


LEE CHILD s-a nãscut în1954 la Coventry, în Anglia.
Urmeazã liceul la Birmingham (într-o venerabilã
instituþie frecventatã cândva de J.R.R. Tolkien) ºi
studiazã dreptul la Sheffield. Lucreazã cu jumãtate
de normã într-un teatru, apoi se angajeazã la
studiourile de televiziune Granada din Manchester.
Este concediat în 1995, dupã optsprezece ani de
muncã asiduã ºi o activitate sindicalã deloc pe gustul
patronilor. Cititor pasionat încã din copilãrie, Child
transformã criza în ocazie: îºi cumpãrã hârtie ºi pixuri
ºi se apucã sã scrie. Rezultatul: Capcana Margrave
(Killing Floor, 1997), primul roman cu Jack Reacher,
succes instantaneu în Marea Britanie ºi SUA. Cele
zece romane care i-au urmat pânã acum au urcat, fãrã
excepþie, pe primele locuri în clasamentele de
vânzãri ºi au fost publicate în zeci de þãri.

De acelaºi autor:
CAPCANA MARGRAVE
SÃ NU GREªEªTI



LEE CHILD

Evadare 
imposibilã

Traducere din englezã ºi note de
RADU-MIHAIL GRECEANU



Dacã aº face o listã cu toate felurile în care mã ajutã,
dedicaþia ar fi mai lungã decât cartea de faþã. 

Aºa cã n-o sã spun decât: 
„Soþiei mele, Jane, cu multe mulþumiri.“ 



UNU

Nathan Rubin a murit fiindcã a vrut s-o facã pe
eroul. Nu e vorba despre genul acela de efort susþi-
nut, care îþi aduce o medalie în rãzboi, ci de izbuc-
nirea de furie care nu dureazã mai mult de o fracþiune
de secundã, dar te poate lãsa mort în mijlocul strãzii. 

A plecat de acasã devreme, cum fãcea întotdea-
una, ºase zile pe sãptãmânã, cincizeci de sãptãmâni
pe an. Un mic dejun frugal, potrivit unui bãrbat nu
prea înalt, rotunjor, care, deºi  trecut de patruzeci de
ani, vrea sã rãmânã în formã. O lungã distanþã, par-
cursã pe coridoarele acoperite cu mochetã ale casei
de lângã lac, ºi ele potrivite pentru cineva care câºtigã
câte o mie de dolari în fiecare dintre cele trei sute de
zile lucrate. O apãsare pe butonul care deschidea uºa
garajului ºi o rãsucire a încheieturii pentru a porni
motorul silenþios al sedanului sãu de import. Un CD
în casetofon, marºarierul de pe aleea cu pietriº, o frânã
slabã, o uºoarã împingere a schimbãtorului de viteze,
o apãsare a pedalei de acceleraþie ºi ultimul drum din
viaþa lui era pe cale sã înceapã. Într-o dimineaþã de
luni, la ora 6.49. 

În drum spre birou, a prins mereu verde la sema-
for, ºi cel mai probabil asta i-a fost ºi cauza morþii.
Cu alte cuvinte, când îºi parcã maºina pe locul sãu
aflat în spatele clãdirii de birouri,  din preludiul fugii
în si minor a lui Bach mai erau exact 38 de secunde.
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Rãmase nemiºcat, ascultându-l pânã ce ultimele acor-
duri de orgã se pierdurã în tãcere, ceea ce înseamnã
cã, în clipa în care a coborât din maºinã, cei trei se
aflau destul de aproape ca el sã-ºi fi dat seama de
intenþiile lor. Le aruncase o privire. Ei priviserã în altã
parte ºi îºi schimbaserã ritmul, trei bãrbaþi mergând
în acelaºi pas, ca niºte dansatori sau soldaþi. El o
pornise cãtre clãdire. Apoi se oprise. Aruncase o
privire înapoi. Cei trei erau lângã maºina lui. Încer-
cau uºile.

— Hei! strigã el.
Era acel strigãt scurt, universal, ce poate exprima

surpriza, mânia, sfidarea. Genul de strigãt pe care-l
scoate din instinct un cetãþean serios, dar naiv, când
se întâmplã ceva ce nu ar trebui sã se întâmple. Genul
de strigãt instinctiv din cauza cãruia un cetãþean serios,
dar naiv este ucis. Se trezi cã o ia înapoi spre maºinã.
Deºi erau trei la unu, dreptatea era de partea lui ºi
asta-i dãdu încredere, fãcând-l sã se îmbãþoºeze. Co-
pleºit de furie, se întoarse cu aerul cã era stãpân pe
el ºi gata de luptã.

