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CLONELE

N U‑MI DORESC CU ARDOARE să mor. Nu tot 
timpul.

Dacă nu ar fi taică‑meu, m‑aș gândi la acest lucru. Poate 
că nu este persoana mea preferată pe lumea asta, iar eu nu sunt 
cu siguranță persoana lui preferată, însă nu mă pot împăca 
deloc cu imaginea lui stând lângă mormântul meu, încovoiat 
peste sicriu, zguduit de hohote de plâns. Mă gândesc la moarte 
numai uneori – ca în această clipă.

Aproape am ajuns la Capul Hades. În aproximativ două 
minute și treizeci de secunde, Loraxul negru pe care îl conduc 
va trece pe lângă marginea stâncoasă a infamei prăpastii în care, 
în trecut, doisprezece elevi de la școala mea au plonjat către 
moarte într‑un mod cât se poate de real. Nu‑mi este teamă de 
acest loc, dar poate că ar trebui să‑mi fie. E foarte adânc – cam 
cât Marele Canion. O gaură ca o gură, ce se cască în pământ 
și îi înghite pe puștii care nu se pot descurca la Academia 
Darkwood. Aceasta este o școală cu internat din Vermont 
la care merg, în care urmează să încep clasa a unsprezecea.  
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Este locul în care mi‑am petrecut și primul, și cel de‑al doilea 
an de liceu, înainte ca acel lucru să se întâmple. Dar mai multe 
despre acest subiect... niciodată.

– Ne apropiem de Capul Hades! cântă o voce veselă, 
tulburându‑mi gândurile.

Ai crede că o mașină fără șofer i‑ar putea asigura 
pasagerului puțină liniște și pace, dar nu este așa. Când 
Loraxul m‑a luat de la Aeroportul Burlington cu două ore în 
urmă, sistemul de operare m‑a obligat să aleg un nume pentru 
șoferul virtual. Am refuzat toate apelativele sugerate și am 
tastat unul pe care l‑am ales personal: Nefericire.

– Sunt eu, Nefericire, amabilul tău șofer, a ciripit imediat 
vocea către mine și de atunci nu s‑a oprit nici măcar să respire, 
în mod simbolic.

Nefericire își continuă asaltul asupra urechilor mele.
– Dacă priviți spre stânga, domnișoară Chance, veți vedea 

că trecem pe lângă Capul Hades, unul dintre cele mai pitorești 
locuri din campus! 

Sigur, Nefericire. Observ panta abruptă și prăpăstioasă în 
timp ce luăm curba. Dacă prin pitoresc vrei să spui „mortal“.

Privesc insistent spre Capul Hades ce se întinde în depărtare 
ca un coșciug. Mi‑i închipui pe toți cei doisprezece elevi care 
au căzut peste buza prăpastiei. M‑am gândit să mă arunc și eu. 
Am visat că plutesc prin aer, știind că viața mea se va încheia 
curând. După tot ce s‑a întâmplat, cine m‑ar putea învinui? În 
vara care tocmai s‑a încheiat, la câteva ore după moartea celui 
mai bun prieten al meu, am înfruntat o avalanșă de sentimente 
greu de suportat. M‑am simțit o străină în propria mea minte, 
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încercând cumva să fac o oarecare ordine în ea. Am început prin 
a da diverse nume propriilor stări. De exemplu: „Un Zombie 
Tocmai Mi‑a Mâncat Trupul“, ceea ce înseamnă că parcă ai fi 
înghețat bocnă, tranchilizat și în proporţie de 94 la sută mort 
pe dinăuntru. Cel puțin asta este suportabilă, spre deosebire 
de „Scoateți‑mi Din Piept Cuțitul Ăla Cu Lamă Zimțată“, care 
este la fel de dureroasă pe cât sună. Mi‑am petrecut zile întregi 
rătăcind de colo până colo cu senzația că am fost înjunghiată 
în piept, iar cuțitul a rămas acolo. Din fericire, există pilule pe 
care pot să le iau pentru aceste suferințe, hibrizi farmaceutici ce 
îmi fac viața mai suportabilă. Luna trecută m‑am strecurat din 
cabinetul psihiatrului tatălui meu strângând în mână tubul cu 
medicamentele prescrise.

