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Capitolul 1

Dup` mai pu]in de o or` de când Tennessee s-a întors
dintr-o c`l`torie de afaceri de la Budapesta, via]a ei deja se
cl`tina.

Dup` ce a aprins înc`lzirea – cu o s`pt`mân` înainte de
Cr`ciun, se l`sase un frig puternic – , s-a a[ezat pe canapea [i
a început s` deschid` scrisorile sosite în absen]a ei, în special
felicit`rile, sorbind dintr-un pahar cu vin alb, când se auzi
soneria interfonului.

Nea[teptând pe nimeni, ezit` s` se duc` s` r`spund`; dar
un al doilea semnal al soneriei, mai insistent decât primul, o
decise s` se ridice. Pe ecranul videofonului, v`zu doi b`rba]i
necunoscu]i.

– Da?
– Domni[oara Tennessee Reid?
– Da.
– Suntem de la poli]ie, domni[oar` Reid.
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Cel care st`tea mai aproape de camera video ridic` o
insign` pentru a se putea asigura de veridicitatea acestei
informa]ii.

– Putem s` v` vorbim câteva momente?
– Hm... Da, bineîn]eles, urca]i.
R`mase pe palier, a[teptând ca liftul s` ajung` la etajul ei.
Îndat` ce-i introduse pe vizitatorii ei în salon, întreb` cu o

voce nelini[tit`:
– S-a întâmplat ceva p`rin]ilor mei?
– Nu, domni[oar` Reid, lini[ti]i-v`. Am venit s` v` vedem în

leg`tur` cu Joel Ramsay.
Timp de câteva secunde, Tennessee î[i încrunt`

sprâncenele, încercând s`-[i aminteasc` acest nume; apoi,
încremeni pe loc.

– Joel Ramsay? repet` ea ca s` câ[tige timp.
– Da. V` aminti]i cu siguran]` c` a]i f`cut parte din juriul

care l-a condamnat pentru omor, în urm` cu patru ani?
– Da, fire[te... A evadat, nu-i a[a? Îmi amintesc c` am citit

nu de mult un articol cu acest subiect.
– Într-adev`r. Tocmai din acest motiv suntem ast`zi aici,

domni[oar` Reid, îi explic` poli]istul. N-a[ vrea s` v` alarmez,
dar în timpul procesului, Ramsay a jurat s` s` r`zbune pe to]i
acei care l-au condamnat.

În fa]a ochilor lui Tennessee se materializ` figura
schimonosit` de ur` a lui Ramsay aruncând insulte juriului.

– Îmi amintesc, încuviin]` ea.
– Ei bine... S-ar p`rea c` a început s`-[i pun` în aplicare

amenin]`rile. Procurorul care s-a ocupat de dosarul lui a fost
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trântit de o ma[in` acum trei luni; apoi,  unul dintre
poli]i[tii care l-au arestat a fost grav r`nit într-un accident –
frânele ma[inii lui aproape noi au fost sl`bite în mod
misterios.

– N-ar putea fi vorba de coinciden]e? se interes`
Tennessee.

Inspectorul schi]` a figur` dubitativ`.
– Asculta]i mai degrab` urmarea. Acum o lun`, unul din

martorii acuz`rii a disp`rut, dup` care unul din membrii
juriului a fost g`sit mort în împrejur`ri stranii.

El se întrerupse [i-[i încrunt` sprâncenele.
– V` sim]i]i bine, domni[oar` Reid?
Orice urm` de culoare din obrajii lui Tennessee disp`ruse

brusc. Înghi]i cu greutate nodul din gât înainte de a întreba cu
o voce tremur`toare:

– Care... care membru al juriului?
– Doamna Sheila Rayner. Era purt`toarea de cuvânt a

juriului, v` aminti]i, r`spunse poli]istul.
– Da... da, bineîn]eles.
Un val de u[urare vinovat` o cuprinse pe Tennessee, [i

inima ei reîncepu s` bat` normal.
– Este teribil, relu` ea. Nu [tiam nimic de toate astea...

În]elege]i, am fost într-o c`l`torie în str`in`tate pân` azi, [i
n-am putut citi ziarele engleze[ti.

– Suntem la curent, încuviin]` inspectorul cu un surâs
în]eleg`tor. De aproape o s`pt`mân` încerc`m s` v` g`sim.
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– Ca s` m` preveni]i?
– Pe de-o parte, dar [i pentru c` avem îns`rcinarea s`

conducem toate persoanele care au participat la proces
într-un loc sigur. N-am vrea ca cineva s` fie r`nit înainte s`-l
prindem pe Ramsay.

– Toate persoanele? repeta Tennessee, uluit`. Chiar [i
jura]ii?

– Toat` lumea, confirm` el: judec`torul, avoca]ii, martorii,
jura]ii [i chiar func]ionarii tribunalului.

– Totu[i, numele membrilor juriului n-au fost niciodat`
divulgate. Cum le-a aflat Ramsay?

Inspectorul schi]` o grimas`.
– Din nenorocire, documentele procesului au disp`rut din

arhive [i presupunem c` Ramsay sau unul din complicii lui a
pus mâna pe ele.

– Ave]i indicii ca s`-l g`si]i?
– Toate for]ele noastre sunt mobilizate, r`spunse el.

Totu[i, nu vrem s` lu`m nici un risc. De aceea, v-a[ fi
recunosc`tor s` v` face]i valiza pentru ca s` v` putem pune la
ad`post chiar din aceast` sear`.

Tennessee îl privi f`r` s`-l vad`, în timp ce reflecta rapid
asupra situa]iei.

– Oare... oare vom fi to]i în acela[i loc? se interes` ea în
cele din urm`.

– Da, domni[oar`. Ne este mai u[or s` v` protej`m, în felul
acesta.

Asta îi era de-ajuns.
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– Îmi pare r`u, inspectore, spuse ea cu o voce ferm`, dar
nu pot s` v` înso]esc. Fi]i linistit, aici sunt în perfect`
siguran]`: m-am mutat de trei ori de la procesul lui Ramsay, [i
nu va putea niciodat` s` m` g`seasc`.

– Noi am reu[it s-o facem.
– Dar dumneavoastr`, sunte]i poli]ia; dispune]i de resurse

suficiente...
– Domni[oar` Reid, sunte]i înscris` pe listele electorale ale

acestui district. Oricine poate intra într-o bibliotec`, s` le
consulte [i s` v` g`seasc` adresa. Cu un prenume atât de
original ca al dumneavoastr`, este [i mai u[or.

Tennessee î[i mu[c` buzele. Nu era prima dat` când le
repro[a p`rin]ilor c`-i d`duser` un prenume atât de
neobi[nuit... Totu[i, r`mase hot`rât` pe pozi]ie.

– Îmi pare r`u, dar refuz s` plec. Nu pute]i s` m` for]a]i,
nu-i a[a?

– Nu, într-adev`r, recunoscu poli]istul. Asta pentru c` ave]i
planuri de Cr`ciun?

– Nu, dar este mai mult de o lun` de când am p`r`sit
Londra [i am foarte multe lucruri de f`cut, atât pentru slujba
mea cât [i...

– Noi am anun]at deja biroul dumneavoastr`. {efii
dumneavoastr` au în]eles perfect situa]ia, [i m-au rugat s` v` spun
c` v` dau un concediu nelimitat pân` când Ramsay va fi arestat.

– Dar asta poate s` dureze s`pt`mâni, chiar luni!
– În mod normal, nu, domni[oar`. N-a[ vrea s` m` angajez,

dar am speran]a c`-l vom captura rapid.
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Tennessee nu credea un cuvânt. Totu[i, era con[tient` c`
era zadarnic s` mai argumenteze. Î[i termin` paharul cu vin
dintr-o înghi]itur`, puse paharul pe masa joas` [i inspir`
profund.

– Asculta]i, domnilor... începu ea. Fiindc` m` sili]i s` v`
spun totul, iat`: am motive personale – foarte personale – s`
refuz s` v` urmez.

– Fi]i rezonabil`, domni[oar` Reid. Oricare ar fi aceste
motive personale, nu pot fi atât de importante încât s` v`
risca]i via]a în loc s` petrece]i câteva zile în compania altor
actori ai acestui proces. {ti]i, ve]i dipune de o camer` proprie.
Pute]i s` nu vede]i pe nimeni, dac` dori]i... Pentru moment,
asta este tot ce pot s` v` propun. Eventual, dac` aceast`
afacere ar trebui s` se prelungeasc` [i dup` Cr`ciun, am putea
examina transferul dumneavoastr` într-un alt loc.

„Dar atunci, va fi prea târziu..." se gândi Tennessee cu
disperare.

Erau trei ani de când se temea c` trebuie s`-l întâlneasc`
din nou pe b`rbatul de care fusese îndr`gostit` nebune[te –
trei ani de când se trezea noaptea, transpirat` dup` ce visa c`
o fixa cu acea privire plin` de dispre], care o obseda de la
ultima lor întâlnire. {i acum, cele mai rele co[maruri ale ei
erau pe punctul s` se realizeze...

În]elegând totu[i c` era învins`, tân`ra femeie scoase un
oftat adânc.

– Bine... L`sa]i-mi timp s`-mi preg`tesc câteva lucruri, [i
apoi v` urmez.

10 MILDRED DAVIS



Pu]in dup` aceea, o conduceau la o ma[in` obi[nuit`, f`r`
însemnele poli]iei. Cel mai în vârst` dintre cei doi poli]i[ti lu`
loc la volan [i rular` câtva timp. Apoi, spre marea surpriz` a
lui Tennessee, se oprir` în fa]a unei g`ri [i urcar` într-un tren.
Aici, o informar` c` va împ`r]i un compartiment cu[et` cu o
poli]ist`.

G`si perdelele trase, astfel încât nu putea s` vad` în
exterior. Imediat ce intr` în compartiment, înso]itoarea ei
încuie u[a cu grij`.

Pu]in dornic` s` sus]in` o conversa]ie, Tennessee declar`
c` era obosit`, î[i scoase înc`l]`mintea [i mantoul [i urc` pe
cu[eta superioar`.

|i era atât de team` de ceea ce o a[tepta, încât spaima ei
devenea aproape fizic`. Cum va reac]iona oare dac` Will î[i va
ar`ta dechis dispre]ul fa]` de ea?

Chiar [i acum, dup` atâta timp, îi era greu s` în]eleag` cum
putuse situa]ia dintre ei s` degenereze pân` într-atât. Poate c`
asta era din cauza circumstan]elor în care se cunoscuser`? Dar
fuseser` atât de ferici]i, la început!

Trenul alerga în noapte, în z`ng`nit de fier`rie; dar mintea
lui Tennessee era departe de acolo. Ea revenea la acea zi de
prim`var` când î[i luase micul dejun cu Emma, colega [i
colocatoarea ei.

– Jurat! Vor s` fiu jurat!
Neîncrez`toare, Tennessee citea [i recitea scrisoarea sosit`

câteva momente mai devreme.
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– Când trebuie s` pleci? întreb` Emma.
– Pe [apte. Tocmai în s`pt`mâna când trebuie s` fiu la

Bruxelles! Crezi c` a[ putea g`si o scuz` ca s` nu m` duc
acolo?

– Din nefericire, se pare c` sunt foarte vigilen]i. Prea mul]i
oameni încearc` s` se eschiveze!

Tennessee scoase un oftat adânc. Tocmai când cariera ei
începea atât de bine! Acum, va trebui s` lipseasc` de la birou
timp de s`pt`mâni – chiar luni – , ceea ce nu era de natur`
s-o ajute s` progreseze în companie...

– Haide, o lini[ti Emma, nu va fi atât de îngrozitor! Te voi
]ine la curent cu toate bârfele!

F`când în cele din urm` haz de necaz, Tennessee se
prezent` punctual`, pe [apte, la Curtea central` de apel, în
City.

De[i era furioas` c` trebuie s` fie jurat, nu se putu st`pâni
s` nu fie impresionat` când intr` în imobilul maiestuos al
palatului de justi]ie. Acesta era atât de vechi, cu b`ncile lui din
lemn [i scaunul judec`torului, tronând maiestuos, la în`l]ime,
sub un baldachin din lemn sculptat! Acesta î[i amintea de
toate filmele v`zute în care avuseser` loc procese. Aruncând o
privire spre banca acuza]ilor, se gândi cutremurându-se la to]i
criminalii care se perindaser` acolo – uciga[i, violatori...

Celelalte persoane convocate pentru a face parte din juriu
p`reau c`-i împ`rt`[esc sentimentele. Vizibil stânjeni]i,
neîndr`znind s` se priveasc`, se instalar` to]i pe scaunele care
le erau destinate; apoi li se ceru s` se ridice unul dup` altul [i

12 MILDRED DAVIS



s`-[i decline identitatea [i vârsta. Tennessee g`sea asta foarte
dezagreabil; considera c` vârsta ei n-o privea decât pe ea
singur`, [i nu în]elegea de ce trebuia s-o spun` de fa]` cu atâta
lume.

– Tennessee Reid. Dou`zeci [i doi de ani, declar` ea totu[i
cu o voce plin` de re]ineri.

– Remarc` faptul c` asta l-a f`cut s` zâmbeasc` pe cel mai
tân`r dintre avoca]i, precum [i pe unul din jura]i. Acesta din
urm` era a[ezat la cap`tul rândului, [i nu fusese înc` strigat;
era un b`rbat cu p`rul închis la culoare [i cu maxilarele
p`trate, ale c`rui tr`s`turi ferme [i inteligente nu erau lipsite
de farmec, observ` ea.

– William Alexander Brydon. Dou`zeci [i nou` de ani.
Avea o voce profund`, foarte senzual`, care corespundea

perfect fizicului s`u. {i Tennessee fu pu]in decep]ionat`, când
veni momentul s` aleag` un purt`tor de cuvânt dintre jura]i,
v`zând o femeie de vârst` mijlocie propunându-se s`-[i asume
acest rol; în mod incon[tient, se gândise c` Brydon îl va
îndeplini.

Acuzatul, un b`rbat de vreo patruzeci de ani cu numele
Joel Ramsay, era judecat pentru agresiune [i omor. Fusese
arestat dup` ce snopise în b`taie mai multe persoane dintre
care una –  un b`rbat care, se pare, încercase s`-i „fure" iubita
– murise în urma r`nilor.

Ramsay era îmbr`cat elegant [i prezenta jura]ilor o fa]` de
p`pu[`, aproape copil`roas`. Era greu s`-]i imaginezi c` poate
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s` se manifeste violent – cu atât mai pu]in s`-l crezi capabil de
asasinat – dup` cum surâdea tuturor cu un aer atr`g`tor.

Prima diminea]` a procesului fu consacrat` în special
procedurilor tehnice, dup` care judec`torul ridic` [edin]a
pentru mas`.

În loc s` se al`ture celorlal]i, Tennessee profit` de aceast`
or` de libertate pentru a telefona la biroul ei [i clien]ilor
c`rora ]inea s` le urm`reasc` dosarele. Abia avu timp, dup`
aceea, s`-[i cumpere un sandvi[ înainte de reluarea
dezbaterilor.

Jura]ii se a[ezar` la fel ca diminea]` [i ascultar` cu aten]ie
doctorul care le descria r`nile suferite de victim`. De
asemenea, le prezent` fotografii ale cadavrului, dintre care
unele erau atât de impresionante încât Tennessee nu se putu
împiedica s`-[i întoarc` privirea de la ele.

La sfâr[itul zilei, tân`ra femeie ie[i alergând din tribunal [i
se gr`bi s` se îndrepte spre sediul companiei unde lucra, în
nordul Londrei. Aici, î[i petrecu trei ore lucrând cu
înver[unare, înainte de a se duce acas` [i s` se culce, epuizat`,
f`r` s` fi avut timp s` cineze.

Era tân`r`, s`n`toas`, [i era convins` c` va face fa]` acestui
ritm atâta timp cât va trebui; totu[i, din a doua s`pt`mân`,
începu s` simt` adunându-se oboseala. Cu atât mai mult cu
cât, pentru a pune capac la toate, un val de c`ldur` sufocant`
se ab`tuse asupra Londrei.

Tennessee nu-[i auzi de[tept`torul, într-o diminea]`, [i
ajunse la tribunal doar dup` ce jura]ii se instalaser` pe
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locurile lor. Se scuz` rapid fa]` de aprod [i se a[ez` în grab`
la cap`tul rândului, ca s` nu deranjeze pe toat` lumea.

Pân` atunci fusese prea ocupat` ca s` discute cu ceilal]i
jura]i [i avu nevoie de un minut întreg pentru a-[i aminti c`
numele vecinului ei era Brydon. El îi zâmbi cu un aer amuzat
[i ea îi înapoie zâmbetul înainte de a se întoarce.

Dezbaterile, în diminea]a aceea, erau din nou de ordin
tehnic. Sala de audien]` nu dispunea de aer condi]ionat [i se
f`cuse o c`ldur` în`bu[itoare. Magistra]ii transpirau sub
perucile lor albe [i câ]iva membri ai juriului î[i dezbr`caser`
hainele. Dinspre partea ei, Tennessee se for]a s` se
concentreze, dar pleoapele i se închideau f`r` voia ei. Se
redres` pe scaunul ei, î[i trecu limba peste buzele uscate [i se
gândi c` i-ar face pl`cere s` bea ceva. Martorul poli]iei
continua s` vorbeasc` f`r` întrerupere – ceva în leg`tur` cu
marca ma[inii acuzatului. Um`rul lui William Brydon p`rea
foarte îmbietor...

– Se pare c` a le[inat, onorat` instan]`.
Cuvintele, rostite cu voce tare foarte aproape de urechea

ei, o trezir` tres`rind. Clipi din pleoape, gata s` sar` în
picioare, dar William Brydon o b`tea u[or pe obraji,
ascunzând-o de privirile celor din sal`, [i ea în]elese c` era
preferabil s` intre în jocul lui.

Scoase prin urmare un geam`t foarte realist [i l-a l`sat pe
Brydon s-o întind`. Un aprod [i purt`toarea de cuvânt a
juriului se apropiar` [i doamna insista s` pun` sub nasul lui
Tennessee un flacon de s`ruri parfumate cu miros persistent.
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– Pu]in aer proasp`t i-ar face poate bine, suger` William Brydon.
– {edin]a se amân`, declar` judec`torul. Va fi reluat` dup`

prânz.
Punând un bra] protector în jurul umerilor lui Tennessee,

Brydon o înso]i afar` din sala de audien]` [i o conduse în
strad`. Nu departe de acolo se g`sea un mic scuar care
înconjura o biseric` în ruin`; îndat` ce ajunser` acolo, William
Brydon se gr`bi s`-[i retrag` bra]ul.

– A[adar? o întreb` el cu ironie. A]i petrecut prea mult
asear`?

– Nicidecum! r`spunse Tennessee cu indignare. Am lucrat,
dac` vre]i s` [ti]i.

– Dup` o zi întreag` petrecut` aici? Lucra]i pe cont
propriu, sau ceva de genul acesta?

– Nu, sunt asistent` comercial` într-o întreprindere de
comunica]ii.

Buzele pline ale lui Brydon se strânser` ironic.
– {i nu pot s` se descurce f`r` dumneavoastr`?
Tr`s`turile lui Tennessee se în`sprir`.
– Ba da, f`r` îndoial`, dar mi-ar pl`cea mult s` nu-[i dea

seama, r`spunse ea t`ios. Dumneavoastr`, cu siguran]`, nu v`
face]i griji pentru slujb`. Dac` ave]i una, ad`ug` ea pe un ton
la fel de sarcastic ca al lui.

El p`ru amuzat.
– Oh, am una, fi]i lini[tit`. Sunt consilier financiar, aici,

în City.
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– Eu, în momentul acesta, trebuia s` fiu la Bruxelles,
declar` Tennessee cu o expresie nemul]umit`. Eram
desemnat` s` reprezint compania mea la o conferin]`
medical`. Ar fi fost prima mea misiune singur`. {i în loc de
asta, iat`-m` blocat` cu acest proces! Totul merge atât de
încet... Risc` s` dureze s`pt`mâni de zile.

– Într-adev`r, admise înso]itorul ei. Atunci, mai bine
încerca]i s` petrece]i un moment nu prea dezagreabil,
nu?

Ceva în vocea lui o alert` pe Tennessee. Sim]ea c` exista o
ambiguitate în fraza lui, ca o propunere subiacent`.
Aruncându-i o privire piezi[`, constat` c` el însu[i, dinspre
partea lui, o cerceta f`r` nici o re]inere, de la p`rul castaniu
cu reflexe ro[ietice, pân` la picioarele lungi dezv`luite de
fusta scurt`.

– A]i v`zut destul?
El surâse, cu un aer fals vinovat.
– Deocamdat`, r`spunse el. De fapt, m` numesc Will. Will

Brydon.
Ea strânse mâna întins` de el.
– Eu sunt Tennessee Reid.
– Da, [tiu. Este un prenume foarte pu]in obi[nuit...
– La pu]in timp dup` c`s`torie, p`rin]ii mei [i-au petrecut

concediul în Tennessee. M-am n`scut nou` luni mai târziu.
Începur` s` se plimbe încet pe sub arborii din micul scuar.

Dup` un timp, Tennessee reîncepu s` vorbeasc`.
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– Mul]umesc c` m-a]i scos din încurc`tur`, în timpul
audierilor. Îmi imaginez câte necazuri a[ fi avut dac`
descopereau c` adormisem. Este pu]in ca la [coal`, cu
profesorii care te supravegheaz` tot timpul...

Cum treceau pe lâng` c`ru]ul unui vânz`tor de înghe]at`,
Will îi oferi un cornet pe care îl accept` zâmbind.

Î[i reluar` plimbarea în timp ce tân`ra femeie se delecta cu
înghe]ata. Totu[i, ea constat` curând c` Will încetinise mersul
[i o privea cu un aer ciudat.

– {ti]i c` ave]i modul cel mai sexy de a mânca o înghe]at`
pe care l-am v`zut vreodat`? întreb` el.

Ea surâse [i obrajii i se colorar` u[or.
– Dumneavoastr` nu g`si]i c` povestea aceasta cu procesul

este teribil de constrâng`toare? se interes` ea ca s` schimbe
subiectul.

– Ba da, bineîn]eles, într-un fel, admise el. Dar m`rturisesc
c` m` fascineaz` deopotriv`. Este o experien]` pe care cu
siguran]` n-o voi tr`i decât o dat` în via]`, de aceea ]in s`-mi
îndeplinesc datoria cât pot mai bine. Pe de alt` parte, îmi
închipui c` ar trebui s` ne bucur`m c` tr`im într-o ]ar` care
dispune de o justi]ie real` [i nu într-un stat poli]ienesc.

Tennessee î[i ridic` ochii spre cer.
– Dumnezeule, cât civism! Sunte]i într-adev`r sincer?
Will izbucni în râs.
– Bun, recunosc c` acest proces este o constrângere

îngrozitoare. Dar nu putem face nimic, nu-i a[a?
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– Iat` ceva care mi se pare mai cinstit! Cu condi]ia s` fim
cu to]ii de acord, în momentul verdictului... Îmi imaginez c`
va trebui s` ne petrecem zile întregi într-un hotel, sau cam a[a
ceva.

Ea îi arunc` o privire piezi[`.
– So]ia dumneavoastr` sau iubita, vor detesta probabil

aceast` situa]ie, adaug` ea.
Amuzat, Will zâmbi.
– Din fericire, sunt liber ca pas`rea cerului, declar` el. {i

dumneavoastr`?
– {i eu la fel.
Apoi, ea adaug`:
– Deocamdat`...
– În cazul acesta, sunt mul]umit c` v-am cunoscut exact în

momentul acesta, r`spunse Will.
Izbucnir` amândoi în râs în timp ce se întorceau spre

tribunal, con[tien]i c` tr`iau începutul a ceea ce ar putea
deveni o prietenie foarte, foarte interesant`.

***

Începând din ziua aceea, Tennessee încet` s`-[i mai
petreac` pauza de prânz la telefon. Emma îi propuse s` se
ocupe de gestiunea conturilor clien]ilor mai importan]i în
absen]a ei, [i ea accept`, recunosc`toare.

Valul de c`ldur` persista. Will [i Tennessee luar` obiceiul
s` cumpere sandvi[uri pe care le mâncau în scuar. Se a[ezau
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sub copaci [i vorbeau f`r` întrerupere – despre gusturile lor,
despre vie]ile [i planurile lor, astfel încât aveau impresia c` se
cunosc de ani de zile.

Acum, în loc s` se duc` la tribunal f`r` tragere de inim`,
Tennessee se gr`bea s` ajung` acolo, diminea]a. Avea grij` de
înf`]i[area ei, [i încerca un fior de pl`cere când ochii cenu[ii
ai lui Will o priveau cu un aer admirativ. El însu[i era atât de
seduc`tor încât îi pl`cea s` fie v`zut` în compania lui, s`
mearg` al`turi de el... Cu toate c` era înalt`, el o dep`[ea cu
un cap [i se sim]ea în siguran]` lâng` el, feminin` [i delicat`.

N-a trebuit s` treac` mult timp ca Will s-o invite într-o sear`
în ora[, s` cineze cu el.

Începur` prin a merge la cinematograf, dup` care cinar` la
Topo Gigio – cel mai bun restaurant italian din Soho, dup`
p`rerea lui Will. Acesta din urm` cuno[tea Londra ca pe
buzunarul s`u: aici tr`ise întotdeauna, îi explic` el, exceptând
anii de universitate.

Dup` aceast` prim` cin`, insist` s-o conduc` acas` cu
taxiul. Apoi îi ceru [oferului s`-l a[tepte în timp ce o conducea
pân` la u[a ei.

Acolo, o prinse în bra]e cu blânde]e, foarte tandru, [i
depuse un s`rut pe buzele ei, urmat curând de altul, pu]in
mai insistent, dar totu[i u[or.

Tennessee închise ochii, uimit` de blânde]ea acestor buze
peste ale ei, de fiorii pe care acestea o trezeau în ea. Aproape
f`r` voie, scoase un mic geam`t de pl`cere, [i sim]i bra]ele lui
Will strângând-o mai tare.
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Ea ridic` o mân` [i-i mângâie încet ceafa. S`rutul lor deveni
mai insistent, dar r`mase foarte tandru.

În cele din urm`, Will se redres` [i î[i trecu o mân`
nervoas` prin p`r.

– Este târziu... Cred c` trebuie s` plec, spuse el cu un
zâmbet care spunea limpede c` era ultimul lucru pe care
dorea s`-l fac`.

– Mmm. Te a[teapt` taxiul.
El se aplec` pentru a depune un ultim s`rut pe buzele ei.
– Pe mâine, la tribunal! spuse el înainte de a se r`suci pe

c`lcâie.

***

Acest s`rut schimbat în fa]a u[ii lui Tennessee marc`
începutul unei subtile evolu]ii în raporturile lor. Erau deodat`
mai con[tien]i de atrac]ia lor reciproc`, de tensiunea sexual`
aproape palpabil` care domnea între ei. Oricum, l`sau
desf`[urarea evenimentelor în voia ei, nu doreau s` gr`beasc`
lucrurile, profitând de aceast` lent` descoperire a celuilalt
care p`rea atât de fireasc` [i în acela[i timp atât de fascinant`.

Nu ie[eau împreun` în fiecare sear`; Will se antrena într-un
club de sport dou` zile pe s`pt`mân` [i uneori î[i petrecea
pu]in timp la serviciu. Totu[i, se vedeau din ce în ce mai
frecvent.

De[i vorbeau mult, discutau rareori împreun` despre
proces, care dup` o lun` se îndrepta spre sfâr[it. Când ie[eau
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de la tribunal dup` o zi petrecut` ascultând am`nuntele
oribile ale agresiunilor comise de Ramsay, n-aveau decât o
dorin]`: s` se reg`seasc` singuri [i s` alunge toate astea din
min]ile lor.

Dar în fine, într-o joi, sosi momentul în care judec`torul
rezum` faptele [i ceru juriului s` se retrag` pentru a delibera.

Aceast` izolare for]at` p`ru dintr-o dat` celor doisprezece
jura]i de o gravitate nea[teptat`. Petrecuser` deja numeroase
ore în sala de judecat` în timpul s`pt`mânilor scurse, dar
totul lua brusc o dimensiune diferit`: erau acolo pentru a
judeca un om, pentru a hot`rî dac` îl închid sau îi las`
libertatea. Responsabilitatea era covâr[itoare.

Nu reu[ir` s` se în]eleag` asupra tuturor punctelor în
prima zi, astfel c` a trebuit s`-[i petreac` noaptea într-un
hotel, izola]i de restul lumii.

O mas` le era rezervat` în restaurantul hotelului [i luau
mesele împreun`, dup` care erau liberi s` fac` ce voiau. În
seara aceea, patru dintre ei începur` o partid` de c`r]i, al]ii
urcar` în camerele lor, iar ceilal]i se îndreptar` spre bar.

Tennessee [i Will f`ceau parte dintre ace[tia din urm`, dar
se a[ezar` mai la o parte, sub privirea binevoitor amuzat` a
celorlal]i.

Dup` s`pt`mânile scurse, dup` s`rut`rile schimbate,
deveniser` din ce în ce mai pasiona]i, [i amândoi încercau un
sentiment de frustrare intens`, dup` toate aceste zile
petrecute a[eza]i unul lâng` altul la tribunal, pref`cându-se c`
se ignor`. Adesea, mâinile lor se atinseser`, la fel [i genunchii,
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privirile li se întâlneau pentru scurt timp. Obliga]ia de a p`stra
secret` rela]ia dintre ei ad`ugase într-un fel savoare aventurii
lor; dar acum, totul era pe punctul s` se încheie, [i se bucurau
de ceea ce-i a[tepta dup` aceea.

– Cu pu]in noroc, vom c`dea de acord asupra verdictului
mâine [i nu va trebui s` r`mânem aici în weekend, remarc` Will.

Cercet` cu o privire intens` fa]a înso]itoarei lui.
– Dac` e[ti liber`, ai s` accep]i s` pleci în weekend cu

mine?
– S` plec? repet` Tennessee. Dar... unde?
Will îi zâmbi.
– Recunosc c` n-am ales înc` destina]ia. Un singur lucru

m` intereseaz`: s` fiu cu tine. Unde ]i-ar pl`cea s` mergi?
– Nu [tiu... Undeva la ]ar`, îmi închipui. Mi-ai spus c` [tii

s` c`l`re[ti. Dac` m-ai înv`]a?
– Niciodat`?
– De ce?
– Ai risca s` cazi [i s`-]i faci r`u. Sau s` ai dureri musculare.

Cred c` ar trebui s` alegem o activitate mai cuminte – cel
pu]in în timpul zilei.

Tennessee sim]i c` ro[e[te pân` în vârful urechilor.
– Ce propui, în acest caz? întreb` ea.
– Tot ce vei dori. Pictur`, tir cu arcul... Sau de ce nu, doar

lungi plimb`ri la soare?
– De acord pentru plimb`ri, încuviin]` ea. Adjudecat!
Întinzând bra]ul, îi lu` mâna [i o duse la buze.
– Mul]umesc, draga mea.
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***

Era destul de târziu, vineri dup` amiaz`, când jura]ii c`zur`
în sfâr[it de acord asupra verdictului. Tennessee scoase un
oftat de u[urare: st`tuse toat` ziua pe c`rbuni aprin[i,
temându-se c` weekendul ei cu Will era compromis. Escorta]i
de doi poli]i[ti, fur` condu[i imediat la tribunal. Acolo,
judec`torul îi întreb` dac` reu[iser` s` dea un verdict;
purt`toarea lor de cuvânt încuviin]`.

