.
— Du-te cu asta la sediul Departamentului Poliţiei Los Angeles şi dă-i-o legistului! Poate
aflăm cine e Ben ăsta!

*
— Ce te-ai face, dacă eu m-aş mărita? îl întrebă Jane Heron pe partenerul ei.
— Cu cine, cu psihiatrul acela de la ospiciul L.A. Faith, după care ţi s-au aprins călcâiele?
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răspunse Eric Black tot printr-o întrebare.
Cei doi detectivi din cadrul Diviziei „Cazuri Speciale” a D.P.L.A. nu pierdeau nici o ocazie să
se tachineze. Iar asta era una dintre cele mai mari distracţii ale vieţii lor de poliţişti.
— N-are importanţă. Dar răspunde-mi la întrebare!
— Cred că m-aş lăsa de meserie. Nu-mi închipui viaţa de detectiv fără tine, draga mea! Asta
voiai să auzi, nu-i aşa? râse bărbatul, amuzat.
— Bănuiam eu că nu vei fi sincer! Sinceritatea nu este tocmai cea mai pregnanta trăsătură de
caracter a ta, recunoşti?
— Cum poţi să-mi vorbeşti în felul acesta? Doar ştii bine că nu te-am minţit niciodată! îşi
continuă poliţistul seria neadevărurilor sfruntate în care se complăcea.
În acelaşi timp, îşi aduse aminte de superba roşcată - colegă cu psihiatrul Foster, ultimul
amant al lui Jane - în compania căreia mototolise câteva cearşafuri..
— Eşti imposibil, Eric! Iar minciunile tale miros de la o poştă. Oricum, poţi sta liniştit! N-am
de gând să-mi pun pirostriile. Nu încă.
După o convorbire telefonică de câteva minute, sergentul Steve Mann, colegul lor, le spuse:
— Chiar în acest moment se află în plină desf ăşurare o răpire, la intersecţia bulevardului
Santa Monica cu Highland Avenue. Mai bine-zis, deturnarea unui microbuz cu luare de ostatici. Ε
vorba despre 16 copii de grădiniţă şi doi maturi. Se pare că acestora din urmă li s-a dat sau li se va da
drumul cât de curând.
— Şi asta are vreo legătură cu divizia noastră? întrebă Jane, nelămurită.
— Dacă şeful nostru, căpitanul West, nu ne cheamă în următoarele zece minute, înseamnă că
nu. Totuşi, ne-a atras atenţia să fim pe fază, prin intermediul secretarei.
Sergentul nici nu-şi termină bine vorba, că vocea superbei Melanie Pullman se şi făcu auzită:
— Detectivii Jane Heron şi Eric Black, împreună cu sergentul Steve Mann, sunt aşteptaţi în
bârlogul boss-ului!
— Ceasu‘ rău! mârâi Eric, ridicându-se primul de la locul său. Numai cu copii nu lucrasem
până acum...
Înainte ca sergentul să pună mâna pe clanţă, uşa biroului se deschise, în prag făcându-şi apa
riţia Corky West în persoană. Era încruntat şi sugea nervos dintr-o acadea cu gust de cafea.
— Veniţi odată sau trebuie să vă invit cu fanfară? îi întrebă acesta, iritat.
Dar cum nimeni nu-i răspunse, le întoarse spatele poliţiştilor şi se duse la locul său.
— Prezenţi la datorie, şefu’! încercă Eric să mai destindă atmosfera. Ce s-a întâmplat?
— Ε vorba despre o răpire.
Şi comandantul diviziei începu să le relateze tot ce aflase până în acel moment.
— Cazul e de competenţa noastră? întrebă sergentul Mann.
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— Nu prea, însă câţiva politicieni care au aflat vestea au insistat pe lângă directorul D.P.L.A.,
Larry Tillman, ca noi să preluăm cazul.
— Ce onoare!...
— Onoare pe naiba! N-au încredere în agenţii
— F.B.I.-ului. Asta-i tot.
— Se cunoaşte identitatea răpitorilor?