Scot o pastilă din buzunar pe care o înghit fără apă, apoi 
îmi apăs obrazul de geamul rece al mașinii. Uneori, faptul că 
simți anumite lucruri îți reaminteşte că eşti viu. Dar asta este 
mult prea greu de suportat.

În timp ce lăsăm Capul Hades în urmă și ne angajăm pe 
ultima porțiune a drumului spre Darkwood, îmi imaginez scena: 
Opresc maşina. Mă dau jos. Merg spre marginea prăpastiei. Închid 
ochii în timp ce vântul mă biciuieşte, iar apoi, fără nicio urmă de 
bravură, mă arunc. Și îi pun capăt. Exact cum a făcut şi Oliver 
acasă în California. În camera lui. Unde eu l‑am descoperit... 

– Ne apropiem de campusul Darkwood, mă smulge din 
amintiri vocea lui Nefericire. 

Fondată în 1927 de Cornelius Seymour, Academia 
Darkwood a rămas un bastion al elitei intelectuale vreme de 
mai bine de un secol...
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– Mulțumesc, o întrerup așezându‑mi mai bine pe nas 
ochelarii vechi ai mamei cu rama din carapace de broască‑ 
țestoasă. Am priceput.

– Îmi pare rău, domnișoară Chance. Eu...
– Emmaline, o întrerup. Dar poți să‑mi spui Emma.
– E o zi importantă, nu‑i așa, Emma? Din nou la școală! 

Să‑ți revezi prietenii și să începi orele. Și, bineînțeles – Clonele!
– Îmi pare rău, răspund ridicând din umeri. Pur și simplu, 

nu mă interesează copiile ADN ale câtorva adolescenți de liceu.
– Domnișoară Chance, bolborosește Nefericire, dar n‑ați 

urmărit transmisiunile de știri? Oamenii n‑au mai fost atât de 
entuziasmați de când astronauții au pus piciorul pe Marte!

– Dash, șoptesc în celularul meu, aparatul „bun la toate“ 
pe care îl port la încheietura mâinii ca să nu‑l pierd, nu putem 
să‑i închidem gura?

Vocea genialului meu asistent virtual răsună din micul 
ecran aflat la încheietura mâinii.

– Gura șoferului tău virtual nu poate fi închisă, răspunde 
Dash. Dar dacă ții neapărat, aș fi bucuros să‑l declar indezirabil. 

– Nu e necesar. Dar îți mulțumesc. 
Oftez și mă las pe spate pe banchetă, încercând să ignor 

monologul interminabil al lui Nefericire. Se pare că acesta nu 
se înșală. Clonele reprezintă o știre extrem de importantă. Țin 
capul de afiș al știrilor de săptămâni întregi, încă de când au 
sosit în această vară în Statele Unite, și s‑a anunțat că aveau să 
urmeze cursurile Academiei Darkwood, chiar alături de puștii 
după care fuseseră realizate. Nici nu e de mirare că întreaga 
țară este ca în transă. Șase elevi de la Academia Darkwood vor 
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fi colegi de clasă cu clonele lor, care au ADN‑ul identic cu al 
lor și cu care s‑au întâlnit pentru prima oară doar cu puțin 
timp în urmă. Eu, cea de altădată, aș fi manifestat mai mult 
interes pentru subiect, l‑aș fi bâzâit tot timpul în legătură cu 
asta pe Oliver, nerăbdătoare să‑l aud disecând fiecare frântură 
de informație despre modul straniu în care au fost crescute și 
despre existența lor neobișnuită. Dar în aceste zile nu‑mi pasă 
decât de un singur lucru: să țin la distanță senzația cuțitului cu 
lamă zimțată înfipt în piept.