Dar acestea nu erau însã decât sentimente iluzorii.
Un tip molâu, dintr-o suburbie, ca el, nu ar fi putut
fi niciodatã stãpân pe o situaþie ca aceea. Forþa lui nu
depãºea nivelul dobândit la un club de fitness. Era
ca ºi cum n-ar fi fost. La prima loviturã mai puternicã
muºchii sãi abdominali cedarã. Capul i se deplasã
înainte ºi apoi îi cãzu în piept, încheieturile dure îi
fãcuserã terci buzele ºi-i zdrobirã dinþii. Fu prins
într-un vârtej de mâini aspre, braþe înnodate ºi ridicat
în aer ca ºi cum ar fi fost uºor ca un fulg. Cheile îi
furã smulse din mânã ºi primi o loviturã puternicã
peste ureche. Gura i se umplu de sânge. Se prãbuºi
peste capotã ºi simþi cum niºte bocanci grei îl izbeau
în spate. Apoi în stomac. Apoi în cap. Vederea i se
întunecã, asemeni unui televizor într-o furtunã.
Lumea dispãru din faþa ochilor sãi. Se prãbuºi
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devenind o linie subþire ºi fierbinte, iar apoi pulve-
rizându-se în neant.

Muri deci din cauza unei fracþiuni de secundã în
care o fãcuse pe eroul. Dar nu imediat. Muri mult mai
târziu, dupã ce fracþiunea de secundã de eroism pãlise
ºi fusese înlocuitã de ore îndelungate de spaimã gâ-
fâitã ºi înecatã în nefericire. ªi dupã ce lungile ceasuri
de spaimã explodaserã în nesfârºite minute de panicã
nebuneascã. 

Jack Reacher rãmãsese în viaþã pentru cã fusese
prudent. Fusese prudent pentru cã îl ajunsese un
ecou din trecut. Avea un trecut extrem de bogat, iar
ecoul venea din cea mai întunecatã parte a acestuia.

Slujise treisprezece ani în armatã ºi nu fusese rãnit
decât o singurã datã, ºi atunci nu de un glonþ. Ci de
un fragment din maxilarul unui sergent de marinã.
Reacher fusese transferat la Beirut, într-o bazã ame-
ricanã de lângã aeroport. Baza fusese bombardatã din
camioane dotate cu lansatoare de rachete. Reacher
stãtea la poartã. Sergentul de marinã fusese cu o sutã
de metri mai aproape de locul exploziei. Fragmentul
de maxilar era tot ce mai rãmãsese din tipul respectiv.
L-a lovit pe Reacher, aflat la o sutã de metri mai
încolo, ºi i s-a rãsucit în maþe ca un glonþ. Chirurgul
militar care l-a peticit pe Reacher i-a spus mai târziu
cã avusese noroc. Cã un glonþ adevãrat în intestine
s-ar fi fãcut simþit mult mai rãu. Acesta era ecoul
care-l ajunsese din urmã pe Reacher ºi devenise deo-
sebit de atent, deoarece, treisprezece ani mai târziu,
un revolver avea  sã fie aþintit drept cãtre stomacul
sãu. De la o distanþã de circa patru centimetri. 

Revolverul era un automat de nouã milimetri.
Unul nou-nouþ. Încã se vedea pe el uleiul cu care fu-
sese uns. Era þinut undeva jos, chiar în dreptul vechii
lui cicatrice. Cel care-l mânuia arãta, mai mult sau
mai puþin, cã ºtia bine ce face. Siguranþa era înlãturatã.
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Þeava nu tremura câtuºi de puþin. Mâna nu era
încordatã. Degetul de pe trãgaci era gata sã treacã la
treabã. Lui Reacher îi era acum limpede. Îºi concen-
trase întreaga atenþie asupra degetului de pe trãgaci.

Stãtea lângã o femeie. O þinea de braþ. Nu o vã-
zuse niciodatã înainte. ªi ea se uita la un revolver de
nouã milimetri identic. Aþintit cãtre propriul ei
stomac. Tipul ãsta era mai încordat decât al lui. Nu
pãrea sã se simtã în largul lui. Arãta destul de îngri-
jorat. Revolverul îi tremura din cauza încordãrii.
Unghiile de la degete fuseserã roase. Un tip nervos,
iritabil. Stãteau toþi patru pe stradã, trei dintre ei
nemiºcaþi ca niºte statui, iar al patrulea þopãind uºor
de pe un picior pe altul.