Acuzatul se ridic` în picioare pentru a asculta sentin]a. Era
pu]in palid, observ` Tennessee, dar arbora înc` acel zâmbet
încrez`tor pe care nu-l p`r`sise din prima zi. Tân`ra femeie î[i
d`du brusc seama c` avea certitudinea c` va fi condamnat la o
pedeaps` minim` [i se înfior`.

Când verdictul fu anun]at, atitudinea lui Ramsay se
schimb` cu totul. Timp de câteva clipe, se mul]umi s`
priveasc` în gol, ca [i cum nu-[i putea crede urechilor; apoi
url` un „nu!" strident, [i se ag`]` de bar`.

Cei doi poli]i[ti care-l încadrau se for]ar` s`-l calmeze în
timp ce judec`torul citea sentin]a.

– Considerând comportamentul sadic al acuzatului,
gelozia lui lui maladiv`, [i mai cu seam` pericolul pe care-l
reprezint` pentru semenii lui un individ incapabil de a-[i
controla emo]iile, acuzatul este condamnat la închisoare pe
via]`.
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– Nu! strig` din nou prizonierul.
Fa]a lui era schimonosit` de ur` [i nu mai r`m`sese nimic

din farmecul lui copil`resc. Tr`s`turile lui nu mai exprimau
decât o cruzime în stare brut`, în timp ce vocifera:

– V` voi veni de hac, m` auzi]i? Pe to]i cei care sunte]i aici!
M` voi r`zbuna!

Îi ar`t` cu degetul, rând pe rând, pe judec`tor, poli]i[tii [i
juriul.

– Nu ve]i cuceri paradisul, band` de porci! V` voi face s`
cere]i îndurare. Am s` v` omor pe to]i!

Continu` s` urle insulte în timp ce poli]i[tii îl scoteau cu
for]a afar` din sala de [edin]e.

Dup` ce au ie[it [i u[a s-a închis în urma lor, o t`cere
teribil` se ab`tu asupra s`lii. To]i erau prea [oca]i de aceast`
explozie de ur` pentru a vorbi sau a se mi[ca.

În cele din urm`, judec`torul fu cel care rupse t`cerea.
– Nu trebuie s` v` l`sa]i impresiona]i de aceste

amenin]`ri, spuse el ca un om experimentat, obi[nuit cu
acest gen de izbucniri. V-a]i f`cut datoria [i voi veghea
personal s` nu mai fi]i jura]i în urm`torii zece ani. V`
mul]umesc pentru colaborarea dumneavoastr`. Acum, pute]i
s` p`r`si]i Curtea.

Se supuser` ca în trans`, urma]i de toate celelalte persoane
prezente.

Will se duse s`-[i caute ma[ina, pe care o l`sase într-o
parcare vecin`. {i o conduse pe Tennessee acas`, unde ea î[i
preg`ti o geant` de voiaj pentru weekend. În mai pu]in de o
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or`, porneau deja pe autostrada spre vest, ferici]i c` se
îndep`rteaz` de atmosfera ap`s`toare în care tr`iser` mai
mult de o lun`.

Era târziu când ajunser` la micul motel la care Will
rezervase o camer` pentru weekend. N-avur` timp s` arunce
o privire în împrejurimi; urcat` direct în camera lor [i
Tennessee se gr`bi s` fac` un du[ bun. Apoi fu rândul lui Will,
dup` care coborâr` la cin`.

Aici, reu[ir` în sfâr[it s` se destind` [i s` savureze
delicioasa mas` care li se servi. Sticla de vin care o înso]ea îi
ajut` s` treac` peste u[oara stânjeneal` care-i cuprinsese dup`
ce p`r`siser` tribunalul, [i reu[ir` curând s` uite de asemenea
impresia dezagreabil` pe care le-o l`sase izbucnirea de furie a
lui Joel Ramsay.

Cufundându-[i privirea în cea a lui Will, Tennessee sim]i
un nod în stomac. Era atât de frumos...

– La ce te gânde[ti? îl întreb` ea.
– Vrei într-adev`r s` [tii? M` gândesc la modul cum am

s`-]i scot curând hainele – încet, foarte încet. {i la momentul
când, în sfâr[it, te voi ]ine în bra]e, [i voi putea s`-]i spun cât
de frumoas` e[ti, [i dezirabil`, [i dulce... M` gândesc la ce vom
face dup` aceea...

Tennessee întinse repede mâna [i puse un deget pe buzele
companionului s`u.

– Sst, murmur` ea ro[ind. Nu... nu aici.
– S` mergem la culcare, atunci. La naiba cu cafeaua!
Un lung fior o str`b`tu pe Tennessee, dar se ridic` f`r` s`

ezite [i, strecurându-[i o mân` în cea a lui Will, spuse:

26 MILDRED DAVIS



– Condu-m`.
Ochii cenu[ii ai lui Will se umplur` de tandre]e [i de

dorin]` când o conduse spre u[a restaurantului. Salutar`
chelnerul, [i ajunser` curând în camer`.

A[a cum îi promisese, Will începu s-o dezbrace pe
Tennessee. Îi scoase îmbr`c`minea încet, murmurând cuvinte
uimite pe m`sur` ce descoperea curbele ei perfecte, pielea
satinat`, picioarele ei interminabile. Buzele lui r`t`ceau peste
corpul acum gol al tinerei femei, care abia respira, atât era de
emo]ionat`.

Curând, ame]it de dorin]`, Will se ridic` [i o lu` pe
Tennessee în bra]e ca s-o s`rute cu pasiune.

– Oh, Tennessee... murmur` el. Am atâta nevoie de tine...
Se dezbr`c` rapid la rândul lui [i când fur` goi amândoi,
Tennessee se întinse pe patul mare, deschizându-[i bra]ele
pentru a-l primi pe cel pe care-l a[teptase atâta timp. Atunci,
cu un geam`t în`bu[it, Will i se al`tur` [i o f`cu a lui.

Mult timp dup` aceea, momentan satisf`cu]i unul de
cel`lalt, observar` c` o sticl` de [ampanie pe care n-o
remarcaser` îi a[tepta într-o frapier` superb` de argint.

– Aproape uitasem c` o comandasem! exclam` Will
surâzând. M` faci s`-mi pierd capul, mic` vr`jitoare...

Tot vorbind, îngenunchease în fa]a ei [i-i pres`ra cu
s`rut`ri ame]itoare pântecele neted, coapsele perfecte [i locul
cel mai intim al feminit`]ii ei. Tennessee sim]i un nou val de
dorin]` urcând în ea sub aceste mângâieri [i s`rut`ri.

– Will...
Sticla de [ampanie r`mase intact` pân` diminea]`.

UN CR~CIUN NEOBI{NUIT 27



Capitolul 2

Tennessee [i Will se întoarser` la Londra duminic` seara [i
se desp`r]ir` f`r` tragere de inim` în fa]a u[ii tinerei femei.

Când intr` în apartament, Emma s-a apropie de ea [i o privi
cu aten]ie.

– S` nu-mi spui c` v-a trebuit atâta timp pentru a ajunge la
un verdict!

– Nu, ne-am pus de acord vineri seara... Am plecat în
weekend.

– Cu un b`rbat, dac` ar fi s` cred dup` aceast` ro[ea]`
vinovat` care o v`d pe fruntea ta...

Tennessee nu se putu împiedica s` nu surâd`.
– Într-adev`r.
– Atunci? Verdictul?
– Vinovat.
– Vorbeam despre misteriosul t`u necunoscut!
– Oh... Miraculos, fantastic! Extraordinar!



– Dumnezeule! Trebuie neap`rat s` cunosc aceast`
minune!

Exista o anumit` tensiune în vocea Emmei, dar Tennessee
era prea fericit` pentru a-[i da seama.

– Da, vreau s` faci cuno[tin]` cu el, sunt sigur` c-o s` v`
în]elege]i foarte bine, spuse ea vesel`.

Era înc` într-o dispozi]ie excelent` a doua zi când plec` la
lucru. Era ner`bd`toare s` se ocupe din nou de cariera ei. În
seara aceea, Will se ducea la antrenamentul lui sportiv [i ea
îns`[i avea la rândul ei mii de lucruri de f`cut, astfel c`
hot`râser` s` nu se vad`; dar ar fi putut la fel de bine s`-[i dea
întâlnire deoarece petrecur` la telefon mai bine de trei ore,
s`-[i murmure cuvinte tandre [i pasionate [i s`-[i repete cât î[i
lipseau deja.

A doua zi seara, Will veni s-o caute [i ea i-o prezent` pe
Emma, sigur` c` se vor în]elege bine. Emma se ar`t`
prietenoas` – foarte prietenoas`, chiar.

– Dac` ar fi s-o cred pe Tennessee, sunte]i „miraculos,
fantastic, extraordinar" [i altele. Deloc uimitor c` am vrut s` v`
cunosc, dup` o asemenea descriere, spuse ea zâmbind.

Dar Will se mul]umi s`-i adreseze un zâmbet politicos.
Refuz` paharul pe care i-l oferea, [i o întreb` pe Tennessee
dac` era gata de plecare.

– Ce i-ai povestit despre mine? întreb` el când ie[eau în
strad`.

– I-am spus numai c` te g`sesc minunat, r`spunse
Tennessee. N-am intrat în am`nunte, dac` asta te nelini[te[te.

UN CR~CIUN NEOBI{NUIT 29



– Auzind-o, totu[i, s-ar spune c` da.
– Emma te tachina! Nu a[ vorbi nim`nui despre via]a

noastr` intim`, ar trebui s` b`nuie[ti. Este mult prea
important pentru mine.

Will zâmbi [i o s`rut` cu tandre]e. Totu[i, era evident c`
n-o aprecia deloc pe Emma.

Mai curând decât s` ias` în ora[, hot`râr` s` mearg` la el.
Cu toate c` î[i petrecuser` cea mai mare parte a timpului
f`când dragoste, weekendul precedent, era înc` minunat de
nou [i excitant, pentru ei. Tennessee nu mai încerca nici o
timiditate, acum, de data asta ea îl dezbr`c` pe Will, cu
încetineal`, mângâindu-l [i s`rutându-l. Î[i l`s` buzele s`
r`t`ceasc` peste pieptul lui neted [i musculos, peste
pântecele plat de atlet, apoi mai jos înc` pân` ce el gemu de
pl`cere sub s`rut`rile ei.

El vru s-o prind` în bra]e ca s-o trag` spre el, dar, pozna[`,
îi sc`p` [i-l f`cu s` se a[eze pe un scaun în timp ce ea se
dezbr`ca lasciv în fa]a lui. Îl v`zu ag`]ându-se de sp`tarul
scaunului în timp ce ea efectua un strip-tease dup` toate
regulile artei; pân` în momentul când, nemaiputând rezista,
î[i p`r`si scaunul [i veni s-o ridice în bra]ele lui puternice ca
s-o duc` în pat.

Mai târziu, Will se ridic`, se îmbr`c` [i se duse la un
restaurant chinezesc s` cumpere ceva pentru cin`.

Le trebui mult timp s` savureze ce cump`rase, deoarece se
opreau la fiecare dou` minute ca s` se s`rute lung. Tennessee
nu purta decât un halat care nu ascundea mare lucru din
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anatomia ei; astfel încât ceea ce trebuia s` se întâmple se
întâmpl`; l`sar` curând farfuriile [i be]i[oarele pentru a plonja
din nou între cear[afuri, f`când din nou dragoste nebune[te.

***

Tennessee era în al [aptelea cer, dar norii n-au întârziat s`
apar`.

Lucrurile au început s` se deterioreze la slujb`. Dup` ce
venise în companie, tân`ra femeie muncise din greu ca s`
ob]in` contracte noi, [i era deosebit de mândr` c` reu[ise s`
intereseze trei mari societ`]i. A[a cum promisese, Emma
urm`rise aceste afaceri în timpul absen]ei sale; ori, când
Tennessee vru s` reia contactul cu interlocutorii ei de la
aceste societ`]i, i se r`spunse c` ace[tia preferau s` continue
s` trateze direct cu Emma.

Când Tennessee o întreb` cu privire la aceast` situa]ie,
Emma s-a ar`tat foarte ab`tut`.

– Au spus asta? Îmi pare r`u... Se întâmpl`, într-adev`r c`,
a[a cum mi-ai cerut, i-am contactat în absen]a ta, [i este
adev`rat c` a trebuit s` le fac o vizit` pentru a rezolva anumite
probleme, dar nu credeam...

– Probleme? Ce probleme? N-a existat nici una.
– Trebuie s` fi ap`rut în lipsa ta, atunci, r`spunse Emma

f`r` s` se tulbure. Din fericire, eu cuno[team bine re]eaua
interesat` [i i-am putut lini[ti rapid. Credeam c` asta a[teptai
de la mine...
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– Fire[te, dar...
– Poate c` [i-au dat seama c` aveam mai mult` experien]`?

suger` în mod perfid Emma. Sunt clien]i noi [i ace[tia doresc
f`r` îndoial` s` trateze cu cineva mai în vârst`. De ce nu
vorbe[ti cu aceste persoane pentru a le explica situa]ia? Bun,
bineîn]eles, cump`r`torii nu apreciaz` deloc s` aib` mai mul]i
interlocutori....

Ea î[i încrunt` spr\ncenele cu un aer plictisit.
–... {i noi n-am dori s` le pierdem clientela, nu-i a[a? Dac`

s-ar produce a[a ceva, directorul de vânz`ri s-ar întreba
probabil ce s-a întâmplat. Acestea fiind spuse, nu ezita s` le
expui problema dac` tu crezi c` este mai bine.

– Nu, dup` cum ai spus, noi n-am dori s` le pierdem
clientela, admise Tennessee cu un ton obosit. Cu atât mai r`u
pentru mine... Din moment ce asta nu-]i cere s` lucrezi prea
mult în plus.

– Oh, pot s` m` descurc, nu te nelini[ti, afirm` Emma
surâzând. Dar ce decep]ie trebuie s` fie pentru tine! Dar poate
c` nu-]i pas` acum c` ie[i cu Will. Asta î]i va permite s` petreci
mai mult timp cu el!

Desigur, avea dreptate; oricum, Tennessee se întoarse în
biroul ei, frustrat` [i nemul]umit`. Nu numai c` ace[ti trei
clien]i erau cei mai importan]i c`rora le câ[tigase încrederea,
dar erau de asemenea cei mai rentabili; or, primele de
cointeresare constituiau partea principal` a salariului ei...

Dac` ar fi putut s` se duc` la conferin]a de la Bruxelles, ar
fi g`sit f`r` îndoial` al]i clien]i, dar [i acolo, Emma o înlocuise
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cu succes. Tennessee se str`duia s` nu se arate geloas` pe
prietena ei; dar era totu[i frustrant s` piard` astfel bani f`r` s`
fac` cea mai mic` gre[eal` profesional`.

Cel pu]in, se gândea ea ca s`-[i ridice moralul, aventura cu
Will evolua cum nu se putea mai bine. Se vedeau cât de des
era posibil, [i ea r`mânea adesea s` doarm` la el. În]elegerea
lor fizic` era din ce în ce mai admirabil`; amândoi p`reau
incapabili s` se sature unul de altul. Dar se completau la fel de
bine [i pe alte planuri [i adorau s` se reg`seasc`, s` fie
împreun` [i s` vorbeasc`. Will [tia s-o fac` s` râd` – o calitate
pe care Tennessee o aprecia în mod deosebit.

Când erau desp`r]i]i, nu înceta s` se gândeasc` la el;
sentimentele sale pentru el luau în fiecare zi mai mult`
amploare, [i avea impresia c` era la fel [i pentru el. Petrecea
atâta timp la el, încât credea c` poate nu va întârzia s`-i cear`
s` se mute de-a binelea. Totu[i, în]elegea c` lui îi trebuie ceva
timp înainte de a se angaja pe aceast` cale; la urma urmei, se
cuno[teau de prea pu]in timp.

Emma se str`duia întotdeauna s` se arate prietenoas` cu
el, mergând pân` la a-l invita s` cineze la ea. Dar Will r`mânea
distant. Poate, se gândea Tennessee, pentru c` Emma îi ceruse
în mai multe rânduri s` fac` diverse servicii în cas`?

Prietena ei excela în a folosi oamenii, Tennessee [tia bine.
Când avea nevoie de ceva, începea s` fac` pe „biata femeie
f`r` ap`rare", [i ob]inea invariabil ceea ce voia. Totu[i,
Tennessee cuno[tea acum toate trucurile colocatoarei sale [i
nu mai c`dea în curs` – altfel ar fi trebuit s` îndeplineasc`
singur` toate treburile menajere.
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Cam la dou` luni de la terminarea procesului lui Ramsay,
Tennessee trebui s` plece la o conferin]` la Manchester
pentru câteva zile. La întoarcere, Emma o anun]` c` chiria
crescuse substan]ial [i c`, în consecin]`, este obligat` s`-i
cear` lui Tennessee s` pl`teasc` mai mult.

Când îi spuse suma pe care o a[tepta de la ea, tân`ra
femeie f`cu ochii mari.

– Dar nu pot s` pl`tesc o asemenea chirie în acest
moment, Emma! exclam` ea respingând nervoas` o [uvi]` de
p`r care-i c`dea în ochi.

G`sise un nou client, dar nu era de-ajuns s` compenseze
to]i banii pe care-i pierduse.

– Îmi pare r`u, Tennessee, r`spunse Emma. Dar, [tii. acest
apartament este destul de luxos.

– Da, bineîn]eles. Eu... am s` caut altceva, în cazul acesta.
– Bine. Î]i dau o lun`, pentru a-]i l`sa timp s` te descurci.
Tennessee nu-[i putea credea urechilor. Niciodat` nu se

gândise c` va trebui s` p`r`seasc` apartamentul atât de
repede! Pentru câteva clipe, o cuprinse un val de ostilitate.
Emma ar fi putut totu[i s`-i acorde un r`gaz mai generos! Dar
tân`ra femeie se sim]i imediat ru[inat`; n-avea nici o idee
despre chiria total` a apartamentului [i de asemenea nu
cuno[tea totul despre situa]ia financiar` a Emmei. În cazul
acesta, nu putea s`-[i permit` s-o judece.

În seara aceea, chinuit` de o dureroas` migren`, trebui
s`-[i anuleze întâlnirea cu Will.
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– Biata mea drag`, spuse el cu compasiune când îi
telefon`. Vrei s` trec s` te v`d?

– Nu, nu merit` osteneala s` te deplasezi. Te voi suna
mâine. Te îmbr`]i[ez foarte, foarte tare.

În timpul nop]ii, migrena se agrav` [i, a doua zi diminea]`,
durerea era atât de mare încât o rug` pe Emma s-o ia cu
ma[ina pân` la birou.

Prietena ei o sf`tui s` consulte un doctor.
– Nu-i nevoie, sunt sigur` c` va trece, o lini[ti Tennessee.

Aproape niciodat` nu m` doare capul, de obicei.
– Nu cumva e[ti îns`rcinat`?
– Oh, nu! Iau pilule.
– Bun, bun! Am pus numai o întrebare...
Durerea de cap a lui Tennessee se atenu` în cele din urm`,

dar reap`ru [i mai puternic` dup` câteva zile. Se hot`rî s`
mearg` la un farmacist [i acesta-i d`du medicamente care o
u[urar` pu]in.

Într-o sear` când ie[ea cu Will el îi propuse s-o duc` s`
vad` un film nou, în ziua urm`toare.

– Îmi pare r`u, mâine nu pot.
– Ai cumva o întâlnire de dragoste? o întreb` el cu un aer

fals nelini[tit.
– Nu tocmai! De fapt, trebuie s` vizitez un apartament.
El î[i încrunt` sprâncenele.
– Emma te d` afar`?
– Nu chiar, dar chiria a crescut [i eu nu mai pot s` pl`tesc

partea mea, acum când am pierdut cei trei clien]i despre care
]i-am vorbit. Mi-a dat o lun` ca s` g`sesc altceva.
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– Ce generozitate! ironiz` Will.
R`mase t`cut câteva clipe, înainte de a declara cu o voce

sumbr`:
– Poate c` este mai bine a[a! Nu-mi place s` te [tiu sub

acela[i acoperi[ cu aceast` femeie.
Tennessee, c`reia i-ar fi pl`cut ca prietenii ei s` se în]eleag`

bine între ei, fu pu]in decep]ionat`. Totu[i, aceast` remarc`
n-o mira deloc; era con[tient` de tensiunea care domnea între
Will [i Emma. De curând, prietena ei îi spusese:

„Will este poate „extraordinar" la pat, dar manierele lui las`
de dorit. În fine, dac` ]ie î]i place..." încheiase ea cu o ridicare
din umeri elocvent`.

Tennessee fusese cât pe ce s`-l apere pe Will, dar a preferat
s`-[i ]in` gura; nu servea la nimic s` încerce s`-i împace pe cei
doi, era evident...

În clipa aceea, Will o privea surâzând cu un aer pozna[.
– De fapt, cunosc pe cineva care tocmai caut` o

colocatar`.
Inima lui Tennessee începu s` bat` mai repede, dar se

mul]umi s` r`spund` cu un aer deta[at:
– Ah, da? Este un apartament frumos?
– Mmm, destul de frumos. Are tot confortul modern.

Singura problem` este c` ai putea avea de împ`r]it o camer`.
– Nu [tiu dac` mi-ar pl`cea cu adev`rat. Care este chiria?
– Oh, sunt sigur c` vei avea cu ce s-o pl`te[ti.
– Nu [tiu... Cine este aceast` fat`?
– Care fat`?
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– Aceea care caut` o colocatar`.
Sprijinit într-un cot, Will întinse bra]ul ca s`-i ia mâna [i

s`-[i cufunde privirea într-a ei.
– Cine ]i-a spus c` este o fat`?
Tennessee f`cu ochii mari, fals inocen]i.
– Ai vrea s` împar]i o camer` cu un b`rbat?
– Da, te rog.
Nebun` de bucurie, izbucni în râs.
– {i când pot s` m` mut?
– Ce-ai spune de... mâine?
Tennessee î[i mu[c` buzele, emo]ionat` pân` la lacrimi.
– Mâine va fi perfect. Cu condi]ia s` fii sigur de tine...
– Fire[te c` sunt sigur de mine!
– N-a[ vrea s` te sim]i constrâns s` mi-o propui numai

pentru c` Emma m` d` afar`...
– Draga mea, nu fi proast`, spuse el aplecându-se s-o s`rute.

***

Mutarea cu Will se dovedi o aventur` minunat`. Se
pref`ceau c` se ceart` pentru locul în dulapul de haine,
petreceau ore întregi discutând despre amplasarea unui
tablou, râdeau în hohote...

– Dumnezeule, sunt complet nebun` dup` tine, Will
Brydon! exclam` Tennessee într-o diminea]` aruncându-[i cu
exuberan]` bra]ele în jurul gâtului lui.

– {i eu la fel! r`spunse el.
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***

În urm`toarele dou` luni totul fu perfect – cu excep]ia
migrenelor violente ale lui Tennessee, care nu încetau s` se
înmul]easc`. Dar tân`ra femeie era prea fericit` ca s` le acorde
cu adev`rat aten]ie; se mul]umea s` înghit` medicamente
pân` ce durerile de cap se potoleau.

În acela[i timp, trebui s` se duc` la câteva congrese pe
continent. În timpul unuia dintre ele, la Praga, reu[i s`
g`seasc` doi clien]i noi, ceea ce f`cu s`-i urce salariul aproape
pân` la nivelul precedent. Astfel c` putu s` insiste s`-[i
pl`teasc` toate cump`r`turile, în ciuda protestelor lui Will.
Împ`r]irea cheltuielilor o f`cea s` se simt` mai în largul ei.

Continua s-o vad` pe Emma la slujb`, bineîn]eles, [i
prânzeau adeseori împreun`, dar niciodat` nu vorbeau
despre Will.

Tennessee [i cu el î[i împ`rt`[eau deplin vie]ile; îl
prezentase p`rin]ilor ei, divor]a]i, [i familiilor lor respective, [i
cele dou` vizite se desf`[urar` foarte bine. Dinspre partea lui
Will a dus-o la fratele lui mai mare, Mark – singura lui familie
de la moartea p`rin]ilor lor, în urm` cu câ]iva ani.

Mark tr`ia cu so]ia [i cu cei doi copii ai lor într-un sat din
apropiere de Cambridge, [i-i invitase pe Will [i Tennessee s`
petreac` un weekend cu ei.

Tinerii p`r`sir` Londra în mijlocul dimine]ii, sâmb`t`. Era
timp frumos [i amândoi erau într-o dispozi]ie excelent`.
Tennessee, în special, era foarte captivat` de aceast` excursie.
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Nu era nicidecum nervoas` la ideea de a-l întâlni pe fratele lui
Will; acesta din urm` îi vorbise mult despre el, [i era sigur` c`
se va în]elege bine cu so]ia lui.

Ei tr`iau într-o cas` veche acoperit` de ieder` care-i pl`cu
pe loc lui Tennessee. Se f`cur` prezent`rile: Mark era cu [apte
ani mai mare ca Will [i purta ni[te blugi vechi [i un tricou
p`tat. Cât despre so]ia lui, Annabel, p`rea de vreo treizeci de
ani. Î[i primir` prietenos vizitatorii, dar Tennessee observ` c`
amândoi p`reau distra]i.

Mark le servi o b`utur` înainte de a spune:
– Scuza]i-mi ]inuta, dar eram pe cale s` tund peluza când

ma[ina m-a l`sat. Am încercat s-o repar eu însumi, [i iat`
rezultatul! Will, poate ai putea s`-i arunci o privire? Ai fost
întotdeauna cel mai dotat în mecanic` dintre noi doi.

Cei doi b`rba]i ie[ir` s` mearg` în gr`din`.
În ceea ce o privea, Annabel era aplecat` deasupra ma[inii

de g`tit, cu sprâncenele încruntate, supraveghind pr`jiturile
care se coceau. Alte pr`jituri se r`ceau pe aproape toate
suprafe]ele disponibile din înc`pere.

– Se pare c` v` plac mult pr`jiturile, remarc` Tennessee.
– De fapt, îi explic` Annabel, s`rb`toarea anual` a satului

începe mâine, [i am propus s` ]in un stand. Consider c` este
important, când tr`ie[ti într-un sat, s` iei parte la via]a
comunit`]ii. Dumneavoastr` nu?

Tennessee nu-[i pusese niciodat` la drept vorbind aceast`
problem`. Oricum, Annabel nu a[tepta vizibil un r`spuns: ea
arunc` o privire la ceasul ei, scoase un oftat profund [i spuse:
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– Dumnezeule, trebuia s`-mi a[tept fetele la ie[irea de la
cursul de dans de acum zece minute. {i dup` asta, trebuie s`
m` gr`besc s` merg în ora[ cu Olivia ca s` cumpere un cadou
pentru aniversarea prietenei sale. Întâlnirea lor are loc în
aceast` dup`-amiaz` [i vrea neap`rat s` aleag` ea îns`[i
cadoul. Ceea ce este un lucru bun, bineîn]eles... Trebuia s`
cump`r`m acest cadou s`pt`mâna trecut`, dar pur [i simplu
n-am avut timp.

Se aplec` din nou în fa]a ma[inii de g`tit, scoase pr`jiturile
din cuptor [i puse altele.

Când se redres`, se întoarse spre Tennessee.
– {tiu c` abuzez, dar a[ putea s` v` cer s` arunca]i o privire

din când în când în timpul absen]ei mele? Îmi pare r`u c` v`
impun asta...

– Nici o problem`, afirm` tân`ra femeie. Dar v` previn,
sunt o buc`t`reas` foarte nepriceput`.

– Sunt sigur` c` v` ve]i descurca perfect. Bun, trebuie s`
fug. Mul]umesc de mii de ori.

{i disp`ru.
Tot weekendul fu imaginea acestor prime minute. Cam

peste o or`, Annabel o sun` pe telefonul mobil ca s`-i cear` lui
Tennessee s` aib` amabilitatea s` înceap` preg`tirea
prânzului; când a sosit cu cele dou` fete ale ei, peste înc` o
or`, totul era preg`tit. Will reu[ise s` repare ma[ina de tuns
iarba [i termina de tuns peluza în timp ce Mark uda plantele
verzi din ser`.
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Tennessee credea c` toat` lumea se va destinde în timpul
prânzului, dar se în[ela. Fetele trebuia s` mearg` la lec]ia de
vioar`, care se ]inea mai devreme, pentru ca apoi Olivia s` se
poat` duce la aniversarea colegei sale, [i erau deja în
întârziere.

– Îmi pare r`u, dar trebuie s` m` gr`besc, anun]` Annabel
în mijlocul mesei. De fapt, cred c` nici nu v-am ar`tat camera
voastr`... dar, nu v` nelini[ti]i, Will [tie care este.

Era o camer` mare, ale c`rei ferestre d`deau spre gr`din`.
Dar patul nu era f`cut, [i trebuir` s` caute peste tot cear[afuri
ca s`-l fac` ei în[i[i.

Tennessee observ` c` nu existau perdele [i c` tapetul nu
fusese pus pe unul din pere]ii înc`perii.

– De cât timp locuiesc aici fratele [i cumnata ta? întreb` ea.
– Cam de [ase ani, r`spunse Will.
Tennessee fu surprins` c` Annabel nu avusese timp s`

termine decorarea, dar nu insist`.
Când gazda [i fiicele ei revenir`, cam peste o or`, Olivia

urc` în vitez` s`-[i îmbrace haine de s`rb`toare. Charlotte, cea
mic`, nu întârzie s` fac` mare caz c` nu fusese [i ea invitat` la
aceast` aniversare.

– Nu te nelini[ti, draga mea, spuse Annabel ca s-o calmeze.
Vom face în schimb ceva cu adev`rat bun, vei vedea.

Când o conduse pe Olivia la colega ei, ceva trebuie s-o fi
distras pe drum, deoarece uit` s` revin` [i Tennessee se v`zu
nevoit` s-o amuze pe micu]` în absen]a ei. Asta se dovedi
deosebit de dificil, deoarece Tennessee n-avea nici o
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experien]` cu copii [i Charlotte era foarte mofturoas`. Ea nu
înceta s` alerge la fereastr` ca s` vad` dac` mama ei se
întorcea, scâncea, trop`ia, î[i ie[ea din fire. În cele din urm`,
v`zând c` Annabel nu sosea, urc` [i se închise în camera ei [i
refuz` s` deschid` când Tennessee vru s`-i vorbeasc`.

În acest timp, Will, dinspre partea lui, îl ajuta pe Mark s`
cure]e jgheaburile stre[inilor. Sau mai curând, el cur`]a
jgheaburile în vreme ce Mark, care se presupunea c` ]ine scara
în acest timp, nu înceta s` alerge în dreapta [i în stânga pentru
a r`spunde la telefon sau s` se ocupe de gr`dina lui.