— Dr. Butch Harrison încearcă chiar acum să descopere numele unuia dintre ei. I-au fost adu
se nişte amprente. Dacă tipul e recidivist, va afla.
— Atunci noi coborâm în Laboratorul criminalistic al „Specialistului” şi pe urmă ne deplasăm
la locul faptei, nu-i aşa? întrebă Jane.
— Sunaţi-mă când ajungeţi acolo, ca să-mi spuneţi care este situaţia! le ceru căpitanul.
— În drum spre catacombele legistului, Eric mai încercă o glumă:
— Şi eu care voiam să solicit un concediu de odihnă...
— Eşti cumva obosit, partenere?
— Dimpotrivă. Mă gândeam să efectuez o călătorie de... logodnă cu asistenta psihiatrului
aceluia. Ε o fiinţă inepuizabilă, credeţi-mă!
Dr. Harrison nu-şi dezminţi nici de această dată porecla de „Specialist” pe care i-o dăduseră
colegii săi. De cum intrară în biroul său, acesta le zise:
— Notaţi-vă! Benjamin Drake, 33 de ani, născut în Springfield, Missouri. Condamnat la 16
ani de închisoare pentru jaf armat, împuşcarea unui poliţist şi agresarea altor trei, a fost chiriaşul mai
multor penitenciare de maximă securitate: A reuşit să evadeze din ultimul. Mai bine-zis, înainte de a
ajunge la închisoare, în timpul unui transport. Individul este coleric şi extrem de periculos. În armată,
a fost trăgător de elită, aşa că nu v-aş recomanda să staţi în bătaia puştii lui.
— Mulţumim, Butch, eşti o bomboană! zise Jane, luând un print cu toate informaţiile din
mâna „Specialistului”. Acum, că ştim cine este, ne-am mai liniştit. Răpitorul e ca şi prins. Mai avem
de întocmit rapoartele şi pe urmă o tăiem la plajă.
— Despre ceilalţi doi ai aflat ceva? îşi întrer upse detectivul colega.
— În afară de starea civilă, de numărul pe care-l poartă la cămaşă şi la pantofi, nu mare lucru.
Din două amprente ale unui om cât ai fi vrut să descopăr? Viaţa de dincolo de... viaţă?
— Nu te ambala, prietene! Am pus şi eu o întrebare, n-am dat cu parul...
— Bine, nu mă ambalez, dar acum căraţi-vă! Mă ţineţi din treabă.
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CAPITOLUL III

Poliţiştilor le-a trebuit aproape o jumătate de oră ca să ajungă la locul faptei, prin traficul ex
trem de aglomerat al oraşului. Nici sirena pe care Eric a scos-o pe capota maşinii nu le-a fost de mare
ajutor.
— Dacă am fi avut la dispoziţie mai multe elicoptere, am fi fost deja acolo, aprecie Steve, care
se foise tot drumul pe bancheta din spate a Ford-ului Scorpio, condus cu măiestrie de Eric.
— Asta o să se întâmple în mileniul IV, probabil, aprecie detectivul, ursuz.
— Nu mai fi şi tu atât de pesimist, colega, că-mi piere cheful de viaţă! interveni Jane. Mai bine
vezi-ţi de condus, că aproape am ajuns.
*
Câteva maşini de poliţie se dădură la o parte, iar printre acestea se strecură un autocar marca
Mercedes, care frână la doi metri de microbuzul deturnat.
— Dă-te jos şi întinde-o! îi ceru Rossner-Clark poliţistului în civil care adusese autocarul.
Repede, nu mai sta pe gânduri!
Acesta dădu să execute comanda, însă fu oprit de Drake în ultimul moment.
— Aşteaptă!
Răpitorul o prinse pe însoţitoare de gât, folosind-o drept paravan, şi coborî împreună cu ea din
microbuz. După aceea, le zise complicilor săi:
— Mutaţi copiii în Mercedes! Iar tu, dacă îndrăzneşti să faci vreo mişcare, te alegi cu câteva
gloanţe în fund! adăugă şeful bandei, amenintându-l cu ţeava automatului Uzi pe cel ce adusese
autocarul.
