


SANDRA LEWIS

Un domn 
misterios

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

RALUCA {I CIPRIAN NEAGOE.

ALCRIS

giannijollys



Capitolul 1

– Dac` nu  se va rezolva  nimic, va trebui s` te m`ri]i cu el,
asta-i tot!

Kyle Haultain o privi pe sora sa mai mic`. Nu-[i d`dea nicio-
dat` seama când Grace glumea sau vorbea serios, lucru care se
\ntâmpla \nc` de când erau mici. |nc` din fa[`, Grace, cu aceea[i
figur` de copil pus pe [otii, reu[ea s` farmece pe oricine o vizita
pe Thea.

„Sora ta este d`ruit` cu o naturale]e aparte”, \ncercase tat`l ei
s`-i explice, când Kyle avea numai cinci ani[ori [i st`tea aplecat`
deasupra p`tu]ului de bebelu[ al surorii sale. Grace nu putea
nici m`car s` te priveasc` fix cu ochii ei mari, de un superb albas-
tru-\nchis, darmite s` se mai [i amuze pe seama a ceea ce se
\ntâmpla \n jur. Ash Haultain repetase explica]ia, profitând de
ocazie ca s` smulg` copilul de sub riguroasa supraveghere a
doicii [i s`-l strâng` cu dragoste \n bra]e.

Dar chiar era vorba de naturale]e? se \ntrebase atunci Kyle,
\n timp ce ochii alba[tri ai feti]ei o urm`reau din bra]ele
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tat`lui ei; c`p[orul fragil, acoperit cu un puf de un blond
sp`l`cit, p`rea a[a de mic \n compara]ie cu cel al tat`lui ei.

S` fi fost numai naturale]ea, sau Grace, nedându-[i seama, \n
sinea ei era amuzat` de acea putere de a fermeca pe care o
exercita asupra celor din jur? La mai pu]in de dou` luni feti]a
blond` c\[tigase deja toat` dragostea tat`lui, nemail`sând loc \n
inima lui pentru cealalt` fiic`.

Acum, Grace avea dou`zeci [i doi de ani. Arunc` ]igara cu o
mân` [i o folosi pe cealalt` pentru a-[i netezi  un cârlion] rebel
pe fruntea ei str`vezie. P`rul des, blond care \nr`ma perfect
delicata ei fa]` \n form` de inim` aducea aminte de puful auriu
de odinioar`.     

– Nu fi a[a de speriat`, Kyle, mai avem câteva alternative pân`
s` trebuiasc` s`-]i sacrifici statutul de domni[oar`, o \ncuraj` ea
cu un zâmbet care pentru Grace era un mod de a trece peste
orice situa]ie mai dificil`. Atr`g`tor, dar totu[i r`ut`cios, zâmbe-
tul o transforma dintr-o frumoas` tân`r` r`sf`]at`, care \[i
cuno[tea foarte bine farmecul [i care reu[ea s` atrag` toate
privirile dintr-o camer`, \n… Grace.

|ncepu s` numere alternativele pe degetele sale lungi [i
sub]iri, \n timp ce Kyle se gândi s` ridice ]igara, \nc` arzând`.
Manuel nu ar fi fost deloc \ncântat ca gazonul s`u atât de bine
\ngrijit, amintind de suprafa]a neted` de un verde crud, a unei
mese de biliard, s` fie folosit pe post de scrumier`. Totu[i
manierele elegante [i faptul c` nu vorbea prea bine engleze[te,
nu l-ar fi l`sat s`-i fac` vreo observa]ie. {i Manuel o adora pe
Grace

– O eventual` sc`pare ar fi ca v`rul nostru drag s` plece sin-
gur, l`sându-ne  s` locuim \n continuare aici! spuse ea.
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– Dar din ce vom tr`i? \ntreb` Kyle.
– Ei, [i tu, nu mai fi a[a pesimist`! O s` g`sim  noi ceva! 
Pe Grace n-o interesau detaliile, [i considera c` \ntotdeauna

se g`seau solu]ii.
– Poate g`se[ti o slujb` ca lumea, de secretar`, reveni sora

cea mic` cu o idee.
– Poate!
Dintr-un salariu de secretar` nu s-ar fi putut decât cu greu

\ntre]ine o cas` ]`r`neasc` \n stil georgian, \n zona de provincie
englezeasc`, nemaivorbind despre teren [i personalul auxiliar,  [i
chiar dac` Fier Cailloux le-ar fi l`sat casa, nu i se putea cere s`
pl`teasc` tot el [i cheltuielile de \ntre]inere. Dar Grace nu era intere-
sat` de micile obstacole [i Kyle \[i p`str` \ndoielile pentru sine.

– Sau poate va decide s-o doneze Trustului „Na]ional” cu
condi]ia ca  celor care o locuiesc s`  li se permit` s` r`mân` f`r`
a pl`ti chirie… ceva \n genul `sta. Fruntea alb` ca laptele se
\ncre]i. Nu c` a[ dori s` devin o „cotizant`” a trustului, dar
Dovercourt trebuie s` aib` o anumit` valoare pentru ei, nu-i a[a?
Putem s` cerem cel pu]in cincizeci de pence celor care doresc s`
viziteze locul unde Prinny a fost g`zduit pentru o noapte! Tu ai
putea chiar s` le fii ghid, \ntotdeauna ]i-a pl`cut istoria [i
chestiile de felul `sta. {i imitând vocea molatic` a lui Kyle: „… [i
\n acest dormitor, Alte]a sa, George, prin]ul de Wales, a cerut-o
de so]ie pe doamna Fitzherbert…!”, [i renun]ând la a mai face
pe ghidul „…sau doamna Fitzherbert l-a cerut de so]”.

Aceast` ironie o enerv` pe Kyle.
– Grace, pentru numele lui Dumnezeu, fii serioas`!
– Dar sunt serios`, nu vezi? replic` imediat Grace. Doar

\ncerc s`-mi imaginez ce se va \ntâmpla  dac` ultimul
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supravie]uitor al vechii noastre familii va decide s` locuiasc` aici
[i s` ne dea pe noi afar`! Nici \n cele mai frumoase vise nu te po]i
a[tepta ca el s` accepte s` \ntre]in` dou` femei care n-au nici un
ban. 

– Deci crezi c` s-ar putea?
– Ce? S` ne dea afar`, sau s` se mute aici? se \ncrunt` Grace.

|n momentele de optimism \mi tot repet c` nu va dori s` stea
aici. |n fond cu ce s-ar putea distra un  b`trân canadian aici \n
provincia Sussex, necunoscând pe nimeni? Nu se va sim]i ca
acas`. 

– Dar dac` va decide s` vin` s` locuiasc` aici? insist` Kyle cu
\ntreb`rile

– }i-am mai spus! Draga mea surioar`, te m`ri]i cu el,  zise
Grace uitându-se la sora sa mai mare.

– Grace, nu e de glum`! ro[i Kyle.
– Dar nu glumesc! Ai dou`zeci [i [apte de ani…
„Dou`zeci [i opt” se gândi Kyle, dar pe Grace, care fusese ple-

cat` \n str`in`tate  mare parte a anului trecut, oricum n-o intere-
sau zilele de na[tere. 

– … e[ti [i atr`g`toare, continu` Grace. Sau ai putea fi, dac`
ai sc`pa de claia aia de p`r pe care \]i place s-o ]ii prins` la spate,
]i-ai petrece mai mult timp \n fa]a oglinzii, ]i-ai re\nnoi gardero-
ba sau ai cheltui [i tu ceva bani pe un tratament cosmetic.

Dar banii s-au dus pe salariile servitorilor [i nu pe haine
noi.

– Mul]umesc! se strâmb` Kyle, lucru neobservat de Grace
care, prins` \n vraja ideilor sale, continu` s` murmure:

– Fier Cailloux, doamna Fier Cailloux, nu sun` chiar atât de
r`u! „Fi-er Ca-iu”,”fier” nu \nseamn` mândru? d`du ea glas unui
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gând trec`tor. Cu greu \]i po]i imagina, când auzi numele, c`
acela care-l poart` este de fapt comerciant, sau ce-o fi el, [i c` un
mic negustor poate mo[teni toate aceste lucruri; [i cu un gest
din mân` ar`t` spre cas`, gr`din` [i spre b`trânul dud uria[ la
ad`postul c`ruia st`teau [i pierdeau timpul dup` ce luau ceaiul.
Dar totu[i numele nu-i r`u, nu-i r`u deloc, [i afi[ând surâsul ei
r`ut`cios se \ntoarse c`tre Kyle. Crezi c` ]i se potrive[te numele
de Fier Cailloux ? 

– }i-am spus s` la[i gluma! Dup` aceast` propozi]ie, Kyle se
ridic` imiediat [i \ncepu a aduna pe tav` ce[tile de ceai. Manuel
[i Fernanda aveau destul` treab` \n cas` [i gr`din`, neavând timp
s` le a[tepte s` termine ceaiul.

– Pentru numele lui Dumnezeu, nu te comporta ca [i cum
te-a[ vinde ca sclav`! La urma urmei n-ar fi o idee a[a de rea.
Doar casa asta a fost construit` când erau la mod` c`s`toriile
aranjate. Dragostea era un lux pe care nu ]i-l puteai permite
dac` ]ineai la avere. Grace spuse acestea f`r` s` se ridice s-o
ajute pe sora sa.

Cele dou` surori la fel de diferite ca apa [i uleiul, ultimele
descendente pe linie direct` dintr-un neam vechi se fr`mântau
cum s-o scoat` la cap`t.

Kyle fu de acord cu Grace asupra unui singur lucru:
aparen]ele pot fi \n[el`toare, dar solu]ia g`sit` de sora sa mai
mic` era, ca majoritatea ideilor ei, extrem`.

– Ce este r`u \n a te m`rita pentru bani? \ntreb` Grace.
Kyle ridic` privirea: 
– Tu chiar vorbe[ti serios, nu-i a[a?
– Pân` g`sim o alt` solu]ie, bine\n]eles c` vorbesc serios,

replic` Grace. Tu crezi c` voi l`sa  un ]`ran canadian s` ia tot
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ceea ce este de drept al nostru? M-a[ m`rita cu el chiar eu,
dac` n-a[ fi legat` de prostul de Alexei pentru \nc` doi ani.

– Dar nici nu [tii ce fel de om este!
– {tiu destule! r`spunse contesa Grace Orsinski f`r` urm` de

[ov`ial`. {tiu destule ca s`-mi pot face o p`rere. |ncepu din nou
s` numere pe degetele sale lungi ceea ce [tia. Unu –  este burlac.
Doi –  ca vârst` poate s` ne fie tat`. Trei –  suntem rude
\ndep`rtate, foooarte \ndep`rtate, \nt`ri ea. {i acum este foarte
bogat. Ce nedrept!

Grace se \ntinse pe [ezlong cu o mi[care lent`, dar pe fa]` i
se citea sup`rarea. Chiar [i nervoas`, ea nu  f`cea niciodat`
vreun gest dizgra]ios. 

– Ai uitat un lucru! spuse Kyle, neputând s` nu-[i ironizeze
sora.

– Care? \ntreb` Grace moroc`noas`.
– |ncepând din acest moment este [i logodit!
– {i de ce nu? Fa]a lui Grace se lumin` [i-i arunc` surorii

sale mai mari o privire fix`, dar rece. Dac` te m`ri]i cu el, fiind
deja de vârst` mijlocie, va muri primul. Tu, prin lege, vei
mo[teni ceva [i chiar dac` acest ceva ar \nsemna numai
jum`tate din avere, adic` un sfert pentru fiecare, e mai bine
decât nimic. Doamne, este atât de nedrept! repet` ea oftând.
De ce trebuie ca un negustor canadian s` ne ia tot doar pentru
c` este b`rbat?

– |ntâmplarea face s`-l cheme Haultain, o ironiz` Kyle.
– Da, dar numai pentru c` mama sa purta acest nume, bol-

borosi Grace. Ce scria \n scrisoarea avocatului? C` este \n parte
francez, \n parte iroquez [i cree. Este doar un sfert parte
Haultain, doar un sfert, [i are dreptul la tot! Doamne, cât de
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nedrept este! |n toate discursurile ei din ultimele zile se reg`sea
aceea[i fraz`. {i se mai spune c` se doresc drepturi egale pentru
femei [i b`rba]i; [i noi pierdem totul doar pentru c` ne-am
n`scut femei. A naibii succesiune! Ai naibii str`mo[i, care au [tiut
c` \ntotdeauna vor exista fii ca s` mo[teneasc`, pentru ca fetele
s` nu ia nimic! Ai naibii negustori canadieni! Cu aceasta ea \[i
\ncheie discursul, dând glas sentimentului de revolt` care moc-
nea \n sufletul ei.