Loraxul ajunge la baza unei coline și virează pe un drum 
cu pietriș ce duce printre tufișuri și pădure către centrul 
Academiei Darkwood.

– Mă întreb dacă te vei întâlni imediat cu ele... meditează 
Nefericire. Sau mai târziu, după ce fiecare se va instala în cam...?

– Putem să ascultăm știrile? îl întrerup brutal.
– Bineînțeles, Emma, mi‑ar plăcea și mie să aud ce se mai 

spune.
– De fapt, mă gândeam că ar fi plăcută niște muzică...
Dar Nefericire prinsese deja un post de știri și era evident 

că nu mă auzise. Nu aveam chef să repet, așa că m‑am lăsat din 
nou pe spătarul banchetei, ca să ascult.

– Este o plăcere să vă avem astăzi împreună cu noi, 
spunea o femeie distinsă a cărei imagine apare în câmpul meu 
vizual. Imaginea este aproape perfect tridimensională. Pentru 
ascultătorii noștri care nu sunt familiarizați cu activitatea lui, 
oaspetele nostru de astăzi este Jaeger Stanwick, un jurnalist 
cunoscut pentru implicarea lui în mișcarea proclonare.

– Mă bucur că mă aflu aici, spune o voce cunoscută. 
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În raza mea vizuală se materializează silueta lui Jaeger, 
arătând la fel de neîngrijit ca de obicei.

Îl recunosc nu numai pentru că a devenit faimos, sau 
mai degrabă infam, pentru părerile lui despre clonare. Jaeger 
este și tatăl uneia dintre cele mai bune prietene ale mele de la 
Darkwood: colega mea de cameră, Prudence Stanwick. Toată 
lumea îi spune Pru.

– Ne puteți oferi o opinie clară în legătură cu această zi 
memorabilă? insistă reporterul.

– Cuvântul memorabil nici măcar nu reușește să descrie 
în întregime acest eveniment, spune Jaeger. Sosirea acestor 
șase adolescenți la Academia Darkwood...

– Clonele, îl întrerupe reporterul. Adolescenții tocmai 
au transmis presei o declarație scrisă în care dezvăluie 
pseudonimul pe care și l‑au ales pentru cei din jur. Când 
au aflat pentru prima oară în ce împrejurări s‑au născut, au 
început să se adreseze unul altuia cu apelativul de „Clonă“.

Jaeger încuviințează printr‑un gest din cap.
– Cred că acești adolescenți și‑au dorit să preia controlul 

asupra modului în care lumea îi percepe. Prin faptul că ne‑au 
oferit – nouă și presei – un nume pentru ei, mai degrabă decât 
să ne permită să le născocim noi unul, ne arată că se consideră 
răspunzători pentru propriul destin. Și o fac cu un admirabil 
simț al umorului, aș putea adăuga. Dar după cum spuneam...

– Continuați...
– Sosirea acestor șase adolescenți la Darkwood poate fi 

considerată o oportunitate extraordinară.
– Cum așa?
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– Este șansa noastră să‑i primim cu brațele deschise în 
viețile noastre. Să le oferim spațiul și respectul pe care le merită, 
astfel încât să poată arăta lumii cine sunt.

– Și că nu ascund interese malefice? remarcă reporterul.
Jaeger se încruntă.
– Sunt băieți și fete, asemenea copiilor noștri, Demetria. 

La fel ca oricare alt adolescent din America, au țeluri și visuri, 
temeri și ambiții. Pot fi răniți profund. Pot simți durere, și 
iubire, și bucurie. Este timpul ca lumea să devină conștientă 
de acest lucru.

– Închide‑l! strig. Te rog. Mi se învârte capul de la toată 
discuția asta despre Clone.

– Ai terminat deja de ascultat? întreabă Nefericire. Știi 
deja tot ce este de știut despre ele?

– Nu, răspund eu, încercând să nu‑i permit lui Nefericire 
să mă afecteze. Nu este decât un robot; nu are ce să facă 
dacă a fost programat să fie deosebit de atent. Am ajuns. La 
Darkwood. Vezi?