În seara aceea, cuplul invitase câ]iva prieteni la cin` [i
Annabel preg`ti ea îns`[i mâncarea. Era o buc`t`reas` bun`,
dar îi trebui atât de mult timp s` le dea fetelor s` m`nânce s`
le spele [i s` le a[eze în pat, s` dea o jum`tate de duzin` de
telefoane [i s` le preg`teasc` masa încât se f`cuse foarte târziu
când adul]ii se a[ezar` la mas` [i era aproape ora dou`
diminea]a când terminar` de mâncat. Când invita]ii î[i luar`
r`mas-bun, era trecut de ora trei.

Când se întinse lâng` Will, epuizat`, Tennessee întreb` cu
voce obosit`:

– Întotdeauna este a[a?
– Întotdeauna, încuviin]` el cu un suspin.

***

A doua zi, au fost înrola]i amândoi cu for]a s` participe la
s`rb`toarea satului. Tennessee vându pr`jiturile Annabelei în

42 MILDRED DAVIS



timp ce Will îi ajuta pe automobili[ti s` gareze pe un câmp
transformat în parcare, astfel încât abia se v`zur`.

Annabel insist` s` r`mân` la cin` [i invit` de asemenea
câ]iva vecini. Masa nu fu gata decât la ora opt, dup` care
Tennessee se v`zu nevoit` s` pun` în ordine buc`t`ria
aproape în totalitate, a[a cum f`cuse [i diminea]`, Annabel
neavând curajul de a se achita de aceast` sarcin` seara
trecut`.

De fapt, era trecut de miezul nop]ii când cei doi tineri
pornir` la drum spre Londra. Tennessee, mai obosit` decât la
începutul weekendului, sim]ea c` începe una din teribilele ei
migrene.

– Te sim]i bine? o întreb` Will cum ea t`cea.
Ea m`rturisi c` începea s-o doar` capul.
– Asta nu m` surprinde deloc, dup` un asemenea week-

end! exclam` Will. Sincer vorbind, nu în]eleg de ce duc o
asemenea via]`. Annabel ar putea foarte bine s`-[i permit` s`
nu lucreze, dar vrea cu orice pre] s` fie în acela[i timp so]ie,
mam`, femeie de carier` [i activ` în treburile satului. {i cum
încearc` s` fie perfect` în toate, nu face pân` la urm` nimic
bine. În cea mai mare parte a timpului, munca ei trece înainte
de toate, astfel c` fetele ei cresc la întâmplare. {i când este
acas`, î[i g`se[te întotdeauna mii de lucruri de f`cut în loc s`
se ocupe de ele.

Din solidaritate feminin`, Tennessee nu se putu împiedica
s` n-o apere pe cumnata lui Will.
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– Sunt sigur` c` se str`duie[te cât poate.
– Asta-i problema: inten]iile ei sunt bune, dar nu-[i d`

seama c` n-ajunge la nimic. Familia sufer` [i ea. Nu reu[e[te,
poate, pur [i simplu, s` le împace pe toate.

– {i ce crede Mark despre asta?
Will ridic` din umeri.
– A încercat s-o conving` s`-[i lase slujba, dar ea a refuzat.

Pretinde c` asta o va împiedica s` fie fericit`, spuse el cu o
voce plin` de dispre]. Dac` pentru ea cariera era atât de
important`, n-ar fi trebuit niciodat` s` întemeieze o familie!

– Oricine poate! se revolt` Tennessee. Femeile au dreptul
s` aib` în acela[i timp o carier` [i o familie. B`rba]ii le
combin` pe amândou`, nu? Annabel nu este foarte bine
organizat`, asta-i tot.

Will avu un râs sarcastic.
– Este cel mai pu]in ce se poate spune. Dac` vrei s` [tii

p`rerea mea, cre[terea copiilor ar trebui s` fie o meserie cu
norm` întreag`. Ei au nevoie de o prezen]` permanent` dac`
vor s` fie preg`ti]i pentru a înfrunta toate problemele
societ`]ii noastre. N-ar mai exista atâtea crime juvenile [i
adolescen]i instabili dac` s-ar ocupa mai mult de ei acas`.

– Ai f`r` îndoial` dreptate, [i Annabel ar trebui s`
accepte s` renun]e la unele dintre activit`]ile ei, dar nu este
necesar s` fie acas` toat` ziua. Cariera înseamn` probabil
mult pentru ea.

– Oamenii incapabili care se implic` temeinic în educarea
copiilor lor, n-ar trebui s` aib`. Pe de alt` parte, munca
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Annabelei nu prezint` interes: ea face parte din
departamentul informatic al unei societ`]i specializate în
cercet`ri agricole. Nu se poate spune c` este ceva foarte
pasionant. Munca lui Mark este mult mai important` [i venitul
categoric mai mare.

Tennessee se încord`.
– De ce oare b`rba]ii sunt întotdeauna convin[i c` femeile

nu pot îmbina cariera [i via]a de familie? Oare din egoism, sau
pentru c` se tem de competi]ie? Se simt amenin]a]i de femei?

Will îi arunc` o privire surprins`.
– S` nu-mi spui c` e[ti o adept` a feminismului!
– {i de ce nu? i-o întoarse ea. Nu în]eleg de ce e[ti atât de

m`rginit cu privire la acest subiect.
– Ia exemplul lui Annabel: vrând s` fac` prea multe, nu

reu[e[te s` se descurce. Mai devreme sau mai târziu, asta va
ridica probleme enorme. De altfel, micu]a Charlotte are deja
nevoie s-o vad` un consilier de educa]ie. La [apte ani, î]i dai
seama?

– Nu este neap`rat vina Annabelei. Poate c` Charlotte este
un copil dificil din fire.

– Nu cred în acest gen de lucruri. Aceast` micu]` are pur [i
simplu nevoie de o mam` cu norm` întreag`. Annabel este
prea egoist` ca s`-[i dea seama. Pe de alt` parte, Mark este la
fel de vinovat: i-am spus de multe ori c` ar trebui s`-i cear`
so]iei lui s` înceteze s` lucreze.

Tennessee scutur` din cap, consternat`.
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– Cum po]i avea idei atât de învechite? Ce se va întâmpla
când copiii vor p`r`si casa? Annabel se va trezi complet
singur`, f`r` slujb` [i cu pu]ine [anse de a mai g`si una
interesant`...

– Ea nu va avea decât s` lucreze benevol într-o asocia]ie
oarecare, dac` simte nevoia unei ocupa]ii.

– Ce provocare, nu-i a[a? ironiz` Tennessee. Nu exist` nici
o îndoial` c` ar fi o mare fericire pentru ea...

Ea se întrerupse brusc, deoarece o durere violent` îi
sfredeli capul.

– Migrena ta? întreb` imediat Will aruncându-i o privire
îngrijorat`.

Ea cl`tin` din cap [i aceast` simpl` mi[care îi smulse un
geam`t.

– Ai prea des aceste dureri de cap, relu` Will. Trebuie s`
mergi s` te vad` un doctor chiar mâine diminea]`.

– Va trece, n-ai de ce s` faci o întreag` poveste din asta.
– A[adar, n-am nici m`car dreptul s` m` nelini[tesc pentru

tine? Faptul de a merge s` te vad` un doctor risc` s`-]i
prejudicieze pre]ioasa ta carier`?

R`maser` amândoi t`cu]i un timp, [oca]i, con[tien]i c`
tocmai avuseser` prima lor ceart`. Apoi, dintr-o dat`, spuser`
în acela[i timp:

– Îmi pare r`u; nu asta voiam s` spun.
– Iart`-m`; î]i mul]umesc c`-]i faci griji pentru mine.
Will scoase un oftat [i-[i puse mâna peste cea a lui

Tennessee.
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– A fost \ntr-adev`r un weekend îngrozitor, nu-i a[a?
– Epuizant, admise ea.
– Te rog, draga mea, du-te s` te consulte un medic în

leg`tur` cu aceste migrene.
– Da, da, promit.

***

Tennessee î[i ]inu promisiunea [i regret` c` nu consultase
medicul mai devreme. Acesta a declarat într-adev`r c` durerile
de cap se datorau probabil tipului de pilule contraceptive pe
care le folosea [i-i prescrise o nou` marc`.

– Termina]i-v` folia început` [i încerca]i aceste pilule,
încheie el. Dac` ve]i mai avea migrene, reveni]i s` m` vede]i.

Tân`ra femeie nu în]elegea de ce s`-[i termine folia cu
pilule dac` acest contraceptiv era cel care-i d`dea dureri de
cap; de aceea, cump`r` imediat noile pilule, pe care începu s`
le ia chiar în ziua aceea.

În primele dou` s`pt`mâni, se sim]i într-o stare pu]in
bizar`, dar curând, toate simptomele disp`rur`, ca [i
migrenele.

Din cauza acestui schimb de pilule, nu se nelini[ti c` nu
avu ciclu la data obi[nuit`. Dar când, luna urm`toare, nu mai
avu deloc, începu s` ia lucrurile mai în serios.

Într-o zi când prânzea cu Emma, aceasta din urm` sim]i c`
o preocupa ceva [i o întreb` ce are. Tennesse ezit`, apoi sfâr[i
prin a-i m`rturisi îngrijor`rile ei.
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– Dar poate este doar o alarm` fals`, deoarece tot timpul
am luat fie o pilul`, fie alta.

– Totu[i, mai bine s` te asiguri, spuse Emma. N-ai decât s`
cumperi de la farmacie unul din acele teste de sarcin`.

Câteva zile mai târziu, sincer nelini[tit` de data asta,
Tennessee se gândi s` urmeze sfatul prietenei ei. Fu stupefiat`
când testul se dovedi pozitiv. Repet` testul, sigur` c` trebuie
s` fi f`cut o gre[eal`, dar rezultatul fu acela[i. O vizit` la
medicul ei îi confirm` diagnosticul.

În momentul acela, Will era absent, plecat cu câ]iva
prieteni s` petreac` vreo zece zile în sudul Fran]ei. Ea refuzase
s`-i înso]easc` pentru a nu lipsi prea mult timp de la serviciu.

– B`rba]ii nu sunt niciodat` prezen]i când ai nevoie de ei!
îi spuse Emmei pe un ton disperat.

Când avusese rezultatele analizelor, se dusese imediat la
prietena ei. Aceasta era singur`. Cu toate c` Tennessee
p`r`sise de mult apartamentul, înc` nu fusese înlocuit`.

– Poate este mai bine c` lipse[te, remarc` Emma. A[a, vei
putea reflecta cu calm la aceast` problem`.

– Sper c` va fi mul]umit, spuse Tennessee, nervoas`. Nu
[tiu dac` vrea copii...

– Nu i-ai vorbit de asta, totu[i? se interes` Emma cu un aer
îngrozit.

Tennessee î[i încrunt` sprâncenele.
– Dar va trebui s`-i spun!
– De ce? Ce-l prive[te pe el?
– Emma!
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– }i-a cerut s` r`mâi îns`rcinat`?
– Nu, dar...
– Atunci, sper c` n-o s` la[i o sc`pare involuntar` ca asta

s`-]i strice toat` via]a.
Tennessee o privi stupefiat`.
– Dar despre ce vorbe[ti?
– Despre un avort, bineîn]eles! Doar nu inten]ionezi totu[i

s`-l p`strezi?
– Ba da, bineîn]eles. Este un copil, declar` tân`ra femeie

consternat`.
– Baliverne! Nu este decât un ovul fertilizat, punct final.

Altfel spus, un accident, [i care pic` într-un moment deosebit
de nepotrivit al vie]ii tale. Trebuie s` dai dovad` de bun-sim]
[i s` rezolvi asta cât mai rapid [i mai discret posibil.

– Dar ar fi r`u s`...
– Vrei într-adev`r s` strici via]a ta [i pe cea a lui Will? i-o

retez` Emma.
Tennessee o privise cu disperare.
– Nu, bineîn]eles. Dar crezi c` a avea un copil este un lucru

atât de îngrozitor?
– Asta depinde de ceea ce a[tep]i. Va trebui s`-]i p`r`se[ti

slujba, pentru început.
– Nu neap`rat. A[ putea angaja o...
– Î]i amintesc c` ai fost angajat` în aceast` companie

deoarece erai liber` de orice leg`tur`. Cum ai putea s`
c`l`tore[ti în toat` Europa [i s` lipse[ti s`pt`mâni întregi dac`
ai un copil în bra]e?
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– Dar va fi [i copilul lui Will, [i el m` va ajuta s` m` ocup de el!
Chiar în timp ce rostea aceste cuvinte, Tennessee î[i mu[c`

buzele. Î[i amintea prea bine discu]ia ei cu Will despre
mamele care lucreaz`... Cople[it`, î[i plec` privirea. Emma
profit` de situa]ie ca s` insiste.

– Când b`rba]ii sunt preg`ti]i s` se implice [i s` aib` copii,
î[i cer de obicei amantele în c`s`torie. Will nu ]i-a cerut s` te
c`s`tore[ti cu el, a[a-i?

Tennessee ridic` din umeri [i scutur` din cap.
– Ne cunoa[tem de prea pu]in timp.
– Dac` ai acest copil, îl vei obliga s` se angajeze, chiar dac`

vrea sau nu. Vrei s` r`mân` cu tine din obliga]ie?
Încruntându-[i sprâncenele, Tennessee scutur` din nou

din cap.
– Nu, dar el are dreptul s` [tie, ca s` putea discuta despre...

despre acest lucru împreun`.
– Dac` faci asta, nu-i vei l`sa, în realitate, nici o alegere. Va

crede doar c` încerci s`-l presezi, cu scopul de a-l for]a s` ia o
decizie. Bietul de el, pune-te în locul lui! Dac`-]i spune s`
p`strezi copilul, va fi constrâns s` aib` grij` de amândoi pân`
la sfâr[itul zilelor sale; dac`-]i cere s` avortezi, se va sim]i
întotdeauna vinovat [i tu nu vei întârzia s`-i repro[ezi c` ]i-a
impus aceast` decizie. I-o vei arunca în fa]` la cea mai mic`
ceart`, [i într-o zi se va s`tura [i va pleca.

Tennessee p`lise. Totu[i, spuse:
– {i dac` Will îmi propune s` p`strez copilul [i s` ne c`s`torim?
Emma scoase un mic râs dispre]uitor.
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– În cazul acesta, la fiecare scen`, el va fi cel care te va
acuza c` l-ai prins în curs`, pân` în ziua când se va hot`rî s`
plece s`-[i caute altundeva libertatea de care l-ai lipsit.

– A[adar, este f`r` ie[ire!
– M` tem c` da.
Tennessee î[i redres` capul, incapabil` s` abandoneze

partida atât de repede.
– Dar s-a întâmplat multor oameni de-a lungul timpului [i

asta nu i-a împiedicat pe to]i s` aib` o c`snicie fericit`...
– Poate alt`dat`, dar ast`zi nu mai este de actualitate. Mai

ales când o femeie vrea s`-[i p`streze cariera – cum este cazul
t`u, o [tiu. În ultim` instan]`, dac` ai accepta s` abandonezi
totul pentru a deveni so]ia lui Will [i mama copilului, ar putea
fi posibil...

Tennessee î[i amintea cuvintele lui Will: spusese c`
oamenii nu trebuie s` aib` copii dac` nu sunt dispu[i s` se
consacre exclusiv educa]iei lor. Avu impresia c` o mân`
înghe]at` îi strângea inima.

– Serios, draga mea, continu` Emma, cred c` chiar în
interesul lui Will, n-ar trebui s`-i spui. Numai dac` te hot`r`[ti
s` nu p`strezi copilul, bineîn]eles. Dar nu în]eleg de ce ai face
a[a ceva.

Tennessee scutur` din cap cu disperare.
– Dar, trebuie s`-l p`strez!
– În cazul acesta, s` nu te miri dac` Will te p`r`se[te.
– N-o va face! Nu-l cuno[ti! protest` tân`ra femeie gata s` plâng`.
Emma se apropie [i o lu` în bra]e.
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– Îmi pare r`u, draga mea, dar a[a este via]a: exist` b`rba]i
care nu vor copii [i m` tem ca Will s` nu fac` parte dintre
ace[tia. Sincer, n-ar fi o prostie s` v` strica]i vie]ile pentru un
lucru atât de mic ca acesta? O spui tu îns`]i c` v` cunoa[te]i de
pu]in timp. La ce bun s` gr`be[ti lucrurile? Dac` vrei, te voi
ajuta. Cunosc o clinic` foarte discret` unde ai putea s` mergi:
nimeni nu va afla nimic.

Tennessee era livid`, acum.
– Dar... [i... copilul? bâigui ea cu dificultate.
– Nu trebuie s` te nelini[te[ti, afirm` Emma. Deocamdat`,

înc` nu este un copil. Nu este nimic. Tenny, trebuie s-o faci.
Î]i dai seama, nu-i a[a?

Încet, f`r` tragere de inim`, Tennessee cl`tin` din cap.
– Iat`-te rezonabil`. Sunt sigur` c` Will te va iubi [i mai

mult. S` [tii, draga mea, uneori, noi femeile trebuie s` fim
foarte puternice pentru a p`stra b`rba]ii pe care-i iubim.

***

Cele câteva zile care urmar` fur` cele mai îngrozitoare din
via]a lui Tennessee. Era f`r` încetare h`r]uit` de îndoieli,
închinând când spre o solu]ie, când spre cealalt`. Nu dormea,
nu mânca [i era complet incapabil` s` se concentreze asupra
muncii ei – în timp ce Emma î[i petrecea timpul repetându-i
c` trebuie s` se hot`rasc` s` fac` avort.

Pretextând o boal`, Tennessee r`mase acas`, sperând s`
reflecteze cu calm, dar Emma o suna de dou` ori pe zi.
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Trebuia s` se decid`, îi spunea fosta ei colocatar`, s` nu mai
tergiverseze... S` nu uite c`-l va pierde pe Will dac` p`stra
copilul...

Will înc` nu se întorsese. Tennessee era când ner`bd`toare
s`-l revad`, când tremura la ideea c` va reveni înainte de a
avorta – o idee care continua s-o îngrozeasc`...

Tân`ra femeie era într-o stare disperat`. Dac` cel pu]in Will
nu s-ar fi opus atât de categoric ca femeile cu copii s` lucreze!
Ea n-ar fi ezitat atunci s` p`streze copilul. Dar [tia c`, dac`
trebuie s`-[i întrerup` lucrul, va fi foarte nefericit`. Avea
nevoie de bucuria pe care i-o procura c`utarea de noi pie]e,
contactul cu clien]ii, provoc`rile c`rora trebuia s` le fac` fa]`
zilnic. Nu a f`cut oare studii îndelungate ca s` ajung` aici? Era
prea tân`r` ca s` abandoneze totul, [i ideea de a-[i petrece
urm`torii patruzeci de ani acas` nu i se p`rea deloc
atr`g`toare.

Dup` înc` o noapte de insomnie petrecut` privind
chinuindu-se în gol, Tennessee începuse s` se simt`
realmente bolnav`. Hot`rârea pe care trebuia s-o ia o scotea
din min]i.

Avortul era împotriva tuturor convingerilor ei, a tuturor
sentimentelor ei profunde. Totu[i, nu trebuia oare s` ]in`
seama de nevoile lui Will? Dac` se c`s`torea cu ea din simpl`
datorie, niciodat` nu va putea s`-l ierte. Ea nu va suporta s`
vad` fericirea lor devenind constrângere [i dragostea lor ur`.

În diminea]a aceea, îi telefon` Emmei [i-i spuse cu o voce
tremur`toare:
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– Eu... inten]ionez s` m` duc ast`zi la clinic`. E[ti de acord
s` m` înso]e[ti?

– Îmi pare r`u, r`spunse Emma, dar am întâlniri toat` ziua,
pe care nu le pot anula. N-ai putea s` mergi în alt` zi? Dar nu,
acum c` te-ai hot`rât, trebuie s` te gr`be[ti...

– Nu-i nimic. Nu-]i face griji, m` voi descurca singur`.
– Nu exist` nimeni cu care...?
– Nu. La revedere, Emma.
Tennessee închise telefonul [i-[i mu[c` violent buzele,

re]inându-[i lacrimile. Nu era  nicidecum sigur` c` are curajul
s` mearg` singur` la clinic`. Niciodat` nu avusese atâta nevoie
ca acum de o prezen]` prietenoas`...

Incapabil` s` r`mân` în apartament, ie[i [i se îndrept` spre
parcul din vecin`tate.

Aici, se încruci[` cu un grup de tinere femei care-[i
plimbau copila[ii în c`rucioare. Nu erau foarte bine
îmbr`cate, dar p`reau fericite, iar bebelu[ii lor erau adorabili.

Pân` atunci, Tennessee nu acordase deloc aten]ie copiilor;
dar acum, în timp ce se apropia de micul grup, care se oprise
pe malul unui mic lac pentru a arunca pâine unor ra]e,
încetini pa[ii [i privi. Unul din micu]i îi atrase în mod deosebit
aten]ia. Era sigur` c` era b`iat, cu ochii mari alba[tri
încrez`tori [i cu n`sucul cârn. Deodat`, el îi arunc` un zâmbet
larg, f`r` din]i, [i Tennessee [tiu c` n-avea de ales, c`, de fapt
n-a dorit-o niciodat` cu adev`rat.

Surâzând de u[urare, se îndreapt` cu pa[i sprinteni spre
ie[irea din parc. Îi va telefona lui Will [i-i va anun]a sarcina ei
f`r` s` mai întârzie.
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Erau mul]i adolescen]i care pedalau cu toat` viteza în parc,
f`când întreceri, urm`rindu-se în jurul copacilor [i de-a lungul
aleilor. În timp ce Tennessee se gr`bea la cotitura unei alei,
unul din ei veni drept spre ea.

Tennessee scoase un strig`t de alarm` [i el încerc` s`
schimbe direc]ia, dar era prea târziu. O lovi în plin, ea se
cl`tin` [i c`zu lovindu-se violent de un copac. Adolescentul,
speriat, se gr`bi s-o [tearg`.

Dou` femei care î[i plimbau câinii alergar` s-o ajute pe
Tennessee s` se ridice. Foarte zdruncinat`, trebui s` a[tepte
câteva minute pe o banc` înainte de a putea s` plece; în plus,
trebui s` ia un taxi pân` acas`, unde se întinse ca s` se
odihneasc`.

Dup` mai pu]in de o or`, începu s` sângereze. Hot`rârea
care-i fusese atât de greu s-o ia nu-i mai apar]inea.

Când Emma îi telefon` a doua zi, tân`ra femeie era înc` în
pat, foarte sl`bit`.

– Cum te sim]i? Ai fost la clinic`?
Tennessee tremur` la amintirea celor prin care trecuse.

Vocea ei era plin` de disperare când murmur`.
– Pierdut... Am pierdut copilul!
– A fost atât de greu? Vrei s` vin s`-mi vorbe[ti?
– Nu! Las`-m` în pace, Emma, m` auzi? Nu mai vreau

niciodat` s` te aud vorbind despre el!
{i închise telefonul.

***
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Will se întoarse acas` peste câteva zile, dar nu-i spuse nimic
despre ce p`]ise. P`rea atât de fericit încât nu voia s`-i strice
aceast` bucurie.

La o s`pt`mân` de la pierderea sarcinii, fizic se sim]ea în
form`. Psihic, în schimb, era alt` poveste; degeaba încerca
s`-[i alunge aceast` poveste din minte, nu reu[ea. Era
m`cinat` de vinov`]ie, convins` c` dac` n-ar fi inten]ionat s`
avorteze, nu [i-ar fi pierdut copilul. Desigur, [tia c` acea
c`dere fusese provocat` de ceea ce se întâmplase, dar
îndoielile ei nu înfluen]aser` oare destinul? Niciodat` n-ar fi
trebuit s-o asculte pe Emma. Ar fi trebuit s`-[i urmeze
con[tiin]a chiar de la început...

Din fericire, gentile]ea lui Will o ajuta s` treac` peste
suferin]a ei.

Abia peste câteva s`pt`mâni începu s`-[i dea seama c` la
birou începuse s` se vorbeasc` despre ea pe la spate. Într-o zi,
tocmai când intra la toalet`, dou` fete t`cur` brusc [i luar`
expresii vinovate; expresii pe care le reg`si pe fe]ele mai
multor colegi, zilele urm`toare. Remarc` de asemenea c` unii
membrii ai personalului se purtau mai pu]in prietenos fa]` de
ea... în timp ce al]ii – b`rba]i în special – o tratau, dimpotriv`,
într-un mod prea amical.

Unul din ei, care avea reputa]ia unui adev`rat donjuan,
intr` într-o diminea]` în biroul ei [i închise u[a în spatele lui.

– Ce pot s` fac pentru dumneata? întreb` ea cu r`ceal`.
– Ce-ai spune s` m` înso]e[ti disear` s` bem un pahar la

bar, pentru început?
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– Nu, mul]umesc.
– De ce nu? Ar putea s`-]i plac`, insist` el apropiindu-se [i

punând o mân` pe coapsa tinerei femei.
Tennessee s`ri în picioare.
– Cine ]i-a permis s` m` atingi? exclam` ea. Ie[i de aici

imediat, altfel voi depune plângere împotriva dumitale pentru
h`r]uire sexual`!

Interlocutorul ei scoase un mic râs ironic.
– {i cine te va crede, cu reputa]ia pe care o ai? Toat`

lumea [tie c` faci orice ca s`-]i m`re[ti [ansele de reu[it` în
meserie.

– Despre ce vorbe[ti? întreb` ea, uluit`.
– Ca [i cum n-ai [ti! Dar lini[te[te-te: cu mine, nu este nici

un risc s` r`mâi îns`rcinat` [i s` ai nevoie s` scapi de copil!
Timp de câteva secunde, prea [ocat` pentru a vorbi,

Tennessee îl privi cu gura c`scat`. Curând îns`, sim]i c` urc`
în ea o furie atât de mare încât nici nu-[i mai d`du osteneala
s` nege acuza]ia mincinoas`. Dintr-o s`ritur` , se apropie de
u[` [i o deschise larg.

– Ie[i de aici, nemernicule! strig` ea.
– O s` mi-o pl`te[ti, destr`b`lato, r`spunse cel`lalt printre

din]i înainte de a se dep`rta.
Înc` tremurând de furie, Tennessee se a[ez` în spatele

biroului s`u [i î[i prinse capul în mâini. A[adar, iat` de ce î[i
g`sea colegii ciuda]i: to]i î[i imaginau c` f`cuse un avort!

O singur` persoan` putea s` fie responsabil` de acest zvon:
Emma. Emma care se considera prietena ei...



Se gândi din nou la modul în care-i „suflase" cei trei noi
clien]i [i cum o d`duse afar` din apartament. Nu erau oare
mai mult ac]iunile unei du[mance decât ale unei prietene?

R`mase un timp ab`tut`, scârbit`. Apoi î[i în`l]` capul. Pu]in
o interesa ce gândeau oamenii din biroul ei; atâta timp cât îl avea
pe Will, era fericit`. Ei n-aveau decât s` se duc` la naiba cu to]ii.

Hot`rî s`-i spun` totul lui Will chiar în seara aceea. Dar se
trezi blocat` în ambuteiaje pe drumul spre cas`, [i trebui dup`
aceea s` se gr`beasc` s` se schimbe pentru a ie[i s` cineze
împreun` cu ni[te prieteni, astfel încât nu avu ocazia s`
abordeze subiectul. Diminea]a urm`toare, trebui s` plece la
Milano pentru o conferin]` [i hot`rî prin urmare, f`r` tragere
de inim`, s` nu-i vorbeasc` decât la întoarcere.

În timpul absen]ei sale, îi telefon` lui Will în fiecare sear`,
ca de obicei. În primele dou` zile, conversa]iile lor se
desf`[urar` bine; el se ar`t` tandru [i îndr`gostit. Dar în a
treia zi, nu reu[i s`-l g`seasc` [i trebui s`-i lase un mesaj pe
robot. La fel se întâmpl` [i ziua urm`toare.

O nelini[te surd` o cuprinse, care spori când sosi la
aeroport [i v`zu c` el nu venise s-o a[tepte.

În secunda când intr` pe u[a apartamentului, presim]irile ei
cele mai rele se confirmar` [i ea [tiu c` lumea ei se pr`bu[ise.

Toate lucrurile ei erau adunate în vestibul. Will era a[ezat
într-un fotoliu din sufragerie [i o a[tepta. Nu se ridic`; fa]a lui
avea duritatea granitului [i ochii erau mai reci decât cel mai
înghe]at ocean.

– A[adar? Ai profitat de conferin]a ta ca s` faci un nou
avort? întreb` el.

Tân`ra femeie deveni livid`.
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– Nu! string` ea. Îmi închipui c` Emma ]i-a vorbit?
– Emma? Ia te uit`, ar fi trebuit s` [tiu c` are ceva de-a face

cu asta! Nu, de fapt un tip resping`tor de la biroul t`u a venit
s` m` caute într-un bar ca s` m` anun]e c` mi-ai omorât
copilul. {i-a b`tut joc de mine cu o pl`cere evident`.

– Sper c` i-ai spart mutra!
Tennessee f`cu un pas spre el [i relu` cu un aer rug`tor:
– N-am f`cut avort, Will. Am...
– Încerci s` m` faci s` cred c` nu erai îns`rcinat`?
– Nu, dar...
– E[ti îns`rcinat` în acest moment?
– Nu, admise ea, cu inima frânt`. Dar tu nu...
– Cum ai putut face a[a ceva? Cum ai putut m`car s` te

gânde[ti?
Figura lui Will era acum schimonosit` de ur`.
– Ie[i de aici! Nu vreau s` te mai v`d niciodat`!
– Will, nu! Te rog, las`-m` s`-]i explic...
F`r` s`-i asculte rug`min]ile, o prinse de bra] [i o împinse

pân` la u[`. În trecere, îi adun` lucrurile [i le arunc` pe
coridor. Apoi intr` în`untru [i trânti u[a.

Degeaba b`tu Tennessee în u[`, strig`, plânse, nimic nu
reu[i. Tocmai se resemna s` se a[eze pe [terg`torul de
picioare [i s` r`mân` acolo pân` va binevoi s-o asculte, când
u[a imobilului fu deschis` de un b`rbat.

– Domni[oar` Reid? Sunt [oferul taxiului, mi s-a spus s` v`
caut [i s` v` duc la hotel.

Tennessee în]elese c` totul se sfâr[ise [i, de[i trecea prin
chinurile iadului, abandon` partida.
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Capitolul 3

Acum, trenul gonea în noapte în timp ce amintirile
dureroase se îngr`m`deau în mintea chinuit` a lui Tennessee.
Poli]istul îi spusese c` va putea s` se izoleze, dar aceast`
promisiune nu era suficient` ca s-o lini[teasc`; era evident c`
Will [i cu ea vor sfâr[i prin a se încruci[a, orice ar face pentru
a-l evita. Ce va face, atunci?

Scoase un suspin [i încerc` s` se gândeasc` la altceva. În
cele din urm`, trebuie s` fi a]ipit, deoarece s-a trezit tres`rind
dup` mai mult de o or`. Trenul încetinea.