– Eu nu pot s` \n]eleg de ce e[ti tu atât de sigur` c` este
comerciant. Kyle trebuia s` mearg` s` se schimbe. Nu putea s`
apar` la prima sa \ntâlnire cu Fier Cailloux, cel care era doar un
sfert Haultain [i poate comerciant, \mbr`cat` \n pantaloni scur]i
[i \n tricou.

– Ce altceva ar putea fi? spuse Grace. |n scrisoarea avocatului
se spunea c` e un fel de comis-voiajor. S-ar putea s` aib` o
„magherni]`” din aia \n care se vinde \mbr`c`minte b`rb`teasc`,
cum am v`zut eu [i Alex când am fost \n Canada \n luna de
miere. Nici nu-]i po]i imagina cum arat`. O d`r`p`n`tur` izolat`
undeva, la cap`tul lumii, \n care se g`se[te orice de la pâine la
mâncare pentru animale [i de la c`r]i pân` la tot soiul de mate-
riale de construc]ii.

Lui Kyle toat` aceast` relatare \i suna chiar pl`cut, un loc de
mod` veche, dar primitor, Grace, \ns`, nu era impresionat`.

– {i [tim c` provine dintr-un ora[ mic, reaminti Grace.
„Faucon d’Or”. Ce fel de nume mai este [i `sta? Un or`[el \n
Mun]ii Stânco[i, atât de mic \ncât nu apare pe hart`!

Dup` ce primiser` scrisoarea avocatului, prin care acesta le
anun]a c` fusese g`sit ultimul descendent al clanului Haultain,
cele dou` surori \[i petrecuser` ore \ntregi \ncercând s`
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g`seasc` pe hart` acest mic ora[ cu numele de Faucon d’Or.
„{oimul de aur”, un nume pe care Kyle \l g`sea chiar
interesant.

– Nu, spuse Grace \n sfâr[it, ascult`-m` cu aten]ie! Pân` la
urm` o s` te convingi c` este un ]`ran, venit din cine [tie ce col]
uitat de lume, gras [i cu o musta]` c`runt` care aproape c`-i
astup` gura. S-ar putea s` ni se adreseze cu „domni]`”, a[a cum
fac canadienii. Zâmbetul \i reap`ru pe buze la aceast` ultim`
amintire din luna de miere. O alt` „calitate” a lui Grace era c` la
ea sup`r`rile nu ]ineau mult.

Kyle se aplec` [i ridic` tava zicând:
– Ei bine, vom afla \n curând. Trenul de Londra ajunge \n

gar` \n patruzeci de minute [i, dac` ia taxiul, \n alte zece minute
el ajunge aici. |n mai pu]in de o or` vom vedea tot ce este de
v`zut la el [i dac` ai sau nu dreptate, a[a c` mai bine m` duc s`
m` schimb.

– Bine! Grace se \ntinse s` ia o alt` ]igar` din tabachera aurie.
Schimb`-te tu, eu nu m` voi obosi.

„Chiar c` nu are de ce s` se oboseasc`”, gândi Kyle \n timp ce
intra \n cas` cu tava \n mân`. Rochia de bumbac, cu o croial` atât
de simpl`, era de fapt de firm` [i chiar de-ar fi purtat un sac,
Grace tot ar fi ar`tat splendid. Asta nu \nsemna c` Grace Orsinski,
contesa, ar fi ajuns a[a de r`u \ncât s` umble \mbr`cat`-n saci.
Când \l p`r`sise pe Alex, nici nu s-a sinchisit s`-[i aduc` cu ea
garderoba scump`.

Spre deosebire de c`ldura de afar`, \n buc`t`rie era r`coare.
Manuel [i Fernanda se aflau probabil \n camera lor de sus [i
Kyle, \n timp ce sp`la vasele, se \ntreba dac` Fier Cailloux va
dori s` p`streze cuplul spaniol. Ele avuseser`  [i a[a destul noroc
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s` g`seasc` servitori pentru o gospod`rie care nu dispunea de
bani, de ma[ini [i televizoare color; nici m`car numele Haultain
nu era un nume important, doar unul foarte vechi.

Primul Haultain primise p`mânt \n Sussex de la William
Cuceritorul, ca r`splat` pentru serviciile sale. Conacul arsese [i
fusese apoi restaurat de mai multe ori, pân` când  c`p`tase
forma celui din ziua de ast`zi. De atunci tr`iser` numai Haultaini
la Dovercourt. Dar acum stirpea lor aproape se stinsese. Grace
nu mai purta acest nume de la vârsta de [aisprezece ani. Prima
dat` \[i schimbase numele \n Hagib, iar acum o chema Orsinski.
Când va ob]ine divor]ul se va \ndr`gosti din nou, curând. Pentru
Grace era un lucru neobi[nut s` r`mân` singur` mult timp.

Kyle terminase de sp`lat vasele [i acum se \ndrepta, printr-un
coridor \ntunecat, c`tre u[a verde ce desp`r]ea zona unde
locuiau servitorii de restul casei, zon` care fusese construit` \n
perioada regen]ei.

Ar`tase oare \ntotdeauna a[a de ponosit? Auriul
decora]iunilor arhitecturale de pe tavanul holului fusese oare
\ntotdeauna a[a decolorat [i praful de pe candelabru atât de evi-
dent? Sau poate ea \ncerca s` vad` prin ochii unui str`in care
avea s` apar` \n câteva minute? Kyle nu-[i putea da un r`spuns
\n timp ce urca sc`rile \n spiral`. Tot ce [tia era c` Haultain-ul
care construise aceast` cas`, o concepuse a[teptându-se la o
descenden]` ne\ntrerupt` de b`ie]i c`rora le era dat s`
mo[teneasc`, dar acum ea, Kyle, o femeie, era singura Haultain
r`mas`. Nici chiar Fier Cailloux nu purta numele, de[i [i-l
asumase.  

Va dori el s` se c`s`toreasc` pentru un nume? se \ntreba ea
\n timp ce se \ndrepta spre camera sa. Schimb` pantalonii scur]i
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[i tricoul cu o rochie. Numele nu aducea \ns` banii necesari
pentru a \ntre]ine casa. Nu ar fi rezistat pân` \n acel moment,
dac` Thea nu le-ar fi ajutat, iar Thea cu siguran]` nu ar l`sa
Dovercuort-ul pe mâna unei rude necunoscute a so]ului pe
care-l ura.

Thea! zâmbi Kyle. Thea \i d`ruise rochia cu care era \mbr`cat`
acum. „Practic`” o descrisese ea. Se potrivea personalit`]ii
fiec`rei femei care o purta, se gândi Kyle. St`tea \n fa]a oglinzii [i
\[i analiza  p`rul castaniu care-i ajungea pân` la umeri, la care
Grace  se referise cu termenul ”claie”. Nu era aspru, ci fin [i
drept, cu o mic` tendin]` de a-i acoperi fa]a. Folositor când
dorea s` se ascund`, dar azi? Se \ntinse [i lu` o mân` de agrafe.
Azi poate ar ar`ta mai bine cu o coafur` cu alur` fran]uzeasc`.

Degetele i se mi[cau cu repeziciune prin p`r, când \nvârtind
o [uvi]` rebel`, când potrivind cu grij` o agraf`.

Fier Cailloux era aproape obligat s` doreasc` s` vând`, dar
acest lucru ar fi afectat-o pe Grace mai mult decât pe ea. A[a cum
zisese chiar Grace, Kyle ar fi putut s`-[i gasesc` cu u[urin]` de
lucru ca secretar`. Administrase afacerile mo[iei \nc` de când se
f`cuse destul de mare pentru a fi luat` \n serios, deci sigur ar fi
putut s`-[i g`seasc` de lucru. Cât despre sentimentele sale cu
privire la p`r`sirea singurei locuin]e pe care o numise vreodat`
„cas`”, nu le-ar fi exteriorizat; \ncerca chiar s` le suprime.

Se \ntorsese \ntr-o parte [i studia femeia zvelt` ce se reflecta
\n oglinda aburit`. P`rul ei era acum aranjat, rochia „practic`”
de m`tase acoperea discret ceea ce Grace numea „picioare
de balerin`”. Kyle [tia c` acesta era unul dintre atuurile sale.
Mai avea zece minute la dispozi]ie ca s`  preg`teasc` ceva de
b`ut pentru a-l \ntâmpina pe cel care la ora actual` avea \n
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mâinile sale viitorul lor. Era chiar remarcabil cât de calm`
putea s` fie, dac` nu se gândea la ce avea s` urmeze celor
zece minute.

Din bibliotec`, unde st`tea ea, nu se vedea prin geam decât o
foarte mic` parte din fa]ada casei. Un dud imens, asem`n`tor
celui din gr`din` str`juia impun`toarele por]i de fier. Auzi
motorul unei ma[ini care tr`gea la scar`. Ea tocmai punea carafa
cu vin pe tav`. Deodat` o cuprinse o stare de nelini[te. Trenul
de Londra trebuie s` fi ajuns mai devreme. |[i f`cu curaj [i se
apropie de fereastr` pentru a vedea ce se \ntâmpl`.

Dar numai taxi nu era ma[ina care oprise fa]a casei. Iritat`,
Kyle se \ncrunt`. Cum putea Grace s` fie atât de nechibzuit`!
Tocmai acum când trebuia s` vin` Fier Cailloux, ea se g`sise
s`-[i invite unul din mul]ii admiratori ai s`i la un pahar, sau
poate era Alex, care le mai f`cea din când \n când câte o vizit` \n
\ncercarea de a o convinge pe Grace s` se \ntoarc` la el. Ei erau
ca doi copii, nu puteau s` tr`iasc` nici \mpreun`, nici unul f`r`
cel`lalt. Una dintre bine cunoscutele lor scene era ultimul lucru
de care ar fi avut nevoie, tocmai acum, când Fier Cailloux era pe
drum. Dar luxoasa ma[in` sport, cu distinctivul semn Mercedes,
nu-i apar]inea lui Alex [i Kyle se d`du repede câ]iva pa[i \napoi.
Grace, probabil, era \nc` \n gr`din` [i ambele u[i, cea de la
intrare [i cea care d`dea \n curtea interioar`, erau larg deschise.
Dac` [oferul ma[inii nu o v`zuse pe ea la geam, atunci cu sigu-
ran]` intrase [i d`duse peste Grace.

– Aici este Dovercourt, nu-i a[a? Dar era mai mult o afirma]ie
decât o \ntrebare.

– Da. Nu se auziser` pa[i, dar cineva, sigur un b`rbat, se
oprise \n u[a de la bibliotec`. St`tea acolo de parc` ar fi fost la el
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acas`, sprijinit de tocul u[ii, \mbr`cat \ntr-un costum scump, de
un albastru \nchis, cu dungi albe, sub]iri. Sacoul nu ascundea
musculatura bine f`cut`. C`ma[a alb` contrasta pl`cut cu tenul
s`u m`sliniu. Din p`rul negru [i des, o [uvi]` cobora pe frunte.
{i-o d`du cu o mân` pe spate.

– Da… da, aici este! Abia termin` de spus cele câteva cuvinte,
se \ntorsese [i \l descoperi stând acolo. Nici ea nu \n]elegea ce
era cu acest fior de team` care… Dumnealui, mai mult ca sigur,
era unul din curtezanii lui Grace. Nu prea era stilul ei. Lui Grace
\i pl`cea s` domine, nu s` fie dominat`, iar el numai tipul de
b`rbat care se las` dominat nu p`rea s` fie. Nu [tia cum \[i
d`duse seama de acest lucru, dar pur [i simplu \[i d`duse, iar
enervarea \ncepu s` ia locul fiorului de mai \nainte. Cum a putut
Grace s` fie a[a de nechibzuit`? Nici m`car nu-i spusese c` a invi-
tat pe cineva, iar Fier Cailloux trebuia s` soseasc` din clip` \n
clip`. 

– Pot s` v` ajut cu ceva? \ntreb` ea scurt.
El p`[i \n bibliotec` [i se uit` de jur-\mprejur. Era o camer`

mare, dar se mic[orase parc` dintr-o dat`.
– Da. Când el \ntoarse privirea spre ea, Kyle observ` albastrul

intens al ochilor lui. O caut pe domni[oara Haultain. M`
a[teapt`…

– M` duc s-o chem pe Grace. Kyle porni spre u[` când
urm`toarele cuvinte ale lui o pironir` locului.