– Aveți dreptate! Sunteți atât de perspicace, domnișoară 
Chance.

Rezist tentaţiei de a‑mi da ochii peste cap de exasperare 
în timp ce mașina trăgea în fața clădirii principale, un conac în 
stilul reginei Anne care pare ușor dezechilibrat, ca și când ar 
fi situat pe mai multe planuri suprapuse. În timp ce Loraxul se 
oprește la mică distanță în spatele celorlalte mașini ce înaintează 
încet în fața școlii, simt cum mă încordez. De‑a lungul aleii se 
înșiră colegi de clasă care se îmbrățișează și sporovăiesc. La fel 
ar fi trebuit să fiu și eu cu Oliver. Dar nu mai este posibil.
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Mașina argintie din fața noastră se oprește, iar din ea 
coboară o fată, legănându‑se pe cizmele ei cu tocuri înalte. 
O recunosc imediat. E Tessa Leroy. Nu suntem prietene, dar 
știu totul despre ea – de fapt, toată lumea știe. Minionă, ca 
o păsărică, Tessa este una din Grupul celor Zece. Este cu un 
an mai mare ca mine, în clasa a douăsprezecea, iar rezultatele 
școlare din ultimul an îi vor garanta, din nou, un loc în acel 
grup de elită. În ciuda statutului ei de membră a Grupului 
celor Zece, nimeni n‑o mai invidiază pe Tessa de când poliția a 
bătut la ușa casei familiei ei din Central Park West și l‑a arestat 
pe tatăl acesteia, Damian Leroy, pentru fraudă.

Loraxul ajunge încet în fruntea șirului de mașini. Este 
rândul meu.

– Un an școlar minunat! îmi urează Nefericire în timp ce 
îmi scot bagajele din portbagaj. Dacă aș fi în locul tău, aș arde 
de nerăbdare să mă întâlnesc cu Clonele! Mă întreb dacă una 
dintre ele nu‑ţi va fi colegă de cameră. Ar fi de‑a dreptul...

Închid portbagajul cu un clanc și îmi împing geanta pe 
roți direct spre mulțimea de elevi. Trec pe lângă o fată care 
afișează niște șuvițe împletite grozave și își poartă violoncelul 
pe umeri, pe lângă o elevă din clasa a zecea care înscrie noi 
membri în clubul LGBTQ din campus și pe lângă o altă fată 
pe care n‑o recunosc, probabil o boboacă din clasa a noua, 
care face reclamă unui bestseller, memoriile ei despre felul în 
care a crescut pe Stația Spațială Internațională. Nici măcar nu 
ne‑am despachetat bagajele, și puștii care mă înconjoară sunt 
deja nerăbdători să înceapă ceva, fac reclamă la audiții pentru 
musicalul toamnei, Hamilton, și recrutează membri pentru 
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câteva echipe sportive din campus. Nu sunt genul căreia să‑i 
placă activitățile extracurriculare – sportul mă plictisește cu 
lipsa lui de sens și n‑am fost niciodată foarte pricepută la 
vreun instrument muzical. Dar când vine vorba de numere 
sunt ca un robot, iar în clasa a opta am scris o povestire care 
a câștigat o mulțime de premii, așa că iată‑mă aici. Înscrisă la 
Academia Darkwood. Sigur, duc mai departe tradiția familiei –  
tatăl meu a învățat și el aici, cu mai mult de douăzeci de ani în 
urmă –, dar acest lucru nu este suficient să fii admis dacă nu 
ai anumite calități „suplimentare“. Nu că mi‑ar păsa de vreuna 
dintre chestiile astea de paradă. Nu mi‑a păsat nici înainte de 
moartea lui Oliver, și nu‑mi pasă nici acum.