Poli]ista îi spuse lui Tennessee c` ele trebuie s` coboare la
gara urm`toare.

Nu se f`cuse înc` ziu` când r`maser` pe peronul pustiu. Le
a[tepta o camionet` în care Tennessee trebui s` urce în spate.
Geamurile fuseser` acoperite, astfel încât nu putea s` vad` în
exterior.



O jum`tate de or` mai târziu, înghe]at` [i epuizat`, coborî
întinzându-se [i privi în jurul ei. Se g`sea în centrul unei cur]i
mari, în fa]a unui imens castel de piatr`. Ziduri înalte
împrejmuiau curtea.

Timp de câteva secunde, Tennessee se întreb` dac` era
vorba de o închisoare, dar v`zu curând o mic` pancart` lâng`
u[a grea de stejar, indicând: „Hotelul Castelului".

Ridicând ochii, remarc` mici turnule]e rotunde care se
ridicau în cele patru col]uri ale cl`dirii [i obloanele grele care
protejau ferestrele de la patru etaje. Era mult mai frig decât la
Londra, [i privind dincolo de zidurile incintei, Tennessee z`ri
în dep`rtare vârful acoperit de z`pad` al unui munte.
Instinctul îi [opti c` se afla în Sco]ia – probabil în nordul ]`rii,
judecând dup` timpul cât durase drumul.

– S` intr`m, spuse poli]ista luându-i bra]ul.
{oferul le urm`, purtând valizele lui Tennessee.
Un b`rbat destul de tân`r îmbr`cat într-un pulover gros de

lân` ro[ie, le deschise u[a.
– Este ultima? întreb` el.
– Da, încuviin]` [oferul. To]i sunt la dumneavoastr`, acum.
B`rbatul cu puloverul ro[u se întoarse spre Tennessee

care-[i încruntase sprâncenele, nemul]umit` c` este tratat` ca
un colet.

– Sunt c`pitanul Waters, declar` el. Mike Waters.
– C`pitan? repet` Tennessee.
– Apar]in armatei, explic` el. Poli]ia ne-a cerut ajutorul.

Bun, pentru început, trebuie s` v` vorbesc despre reguli. Nu
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trebuie s` încerca]i în nici un caz s` lua]i leg`tura cu cineva
din exterior. Nici prin scrisori, nici prin telefon, nici prin orice
alt mijloc. În]elege]i?

– Da, bineîn]eles.
– Bine. Acum, am s` v` conduc la camera dumneavoastr`,

dup` care vom face turul propriet`]ii.
Camera lui Tennessee se g`sea la etajul al treilea spre o

imens` p`dure de conifere care se întindea cât vedeai cu
ochii.

„Ei bine, nu vom avea nici o dificultate s` g`sim un brad de
Cr`ciun", se gândi tân`ra femeie nu f`r` cinism începând s`-[i
desfac` valizele.

Când coborî din nou în vestibul, Mike Waters o a[tepta.
Începu vizita de la parter, cu restaurantul, unde trei chelneri
erau ocupa]i s` aranjeze mesele pentru micul dejun.

– Se pare c` ave]i mult` lume aici, observ` ea num`rând
aproape zece mese.

– Majoritatea membrilor personalului locuiesc aici cu
familiile lor. Dar lini[ti]i-v`, au fost f`cute cercet`ri pentru a ne
asigura de probitatea fiec`ruia.

Tennessee cl`tin` din cap, vag lini[tit` la ideea c` ar putea
trece neobservat` în mijlocul tuturor acestor oameni.

C`pitanul Waters o duse apoi s` viziteze celelalte înc`peri
de la parter: o sal` de televiziune, un bar, o sal` de bal, un
fumoar, o sal` de jocuri. Ad`ug` c` o piscin` [i o sal` de
gimnastic` se aflau la subsol.
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Locul era într-adev`r imens, [i asta o lini[tea de asemenea pe
tân`ra femeie: unde se g`sea, dac` îl va vedea vreodat` pe Will
apropiindu-se, va putea f`r` dificultate s` se refugieze în alt` parte.

Nu era înc` ora [apte – prea devreme pentru ca ceilal]i
„oaspe]i" s` coboare – dar având în vedere drumul lung pe
care-l str`b`tuse, lui Tennessee i se oferi un mic dejun
anticipat. Ea accept` cu c`ldur`, gândindu-se c` astfel va
termina înainte ca Will s`-[i fac` apari]ia.

B`u un pahar mare cu suc de portocale [i un chelner
zâmbitor îi aduse ou` jum`ri, pâine pr`jit` [i o cafetier`
fumegând`. Tennessee se a[ez` la o mas` situat` lâng`
fereastr`, gândind c` nu luase în via]a ei o mas` în
circumstan]e atât de ciudate.

În col]ul opus al s`lii, se deschise o u[` dar pe moment
nu-i acord` aten]ie. Deodat`, totu[i, un fel de instinct primitiv
o f`cu s` ridice încet capul.

Will se afla în cadrul u[ii. Sala era imens` [i ei se g`seau
fiecare la un cap`t. Totu[i, în ciuda distan]ei, Tennessee avea
con[tiin]a dureroas` a tensiunii care emana din Will în timp ce
o privea, cu maxilarele încle[tate. Într-un interval de timp care
i se p`ru nesfâr[it, o m`sur` în t`cere. Apoi, brusc, Will înaint`
în sal` [i, apropiindu-se de o mas`, se a[ez` deliberat cu
spatele la Tennessee.

Acesta din urm` î[i plec` ochii spre farfuria sa [i sim]i c`
mâna care ]inea furculi]a tremura. Întinzând bra]ul într-un
gest mecanic, reu[i s` ia cea[ca ei cu cafea [i b`u o înghi]itur`.

A[adar, Will era hot`rât s-o ignore...
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El purta un trening [i se gândi c` trebuie s` se trezeasc`
devreme ca s` mearg` s` se antreneze în sala de gimnastic`
sau s` înoate câteva lungimi în piscin`. Odinioar`, se gândi
Tennessee mu[cându-[i buzele, Will r`mânea în pat
diminea]a. Spunea c`, atunci când era lâng` el, avea lucruri
mai bune de f`cut decât s` se agite într-o sal` de gimnastic`.

Încerc` s` m`nînce ou`le, dar toat` pofta îi pierise. Din
mândrie, totu[i, refuz` s` se ridice [i s` plece; îi era prea
team` ca Will s` nu deduc` din asta c` prezen]a lui o
stânjenea.

Din fericire, al]i oaspe]i trezi]i devreme nu întârziar` s`
soseasc`. Ei îi salutar` pe Will [i-i aruncar` lui Tennessee
priviri curioase. Profitând de zgomotul produs de sosirea lor,
tân`ra femeie se ridic` de la mas` cât de firesc reu[i [i ie[i din
sal` for]ându-se s` nu alerge [i s` nu priveasc` în direc]ia lui
Will.

O dat` ajuns` în camera sa – urcase în fug`, prea agitat` ca
s` a[tepte liftul – se l`sa s` cad` într-un fotoliu, cu inima
b`tând gr`bit`. Dumnezeule Mare, era ridicol`! Cum va putea
petrece mai mult de o s`pt`mân` într-o asemenea stare de
nervi? Din p`cate nu putea face nimic: gândurile ei nu încetau
s` revin` la Will.

El nu era înso]it. Dar asta nu însemna nimic: poate c` so]iei
lui nu-i pl`cea s` se scoale devreme. Sau poate era obosit`
deoarece f`cuser` dragoste noaptea trecut`...

O gelozie s`lbatic` aproape dureroas` fizic, puse st`pânire
pe ea [i se ag`]` de bra]ele fotoliului. Pentru a milioana oar`,

64 MILDRED DAVIS



se gândi câte lucruri ar fi fost altfel dac` ar fi ac]ionat dup`
instinctul ei [i l-ar fi sunat pe Will îndat` ce aflase c` era
îns`rcinat`, în loc s-o asculte pe Emma.

Strângând din din]i, se for]` s` se gândeasc` la altceva. În
clipa aceea, auzi râsete afar`; apropiindu-se de fereastr`,
arunc` o privire prin geam. Copii, bine încoto[m`na]i ca s` nu
sufere de frig, se jucau de-a pisica [i [oarecele în curte. Ea îi
privi îndelung, gândindu-se la copilul pe care Will [i ea ar fi
trebuit s`-l aib`. Cu cine ar fi sem`nat oare? Cu acel b`iat
micu] brunet cu fa]a acoperit` cu pete de ro[ea]` care alerga
râzând, sau cu cel`lalt, ciufulit, care îl urm`rea ]ipând?

În imagina]ia sa, copilul era întotdeauna un b`iat. La fel [i
în visele ei – aceste vise care reveneau mereu [i în care era din
fericire c`s`torit` cu Will [i-[i cre[teau copilul împreun`.
Trezirea era întotdeauna atât de dureroas`...

Se îndep`rt` de fereastr` [i hot`r\ s` coboare din nou la
parter.

O femeie matur`, destul de durdulie, sosea în vestibul
chiar în momentul când ea ajungea la baza sc`rii.

– Bun` ziua! spuse doamna. Trebuie s` fi]i ultimul jurat,
cel pe care-l a[teptam... Începeam s` ne nelini[tim pentru
dumneavoastr`, s` [ti]i.

– Eram într-o c`l`torie în str`in`tate, explic` Tennessee.
Nu m-am întors la Londra decât ieri.

– În orice caz, sunt mul]umit` c` a]i sosit teaf`r` [i
nev`t`mat`, afirm` interlocutoarea sa. Sunt Gwenda Paston,
so]ia judec`torului.
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Doamna Paston o lu` pe Tennessee sub aripa ei [i o
conduse în restaurant ca s-o prezinte numeroaselor persoane.

Tennessee se a[ez` lâng` o femeie care fusese [i ea jurat;
aceasta începu imediat s`-i relateze cu verv` ce se întâmplase
înainte de sosirea ei.

Majoritatea persoanelor implicate erau la castel de aproape
zece zile [i începeau s` se cunoasc` bine. Aveau la dispozi]ie
diverse distrac]ii: turnee de bridge sau de [ah, lec]ii de ol`rit
sau de pictur` pe m`tase, sporturi...

– Spune]i-mi, întreb` Tennessee, toat` lumea a venit cu
so]ia [i copiii?

– Aproape, da, încuviin]` doamna. Exist` unul sau doi
celibatari, un divor]at... Will Brydon este de asemenea singur.
Trebuie s`-]i aminte[ti de el, deoarece prânzea]i adeseori
împreun`, în timpul procesului.

– Da, într-adev`r, admise Tennessee cu o nep`sare
pref`cut`. A[adar, este tot singur?

– A[a se pare, cu toate c` s-a ar`tat foarte prietenos în
ultima s`pt`mân` cu unul din martori... O fost` iubit` a lui
Ramsay.

Ea pufni.
– Dar m` întreb dac` va continua s` se intereseze de ea,

acum c` ai venit.
Asta se voia un compliment [i Tennessee se for]` s`

surâd` în timp ce se întreba ce voia s` spun` prin „foarte
prietenos". Bineîn]eles, faptul c` Will este preocupat s`
seduc` pe alta ar fi trebuit s-o lini[teasc`, deoarece astfel
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aveau mai pu]ine [anse s` dea nas în nas unul cu altul; dar
oricum, nu putea s` ignore durerea care-i str`pungea inima
la acest gând.

– {i dumneata, draga mea micu]`? E[ti înc` celibatar`?
– Oh, da, r`spunse ea zâmbind. De[i am un prieten foarte

apropiat, ad`ug` ea sub un impuls.
Nu era nici o îndoial` c` asta va ajunge la urechile lui Will...
Tennessee r`mase cu interlocutoarea ei pân` la prânz. Li se

al`tur` un mic grup de persoane cu care se îndrept` spre
restaurant, apoi în sala de televiziune, unde privir` împreun`
un film la video.

Dup` aceea, totu[i, grupul se desp`r]i: cei mai mul]i
doreau s` urce în camera lor ca s` se odihneasc` [i s` se
schimbe înainte de cin` care, afl` Tennessee, va fi servit`
devreme, la ora [apte precis.

Erau vreo zece persoane care a[teptau ascensorul, astfel c`
opt` pentru scar`. Se apropia de palierul celui de-al doilea
etaj când se încruci[` cu Will, care venea în sens invers.

Î[i p`str` capul plecat, preg`tit` s`-l ignore, dar el î[i
încetini mersul [i spuse cu o voce rezervat`:

– Tennessee?
Ag`]ându-se ferm de balustrada de lemn, î[i ridic` ochii

spre el.
În trei ani, se schimbase pu]in. Obrajii îi erau u[or tra[i [i

sprânceana stâng` –  odinioar` ridicat` cu un aer ironic –
p`rea s`-i dea un aer mai cinic, acum.
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– Bun` ziua, Will, spuse ea cu un ton pe care se for]a s`-l
p`streze calm.

– Ciudate circumstan]e pentru o întâlnire, remarc` el.
– Da, nu-i a[a?
Trecu un paznic. Tennessee se preg`tea s`-[i continue

drumul când Will relu`:
– De ce ]i-a trebuit atât de mult timp ca s` vii?
– Eram plecat` într-o c`l`torie de afaceri.
– Ah, da, slujba ta pre]ioas`... Îmi imaginez c` lucrezi înc`

la aceea[i companie?
– Da, r`spunse ea scurt.
Ar fi putut spune mai multe, dar consider` c` nu era

necesar.
– {i presupun c` acum e[ti marea [ef` a departamentului

comercial?
– Conduc propria mea echip` [i propria mea zon`

geografic`, da.
– Nu [tiu de ce, dar eram sigur.
Dispre]ul era acum mult mai evident în vocea lui.
– La urma urmei, slujba ta a fost întotdeauna lucrul cel mai

important pentru tine, nu-i a[a?
– A[a este, acum, r`spunse ea, alegându-[i cu grij`

cuvintele.
Dar cuvintele ei nu avur` efectul scontat.
– Cel pu]in, nu te mai prefaci, se mul]umi s` i-o întoarc`

Will.
Ea î[i încrunt` sprâncenele.
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– Ce vrei s` spui?
– Nu pretinzi c` acest nou tip din via]a ta conteaz` mai

mult pentru tine decât cariera.
Dumnezeule! Uitase complet aceast` poveste... Hot`rât

lucru, bârfele se r`spândeau mult mai repede decât crezuse!
Înainte s` poat` g`si ceva de spus, Will o întreb` cu o voce

t`ioas`:
– Cine este?
– Nimeni.
El râse r`ut`cios.
– Cât` onestitate! A[adar, te serve[ti de el ca de un obiect

sexual când singura dragoste din via]a ta, compania, î]i las`
câteva momente de r`gaz?

Tennessee sim]i c` ro[e[te.
– Voiam numai s` spun c` nu era nimeni pe care s`-l

cuno[ti. De ce naiba î]i permi]i s` fii atât de agresiv?
Cu viteza fulgerului, se aplec` spre ea [i-i prinse

încheietura mâinii.
– Am dreptul s` te tratez cum cred de cuviin]` [i [tii foarte

bine de ce.
Ea î[i cufund` privirea în ochii lui, [i orice furie o p`r`si. Ar

fi vrut s`-l întrebe de ce mai avea atâta importan]` pentru el –
dac` asta însemna c` ea îns`[i mai avea importan]` în ochii lui.
Dar se temu de r`spunsul lui, se temu de asemenea s` nu
interpreteze gre[it sensul întreb`rii ei.

– D`-mi drumul, Will, se m`rgini s` spun` cu o voce r`gu[it`.
El se supuse imediat.
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– Bineîn]eles. Ce-mi pas` mie c` strici via]a altui b`rbat?
Acestea fiind zise, o dep`[i [i coborî rapid scara.
Tennessee îl privi dep`rtându-se. Apoi, brusc, ca urm`rit`

de un demon, urc` în fug` treptele spre etajul superior. În
graba ei, nu-l v`zu pe b`rbatul care cobora [i se lovi de el
violent.

„Hot`rât lucru, e ziua mea proast`!" se gândi ea scuzându-se.
– Este vina mea, afirm` necunoscutul.
De talie mijlocie, pu]in mai în vârst` decât Will, avea o fa]`

pl`cut` [i afi[a un surâs fermec`tor.
– Nu v-am lovit r`u, sper? întreb` el.
– Nu, nu, e în ordine, afirm` Tennessee cu inten]ia de a se

îndep`rta.
Dar, el o opri.
– Sunte]i membrul juriului care lipsea, nu-i a[a?
– Da, într-adev`r. M` numesc Tennessee Reid.
El cl`tin` din cap.
– Începeam s` ne temem ca Ramsay s` nu v` fi g`sit

înaintea poli]iei.
– Oh, nu, eram doar plecat` într-o c`l`torie de afaceri. Dar

ierta]i-m`, nu [tiu cine sunte]i...
– Ben Lucas, r`spunse el strângându-i mâna. Nu m`

recunoa[te]i f`r` îndoial`, deoarece ultima dat` când ne-am
v`zut, purtam o peruc`.

– O peruc`? În cazul acesta, trebuie s` fi]i unul dintre
magistra]i...
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– Absolut...
– Îmi pare r`u pentru colegul dumneavoastr` care a fost

omorât, declar` Tennessee cu sinceritate.
Î[i d`dea seama brusc de realitatea pericolului care-i amen-

nin]a pe to]i, [i asta o f`cu s` se înfioare. Ben Lucas remarc`.
– Asculta]i, mai este destul timp pân` la cin`. Ce-a]i spune

dac` am lua un pahar împreun`?
– M` tem c` barul nu este deschis, la ora asta.
– Nu, dar am o sticl` cu un scotch excelent în

apartamentul meu.
– În apartamentul dumneavoastr`?
– Eh, da! Judec`torul Paston [i cu mine am sosit primii, [i

am avut posibilitatea s` ne alegem camerele. Veni]i s` vede]i;
locuiesc într-unul dintre turnule]e.

Tennessee ezit` câteva secunde, dar se gândi c`, dup`
dezagreabila întrevedere cu Will, avea nevoie de un înt`ritor.
Pe de alt` parte, Ben Lucas p`rea relativ inofensiv.

Urcar` pân` la etajul al patrulea, apoi merser` de-a lungul
coridorului [i urcar` o alt` scar`. Apoi Ben deschise o u[`
încastrat` în peretele gros.

Apartamentul lui ocupa dou` nivele [i era superb mobilat
în cel mai pur stil vechi sco]ian.

– Sunt impresionat`! exclam` Tennessee în timp ce el
prepara dou` pahare cu whisky.

Se a[ezar` în fotolii adânci din apropierea [emineului.
– Cred c` este Cr`ciunul cel mai straniu din via]a mea,

declar` Tennessee pe un ton gânditor.
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– A[a este pentru majoritatea dintre noi, încuviin]` Ben
Lucas. Mai ales pentru cei care a trebuit s` lase persoane
iubite în urma lor.

– Este cazul dumneavoastr`? întreb` tân`ra femeie cu
compasiune.

– Nu, tr`iesc singur. De fapt, m` gândeam la
dumneavoastr`. Am surprins f`r` voia mea conversa]ia pe care
a]i avut-o cu Will Brydon, pe scar`. Nu voiam s` v` întrerup,
astfel c` am a[teptat pân` când a]i terminat... Se pare c`-l
cunoa[te]i destul de bine.

Asta era un mod plin de tact de a spune lucrurilor pe
nume, se gândi ea cu amuzament.

– Noi... am petrecut câtva timp împreun` dup` proces,
admise ea.

– În]eleg.
– Adev`rat?
– A[a cred. V-a]i desp`r]it [i acum ave]i pe altcineva, dar

Brydon este înc` gelos.
– Asta e impresia pe care v-a l`sat-o?
Înainte ca el s`-i poat` r`spunde, Tennessee relu` foarte

repede:
– V` mul]umesc pentru whisky, dar trebuie s` plec.

Trebuie s` m` preg`tesc pentru cin`.
– Bineîn]eles. Da]i-mi voie s` v` conduc pân` la u[`.
„Ar fi norocul meu ca Will s` apar` exact în acest moment

[i s` m` vad` ie[ind din apartamentul lui", se gândi
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Tennessee. Dar când î[i lu` r`mas-bun de la Ben, nu era
nimeni pe coridor, cu excep]ia unei tinere femei care trebuia
s` fie cam de vârsta ei.

Era mai scund` decât Tennessee, mai brunet` [i cu corpul
mai plinu]. Aceasta le arunc` o privire în trecere, dar nu se
opri s` le vorbeasc`.

Tennessee o recunoscu imediat: î[i amintea c` o v`zuse în
timpul procesului. Se numea Melanie Truscott [i depusese ca
martor împotriva lui Ramsay, cu care ie[ise un timp.

Imediat, Tennessee [tiu intuitiv c` era aceea cu care Will se
ar`tase atât de „prietenos".
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Capitolul 4

Când Tennessee coborî pentru cin`, Will nu era înc` în sala
restaurantului. El î[i f`cu apari]ia înso]it de Melanie Truscott
[i de un cuplu tocmai în momentul când se serveau antreurile
[i se a[ezar` to]i patru la o mas`.

Aruncând o privire piezi[` în direc]ia lor, Tennessee se
întreb` ce putea g`si Will la Melanie. Poate aprecia firea ei de
„femeie libertin`"? În timpul procesului, Melanie nu-[i
ascundea numeroasele aventuri pe care le avusese
concomitent cu leg`tura cu Ramsay...

– Ceva nu e în ordine?
Tennessee tres`ri [i se întoarse spre doamna a[ezat` în

stânga ei [i o privea cu un aer nelini[tit.
– Nu... nu, m` simt bine, mul]umesc. Doar c` mi-am

petrecut aproape dou` zile c`l`torind [i sunt pu]in obosit`.
Se folosi de aceea[i scuz` pentru a urca direct la culcare

dup` cin`, dar nu reu[i s` adoarm` decât dup` mai bine de
dou` ore.



***

A doua zi, reu[ise s`-l evite pe Will toat` ziua. Diminea]a
[i-o petrecu scriind felicit`ri de Cr`ciun – furnizate cu
amabilitate de poli]ie – dup`-amiaz` f`când exerci]ii în sala de
gimnastic` [i înotând în piscin`.

Când se schimba în camera ei, telefonul începu se sune.
– Da?
– Tennessee? Aici Ben Lucas. Ce-ai spune s` iei un pahar

cu mine la bar, înainte de cin`?
Tennessee ezit`. Dorea oare ca Will s-o vad` cu Ben? Dar,

la urma urmei, lui probabil nu-i p`sa, se gândi ea, deoarece el
însu[i nu ezita s` se afi[eze cu durdulia Melanie.

– Cu pl`cere, îi r`spunse ea lui Ben. Ne întâlnim peste
jum`tate de or`.

Barul era supraaglomerat când ajunse ea. P`rea c` toat`
lumea î[i d`duse întâlnire acolo.

Când a v`zut-o intrând, Ben se ridic` s`-i fac` semn [i în
timp ce se îndrepta spre masa lui, era dezagreabil con[tient`
c` este urm`rit` cu curiozitate. Dar poate era numai din cauza
rochiei pe care o purta? Din catifea verde închis, cu mâneci
lungi dar destul de decoltat`, se mula pe ea ca o a doua piele.
De ce alesese s` poarte aceast` ]inut` în mod special,
Tennessee nu [tia s` spun`. Sau cel pu]in nu voia s-o
recunoasc`...

Ben o privea cu un aer aprobator.

UN CR~CIUN NEOBI{NUIT 75



– Un whisky? propuse el.
– M` tem s` nu fie mai pu]in bun ca al dumitale. A[ lua mai

curând un gin tonic, te rog.
În timp ce el se îndrepta spre bar ca s`-i aduc` paharul, se

a[ez` la mas` picior peste picior. Apoi arunc` o privire rapid`
în jurul ei [i observ` c` Melanie era deja acolo, dar f`r` Will.

Purtând o rochie ro[ie suficient de strâmt` pentru a-i pune
bine în valoare sânii genero[i, discuta cu câteva femei. Trei
dintre ele erau foste iubite ale lui Ramsay pe care Tennessee
le recunoscu. Poate formaser` un fel de club? se gândi ea.

Ben reveni cu b`utura ei, se a[ez` lâng` ea [i i-o întinse
f`când o glum` nostim`, despre unul dintre barmani.
Tennessee izbucni în râs; exact în clipa aceea Will intra în bar.

Tennessee nu avu nevoie s` se întoarc` pentru a [ti – îi era
suficient s-o observe pe Melanie care, numai zâmbet, se ridic`
s`-l întâmpine pe noul venit.

Impunându-[i s`-[i întoarc` privirea de la rivala sa, tân`ra
femeie se aplec` spre Ben [i-l întreb` surâzând:

– Care sunt hobbyurile dumitale?
– Joc crichet vara, squash iarna [i bridge tot anul.
– Este adev`rat? M`rturisesc c` nu [tiu s` joc bridge. Poate,

dac` ai o jum`tate de or` liber`, ai putea s`-mi dai primele
no]iuni?

– Mi-e team` c` trebuie ceva mai mult timp pentru a înv`]a
regulile jocului – chiar [i pentru o tân`r` femeie atât de
str`lucitoare ca dumneata, r`spunse Ben zâmbind. Totu[i, a[
fi încântat s` încerc s`-]i transmit slabele mele cuno[tin]e.
Vom începe chiar seara asta, dac` dore[ti.
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– Cred c` am pierdut orice no]iune asupra timpului... Câte
zile au r`mas pân` la Cr`ciun?

– {ase.
– {ase zile... Marile magazine probabil sunt pline pân` la

refuz la ora asta!
– Î]i lipsesc? întreb` Ben cu umor.
– Pe cuvântul meu, da, trebuie s` recunosc. N-am avut

deloc timp s` fac cump`r`turi în timpul c`l`toriei mele.
Cu coada ochiului, v`zu c` Will se al`turase grupului de

femei de la bar. Melanie pusese o mân` posesiv` pe bra]ul lui
în timp ce-i vorbea.

Întorcându-[i din nou aten]ia asupra lui Ben, î[i d`du
seama c` nu încetase s-o observe.

– De ce m-ai invitat s` lu`m un pahar aici? îl întreb` ea cu
asprime.

– Nu asta î]i doreai?
– Ce vrei s` spui?
– Recuno[ti c` nu e[ti nemul]umit` s`-i ar`]i lui Brydon c`

nu este singurul pe[te în mare. Numai s`-l faci pu]in [i mai
gelos, presupun...

Tân`ra femeie ro[i u[or.
– Am dreptate? insist` Ben zâmbind.
– Poate.
– Ce s-a întâmplat între Brydon [i dumneata? întreb` el.

A... a fost altcineva?
– Într-un fel, da, r`spunse Tennessee, gândindu-se la

Emma, care intervenise întrucâtva între ei.
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– Este oare vorba despre b`rbatul cu care ie[i acum?
– De fapt, acel b`rbat nu exist`, m`rturisi ea. L-am inventat

ca s` m` ap`r.
Ben cl`tin` încet din cap.
– Acum în]eleg...
Ea schi]` un surâs trist.
– Ei bine, este un lucru bun, deoarece în ceea ce m`

prive[te, nu în]eleg nimic!
– Adev`rat? Ascult`, Tennessee, dac` ai nevoie de un

prieten cu care s` vorbe[ti în timpul [ederii noastre aici, nu
ezita s` te adresezi mie.

V`zând c` se încrunt`, el ad`ug`:
– Numai ca prieten, te asigur. Nu am inten]ia s`-]i complic

via]a mai mult. Pe de alt` parte, încheie el cu un zâmbet, m`
spetesc muncind [i sunt un celibatar convins; nu exist` nimic
mai r`u, crede]i-m`!

Tennessee îi zâmbi la rândul ei [i-i mul]umi c`lduros. În
clipa aceea se auzi gongul anun]ând cina [i to]i se gr`bir`
s`-[i termine b`utura pentru a merge în sala restaurantului.

Ben [i Tennessee se a[ezar` la masa judec`torului [i a
so]iei sale, în jurul c`rora se aflau deja câ]iva avoca]i.
Conversa]ia se dovedi foarte agreabil` [i tân`ra femeie se
surprinse c` petrece momente pl`cute. Dup` desert, îl urm`
pe Ben în sala de jocuri [i începu s` înve]e regulile de baz` ale
jocului de bridge.

Era trecut de miezul nop]ii când urcar` la culcare. Fidel
promisiunii sale, Ben nu f`cu nici o încercare s-o seduc`;

78 MILDRED DAVIS



dup` ce o condusese pân` la u[a ei, se mul]umi s`-[i ia
r`mas-bun înainte de a se îndrepta spre turnule].

Epuizat`, Tennessee adormi imediat [i se trezi proasp`t` [i
bine dispus`. Se întinse, apoi se ridic` [i se îndrept` spre
fereastr`. Spre marea ei surpriz`, constat` c` ninsese mult în
timpul nop]ii.

În diminea]a aceea, la micul dejun, nu se vorbea decât
despre asta. Se organiz` pe nepus` mas` un concurs de
oameni de z`pad` pentru copii [i dup` mas`, urcar` to]i în
camerele lor pentru a c`uta pipe, fulare, p`l`rii [i nasturi care
s` împodobeasc` efemerele opere de art`. Apoi ie[ir` s`
admire sculptorii improviza]i; unii începur` o b`taie cu
bulg`ri de z`pad` [i chiar persoanele cele mai în vârst` se
trezir` curând râzând [i alergând în curte.

Tocmai când se amuzau astfel, ap`ru pe nea[teptate
c`pitanul Waters, cu un aer grav. Plec` pu]in dup` aceea cu un
b`rbat [i o femeie în vârst` care locuiser` în casa vecin` cu cea
a lui Ramsay pe vremea procesului [i depuseser` m`rturie
împotriva lui.

O t`cere de ghea]` coborî asupra adul]ilor aduna]i în curte
în timp ce a[teptau s` li se spun` ce se întâmplase.

Nu întârziar` s` afle. Un incendiu criminal izbucnise în
ajun în casa cuplului, care fusese complet distrus`. Cele dou`
pisici ale pensionarilor, pe care le l`saser` în urma lor [i pe
care le hr`nea una din fiicele lor care locuia nu departe,
pieriser` dup` toate probabilit`]ile în fl`c`ri.
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Prânzul fu groaznic, în special dup` agita]ia vesel` de
diminea]`. Fiecare se gândea la propria lui cas`, întrebându-se
dac` va fi urm`toarea.

C`pitanul Waters f`cu tot posibilul s` lini[teasc` pe toat`
lumea, subliniind c` acest accident regretabil avea cel pu]in
un avantaj: dovedea c` Ramsay se g`sea departe de castel. Dar
atmosfera r`mase încordat`.

În dup`-amiaza aceea, Tennessee î[i puse ni[te blugi,
cizme [i un hanorac [i ie[i s` se plimbe.

Soarele str`lucea, f`când s` sclipeasc` z`pada acolo unde
era înc` neatins`. Oamenii de z`pad` erau alinia]i în curte,
burto[i [i zâmb`re]i, abandona]i de creatorii lor.

Pa[ii lui Tennessee o conduser` pân` la poarta care d`dea
spre exterior. Era închis` cu un lac`t greu.