– …spune-i c` o caut` Fier Cailloux.
|n camer` s` l`s` lini[tea [i pre] de câteva secunde urechile ei

refuzar` s` mai aud` ce i se spunea. Trebuie s` se fi \n[elat!
Acesta nu poate fi Fier Cailloux. Ea se a[tepta la un burlac trecut
de prima tinere]e, cum \l descrisese Grace cu atâta siguran]`.
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Adev`ratul Fier Cailloux trebuia s` fie \nc` \n taxi venind, din-
spre gar`. Nu putea s` fie adev`rat ceea ce tocmai a auzit.
Trebuie s` se fi \n[elat! Trebuie!

– M` scuza]i, nu… De[i era foarte sigur` de ceea ce a auzise,
se poticni. Nu am re]inut numele!

– Fier Cailloux. Nu se \n[elase, iar ner`bdarea se citi \n
ochii care se a]intiser` asupra ei. Domni[oara Haultain m`
a[teapt`.

– Da, [tiu. Ce trebuia s` fac`? S`-i strâng` mâna? Kyle se
decise c` nu. |n schimb, toate discursurile pe care [i le preg`tise
cu grij` disp`ruser`.

– Atunci po]i s` te duci s`-i spui c` am venit? \ntreb` el
pierzându-[i r`bdarea.

Acum ea distinse accentul; un accent transatlantic, cu o
nuan]` fran]uzeasc`.

– Nu este nevoie. El ridic` \ntreb`tor din sprâncene. |mi pare
r`u! Dar de ce se comporta  proste[te? El nu avea de unde s` [tie.
Eu sunt Kyle Haultain!

– Tu! Nici m`car nu \ncerc` s`-[i ascund` ne\ncrederea. Am
crezut c` e[ti menajera. 

Un altul \n locul lui s-ar fi scuzat; el nu. Kyle se v`zu o
secund` prin ochii ce o priveau; timid`, menajera perfect`,
\mbr`cat` \ntr-o rochie cenu[ie de in. Mai ales ea ar fi trebuit s`
\n]eleag` aceast` presupunere.

– Nu ]i s-a spus c` vin? Aceast` \ntrebare o l`muri pe Kyle. Era
gre[eala ei, nu a lui.

– Da… da, bine\n]eles. M` a[teptam s` fi]i altfel. Kyle se
autoadmonest` \n gând. Chiar dac` era adev`rul, nu ar fi trebuit
s`-l spun`.
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– Serios? |n acest moment el p`ru sincer amuzat; ochii lui
alba[trii sclipeau. Dar cum te a[teptai s` fiu? \ntreb` el calm.

Numai la un b`rbat de trezeci [i cinci-trezeci [i [ase de ani nu
se a[tepta ea, un b`rbat ca acesta, degajând la fiecare gest un ast-
fel de magnetism. O [uvi]` de p`r negru ca abanosul \ndulcea
pu]in din severitatea fe]ei, dar nu diminua cu nimic for]a pur`
care radia din fiecare centimetru al corpului s`u. De[i observase
[i \nainte, acum era mai evident cum costumul negru, scump se
lupta \n van pentru a ascunde mu[chii bine propor]iona]i. Era
elegant, dar emana putere, iar  ridurile de pe fa]` erau ale unui
om cu autoritate, nu ale unui simplu b`rbat chipe[.

Gura lui era dreapt`, prea dreapt`, denota o hot`râre de
neclintit. Când zâmbea \ns`, se dezveleau din]ii de un alb
str`lucitor. Nasul \i era mândru, iar maxilarul puternic. Tenul era
\nchis la culoare, nu doar bronzat cum crezuse ea la \nceput. Din
expresia fe]ei se putea intui c` era capabil de a p`stra un secret.
Ochii s`i de un alba[tru intens puteau citi gândurile oric`rei per-
soane destul de nes`buite s`-[i \nchipuie c` l-ar putea \n[ela.

Când [tirea c` mo[tenitorul Dovercourt-ului a fost g`sit
ajunsese la urechile lor, Grace fusese cea care o verificase. Kyle
acceptase pur [i simplu ideea c` o alt` perioad` din lunga istorie
a Dovercourt-ului este pe punctul de a se sfâr[i, dar b`trânul
burlac canadian pe care \l prezisese sora sa se evapor`, \n timp ce
\n fa]` ei st`tea un Fier Cailloux caruia ea \ncerca s`-i r`spund`.

– Ne a[teptam s` veni]i cu trenul de Londra, spuse ea evaziv.
Nu credeam c` ve]i ajunge a[a repede.

– Am venit cu o ma[in` \nchiriat`, ar`t` spre Mercedes-ul par-
cat pe aleea acoperit` cu pietri[. De[i  schi]ase acest gest din cap,
ochii parc` nu i se mi[caser`.
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„{i probabil c` a mers cu o vitez` mult peste limita legal`”, se
gândi Kyle.

– Dori]i sherry? \ntreb` ea f`când un gest spre caraf` de pe
mas`.

– Nu. A[ prefera s`-mi spui câte ceva despre planurile voastre
de viitor. Ai o sor`, nu-i a[a?

– Da, Grace. Dar unde era Gace? Ea ar fi [tiut cum s` se com-
porte \ntr-o astfel de situa]ie; Grace f`cea b`rba]ii s` roiasc` \n
jurul ei ca mu[tele dup` miere. Gândul c` acest om nu s-ar l`sa
atât de u[or manipulat \i trecu prin cap lui Kyle. Este \n gr`din`.
M` duc s-o aduc.

– Nu! Acest cuvânt \i t`ie singura cale de sc`pare. Tu e[ti sora
mai mare, nu-i a[a?

– Da. Kyle obsev` c` [i el \[i f`cuse temele. Pentru mul]i,
Grace era singura sora Haultain.

– Deci cred c` se cuvine s` auzi prima ce am de spus. Am
g`sit un cump`r`tor pentru Dovercourt. La aceste cuvinte inima
lui Kyle tres`ri. Un editor american [i so]ia lui englezoiac`, con-
tinu` el, dar nu m-am hot`rât \nc`. O decizie final` depinde de
felul \n care \mi pot eu combina afacerile din Canada cu ceea ce
este de f`cut aici.

Disp`ru astfel [i magazina[ul imaginat de Grace. Ceea ce
f`cea Fier Cailloux pentru a-[i permite hainele scumpe [i aura de
bog`ta[ care-l \nconjura, nu era s` conduc` un singur magazin,
mai de grab` un lan] de magazine sau poate un imperiu, decise
Kyle privindu-i fa]a hot`rât`.

– {tiu c` mai sunt dou` ferme pe care mi le vei ar`ta
mâine, zise el \n grab`. |ntre timp a[ dori s` v`d casa [i
\mprejurimile.
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– Acum? \ntreb` Kyle surprins`.
– De ce nu? o privi el f`r` vreo expresie pe fa]`. Am venit aici

\ntr-o c`l`torie de afaceri de trei zile, nu \n vacan]`. N-am timp
de pierdut.

Acum \ncepea cariera de ghid pe care o prezisese Grace. Fier
f`cu un pas \n apoi permi]ându-i lui Kyle s` ias` din biblioteca
pentru a-l conduce prin u[a verde ce d`dea spre camerele servi-
torilor.

Manuel [i Fernanda reap`ruser` \n buc`t`rie, iar Manuel, mic
de \n`l]ime, p`rea acum ne\nsemnat. Dar nu numai din pricina
staturii lui Fier – care avea mult peste un metru optzeci [i era
atât de bine f`cut, deci era cu dou` capete mai \nalt decât servi-
torul hispanic – ci [i datorit` calit`]ii sale de a se face remarcat
oriunde [i oricând, indiferent de compania \n care s-ar fi aflat.
Figur` aristocratic`, personalitate puternic`, parc` desprins din
legend` – Kyle nu reu[ea s` g`seasc` cuvântul potrivit pentru
a-l caracteriza. De[i  el era mai mult european decât indian, Kyle
\l vedea stând acum \n cadrul u[ii pe „F`c`torul de Bani”, sau pe
oricare alt mare [ef de trib indian. Singurul lucru care nu se
\ncadra \n aceast` imagine erau superbii ochi azurii.

Superbii ochi azurii se fixaser` acum pe Manuel. 
– Tu e[ti Manuel Seguera, spuse ferm proprietarul ochilor.
– Da, domnule. Manuel st`tea cu mâinile drepte pe lâng`

corp, parc` ar fi fost la parad`. El r`m`sese \n Anglia pentru un
singur motiv: s` \nve]e engleza. La baza englezei sale st`teau
filmele cu buget redus date de televiziunea spaniol`, f`r` a
beneficia de subtitrare. Kyle se \ntreba câteodat` dac` vizionase
vreodat` altceva decât filme de r`zboi, fiindc` accentul lui era cel
al unui sergent din armata britanic`.
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So]ia lui, Fernanda, era cea care se chinuia cu sâsâiturile unui
pronun]at accent spaniol. Manuel era hot`rât s` nu se abat` cu
nici un chip de la  \ndeplinirea visului de a de]ine propriul s`u
hotel pe Costa Brava.

– Manuel Seguera! observ` Kyle. Fier \[i f`cuse temeinic
temele, dac` [tia pân` [i numele personalului de la
Dovercourt.

– Da, domnule, repet` Manuel. Acesta so]ia mea, Fernanda.
– Señor. Fernanda f`cu o reveren]`, evident \ncântat`.
– Cu ce se ocup` prin cas` cuplul `sta al t`u de spanioli?

Trecuser` \n sufragerie.
– Cu ce? Kyle r`mase surprins` de faptul c` el a pus o astfel

de \ntrebare. P`i, fac cur`]enie, bine\n]eles, ia Manuel se ocup`
de gr`din`.

– Serios? zâmbi el, acest zâmbet f`când-o pe Kyle s` vad` prin
ochii str`inului praful [i \n general aerul ponosit al \nc`perii.
Prinny cinase aici odat`, dar splendoarea de atunci disp`ruse de
mult [i ca majoritatea locuin]elor vechi, din ce \n ce mai mul]i
bani ar fi trebuit investi]i \n reamenaj`ri. Putea ea s`-l acuze pe
Fier dac` el dorea s-o vând`? Dar acum era mai \ngrijorat` de
soarta lui Manuel [i a Fernandei.

– Fac [i ei ce pot, spuse ea \n concluzie, \i ajut [i eu, dar este
o cas` mare. Mama mea le pl`te[te salariile.

– Adic` Thea Robertson. Fier se opri din scrutarea portretelor
ce atârnau pe perete. O alt` dovad` a interesului lui! Câ]i oameni
[tiau c` Thea Robertson a fost m`ritat` cu Ash Haultain? |n
perioada când povestea de dragoste dintre o actri]` de mâna a
doua [i unul dintre reprezentan]ii celei mai vechi familii din
Anglia valora ceva, atât ziarele de scandal cât [i cele serioase
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fuseser` pline de pove[ti [i fotografii despre neobi[nuita nunt`,
dar Thea Robertson [i Ash Haultain nu mai erau de mult con-
sidera]i un cuplu.

Thea, pe bun` dreptate, devenise o [tire de senza]ie. Foarte
frumoas` [i cu nimic mai pu]in talentat`, era \nc` o prezen]`
pregnant` atât \n teatru, cât [i \n ziarele de scandal, din cauza
aventurilor sale cu b`rba]i mult mai tineri. Pe de alt` parte, Ash
Haultain se retr`sese din via]a public`, de \ndat` ce Grace se
n`scuse, pierzând astfel confruntarea cu cariera Theei. Ca arhe-
olog, el plecase \n Kenya pentru a c`uta r`spunsuri privind
originea omului. Ultima dat` când Kyle \l v`zuse pe tat`l ei
fusese la dou`zeci [i unu de ani. Se \ntorsese la Dovercourt pen-
tru o lun` [i la plecare o luase cu el [i pe Grace, care avea pe
atunci cincisprezece, aproape [aisprezece ani. Parc` sim]ise c`
\ndelungata „epoc` de aur” a Dovercourt-ului avea s` apun`.
Grace se m`ritase pentru prima dat` [ase luni mai târziu.