Când operaţiunea de trasbordare fu încheiată, Venus Meredith îl întrebă pe poliţist:
— Ai adus tot ce v-am cerut?
— Da, găsiţi în autocar alimentele, apa şi ţigările.
— Foarte bine, continuă Drake. Acum suiţi-vă repede în microbuz şi dati-i drumul pe unde
aţi venit!
*
Detectivul Black îl sună pe căpitanul West şi îi relată care era situaţia, cu lux de amănunte.
— Cine e şeful dispozitivului? vru să ştie acesta.
— Locotenentul Sellers.
— Cel care a fost la „Omucideri” până anul trecut?
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— Chiar el.
— Bine. Tu te pricepi să negociezi cu răpitorii?
— Câtuşi de puţin şi nu-l văd nici pe Steve făcând asta, dacă vă gândiţi cumva la el.
— Poţi să mi-l dai puţin pe Seilers la telefon?
— Imediat, şefu‘!
— Stai, să-ţi mai zic ceva! Am vorbit cu directorul Tillman şi mi-a spus că unul dintre copiii
răpiţi este fiul senatorului Robert Hutton. Acesta l-a sunat, extrem de nervos, şi l-a ameninţat că,
dacă treaba nu se finalizează cu happy-end, putem să ne luăm adio de la Divizia „Cazuri Speciale”.
O desfiinţează în doi timpi şi trei mişcări, iar pe noi ne azvârle la arhive.
— Aoleu! Vi-l dau la telefon pe şeful dispozitivului!
După ce locotenentul termină convorbirea cu căpitanul West, îi restitui detectivului telemobilul
şi îl întrebă:
— Unde e sergentul Mann?
— În maşina cu care am venit. Să-l chem?
— Te rog!
— Cei doi îşi strânseră mâinile, amical.
— Hello, Steve! A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut, nu-i aşa?
— Aşa e, locotenente.
— Am vorbit adineauri cu şeful tău şi m-a rugat să te ţin pe lângă mine în timpul negocierilor
cu răpitorii. Te deranjează?
— Deloc.
— Am înţeles că divizia voastră a preluat cazul, însă comanda acestui dispozitiv îmi revine în
continuare, până la o eventuală deplasare a răpitorilor în alt loc. West doreşte să fie în permanenţă la
curent cu ce se întâmplă şi, de aceea, vrea să stai pe lângă mine.
— În regulă. „Specialistul» nostru a aflat identitatea şefului bandei. Ε vorba despre un evadat
extrem de periculos, pe nume Benjamin Drake.
— Parcă am auzit ceva despre el. Câtă pedeapsă are de executat?
Steve scoase printul primit de la dr. Harrison, îşi aruncă ochii pe el şi zise:
— 25 de ani. Dacă a fost arestat în 1998, asta înseamnă că i-au mai rămas 22-23 de ani. Cu
o eliberare înainte de termen, pentru bună purtare, ar fi putut ajunge în libertate prin 2015. Parcă îl
înţeleg de ce-a evadat...
— Eu nu. Vii s-o interogăm pe însoţitoarea care tocmai a fost eliberată?
— Vin!
Femeia se afla încă în stare de şoc, însă unul dintre cadrele medicale consimţi ca poliţiştii să-i
pună câteva întrebări.
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— Ai putea să-i descrii pe răpitori? o întrebă locotenentul Sellers.
— Da, însă nu cred că prea fidel. Ştiţi, nu am o memorie vizuală prea bună şi eram destul de
speriată ca să fiu foarte atentă la figurile lor.
— Cum se adresau unul altuia?
— Sunt doi bărbaţi şi o femeie. Îşi spun Ben, Al şi Venus.
— Ben, de la Benjamin, sări Steve. El e!
— Au vorbit despre intenţiile lor?
— Spuneau ceva de Canada. Chiar au repetat de mai multe ori că asta le e destinaţia. M-au
pus să le întocmesc o listă cu numele şi prenumele tuturor copiilor. Am convingerea că ştiu foarte bine
cine le sunt părinţii.
— Au arme, nu-i aşa?
— Da, toţi trei. Şi sunt convinsă că acela care pare să le fie şef ar descărca arma în copii fără
să clipească.
