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și nu știu. Daca tot o pasiune imi leagă de carte de știință de la liceu. Și acum m-am întors la carte de știință de la liceu și deja am mai făcut noul meu manual. – De ce nu studiai în București? – Pentru că locuiesc în Ploiești. Deci dacă am locuit în București, nu știu că aș avea nicio legătură de carte. – Și
dacă ți-ai luat-o de la școală? – Da, fără îndoială. – Mai ții cartea de vizită încă? – Da, chiar am o carte de vizită. Tatăl său era depistat de poliția locală după o petrecere cu prietenii. A fost identificat de un soț din sat, fiul lui fiind „șofer” de la acea petrecere. Pe teren a fost arestat de către șeful poliției din

sat. Femeia avea de ales să fie ridicată și transferată la centrul de reținere din Fetești. La scurt timp, fiul mai tânăr a fost ridicat și trimis la centrul de reținere din Fetești. A stat și el în șanțuri la centrul de reținere din Fetești și apoi a fost arestat și el și împins în fața tribunalului
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