{tia Fier oare c`, pentru Kyle, tat`l ei fusese ca o umbr`, [i
când auzise de moartea lui parc` auzise de moartea unui str`in?
Contase asta \n conturarea atitudinii lipsite de simpatie a
mo[tenitorului fa]` de amintirea lui Ash Haultain? Nu avea cum
s`-[i dea seama de pe fa]a impasibil` ce o privea acum pe
fundalul portretelor familiei Haultain. 

– Am v`zut tot parterul? \ntreb` el.
– Da.
– Bine, atunci s` mergem sus. O lu` \nainte, sigur fiind c`

ea \l va urma. Pe Kyle, privind spatele lat al  b`rbatului din fa]a
ei, o \ncerc` un sentiment inexplicabil de siguran]`. Fier
Cailloux ar putea fi privit \n multe feluri, numai drept genul de
b`rbat care trece ca o umbr` prin via]a unei femei nu. Se trezi
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\ntrebându-se dac` [i presupunerea lui Grace cum c` el era
nec`s`torit este eronat`, dar d`du repede uit`rii un astfel de
gând. Pe ea nu trebuia s-o intereseze acest lucru, iar dovad`
mai concludent` a acestui fapt decât cea pe care \nsu[i b`rba-
tul lat \n umeri, cu spate de culturist i-o d`duse, nici c` ar fi
putut s` primeasc`. |nc` mai sim]ea scepticismul din vocea lui
[i tonul ap`sat pe care \i vorbise când descoperise c` nu este
menajera. Nu era prima oar` când Kyle \[i dorea ca nu Grace s`
fie cea care mo[tenise famecul Theei Robertson. |ns` realitatea
era c` Grace \i sem`na mamei sale, cu p`rul ei blond [i per-
sonalitatea debordant`. Kyle \l mo[tenise pe tat`l ei, cu p`rul
castaniu ca [i ochii, [i o fire mai t`cut`. Sugestia lui Grace pen-
tru salvarea Dovercourt-ului era ridicol`. {i nim`nui, mai ales
unuia ca Fier Cailloux, nu avea cum s`-i treac` prin cap s` se
m`rite cu ea.

– Aceasta este camera mea, spuse ea \n timp ce Fier se opri
sprijinindu-se cu mâna de tocul u[ii \ntredeschise. Patul,
draperiile, oglinda aburit` p`reau atât de uzate.  Fuseser` oare
\ntotdeauna  a[a, sau doar se obi[nuise ea cu ele?

– |n]eleg. |nchise u[a f`r` orice alt comentariu. {i aceasta?
\ntreb` el trecând la urm`toarea camer`.

– Aceasta este a lui Grace, sora mea, ad`ug` ea \n timp ce pe
fa]a lui se citea nedumerirea.

Asta se \ntâmpla pentru prima oar`. Nimeni nu uitase
vreodat` de Grace. Dar, dac` st`tea s` se gândeasc`,  Fier
\nc` n-o cunoscuse pe sora ei. Nu fusese \nc` „expus” fru-
muse]ii de basm care transforma un b`rbat \n sclavul ei pe
via]`. Bine c` Grace nu era acolo s`-l aud`. Chiar dac`  nu se
\ntâlniser`, Fier ar fi trebuit s` [tie despre incredibila ei for]`
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de atrac]ie, c`ci pân` acum [tiuse tot. Grace n-ar fi fost deloc
\ncântat` c` un b`rbat a putut s-o piard` din vedere chiar [i
pentru o clip`.

– Ea este \n camer`?
– Nu, e jos \n gr`din`. Dar sunt sigur` c` nu s-ar sup`ra dac`

am intra.
Luând explica]ia ei ca pe o permisiune, Fier deschise u[a [i

Kyle v`zu c` se \n[elase. Grace era nu numai \n camer`, dar [i \n
fa]a oglinzii, astfel \ncât privirii noului venit i se oferi pl`cerea de
a cunoa[te dou` Grace deodat`, salutându-l cu delicate]ea ei atât
de fireasc`: una \n carne [i oase, \mbr`cat` \ntr-o rochie
Valentino de m`tase, de un verde-pal, c`ci schimbase rochia
simpl`, de bumbac, de mai devreme, [i cealalt`, reflexia pe luciul
oglinzii a spatelui gol, cu p`rul blond rev`rsat \n valuri lumi-
noase. Fier o v`zu pentru prima dat` pe Grace \n deplin`tatea
splendorii  ei. Nu-i de mirare c` se opri ca fulgerat, iar Kyle, care
\l urma \ndeaproape, putu s` aud` cum el trage adânc aer \n
piept. Pentru prima dat` de când ajunsese la Dovercourt, Fier
Cailloux fusese luat prin surprindere.

F`cu câ]iva pa[i, astfel \ncât \n oglind` ap`ru, lâng` imaginea
lui Grace, [i imaginea lui, care purta pe chip aceea[i expresie
\nm`rmurit` pe care Kyle o mai v`zuse de atâtea ori la b`rba]ii
care o vedeau pe Grace pentru prima oar`. Singura diferen]` era
c`, de aceast` dat`, cea mai ne\nduplecat` figur` pe care o
v`zuse vreodat` se \mblânzea, reac]ionând ca oricare alta la
vederea frumuse]ii aurii a lui Grace.

Trecu doar o secund`, dar pentru Kyle parc` o eternitate,
pân` când \[i auzi vocea:

– Ea este Grace. Grace, Fier Cailloux.    
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Capitolul 2

Fernanda preg`tise Chateaubriand pentru cin`. De fapt Kyle
g`tise, iar Fernanda doar \l aranjase pe platoul de argint, \ncon-
jurându-l cu garnitur` de cartofi noi [i legume proaspete, aduse
de Manuel din gr`din`. Manuel servi chiar el cina, fericit fiind c`
are posibilitatea s`-[i etaleze preg`tirea de majordom.

Pentru o sear`, pr`fuita sufragerie \[i recâ[tiga din vechea glo-
rie, cu Fier tronând \n capul mesei, având \n dreapta pe Grace, iar
vizavi de aceasta pe Kyle. Lumân`rile lic`rind, iar \n centrul mesei
nectarinele [i piersicile de Dovercourt pe un platou, completau
aceast` mas` scump`, pe care Kyle, dac` st`tea acum s` se gân-
deasc`, ar fi putut s-o \nlocuiasc` cu o cin` obi[nuit`, \ntr-una din
camerele cele mici.

Fier mânc` [i b`u, dar nici un moment nu-[i lu` ochii de la
Grace. Deodat`, aceasta \ntreb`:

– Ai fost vreodat` la Cannes? Ca \ntotdeauna, Grace ro[ea
când observa interesul unui b`rbat  atr`g`tor, incredibil de
atr`g`tor, fa]` de ea.



– Nu, n-am fost. De ce? \ntreb` Fier cu o privire blând` \n ochi.
– Ar trebui s` te duci. Grace se opri; cu un gest provocator

l`s` capul \n jos [i ochii i se aplecar` peste decolteul \ndr`zne]
al rochiei sale. Cannes-ul este plin de b`rba]i chipe[i [i unul \n
plus nu ar strica. Buzele i se sub]iar`, \n`l]` capul pentru ca Fier
s` poat` observa din plin frumuse]ea ochilor ei alba[tri, cu
reflexe violacee, de sub perechea de gene lungi, negre. Poate vei
veni cu mine s`-]i ar`t locurile.

– Grace…! strig` Kyle scandalizat`, protest care parc` nici nu
se auzi din cauza râsului \nfundat al lui Fier.

– O propunere interesant`, dar imposibil`, din p`cate, spuse
el. |n trei zile trebuie s` m` \ntorc \n Canada.

Poate din cauza luminii lumân`rii, dar pe fa]a lui nu se citea nici
o emo]ie. Grace [tia c` dac` \nc`perea ar fi fost \ndeajuns de lumi-
nat`, s-ar fi putut observa expresia dorin]ei pe fa]a lui, expresie pe
care o v`zuse la atât de mul]i b`rba]i, când li se refuzase ocazia de
a r`mâne singuri cu ea. Aceast` situa]ie constituia o excep]ie doar
prin faptul ca de obicei ea era cea care primea invita]ia.

Lumina era \ns` destul de puternic` pentru a putea se poat`
observa c` Fier nu poate s`-[i ia ochii de la Grace.

– Dar nu se poate s` te \ntorci \n Canada a[a de repede!
Mirarea din vocea lui Grace ajunse la urechea ei [i Kyle \ncepu
s` asculte convorbirea. Era un subiect care le interesa pe amân-
dou`. |n afar` de un posibil cump`r`tor, Fier nu d`duse nici o
explica]ie cu privire la planurile lui sau, mai exact, la planurile
pe care le avea pentru Dovercourt.

– Dar plec mar]i. Fier \ntinse degetele sale lungi dup` pahar.
– |n]eleg, se opri Grace. |n]elesese c` acest om nu era genul

de b`rbat c`ruia s`-i plac` s` fie interogat astfel.
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– Trebuie s` m` \ntorc la Faucon d’Or, explic` Fier. Ranch-ul
nu se conduce de unul singur.

– Ranch?! se mir` Grace. Dar am crezut c` e[ti … Vocea i se
opri \ntr-un tremur.

Comerciant! Kyle \[i amintea [i acum dezgustul cu care spu-
sese Grace acest lucru. „Un negustor, un oarecare pune mâna pe
toate astea!”. |n mintea lui Kyle nu era nici o \ndoial` c` p`rerea
lui Grace despre negustori se schimbase radical \n ultimele dou`
ore, dar \[i amintea cum Grace se plânsese mai devreme cum c`
aceast` avere c`zuse \n mâinile cuiva clar inferior lor.

– Ce ai crezut c` sunt? Str`lucirea ochilor lui Fier \i trans-
form` \n ni[te puncte albe \n contrast cu fa]a bronzat`. 

Pentru prima dat` Grace se g`sea \n dificultate. Plec` privirea
sub zâmbetul lui ironic. 

– Am crezut c` ai un magazin, murmur` ea.
El pufni \n râs [i Kyle o v`zu pe Grace imbujorându-se.

Nimeni nu mai râsese pân` acum, vreodat` de Grace.
– P`i, la ce altceva s` ne gândim când ni s-a spus c` e[ti

comerciant? \ntreb` ea.
– Comercian]ii, draga mea, nu „au un magazin”! Fa]a lui Fier

exprima compasiune. O alt` experien]` inedit`; nim`nui nu-i
mai fusese mil` de Grace vreodat`. Primii comercian]i furnizau
cele necesare vechiului fort de la Hudson Bay [i trimiteau
provizii la mineri. Mul]i dintre ei au lucrat [i la prima cale ferat`
din California, ei au fost cei cu ajutorul c`rora s-a edificat Vestul,
de la Mun]ii Stânco[i pân` la grani]a cu Mexicul. Au str`b`tut
]inuturile astea a[a cum nici un alb nu a putut vreodat` s-o fac`.
Erau oameni serio[i [i muncitori. Majoritatea lor erau \n parte
indieni. „O parte iroquez [i o parte cree”, aceast` informa]ie pe
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care le-o d`duse avocatul \ncepea s` aib` sens \n timp ce Fier dis-
trugea [i ultima presupunere care se f`cuse pe seama lui, cum c`
ar de]ine un magazina[ \ntr-un or`[el necunoscut.

Kyle [i-l imagina ca pe omul de munte perfect. Chiar [i astfel
\mbr`cat, Kyle nu [i l-ar fi \nchipuit venind din alt` parte decât
de la munte.

– La sfâr[itul secolului, când turi[tii au \nceput s` vin`,
bunicul meu a… se opri pentru a-[i alege cu grij` cuvintele…A
achizi]ionat o caban` de vân`toare. Pe aceasta o conduc eu
acum, acolo, \n pustietate. Pentru câteva momente se \ntorsese
\n timp. Din el nu vorbea partea englez`, nici cea francez`, ci
sângele indian. Se sim]ea liber, la fel ca str`mo[ii s`i. 

– Atunci trebuie s` fi auzit de Alex!
– Alex? Fier o privi uimit.
– Contele Alexei Orsinski, explic` Grace. So]ul meu.
Stând cu spatele la [emineul din camer`, Fier \i arunc` o

privire lung` prin paharul de brandy pe care-l avea \n mân`.
– Nu [tiam c` e[ti m`ritat`.
– Am fost. Grace vorbea de parc` so]ii erau un tribut adus

frumuse]ii ei. Suntem desp`r]i]i acum. Dintr-o dat` parc`,  \ncor-
darea din mu[chii lui Fier disp`ru, sau poate doar i se p`ruse lui
Kyle. Nu ar fi fost nimic surprinz`tor \n asta. Orice b`rbat pus \n
situa]ia de a afla despre cea mai frumoas` femeie pe care a v`zut-o
vreodat` c` este m`ritat` ar fi  fost la fel de [ocat.