— Îţi mulţumim pentru ajutor! Acum te poţi duce la spital, ca să ţi se acorde asistenţa medi
cală de care ai nevoie.
*
— Cât măi stăm aici, Ben? îşi întrebă Rossner partenerul într-ale fărădelegii.
— Nu mult, răspunse acesta. Ε mai bine s-o întindem noaptea, căci le va fi mai greu să ne
urmărească.
— Vreau pipi! începu să scâncească una dintre fetiţe.
— Venus, du-o tu la toaletă, te rog!
— Numai dădacă nu fusesem până acum, comentă tânăra, nemulţumită.
— Cred că nu vrei să o însoţesc eu! se răsti Drake la ea.
— Tânăra o smuci pe micuţă de la locul ei, spunându-i:
— Poftim, domnişoară! Dorinţa îţi va fi îndeplinită.
Cu lacrimi în ochi, fetiţa intră la toaletă, dar începu să plângă şi mai tare când Venus Meredith
o împiedică să încuie uşa pe dinăuntru.
— Dacă nu încetezi cu plânsul, am să te las să faci pe tine! Şi pe voi toţi la fel, îi ameninţă ea
cu degetul pe ceilalţi ostatici. Aţi înţeles, mucoşilor?
Wendy Lierop, care nu avea mai mult de cinci ani, ieşi în sfârşit de la toaletă, însă tot nu-şi
putea stăpâni plânsul. Tremura de frică şi se ţinea cu o mână de cordonul fustiţei.
Peste poate de enervat, Benjamin Drake se apropie de ea, o prinse de mânuţă şi o târî până în
partea din faţă a autocarului. Aici o luă cu o mână de mijloc, o ridică pentru a putea fi văzută de toţi
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copiii, după care îi izbi nasul cu tocul pistolului.
Lovitura nu fusese una extrem de violentă, însă pentru cartilajele fragile ale copilului însem
nase foarte mult. Sângele începu să îi curgă abundent din nas, iar Wendy se sufocă în sughiţuri de
plâns. Abia îşi mai putea trage răsuflarea la intervale mari de timp.
— Cine nu mă ascultă păţeşte la fel ca ea sau mai rău! ameninţă Drake. Pe urmă, va fi împuş
cat şi aruncat la câini, aţi înţeles?
Dar copiii erau prea înspăimântaţi pentru a putea articula vreun răspuns.
— Las-o acum, Ben! interveni Rossner, luându-i fetiţa din braţe. Doar nu vrei s-o ucizi pentru
că nu-şi poate stăpâni lacrimile sau nevoile fiziologice! Doar eşti şi tu om, ce naiba!
— Ştergeţi-o la bot de sânge şi gata cu smiorcăielile! Mă scoateţi din sărite! ripostă şeful
bandei de răpitori.
Venus o luă din nou în primire pe Wendy şi o curăţă cu o batistă, care se înroşi imediat. Tine
rei i se făcuse milă de suferinţa micuţei. Doar şi ea fusese un copil maltratat. Nu putea uita bătăile
încasate şi spaimele pe care le trăsese cu ani în urmă.
— Lasă că o să fie bine până la urmă! Numai fii cuminte şi fă ce ţi se spune, bine? Când ajun
gem la graniţa cu Canada, vă dăm drumul la toţi, ca să mergeţi acasă la părinţii voştri. Ai să vezi!
Fetiţa incapabilă să formuleze vreun răspuns, se făcu mică de tot într-unul dintre fotoliile
maşinii şi continuă să plângă, de astă dată înfundat. Venus o clăti pe faţă cu puţină apă minerală, după
care o ţinu în braţe, până când copila adormi. Apoi o întinse pe ambele scaune şi o lăsă în plata ei.
— Veniţi puţin în faţă ca să stăm de vorbă! le ceru şeful bandei. M-am gândit să le cerem şase
milioane de dolari drept răscumpărare. Ce părere aveţi?
— Nu e prea mult? îşi exprimă îndoiala Alden. Crezi că vor plăti?