Colegii de clasă mă blochează din toate părțile, așa că 
sunt obligată să mă opresc pe alee, incapabilă să‑mi croiesc 
drum spre clădirea în care se află camera mea. Fără să vreau, 
m‑am oprit lângă Tessa, care discută cu o altă celebritate 
a campusului, Madison Huxley. Cele două sunt tot timpul 
împreună, deși Madison – cu părul ei blond și mătăsos și fața 
perfect simetrică, fardată la greu – o eclipsează de obicei pe 
tovarășa ei mai puțin expansivă. Personal, găsesc că înfățișarea 
mai puțin strălucitoare a Tessei este mult mai atrăgătoare decât 
cea a lui Madison. Aș spune că Tessa este minunată, cu părul 
lung și mătăsos ca al mamei ei de origine asiatică și o anumită 
eleganță în mișcări – doar că pare să‑i lipsească personalitatea. 
Sunt surprinsă să‑i văd pe părinții lui Madison la câțiva metri 
distanță, consultându‑se cu directorul Ransom, conducătorul 
neînfricat al Academiei Darkwood. Îmbrăcat cu pantaloni sport 
cu pense în față și o haină fumurie cu petice la coate, acesta este 
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un personaj plăcut, deși astăzi nu văd pe fața lui nici urmă din 
zâmbetul caracteristic. Este cât se poate de protocolar. 

– Domnule și doamnă Huxley, îl aud spunând pe direc ‑
torul Ransom, ultimul lucru pe care mi‑l doresc este să deranjez 
vreuna dintre familiile remarcabile...

Bianca Huxley își netezește taiorul Chanel.
– Nu m‑am îndoit niciodată de devotamentul dumnea‑

voastră față de Darkwood – nici măcar o dată în toți acești ani. 
Dar de această dată mă simt datoare să pun piciorul în prag.

Directorul Ransom își apasă vârfurile degetelor unele de 
altele, iar sprâncenele i se încruntă. 

– Pur și simplu, repet ce am spus și presei. Eu am încredere 
în acești băieți și în aceste fete și cred că merită o șansă.

E limpede cine sunt aceştia: Clonele. Ransom se referă la 
decizia lui de a‑i invita la Darkwood, în ciuda evenimentelor 
controversate legate de nașterea lor.

– Cu tot respectul, nu suntem de acord cu dumneavoastră, 
domnule Ransom, spune hotărât Bob Huxley. Iar dacă îmi dați 
voie să vorbesc deschis...

– Vă rog.
Directorul Ransom îi face un semn cu mâna să continue. 
– Soția mea și cu mine avem de gând să informăm 

consiliul de conducere că nu suntem de acord cu decizia 
dumneavoastră, continuă domnul Huxley. Și, în consecință, 
vom diminua în mod corespunzător donația noastră pentru 
școală. Mă tem că nu prea aveți mijloace prin care să ne faceţi 
să ne răzgândim, în afară de cazul în care îi trimiteţi pe acești 
adolescenţi acolo de unde au venit.
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– Știți că nu pot face acest lucru. De‑a lungul istoriei 
sale, Darkwood a acordat întotdeauna o importanță deosebită 
conceptelor de integrare și reprezentare. Aici vin elevi din toate 
mediile socioeconomice – toate rasele, religiile și orientările 
sexuale. Acesta este motivul pentru care cred că acești elevi 
se vor dezvolta aici mai mult ca în orice alt loc. N‑o să mă 
răzgândesc...

– Atunci nu ne lăsați nicio alternativă. Bianca? Este 
timpul să plecăm.

Domnul Huxley își cuprinde protector soția cu brațul, 
se întorc cu intenţia să plece și o sărută de rămas‑bun pe 
Madison înainte de a se urca în uriașa lor limuzină Tesla. 
V‑am spus, oare, că soții Huxley nu sunt oameni obișnuiți? 
Robert „Bob“ Huxley a fost vicepreședinte al Statelor Unite ale 
Americii. Bianca Huxley profită de statutul ei de fostă soție de 
vicepreședinte ca să candideze pentru un post de senator de 
Texas. Sondajele preliminare arată că va câștiga.

– Am întâlnit‑o, îi spune Madison Tessei. Acum câteva 
săptămâni. 

