
– Cunoşti patru oameni care ţi-ar putea trimite un picior
tăiat? Patru?

Strike vedea expresia îngrozită a lui Robin reflectată în
oglinda rotundă de lângă chiuvetă, unde el se bărbierea.
Poliţia luase în sfârşit piciorul, Strike declarase că munca
se suspendă pe ziua aceea şi Robin rămăsese la măsuţa me-
laminată din bucătăria americană din apartamentul său,
cu o a doua cană de ceai în mână.

– Ca să fiu sincer, spuse el răzându-şi ţepii de pe bărbie,
cred că sunt doar trei. Cred că am făcut o greşeală că i-am
spus lui Wardle de Malley.

– De ce?
Îi spuse lui Robin povestea scurtului său contact cu acel

infractor de profesie, care îşi datora, în parte, ultima şedere
în închisoare mărturiei lui Strike.

– ...deci acum Wardle e convins că Banda din Harringay
a aflat cine sunt eu, dar eu am plecat în Irak la puţin timp
după depunerea mărturiei şi încă n-am auzit ca un ofiţer
de la DIS să fie deconspirat că a depus mărturie la tribunal.
Plus că versurile cântecului nu trimit la Cioclu’. Nu e un
tip căruia îi plac tuşele subtile.

– Dar a mai tăiat bucăţi din oamenii pe care i-a omorât?
întrebă Robin.

– O dată, din câte ştiu, dar, spuse Strike trăgând de
timp, ţine cont că cine a făcut asta, indiferent cine ar fi,
nu neapărat a omorât pe cineva. Piciorul putea proveni de
la un cadavru deja existent. Putea fi deşeu sanitar. Wardle
o să verifice toate lucrurile ăstea. N-o să aflăm prea multe
până când nu examinează criminaliştii.

Preferă să nu amintească groaznica posibilitate ca picio-
rul să fi fost luat de la o persoană încă în viaţă.

Urmă o pauză în care Strike îşi clăti aparatul de ras la
chiuveta din bucătărie, în timp ce Robin privea pe fereas-
tră, adâncită în gânduri.

– Ei bine, trebuia să-i spui lui Wardle despre Malley,
spuse Robin întorcându-se spre Strike, care îi prinse pri-
virea în oglinda de bărbierit. Adică, dacă el a mai trimis
cuiva o... ce anume a trimis?

Robin vorbea puţin agitat.
– Un penis, spuse Strike.
Se clăti pe faţă şi se şterse cu un prosop, apoi continuă.
– Da, poate că ai dreptate. Dar, cu cât mă gândesc mai

mult la asta, cu atât sunt mai sigur că nu e el. Mă întorc
într-o clipă – vreau să-mi schimb cămaşa. I-am smuls doi
nasturi când ai ţipat.

– Scuze, spuse Robin absentă.
Strike dispăru în dormitor.
Robin se uită în jurul ei, în camera în care stătea, în

timp ce bea ceai. Nu mai fusese niciodată în apartamentul
de la mansardă al lui Strike. Până atunci, cel mult bătuse
la uşă ca să îi transmită mesaje sau, în unele dintre cele
mai aglomerate şi nedormite perioade ale lor, ca să-l tre-
zească. Bucătăria-sufragerie era înghesuită, dar curată şi
ordonată. Practic, nu existau niciun fel de indicii ale per-
sonalităţii: căni desperecheate, o cârpă de şters vasele îm-
păturită lângă ochiul aragazului, nicio fotografie sau ceva
decorativ, în afara unui desen de copil cu un soldat, care
fusese prins pe una dintre mobilele de perete.
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de CIPRIAN ȘIULEA

ROBERT GALBRAITH 

Carieră malefică
(fragment)

Four winds at the Four Winds Bar,
Two doors locked and windows barred,
One door left to take you in,
e other one just mirrors it…

Blue Öyster Cult, „Astronomy”1

Robert Galbraith este pseudonimul cunoscutei scrii-
toare J. K. Rowling, autoarea celebrei serii Harry Potter.
Iniţial, secretul adevăratei identităţi a autorului a fost păs-
trat perfect, astfel că primul roman semnat Galbraith 
a fost respins de câteva edituri, dar după publicare s-a
vândut relativ bine şi s-a bucurat de apreciere chiar şi 
nainte de aflarea secretului. Sub acest pseudonim au

apărut până acum trei romane poliţiste, toate avându-l
ca personaj principal pe Cormoran Strike, un anchetator
al diviziei de investigaţii speciale a Poliţiei Militare britanice.
În Carieră malefică, ultimul din această serie, Cormoran
Strike şi partenera lui Robin Ellacott investighează un caz
deosebit de complex şi de macabru.