– Lui Alex \i place s` vâneze, continu` Grace. A adus atâtea
capete [i coarne de animale \n Fran]a! |\\! [i se \nfior`. Pân` [i
fiorul acesta era fermec`tor.

– Nu vân`m animale la „ Faucon d’Or „. Fier \[i sorbi brandy-ul.
Noi protej`m natura, o admir`m [i ne bucur`m de ea.
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Ceea ce spunea Fier nu era nici pe departe ceea ce se a[tep-
tase Kyle ca el s` spun`, dar Grace zâmbi.

– Atunci e[ti la fel ca Alexei, spuse ea continuuând s` zâm-
beasc`. Replica lui Fier nici m`car nu o atinsese. |i place s`-[i
admire trofeele. Avem o vil` lâng` Cannes … O gre[eal` ciudat`,
se gândi Kyle. Grace sus]inea mereu c` nu mai vrea s`-l vad` pe
Alexei, dar se referea la casa lui cu termenul de „a noastr`”…{i
are o camer` parc` tapetat` cu animale \mp`iate. |\\\! se repet`
fiorul acela fermec`tor. Este de-a dreptul sinistru! Hai s`
schimb`m subiectul. Mai vrei s` bei ceva? 

Se \ntinse s`-i ia paharul, atingându-[i u[or mâna de a lui.
– Nu, nu mul]umesc. Fier puse paharul pe [emineul de mar-

mur`, dup` care urm` o pauz` foarte lung`.
– Deci nu vei p`stra Dovrecourt-ul, b`nuiesc. Kyle \nghe]` pe

scaun.
– Serios? \ntreb` el ironic. Ce te face s` crezi asta?
– P`i, nu [tiu… Grace se opri a[teptând ca el s`-i vin` \n aju-

tor, dar apoi ridic` din umeri. P`i, ai un ranch [i acum când ai
v`zut cât de d`r`p`nat` este aceast` cas`, cu greu \mi vine s`
cred c` o vei p`stra. Ea zâmbi [ov`itor. I-am propus lui Kyle s`
se m`rite cu tine, ca s` putem locui \n continuare aici!

– Ce-ai f`cut? Ochii lui negri se ab`tur` asupra lui Kyle ca [i
cum ar fi v`zut-o pentru prima oar`.

– Grace…! |n acest moment, Kyle dorea s` intre \n p`mânt
de ru[ine. 

– Este chiar destul de simplu! Grace se \ndrept` spre masa cu
b`uturi, \mbr`cat` \n acea rochie de m`tase verde. Era al doilea
pahar de brandy, f`r` a mai vorbi de cel de vin de la mas`. Dar
nici alcoolul nu o f`cea dizgra]ioas`. Doar indiscret`, ceea ce o

UN DOMN MISTERIOS 29



punea pe Kyle \ntr-o situa]ie penibil`. Ar fi dat orice ca Fier s`-[i
mute privirea de la ea, dar el continua s-o priveasc`. Kyle \nce-
puse s` tremure.

– M`car e[ti burlac. Grace se opri din b`ut [i \i arunc` o
privire lung`. B`nuiesc c` e[ti.

– Da. Ochii lui o l`sar` \n pace pe Kyle [i se \ntoarser` asupra
lui Grace.

– Deci este foarte simplu, spuse Grace continuându-[i jocul.
Te c`s`tore[ti cu Kyle, ea va conduce \n continuare Dovercourt-ul,
iar tu te vei ocupa de… Grace se \mpotmoli \n acest termen
necunoscut… Vei avea grij` de Faucon d’Or.

– Este a[a de important pentru tine? \ntreb` el u[or.
– Da, bine\n]eles. Dovercourt este casa noastr`.
– |n acest caz. Ochii lui Fier se \ntoarser` pe Kyle care \ncepu

s` tremure din nou. Va trebui s` m` gândesc la asta.

Niciodat` \n via]a ei nu mersese cu o ma[in` atât de scump`.
Cu capota l`sat` [i vântul b`tându-i prin p`r, Kyle st`tea pe
locul din dreapta, [i din scaunul \mbr`cat \n piele urm`rea cum
l`sau repede \n urm` gardul viu. |ntotdeauna vizita fermele
mo[iei \n vechiul Land Rover. La volanul acestuia era la acela[i
nivel cu gardul pe lâng` care trecea. Acum \ns`, sprijinit` pe
spate, gardul viu  constituia doar un fundal neclar pentru para-
petul [oselei, pe lâng` care treceau \n vitez`, la numai câ]iva
centimetri distan]`.

Doar prin cine [tie ce concurs de \mprejur`ri ajunsese s`
r`mân` singur` cu Fier. Grace, care nici m`car nu se apropiase
de ferme vreodat`, acuzase, chiar \n ultimul moment, o durere
de cap. Gândul c` [i asta f`cuse parte din acela[i joc menit s`-l
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determine pe Fier s`-i acorde mai mult` aten]ie [i s` demon-
streze c` orice b`rbat \i cade pân` la urm` la picioare, \i trecuse
prin cap lui Kyle. Fier \ns`, \i arunc` o privire peste masa la care
luau micul dejun [i \i adres` doar câteva cuvinte de simpatie for-
mal`. Accept` f`r` nici o obiec]ie sugestia ei de a merge doar cu
Kyle s` viziteze cele dou` ferme.

Diminea]a se scursese pl`cut. Acum c` Fier cunoscuse famili-
ile Sully [i Gibson – familii care erau [i ele p`r]i integrante din
Dovercourt – [i nu mai erau pentru el doar ni[te nume pe hâr-
tie, ci oameni \n carne [i oase, s-ar fi gândit poate de dou` ori
\nainte s` \nstr`ineze ceea ce era de fapt [i al lor. Kyle \[i aminti
de editorul american [i so]ia sa englezoaic`, care fuseser`
me]iona]i ca posibili cump`r`tori, [i se cutremur`.

Un altfel de tremur \i cuprinse trupul când Fier frân` bursc,
\ntorcând ma[ina, ceea ce o propuls` \n el. Se ag`]` de u[` [i se
trase \napoi.

– ~sta nu este drumul \napoi spre Dovercourt!
– {tiu. |mbr`cat \n blugi [i cu un pulov`r pe gât, Fier o privea.

Dar am observat o cafenea pu]in mai jos, când am trecut pe aici
diminea]`. M-am gândit s` lu`m prânzul.

– Dar… Kyle \ncepu acest protest, dar se opri. De ce s` se
certe? El probabil [tia la fel de bine ca  ea c` Grace \i a[tepta. De
ce s` deschid` o controvers` când el decisese deja? Mai ales c`
Fier nu s-ar târgui. Fier f`cea \ntotdeauna ce voia.

O parte din ea se declara mul]umit` c` diminea]a nu se
\ncheia aici. La \nceput [ov`ise, dar se [i temuse pu]in. Ca [i
chiria[ii [i familiile lor \ns`, [i ea fusese prins` \n mrejele lui,
c`ci, atunci când dorea, putea fi \ntr-adev`r fermec`tor. |n acea
diminea]`, spre surprinderea ei, chiar se distrase. Se sim]ise bine
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r`spunzând la \ntreb`ri menite s` testeze cuno[tin]ele ei despre
mo[ie, cuno[tin]e care se dovediser` bine puse la punct. L`sase
la o parte rezervele ei obi[nuite. Fier fusese pl`cut surprins [i o
acceptase, pe bun` dreptate, ca pe o persoan` foarte compe-
tent`. 

Fa]a i se \mbujorase [i câteva [uvi]e castanii se desprinseser`
din coad`, vântul \mpr`[tiindu-le pe fa]` [i gât. P`rea \ntr-un fel
mai tân`r` [i mai relaxat`. Era, cu siguran]`, primul moment de
relaxare de când auzise de moartea tat`lui ei.

Parcarea cafenelei Tudor era aglomerat`, la fel [i unicul bar
din zona. Erau aproape de Chichester [i \n zilele frumoase ca
aceasta, func]ionarii mai furau câte o or` din programul de ser-
viciu, prelungindu-[i pauza de prânz. Barul era plin de lume
bine dispus`, care râdea [i vorbea, dar chiar când ei intrar` un
cuplu se ridic` de la o mas` [i Fier, atent la aceast` mi[care, o
trase de mân` pe Kyle [i o \ndrum` spre locul cu pricina.

– Puterea optimismului! El observ` surprinderea ei la
norocul ce se ivise. |ntr-un fel [i el ar`ta mai tân`r, dar ea \nc`
nu putea s` citeasc` ce se ascundea dincolo de superbii lui ochi
azurii. S` [tii c` a[a este: dac` \]i dore[ti cu adev`rat ceva, explic`
el, chiar ]i se va \ndeplini dorin]a.

Era vorba doar despre locul eliberat din bar sau [i despre vân-
zarea Dovercourtului? Kyle era tensionat` pân` \n vârfurile
degetelor.

– Ce vrei s` bei [i s` m`nânci? Fata care mai devreme era
relaxat` [i fericit`, devenise dintr-o dat` \ncordat`.

– Nu [tiu, r`spunse ea privind \n alt` parte. Nu conteaz`.
Ziua care \ncepuse a[a de bine avea, pân` la urm`, s` se termine
la fel de r`u cum prezisese ea.
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– Te rog eu s` nu mai fii a[a! Vorbele lui o speriar`.
– Cum? Ea uit` s`-[i ascund` privirea [i se uit` drept \n ochii

lui. Cum s` nu mai fiu? se bâlbâi ea.
– S` nu mai fii a[a de \ndatoritoare [i de rea cu tine \ns`]i \ncât

s` \ncerci mereu s` te ascunzi, explod` el. E[ti femeie, nu o bucat`
de tapet, nu te mai l`sa cople[it` de monotonia vie]ii de zi cu zi.

Ea se \nro[i. Vechile obiceiuri mor greu, dar de unde s` [tie
el asta?

– Acum, spuse el, s-o lu`m de la cap`t. Ce vrei s` iei?
– O limonad` [i un sandvi[. Orice fel… |ncepuse din nou …

Cu [unc`, schimb` ea repede. Dar las`-m` s` te ajut.
Dar el o ]intui cu o privire. 
– Stai jos! \i ordon`. Cred c` m` pot descurca [i singur.
Unde se rupsese firul? Umilit` [i ru[inat`, sigur` c` oamenii din

jur au auzit toat` discu]ia, Kyle r`m`sese pironit` pe scaun
urm`rind umerii la]i, care se distingeau din mul]ime, mul]imea prin
care \[i f`cea loc cu u[urin]` pentru a ajunge la bar. Un timp se
sim]iser` bine unul \n compania celuilalt, chiar se \nchegase o posi-
bil` prietenie, acolo, \n câmpiile Sussex-ului. Chiar l`sase la o parte
rezervele ei obi[nuite, r`spunzându-i la \ntreb`rile despre mo[ie.

Cel pu]in Grace avusese dreptate \ntr-o privin]`, Kyle nici
m`car nu considera drept variant` sugestia foarte obraznic` a
surorii sale de a se m`rita. Dac` Dovercourt-ul avea s`-i fie luat,
putea s` lucreze ca secretar`.

Grace [i Fier erau \n gr`din` când \n fa]a casei opri o dub`
care livr` un pachet. Kyle auzi, prin fereastra deschis`, vocea lui
Grace, ascu]it` [i fericit`. Peste câteva momente se f`cur` auzi]i
[i pa[ii Fernandei care se apropia de camera ei.
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– Señora! Fernanda intrase \n camer`. Avea \n mâini o cutie
alb` pe care scria „Brighton Boutique”. Asta pentru dumnea-
voastr`! Fernanda l`s` cutia pe pat.

Kyle travers` camera. 
– Ce este asta? \ntreb` ea.
Fernanda ridic` din umeri. Ei se aflau aici pentru a \mplini

visul lui Manuel de a deschide un hotel, nu pentru a \n]elege
aceast` limb` str`in` pentru ea. |n afar` de câteva cuvinte, pe
care cu greu le distingeai din cauza accentului catalan, Fernanda
Saguera nu se \n]elegea cu englezii decât prin mim`.

Kyle se apropie [i deschise cutia. Sub un strat de hârtie fin`,
ea descoperi o rochie lung`, neagr`. Nu era nici o carte de vizit`.