– Pe cine? întreabă aceasta scotocind prin geantă, cu un 
aer plictisit.

– Pe clona mea. Bineînțeles că am și eu una. A venit la noi 
acasă. Părinții mei i‑au dat bani și au avertizat‑o să nu‑și mai 
arate niciodată fața – fața mea – pe acolo.

– Așadar, ea nu vine la Darkwood?
– Bineînțeles că nu. Dacă opinia publică descoperă că am 

o clonă, cariera politică a mamei mele este încheiată.
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– Și atunci unde se va duce clona ta? întreabă Tessa, 
ridicându‑și, în sfârșit, privirea din geanta ei de piele.

– Cui îi pasă atât timp cât n‑o s‑o mai vedem niciodată?
În acel moment, Tessa observă că sunt acolo și am auzit 

fără să vreau conversația lor. Mă fixează cu privirea. Madison 
o imită.

Simt cum mi se întoarce stomacul de greață. Senzația de 
cuțit cu lamă zimțată începe să‑mi pulseze în piept. O șterg 
iute de acolo și îmi croiesc drum prin mulțimea de elevi către 
Chiparos, unde este camera mea. Clădirea se află chiar după un 
pâlc de copaci, la nord de clădirea principală. Chiparosul, care a 
servit odinioară drept reședință a servitorilor, are o arhitectură 
la fel de mohorâtă ca restul clădirilor de la Darkwood din cauza 
exteriorului din piatră cenușie și a turnului poligonal ce pare 
strâmb, de parcă ar fi gata să se prăbușească în orice moment, 
luând cu el întrega clădire de dormitoare.

Îmi târăsc bagajele către camera mea, apoi trec rapid prin 
fața senzorului cheia mea de aur. Încuietoarea se deschide 
cu un sunet muzical în timp ce eu mă prăvălesc înăuntru. 
Camera mea nu s‑a schimbat de când am fost aici ultima dată, 
în luna mai. Nu sunt prea multe lucruri de văzut, dar, chiar și  
cu mobilierul minimalist, însă eficient, și o singură fereastră cu 
vederea spre Lacul Negru, îmi oferă senzația că sunt acasă mai 
mult decât adevăratul meu cămin. Bineînțeles că în mare parte 
nu ceea ce se află aici îmi dă această senzație, ci mai degrabă 
cine. Pru. Prietena tuturor. Dar mai ales a mea.

Lasă jos cartea pe care o citește și sare în picioare atunci 
când mă vede.
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– Emma... 
N‑o las să‑și termine gândul.
– Hm, spun eu în timp ce îmi las bagajele lângă pat. Am 

uitat complet că Madison și Tessa figurează încă pe lista pentru 
transplant.

Pru se încruntă.
– Lista pentru transplant? Ce transplant?
– Știi tu. Mă prăbușesc pe salteaua lăsată. Ca să primească 

niște inimi ce bat cu adevărat.
Pru schițează o jumătate de zâmbet în timp ce ochii 

căprui i se luminează.
– Acum ce‑au mai făcut?
– În afară de faptul că de fiecare dată când deschid gura și 

expiră fumuri toxice de elitism contribuie la schibarea climei? 
Totul.

Îmi scot pantofii și sunt gata să mă prăbușesc pe spate 
pe pat când mă trezesc cu brațele lui Pru în jurul meu, 
strângându‑mă atât de puternic încât de‑abia pot respira. Nu 
trebuie s‑o întreb pentru ce mă strânge așa de tare, de parcă 
viața ei ar depinde de acest lucru. Știu deja. Se gândește la ceea 
ce s‑a întâmplat și la cele 843 de lucruri pe care vrea să mi 
le spună și nu poate. E‑n regulă. Deja mi le‑a spus, astă‑vară, 
într‑un mesaj cu subiectul: „Re: RE: RE: RE: FWD: Oliver“.

– Ar fi trebuit să mă lași să vin în California, îmi spune 
Pru, dându‑mi, în cele din urmă, drumul. Mi‑aș fi dorit să fiu 
prezentă la înmormântarea lui Ollie, Emma. Mă simt atât de 
îngrozitor că am lipsit...

