Смерть Чіро
Біля порогу їхньої квартири пригальмувала швидка. Чіро винесли нерухомого, без жодних ознак життя. За лікарями прямувала Клавдія із виряченими очима і міцно стуленими вустами. Сіра й беземоційна. Уся ця сцена скидалася на кадр із німого кіно. В Інниному серці ворухнулося співчуття: біда (горе?) усіх рівняє, обличчя смерті затьмарює колишні непорозуміння, на зміну їм приходить всепрощення. Бо там для усіх – невідомість. Клавдією починає трясти як у лихоманці. Лікар допомагає сусідці ввійти в карету швидкої допомоги. Інна стоїть і думає, що могло трапитися. Щойно вчора Чіро відзначився своїм останнім «подвигом»: самовільно спиляв липу біля будинку. Виглядав досить енергійно. 
Швидка допомога від’їзджає і вона врешті встромляє ключ у замок. Сьогодні всі її клопоти посіріли на фоні того, що побачила кілька хвилин тому. Їхнє сусідство завдавало їм чимало неприємностей. Найбільше чого Інна бажала, аби вони мирно роз’їхалися в різні боки. Того ж хотів і Томазо, висловлюючись однак значно гостріше. Коли Чіро припаркував власного кемпера біля їхнього гаража і відмовлявся відігнати його, посилаючись на надмірну зайнятість, а вони три дні не могли доступитися до того, що орендували, у Томазо злетіло з язика: «Пошвидше б ти здох, паскуда!». 
Бере в руки телефон: «…не дуже відволікаю? Ні? То слухай - здається, наш сусід вирішив змінити місце проживання. Та ні, вони нікуди не переїжджають… Що? Він сам зібрався вирушити туди, де вічна «поза зона» і звідки не повертаються… не знаю, що саме трапилося, бачила як його бездиханного завантажили в швидку… через годину будеш вдома? Гаразд».
Сама не вечерятиме – не така вже й голодна, дочекається Томазо. Приготує щось смачненьке й легеньке. Відкриває холодильник, мандрує поглядом по його вмісту. Шпинат, петрушка, яйця, сметанка. Таккк… а що в них із картоплею? Зазирає у кладову. На сьогодні вистарчить. У неділю зроблять закупи. Повечеряють зразами зі шпинатом. Ковтає слину в передчутті. І Томазо смачно поїсть.  
Томазо приїхав із новиною про таємний виїзд із будинку Патріка: він утік, прихопивши з собою не лише свої речі, а й картини власниці, що прикрашали стіни орендованої австралійцем квартири. 
Лише через тиждень з’явилися новини про Чіро. 
- Наш дорогий сусід імітував клінічну смерть, максимально сповільнивши дихання і серцеві ритми, - переповідав Томазо почуте від Маттео.
- Як таке можливо? І навіщо?  
- Можливо після прийому спеціальних ліків, яких саме не скажу, бо на цьому не знаюся, і в присутності бодай однієї особи поруч, яка має контролювати, аби штучна смерть не стала реальною… 
- То Клавдія співучасниця? – Інна пригадала як майстерно їхня сусідка ввійшла в роль згорьованої сеньйори - справжня актриса. - А навіщо весь цей театр?
- Щоб отримати гроші від страхової компанії. 
- Думаєш, виплатять чи то була їхня гра на ризик?
- Виплатять. Вони не імпровізували. До цієї «смерті» готувалися кілька років: Чіро тренувався, а Клавдія його охороняла. Він надзвичайно пишається собою, що йому це вдалося. 
- Якщо він сам розповів про це Маттео, то чому твій друг не звернувся в поліцію?
- Жартуєш? Що Маттео мав би сказати поліції? «Ось цей чоловік, мій кузен, обвів навколо пальця страхову компанію, імітувавши власну смерть»? Чіро звинуватить Маттео в наклепі, медики підтвердять, що стан здоров’я нашого сусіда насправді був критичний і замість Чіро до відповідальності притягнуть Маттео. 
- Ти маєш рацію! Але, знаєш що?! Цього разу вони самі себе перевершили!