– }i-ar pl`cea s` pleci?
Z`pada în`bu[ise zgomotul pa[ilor lui Will [i tân`ra femeie

nu-l auzise apropiindu-se. Tres`ri [i se întoarse prompt.
– N-ar fi mare lucru de f`cut, afar`, remarc` ea pe un ton

pe care-l spera indiferent.
– De ce, compania [i-a închis u[ile de Cr`ciun? întreb` el

cu un rânjet dispre]uitor.
Tennessee nu asta vrusese s` spun`; încerca doar s`-l fac`

s` în]eleag` c` nu prev`zuse nimic pentru s`rb`tori. Totu[i,
nu-[i d`du osteneala s` se explice [i se mul]umi s` se
r`suceasc` pe c`lcâie pentru a-[i continua plimbarea.

Will i se al`tur` [i merse al`turi de ea în t`cere.
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– }i-ai l`sat p`rul s` creasc`, remarc` în cele din urm`.
– Da.
– {i ai sl`bit.
Asta sem`na aproape cu o acuza]ie.
– {i tu la fel, i-o întoarse Tennessee.
– Am v`zut c` nu ]i-a trebuit mult timp s` g`se[ti un alt biet

inocent ca s`-l prinzi în curs`.
– Nici ]ie.
El o privi intens [i î[i încrunt` sprâncenele. Timp de câteva

secunde, p`ru c` este pe punctul s` spun` ceva, dar se
r`zgândi [i-[i întoarse ochii.

– Te-ai întors s` locuie[ti cu Emma, dup` plecarea ta?
întreb` el dup` un timp.

– Dup` ce m-ai dat afar`, vrei s` spui?
El nu r`spunse, [i ea continu`:
– Nu, bineîn]eles c` nu. Ar fi fost ultima persoan` cu care

a[ fi vrut s` m` mut. F`r` ea...
Se întrerupse.
– Ce voiai s` spui? întreb` el.
– N-are importan]`.
– S-ar putea s` aib`.
Tennessee îi arunc` o privire, dar fa]a lui viril` nu tr`da nici

o emo]ie. Ea schi]` un zâmbet trist.
– Nu cred, se mul]umi ea s` spun`.
I se p`rea ciudat c` îi pusese acesat` întrebare, dup` to]i

ace[ti ani. El nu-[i d`duse osteneala s` afle ve[ti despre ea
când o d`duse afar`; atunci, de ce se preocupa de ea acum?

Brusc, îl întreb`:
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– Crezi c`-l vor aresta curând pe Ramsay? Poli]i[tii ]i-au
spus ceva?

– Nu, nimic special. Dar dac` va continua s` comit` acte
criminale ca cel de ieri, pân` la urm` va face o gre[eal` [i va fi
arestat. Cel pu]in, de data asta, n-a omorât pe nimeni.

– Cu excep]ia celor dou` biete pisici, sublinie Tennessee.
– Ele conteaz` mai pu]in, în compara]ie cu fiin]ele umane.
– Ba da, conteaz`, bineîn]eles!
– Pentru tine? întreb` Will, cu gura deformat` de dispre].
Sesizând brusc ce insinua, Tennessee sim]i c` p`le[te. Se

întoarse furioas` [i vru s` se îndrepte spre castel, dar Will o
prinse de bra].

– Las`-m` s` plec! strig` ea.
– Ce s-a întâmplat? Te temi s`-]i prive[ti vinov`]ia în fa]`?

E[ti o la[`!
Scoas` din s`rite, Tennessee îl împinse cu violen]`.
– Ce [tii tu despre asta? Sunt trei ani de când tr`iesc cu

amintirea celor petrecute [i [tiu tot ce trebuie [tiut despre
vinov`]ie. {i de asemenea despre multe alte emo]ii.

– Ce încerci s` spui?
– Nimic! replic` ea, încercând din nou s` se îndep`rteze de

el. N-am cerut eu s` vin aici. Dac` faptul c` m` revezi î]i reaminte[te
toate astea, nu pot face nimic. De aceea, las`-m` în pace.

– Nu pot!
Timp de o clip`, Tennessee încremeni locului, tulburat` de

disperarea pe care o sim]ise în vocea lui. Apoi l`s` s`-i scape
un râs amar.
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– De ce? S` m` arunci afar` nu ]i-a fost de-ajuns? Trebuie
oare s` fiu din nou pedepsit`? Asta te pasioneaz` s` te r`zbuni
pe mine?

– Nu fi ridicol`.
– Atunci, de ce nu încetezi s`-mi vorbe[ti despre trecut?
– Nu pot s` m` opresc, la naiba!
Tân`ra femeie îl privi câteva secunde. În]elegând c` era

sincer disperat, scoase un suspin.
– Oh, Dumnezeule, nu...
Se auzir` deodat` voci [i ap`rur` ni[te copii, împingând un

enorm bulg`re de z`pad` în fa]a lor. Will fusese pe punctul s`
spun` ceva, dar se r`zgândise. Tennessee profit` ca s` se
îndep`rteze rapid.

O dat` întoars` în castel, se gr`bi s` urce ca s` se refugieze
în camera ei, dar femeia de serviciu era înc` acolo. Neavând
unde s` se duc` pentru a petrece câteva momente singur` cu
ea îns`[i, Tennessee se îndrept`, aproape f`r` s`-[i dea seama
spre turnule]ul lui Ben Lucas. Aici, în loc s` urce spre camera
acestuia, o lu` pe o alt` scar`, foarte îngust`, care urca în
spiral` spre o u[` grea de lemn, pe care o reperase în seara
când luase un pahar cu Ben.

U[a era închis`, dar cheia se afla ag`]at` de un cârlig fixat
în perete.

Deschizând u[a, Tennessee se trezi afar`, pe o teras`
îngust` m`rginit` de un parapet care înconjura acoperi[ul.

De team` ca u[a s` nu se închid` dup` ea, scoase cheia [i
ie[i în aer liber. Merse de-a lungul parapetului [i ajunse
curând la un alt turnule].
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U[a acestuia era închis`, dar cheia ei o deschise cu
u[urin]`. Totu[i, tân`ra femeie hot`rî s` mai r`mân` câteva
clipe afar`. Aici, [tia c` era în întregime singur` [i c` nimeni
nu va veni s`-i tulbure gândurile.

Plecându-[i ochii spre curte, v`zu locul unde pu]in mai
devreme Will [i cu ea se certaser`. Mintea ei reveni f`r` s` vrea
la discu]ia lor.

Dac` Will se dovedise incapabil s` uite ce se întâmplase
acum trei ani, nu era nici o îndoial` c` nu va putea niciodat`
s-o ierte [i c` o va ur\ pân` la sfâr[itul zilelor sale. Nu-i mai
r`mânea nici o speran]` s`-i recâ[tige prietenia.

Î[i lu` capul în mâini. Un nor mare venise s` ascund`
soarele [i se f`cuse dintr-o dat` frig; începu s` tremure, dar nu
se mi[c`, reflectând, încercând s` în]eleag`.

Curând, totu[i, începu din nou s` ning` [i trebui s` se
întoarc` în`untru. Avu grij` s` încuie u[a în urma ei [i s` pun`
cheia la loc, apoi coborî în camera ei, unde femeia de serviciu
î[i terminase treaba.

***

În seara aceea, când Ben o conducea pe Tennessee pân` la
camera ei, dup` lec]ia de bridge, d`dur` nas în nas cu Will [i
Melanie, pe palierul etajului doi. Aceasta din urm` se pare c`
b`use pu]in cam mult; râdea tare, împingându-se sugestiv în
înso]itorul ei. Când o z`ri pe Tennessee, ea îi arunc` o privire
victorioas` [i, luându-l pe Will de mân`, îl trase într-o camer`.
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Tennessee se îndrept` imediat spre treptele care duceau la
etajul al treilea, urcându-le foarte repede. Ben trebui aproape
s` alerge ca s-o ajung`.

– Presupun c` era camera lui Will? \ntreb` ea, for]ându-se
s` par` deta[at`.

– Nu, cred c` este cea a Melaniei, r`spunse el.
Tennessee î[i încrunt` spr\ncenele, surprins`, dar alung`

din mintea ei ceea ce o contraria, prea furioas` [i umilit` ca s-o
preocupe. Îi ur` rapid noapte bun` lui Ben [i se preg`tea s`
se îndrepte spre u[a camerei sale când el o opri cu un gest.

– Poate a f`cut asta numai ca s` te fac` geloas`, suger` el.
– Nu, nu m` iube[te destul pentru asta.
– Bineîn]eles c` da!
– E[ti orb? întreb` ea cu o voce plin` de furie. Will m`

ur`[te. M` ur`[te atât de mult încât nu m` va sculta niciodat`,
orice i-a[ spune! Las-o balt`, Ben. Sunt o cauz` pierdut`.

– Prostii! E[ti o femeie frumoas` [i inteligent`. {i poate
meri]i ceva mai bun decât Will Brydon.

Ea scoase un suspin adânc [i scutur` din cap.
– Nu, este tocmai contrariul.
{i, f`r` s`-i lase timp s` protesteze, îi f`cu un mic semn din

mân` [i intr` în camera ei.
Dar o dat` în patul ei, nu reu[i s` adoarm`, incapabil`

s`-[i în`bu[e groaznicul sentiment de neputin]` [i de gelozie
care-i strângea inima.

Will nu se opusese nici o secund` când Melanie îl tr`sese
în camera ei...
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Imaginea corpurilor lor înl`n]uite o tortura; îi venea s`
urle. Ridicându-se din pat, se duse s`-[i caute cutia cu
somnifere de care se folosea în c`l`toriile ei ca s` compenseze
efectele decalajului orar. {tia c` aceste pilule erau nocive, dar
era de asemenea con[tient` c` nu va reu[i s` doarm` dac` va
continua s` se fr`mânte astfel.

Lu` dou` pilule, apoi se întinse. Curând, începu s` a]ipeasc`
u[or. Ultimul ei gând fu acesta: prima oar` când o v`zuse pe
Melanie, aceasta se afla la ultimul etaj [i se preg`tea s` coboare.
Dar dac` avea camera la etajul doi, ce naiba f`cea sus?

***

A doua zi, Tennessee se trezi [i nu-[i d`du osteneala s`
coboare la micul dejun. De fapt, r`mase aproape toat` ziua în
camera ei [i nu ap`ru la parter decât la ora cinci. Spre marea
ei surpriz`, v`zu c` un imens brad de Cr`ciun fusese ridicat în
vestibul. De[i toat` lumea era deja în restaurant, se opri câteva
secunde pentru a admira pomul. Fusese decorat cu beteal` [i
globuri colorate, [i cu ghirlande luminoase care clipeau pe
ramurile maiestuoase.

– Copiii l-au decorat astfel în aceast` dup`-amiaz`, spuse
vocea lui Will, \n spatele ei. S-au amuzat foarte mult.

– Este magnific.
– Nu te-am v`zut ast`zi.
For]ându-se s` nu-i arate c` era surprins` c` observase,

Tennessee r`spunse:
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– Am r`mas în camera mea. Aveam câteva lucruri de f`cut:
s` scriu scrisori, s`-mi sp`l p`rul...

– Îmi place a[a, lung.
Spunând aceste cuvinte, întinsese mâna s`-i mângâie

buclele ei castaniu-ro[cate cu vârful degetelor.
Tennessee se îndep`rt` prompt.
– Nu-mi pas` ce-]i place sau nu-]i place, afirm` ea.
– Ce te-a g`sit? o întreb` Will cu un aer uluit.
– Concentreaz`-te asupra unei singure femei, vrei? {i

întoarce-te acolo unde e[ti binevenit.
– Tu îmi faci moral`, Tennessee? Tu care te învârte[ti în

jurul lui Ben Lucas f`r` s` te preocupi de acel iubit care te
a[teapt` cine [tie unde?

– Ben este numai un prieten [i tu o [tii foarte bine. L-am
cunoscut abia acum trei zile, pentru Dumnezeu! Dar am uitat
c` tu e[ti foarte rapid...

Will se aplec` spre ea, cu maxilarele încle[tate.
– Nu te-ai întrebat niciodat` dac` nu cumva comportarea

Melaniei este pu]in mai onest` decât a ta? Bine, se culc` poate
cu mai mul]i b`rba]i decât tine. Dar te sim]i superioar` pentru
atâta lucru dup` tot ce ai f`cut?
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Capitolul 5

A[adar, se întorseser` de unde plecaser`...
Ame]it` de triste]e [i de durere, Tennessee se întoarse s`

fug`, dar Will o prinse de um`r:
– Restaurantul este în partea cealalt`, îi atrase el aten]ia.
– Nu-mi-e foame.
– N-ai coborât nici la masa de prânz. Trebuie s` m`nânci.
– Nu, de un pahar am nevoie, i-o întoarse ea cu un mic râs

care suna fals.
{i, desprinzându-se din strânsoarea lui, se îndrept` repede

spre bar.
Acesta era închis. Tennessee nu se sinchisi; se duse în sala

de jocuri, lu` un pachet de c`r]i cu un gest mecanic [i,
a[ezându-se la una din mese începu s` fac` pasien]e.

Pu]in mai târziu, o mi[care lâng` u[` o f`cu s`-[i ridice
capul: era Will. R`mase nemi[cat câteva clipe în prag, apoi
intr` în înc`pere. Ducea un platou cu un bol cu sup`, pâine
cu nuci [i un pahar cu vin.



– Poftim, spuse el împingând c`r]ile ca s` pun` tava în fa]a ei.
Ea îl privi câteva secunde, apoi îng`im`:
– M... Mul]umesc.
Se a[tepta ca el s` plece, dar în loc de asta se a[ez` lâng`

ea [i începu s` ung` pâinea cu unt. Ea îl urm`ri în t`cere.
Fiecare din gesturile lui îi reamintea perioada când tr`iau
împreun` [i când erau atât de ferici]i. Era o asemenea tortur`
încât aproape îi fu ciud` pe el.

– De ce? întreb` ea.
– M`nânc`, Tennessee.
– N-am nevoie de mila ta.
– Cu atât mai bine, deoarece n-o vei avea. Nu vei avea

nimic mai mult decât acest bol de sup`. Atunci, m`nânc`.
În mod ciudat, aceast` remarc` o amuz` pe tân`ra femeie,

care scoase un mic râs [i lu` lingura.
Dup` ce înghi]ise pu]in` sup`, remarc`:
– Credeam c` te cunosc, dar m-am în[elat. Nu te

cuno[team când tr`iam împreun` [i înc` nu te cunosc.
– Este limpede, într-adev`r, c` nu m` cuno[teai pe vremea

aceea, r`spunse el.
Ea îi arunc` o privire. Fa]a lui frumoas` nu l`sa s` transpar`

nici o emo]ie.
– Cred c`, instinctiv, te în]elegeam mai bine atunci decât

crezi, dar cineva m-a convins de contrariul.
– Cine?
Ea scutur` din cap [i duse o bucat` de pâine cu unt la

gur`.
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– N-are importan]`.
– Presupun c` întrebarea mea era stupid`; era scorpia aia

de Emma, nu-i a[a?
Tennessee nu r`spunse, [i el relu` cu o voce sumbr`:
– Mai e[ti prieten` cu ea? Înc` o mai vezi?
Tân`ra femeie scoase un suspin adânc.
– Nu-mi d`deam niciodat` seama, dar în realitate, Emma

era îngrozit` la ideea c` îmb`trâne[te. Devenea nebun` de
gelozie îndat` ce i se p`rea c` una din fetele mai tinere decât
ea este o amenin]are pentru munca ei, pentru pozi]ia ei în
companie. Î[i luase obiceiul de a le face s` plece într-un mod
destul de subtil. Pentru început, se pref`cea c` este prieten`
cu ele [i le propunea s` împart` apartamentul ei. Când
absentau sau plecau în concediu, le propunea s` se ocupe de
principalii lor clien]i. Apoi inventa pove[ti pentru a-i p`stra.
Dup` aceea, f`cea în a[a fel încât s`-[i alunge rivalele din casa
ei [i lansa zvonuri despre ele ca s` le oblige s` demisioneze.

Tennessee duse o alt` bucat` de pâine la gur`, o înghi]i,
apoi relu` râzând încet:

– F`cuse asta cu dou` tinere înaintea mea, dar cu mine
n-a mers – deoarece te aveam pe tine. M-am putut muta la
tine [i am g`sit noi clien]i. Din p`cate, am f`cut gre[eala
monumental` s`-i dest`inui c` eram îns`rcinat`...

Tennessee î[i mu[c` buzele, dar continu`:
– Dup` aceea, a povestit tuturor c-am f`cut avort. Sunt

chiar convins` c` ea este aceea care a reu[it s`-l conving` pe
tipul acela tic`los s` vin` ca s`-]i vorbeasc` despre asta.

Ea t`cu, cu ochii pleca]i în farfurie.
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– Atunci, ce s-a întâmplat? întreb` Will.
– Dup` ce tu... Dup` ce ne-am desp`r]it, a fost un infern,

la slujb`. Emma a f`cut totul pentru asta. Ea...
Tennessee se întrerupse; nu voia s`-i dea impresia c`

solicita mila lui, astfel c` relu`:
– Oricum ar fi fost, munca mea era tot ce-mi r`m`sese, a[a

c` m-am ag`]at de ea cu energia disper`rii. Eram decis` s` n-o
las s` câ[tige. Când am în]eles c` f`cuse deja acela[i lucru, am
reu[it s` le g`sesc pe celelalte dou` tinere. Ne-am pus de
acord [i am prezentat împreun` cazul nostru direc]iei, [i am
amenin]at c` începem urm`rirea judiciar`. Asta i-a for]at s`
fac` propria lor anchet` ca s` evite scandalul. Au destituit-o
f`r` menajamente.

– Cum a procedat ca s`-]i fac` via]a un infern?
– Acum nu mai are importan]`.
– Adev`rat?
– Adev`rat. S-a terminat.
– {tii, sunt mul]umit c-ai reu[it s` te debarasezi de ea. Era

o scorpie m`rginit`.
– Pari foarte sigur de tine.
– Sunt. Într-o noapte, când erai în c`l`torie în str`in`tate,

a încercat s` m` determine s` m` culc cu ea. M-a sunat
pretinzând c` înc`lzitorul de ap` avea o problem`. Sau nu [tiu
prea bine ce, [i odat` ce am sosit, a început s` fac` aluzii
sugestive... Te las s`-]i imaginezi urmarea.

Tennessee î[i încrunt` sprâncenele.
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– Dar de ce nu mi-ai spus-o niciodat`?
– Pentru c` m-a amenin]at, dac` aflai ceva, c` va spune c`

eu am fost acela care a h`r]uit-o.
R`maser` t`cu]i câteva momente. Scârbit`, Tennessee se

gândea la aceea pe care o considera într-un timp drept cea
mai bun` prieten`.

– {i... unde te-ai dus, dup` desp`r]irea noastr`? întreb`
Will.

– Oh, am g`sit un apartament... m-am descurcat, r`spunse
ea pe un ton lini[tit. {i tu? Lucrezi la aceea[i societate?

– Nu. Un timp, nu mai puteam sta locului. Am petrecut un
an c`l`torind: la New York, la Tokyo [i la Hong Kong, cu scopul
de a studia alte pie]e, de a-mi spori aria competen]elor.

– A fost o idee bun`, pentru cariera ta – Will cl`tin` din
cap.

– Nu pentru asta am f`cut-o.
Ea în]elese imediat ce voia s` spun` [i ridic` spre el o

privire tulburat`.
– Mi-ar fi pl`cut s` vorbim înainte s`... înainte s`...
– Înainte s` te arunc afar`? complet` el.
El se ridic` [i lu` platoul.
– N-ar fi fost nici o diferen]`, relu` el. Orice mi-ai fi spus,

n-a[ fi putut suporta s` fiu în aceea[i înc`pere cu tine, dup` ce
f`cuse[i.

Fa]a lui Tennessee se întunec`, [i întoarse capul ca s`
încerce s` ascund` durerea care-i strângea inima. Nu-l v`zu
ie[ind, auzi doar u[a s`lii de jocuri închizându-se în urma lui.
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Mai târziu, la bar, lu` un pahar cu Ben. Pretextând o durere
de cap, îl anun]` c` nu va juca bridge cu el, în seara aceea.

– Biata micu]`, zise un domn corpolent cu un aer
comp`timitor. Trebuie s` te culci devreme [i s` te odihne[ti
bine. N-ai vrea s` ratezi s`rb`toarea de mâine sear`!

– Ce s`rb`toare?
– Cum, nu e[ti la curent? Doi dintre code]inu]ii no[tri,

dac` pot spune a[a, î[i s`rb`toresc aniversarea în aceea[i zi, [i
au hot`rât s` organizeze o mic` petrecere, dup` care se vor
cânta cântece de Cr`ciun. {tii s` cân]i?

– Deloc, r`spunse Tennessee. Îmi pare r`u!
Ea se ridic` imediat [i-[i lu` r`mas-bun de la înso]itorii ei.

Erau înc` mul]i oameni în diferitele camere de la parter, [i se
gândi c` trebuia s` fie singura adult` din castel care se ducea
la culcare atât de devreme.

Ca de obicei, urc` scara ca s` ajung` în camera ei. Nu v`zu
pe nimeni pân` la etajul ei. Când ajungea aproape pe palier,
îi atrase aten]ia o mi[care la cel`lalt cap`t al culoarului. Se
gr`bi s` urce ultimele trepte, tocmai la timp pentru a vedea o
femeie intrând în lift.

Tennessee era aproape sigur` c` era vorba de Melanie
Truscott; cu toate c` nu-i v`zuse fa]a, îi recunoscuse totu[i
mersul, rochia, po[eta mare pe care o purta întotdeauna.

Î[i încrunt` sprâncenele, amintindu-[i c` o mai v`zuse pe
Melanie la etajul acesta mai înainte. F`cea o vizit` unui b`rbat?
{i dac` acesta era cazul, ora era destul de ciudat aleas`. Poate
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c` era vorba de unul din paznici? Tennessee [tia c` la acest etaj
se g`sea camera c`pitanului Waters. Poate c` unii din oamenii
s`i locuiau de asemenea acolo.

Totu[i, era uimitor. De ce ar avea Melanie nevoie de un alt
b`rbat, dac` îl avea pe Will? În]ep`tura familiar` a geloziei îi
smulse lui Tennessee un geam`t. Dar când se îndrepta spre
camera ei, remarc` ni[te urme ciudate, umede, pe mochet`.
Ca [i cum cineva mersese pe ele cu pantofii murdari de
z`pad`... Ori, singura persoan` care trecuse pe acolo era dup`
toate aparen]ele Melanie.

Roas` de curiozitate, Tennessee merse dup` urme. Ele o
conduser` spre mica scar` spre turnule], cea pe care o folosise
ea îns`[i în ajun pentru plimbarea ei solitar`.

Ce f`cuse oare Melanie afar`, pe frigul acesta?
Tennessee ezit`, apoi întoarse cheia în broasc`. Imediat, o

rafal` de vânt înghe]at îi t`ie respira]ia. F`cu totu[i un pas
afar`; nici o stea nu lumina noaptea întunecat`. Tremur` în
rochia ei u[oar`.

Când se întorcea în`untru, pantoful îi alunec` pe z`pad` [i
se prinse instinctiv de zidul de piatr`. Îi sc`p` un ]ip`t când
degetele ei întâlnir` o blan` cald`.

Î[i retrase repede mâna [i privi la ceea ce atinsese. Scoase
un suspin de u[urare: era vorba doar de o manta ag`]at` într-un
cui, al c`rei guler era garnisit cu blan`. Blana era cald`, î[i
amintea. Cineva purtase prin urmare aceast` manta câteva
clipe mai devreme. Melanie?
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Tulburat`, Tennessee se întoarse în`untru [i încuie cu grij`
u[a în spatele ei. O dat` ajuns` în camera ei, fu cât pe ce s`-l
sune pe c`pitanul Waters ca s`-i spun` ce observase, dar se
r`zgândi. Exista f`r` îndoial` o explica]ie perfect ra]ional` la
ceea ce v`zuse [i s-ar fi f`cut de râs împ`rt`[ind nelini[tile ei
militarului. S-ar putea chiar s`-[i închipuie c` gelozia motiva
nelini[tile ei...

Hot`rî prin urmare s` a[tepte pân` a doua zi [i s` vorbeac`
mai întâi cu Ben, pentru a-i cere p`rerea.

***

Era foarte devreme când se trezi, dar, prea agitat` ca s` mai
adoarm`, se ridic` din pat [i coborî în sala de gimnastic`, dup`
care înot` o jum`tate de or` în piscin`.

Când ajunse în sala restaurantului pentru micul dejun, Ben
nu era acolo. Asta n-o mira deloc: îi spusese c`-i pl`cea s`-[i
petreac` primele ore ale dimine]ii lucrând lini[tit la dosarele
lui judiciare.

Ca s` nu-l deranjeze, Tennessee îi scrise un bilet prin
care-i cerea s` treac` neap`rat s-o vad`, pe care îl prinse cu
un ac pe marele panou din hol, unde îl va observa cu
siguran]`.

Abia terminase când u[ile se deschiser` [i intrar` trei
poli]i[ti zâmbitori ducând fiecare câte doi saci.

– A sosit coresponden]a! anun]ar` ei cu veselie.

UN CR~CIUN NEOBI{NUIT 95



Oamenii se înghesuir` imediat în jurul lor. To]i acordau o
mare importan]` coresponden]ei, singura lor leg`tur` cu
lumea exterioar`.

Poli]i[tii scoaser` mai întâi pachetele, dar nu le distribuir`
imediat, explicând c` trebuie mai întâi s` le cerceteze, din
motive de siguran]`.

În timp ce unul dintre ei se îndrepta spre buc`t`rie ca s` se
achite de aceast` sarcin`, ceilal]i doi distribuir` scrisori –
înspecial felicit`ri de Cr`ciun.

Will se apropie curând, cu Melanie al`turi de el, [i
Tennessee se întreb` dac` petrecuser` noaptea împreun`. Dar
n-avu timp s` se mai gândeasc` la asta deoarece se auzi
zgomotul caracteristic al unei explozii la subsol.

Urmar` câteva strig`te de panic`, apoi o t`cere încordat` se
ab`tu asupra micului grup. To]i priveau în direc]ia sc`rii care
ducea la buc`t`rie.

Cei doi poli]i[ti abandonar` scrisorile pe care le ]ineau în
mân` [i alergar` spre scar`, urma]i imediat de c`pitanul
Waters, care tocmai î[i f`cea intrarea.

El nu reveni decât dup` aproape zece minute, cu o
expresie grav`.

– A fost un exploziv într-unul din pachete, anun]` el. Dar
din fericire, nimeni n-a fost r`nit. Poli]istul care l-a deschis
purta m`nu[i [i haine de protec]ie [i n-a p`]it nimic.

– Coletul... Cui îi era adresat? întreb` o doamn`.
C`pitanul ezit`, apoi r`spunse:
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– Melaniei Truscott.
Privirea lui Tennessee se îndrept` spre ea. Aceasta p`rea

[ocat` [i totodat` uluit` [i se cl`tina pe picioare. În]elegând c`
era pe punctul s` le[ine, Will s`ri imediat în ajutorul ei [i o
prinse în momentul când c`dea. O purt` în bra]e pân` în
fumoar, unde o întinse pe una din canapele.

Curând, ea î[i reveni.
– Nu-mi vine s` cred. Nu-mi vine s` cred... bolborosea ea

înainte de a izbucni în hohote de plâns.
Întorcându-se spre u[`, Tennessee îl v`zu pe Ben care, cu

biletul ei în mân`, îi f`cea semn s` i se al`ture. Ea cl`tin` din
cap [i, printr-un fel de acord tacit, se îndreptar` în t`cere spre
sala de jocuri.

– Ai auzit ce s-a \ntâmplat? tân`ra femeie.
– Da.
Ea î[i încrunt` spr\ncenele.
– Melanie avea un aer surprins c` primise aceast` bomb`...

Complet neîncrez`toare.
– Cine n-ar fi fost? medit` Ben. Dar spune-mi mai curând

de ce voiai s` m` vezi?
– Oh...
Tennessee î[i mu[c` buzele. B`nuielile ei în leg`tur` cu

Melanie p`reau dintr-o dat` absurde. Orice ar fi f`cut Melanie
pe acoperi[, nu putea s` aib` vreo leg`tur` cu Ramsay...

– Nimic, r`spunse Tennessee, m` întrebam numai dac`-mi
vei da azi o alt` lec]ie de bridge.

Ben p`ru surprins.
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– Dar... desigur, r`spunse el. În aceast` diminea]`, trebuie
s` repet cu ceilal]i – cânt la chitar`, disear`, la s`rb`toare, [i
sunt deja în întârziere. Ne întâlnim mai târziu, de acord?

Tennessee înclin` capul în semn de acceptare. Dup` ce el
plec` la repeti]ie, ea r`mase în sala de jocuri; î[i întoarse
fotoliul spre fereastr`, ridic` încet capul pentru a-[i oferi fa]a
razelor soarelui matinal [i închise pleoapele.

Trebuie s` fi a]ipit un timp, deoarece când deschise ochii
nu [tia dac` se trezise sau dac` dormea. La câ]iva pa[i de ea,
Will o privea cu intensitate. {i sentimentele pe care le exprima
privirea lui erau atât de nea[teptate încât î[i sim]i inima
b`tând nebune[te în piept. Tandre]e nesfâr[it`, dorin]`,
regret, toate astea se citeau pe tr`s`turile lui virile.

Tennessee clipi din pleoape [i brusc, totul a revenit la
normal. Will era acolo, dar fa]a lui era rece, deta[at`, neutr`.
În mâinile lui ]inea dou` pachete.

– Sunt pentru tine, spuse el cu o voce t`ioas`.
– Î]i mul]umesc c` mi le-ai adus. Cum se simte Melanie?
– Bine, acum, cred. A b`ut pu]in coniac [i a urcat în camera ei.
– Era foarte [ocat`.
Will î[i încrunt` u[or sprâncenele.
– Da, nu-i a[a? Îmi închipui c` înc` mai credem c` nu ni se

poate întâmpla nimic...
– Dar ea l-a cunoscut totu[i bine pe Ramsay. {tia de ce este

capabil.
În momentul acela, Gwenda Paston intr` în înc`pere.
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– Ah, e[ti aici, Tennessee! Te c`utam. Avem o idee
nemaipomenit` s` distr`m copiii ca s`-i facem s` uite
sup`r`torul incident din acesat` diminea]`. Vom organiza un
spectacol de Cr`ciun.

– Adev`rat? Este o idee excelent`, afirm` politicos
Tennessee. Ce spectacol?

– Alb` ca Z`pada [i cei [apte pitici. În felul acesta, copiii
vor putea juca rolul piticilor. Celelalte persoane care vor dori
s` participe vor fi zânele sau s`tenii, ceva în genul `sta. Dar ne
va trebui ajutor ca s` organiz`m totul.

– Voi fi încântat` s` fiu de ajutor. A r`mas pu]in timp pân`
la revelion. Cum inten]iona]i s` preg`ti]i totul la timp?