— La câţi magnaţi şi-au „lăsat» copiii în grija noastră? Cred că glumeşti! Nu e mult deloc. Vin
375.000$ de fiecare părinte.
— Cum crezi..., cedă Rossner.
— Am să le comunic cererea noastră chiar acum, mai zise Benjamin Drake, sunându-l pe
locotenentul negociator.
— Sellers! răspunse şeful dispozitivului la al doilea apel.
— Te deranjez, dragă domnule copoi, ca să-ţi spun condiţiile noastre decente. Nu te superi,
nu-i aşa?
— Te ascult!
— Îi pui pe dragii de tătici să strângă suma de şase milioane de dolari şi vă daţi la o parte ca
să putem pleca! Veţi elibera Highland Avenue spre Hollywood Lake.
— Imposibil. Va trebui să eliberezi copiii mai întâi.
— Mă crezi tâmpit sau ce? Ai impresia că nu ştim că lunetiştii abia aşteaptă un semnal ca să
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ne găurească scăfârliile? Ostaticii sunt asigurarea noastră pe viaţă.
— Îţi dau cuvântul meu de onoare...
—... Lasă-mă cu asemenea rahaturi, că n-am să ţi le înghit! Uite cum facem! Până la ora 6.00
p.m. strângi banii, îi pui în trei valize care se pot închide ermetic şi vă daţi la o parte ca să putem
pleca. O maşină de poliţie cu un singur om la bord ne va urmări cu toţi banii. Undeva, pe traseu,
vom face primul schimb. Vă dau şase dintre copii şi ăla îmi dă milioanele. Pe urmă, când ajungem la
graniţă, îi eliberez şi pe ceilalţi zece. M-ai ascultat cu atenţie, nu-i aşa?
— Încotro vă îndreptaţi?
— Asta o vei afla la timpul potrivit. Nu te grăbi ca fata mare la măritat!
— Şi ce garanţie am eu că te vei ţine de cuvânt, Benjamin Drake?
— Aţi şi aflat cum mă cheamă? Felicitări! Sincer să fiu, nu mă aşteptam să fiţi atât de ope
rativi, însă văd că v-aţi descurcat. În privinţa garanţiei despre care vorbeai, răspunsul este ex- trem de
simplu: nici una. Dar ca să te convingi că nu glumesc, priveşte cu binoclul spre una dintre ferestrele
autocarului şi spune-mi ce vezi!
Răpitorul scoase batista însângerată pe geam şi o flutură, încântat de ideea care-i venise. Îi
pusese pe toţi pe jar, iar asta îl amuza din cale-afară.
— Văd fluturând o cârpă roşie, zise locotenentul Sellers, încercând să pară cât mai indiferent
posibil.
— Pardon! Nu e o cârpă, ci o batistă. În plus, nu e roşie pur şi simplu, ci pătată de sângele unei
fetiţe adorabile, care abia aşteaptă să ajungă în braţele mămicii şi ale tăticului ei. Dacă ai vedea-o cum
plânge de dor, ţi s-ar rupe inima, amice! Doar nu eşti de piatră...
— Dar nu se poate să maltratezi copiii! În această situaţie, toate înţelegerile noastre vor cădea.
— Crezi? Pe cât punem pariu că nu? Uite, dacă vrei să te convingi că e sânge de copil, poţi
trimite un om de-al tău să adune proba, adăugă Drake, lăsând batista să cadă la pământ.
— Eliberează şi fetiţa! Are nevoie de îngrijire medicală.
— Nu-ţi face griji! Am oblojit-o noi. Ε în afara oricărui pericol, dar dacă nu faceţi rost de
nenorociţii ăia de bani, nu va mai fi pentru multă vreme.
*
Cu o jumătate de oră înaintea expirării termenului stabilit de răpitori, locotenentul formă
numărul de telefon al lui Drake.
— Am strâns aproape toţi banii. Nu-ţi ascund că eu am vrut să dau ordin să fiţi împuşcaţi fără
milă, asumându-mi toate riscurile ce decurg dintr-o asemenea decizie, însă părinţii micuţilor n-au
fost de acord.