– Fernanda, cine a trimis asta? |ntrebarea veni mai mult de
uimire [i nu pentru c` a[tepta neap`rat un r`spuns. Fernanda
zâmbi, d`du iar din umeri [i ie[i din camer`.

Trebuie s` fie din partea Theei, decise Kyle ridicând rochia [i
punând-o pe lâng` ea. Era probabil unul dintre gesturile ei fan-
teziste. Nici un cuvânt vreme de câteva luni bune, nici un semn
de via]`, iar acum acest cadou scump venea ca un fel de
recunoa[tere tacit`, de fapt niciodat` asumat` a vinov`]iei. Kyle
se apropie de cutie [i c`ut` cartea de vizit`, ]inând rochia \ntr-o
mân` [i mângâindu-[i obrazul cu acel material fin. |[i reconfirma
acum ei \nse[i ceea ce crezuse ini]ial. Nu exista carte de vizit`,
dar rochia o reprezenta pe Thea: croiala extravagant`, decolteul
amplu pe lâng` corsajul f`r` bretele, cr`p`tura adânc` de pe
piciorul stâng [i desigur culoarea. Pe Thea negrul ar`ta fabulos,
dar Kyle nu purtase a[a ceva \n via]a ei. Negrul cu maroul nu
mergea; aflase acest lucru când realizase cât de castaniu \i este
p`rul.
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Remarcabil era faptul c` Thea parc` sim]ise c` se vor duce la
teatru \n acea sear`. Neputåndu-se ab]ine, Kyle lu` rochia [i se
duse s` se admire \n oglinda aburit`. O alt` persoan` o privea
din oglind`, o persoan` care-i p`rea cunoscut`, dar \i era totu[i
str`in`. Imaginea din oglind` avea o str`lucire aparte \n privire,
ceea ce o  f`cea mai profund` [i misterioas`. M`tasea de culoarea
abanosului conferea p`rului s`u o nuan]` ar`mie. Singura
tr`s`tur` [tears` a str`inei care o privea din oglind` erau umerii
care se vedeau prin bluza crem, bluz` care sem`na izbitor cu una
dintre piesele vestimentare  din dulapul ei, al lui Kyle.

Nu ar fi  purtat niciodat` o astfel de rochie, bine\n]eles c` nu.
Era mult prea \ndr`znea]` pentru ea, dar nu strica dac` o proba!
Kyle l`s` rochia pe pat [i \ncepu s`-[i scoat` bluza.

Femeia care parc` \nc` o urm`rea cu privirea din oglind` avea
umerii aurii [i gâtul lung. |nainte de a \mbr`ca rochia, Kyle \[i
ridic` p`rul \n vårful capului \ntr-un coc victorian. St`tea cu
capul u[or \nclinat [i se admira cochet \n oglind`.  

Rochia asta nu era pentru ea, decise \n timp ce [i-o d`dea jos.
Era o rochie elegant` pentru o persoan` pe m`sur`, pentru o
femeie sigur` pe sine [i con[tient` de farmecul [i de puterea sa
de a fermeca. Cu decolteul ei adånc, cr`p`tura \ndr`znea]`, croit`
pentru a pune \n valoare un picior frumos, rochia era de-a drep-
tul provocatoare. |i va mul]umi Theei pentru cadou, de[i nu avea
s`-l poarte niciodat`. O astfel de imagine a sa o \nsp`imânta.

Singura reminiscen]` a acestei imagini \n ]inuta sa cånd
cobor\ era coafura. Cocul victorian pe care [i-l f`cuse c`p`tase
un farmec aparte datorit` celor cåteva bucle castanii care se
desprinseser` rebele [i-i \ncadrau acum fruntea [i gåtul. Purta o
rochie crem de tafta.
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– De ce nu e[ti \mbr`cat`? Plec`m imediat. Fier o z`rise din
bibliotec`. Coborånd sc`rile, ea \l v`zuse stând \ncruntat la
fereastr` [i privind peluza. Se \ntrebase oare la ce se gândea. Nu
era ceva pl`cut, gândi ea v`zându-i fa]a. Era \n totalitate absorbit
de acele gânduri, oricare ar fi fost ele. N-o auzise coborând,
lucru de care ea profitase pentru a se preg`ti s`-i \nfrunte
privirea. El \[i d`duse seama de prezen]a ei abia când ea p`[ise
pe coridorul cu dale albe [i negre.

Se \ntorsese u[or pe calcåie. Albul imaculat al c`m`[ii apre-
tate contrasta cu tenul lui \ntunecat br`zdat de albastrul profund
al ochilor. Nuan]a p`rului intensifica negrul sacoului, nu invers.
Emana putere [i transforma acea lumin` v`ratic` \n ceva straniu.
Vorbind se apropia de ea, cu mu[chii fe]ei \ncorda]i, [i cu linia
gurii de o ne\nduplecat` duritate. Era sup`rat. Dintr-un anumit
motiv era sup`rat.

– Te-am \ntrebat de ce nu te-ai schimbat. Ochii lui se opriser`
asupra rochiei de tafta.

– Ba m-am schimbat! Cu un gest nervos, Kyle \[i umezi
buzele.

– Da, am v`zut, continu` el din ce \n ce mai nervos, dar de ce
nu por]i…?

– Tu ai trimis-o!?! Cåt i se p`rea acum de evident!  |i r`sunar`
din nou \n cap cuvintele din bar, compara]ia cu bucata de
tapet… Cum de nu-[i d`duse seama? Bine\n]eles c` nu Thea \i
trimisese rochia, ci Fier.

– Da, eu! confirm` el.
– Dar de unde ai [tiut… vreau s` zic… Un alt gând \i tre-

cuse prin cap \n acel moment, unul \nc` [i mai alarmant pentru
o fire retras` ca a ei. De unde \i [tiuse el m`sura ? Rochia se
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potrivea perfect. Nu numai c` o studiase \n timpul prânzului,
dar o f`cuse \ntr-un mod mai intim decât ar fi putut ea b`nui.

– De unde am [tiut m`sura? termin` el \ntrebarea cu un zâm-
bet ironic pe fa]`. Oi tr`i eu \n pustietate, dar nu e[ti prima
femeie pe care o v`d.

Kyle era sigur` de acest lucru. Femeile ar fi fost atrase de un
b`rbat ca Fier, de oriunde ar fi venit el. Observase reac]ia lui
Grace când \l v`zuse, dar [i pe a lui când o v`zuse pe ea.

– Acum c` ne-am l`murit, du-te s` te schimbi! Ai cinci minute.
Era atåt de aproape de ea, mult prea aproape… Aproape o
atingea cu obrazul proasp`t ras, iar ea sim]ea vibra]ia vocii lui la
tåmpla ei.

– Dar nu pot! spuse ea. N-a[ putea niciodat` s` accept un
asemenea cadou! De fapt ceea ce nu putea s` fac` era s` poarte
o rochie care-i l`sa mâinile [i umerii goi, iar corsajul de-abia \i
acoperea sånii.

– De ce nu? Nici m`car nu se chinui s` ascund` ceea ce gân-
dea. |]i este team` c` o s` te faci remarcat`? Nu crezi c` e tim-
pul s` te maturizezi [i s` la[i deoparte falsa modestie? Ce-ar fi
s` \ncerci de azi \nainte s` nu te mai ascunzi \n umbra surorii
tale?

– Nu are nimic de-a face cu asta! Dar chiar nu avea? Chiar asta
era ceea ce \[i dorea? S` fie ignorat`, dar \n siguran]`. Pur [i sim-
plu nu pot s` accept un astfel de cadou de la un b`rbat.

– Pentru numele lui Dumnezeu, Kyle, \ncepe s` m` scoat`
din s`rite atitudinea asta a ta! Starea lui de nervozitate atinsese
apogeul. Po]i s`-]i spui c` este de la un v`r, po]i s`-]i spui orice,
dar du-te sus [i mai las`-m` cu pretextele astea. Ai cinci minute
ca s` te schimbi.
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– Nu! V`r sau nu – de[i numai v`r nu-i era el ei acum – nu
avea nici un drept s`-i dea ordine. |[i \ntoarse fa]a [i-l \nfrunt` cu
privirea. Ori merg a[a, ori nu mai merg deloc.

– Atunci s` vedem ce putem face ca s` te r`zgånde[ti, nu-i
a[a? Vocea lui \mblânzit` brusc ar fi trebuit s` fie un avertisment.
Când Fier avea acea str`lucire \n ochi, \n mod sigur punea ceva
la cale. Dar ea nici nu apuc` s`-i ghiceasc` inten]ia, c`ci el pusese
deja o mân` pe gâtul ei. Kyle auzi cum rochia de tafta \ncepe s`
cedeze.

– Ce faci?! strig` ea \ncercånd s` i se \mpotriveasc`. Fier,
\nceteaz`!

– Când o s` \ncetezi tu a te purta copil`re[te, veni r`spunsul
lui foarte repede. Nu se oprise. Cus`tura rochiei continua s` se
desfac` \n måna lui, pielea ei dezgolit` sub degetele lui \ncepu
s` ard`. Vrei s` continuu? \ntreb` el. Ochii lui \i eliberar` pe ai ei
[i c`zur` pe um`rul gol. 

– Nu! Inima ei b`tea s`-i sar` din piept. Cånd \n cele din urm`
el \i d`du drumul, Kyle \[i adun` cu o mi[care disperat` rochia
pe jum`tate rupt` [i o lu` la fug` pe sc`ri.

– Repede, Kyle! Vocea lui o urm`rea pe sc`ri. Mai ai patru
minute.



Capitolul 3

– Doamna Robertson v` a[teapt`. Prima u[` pe stânga.
L`sând telefonul jos, portarul abia dac` \i privi.

Dar b`rbatul care se gr`bea pe sc`ri \n jos, \ncercând s` se
\mbrace cu impermeabilul, \i fixa cu privirea. |ns`, ce b`rbat nu
ar face-o? se gândi Kyle. Grace ar`ta ca o zei]`, \mbr`cat` \n
m`tase roz, cu coroni]a aceea de camelii \n p`rul ei blond. |n
spatele acestei „divinit`]i”, o fat` mai \nalt` \n negru…  B`rbatul
se opri, se lipi de perete, f`cându-le loc s` treac`.

– Paul! Ce dr`gu] din partea ta! Grace se opri recunoscându-l.
Ai fost minunat \n seara asta!

– Chiar a[a? Cea mai faimoas` sprâncean` din teatrele
engleze[ti se ridic` ironic, dar privirea nu \i era \ndreptat` spre
Grace, ci \n spatele acesteia, spre Kyle.

– O cuno[ti pe sora mea, nu-i a[a? Grace observase direc]ia
privirii lui [i se \ntorsese u[or nemul]umit`. B`rba]ii nu aveau de
ce s` se uite la alte femei când era EA de fa]`. Te-ai mai \ntâlnit
vreodat` cu Kyle?



– Nu, nu cred c` am avut pl`cerea. Mâna care cu cinci
minute \n urm` poposise \n cea a Theei, \n timp ce primeau
aplauze pentru reprezenta]ia din acea sear`, o lu` pe a lui Kyle.
O strångere de mån` demn` de „Regele Magnus” al lui Shaw [i
o privire \ncåntat` pe deasupra! Bine\n]eles c` se mai \ntâlni-
ser` – Kyle f`cuse cuno[tin]` cu majoritatea partenerilor Theei
– dar omul acesta cu greu ar fi reu[it s`-[i dea seama c` femeia
aceea \mbr`cat` \ntr-o seduc`toare rochie lung`, neagr` era fata
[tears`, cu p`r castaniu, care o a[tepta pe Thea \n spatele
scenei.

– Dar cu siguran]` nu l-ai \ntâlnit pe v`rul nostru, Fier
Cailloux. |n acela[i moment, Grace \ntinse mâna [i \l cuprinse
posesiv pe Fier pe dup` talie. Este din Canada.

O conversa]ie se isc` \ntre cei trei. Acest lucru o izol` pe Kyle,
postur` \n care se sim]ea bine. Jum`tate de sear`, pân` la stin-
gerea luminilor, prea se sim]ise „remarcabil`”; era o schimbare
care, spera ea, avea s` fie u[or trecut` cu vederea.