– Cine a făcut desenul? întrebă ea atunci când Strike
reapăru cu o cămaşă curată.

– Nepotul meu, Jack. Din cine ştie ce motiv, îi place
de mine.

– Nu face pe naivul.
– Nu fac. Nu ştiu niciodată ce să le spun copiilor.
– Deci tu crezi că ai cunoscut trei oameni care ar fi putut

să...? începu Robin iar.
– Vreau să beau ceva, spuse Strike. Hai să mergem la

Tottenham.

Pe drum nu aveau cum să vorbească din cauza larmei
produse de pickamere, zgomot care continua să vină din
şanţurile săpate pe stradă, dar muncitorii cu geci fluores-
cente nu mai fluierară sau râseră, acum când Robin era 
însoţită de Strike. În sfârşit, ajunseră la crâşma din zonă,
cea care îi plăcea lui Strike, cu oglinzi aurite şi ornamen-
tate, lambriuri de lemn întunecat, mânere strălucitoare de
alamă la dozatoarele de bere, cupola de sticlă colorată şi
tablourile cu frumuseţi zburdalnice ale lui Felix de Jong.

Strike comandă o halbă de Doom Bar. Robin, care nu
se simţea în stare să bea alcool, ceru o cafea.

– Deci? întrebă ea după ce detectivul se întoarse la masa
înaltă de sub cupolă. Cine sunt cei trei oameni?

– Nu uita că s-ar putea să mă înşel pe linie, spuse Strike
sorbind din halbă.

– Foarte bine, spuse Robin. Cine sunt?
– Indivizi ciudaţi care au toţi o grămadă de motive să

mă urască de moarte.
În mintea lui Strike, o fetiţă speriată şi slabă de 12 ani,

cu cicatrice în jurul piciorului, îl urmărea prin ochelarii ei
strâmbi. Oare era la piciorul ei drept? Nu-şi putea aminti.
Dumnezeule, fă să nu fie ea...

– Cine? spuse Robin din nou, pierzându-şi răbdarea.
– Sunt doi tipi din armată, spuse Strike frecându-şi băr-

bia ţepoasă. Amândoi sunt suficient de nebuni şi de vio-
lenţi ca să... ca să...

Un căscat gigantic şi involuntar îl întrerupse. Robin aş-
teptă revenirea discursului pertinent, întrebându-se dacă
în seara dinainte Strike ieşise în oraş cu prietena lui. Elin
era o fostă violonistă, acum prezentatoare la Radio ree,
o blondă superbă cu aspect nordic care îi amintea lui Robin
de şi mai frumoasa Sarah Shadlock. Bănuia că acesta era
unul dintre motivele pentru care simţise o aversiune ime-
diată faţă de Elin. Celălalt era că, după cum auzise, Elin o
numea secretara lui Strike.

– Scuze, spuse Strike. Am stat până târziu, am transcris
notiţele pentru cazul Khan. Sunt terminat.

Strike se uită la ceas.
– Vrei să mergem jos să mâncăm? Sunt lihnit de foame.
– Imediat. Nu e nici măcar 12. Vreau să aflu despre 

oamenii ăştia.
Strike oftă.
– Bine, spuse el coborându-şi vocea, în timp ce un băr-

bat trecea pe lângă masa lor spre baie. Donald Laing, 

Regimentul Regal de Grăniceri. L-am băgat la închisoare
pe viaţă.

Îşi aminti din nou de ochii ca de dihor, de ura concen-
trată, tatuajul cu trandafir.

– Dar atunci...
– A ieşit după zece ani, spuse Strike. E liber din 2007.

Laing nu era un descreierat obişnuit, era un animal, un
animal deştept şi înşelător; un sociopat – unul adevărat,
dacă mă întrebi pe mine. L-am băgat pe viaţă pentru ceva
ce eu n-ar fi trebuit să investighez. Pe acuzaţia iniţială era
pe punctul de a scăpa. Laing are motive al naibii de bune
să mă urască de moarte.

