Anca Maria Mosora s-a nãscut în 1978, la Braºov. A studiat
filozofia la Bucureºti, a susþinut un master în filozofie.
Romanul sãu de debut, Arhanghelii nu mor (Humanitas,
Bucureºti, 2005), a fost bine primit de criticã ºi recompensat
de revista Cuvântul cu Premiul pentru debut literar.
În 2007 publicã la Humanitas cel de-al doilea roman al sãu,
Reality Game Show. Ambele cãrþi semnate de autoare au fost
deja traduse în limba cehã.
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Maria Caropol intrã în cabinetul lui Sever în cea
de-a patra dimineaþã de iarnã adevãratã. Afarã se pusese
pe viscolit aºa cum rar vedeai în Bucureºti. Se zvonea
cã o astfel de zãpadã nu mai cãzuse de peste cincizeci de
ani. Circulaþia se blocase în rãstimp de câteva minute
ºi nu mai pornise nici câteva zile mai târziu, cu toate
intervenþiile, e drept, timide ale autoritãþilor.
Totul a durat mai bine de douã sãptãmâni care,
pentru toatã lumea, contaserã cât o iarnã de poveste ce
ameninþa sã treacã de partea coºmarului sau cel puþin
a suprarealismului sublimat invers, din artã în viaþa
realã. Depindea numai de perspectiva din care erai dispus sã priveºti ºi, fãrã doar ºi poate, de natura fiecãruia
dintre noi, înclinatã fie spre reverie, fie spre calculul
rece al fiecãrei clipe. În unele zile puteai lesne sã te laºi
în voia fanteziilor de gura sobei ºi sã visezi cu ochii
deschiºi, însã în mai toate celelalte nu fãceai decât sã
bombãni îmbufnat sau sã înjuri birjãreºte ºi fãrã teamã – cãci era deja o stare generalizatã – fãcându-þi loc
prin zãpada murdarã, prin traficul infernal, care nu
se potolise în ciuda rugãminþilor, ameninþãrilor ºi
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amenzilor care începuserã sã curgã din partea oficialilor responsabibli.
Lucrul cel mai neplãcut în acele zile care nu aveau
sã-ºi mai afle pereche decât peste vreo zece ani ºi într-o
cu totul altã parte a þãrii, a fost cã, din motive deloc
de poveste, timpul a luat-o razna cu totul. Pe o perioadã de douã sãptãmâni nu a mai existat întâlnire care
sã fie respectatã, termen care sã nu fie supus relativitãþii, deplasare care sã poatã fi estimatã în vreun fel.
Totul, mai puþin rãsãritul ºi apusul soarelui, o luase
razna ºi pânã ºi cele douã, cu toatã strãdania lor de a
respecta marile programe universale, nu reuºeau întotdeauna sã ajungã la noi prin pânza deasã de viscol tras
ca o draperie peste întregul oraº ºi printre luminile
portocalii ale oraºului, ce pãreau sã funcþioneze fãrã
întrerupere. Între aceste douã repere, aproape orice se
putea întâmpla. Iar oamenii, nimic de mirare în asta,
s-au deprins repede cu degringolada ºi cu o nouã notã
adãugatã vieþilor, aproape boemã, asta dacã nervii
rezistau. Dar, ºi dacã nu o fãceau, prea multe alternative nu existau, aºa cã cel mai sãnãtos era sã te miºti
atât ºi aºa cum puteai, fãrã sã ai nici o garanþie ºi, în
general, fãrã sã te aºtepþi la nimic altceva decât repetate surprize, dintre cele mai neaºteptate.
Pe aceastã vreme predispunând egal atât la glume
proaste, cât ºi la visãri poetice, Maria Caropol ajunsese
la timp la controlul pentru care fusese programatã.
Nimic neobiºnuit pentru compania unde lucra sã-ºi
trimitã angajaþii la controale periodice. Cu toate acestea, era ceva mai mult decât un control de rutinã,
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