Ma[ina pe care Fier o \nchiriase pentru a-i aduce la Londra
avea [ofer. „Aici sunt banii”, sclipiser` ochii lui Grace când o
v`zuse. Bani mul]i, cu mult peste trebuin]ele Dovercourt-ului.
Asta ar fi fost [i a[a destul de jenant, dar ceea ce fusese \nc` [i
mai r`u, Fier st`tuse cu ele \n spate, fa]a \n fa]` cu ea, genunchii
lui ating\ndu-i constant pe ai ei. Grace fusese cea care sus]inuse
conversa]ia, atr`gând privirea lui asupra ei, dar [i a[a, Kyle
remarcase c` ochii lui se \ntorseser` spre ea de mai multe ori
decât ar fi fost cazul. Observase scânteia ce-i lumina [i sim]ise
chiar zâmbetul lui interior, cånd \i privea umerii goi lipindu-se
de scaunul din piele [i sânii ce i se conturau perfect prin ]es`tura
rochiei care fusese tema discu]iei lor.

40 SANDRA LEWIS



M`car picioarele \i erau ascunse. De[i rochia, adånc cr`pat`,
\i dezvelise mai bine de jum`tate de picior când se urcase \n
limuzin`, ea avusese grij` s` rectifice acest neajuns când se
a[ezase.

Atunci fusese prima dat` când v`zuse zâmbetul acela abia
perceptibil, [i, de[i ma[ina era dotat` cu aer condi]ionat, un val
de c`ldur` o cuprinsese.

Rochia marcase o prim` rund` a unei confrunt`ri pe care ea
era decis` s` n-o continue. Fusese doar un incident f`r` prea
mare importan]`, mai ales prin compara]ie cu cadoul lui Fier
pentru Grace, dar Fier câ[tigase, a[a cum, b`nuia Kyle, ar fi
câ[tigat orice confruntare de voin]e, oricât de banal` ar fi fost
problema. Acum domina cu figura-i impresionant` micul coridor
\n care se aflau.

– Noapte bun`, domni[oar` Haultain! Cred c` va trebui s-o
conving pe colega mea s` le invite mai des pe frumoasele sale
fiice! Era un compliment de actor, f`cut din zbor, \n drum spre
autobuzul care \l ducea la so]ia [i familia lui. Acest compliment
arunc` o umbr` de r`utate pe fa]a lui Grace. Ea era fiica fru-
moas` a familiei.

– Haide]i! ordon` ea brusc. S` mergem, mama ne a[teapt`.
Fier nu zise nimic. Amuzamentul s`u t`cut era ceea ce f`cu ca

obrazul lui Kyle s` ia foc \n drumul lor spre cabina Theei.
Abia dup` ce Grace a b`tut la u[` [i a deschis-o, obrazul a

\ncetat s`-i ard`. Ar fi putut un b`rbat s` mai aib`  ochi [i pentru
altcineva când o vedea pe Thea Robertson pentru prima oar`?

– Scumpa mea! Intr`! Thea se relaxa \n imensul [ezlong care
avea loc \n orice cabin` i-ar fi fost rezervat` Theei, [i asta con-
form contractului ei. Cu o mân` ]inea un pahar pe jum`tate plin
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cu [ampanie.  Pielea alb` ca laptele a måinii contrasts cu albas-
trul-\nchis al costumului \n stilul Greciei antice. O alt` clauz` \n
contractul Theei era ca toate costumele ei s` fie f`cute la
comand`. Cel pe care-l purta venea tocmai de la Paris. Dar nu
erau numai rochia, tenul perfect sau chipul frumos determi-
nante ale primei impresii, ci Thea cu totul, a[a cum domina ea
cu gra]ie fundalul de flori, reflectate [i rereflectate \n oglinzile de
pe tavan. Luminile str`lucitoare din jurul oglinzii erau stinse.
Camera era doar un pic luminat`, ceea ce \i conferea Theei alura
Cleopatrei, a Josephinei sau a lui Mata Hari, oricare din ele ar fi
putut s` poarte acea coroan` fabuloas` din capul actri]ei.

Nici nu era de mirare c` \n spatele ei se sim]ea o \nte]ire a res-
pira]iei! Ea care o cuno[tea pe Thea, [i tot \[i ]inu respira]ia cånd
o rev`zu.

– Draga mea, ai fost minunat`! Grace se apropie de Thea [i
\[i lipi obrazul de cel al mamei sale. Astfel, \n oglinzile de pe
tavan, ap`ru o a doua femeie frumoas`.

– Chiar a[a? Thea p`rea surprins`. Mi s-a p`rut c` am jucat
pu]in cam tensionat`. Privirea \i c`zu asupra lui Fier [i c`p`t` un
aer \ntreb`tor.

– A]i fost magnific`, doamn` Robertson! Fier trecu pe lång`
Kyle [i se apropie de actri]`; oglinda se \ntunec`.

– |mi face pl`cere s` primesc astfel de complimente, de[i nu
este chiar \n totalitate adev`rat. Thea ridic` privirea [i continu`
sec: Ca oric`rei femei, \mi plac complimentele, dar nu [i când
ochii persoanei respective \mi spun altceva.

– Atunci s` ne limit`m la a spune c` a]i fost foarte bun`, e mai
bine a[a? Kyle percepu schimbarea tonalit`]ii \n vocea lui Fier.
Respect.
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– Bine, s` spunem. Thea nu-[i lu` ochii c`prui de la el. Cine
este acest b`rbat sincer pe care l-ai adus s` m` critice? o \ntreb`
ea pe Grace.

– Mam`, el este Fier Cailloux…
– Fiul Altheei, o \ntrerupse Thea. Da, zâmbi ea, tu e[ti. Mama

ta a avut \ntotdeauna gust \n materie de b`rba]i, din cauza asta a
refuzat cererea \n c`s`torie a lui Ash. Gânde[te-te c` nu am mai
fi acum aici dac` n-ar fi f`cut-o! {i b`nuiesc c` a f`cut tot ce i-a
stat ei \n putin]` ca singurul ei fiu s` ias` la fel de reu[it ca tat`l
s`u. A[a era Althea, se târguia cu Dumnezeu ca s` ob]in` ceea
ce-[i dorea! Presupun c`-i semeni leit tat`lui t`u, nu-i a[a?
ad`ug` ea scurt.

– Cu excep]ia ochilor, r`spunse Fier amuzat.
– Da… Thea c`zuse pe gânduri. Cu excep]ia ochilor,

bine\n]eles!… Nu a[a se \ntåmpl` \ntotdeauna? {i acum, dragii
mei… se p`rea c` pentru Thea era destul de greu s`-[i ias` din
rol… unde mergem? Am un tån`r care m` a[teapt` la Gerry’s,
a[a c` dac`… Thea se opri. Dar cine este … ? \ntreb` Thea
\ntorcåndu-se spre Kyle care \nc` st`tea \n dreptul u[ii. Nu putea
distinge f`r` ochelari chipul persoanei din penumbr` [i era mult
prea plin` de ea ca s`-[i recunoasc` „defectul” \n public.

– Eu sunt, mam`. Kyle se apropie cuminte, devenind o a
patra imagine \n oglind`: dou` femei blonde, una brunet` [i un
b`rbat care domina cu statura lui \ntreaga \nc`pere.

– Kyle?! Ne\ncrederea Theei nu era pref`cut`. Nu se poate…
nu-mi vine s` cred! Ce-ai p`]it?

– Nu-]i place? |[i sim]i deodat` gåtul [i umerii foarte la vedere
[i \ncerc` instinctiv s`-[i acopere o parte din decolteu ridicånd o
mån` la nivelul gâtului.

UN DOMN MISTERIOS 43



– Nu e vorba c` nu-mi place, r`spunse Thea, \ndoiala st`ruin-
du-i totu[i \n voce, dar ar`]i…

– Diferit, se b`g` \n vorb` Fier. Am decis ca \n seara asta sora
CEA MARE s` fac` ravagii \n ora[!

– {i pot spune c` ai reu[it! zise Thea, aruncându-i o privire
cu coada ochiului. Nu mi-am recunoscut propriul copil!

– Dar uite ce am primit EU de la Fier! Grace se plictisise de
statutul de outsider, statut cu care nu era obi[nuit`, cu atåt mai
pu]in \ntr-o discu]ie care avea \n prim-plan o alt` femeie. Nimeni
nu mi-a mai d`ruit camelii vreodat`, spuse ea aplecând capul
pentru ca Thea s` poat` admira delicata coroni]`.

– Scumpa mea, \mi pare r`u, dar cred c` am f`cut ceva
nechibzuit! |n cabina plin` cu flori, vocea Theei capt` aten]ia lui
Kyle. Ea nu-[i cerea niciodat` scuze. Kyle \[i revenise prompt din
reverie [i acum a[tepta continuarea. Când am primit mesajul c`
veni]i \n seara asta, am f`cut ceva ce probabil nu trebuia s` fi
f`cut: l-am chemat pe Alex.

– Ce-ai f`cut?! Grace era consternat` [i ceva o f`cu pe Kyle s`
se uite la Fier. Fa]a lui era de necitit.

– L-am sunat pe Alex, repet` Thea, [i i-am spus s` vin` aici.
– Mam` cum ai putut s` faci a[a ceva?!
– Scumpa mea… Tonul Theei p`rea a preg`ti un avertis-

ment… nu po]i trece prin via]` strângând cioburile c`sniciilor
tale. Cea cu Philip s-a terminat, nu mai ai ce face \n privin]a ei.
Probabil c` prima gre[eal` a fost c` te-ai m`ritat cu el, n-ar fi tre-
buit s` faci acest pas. |n acela[i moment Kyle observ` o reac]ie
pe fa]a lui Fier: o privire scurt` de la Thea la Grace. Afla lucruri
pe care nici chiar el nu le [tia… Te iube[te, Grace, chiar te
iube[te!  Thea nu-i d`du lui Grace ocazia s` nege. {i tu nici nu ai
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dat c`sniciei voastre vreo [ans`. Sub acea masc` de por]elan, pe
fa]a Theei se citea \ngrijorarea. L-am invitat [i o s` \ncerci m`car
s` fii dr`gu]` cu el. Telefonul de filde[ de pe masa de toalet` de
lâng` ea \ncepu s` sune. Trebuie s` fie portarul care m` anun]`
c` a ajuns.

Pa[ii lui Alexei Orsinski pe coridor, apropiindu-se, aduser` o
\nc`rc`tur` \n plus de tensiune \n cabin`. Intr`. Cât timp fu
prezentat lui Fier, st`tu \n]epat [i ostil, pentru ca apoi s` se
\ntoarc` spre Grace, sim]indu-[i teritoriul amenin]at.

– Grace! Fa]a i se lumin`.
– Alex. Grace abia \l b`g` \n seam`.
Fier \ns` avu reac]ia opus` celei a lui Grace. Lui Kyle nu-i

sc`p` interesul cu care el urm`rea \ntålnirea dintre cei doi. Oare
ce \i trecea prin cap? se \ntreb` ea. Nimic pl`cut, luând \n con-
siderare expresia de pe fa]a lui. Avusese deja primul [oc când
aflase c` Grace mai fusese m`ritat` o dat`. Ce credea el despre
aceast` situa]ie?

– {i acum, copii mei – \n ciuda atmosferei foarte tensionate
din camer`, Thea p`rea satisf`cut` – este timpul s` plec`m.

Au mers la Gerry’s, bar [i club de noapte de pe bulevardul
Shaftesbury, \n centrul Londrei, unde ultima achizi]ie a Theei
\i a[tepta. Studiindu-l pe tân`rul cu p`rul castaniu, ciufulit
care o privea cu adora]ie pe Thea, lui Kyle i se p`ru c`
reg`se[te ceva din privirea unui cocker spaniel care \[i
a[teapt` docil st`pånul. Nu se putu ab]ine s` nu se \ntrebe ce
s-ar fi \ntâmplat dac` \n locul acestui tån`r, de fapt dac` \n
locul tuturor acestor tineri, Thea ar fi dat peste un b`rbat care
s` nu se lase dominat, care s` domine el. A[a ca Fier, de
exemplu.
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Rochia neagr` o f`cea s` se simt` privit`, ceea ce o stânjenea
din cale-afar`. Un fior \i str`b`tu [ira spin`rii când \[i \ntoarse
privirile [i \l v`zu pe Fier cu ochii a]inti]i asupra ei.

– |]i este frig? \l auzi ea \ntrebând, vocea abia r`zbindu-i prin
muzica asurzitoare.

– Nu, sun` r`spunsul mai degrab` a suspin. |i \ntoarse pre-
caut` spatele, jucându-se cu piciorul paharului de brandy.