– Oh, n-avem inten]ia s` prezent`m spectacolul în seara de
Cr`ciun, ci mai curând pu]in mai târziu. Oricum, trebuie s`
începem repeti]iile [i organizarea chiar de acum.

Ea se întoarse spre Will.
– La ce v` pricepe]i mai bine? Tâmpl`rie, pictur`,

electricitate?
– Pe cuvântul meu, a[ putea încerca s` fac ce dori]i, se

încumet` Will.
– Este un pictor bun, interveni Tennessee. Nu-i va fi greu

s` v` fac` decorurile.
Will îi arunc` o privire, dar nu r`spunse. Doamna Paston

not` informa]ia cu entuziasm într-un carne]el.
– Asta este minunat! M` temeam c` nu voi g`si pe nimeni.

Bine, trebuie s` discuta]i cu ceilal]i organizatori de îndat` ce
ve]i citi scenariul.
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– Ave]i deja un scenariu? se mir` Will.

– S` spunem c` lucr`m la el... Toat` lumea cunoa[te

povestea Albei ca Z`pada; nu ne r`mâne decât s` ne-o

amintim [i s-o scriem!

– Ce pot face ca s` v` ajut? întreb` Tennessee.

– Dumneata? Vei de]ine rolul principal, draga mea micu]`.

Mi-a fost de-ajuns s` te v`d în aceast` diminea]` cu ace[ti

colan]i de gimnastic` mula]i ca s` [tiu c` sunte]i cea care ne

trebuia. Are picioare extraordinare, nu-i a[a, domnule

Brydon?

Spre marea jen` a lui Tennessee, se aplecar` amândoi s`-i

priveasc` picioarele. Will cl`tin` în cele din urm` din cap.

– Sunt perfecte! afirm` el. {i lungi, ideale pentru a juca

rolul principal.

– Dar nu pot! exclam` Tennessee.

– Haide]i, nu fi]i timid`, draga mea micu]`. To]i suntem

ni[te amatori, nimeni nu v` va judeca, afirm` Gwenda.

– Nu în]elege]i...

– Probabil se teme c` trebuie s` cânte, explic` Will, cu un

zâmbet amuzat. Este incapabil` s-o fac`.

– De unde [ti]i?

– Pe cuvântul meu, am auzit-o în special în baie, [i v`

asigur c` este un dezastru.

Tennessee îi arunc` o privire furibund`, dar recunoscu

întorcându-se spre Gwenda Paston:
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– Are dreptate. Mi-e team` c` trebuie s` g`si]i pe altcineva.

So]ia judec`torului îi arunc` o privire mirat` lui Will, apoi

relu` la adresa tinerei femei:

– Asta n-are nici o importan]`. Se afl` printre noi o doamn`

care cânta admirabil, dar care este s` spunem... pu]in prea

voinic` pentru a juca rolul Albei ca Z`pada. V` ve]i preface

c-o s` cânta]i, în timp ce ea va cânta în culise. Am rezolvat-o!

Acum, va trebui s` conving pe cineva s` joace pe mama vitreg`

cea rea. M` întreb...

– A[tepta]i, nu în]elege]i, o întrerupse Tennessee. Nu pot

juca în spectacolul dumneavoastr` deoarece nu voi mai fi aici.

Trebuie s` plec tocmai dup` Cr`ciun. Îmi pare r`u. Dac` pot

s` v` ajut altfel...

– Dar... poli]ia? N-o s` v` lase...

– Totul a fost aranjat, afirm` ea. Acum, scuza]i-m`, încheie

ea luându-[i pachetele [i ridicându-se.

Purtând câte un pachet sub fiecare bra], Tennessee urc`

sc`rile în fug`. Era sigur` c` doamna Paston trebuia s` fie, în

acest moment, ocupat` s`-l întrebe pe Will despre aceast`

poveste cu plecarea anticipat`; [i nu se îndoia c` el însu[i va

face totul pentru a afla despre ce era vorba. De aceea, învârti

de dou` ori cheia în broasc`.

A[ezat` pe pat, începu s`-[i deschid` pache]elele. Unul din

ele era de la mama ei [i con]inea o scrisoare [i fotografii ale

familiei: tat`l vitreg, sora vitreg`...
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Tennessee începuse s` citeasc` scrisoarea când cineva b`tu
la u[a ei. Nu r`spunse. Loviturile se repetar`.

– Tennessee, [tiu c` e[ti acolo, se auzi vocea lui Will.
Trebuie s`-]i vorbesc.

Ea nu se mi[c`. Dup` câteva secunde, auzi pa[ii lui Will
îndep`rtându-se pe coridor. Dar tocmai când se credea
salvat`, telefonul începu s` sune. Ridic` receptorul.

– Te previn, dac` închizi telefonul, urc [i-]i sparg u[a! url`
vocea lui Will în receptor.

Sco]ând un oftat adânc, r`spunse cu r`ceal`:
– Te ascult.
– De ce nu deschizi?
– Poate pentru c` nu vreau s` vorbesc cu tine.
– Nu po]i s` te ascunzi la nesfâr[it. Ce este cu povestea asta

cu plecarea dup` Cr`ciun?
– M-ai auzit.
– Îmi închipui c` trebuie s` mergi la una din acele

conferin]e pe care le consideri mai important` decât propria
ta via]`?

– Imagineaz`-]i ce vrei, nu-mi pas`.
– Nu-i asta?
– Nu-]i voi spune, Will. Prin urmare, las-o balt`, vrei?
– Nu, nici nu se pune problema! Nu vei pleca nic`ieri atâta

timp cât Ramsay nu va fi arestat, m` auzi?
– Da, te aud. {i orice a[ auzi în acest moment voi crede c`

soarta mea te intereseaz` mai mult decât vrei s` admi]i...
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La cel`lalt cap`t al firului se f`cu t`cere. Tennessee profit`

ca s` închid`; telefonul nu mai sun` a doua oar`.

Trebui totu[i ca tân`ra femeie s` ias` din camera ei pentru

masa de prânz. Când ajunse în hol îl g`si pe Will, aparent

ocupat s` citeasc` un ziar. Cu toate astea, îndat` ce o v`zu,

l`s` ziarul [i se apropie de ea.

– Îmi datorezi câteva explica]ii, spuse el luând-o de bra] [i

conducând-o în cea mai apropiat` înc`pere goal`, închizând

u[a în urma lor.

– Vezi-]i de treburile tale, Will, spuse Tennessee pe un ton

obosit. Ce-]i pas` ]ie ce fac?

El avusese evident timp s` reflecteze asupra situa]iei,

deoarece r`spunse imediat:

– Nu-]i dai seama c` dac` pleci [i Ramsay te g`se[te, va

reu[i f`r` greutate s` te fac` s` m`rturise[ti unde ne ascundem

noi?

Tennessee schi]` un mic surâs.

– În]eleg. A[adar, tu ai un drept de control asupra

conduitei mele, numai c` te temi pentru ceilal]i, a[a-i?

Lini[te[te-te, î]i promit c` Ramsay nu m` va g`si [i nu voi pune

pe nimeni în pericol. 

– Promisiunile tale nu-mi sunt de-ajuns.

– Asta este totu[i tot ce vei ob]ine de la mine, Will.

– Vreau s` [tiu, la naiba! Pleci oare ca s`-]i întâlne[ti

amantul undeva?
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Tennessee uitase din nou de existen]a iubitului imaginar.
Se sili totu[i s`-[i ascund` surpriza [i r`spunse cât mai firesc
posibil:

– Nu, asta n-are nici o leg`tur` cu el.
– Atunci, o problem` de familie?
– Nu.
– În cazul acesta, este vorba în mod obligatoriu despre o

conferin]`. Ceva în leg`tur` cu munca ta.
Ea scutur` din cap.
– Las-o balt`, Will. Nu-]i voi spune nimic, punct final.
El se îndrept` spre u[` cu pa[i mari, vizibil nebun de furie,

dar se opri în ultimul moment.
– Dac` ceea ce îmi spui este adev`rat, nu v`d decât un

singur motiv posibil pentru care vrei s` pleci. Este din cauza
mea, nu-i a[a?

Tennessee î[i plec` rapid capul pentru ca privirea s` n-o
tr`deze, dar prea târziu: el în]elesese c` avea dreptate.

– Totu[i... începu el.
Tân`ra femeie trecu repede prin fa]a lui, îl îndep`rt` ca s`

ajung` la u[` [i ie[i alergând.
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Capitolul 6

Tennessee se refugie în sala restaurantului [i se duse s` se
a[eze lâng` Ben. El îi zâmbi.

– }i-ai deschis toat` coresponden]a?
– Da. Am primit cadouri de la p`rin]ii mei.
– Las`-m` s` ghicesc... Pariez c` mama ]i-a trimis

îmbr`c`minte [i tata o carte.
– Asta prime[ti de obicei?
– Invariabil. Atunci, am dreptate?
– Aproape. Mama mi-a trimis un [or] de buc`t`rie [i tata o

carte de re]ete! Cred c` le-ar pl`cea s` m` vad` c`s`torit`.
– {i [tiind c` cel mai bun mijloc de a cuceri un b`rbat este

de a te adresa stomacului s`u, î]i trimit ceva cu care s` ai
succes! Dar spune-mi, dumneata ce crezi? Consideri c` este
timpul s` te c`s`tore[ti?

– Nu [tiu. Eu... eu cred c` a[ prefera s` vorbesc despre
altceva, dac` n-ai nimic împotriv`.

Ben se înclin` politicos, [i schimbar` subiectul.



Dup` prânz, luar` parte la un turneu de bridge, care ceru
o asemenea concentrare încât Tennessee ie[i epuizat` mental.
Se descurcar` bine, totu[i, [i Ben afirm` c` este mândru de
eleva lui.

Petrecând cea mai mare parte a dup`-amiezii în sala de
jocuri, Tennessee nu-i v`zuse nici pe Will, nici pe Melanie; dar
amândoi se g`seau la bar când coborî acolo, dup` ce se
îmbr`case pentru cin` [i petrecere.

Îmbr`case un pantalon elegant de m`tase neagr`, foarte
larg [i o bluz` ro[ie cu guler cu col]uri ascu]ite din acela[i
material. Elegant`, dar sobr`. În ceea ce o prive[te,
Melanie îmbr`case o rochie lung` de lame argintiu, atât de
mulat` încât era imposibil s` poarte pe dedesubt cel mai
mic lucru.

Ea era în centrul unui mic grup de admiratori, [i aproape
toate persoanele care intrau în bar se apropiau de ea ca s-o
întrebe cum se sim]ea dup` [ocul suferit diminea]`.

Will, totu[i, nu f`cea parte din cei care o înconjurau. A[ezat
pe un taburet la bar, vorbea despre crichet cu câ]iva domni.
Când o v`zu pe Tennessee intrând, se scuz` fa]` de
interlocutorii s`i [i se apropie de ea.

– Î]i ofer ceva?
Ea îl privi cu un aer întreb`tor, dar expresia lui era de

nep`truns.
– Mul]umesc, cu pl`cere, spuse ea în sfâr[it cl`tinând din

cap. Un gin tonic, te rog.
Se a[ez` pe un taburet [i el reveni curând cu paharele.
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– A[ vrea s`-]i vorbesc, pu]in mai târziu, zise el.
Cum fa]a tinerei femei se întuneca, el relu` imediat:
– Nimic nepl`cut. Am doar impresia c` trebuie s` avem o

mic` discu]ie. Nu vreau s` ai impresia c` trebuie s` fugi de mine.
– În]eleg, r`spunse ea plecându-[i ochii spre paharul ei.
– Nimic altceva decât s` vorbim.
– Spune-mi, de ce nu e[ti cu Melanie?
– De ce ar trebui s` fiu cu ea?
– Nu sunte]i împreun`?
– Nu.
În vocea lui era ceva atât de categoric încât îi arunc` o

privire surprins`.
– Poate ar trebui s-o informezi despre asta pe Melanie,

remarc` ea ridicându-se.
{i dup` aceste cuvinte, se îndrept` spre Ben, care tocmai

intra în bar cu un mic grup de prieteni.

***

Petrecerea fu un succes. Ajun[i la cap`tul r`bd`rii de
izolarea lor for]at`, to]i locuitorii castelului erau încânta]i de
aceast` ocazie de a sc`pa de tensiunea lor, [i se dans`, se b`u
[i se discut` pân` târziu în noapte, cu cântece de Cr`ciun
interpretate de cor.

Tennessee nu vorbise toat` seara cu Will. Totu[i, îl
observase cu coada ochiului [i remarcase c` nu dansase nici
m`car o singur` dat` cu Melanie. Poate c` spusese adev`rul, la
urma urmei?
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Î[i încrunt` sprâncenele. Orice ar fi pretins el, ea n-ar
trebui s` uite c`-l v`zuse cu ochii ei când intrase în camera
Melaniei. De ce aventura lor s-ar fi terminat deja? De altfel,
Will nu se repezise al`turi de tân`ra femeie când aceasta
le[inase?

Numai dac` nu cumva Melanie nu avea pe altul în
vedere, ceea ce ar explica faptul c` Will n-o mai interesa.
Totu[i, nu p`rea s` fie cazul. Nu, ceva trebuie s` se fi
întâmplat între ei.

La ce bun s` se piard` în presupuneri? Oricum, asta nu va
schimba nimic în atitudinea lui Will fa]` de Tennessee.
Niciodat` n-o va ierta pentru ce-[i imagina c`-i f`cuse, era
absolut sigur`. {i era inutil s` vrea s`-i deschid` ochii,
deoarece va crede doar c` este o minciun` din partea ei.

Acum, corul intona „Blând` Noapte". Privind în jurul ei,
Tennessee v`zu c` multe persoane aveau lacrimi în ochi.
Chiar în clipa aceea, sim]i o mân` pe bra]ul ei; era Will.

– {i acea mic` discu]ie? zise el simplu.
Ea î[i încrunt` spr\ncenele.
– Nu poate s` a[tepte pân` mâine?
– Cred c`, totu[i, cu cât este mai curând, cu atât va fi mai

bine.
Dup` o secund` de ezitare, ea cl`tin` din cap.
– De acord.
Se strecurar` afar` din sala de bal [i se îndreptar` spre

sala de televiziune. G`sind-o goal`, intrar` în`untru [i
închiser` u[a.
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– A[adar, ce voiai s`-mi spui? întreb` imediat Tennessee.
– Aveam dreptate, în aceast` diminea]`, nu-i a[a? Vrei s`

pleci numai ca s` scapi de mine.
Nu era o întrebare. Era evident convins c` are dreptate.

Tân`ra femeie nu putea decât s` clatine din cap f`r` tragere de
inim`.

– Da.
– {tiu c` nu ]i-am f`cut via]a deosebit de u[oar`, aici, dar

nu cred c`...
– Aveam totul aranjat înainte de a veni, i-o t`ie ea. Când

poli]ia a venit s` m` caute, am spus c` nu voi pleca decât cu
condi]ia expres` s`-mi g`seasc` o alt` ascunz`toare cât mai
repede posibil.

Will r`mase câteva momente t`cut, apoi întreb` cu o voce
încordat`:

– Erai atât de reticent` la ideea de a m` revedea?
– Ce-]i imaginai? Nu ne-am desp`r]it în termeni buni, î]i

reamintesc. M-ai dat afar`! Ai spus c` erai atât de dezgustat
încât nu puteai suporta s` fii lâng` mine. Tu... m-ai privit ca [i
cum eram o fiin]` mâr[av`. Te mir` într-adev`r c` dup` asta
nu sunt entuziasmat` la ideea de a petrece zile, poate chiar
s`pt`mâni, blocat` aici cu tine?

– Nici eu însumi nu eram foarte entuziasmat la ideea de a
veni aici, recunoscu Will.

Apoi, încet, cu regret parc`, ad`ug`:
– În mare parte, îmi imaginez, pentru c` n-am reu[it

niciodat` s` te uit complet.
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Auzind aceste cuvinte, Tennessee sim]i c` p`le[te. Will
continua deja cu o voce iritat`:

– Chiar dac` înc` nu reu[esc s` admit c` ai putut face asta,
c-ai avut curajul s` avortezi. {i f`r` s` mi-o spui! Modul în care
am aflat... Cred c` asta a fost cel mai r`u. Eram nebun de
furie... Trebuia s` te p`r`sesc. Dar dup` plecarea ta, am în]eles
cu adev`rat ce înseamn` suferin]a.

– Nu în]eleg, murmur` ea. Asta pentru c`... pentru c`
prezen]a mea î]i lipsea?

– Nu. Era mai ales pentru c` îmi d`deam seama c` m`
în[elasem complet în privin]a ta. Gândurile mele, speran]ele
mele, visele mele, sentimentele mele... tot ce aveam era fals.

Mâinile lui Tennessee se crispar` pe paharul pe care-l ]inea
în mân` [i pe care îl luase ma[inal p`r`sind sala de bal, dar nu
spuse nimic.

– La început, credeam c` eram mai important pentru tine
decât munca ta drag`.

Ea fu cât pe ce s` vorbeasc`, dar el continu`:
– {i nu-mi spune c` nu era a[a, Tennessee. Dac` m-ai fi

iubit, te-ai fi întors spre mine când ai r`mas îns`rcinat`, nu
spre Emma. {i dac` m-ai fi iubit, ai fi dorit acest copil. Bine,
[tiu c` nu eram c`s`tori]i [i c` era un accident, dar la naiba,
era copilul nostru! Asta nu însemna nimic pentru tine?

F`r` s`-i lase timp s` vorbeasc`, el r`spunse la propria lui
întrebare.

– Bineîn]eles c` nu! Erai gata s` distrugi o via]` deoarece
asta ]i-ar fi d`unat carierei!
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– Nu este adev`rat, îl întrerupse Tennessee, incapabil` s`
mai tac`.

Will ridic` din umeri.
– {i care este adev`rul, atunci?
O vag` speran]` o cuprinse pe tân`ra femeie. O va crede

oare dac`-i povestea totul?  Nu putea l`sa s`-i scape aceast`
[ans` de a clarifica lucrurile.

– Când am descoperit c` eram îns`rcinat`, începu ea, erai
în c`l`torie. Aveam nevoie s` vorbesc – s` vorbesc cu o
femeie – [i Emma era singura mea prieten`. Mama [i cu
mine nu suntem destul de apropiate; n-am putut niciodat`
s`-i dest`inui problemele mele. A fost un [oc s` descop`r c`
eram îns`rcinat` când eram convins` c` era imposibil. Nu
eram preg`tit` pentru asta. {i tu nu erai acolo ca s` m`
încurajezi, s` m` lini[te[ti. Atunci, m-am dus s-o v`d pe
Emma. {tiu c` a fost o gre[eal` teribil`, dar pe moment,
p`rea o idee bun`. Era mai în vârst` decât mine [i avea mai
mult` experien]`.

– Nu mi-e greu s`-mi închipui ce ]i-a spus, i-o t`ie el. Nu-i
nevoie s`-mi repe]i.

– Crezi? E[ti sigur c` mi-a explicat c` ar fi r`u pentru cariera
mea.

– Nu asta ]i-a spus?
– Ba da, admise Tennessee, dar numai în subsidiar. Primul

lucru pe care mi l-a spus [i l-a repetat, a fost c` dac` p`stram
copilul, te voi pierde.

Will îi arunc` o privire uluit`.
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– Revenea f`r` încetare asupra acestui lucru, continu`
Tennessee. Spunea c` dac` ai fi fost preg`tit s` accep]i un
copil, m-ai fi cerut în c`s`torie. C` m-ai fi învinuit mereu c` am
r`mas îns`rcinat`, c` ]i-am stricat via]a. {i c` dac` ne
c`s`toream din cauza copilului, m-ai fi acuzat c` te-am prins în
curs` ca s` m` iei în c`s`torie [i c` vei sfâr[i prin a m` ur\ din
cauza asta.

Will cl`tin` din cap, neîncrez`tor.
– {i tu ai l`sat-o s` te conving` cu toate prostiile astea?
– Da, pentru c` erau unul sau dou` lucruri care p`reau

adev`rate.
– Care?
Tennessee î[i umezi buzele.
– M-ai invitat s` m` mut la tine numai pentru c` nu mai

aveam mijloacele s` locuiesc cu ea. {i niciodat` n-ai amintit de
c`s`torie.

Ea î[i ridic` ochii pentru a-i întâlni privirea 
– Nici m`car nu-mi spusese[i explicit c` m` iubeai.
– Dar era evident! explod` el. Te-am iubit din clipa când

te-am v`zut.
– Niciodat` n-ai spus-o, repet` ea.
– Credeam c` o [tiai. C` la fel era [i pentru tine. Credeam

c` ceea ce sim]eam era atât de profund încât era inutil s` se
spun` ceva...

– Dar o femeie are nevoie s` fie lini[tit`, s` fie sigur`. Or,
eu nu eram sigur` decât de sentimentele mele, nu de ale tale.
Nu voiam s` te pierd. A[ fi f`cut orice ca s` nu te pierd...
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Se întrerupse, con[tient` de falsa impresie pe care puteau
s` i-o dea cuvintele ei. Acum, niciodat` n-o va mai crede
dac`-i spunea c` nu avortase.

Furioas` pe ea îns`[i, relu`:
– Dar astea nu erau singurele motive pentru care nu ]i-am

vorbit. Mi-ai dat limpede de în]eles ce credeai despre mamele
care muncesc. Eu eram convins` c` o femeie poate s` împace
perfect cariera [i via]a de familie. Eram sfâ[iat` s` te v`d atât
de m`rginit cu privire la acest subiect.

– Atunci, ai ales u[urin]a, la[itatea!
– Mi-ai cerut s`-]i spun adev`rul, [i încerc s`-]i explic. Dac`

accep]i s` m` ascul]i...
– Crezi c` este adev`rul, te-ai convins c` este adev`rul,

dar este fals. Dac` nu voiai s` avortezi, con[tient` sau nu,
nimeni nu te-ar fi putut convinge s-o faci, nici Emma, nici
altcineva!

Ea îl privi câteva secunde, apoi întoarse capul. Strângea
atât de tare paharul între degete încât se sparse, t`indu-i
adânc palma; dar aproape nu acord` aten]ie durerii. F`r` s`
[tie, Will scotea la iveal` temerile ei cele mai profunde. Da,
considerase avortul drept o posibilitate, se gândise zile întregi
la asta. {i când pierduse sarcina, disperarea pe care o
încercase fusese înso]it` de o incontestabil` u[urare.

F`r` s` se întoarc`, spuse:
– Poate ai dreptate. Nu [tiu. Dar asta nu mai are

importan]` acum, nu-i a[a?
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– Bineîn]eles c` da!
– Nu. Pentru c` oricum, n-ai avut încredere în mine [i nu

vei avea niciodat`. E[ti convins de vinov`]ia mea, [i nimic nu
va putea schimba asta. Prin urmare, nu cred c` merit`
osteneala s` mai prelungim aceast` discu]ie.

– Da, [tiu, preferi s` ui]i. S` ui]i c` egoismul t`u a stricat
totul, a distrus totul. Dar eu nu pot uita, în]elegi? Niciodat` nu
te voi ierta!

– Da, [tiu. Închide u[a când ie[i, te rog, replic` ea simplu,
cu o voce absent`.

– Nu s-a sfâr[it. Nu am rezolvat problema plec`rii tale.
Nu-i nevoie s` pleci.

– Te crezi capabil s` nu mai aduci în discu]ie acest subiect?
N-o s` mi-l arunci în fa]` de fiecare dat` când ne vom întâlni?

El inspir` adânc.
– Da.
– Mincinosule. Ai recunoscut tu însu]i c` asta te obseda,

prima dat` când am vorbit.
– Î]i dau cuvântul meu, Tennessee, promite-mi c` nu pleci.
– Las`-m` în pace, Will, murmur` ea.
Mâna r`nit` o f`cea s` sufere teribil, acum, [i era

ner`bd`toare s`-l vad` plecat pentru a putea s-o îngrijeac`. Cu
atât mai mult cu cât se temea s` nu p`teze cu sânge covorul
persan care acoperea parchetul înc`perii.

– Nu atâta timp cât nu-mi promi]i.
Vocea ei se apropia de isterie când îi r`spunse:
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– Foarte bine, î]i promit! Acum, las`-m` singur`!
– Cum vrei. Bun` seara, r`spunse el.
{i ie[i trântind u[a.
Plecându-[i ochii, Tennessee v`zu c` avea sânge pe

pantalon [i pe bluz`. Hot`rî s` se duc` s` caute trusa de prim-
ajutor care se g`sea la recep]ie, dar când se îndrept` spre u[`,
fu cuprins` de o sl`biciune [i trebui s` se opreasc`.

„Probabil c` am b`ut pu]in prea mult, se gândi ea. Trebuie
s`-mi revin."

F`cu un nou efort ca s` înainteze, dar nu putu decât s`
schi]eze un pas ezitant.

În momentul acela, u[a se deschise [i Will reap`ru.
– Am uitat s` decidem care dintre noi se va duce s`-i spun`

c`pitanului Waters c` r`mâi. O voi face eu, dac` tu...
El se întrerupse [i se apropie de ea, cu sprâncenele

încruntate.
– Tennessee? Te sim]i bine?
O prinse, cum ea se cl`tina pe picioare.
– S-ar spune c` asta este misiunea ta pe acest p`mânt: s`

împiedici tinerele femei s` le[ine... remarc` ea cu un zâmbet
slab.

– Dumnezeule, ce-ai p`]it? Mâna ta... Ce-ai f`cut? Ce-ai
f`cut, mic` nebun`?

– M-am t`iat... mâna... cu paharul, spuse ea.
Cuvintele se amestecau, îi era greu s` se exprime.
V`zând groaza din privirea lui Will, în]elese ce-[i imagina [i

se corect`:
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– Nu! Paharul s-a spart [i m-am t`iat, asta-i tot!
El o a[ez` într-un fotoliu, apoi, luând o batist` de bumbac

curat`, i-o înf`[ur` în jurul mâinii.
– }ine-o a[a [i a[teapt`-m` aici, m` întorc imediat.
O mare amor]eal` o cuprinse pe Tennessee. Se sim]ea

epuizat` [i închise ochii. Ce sear` îngrozitoare! Nu mâna o
preocupa, ci Will. Niciodat` n-o va crede, acum. Totul se
sfâr[ise. O lacrim` alunec` pe obrazul ei.

În momentul acela, Will reveni cu trusa de prim-ajutor. Ea
se [terse în grab` cu dosul mâinii, l`sând o dâr` de sânge pe
obraz.

Will îi lu` mâna, desf`cu batista [i înjur` încet.
– De ce nu mi-ai spus nimic, prostu]o?
El badijon` rana cu antiseptic. V`zând c` î[i mu[c` buzele,

spuse:
– Îmi pare r`u c` te fac s` te doar` mai tare. Aproape am

terminat.
A[adar, el credea c` plânge de durere. Cu atât mai bine, se

gândi ea.
Când termin`, el îi mângâie obrazul cu vârful degetelor.
– Întotdeauna ai fost de o mândrie maladiv`, murmur` el

ca pentru sine. Niciodat` nu admiteai c`-]i era r`u, niciodat`
nu m` l`sai s` te v`d plângând...

Apoi î[i în`l]` capul [i î[i cufund` privirea în ochii ei.
– Eram sincer, adineaori, Tennessee. Niciodat` nu voi mai

aminti ce s-a întâmplat. Este sfâr[it, uit`.
Ea scoase un mic râs care p`rea mai mult un suspin de disperare.
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– Oh, Will... Cum s-ar putea uita vreodat` un asemenea lucru?
El î[i încrunt` sprâncenele.
– Dar tu...
– Nu, Will. Este prezent în permanen]`. Tot timpul.
Ea scoase un oftat [i relu`:
– A[ vrea s` urc în camera mea, acum.
Will nu se mi[ca pentru a o l`sa s` treac`.
– M-am în[elat în privin]a ta, Tennessee? întreb` el pe un

ton aproape rug`tor.
Acum sau niciodat` era momentul s`-i spun` întregul

adev`r. Dar la ce bun? Oricum, tân`ra femeie se sim]ea
aproape la fel de vinovat`, ca [i cum ar fi avortat. Ea se ridic`
[i Will f`cu un pas înapoi. F`r` un cuvânt în plus, ea ie[i din
înc`pere.

***

Îndat` ce intr` în camera ei – pe care nu-[i d`dea niciodat`
osteneala s-o încuie – Tennessee v`zu c` cineva intrase acolo.
Sertarele erau deschise; hainele ei erau r`spândite pe podea.
A[ternutul fusese smuls [i un lichid gre]os impregna salteaua.

Apropiindu-se, Tennessee în]elese c` era ap` de clor.
Observ` c` sticla fusese aruncat` pe jos, l`sând o pat` alb` pe
mochet`.

Cu un strig`t de furie, ridic` una din rochiile ei de sear` [i
v`zu c` aceasta fusese sfâ[iat` cu s`lb`ticie. Lacul de unghii [i
parfumul ei fuseser` turnate peste lucrurile din sertare.
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Melanie! se gândi ea imediat. Probabil c` o considera
vinovat` de r`ceala recent` a lui Will fa]` de ea [i se r`zbunase
în felul ei.

Tân`ra femeie fu cât pe ce s` se îndrepte spre camera
vinovatei, dar se st`pâni; nu era nici o îndoial` c` Melanie se
a[tepta s-o vad` ap`rând [i încuiase u[a. {i oricum, ar nega
absolut totul...

Tennessee coborî prin urmare la recep]ie, unde consult`
panoul camerelor neocupate [i lu` o cheie de la una dintre
ele. Apoi trecu s` caute cear[afuri [i p`turi la debaraua cu
lenjerie [i urc` în camera pe care o alesese.

Se f`cuse un frig polar [i se gr`bi s` regleze termostatul la
maximum [i bran[` radiatorul electric suplimentar.

A[teptând ca atmosfera s` se înc`lzeasc`, se îndrept` spre
fereastr` [i privi afar`. Era lun` plin`, proiectând pe z`pad` o
lumin` argintie. Vântul îndep`rtase z`pada care acoperea brazii
[i ace[tia profilau negri [i amenin]`tori, pe orizontul luminos.

Tr`gând perdelele, Tennessee se preg`ti pentru noapte cât
de repede îi permitea mâna bandajat`. Dup` care se strecur`
în a[ternut, acoperindu-se pân` în gât ca s` nu-i mai fie frig.

Imediat îi veni în minte cearta pe care o avusese cu Will. În
mod ciudat, era u[urat` c` vorbiser`. Asta îi permisese într-un
fel s` realizeze vinov`]ia pe care o încerca – aceast` suferin]`
teribil` care îi rodea sufletul de atâ]ia ani.

Acum, se sim]ea împ`cat` cu ea îns`[i. Capabil` s` mearg`
în sfâr[it înainte.

{i hot`rî c` tocmai asta va face.
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***

Era aproape ora zece în diminea]a urm`toare când
Tennessee afl` c` fusese f`r` s` vrea la originea unei mici
drame.

Femeia de serviciu, crezând-o plecat` la micul dejun,
intrase în camer` pentru a face curat; v`zând starea în care se
afla înc`perea, îl chemase imediat pe directorul hotelului, care
începuse s-o caute pe Tennessee. Dar, nereu[ind s-o g`seasc`,
îl alertase pe c`pitanul Waters.