Se aflau la Chicago. În centrul oraºului, pe un tro-
tuar aglomerat, într-o luni, ultima zi din iunie. Ziua
în amiaza mare, în lumina strãlucitoare a soarelui de
varã. Întreaga situaþie se materializase într-o fracþiune
de secundã. Se întâmplase într-un mod care n-ar fi
putut fi aranjat dinainte nici într-un milion de ani.
Reacher mergea în josul strãzii, fãrã nici o þintã, nici
prea repede, nici prea încet. Era pe punctul de a trece
de uºa unei curãþãtorii chimice cu vitrina la stradã.
Uºa se deschisese ºi un baston vechi de metal zdrãn-
gãnise pe trotuar, chiar în faþa lui. Îºi ridicase privirea
ºi vãzuse cã în uºã stãtea o femeie. Era pe punctul
de a lãsa sã-i cadã un braþ de nouã pungi de curãþã-
torie. Avea pânã în treizeci de ani, era îmbrãcatã
scump, brunetã, atrãgãtoare, sigurã pe sine. Cu un
fel de defect la picior. Un fel de ranã. Se cunoºtea
dupã poziþia ei ciudatã cã are dureri. Îi aruncase o
privire de genul „Nu v-ar deranja“, iar el îi rãspunsese
cu o privire de tipul „Nici o problemã“ ºi se aplecase
sã ridice bastonul metalic. Luase de la ea cele nouã
pungi cu o mânã ºi îi dãduse bastonul cu cealaltã.
Îºi aruncase pungile pe umãr, simþind cum cele nouã
umeraºe metalice îi intrau în deget. Ea sprijinise
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bastonul de trotuar, fixându-ºi antebraþul în suportul
de metal îndoit. El îi oferise braþul. Ea fãcuse o pauzã.
Apoi, dãduse din cap încurcatã, iar el o luase de braþ,
lãsând sã treacã un moment ºi simþindu-se util, dar
jenat. Apoi, se întorseserã sã plece. Reacher îºi imagi-
nase cã nu va trebui sã facã decât câþiva paºi alãturi
de ea pânã ce se va simþi din nou sigurã pe picioare.
Apoi, i-ar fi lãsat braþul ºi i-ar fi înapoiat pungile cu
haine. Numai cã se întorsese drept spre cei doi tipi
cu automate de nouã milimetri.

Toþi patru stãteau faþã în faþã, în perechi. Ca patru
oameni care iau masa împreunã într-un separeu înghe-
suit dintr-un restaurant cu autoservire. Cei doi tipi
cu revolvere erau amândoi albi, bine hrãniþi, cu înfã-
þiºare vag militarã, oarecum asemãnãtori. De înãlþime
medie, cu pãr castaniu tuns scurt. Mâini mari, muscu-
loase. Feþe mari, care ieºeau în evidenþã, trãsãturi
impasibile, trandafirii. Expresii încordate, ochi tãioºi.
Tipul nervos era mai scund ºi pãrea genul care-ºi
consumã energia fãcându-ºi griji. Amândoi purtau
cãmãºi în pãtrãþele ºi geci de poplin. Stãteau acolo,
unul lipit de celãlalt. Reacher era mult mai înalt decât
ceilalþi trei. Putea vedea de jur împrejur, peste capetele
lor. Stãtea acolo, surprins, cu hainele femeii agãþate
pe umãr. Femeia se sprijinea în cârja ei ºi privea scena
în tãcere. Cei doi îºi þineau revolverele aþintite asupra
lor. De aproape. Lui Reacher i se pãrea cã cei doi stã-
teau aºa de o lungã bucatã de vreme. Dar ºtia cã sen-
zaþia era înºelãtoare. Probabil cã nu trecuse mai mult
de o secundã ºi jumãtate.

Tipul din faþa lui Reacher pãrea sã fie ºeful. Cel
mai înalt. Cel mai calm. Se uita când la  Reacher, când
la femeie, arãtând cu þeava revolverului cãtre mar-
ginea trotuarului.

— Treci în maºinã, târfã, spuse. ªi tu, boule. 
Vorbea repede, dar cu calm. Cu autoritate. Reacher

nu remarcã nici un accent. Poate unul uºor californian,
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