Dar nu îi spuse ce făcuse Laing sau de ce el, Strike, in-
vestigase acel lucru. Din când în când, ba chiar uneori,
adesea, atunci când vorbea despre cariera lui de la Divizia
de Investigaţii Speciale, Robin îşi dădea seama după ton
când Strike ajungea la puncul dincolo de care nu mai voia
să vorbească. Până atunci nu îl forţase niciodată să treacă de
el. Fără tragere de inimă, abandonă subiectul Donald Laing.

– Cine era celălalt tip din armată?
– Noel Brockbank. Şobolanii Deşertului.
– Ce şobolani?
– Brigada a Şaptea Blindate.
Treptat, Strike devenea tot mai taciturn, afişând o mină

meditativă. Robin se întrebă dacă asta era din cauză că îi
era foame – era un om care avea nevoie de hrană regulată
ca să-şi păstreze calmul – sau alt motiv mai întunecat.

– Atunci să mâncăm? întrebă Robin.
– Da, spuse Strike golindu-şi halba şi ridicându-se în

picioare.
Subsolul intim al restaurantului cuprindea o încăpere

cu un al doilea bar, mese de lemn şi pereţi acoperiţi cu re-
produceri înrămate. Erau primii care se aşezau să comande.
El alese cartofi prăjiţi cu peşte, iar ea ceru o salată.

– Vorbeai despre Noel Brockbank, îl îmboldi Robin apoi.
– Da, el e încă unul care are motive bune de ranchiună,

spuse Strike concis.
Nu vrusese să vorbească despre Donald Laing şi părea

încă şi mai reticent să discute despre Brockbank. După o
lungă pauză în care privi insistent în gol, peste umărul lui
Robin, Strike spuse:

– Brockbank nu e în toate minţile. Sau cel puţin aşa
susţinea el.

– Tu l-ai băgat la închisoare?
– Nu, spuse Strike.
Expresia lui devenise neplăcută. Robin aşteptă, dar îşi

dădea seama că nu avea să mai urmeze nimic despre Brock-
bank, aşa că întrebă:

– Şi celălalt?
De data asta Strike nu răspunse deloc. Ea crezu că nu o

auzise.
– Cine e...?
– Nu vreau să vorbesc despre asta, mormăi Strike.
Privi încruntat în halba plină, dar Robin refuză să se

lase intimidată.
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– Indiferent cine a trimis piciorul ăla, spuse ea, mi l-a
trimis mie.

– Bine, spuse Strike în silă, după o scurtă ezitare. Îl
cheamă Jeff Whittaker.

Robin simţi un şoc. Nu trebuia să întrebe de unde îl ştia
Strike pe Jeff Whittaker. Ştia deja, chiar dacă nu discutaseră
niciodată despre el.

Prima parte a vieţii lui Cormoran Strike era prezentată
pe internet şi fusese reluată de articole detaliate despre suc-
cesele lui de detectiv. Era progenitura nelegitimă şi nepla-
nificată a unei vedete rock şi a unei femei care era descrisă
mereu ca o fană absolută, care murise de supradoză atunci
când Strike avea 20 de ani. Jeff Whittaker fusese al doilea
ei soţ, mult mai tânăr decât ea, care fusese acuzat şi achitat
pentru uciderea ei.

Rămaseră în tăcere până când sosi mâncarea.
– De ce ţi-ai luat doar o salată? întrebă Strike în timp

ce îşi golea farfuria cu cartofi prăjiţi. Nu ţi-e foame?
După cum se aşteptase Robin, bărbatul se însenină odată

cu consumarea de carbohidraţi.
– Nunta, spuse Robin concis.
Strike nu spuse nimic. Comentariile despre silueta 

ei depăşeau categoric limitele autoimpuse pe care el le 

stabilise pentru relaţia lor, care, hotărâse el încă de la în-
ceput, nu trebuia să devină niciodată prea apropiată. To-
tuşi, lui i se părea că ea slăbea prea mult. După părerea lui
(şi până şi acest gând depăşea acele limite), Robin arăta
mai bine mai împlinită.

– N-o să-mi spui, întrebă ea după alte câteva minute
de tăcere, nici măcar care e legătura cu cântecul ăla?

Strike mestecă o vreme, mai bău nişte bere, comandă
încă o halbă de Doom Bar şi apoi spuse:

– Mama mea avea un tatuaj cu titlul cântecului.
Nu avea niciun chef să-i spună lui Robin unde anume

fusese tatuajul. Prefera să nu se gândească la asta. Însă,
odată cu mâncarea şi băutura, devenea binedispus: Robin
nu manifestase niciodată vreun interes libidinos faţă de
trecutul lui şi probabil că dorinţa ei de astăzi de a afla mai
multe informaţii putea fi justificată.