Acesta din urm` se afla cu colegul s`u poli]ist în camera
devastat` când Tennessee intr` acolo s`-[i recupereze câteva
haine.

– Bun` ziua! salut` ea. Afurisit` dezordine, a[a-i?
Se întoarser` amândoi dintr-o mi[care [i c`pitanul Waters

scoase un oftat de u[urare.
– Sunte]i bine? Începeam s` ne facem griji pentru

dumneavoastr`!
Pentru a evita eventualele întreb`ri stânjenitoare,

Tennessee î[i vârî mâna bandajat` în buzunar.
– Da, totul este în ordine, afirm` ea.
– Ar trebui s` v` duce]i s` anun]a]i [i s` cere]i oprirea

c`ut`rilor, suger` c`pitanul Waters poli]istului.
Dup` plecarea colegului s`u, se întoarse spre

Tennessee.
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– Ce s-a întâmplat aici?
– Nu [tiu. Am g`sit camera în starea asta ieri sear` când am

vrut s` m` culc, [i atunci m-am instalat în alt` camer` goal`.
– Ave]i idee cine a putut face asta?
– Nu, nici una.
El îi arunc` o privire neîncrez`toare, dar nu avu timp s`

duc` mai departe investiga]ia deoarece Will tocmai intra în
camer`.

– Unde naiba ai fost? strig` el prinzând-o pe Tennessee de
bra].

Vocea lui era furioas`, dar era o furie plin` de u[urare.
Inima tinerei femei îi s`ri din piept. Fusese a[adar îngrijorat
pentru ea!

– Hm... V` rog s` m` scuza]i, spuse c`pitanul.
Ie[i gr`bit din înc`pere.
– Am crezut c` ai disp`rut din nou, murmur` Will. Ca

\nainte de sosirea ta, când poli]i[tii nu încetau s` ne spun` c`
nu reu[eau s` te g`seasc`. Era un infern... {i în diminea]a asta,
din nou...

Ea ridic` o mân` pentru a-i mângâia încet obrazul.
– Will, ai vrea s` faci ceva pentru mine?
– Ce?
– S`rut`-m`.
El se opri locului, apoi ridic` cinic o sprâncean`.
– În amintirea timpurilor bune?
– Nu. Nu în amintire. Pentru acum. Pentru persoana care

sunt azi.
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Un timp, Will nu se mi[c` [i ea crezu c` o va respinge; dar
în cele din urm` întinzând mâna, o trase spre el, cu privirea
pierdut` într-a ei, [i, plecându-[i capul spre ea, î[i puse buzele
peste ale ei.

Pentru o clip`, timpul p`ru c` se oprise [i ea avu impresia
c` o s`ruta pentru prima dat`. Apoi, presiunea buzelor lui
spori [i gura ei se întredeschise, dulce [i primitoare. S`rutul
lor deveni mai profund [i ea sim]i str`b`tând-o un fior
puternic. Ridic` mâna pentru a mângâia ceafa companionului
ei. Dar acest contact p`ru s`-l trezeasc` la realitate. Îi d`du
drumul [i f`cu un pas înapoi.

– Tennessee, asta nu folose[te la nimic. Eu...
Ea îl întrerupse ridicând mâna.
– Sst! N-a fost decât un s`rut, nimic mai mult, spuse ea

încet. Oh, dar cred c` aud oameni dincolo de u[`...
Era doamna Paston [i un mic grup de doamne care veneau

s-o ajute s`-[i aranjeze lucrurile. Will profit` de venirea lor
pentru a se face nev`zut.

– {tim toate cine a f`cut asta, declar` doamna Paston cu o
voce ab`tut`. Ar trebui pedepsit`. Cel pu]in s` fie obligat` s`
pl`teac` pentru tot ce a stricat.

– Nu putem dovedi nimic, spuse Tennessee lini[titor. {i
apoi, presupun c` în parte sunt responsabil`: ar fi trebuit
s`-mi încui u[a.

Hot`rî s`-[i p`streze noua ei camer`, [i î[i duse acolo toate
lucrurile.
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Când coborî s` depun` cheia la recep]ie, v`zu o cheie
marcat` „[peraclu" ag`]at` pe panou. Se asigur` c` n-o
vedea nimeni [i, cu un mic zâmbet, o lu` [i o puse în
buzunar.

***

În seara aceea, dup` miezul nop]ii, î[i puse capotul
împrumutat cu amabilitate de doamna Paston pentru a-l
înlocui pe al ei, sfârtecat în buc`]i, [i ie[i din camer`. Încuie
cu grij` u[a [i puse cheia în buzunar, lâng` [peraclu.

În timp ce str`b`tea coridorul în t`cere, u[ile ascensorului
se deschiser` [i o v`zu pe Melanie ie[ind [i îndreptându-se
spre turnule]. Avea o lantern` în mân`. Tennessee o v`zu
urcând scara care ducea afar`. Din fericire, Melanie n-o
observase.

Tennessee ezit`. Avea ceva de f`cut [i nu trebuia s` se lase
distras`. Totu[i, curiozitatea fiind mai tare, înaint` rapid spre
scar`.

U[a care d`dea pe acoperi[ era întredeschis` [i o împinse
ca s` vad` de cealalt` parte. Nereu[ind s` disting` ceva, trebui
s` fac` un pas în exterior. Tatonând, constat` c` haina cu
guler de blan` nu mai era acolo [i deduse din asta c` Melanie
trebuie s-o fi îmbr`cat.

Cât despre aceasta, nici urm` de ea. Era f`r` îndoial` de
cealalt` parte a hornului, ascuns` de acesta?
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Tennessee înaint` pentru a ocoli hornul masiv de piatr`.
Dar, în clipa aceea, ceva o izbi violent în mijlocul spatelui,
proiectând-o spre parapet.

Slav` Domnului, reu[i s`-[i recapete echilibrul înainte de
a c`dea peste parapet. Avu totu[i nevoie de câteva secunde
ca s`-[i revin` în fire, atât era de [ocat`. Melanie o
împinsese!

De data asta, va depune plângere.
Înt`rit` de aceast` decizie, se îndrept` spre u[`, învârti

clan]a, împinse.
Nu se întâmpl` nimic.
Încerc` din nou; tot nimic.
Atunci, în]elese: Melanie încuiase u[a, l`sând-o singur`

afar`, în frigul p`trunz`tor!
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Capitolul 7

– Melanie? Nu-i deloc nostim! url` Tennessee b`tând în
u[` cu pumnul s`n`tos. Întoarce-te imediat [i deschide!

Î[i lipi urechea de u[`, dar nu auzi nimic. Începu s` bat`
din nou în u[`.

– Haide, te-ai distrat destul; las`-m` s` intru, acum.
A[tept` câteva minute; nu se întâmpl` nimic. Ducându-[i

gura la broasc`, începu din nou s` strige:
– Vre]i scuze, a[a-i? Ei bine, de acord, îmi pare r`u c` te-am

urm`rit pân` aici. Acum, te rog, Melanie, las`-m` s` intru. Este
un frig îngrozitor.

Nici un sunet nu-i r`spunse. Tennessee se gândi brusc c`
poate nu era vorba de o glum`. {i dac` Melanie hot`râse s-o
lase s` moar` de frig pe acoperi[?

Tennessee respir` adânc pentru a alunga valul de panic` ce
amenin]a s-o cople[easc`. Nu trebuia s`-[i piard` sângele rece.
Trebuia s` g`seasc` o solu]ie pentru a intra în castel.



Începu s` mearg` de-a lungul parapetului, s` vad` dac` u[a
altui turnule] nu era deschis`. Asta îi ceru un efort
supraomenesc; frigul era atât de mu[c`tor încât nu-[i mai
sim]ea membrele [i înainta cu dificultate. În dou` rânduri, fu
cât pe ce s` cad` în z`pad`, [i se hot`rî în cele din urm` s`
înainteze în patru labe, ca s` nu ri[te o c`dere mortal` peste
parapet.

Când ajunse la cel`lalt turnule], g`si u[a închis`.
Se rezem` cu spatele de ea, cl`n]`nind din din]i, la cap`tul

puterilor. Îi venea s` plâng`, s` urle – s` se lase s` moar`...
Reflectând totu[i rapid la planul hotelului, î[i d`du seama

c` acum se g`sea deasupra apartamentului în care locuia
Ben. Acesta probabil dormea în camera lui, doar la câ]iva
metri de ea.

Se aplec` peste parapet [i strig` numele prietenului ei cât
putu de tare; dar nici o lumin` nu se aprinse în înc`pere.

Se rezem` din nou cu spatele de u[`, epuizat`, con[tient`
c` nu mai rezista mult.

Încerc` f`r` vigoare s` împing` u[a, dar f`r` rezultat.
În mi[carea ei, sim]i ceva dur jenând-o în coaps` [i vârî

mâna în buzunarul capotului pentru a vedea despre ce era
vorba. {peraclul! Îl încerc`, plin` de speran]`. Din p`cate, era
conceput pentru broa[te standard [i u[a enorm` de lemn nu
se mi[c`.

Descurajat`, Tennessee fu cât pe ce s` arunce cheia cât
colo. Dar se r`zgândi; acest impuls îi d`du o idee.
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Apropiindu-se din nou de parapet, începu s`-[i balanseze
bra]ul în gol, prinzând încetul cu încetul vitez`. Când
consider` c` era suficient, azvârli cu toate puterile cheia spre
fereastra cea mai apropiat`.

Auzi geamul sp`rgându-se [i a[tept` cu respira]ia oprit`,
împietrit` la ideea c` Ben putea s` nu fi auzit. În fine, din
fericire, o lumin` se aprinse între perdele, [i v`zu curând
silueta lui Ben profilându-se în spatele ferestrei.

– Ben! Sunt eu! Sunt aici, sus! Ajutor! url` ea. El ridic`
privirea [i o v`zu. În clipa urm`toare, disp`ruse.

Dup` un timp care tinerei femei i se p`ru o eternitate, u[a
turnule]ului se deschise [i el o ajut` s` intre.

El nu înceta s` înjure [i s` pun` mii de întreb`ri; dar
Tennessee era incapabil` s` r`spund`. Nu reu[ea decât s`
plâng` de u[urare [i de frig.

Ben o sus]inu pân` în apartamentul lui, o întinse în patul
lui [i-i d`du un pahar cu whisky înainte de a se îndrepta spre
telefon. Doar de câteva minute avu nevoie c`pitanul Waters ca
s`-[i fac` apari]ia; în clipa urm`toare, Tennessee se afla a[a
îmbr`cat` cum era sub un du[ cald, unde o duseser` pe sus
cei doi b`rba]i.

Încetul cu încetul, tremuratul corpului ei încet`.
Companionii ei îi d`dur` atunci prosoape [i ea se [terse cu
grij` înainte de a îmbr`ca una din pijamalele lui Ben.

O cafea stropit` generos cu whisky o a[tepta când ie[i din
sala de baie; b`u cu gratitudine totul întinzându-se din nou în
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patul lui Ben, cu p`tura ridicat` pân` la gât. Cei doi b`rba]i
începur` s`-i maseze picioarele.

– Sim]i]i ceva? întreb` c`pitanul Waters.
– Da, vag, r`spunse ea.
– Bine, cu pu]in noroc, nu ve]i avea urm`ri, spuse el.

Acum, vre]i s` ne spune]i ce f`cea]i afar` pe vremea asta [i la
o asemenea or`?

– Ea m-a blocat acolo sus.
Ben [i c`pitanul schimbar` o privire stupefiat`.
– Ea?
– Melanie.
Un lung frison o str`b`tu pe Tennessee la amintirea celor

întâmplate.
– Am v`zut-o urcând din nou pe acoperi[ [i...
– Ce în]elege]i prin „din nou"?  o întrerupse Mike

Waters.
– Am mai v`zut-o alalt`ieri. Cel pu]in, sunt aproape sigur`

c` era ea.
– De ce nu mi-a]i spus?
– Pentru c` nu eram sigur` sut` la sut`. {i apoi, voiam s`

v` vorbesc, dar în diminea]a urm`toare, Melanie a primit acea
bomb`... Atunci, am l`sat-o balt`, încheie ea abia auzit.

– V-a]i l`sat p`c`lit`, ca noi to]i, oft` el. Bine, scuza]i-m` c`
v-am întrerupt. Continua]i.

– Nu credeam c` m` v`zuse seara asta, dar trebuie s` m`
fi reperat: când am ie[it pe acoperi[, era ascuns` în spatele
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u[ii. M-a împins [i eu m-am poticnit. Pân` s`-mi revin, a
intrat [i a încuiat u[a. La început am crezut c` era doar un
fel de r`zbunare, o glum` proast`; c` mi-a r`sturnat camera
cu susul în jos. Atunci, am r`mas lâng` u[`, s` bat. Am
strigat, dar nimeni nu m-a auzit. În plus, luase mantaua...

– Ce manta?
– Prima dat` când am fost pe acoperi[ dup` ce am v`zut-o

pe Melanie coborând de acolo, am g`sit o manta cu guler de
blan` ag`]at` de un cui lâng` u[`.

C`pitanul Waters î[i încrunt` sprâncenele [i se ridic`.
– Pute]i s` v` ocupa]i de picioarele ei, Ben? întreb` el.

Trebuie s` cobor s` dau câteva telefoane.
Dup` plecarea lui, Tennessee întreb`:
– Spune-mi adev`rul, Ben. Am fost complet stupid`?
– Judecând dup` aparen]e, to]i am fost, r`spunse servindu-[i

amândoi dou` por]ii generoase de whisky. Dar spune-mi, ce
c`utai pe coridor la o asemenea or`?

Tennessee ro[i, [i el relu`?
– Bine, în]eleg c` întrebarea mea este indiscret`:
Se ridic` [i reveni curând cu o pereche de ciorapi gro[i de

schi, foarte gro[i, de un ro[u aprins.
– O m`tu[` mi le-a trimis de Cr`ciun, explic` el cu o

grimas`. Inten]ionam s` le uit aici în momentul
plec`rii...

În momentul acela, c`pitanul Waters reveni [i se a[ez`
lâng` pat. El arbora o min` sumbr`.
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– Prefer s` fiu sincer, începu el. N-am avut încredere în

Melanie Truscott de la început, deoarece avusese contacte cu

Ramsay cât a fost în închisoare. Totu[i, am hot`rât s-o l`s`m s`

vin` aici cu to]i ceilal]i – urm`rind-o de aproape. Când am

sosit, am remarcat rapid c`-l aprecia mult pe fostul

dumneavoastr` iubit, Will Brydon; de aceea l-am pus la

curent, cerându-i s` fie cu ochii pe ea.

– Will? întreb` Tennessee uluit`. Vre]i s` spune]i c` nu era

în mod deosebit interesat de ea la început?

– Oh, nu! Pentru a-l convinge, a trebuit s`-i promitem c`

vom face tot posibilul s` v` aducem aici cât mai repede...

Dup` asta, [i-a jucat perfect rolul, pân` în momentul când

Melanie a primit acea bomb`. Am fost to]i convin[i c` asta

însemna c` era nevinovat` [i c` era inutil s-o mai

supraveghem. Dintr-o dat`, a abandonat-o ca pe o [oset`

veche!

Tennessee se for]a s`-[i ascund` bucuria pe care i-o

procura aceast` revela]ie.

– Nu în]eleg, zise ea. Crede]i se pare c` Melanie era în

leg`tur` cu Ramsay într-un fel sau altul. Dar în cazul acesta, de

ce i-ar trimite un colet capcan`?

– Pentru a ne abate aten]ia de la ea.

– F`r` s-o previn`?

– Da.

Ben interveni pentru prima dat`.
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– Dar cum f`cea pentru a comunica? Îi trimitea semnale cu
o lantern` sau ceva asem`n`tor?

– Nu, era mult mai simplu: folosea un telefon mobil! Noi
am c`utat în lucrurile ei când a sosit, dar telefoanele sunt atât
de mici, în zilele noastre, \ncât a putut s`-l ascund` asupra ei
f`r` s`-l observ`m.

– În concluzie, crede]i c` Ramsay [tie probabil unde
suntem? întreb` Ben.

– M` tem c` da.
– Ce ve]i face? Ne duce]i în alt` parte?
C`pitanul Waters scutur` din cap.
– Nu. A durat destul. Am vorbit cu superiorii mei [i

amhot`rât s`-i întindem o curs` lui Ramsay. Am nevoie
neap`rat de ajutorul amândurora.

– Bineîn]eles, r`spunse imediat Ben.
– Ce fel de ajutor? se interes` Tennessee, mai

circumspect`.
– A[ vrea ca Melanie s`-[i închipuie c` sunte]i înc` pe

acoperi[, înghe]at`.
– Formidabil!
– Fire[te, nu ve]i mai urca acolo sus. Pute]i s` v` ascunde]i

aici. Dumneata, Ben, va trebui s` te compor]i ca [i cum nu
s-a întâmplat nimic.

– {i femeia de serviciu? {i geamul spart? întreb` Ben.
– Ne vom ocupa de asta, nu v` nelini[ti]i.
– {i ve]i semnala dispari]ia mea? întreb` Tennessee.
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– Nu, vom p`stra secretul. Ne vom mul]umi s` ar`t`m
suficient de îngrijora]i pentru ca un observator atent s`-[i dea
seama.

– Melanie, vre]i s` spune]i?
– Bineîn]eles.
– Dar care este scopul manevrei?
– Urm`rind-o pe Melanie seara asta, a]i împiedicat-o s`-[i

trimit` mesajul. Din cauza asta, va încerca f`r` îndoial` din
nou mâine sau poimâine, [i în momentul acela vom fi la
pând`.

– Celelalte persoane ar putea s` remarce [i ele dispari]ia
mea, sublinie Tennessee.

Cei doi b`rba]i [tiau c` voia s` spun` despre Will; totu[i,
c`pitanul Waters avu tactul s` nu spun` nimic.

– Dac` cineva ne pune întrebarea, vom spune c` sunte]i în
pat, cu un guturai zdrav`n.

Tennessee scoase un oftat adânc.
– Bine... Îmi închipui c` n-am de ales.

***

Tân`ra femeie dormi un somn greu, f`r` vise. Când se
trezi, era deja foarte târziu; geamul spart fusese înlocuit [i Ben
era a[ezat la c`p`tâiul ei. Câteva haine îi fuseser` aduse [i în
timp ce se sp`la [i se îmbr`ca, el comandase un mic dejun
copios, care sosi imediat.
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Tennessee nu se sim]ise niciodat` atât de înfometat`, [i
devor` tot ce se afla pe platou, inclusiv fulgii de ov`z, pe care
de obicei îi evita.

Ben o privea zâmbind.
– Îl plâng pe bietul b`rbat care te va duce în vacan]` la schi,

remarc` el.
Ea f`cu o grimas` [i amândoi izbucnir` în râs.
– Bun, relu` Ben, va trebui s` cobor [i s` iau un aer

nevinovat.
– Ai ceva de citit? M` voi plictisi de moarte, dac` m` voi uita

toat` ziua la televizor.
– În afar` de c`r]i de drept, m` tem c` n-am mare lucru,

dar voi încerca s`-]i g`sesc un roman sau o revist`, jos.
Evident, nu voi putea s`-]i aduc „Vogue" sau „Cosmopolitan"
– n-a[ vrea ca ceilal]i s` m` priveasc` ciudat – dar voi face tot
ce pot.

– Mul]umesc!
Ben reveni peste dou` ore.
– Totul este în ordine, anun]` el.
– A... a întrebat cineva de mine?
– Presupun c` prin „cineva" vrei s` spui Will Brydon? Nu

cred s` fi întrebat, dar este înc` prea devreme. Ai putea s`
dormi pân` târziu...

R`mase cu ea pân` la ora prânzului. În timp ce el coborî s`
m`nânce în restaurant, Tennessee trebui s` se mul]umeasc` doar
cu sandvi[urile pe care femeia de serviciu i le adusese pe ascuns.
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Dup`-amiaz`, privi la televizor. Telefonul sun` în dou`
rânduri [i fu cât pe ce s` r`spund` din reflex; din fericire, se
opri la timp.

Era oare Melanie, care încerca s` verifice dac` se g`sea
acolo? N-o s` [tie niciodat`, f`r` îndoial`...

Îi spuse lui Ben despre aceste telefoane când reveni spre
cinci [i jum`tate [i el îl sun` pe c`pitanul Waters.

Când închise telefonul, se întoarse spre ea [i o anun]`:
– Se pare c-au fost apeluri telefonice [i în camera dumitale.

Dou` dintre ele erau de la Will; neprimind nici un r`spuns, a
urcat s` bat` la u[`, dup` care s-a dus s`-l caute pe c`pitanul
Waters. Se temea ca poli]ia s` nu te fi dus cine [tie unde.

– Atunci?
– C`pitanul nevrând s`-i spun` nimic, el s-a enervat. A spus

c`-l va face r`spunz`tor dac` ]i se va întâmpla ceva. A cerut de
asemenea s`-]i vorbeasc` [i nu i-a pl`cut deloc când Mike l-a
refuzat.

– Adev`rat?
F`r` voia ei, tân`ra femeie nu se putea împiedica s` nu fie

încântat`.
– Adev`rat. Bine, ad`ug` Ben ridicându-se [i îndreptându-se

spre scara care ducea la etajul apartamentului, m` duc s` m`
schimb pentru cin`. Este seara de Cr`ciun, în caz c` ai uitat, [i
s-a preg`tit un meniu special: sup` de vânat [i file de somon
în aluat, precum [i mai multe feluri de budinc` [i brânzeturi
dup` aceea. Cred c` [i dumitale o s`-]i plac` cina.
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– Vrei s` spui c`-mi vor trimite [i mie pu]in?
– Nu tocmai, dar cred c` vei primi un sandvi[ cu jambon în

loc de unul cu brânz`, seara asta!
Se feri la timp de perna pe care i-o aruncase în fa]` [i alerg`

la etaj.

***

C`pitanul Waters în persoan` fu cel care-i aduse cina [i avu
bucuria s` constate c` platoul ei fusese garnisit cu acelea[i
feluri din meniul anun]at.

– Azi am cercetat camera Melaniei, o inform` c`pitanul. Are
într-adev`r un telefon mobil, foarte miniaturizat. Probabil c`
l-a ascuns asupra ei la sosire. Este foarte probabil s` încerce
din nou s` ia leg`tura cu Ramsay seara asta, [i dac` o face, noi
vom fi la pând`. În telefonul ei a fost plasat un microfon.

– Dar nu se va a[tepta s` m` vad` acolo sus, dac` urc`?
– Ne-am gândit la asta [i am plasat un manechin pe

acoperi[. La ora asta este acoperit cu câ]iva centimetri de
z`pad`, rezultatul fiind foarte realist!

***

Tennessee se a[tepta ca Ben s` se întoarc` mai târziu, în
seara aceea, dar avu surpriza s`-l vad` venind spre miezul
nop]ii. Petrecerea fusese scurtat` din cauza copiilor, îi explic`
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el; erau surescita]i de perspectiva Cr`ciunului, [i a trebuit s`-i
culce. La ora asta, o duzin` de Mo[i Cr`ciuni erau ocupa]i s`
umple cu cadouri pantofii de sub brad ca [i din fa]a marelui
[emineu din sala restaurantului.

Discutar` un timp bând un pahar de vin. Dar pe m`sur` ce
trecea timpul, amândoi devenir` din ce în ce mai nervo[i,
întrebându-se dac` nu-i suna ca s`-i anun]e succesul
opera]iunii.

În sfâr[it, la ora unu, telefonul sun`. Ben r`spunse imediat.
Ascult` câteva secunde, î[i salut` interlocutorul, apoi închise
înainte de a se întoarce spre Tennessee.

– Au prins-o! Au reu[it s` capteze conversa]ia. Vorbea într-
adev`r cu Ramsay.

Tennessee cl`tin` din cap.
– Bun. Acum o s` m` duc la culcare, o anun]` Ben. Noapte

bun`!
– Noapte bun`.
Zece minute mai târziu, Tennessee se strecura afar` din

apartament, cu [peraclul – pe care-l recuperase – strâns în
mâna ei. Nu se întâlni cu nimeni; tot hotelul era adormit,
a[teptând ziua de Cr`ciun.

{peraclul se întoarse cu u[urin]` în broasca u[ii lui Will [i
ea scoase un mic suspin de u[urare p`trunzând în interior.

Camera nu era luminat`, dar firul de lumin` care se strecura pe
sub u[` permise tinerei femei s` disting` imensul pat cu baldachin
care trona în mijlocul înc`perii. Will p`rea c` doarme.
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În cea mai mare lini[te, Tennessee înaint` spre pat.
Probabil c` f`cuse totu[i un zgomot u[or, deoarece vocea
glacial` a lui Will r`sun` brusc în camer`.

– La naiba, Melanie, pe ce ton trebuie s`-]i spun? Nu sunt
interesat.

Ajungând la pat, Tennessee împinse cuverturile [i se
strecur` sub ele.

– Melanie, nu ascul]i niciodat` ce ]i se spune? Ie[i de acolo
înainte s` te arunc afar`!

– Dac` vrei într-adev`r s` plec... murmur` Tennessee cu o
voce dulce.

Will încremeni.
– Dumnezeule... Tennessee?
Ea întinse mâna spre fa]a lui [i se aplec` s` depun` un

s`rut pe buzele lui.
– M` recuno[ti, acum?
Dar în loc s`-i înapoieze s`rutul, a[a cum sperase, Will

întinse bra]ul pentru a aprinde veioza [i-i arunc` t`ios:
– De-a ce te joci, Tennessee? Apari, dispari... C`pitanul

Waters aproape a admis c` ai p`r`sit castelul. Totu[i, îmi
promisese[i...

– Eram aici, îl întrerupse ea. Dar este o poveste lung`. Nu
preferi s` ]i-o spun mai târziu?

Se aplec` din nou s`-l s`rute. Totu[i, el o opri.
– Vreau s` [tiu totul, acum.
– Nu, mai târziu.
Începu s` descheie bluza pijamalei lui Will.
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El îi prinse încheietura mâinii [i îi arunc` o privire scrut`toare.
– Ce cau]i aici?
– Am venit s`-]i dau cadoul t`u de Cr`ciun, r`spunse ea cu

un aer pozna[.
– Încerci oare s` m` seduci?
Vocea lui Will devenise pu]in mai r`gu[it`.
– Neap`rat, i-o întoarse ea.
Ea î[i eliber` mâna [i relu` descheierea bluzei. De data asta, el

nu încerc` s-o opreasc`. Cu gesturi mângâietoare, îi scoase bluza
înainte de a-[i pune buzele pe pieptul lui neted [i musculos.

– Ce p`rere ai despre c`ma[a mea de noapte? întreb` ea
tachinându-l. Doamna Paston mi-a împrumutat-o.

– Este oribil`. Nu-i deloc uimitor c` bietul judec`tor arat`
atât de frustrat!

– Ar trebui s-o scot, atunci?
– Nu.
Timp de câteva secunde, Tennessee tremur` la ideea c` o

respinge din nou.
– Am s` ]i-o scot eu însumi, zise el în cele din urm`.
Începu s-o fac`, foarte încet, dezv`luind mai întâi

picioarele lungi, apoi talia fin` [i în sfâr[it sânii ei ridica]i.
– Oh Doamne, aproape uitasem cât de minunat` e[ti,

murmur` el.
Ridicând mâna, atinse u[or cu degetul vârful unui sân. O

str`b`tu o lung` înfiorare, pe care nu încerc` s-o ascund`.
Voia ca el s` [tie c`-l dorea, c` avea o nevoie disperat` de el.
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Împingându-l blând pe pern`, îngenunche deasupra lui [i

f`cu s` alunece pantalonul pijamalei de-a lungul picioarelor

lui lungi.

{i avu brusc sentimentul c` revenise vremea când erau

ferici]i. Will era acolo, lâng` ea, gol în sfâr[it, magnific; îi

venea s` plâng` de bucurie, atât de mult visase aceast` clip`,

tr`ise [i retr`ise în imagina]ie aceast` exaltare

extraordinar`. Reg`sea instinctiv gesturile pl`cerii, savurând

gemetele pe care i le smulgea cu mângâierile ei tot mai

îndr`zne]e.

Brusc, incapabil s` mai suporte acest delicios supliciu, Will

se ridic` [i cu un gest imperios, o prinse pe Tennessee de

umeri [i o întinse sub el.

Când o p`trunse, ea scoase un suspin aproape neauzit: în

sfâr[it, se sim]ea întreag`; era din nou femeie, o femeie

cople[it` de fericire, în bra]ele singurului b`rbat pe care-l

iubise vreodat`.

R`t`cir` împreun` în paradisuri cunoscute doar de ei

singuri, pe care le reg`seau cu o bucurie extatic` – [i altele,

înc` neexplorate.

Când în cele din urm` Will c`zu lâng` ea, f`r` s`-[i

sl`beasc` îmbr`]i[area, o trase spre el [i o s`rut`.

– Plângi...

Neîncrez`tor, î[i duse mâna la fa]a ei [i-i [terse stângaci

lacrimile care se rostogoleau liber pe obrajii ei.
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– Oh, Will...
– Dac` ai [ti cât am visat acest moment, murmur` el. Când

mi te imaginam cu noul t`u amant, eram nebun. N-aveam
dreptul s` fiu gelos, [tiu, dar...

– Nu exist` nimeni altul, îl întrerupse ea. L-am inventat.
Iart`-m`, dar erai atât de agresiv fa]` de mine când am sosit
aici încât am sim]it nevoia s` m` ap`r de tine. Credeam c` înc`
m` urai, în]elegi?

Will î[i încrunt` spr\ncenele.
– Eram convins c` acesta era cazul, admise el. Dar când

te-am v`zut, mai frumoas` ca oricând, dorin]a familiar` a
revenit în for]`... M` învinuiam – credeam c` dep`[isem acest
sentiment – [i nu m-am putut împiedica s` m` r`zbun pe tine.
Oricum ar fi fost, în tot acest timp, în realitate, visam s` fac
dragoste cu tine.

Tennessee surâse [i-l s`rut` cu tandre]e.
– Ei bine, am luat din fericire ini]iativa, altfel am fi murit

amândoi de frustrare!
El zâmbi [i-i mângâie încet un sân.
– Este cel mai frumos cadou de Cr`ciun pe care l-am primit

vreodat`. Sper numai c` Ramsay s` r`mân` neprins înc` cel
pu]in dou` luni...

– M` tem c` va fi arestat foarte curând, din p`cate. Într-o zi
sau dou`, se pare.

– Cum de [tii?
– Închipuie-]i c` iubita ta era vipera pe care o hr`neam la

sânul nostru.

UN CR~CIUN NEOBI{NUIT 139



– Despre ce naiba vorbe[ti?
– Despre Melanie Truscott. S-ar p`rea c` a fost în leg`tur`

cu Ramsay în tot acest timp. El [tie unde ne afl`m.
– A[adar, Mike Waters avea dreptate în privin]a ei... {tii,

n-a fost niciodat` iubita mea. Poli]ia mi-a cerut s-o
supraveghez.

– Da, Waters mi-a explicat. Dar spune-mi, nu te-ai culcat
niciodat` cu ea? Nici m`car \n seara când am v`zut-o tr`gându-te
în camera ei?