– A trebuit să ai grijă de mama ta. Ea avea nevoie de tine. 
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În niciun caz nu aș fi lăsat‑o pe Pru să plece de lângă 
mama ei, nu atunci când era afectată de un cancer atât de rar 
încât nici măcar nanoroboții nu‑i puteau anihila efectele. 

– Cum se simte? N‑am mai primit vești de la tine de două 
săptămâni. Am fost îngrijorată că nu ai mai dat niciun semn 
de viață... Vocea mi se pierde treptat, fiindcă nu vreau să spun 
cuvintele cu voce tare. Am crezut că mama ta a murit.

Pru își îndepărtează de pe ochi o șuviță din părul negru 
ondulat.

– Se simte bine. Medicii cred că acest nou tratament o să 
dea rezultate.

– Asta e bine, spun. 
Îi sunt recunoscătoare lui Pru; în afară de Oliver, ea este 

singura persoană pe care, de fapt, o suport lângă mine. Cu 
toate acestea, mă îndepărtez de ea, simțind că mă podidesc 
lacrimile, fierbinți și grăbite. Îmbrățișarea prietenei mele mi‑a 
înfipt cuțitul zimțat adânc în piept și, oricât de mult aș iubi‑o 
pe Pru, tot ceea ce îmi doresc este să fiu singură.

– Sunt atât de obosită, spun, mă întind pe spate și închid 
ochii. Trebuie să mă odihnesc.

– Ne vedem la întrunire, spune Pru, în timp ce eu îmi 
acopăr ochii cu brațul pentru a accentua impresia de oboseală 
și aștept ca ea să se strecoare afară din cameră. Și Emma... 
adaugă Pru zăbovind în cadrul ușii. Îmi pare rău.

Când aud ușa închizându‑se în urma ei, mă ridic. Somnul 
este iadul meu personal, dar Pru nu are de unde să știe că fac 
aproape tot ce pot ca să evit să fiu în stare de inconștiență. 
Niciodată nu știu ce, sau pe cine, aș putea întâlni în visele mele. 
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Îmi iau șlapii în picioare, mă duc glonţ la ușă și mă uit pe 
hol să fiu sigură că Pru a plecat, apoi ies afară. Înaintez pe o alee 
umbroasă către un mic luminiș de lângă lac. În timp ce merg, 
văd cu ochii minţii pietrele suficient de mari ca să ne așezăm 
pe ele și peticul de nămol unde eu și Oliver ne întâlneam după 
ultima oră de clasă a zilei. Eu îl tachinam cu această întâlnire 
spunând că era un flirt, iar el îmi spunea că sarcasmul meu o 
să mă facă, practic, incapabilă să mai zâmbesc cu adevărat. Eu 
l‑aș fi împins, iar el s‑ar fi rostogolit pe spate... Am fi râs atât 
de tare, fără să ne imaginăm vreo clipă că bucuria noastră era 
pe cale să dispară pentru totdeauna.

Amintirile despre Oliver îmi inundă inima ca o rană 
sângerândă. Lumina soarelui, ochii cenuşii, bretonul moale, 
zâmbetul încrezător, picioarele, brațele, iarba, genunchii, 
corpuri rostogolindu‑se, visuri cu ochii deschişi, cincizeci de ani, 
cincizeci de ani – o să fiu cel mai bun prieten al tău pentru mai 
mult de cincizeci de ani. Și după aceea? Va trebui să mă rogi din 
nou să fim.

Mă opresc brusc, când ajung la vechiul nostru loc. Nu 
sunt singură.

Sunt trei din Grupul celor Zece, la vreo trei sau cel mult 
cinci metri de mine. Prezența lor – existența lor – face să îmi bată 
inima mai să‑mi spargă pieptul. Rămân nemișcată, privindu‑i și 
studiindu‑i. Nu cred că mă pot vedea, nu încă –, dar eu îi văd.