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— Mă bucur că nu s-au luat după creierul tău de copoi în călduri! Nici nu mă aşteptam să te
ducă mintea la o metodă paşnică de a depăşi criza.
— Mai e ceva. Nu deblocăm intersecţia până nu îi eliberezi pe cei şase copii, aşa cum ai pro
mis. Aici, părinţii nu mai pot interveni, iar poliţiştii ascultă doar de ordinele mele. Cred că am fost
destul de clar. Nu-mi forţa mâna prea mult, căci s-ar putea să te arzi!
— Hai că m-ai făcut praf, ce să spun!... Am impresia că faci pe deşteptul şi nu prea eşti. Uite
ce e! Am să dau drumul la două fetiţe şi doi băieţei, dar asta nu pentru că m-a impresionat şantajul tău
de rahat, ci fiindcă am prea mulţi copii şi e dificil să avem grijă de toţi. Deci, nu-ţi dau şase, ci patru.
Numai aşa, de-al dracu’, ca să nu fac ca tine...
—... Bine, dar...

— ... Fără dar! Nu mai e loc pentru nici o negociere, adăugă Drake uşor enervat, întrerupând
legătura telefonică.
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CAPITOLUL IV
La ora stabilită, fu eliberată artera de circulaţie solicitată de răpitori, iar o maşină de politie,
cu un singur om înăuntru, pătrunse în perimetrul înconjurat. La volan se afla sergentul Steve Mann.
— Drake, noi v-am respectat dorinţele, se auzi glasul lui Sellers prin portavoce. Acum,
eliberează copiii!
— Venus, alege doi băieţi şi două fete care ţi se par a fi mai mici şi dă-le drumul! Nu vreau să
facă pe ei pe drum.
— Doar patru? Mai bine am scăpa de mai mulţi, fu de părere ea.
Totuşi, execută ordinul primit. O trezi mai întâi pe Wendy şi o împinse pe interval.
— Ea rămâne, hotărî şeful răpitorilor.
— Şi de ce, mă rog?
— Chiar vrei să le ştii pe toate? Pentru că tată-su e şeful de cabinet al viceguvernatorului
Statului California. D’aia! Acum ai înţeles?
Cei patru copii se aşezară unul în spatele celuilalt la uşa din fată, iar când aceasta se deschise,
coborâră şi o luară la fugă, sub privirile amuzate ale bandiţilor.
Din mulţimea de curioşi care urmărise drama, se desprinseră mai multe persoane, acestea
fiind lăsate să treacă de către poliţiştii ce formau cordoanele de siguranţă. Erau părinţii celor patru
copii, cărora nu le venea să creadă că micuţii lor au scăpat din mâinile bandiţilor.
— Pe ceilalţi copii când îi vei elibera? se auzi glasul lui Sellers în portavoce.
— Imediat ce vom încasa banii şi vom fi în siguranţă.
Alden Rossner-Clark se instală la volanul autocarului şi porni motorul, ambalându-l de câ
teva ori pentru a se asigura că totul este în ordine. Apoi demară, îndreptându-se spre intersecţia cu
Bulevardul Sunset.
Maşina poliţiei porni în urmărirea lor. Steve era foarte emoţionat. Dar nu din cauza faptului
că avea să joace un rol important în această acţiune poliţienească, ci pentru că nu mai condusese un
automobil de câţiva ani buni. Munca lui de birou nu-i solicitase asemenea eforturi, iar sergentul îşi
ieşise de multă vreme din mână, cum s-ar zice. Din această cauză nici nu poseda o maşină proprie.
Când cele două autovehicule dispărură la orizont, intersecţia fu degajată, iar curioşii se
împrăştiară cu regret că nu asistaseră la întreaga operaţiune, care, oricum, n-avea să se sfârşească
prea curând.
Totodată, reprezentanţii presei se îmbarcară în propriile mijloace de transport şi se pregătiră
să se ia după celelalte maşini ale poliţiei.
— Totul e O.K., Steve? îl întrebă Eric pe sergent prin staţie.
— Da. Ne îndreptăm spre Sunset. Drake n-a minţit. Rulez la 20 de metri distanţă în spatele lor