– Era melodia ei preferată. Blue Öyster Cult era trupa ei
preferată. Mă rog, „preferată” e puţin spus. Obsesie, de fapt.

– Nu Deadbeats erau preferaţii ei? întrebă Robin fără
să se gândească.

Tatăl lui Strike era vocalistul lui Deadbeats. Nici despre
el nu discutaseră niciodată.

– Nu, spuse Strike reuşind să zâmbească oarecum. Pentru
Leda, Bătrânul Jonny se afla pe locul doi, la mare distanţă.
Îl voia pe Eric Bloom, vocalistul de la Blue Öyster Cult, dar
n-a pus mâna pe el. Unul dintre foarte puţinii care i-au
scăpat.

Robin nu prea ştia ce să spună. Se mai întrebase cum
ar fi ca trecutul sexual spectaculos al mamei tale să fie 
online, putând să-l vadă oricine. Lui Strike îi sosi noua
halbă şi, înainte de a continua, el luă o gură.

– Era cât pe ce să fiu botezat Eric Bloom Strike, spuse el.
Robin se înecă cu apa şi el râse, în timp ce ea tuşea în

şervet.
– Să fim sinceri, nici Cormoran nu e mult mai bine.

Cormoran Blue...
– Blue?
– Blue Öyster Cult, nu eşti atentă?
– Dumnezeule, spuse Robin. N-ai spus nimănui.
– Tu ai spune?
– Ce înseamnă „Mistress of the Salmon Salt”?
– Caută. Au nişte versuri demente. SF. Chestii bizare.
O voce din mintea lui: Ea a vrut să moară. Ea era fata

varului nestins.2

Strike mai luă o gură de bere.
– Nu cred c-am auzit vreodată ceva de Blue Öyster

Cult, spuse Robin.
– Ba ai auzit, o contrazise Strike. „Nu-ţi fie frică de 

Secerător.”3

– Nu-ţi... cum?
– A fost un megasucces al lor. „Nu-ţi fie frică de Sece-

rător.”
– Aa... înţeleg.
Pentru o clipă, Robin crezuse, uimită, că el îi dăduse

un sfat.
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O vreme mâncară în tăcere, până când Robin, nemai-
putând să ţină în ea această întrebare, dar sperând că nu
pare speriată, spuse:

– De ce crezi că piciorul mi-a fost trimis mie?
Strike avusese deja timp să mediteze la această întrebare.
– M-am întrebat şi eu, spuse el, şi cred că trebuie să o

considerăm o ameninţare tacită, aşa că, până când aflăm...
– Nu mă opresc din lucru, spuse Robin cu înverşunare.

Nu o să stau acasă. Asta vrea Matthew.
– Ai vorbit cu el, nu-i aşa?
Robin îl sunase în timp ce Strike era la etajul de jos, cu

Wardle.
– Da. E supărat pe mine pentru că m-am angajat la asta.
– Presupun că e îngrijorat din cauza ta, spuse Strike ne-

sincer.
Se întâlnise cu Matthew de câteva ori, şi de fiecare dată

îl plăcuse tot mai puţin.
– Nu e îngrijorat, se răsti Robin. Doar crede că asta e

tot, că acum va trebui să plec, că o să renunţ de frică. N-o
să fac asta.

Matthew fusese îngrozit de veştile ei, dar chiar şi aşa,
Robin detectase o uşoară urmă de satisfacţie în vocea lui,
îi simţise convingerea neexprimată că acum, în sfârşit, ea
trebuia să înţeleagă ce alegere ridicolă făcuse ca să îşi lege
soarta de un detectiv particular zurbagiu care nu-şi permi-
tea să-i plătească un salariu decent. Strike o făcuse să aibă
un program de lucru nepotrivit, ceea ce însemna că ea
cerea să i se trimită pachetele la birou, şi nu acasă. („Nu
mi-a fost trimis un picior pentru că Amazon nu poate să
livreze acasă!”, spusese Robin cu vehemenţă.) Şi, bineînţe-
les, ca să pună capac la toate, Strike era acum o mică cele-
britate şi o sursă de fascinaţie pentru prietenii lor. Slujba
de contabil a lui Matthew nu era deloc la fel de distinctivă.
Ranchiuna şi gelozia lui erau profunde şi izbucneau din
ce în ce mai aprig.