Sunt câţiva dintre ei, iar una este Tessa. Doar că îmi pot 
da seama că nu este ea. Are același păr lung, castaniu. Aceleași 
trăsături elegante și fragile. Dar hainele ei sunt simple și 
demodate. Poartă o cămașă închisă cu nasturi până jos și o 
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fustă neagră, amândouă atât de... banale. Nu mi‑o pot imagina 
niciodată pe Tessa îmbrăcată cu ele. Iar părul fetei – e strâns 
la spate într‑o coadă, așa cum purtam în școala primară. Are 
ceva de fetiță în ea. Ceva naiv. E o clonă. Sunt sigură de asta.

Vorbesc în șoaptă și nu sunt suficient de aproape încât să 
le disting cuvintele. Dar o urmăresc pe Tessa care se adresează 
unei alte fete. Îmi trebuie o clipă ca să înțeleg ceea ce văd. 
Pentru că fata căreia clona Tessei îi vorbește nu este o fată 
oarecare. Este prietena mea Pru.

Nu, nu este Pru. Ea era în camera noastră acum zece 
minute, îmbrăcată cu pantaloni de trening și hanorac, ambele 
de firmă. Fata asta nu este Pru. Fata asta este clona ei, copia ei. 
Fata care se află la trei metri de mine este subțire și delicată, 
în timp ce colega mea de cameră este atletică și zveltă. Pru are 
întotdeauna părul ciufulit și rebel, pe când această fată poartă 
părul cârlionțat strâns la spate într‑un coc. Vorbește liniștită cu 
ceilalți. Nu zâmbește.

Nu ar trebui să fiu surprinsă că Pru, fiica unui om care 
și‑a făcut o reputație din apărarea clonelor în fața națiunii, 
are o copie identică. Dar sunt. Pentru ce nu mi‑a spus? Sunt 
foarte agitată. Dar măcar ştie? Sunt atât de nerăbdătoare să 
aflu. Aproape că îmi vine s‑o sun. Dar chestia asta este prea 
importantă. Pot aștepta câteva minute s‑o văd în persoană.

A treia clonă este clona unui alt băiat din clasa mea, Jake 
Crowe. Are același păr negru ca Jake, aceeași piele smeadă și 
aceeași față atrăgătoare. Aceeași constituție fizică – nu prea 
subțire, nu prea musculos. Dar expresia diabolică, pentru care 
lui Jake i‑au trebuit ani buni ca să și‑o perfecționeze, lipsește la 
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el cu desăvârșire. Chipul acestui băiat este împovărat și poartă 
din plin semnele sacrificiului și ale greutăților.

Mă simt atrasă de ei. Vreau să știu ce își spun pe un ton 
șoptit și conspirativ. Cu mai puțin de o oră în urmă, prea puțin 
mă interesau Clonele. În această clipă, sunt mai mult decât 
interesată. În minte mi se învârt o grămadă de întrebări. Vreau 
să știu totul despre ele. Unde au crescut? Cum a fost? Ce cred 
despre Darkwood...

– Te simți bine, Emma? mă întreabă Dash.
– Bineînțeles, îi răspund încet, ușurată că el nu are cum să 

știe că spionez Clonele. Mă simt ca o intrusă. Ca și când aș da 
buzna peste un moment intim pe care nu am dreptul să‑l văd. 
Sunt bine, mă eschivez ușor. De ce mă întrebi? 

– Ai pulsul ridicat. Bănuiesc că te gândești la Oliver.
– Tot timpul, șoptesc eu, neputând să‑mi iau privirea de 

la Clone.
– Întrunirea începe în zece minute, îmi amintește Dash. 

Ar fi bine să nu întârzii.
– Mulțumesc, Dash, îi spun și privesc în jos spre telefon 

trecându‑mi degetul peste ecran pentru a șterge notificarea 
despre întrunire și a‑i închide gura robotului meu.

Până când apuc să‑mi ridic privirea de pe telefon, Clonele 
au dispărut.