– Niciodat`, te asigur. În seara aceea, dac` ai fi r`mas pe
culoar, ai fi putut s` m` vezi ie[ind zece minute mai târziu!
Pretinsese c` usc`torul ei de p`r nu func]iona ca s` m` atrag`
în`untru. Când i-am în]eles inten]iile, mi-am luat picioarele la
spinare. Eu nu sunt James Bond! Nu sunt gata s`-mi sacrific
trupul pentru patrie...

Izbucnir` amândoi în râs.
{i aceast` complicitate reg`sit` le d`du noi idei...
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Capitolul 8

Vocile surescitate ale copiilor r`sunau în tot castelul când
Tennessee se strecur` afar` din camera lui Will, în diminea]a
aceea.

Îl l`sase adormit pe partenerul ei, epuizat dup` lunga lor
noapte de dragoste. Ea îns`[i era foarte obosit`, dar fericirea
ei era atât de mare încât ar fi fost incapabil` s` doarm`.

R`mase mult timp a[ezat` pe patul din camera ei, cu
b`rbia pe genunchi, retr`ind f`r` încetare evenimentele
nop]ii. În cele din urm` se scutur`, se duse s` fac` un du[
[i s` se îmbrace cu hainele pe care i le împrumutase cu
amabilitate doamna Paston – [i care erau de trei ori mai
mari decât ea.

Ochii ei mari [i verzi erau umbri]i de cearc`ne, dup`
aceast` noapte f`r` somn, dar str`luceau ca ni[te smaralde.
Tân`ra femeie zâmbi gândindu-se c` oricine ar vedea-o va
ghici f`r` greutate cu ce se ocupase în timpul nop]ii.



Înfometat`, hot`rî s` coboare pentru micul dejun. Dar
înainte de asta î[i acord` r`gazul s` priveasc` pe fereastr`.

Era o zi splendid` de Cr`ciun: z`pada era imaculat` [i
groas`, soarele str`lucea pe un cer f`r` nori. Chiar [i vântul
încetase s` sufle.

Cu inima u[oar`, se îndrept` spre restaurant, plin deja pe
jum`tate de meseni surâz`tori care-[i urau un Cr`ciun fericit
îmbr`]i[ându-se cu c`ldur`. C`pitanul Waters p`strase bine
secretul, deoarece se pare c` nimeni nu auzise vorbindu-se
despre arestarea Melaniei.

Numeroase persoane îi cerur` nout`]i lui Tennessee,
îngrijora]i s` [tie dac` guturaiul ei se vindecase. For]ându-se
s` nu ro[easc`, afirm` c` se sim]ea mult mai bine [i c` nu
fusese în definitiv decât o r`ceal` trec`toare.

– Pari totu[i înc` obosit`, sublinie doamna Paston pe un
ton matern. Ar trebui s` te odihne[ti pu]in, ast`zi.

Ascunzându-[i un surâs, Tennessee încuviin]`.
Între timp, sosi Ben [i veni s` se a[eze lâng` ea.
El îi arunc` o privire [i scoase un oftat comic.
– De ce femeile cu care îmi petrec noaptea nu arat`

niciodat` a[a, a doua zi diminea]a?
– Nu te nelini[ti, e[ti extraordinar la masajul picioarelor

înghe]ate, îl tachin` Tennessee.
Aplecându-se spre el, îl întreb` cu voce sc`zut`:
– Ai alte nout`]i, în leg`tur` cu ce [tii?
– Nu, [i dumneata?
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– Nici eu. Ce se va întâmpla, dup` p`rerea dumitale?
Ben ridic` din umeri.
– Presupun c` depinde de convorbirea telefonic` între [tii

cine [i... [tii cine.
Tennessee izbucni în râs.
– În orice caz, relu` Ben mai serios, sunt foarte ner`bd`tor

s` se termine totul [i s` ne putem întoarce acas`.
Cum interlocutoarea lui nu r`spundea nimic, el ad`ug`:
– Presupun c` acum altfel stau lucrurile pentru dumneata

[i c` ai prefera ca aceast` izolare for]at` s` dureze cât mai mult
timp posibil?

– Nu, afirm` ea. Am o via]` care m` a[teapt`, afar`.
– Cu Will?
Ochii de smarald se voalar` trec`tor.
– N-am vorbit despre asta.
În clipa aceea, un chelner se apropie de masa lor, aparent

s` aduc` o cafetier`, dar profit` de ocazie s`-i dea lui Ben o
bucat` de hârtie pliat` în patru.

Acesta o desf`cu pe ascuns, sub mas`.
– C`pitanul Waters vrea s` ne vad` pe amândoi în

apartamentul meu, imediat dup` micul dejun, o anun]` el.
– M` întreb ce vrea, spuse Tennessee încruntându-se.
– S` sper`m c` ne va anun]a c` urm`rirea individului se

apropie de sfâr[it.
P`r`sind restaurantul, trecur` pe lâng` pomul de

Cr`ciun. La piciorul acestuia se g`seau zeci de pachete, dar
copiii n-aveau voie s` se ating` de ele înainte de sfâr[itul
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mesei festive care va fi servit` la prânz. Era prev`zut ca unul
dintre poli]i[ti s` vin` s` împart` cadourile, deghizat în Mo[
Cr`ciun.

Tennessee [i Ben îl g`sir` pe Mike Waters a[teptându-i în
apartament.

– Ce s-a întâmplat asear`? întreb` imediat tân`ra
femeie.

– Melanie a sunat, a[a cum ne a[teptam. În schimb, a urcat
scara altui turnule] – nu dorea f`r` îndoial` s` se împiedice de
corpul dumneavoastr`.

– Ce sensibilitate! ironiz` Ben.
C`pitanul Waters nu schi]` un zâmbet; de fapt, p`rea

încordat, [i Tennessee începu s` se simt` stânjenit`.
– Unde este acum? întreb` ea.
– La închisoare, fi]i lini[tit`... Am dus-o în timpul nop]ii,

dup` ce am înregistrat convorbirea ei cu Ramsay. Am aici
banda. Am s` v-o pun.

El porni un mic magnetofon [i se auzi o sonerie, apoi o
voce de b`rbat.

„Alo?
– Sunt eu. Melanie.
– Era vorba s` suni ieri sear`.
– N-am putut. Era... cineva.
– Foarte bine. Acum, ascult`. Voi veni mâine.
– Ai descoperit unde suntem?
– Da. Supraveghez deja locul de un timp. Pot trece u[or

zidul împrejmuitor, dar voi avea nevoie de tine ca s` m` aju]i
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s` intru în castel. Trebuie s` fii la u[a acelui subsol despre care
mi-ai vorbit, la ora unu diminea]a, s-a în]eles?

– Dar dac` va fi lume acolo?
– A[tep]i s` plece."
Vocea lui Ramsay era ner`bd`toare.
„Folose[te-]i pu]in mintea, pentru Dumnezeu! Încearc` s`

deschizi u[a înainte, dac` po]i, dar oricum, voi avea nevoie de
tine ca s` m` ghidezi în castel.

– Ce inten]ionezi s` faci?"
Melanie p`rea nelini[tit`. Dinspre partea lui, Ramsay

scoase un mic râs care o înghe]` pe Tennessee.
„Oh, am prev`zut totul. Poli]ia mi-a f`cut un serviciu

reunind toat` lumea; în felul `sta, voi putea sc`pa de to]i
ace[ti tic`lo[i dintr-o singur` lovitur`. Pu]in` benzin`, un
chibrit [i hop!

– {i eu?
– Nu face nimic care s` ri[te s` le trezeasc` b`nuieli. Dar fii

totu[i preg`tit` s` m` înso]e[ti când voi pleca.
– De acord. Vom pleca într-adev`r în Spania, a[a-i?
– Da, cum ]i-am spus. Am biletele de avion [i pa[apoartele

false, nu va fi nici o problem`. În dou` zile vom fi acolo [i
lep`d`turile alea care m-au trimis la închisoare vor în]elege ce
voiam s` spun când le-am promis c`-i voi face s` pl`teasc`.

– Abia a[tept s` te rev`d, Joel."
Era sfâr[itul convorbirii.
– Din fericire, am aflat totul la timp, remarc` Ben. Acum,

nu ve]i avea nici o problem` s`-l prinde]i.
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– Este foarte posibil ca el s` fie înarmat, le atrase aten]ia
Waters. Nu vreau s` risc s` r`neasc` vreunul din oamenii mei
[i trebuie s` evit cu orice pre] ca Ramsay s` g`seasc` un mijloc
s` fug`. De aceea, vreau s`-l arestez când va fi în`untru.

– Nu este periculos? întreb` Ben.
– Nu se va a[tepta la o ambuscad`.
– Dar a[teapt` totu[i ca Melanie s`-l ajute s` intre, remarc`

Tennessee. Inten]iona]i s-o elibera]i ca s`-i deschid` u[a?
C`pitanul scutur` din cap.
– Ar putea s`-l previn` [i trebuie s` evit`m asta cu orice

pre].
Ridicând capul, o privi drept în ochi pe tân`ra femeie.
Tennessee în]elese imediat [i un lung fior o str`b`tu.
– Nu, nu pot, bâigui ea. Îmi pare r`u.
Dup` ce a[teptase atâta timp s` fie din nou cu Will, nu voia

s` ri[te s` piard` totul. Nu acum.
– Ve]i fi în siguran]`, afirm` Will. Oamenii mei vor fi

aproape [i...
– Nu. Trebuie s` g`si]i pe altcineva.
– Nu exist` nimeni altcineva! Sunte]i singura la curent cu

Melanie. Singura care...
– Ramsay m` va vedea. M` va recunoa[te imediat.
– Va fi noapte. {i imediat ce va intra, îl vom aresta. Nu ve]i

fi în pericol. V` rog, face]i-o pentru noi to]i.
– Dumneavoastr` nu în]elege]i...
Se întrerupse brusc, deoarece se b`tea la u[`.

146 MILDRED DAVIS



– A]i face mai bine s` r`spunde]i, îi spuse c`pitanul lui
Ben. {i oricine ar fi, gr`bi]i-v` s` sc`pa]i de el.

Dar Ben n-a putut s` se achite de aceast` sarcin`. Abia
cr`pase u[a [i Will intr` furios în înc`pere.

– Pot s` m` al`tur [i eu? întreb` el pe un ton arogant.
Privirea lui se îndrept` direct spre Tennessee. Dar imediat

dup` aceea, îl observ` pe c`pitan [i se încrunt`.
Waters se gr`bi s` închid` u[a.
– Nu v` nelini[ti]i, spuse el, nu f`ceam decât s` vorbim.
– Are vreo leg`tur` cu tr`darea Melaniei? întreb` Will f`r`

ocol.
Mike Waters oft` [i se întoarse spre Tennessee.
– Ce i-a]i spus exact?
– Numai asta.
– Dar acum, o s`-mi povesti]i tot restul, pretinse Will.
Vorbi cu atâta autoritate încât c`pitanul nu încerc` s`

temporizeze. În câteva cuvinte, îi rezum` convorbirea
telefonic` pe care o înregistraser`.

– {i acum, vrea s-o conving` pe Tennessee s` se dea drept
Melanie, interveni Ben cu o voce furioas`. M` întreb cum ave]i
îndr`zneala s` face]i asta, dup` toate prin câte a trecut, ad`ug`
el adresându-se lui Waters.

Will se încrunt`.
– Despre ce vorbi]i? Ce i s-a întâmplat lui Tennessee?
– Nu i-a]i spus? se mir` Ben întorcându-se spre tân`ra

femeie.
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– Nu, asta n-are importan]`.
Ea îl privi pe Will [i, deodat`, [i-l imagin` dormind în patul

lui în timp ce Ramsay p`trundea în castel [i provoca un
incendiu. Prin fa]a ochilor se perindar` copii ]ipând, fumul,
fl`c`rile cuprinzând totul; Will ars, pe moarte, strigând dup`
ajutor. Dintr-o dat`, refuzul de a-l ajuta pe Waters i se p`ru
nedemn, teribil de egoist.

– Mi-am schimbat p`rerea, spuse ea întorcându-se spre
c`pitan. Voi face ceea ce dori]i.

– Adic`? întreb` Will cu un aer îngrijorat.
– }i-a spus-o Ben: trebuie s` iau locul Melaniei. S` deschid

u[a lui Ramsay.
– Niciodat`! exclam` Will. C`pitane, nici nu se pune problema.
Waters nu se l`s` intimidat.
– Tennessee a fost de acord. {i va fi în perfect` siguran]`,

v` promit.
– Ne-a]i mai promis c` vom fi în „perfect` siguran]`" în acest

castel [i Ramsay a reu[it totu[i s` v` în[ele vigilen]a. Dac` a putut
s` v` manipuleze o dat`, cine ne garanteaz` c` nu se va repeta?

– De data asta, nu exist` nici un risc. {i trebuie s-o fac`
Tennessee. Nu pot s` cer acest serviciu nim`nui altcuiva f`r`
s` risc s` declan[ez panic` printre locatarii castelului. Am
nevoie de cineva care s` [tie s`-[i p`streze sângele rece, ca
Tennessee în noaptea aceea.

– {i ce s-a întâmplat, în noaptea aceea? întreb` Will cu o
voce încordat`.

De data asta, fu rândul lui Ben s` r`spund`.
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– Tennessee a v`zut-o pe Melanie ie[ind pe acoperi[ [i a
urm`rit-o. Dar Melanie [i-a dat seama [i a încuiat u[a dup` ea,
l`sând-o pe acoperi[, în frig.

Will p`li [i o privi pe Tennessee, neîncrez`tor.
– Din fericire, continu` Ben, Tennessee avea cheia de la

camera ei în buzunar [i a aruncat-o în fereastra mea; asta m-a
trezit [i am putut urca s-o caut. Dar pu]in a lipsit s`... A fost cât
pe ce s` r`mân` acolo.

Will întinse bra]ele [i o trase spre el pe tân`ra femeie.
– De ce nu mi-ai spus? întreb` el cu o voce care tremura pu]in.
– La ce bun s` te nelini[tesc? Se terminase.
Privind în ochii lui, citi în ei teama [i dragostea pe care nu

mai încerca s` le ascund` [i inima îi tres`ri de bucurie.
– Nu vreau s`-i deschizi u[a lui Ramsay, spuse Will cu

hot`râre. Eu am s-o fac.
C`pitanul Waters î[i ridic` ochii spre cer.
– Desigur, ve]i fi o Melanie perfect credibil`!
– În cazul acesta, de ce nu-i cere]i s-o fac` unei poli]iste?

Cineva care [tie s` se serveasc` de un revolver, dac` este
cazul.

– M-am gândit la asta, dar din nefericire suntem prea
izola]i ca s` ni se poat` trimite pe cineva la timp.

– N-ave]i elicoptere, în armat`?
– Ramsay i-a spus limpede Melaniei c` supravegheaz` deja

castelul. Dac` vede sosind un elicopter, va deveni b`nuitor [i
risc`m s` ne scape din nou printre degete.

Will se întoarse spre Tennessee.
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– Mergem undeva s` discut`m în lini[te.
– Nu, r`spunse ea scuturând din cap. Hot`rârea mea este

luat`. Nu voi putea niciodat` s` m` mai privesc în fa]` dac`
n-a[ face-o.

T`ind scurt protestele lui Will [i Ben, se îndrept` spre u[`.
– Ast`zi este Cr`ciunul. Am inten]ia s` cobor [i s` iau parte

la festivit`]i; veni]i?
Ben încuviin]`, dar Will spuse:
– Vin imediat. Vreau mai întâi s`-i spun ceva c`pitanului.
Se al`tur` curând lui Ben [i lui Tennessee la barul de la

parter.
– Vre]i s` v` las singuri? propuse imediat Ben.
– Nu, r`spunse Will. Dimpotriv`, r`mâi: asta va închide

gura bârfitorilor. În special acelei b`trâne doamne care a venit
s` m` caute adineauri ca s` m` anun]e c` ai urcat împreun` cu
Tenny în camera dumitale, cu un aer complice...

– Iat` de ce ai intrat în pas for]at.
– Recunosc.
– Bun. V` ofer un pahar?
– Cu pl`cere. Un scotch dublu.
În timp ce Ben plec` s` aduc` b`utura, Will se aplec` spre

Tennessee.
– E[ti bine? întreb` el cu un aer îngrijorat.
Ea cl`tin` din cap [i zâmbi.
– Ar fi trebuit s` m` treze[ti diminea]`, o dojeni el cu

blânde]e.
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– Nu eram sigur` c` reu[esc. Dormeai... foarte adânc.
– Ceea ce nu era deloc surprinz`tor, observ` el.
Prinzându-i mâna peste mas`, îi declar` pe tonul cel mai serios:
– Trebuie s` vorbim.
– Mâine.
– Nu înainte?
– Nu.
Petrecur` o zi excelent`, nedesp`r]indu-se nici o clip`. În

cele din urm`, pu]in dup` miezul nop]ii, Will o conduse pe
Tennessee pân` la camera ei. Aici, o s`rut` lung, cu tandre]e.

– Promite-mi s` fii foarte, foarte atent`, murmur` el.
– Î]i jur. Nu te nelini[ti, totul se va desf`[ura bine.
Dup` plecarea lui, îmbr`c` un trening negru cu glug` pe

care i-l d`duse Mike Waters. Pe dedesubt, purta un pulover gros
ca s` dea bustului ei suficient volum pentru a putea trece drept
Melanie. Înc`l]` pantofi f`r` tocuri ca s` par` mai scund`.

Toate astea nu-l vor în[ela probabil pe Ramsay mai mult de
câteva minute, dar se presupunea c` nu era nevoie de mult
timp ca s`-l captureze.

La ora unu f`r` un sfert, un poli]ist veni s-o caute [i luar`
liftul de serviciu pân` la buc`t`rie.

– Toat` lumea [i-a ocupat locul, îi spuse el. Noi a[tept`m
lâng` u[a care d` spre interiorul castelului. Dumneavoastr`
n-ave]i decât s` deschide]i u[a exterioar` [i s`-l conduce]i pe
Ramsay în subsol [i acolo, hop! va fi prins.

Tennessee cl`tin` din cap [i lu` lanterna pe care i-o
întindea.

UN CR~CIUN NEOBI{NUIT 151



Poli]istul deschise u[a subsolului [i-i [opti la ureche:
– Servi]i-v` de lantern` [i nu aprinde]i nici o alt` lumin`.

Dac` încearc` s` v` priveasc` fa]a, îndrepta]i lanterna spre
ochii lui.

Tennessee cl`tin` din nou din cap. Aprinzând lanterna, se
apropie de u[a subsolului. Aceasta se închise în urma ei [i
timp de câteva secunde fu cât pe ce s` se întoarc` pentru a
bate în ea [i a cere s-o lase s` intre; un sentiment de panic`
urca în ea, ca atunci când fusese blocat` pe acoperi[. Totu[i,
se for]` s` respire calm. Chiar dac` nu-i vedea, [tia c` poli]i[tii
erau acolo, în umbr`, ascun[i de-o parte [i de alta a u[ii. Nu
încerc` s` comunice cu ei, totu[i; Waters îi amintise chiar în
diminea]a aceea când îi ar`tase drumul pe care trebuia s`-l
urmeze, c` Ramsay supraveghea castelul [i nu trebuia s`-[i
asume riscuri.

Ajunse curând la cap`tul coridorului. Pentru a ajunge la
u[a exterioar`, în spatele c`reia a[tepta Ramsay, trebuia s`
deschid` o alt` u[` [i s` traverseze o serie de înc`peri.

Când trecu prin fa]a uneia dintre ele, fu surprins` s` simt`
miros de tutun. Un poli]ist se ascundea oare acolo?

Mai f`cu un pas, dar încremeni când o voce murmur`:
– Melanie...
Se întoarse brusc. Acolo, în lumina lanternei se afla Joel

Ramsay.
El ridic` un bra] ca s`-[i apere ochii.
– La dracu, nu mi-o pune în fa]`! mârâi el. D`-mi-o mie, ca

s` te pot vedea.
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Tennessee se gr`bi s` sting` lanterna [i s-o arunce cât mai
departe, dup` care strig`, sperând c` poli]i[tii o vor auzi.

– M-ai speriat îngrozitor!
– Îmi pare r`u, drag`. Unde este lanterna?
Încercând s`-[i fac` vocea cât mai nazal`, tân`ra femeie

r`spunse:
– Am tres`rit atât de tare încât am sc`pat-o.
– La dracu!
El întinse mâna [i-i prinse bra]ul înainte s` se fi putut

îndep`rta. F`r` s-o previn`, o trase spre el [i o s`rut` f`r`
blânde]e, pip`indu-i un sân. Apoi scoase un mic râs satisf`cut.

– Asta ]i-a lipsit, a[a-i? {i înc` n-ai v`zut nimic...
Tennessee î[i [terse gura cu dosul mâinii, gata s` le[ine.

N-avea decât o dorin]`: s` se întoarc` alergând spre lumin`,
spre siguran]a parterului. Dar [tia la fel de bine c` trebuia
s`-[i joace rolul [i s` g`seasc` un mijloc de a preveni poli]ia c`
Ramsay era deja în`untru.

– Cum ai intrat? întreb` ea. De ce n-ai a[teptat afar`, cum
era stabilit?

Mâna care-i ]inea bra]ul î[i spori strânsoarea.
– Vocea ta este schimbat`, spuse Ramsay cu o voce

încordat`.
– Am r`cit ca s` te sun de pe acoperi[ul `la blestemat,

protest` ea, rugându-se s-o cread`.
Din fericire, el nu insist` [i-i d`du drumul.
– Acum, caut` lanterna, ordon` el.
– Când ai sosit, u[a era deja deschis`? întreb` ea ca s`

câ[tige timp.
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– Nu, dar am ajuns înainte de vreme [i era prea frig ca s`
a[tept afar`, a[a c` am spart un geam [i am intrat. Bun, ai g`sit
lanterna aia?

– Nu, trebuie c` s-a rostogolit.
– Cu atât mai r`u, ne vom descurca a[a. U[ile prin care ai

venit au r`mas deschise, nu-i a[a?
– Da.
– Perfect. Ochii mei s-au obi[nuit acum cu întunericul; va

fi de-ajuns. Vino aici.
Dac` refuza, Tennessee risca s`-l alerteze... Se for]` s` se

întoarc` spre el.
– Bine. E[ti sigur` c` u[ile sunt deschise?
– Da, ]i-am mai spus.
– Voiam doar s` fiu sigur.
Brusc, izbucni într-un râs diabolic, al c`rui ecou se propag`

în întuneric.
– Sigur c` nu voi mai avea nevoie de tine! Chiar credeai c`

o s` m` încurc cu o c`z`tur` ca tine? Nu, ai depus m`rturie
împotriva mea, scorpie mic`, [i o s` cr`pi împreun` cu to]i
ceilal]i!

Speriat`, Tennessee încerc` s` se desprind`, dar el o ]inea
cu fermitate lâng` el. Sim]ea mirosul lui de tutun, de alcool [i
de transpira]ie [i nu-[i putu re]ine dezgustul.

Nu-i r`mânea decât o solu]ie. Inspirând adânc, scoase un
urlet [i se zb`tu din toate puterile.

Din p`cate, Ramsay era mult mai puternic decât ea... [i
reu[i f`r` greutate s-o st`pâneasc`. Îi ]inea cu o mân` bra]ele
la spate, în timp ce cu cealalt` încerca s`-i prind` gâtul.
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Când reu[i s-o fac` [i începu s-o strâng`, izbucni într-un râs
de dement.

Brusc, se f`cu lumin` în subsol. Surprins, Ramsay sl`bi
pu]in strânsoarea; privindu-[i victima, tres`ri constatând c` nu
era Melanie. În aceea[i clip`, fu în[f`cat din spate în timp ce
vocea lui Will se f`cu auzit`:

– Dac` vrei s` te ba]i, bate-te cu un b`rbat, nu cu o femeie
f`r` ap`rare, la[ule!

Cu o furie necru]`toare, îi aplic` lui Ramsay o violent`
lovitur` de pumn care-l trimise în [irurile de sticle aliniate
de-a lungul zidului. Se schimbar` alte lovituri în timp ce
Tennessee îi urm`rea mecanic pe cei doi b`rba]i b`tându-se,
masându-[i gâtul dureros.

Abia dup` dou` minute interminabile, Mike Waters [i
oamenii lui se repezir` la ei [i oprir` lupta.

Imediat ce c`pitanul îi pusese c`tu[ele lui Ramsay, Will se
apropie de Tennessee [i o lu` în bra]e.

– Cum... cum ai ajuns aici? bâigui tân`ra femeie printre
hohote nervoase de plâns.

– Credeai c` te voi l`sa s` cobori singur` în subsol?
El insist` s-o poarte în bra]e pân` în camera ei. Aici, vru s`

r`mân`, dar ea insist` s` se duc` s`-i fie îngrijite contuziile
care-i acopereau fa]a dup` lupta cu Ramsay.

Dup` plecarea lui, c`zu într-un somn reparator.

***
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A doua zi diminea]`, Tennessee p`r`si castelul în zori, ca o
hoa]`, cu mult timp înainte de trezirea celorlal]i locatari.
Reu[ise s`-l conving` pe c`pitanul Waters s`-i împrumute
Range Roverul de serviciu [i s` nu semnaleze plecarea ei cel
pu]in o or`.

F`cuse tot ce putuse. Acum, voia s` vad` dac` eforturile ei
fuseser` de-ajuns; dac` Will o iertase. {i dac` destinul se va
ar`ta în sfâr[it favorabil fa]` de ea.

***

Era sâmb`t`, [i soarele str`lucea pe un cer f`r` nori,
anun]ând prim`vara.

Tennessee dep`[ise traumatismul agresiunii pe care o
suferise [i nu se mai trezea tres`rind noaptea, obsedat` de
amintirea mâinii lui Ramsay în jurul gâtului ei. Se sim]ea chiar
mai lini[tit` decât alt`dat`.

În diminea]a asta, se întorcea de la cump`r`turi când se
opri locului.

Will st`tea în fa]a u[ii imobilului ei, sprijinit de o ma[in`,
cu un ziar în mân`. Imediat ce o v`zu, se îndrept` spre ea.

Tennessee nu se mi[c` în timp ce, cu inima b`tând s`-i
sparg` pieptul, a[tepta ca el s` vorbeasc` primul.

El îi lu` co[ul cu provizii pe care-l ducea [i spuse:
– Ai fost greu de g`sit, s` [tii.
– Adev`rat? întreb` ea cu o voce tremur`toare.
– Adev`rat. Nu e[ti în cartea de telefon, compania ta a

refuzat s`-mi spun` unde locuiai [i chiar când l-am amenin]at

156 MILDRED DAVIS



c` voi povesti presei modul lamentabil cum a condus
arestarea lui Ramsay, c`pitanul Waters n-a vrut s`-mi dea
adresa ta. Pân` la urm` am consultat toate registrele electorale
ale ora[ului pentru a te g`si. {i când am reu[it, vecinii t`i
mi-au spus c` erai plecat` în c`l`torie în str`in`tate!

Ajunser` la intrarea în imobil. Tennessee form` codul,
deschise u[a [i se îndrept` spre ascensor, cu Will pe urmele ei.

O dat` ajun[i în apartament, Will o lu` în bra]e [i o s`rut`
în sfâr[it.

Dup` un lung minut, el se retrase cu un pas [i întreb` cu o
voce încordat`:

– Ai inten]ia s` continui s` dispari tot timpul din via]a mea?
Pentru c` prefer s` te previn: nu voi suporta.

– Adev`rat?
– Da. Cred c` ar fi preferabil s` ne c`s`torim, ca s` te pot

lega în caz de nevoie.
Ea surâse, dar întreb`:
– {i numai pentru asta vrei s` te c`s`tore[ti cu mine?
El îi arunc` o privire plin` de dragoste.
– Bineîn]eles c` nu, prostu]o! Vreau s` m` c`s`toresc cu

tine deoarece te iubesc profund [i pentru c` [tiu c` n-a[ putea
tr`i f`r` tine.

– E mult timp de când visam s` te aud spunând asta,
murmur` ea.

– Dar de ce naiba ai p`r`sit castelul atât de repede, f`r`
m`car s` m` fi rev`zut?

Tennessee î[i cufund` privirea într-a lui.
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– Voiam s` fii absolut sigur c` m` iube[ti cu adev`rat, c`
m-ai iertat. {tiam c` dac` veneai s` m` cau]i, însemna c`
trecutul nu se va mai ridica între noi.

– Da, totul este uitat, declar` el imediat. Acum sunt
con[tient c` am avut partea mea de responsabilitate în ceea ce
s-a petrecut acum trei ani. Dac` ai fi fost mai sigur` de
sentimentele mele, nu te-ai fi l`sat influen]at` de Emma, [i ai
fi venit s`-mi spui. Am f`cut o gre[eal` enorm` refuzând s` te
ascult, la vremea aceea.

– Da, încuviin]` ea. Deoarece atunci ai fi aflat c` n-am
avortat niciodat`.

El tres`ri [i o privi f`r` s` în]eleag`.
– Hot`râsem s` p`strez copilul cu orice pre], explic` ea.

Dar am avut un accident. Oh, nimic grav – doar o c`dere – dar
a fost de-ajuns ca s` pierd copilul. Ar fi trebuit s` ]i-o spun
îndat` ce te-ai întors, [tiu, dar nu voiam s` se schimbe ceva
între noi. {i apoi, m` sim]eam atât de vinovat`...

– Dar nu era vina ta!
– Poate, dar m` gândisem totu[i la un avort. O consideram

drept o posibilitate. De aceea, când am pierdut copilul...
Vocea ei se voal`.
– De fapt, nu eram atât de nefericit` cât ar fi trebuit. Eram

aproape u[urat`, atât de mult m` temeam s` nu te pierd. {i
aceast` u[urare m` îngrozea...

– Oh, Tennessee! De ce nu mi-ai spus toate astea când
eram la castel?

158 MILDRED DAVIS



– M-ai fi crezut? De fiecare dat` când te vedeam, îmi
aruncai în fa]` aceast` poveste cu avortul. M` învinuiai înc`
atât de mult...

Se întrerupse [i-[i mu[c` buzele, tremurând.
– Oh, dragostea mea... murmur` Will. M` vei ierta

vreodat`?
– Nu este nimic de iertat, afirm` ea întinzând mâna ca s`-i

mângâie cu tandre]e obrazul. Te iubesc. Te iubesc din toat`
inima.

– {i eu te iubesc la fel de mult. {i de acum înainte ]i-o voi
repeta în fiecare zi pân` la moarte, ca s` nu te mai îndoie[ti
niciodat` de sentimentele mele pentru tine. {i î]i promit c` vei
putea s`-]i continui cariera când vom avea un copil. {i c` vei fi
cea mai fericit` femeie! În fine... dac` spui da, bineîn]eles.

Ame]it` de bucurie, Tennessee izbucni în râs.
– Te îndoie[ti de r`spunsul meu? Este da, de mii de ori da!
Ea îi arunc` o privire sugestiv`.
– {i apropo de acel copil despre care vorbeai... n-ar fi bine

s` ne gr`bim?

Sfâr[it
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