Strike nu era suficient de nesăbuit ca să încurajeze vreo
neloialitate a lui Robin faţă de Matthew, pe care ea să o
poată regreta când îşi revenea din şoc.

– Ţi-au trimis ţie piciorul, şi nu mie, pentru că s-au răz-
gândit, spuse el. Prima oară au scris numele meu. Presupun
că încercau fie să mă îngrijoreze pe mine, arătându-mi că îţi
cunosc numele, fie să te sperie şi să nu mai lucrezi pentru mine.

– Ei bine, eu nu o să mă las speriată, spuse Robin.
– Robin, nu e momentul de declaraţii grandilocvente.

Oricine ar fi, omul acesta ne spune că ştie multe despre
mine, ştie cum te cheamă şi, începând de azi-dimineaţă, ştie
exact cum arăţi. Te-a văzut de aproape. Nu-mi place asta.

– E clar că nu ai o părere prea bună despre abilităţile
mele de supraveghere.

– Dat fiind că vorbeşti cu cel care te-a trimis la cel mai
bun curs pe care l-am putut găsi, spuse Strike, şi care a
citit scrisoarea aia dezgustătoare de apreciere pe care mi-ai
băgat-o sub nas...

– Atunci nu ai o părere prea bună despre tehnica mea
de autoapărare.

– N-am apucat să văd nimic de genul ăsta, ştiu doar că
tu susţii că ai învăţat aşa ceva.

– Am minţit eu vreodată despre ce pot şi ce nu pot să
fac? întrebă Robin ofensată.

Strike fu obligat să accepte că nu.
– Păi vezi! N-o să-mi asum riscuri prosteşti. M-ai antre-

nat să observ orice e dubios. Oricum, nu-ţi permiţi să mă
trimiţi acasă. Şi aşa abia ne descurcăm cu cazurile pe care
le avem.

Strike oftă şi se frecă pe faţă cu cele două mâini mari şi
păroase.

– Nimic după căderea întunericului, spuse el. Şi trebuie
să porţi o alarmă, una bună.

– Bine, spuse ea.
– Oricum, de lunea viitoare te ocupi de Radford, spuse

el.
Pe Strike îl consola acest gând. Radford era un antre-

prenor bogat care voia să aducă în firma lui un investigator
care să se dea drept angajat part-time şi care să scoată la
lumină tranzacţiile pe care el le bănuia penale ale unui ma-
nager de rang înalt. Robin era alegerea evidentă, deoarece
Strike devenise mai uşor de recunoscut după cel de-al doi-
lea caz de crimă de mare notorietate al lor. În timp ce îşi
golea a treia halbă, Strike se întreba dacă l-ar putea con-
vinge pe Radford să prelungească programul de lucru al
lui Robin. S-ar fi bucurat să o ştie în siguranţă într-un
sediu somptuos, lucrând de la 9 la 5 în fiecare zi, până
când maniacul care trimisese piciorul avea să fie prins.

Între timp, Robin se lupta cu valuri de oboseală şi o
greaţă uşoară. O ceartă, o noapte agitată, şocul înfiorător
al piciorului tăiat – iar acum trebuia să se ducă acasă şi 
să îşi justifice din nou dorinţa de a rămâne la o slujbă 
periculoasă în schimbul unui salariu prost. Matthew, care
cândva fusese una dintre sursele ei esenţiale de reconfor-
tare şi sprijin, devenise încă un obstacol de depăşit.

Nechemată şi nedorită, imaginea piciorului tăiat şi rece
din cutia de carton îi reveni în minte. Robin se întrebă
când avea să înceteze să se mai gândească la el. Vârfurile
degetelor cu care îl atinsese o furnicau neplăcut. Fără să-
şi dea seama, îşi făcu pumn mâna din poală.

1  „Patru vânturi din Barul Patru Vânturi, / Două uşi
încuiate şi ferestre zăbrelite, / Doar o uşă prin care să poţi
intra, / Cealaltă doar o copiază…“ (în limba engleză, în
original)

2  „She wanted to die. She was the quicklime girl“ (în
limba engleză, în original, aluzie la versurile piesei „Mis-
tress of the Salmon Salt (Quicklime Girl) a trupei Blue
Öyster Cult)

3 „(Don’t Fear) The Reaper“ (în limba engleză, în 
original)
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