El era la fel de ner`bd`tor s` plece ca [i ea, [i de ce n-ar fi fost?
Muzica ritmat` fu \nlocuit` de o melodie lent`. Vedea o Grace
re]inut` \n bra]ele lui Alex, parc` \ncercând s` scape. Cameliile
\ncepuser` s`-[i piard` din prospe]ime din cauza c`ldurii [i a
zgomotului. Nu era de mirare c` b`rbatul care i le d`ruise era a[a
dornic s` plece. El aflase c` exista un Alexei, dar nu ar fi avut
cum s` [tie c` avea s` apar` [i el acolo.

– Dansezi? De[i ea nu-l v`zuse, nici m`car nu-l auzise
mi[cându-se de la locul lui, Fier era acum \n spatele scaunului ei. 

– Nu, nu dansez. Se \ndep`rt` instinctiv de mâinile lui care se
\ntinseser` spre um`rul ei gol.

– |nseamn` c` suntem doi care nu prea dans`m, r`spunse el
\ncet. Dar cred c` ne vom descurca!

Ringul parc` \ncepuse s` se apropie de ei. Singurele lucruri
pe care le mai percepea ca fiind reale erau atingerea mâinii lui
Fier pe bra]ul ei [i tremurul care \i cuprinsese \ntreg corpul din
momentul \n care o \ntorsese u[or cu fa]a spre el. |n aceea[i
clip` sim]ise sângele urcându-i \n obraji. Chiar [i luminile con-
spirau \mpotriva ei; se \ndulciser` [i \ncremeniser` locului, com-
pletând atmosfera creat` de muzica lent`. Repira]ia lui \n p`rul
ei \i \mpr`[tie câteva [uvi]e pe frunte, iar mâna care poposise pe
nesim]ite pe spatele ei gol o f`cu s` simt` un val de c`ldur`
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inundându-i pieptul. El conducea \ncet, f`când ca picioarele ei
s` se mi[te automat \n ritmul delicat al muzicii. I se t`iase respi-
ra]ia, dar nimic din toate astea nu mai conta. Conta doar c`
mâinile ei ajunseser` cumva pe dup` gâtul lui, dosul lor
atingând u[or p`rul lui aspru, iar bra]ele lui, pe care le sim]ea
cuprinzând-o prin m`tasea sub]ire a rochiei, o strângeau la
pieptul lui.

Mi[carea f`cea camera s` se \nvârteasc` cu \ncetinitorul \n
jurul ei. Acum o vedea peste um`rul lui pe Thea, iar \n spatele ei
pe Grace. Grace era geloas`, realiz` dintr-o dat` Kyle. {tia foarte
bine acea privire: gura dreapt` [i expresia mohorât` de pe fa]a
ei. Alex o adora [i i-o demonstra cu prisosin]`, dar pentru ea nu
era de ajuns.

– De când este sora ta separat` de so]ul ei? Realitatea o izbi
pe Kyle ca o dalt` de ghea]`, când \ntrebarea se rostogoli de pe
buzele lui Fier asurzitor, parc` venind din alt` lume. {i el \i
observase pe Alex [i Grace.

– Din prim`var`. Mâinile ei nu mai atingeau p`rul lui, iar cei
câ]iva centimetri dintre ei deveniser` parc` metri \ntregi când
capul lui se aplecase s` pun` \ntrebarea.

– {i cât de des se \ntâlnesc? |ntrebarea lui p`strase tonul de
simpl` conversa]ie, nu sunase nicidecum a fi pus` din interes;
Thea nu era, deci, singurul actor din familie.

– Nu foarte des. Kyle ar fi dat orice ca ghimpele din pieptul
ei s` dispar`. Ai v`zut reac]ia de mai devreme a lui Grace. Kyle
hot`râse s` r`spund` cât se poate de sincer. Sinceritatea era tot
ceea ce-i mai r`m`sese, pe lâng` capacitatea de a bate la ma[in`
[i de a ]ine registrele. Ea n-a [tiut c` mama l-a invitat pe Alex \n
seara aceasta.

UN DOMN MISTERIOS 47



– Dar se v`d de câte ori vrea Orsinski. Era o afirma]ie, nu o \ntrebare.
– Da, cred c` da. Dregându-[i vocea, repet`: Da, da.
– Orsinski locuie[te \n Anglia? Privirea ochilor lui alba[tri se

pierduse deasupra capului ei.
– Nu, nu chiar. Familia lui a venit din Rusia \n timpul

revolu]iei. Au o cas` la Paris [i una la Cannes.
– Ah, da, faimoasa vil` cu trofee de vân`toare pe pere]i! {i-a

reamintit [i acest detaliu… Bine\n]eles!… A[a cum orice
b`rbat \[i aminte[te orice am`nunt legat de Grace. {i sunt
c`s`tori]i de… |ntrebarea r`m`sese plutind printre acordurile
melodiei.

– De doi ani. Se c`s`toriser` dup` ritul Bisericii Ortodoxe
Ruse. Kyle fusese acolo. O ceremonie superb`, lumân`rile [i
cununiile, jur`mintele de credin]` [i fericirea lui Grace. Radiase
de-a lungul \ntregii ceremonii. Dar nu era nevoie s` intre \n
atâtea am`nunte.

– Dar Orsinski nu a fost primul ei so]? |ntrebarea veni ca din
tun.

– Nu. De ce nu \nceta s` \ntrebe despre Grace? Chiar credea
c` ea nu [i-a dat deja seama c` este interesat de sora ei? Kyle se
\mpiedic` de piciorul lui. |mi pare r`u, se scuz` stânjenit`.

– De ce s`-]i par` r`u? Ochii lui sclipeau \n lumina difuz`; \i
aminteau lui Kyle de unul dintre magnificele safire Fabergé din
colec]ia familiei Orsinski, pe care le purtase Grace la nunt`. Doar
dansez cu cea mai frumoas` femeie din \nc`pere, de ce s` te
scuzi?

Complimentul nu \nsemna de fapt nimic, vorbe goale, desti-
nate s`-[i râd` de ea. Urm`torul [ir de \ntreb`ri avea s`
dovedeasc` acest lucru cu vârf [i \ndesat.
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– Spune-mi, continu  ̀el, dac  ̀vând Dovercourt-ul ce se va \ntâmpla?
– Cu Grace, vrei s` spui? Fusese un comentariu gratuit; \[i

d`duse seama de acest lucru când \i observ` expresia fe]ei. Nu
[tiu. Ridic` din umeri [i sim]i rochia neagr` de m`tase alunecân-
du-i pe spatele gol. Cred c` s-ar putea \ntoarce la Alex. Bra]ele
lui se strânser` \n jurul ei: un alt cuplu dansa aproape de ei. Sau
poate c` Thea i-ar face o rent` lunar` ca s` \nchirieze un aparta-
ment \n Londra.

– |n]eleg. Bra]ele lui se relaxar`. Dar tu, schimb` el subiectul,
dac` vând Dovercourt-ul, tu ce vei face?

– M` voi descurca eu. Kyle \n`l]` cu mândrie capul. Probabil
va trebui s` m` mut la Londra [i s`-mi g`sesc o slujb` de birou.
Am ceva abilit`]i, s` [tii!

– Ah, da, independenta domni[oar` Kyle Haultain! Deodat`
accentul lui devenise mai mult fran]uzesc decât englezesc; [uie-
ratul latin atât de senzual o f`cu pe Kyle s` se \nfioare.
Amândurora le curgea sânge fran]uzesc \n vene; al lui amestecat
cu cel indian, iar al ei de la cavalerul din vechime care
desc`lecase al`turi de William Cuceritorul. Spune-mi, muzica se
opri [i vocea lui se auzi limpede \n lini[tea \nc`perii, crezi c` sora
ta se \ntoarce la so]ul ei dac` eu vând Dovercourt-ul?

– Nu m` intereseaz` cât de mult insist` Thea sau cât de bun
se presupune c` este Alex pentru mine, nu m` voi \ntoarce la el!
Nu! Nu! {i iar nu! Este via]a mea [i nimeni nu-mi va spune cum
s` mi-o tr`iesc! Buzele lui Grace se ]uguiaser` [i fa]a ei ca de
copil, a[a cum ar`ta diminea]a, \nainte de micul dejun, f`r`
machiaj, era podidit` de lacrimi, lacrimi sincere, care \i curgeau
nest`pânit pe obraji.
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Ajunseser` acas` cu mult dup` ora trei. Ultima zi a lui Fier
la Dovercourt debutase deja \ntr-o not` cât se poate de r`u-
prevestitoare [i totul p`rea s` indice c` va continua \n
aceea[i manier`. Era opt [i jum`tate [i Kyle se sim]ea deja
amor]it`.

– Nimeni nu \ncearc` s` te fac` s` te \ntorci la Alex, spuse ea
obosit`. Thea crede doar c` trebuie s` mai dai o [ans` c`sniciei
tale.

„ Str`duie[te-te mai mult ! „ , era de fapt ceea ce spusese cu
hot`râre Thea când r`m`seser` doar ele trei \n toalet` \nainte de a
p`r`si restaurantul. „ Str`duie[te-te mai mult [i maturizeaz`-te !“
fuseser` mai exact cuvintele Theei.

– Nu [tiu de ce crede ea c` poate s`-mi spun` mie cum s`-mi
tr`iesc via]a!? r`bufni Grace sup`rat`… C` doar ea este cea care
l-a p`r`sit pe tata, \n fond; iar acel Roger Cum-\l-cheam` pe care
l-a târât dup` ea toat` seara este doar sfâr[itul amar al \ntregii
pove[ti. M` \ntreb cât crede iubita noastr` mam` c` va dura
aceast` aventur`! continu` ea dispre]uitor. Dac` \i este a[a drag
Alex, de ce nu-l ia ea pentru sine? Cel pu]in el are o anumit`
vârst`, care o dep`[e[te pe a unora dintre b`rba]ii cu care umbl`!

– Grace! Kyle era [ocat`.
– Da, [tiu, [tiu! Nu trebuie s` crezi tot ceea ce se scrie \n

ziare! Grace avu bunul sim] s` par` c` \i pare r`u de ultimele
cuvinte. {i [tiu c` \mi vrea binele, f` ce-]i spun, nu ceea ce fac eu,
ceva \n genul `sta. Dar nu-mi place s` mi se spun` ce lucruri sunt
bune pentru mine [i ce ar trebui s` fac! Oh, nu [tiu! Starea ei de
spirit se schimb` brusc [i oft`. Dac` Alex ar fi \ntotdeauna a[a
cum a fost asear` poate m-a[ mai gândi, se lumin` ea. Ai v`zut
cât de gelos era pe Fier?
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Da, v`zuse. Alex se \ncrunta de fiecare dat` când d`dea cu
ochii de Fier. Dar \l v`zuse [i pe Fier, care, dac` nu era gelos, era
cel pu]in preocupat. Stând la mas`, ochii lui scrut`tori \i
cercetau când pe unul, când pe cel`lalt.

Singura dat` când l`sase jos masca aceasta impenetrabil` [i se
ab]inuse a mai face specula]ii fusese când dansase cu Thea, cufun-
dat fiind \n alt gen de discu]ie. P`ruser` s` fi purtat o conversa]ie
pl`cut` pentru amândoi; Thea cel pu]in radia de fericire la ie[irea
de pe ring, iar Fier zâmbea larg, ar`tându-[i din]ii albi când se \ntor-
seser` la mas`. Ceva aranjaser` ei [i amândoi p`reau foarte satisf`cu]i
de ceea ce conveniser`, dar dac` era legat de Dovercourt sau de ceva
mult mai personal, asta nu se [tia, nu d`duser` nici un indiciu.

Thea plecase de \ndat` ce se sp`rsese petrecerea spre aparta-
mentul ei din Mayfair, \mpreun` cu tân`rul ei, \n timp ce Fier,
Kyle [i Grace se cufundaser` \n t`cere mai tot drumul spre cas`.
|n aceast` diminea]` el urma s` le spun` ce se va alege de mo[ie,
iar dup`-amiaz` trebuia s` plece. De[i era o diminea]` \nsorit`,
Kyle se \nfior`. Se \ntinse dup` cafetier`. 

– Pune-mi [i mie, dac` tot te-ai \ntins. Fier ap`ru \n timp ce
ea turna cafea \n ce[ti. Mâna ei tres`ri, iar pe fa]a de mas` alb`
ap`ru o pat` maronie.

– Bine\n]eles. Ochii ei fixar` pata care se \ntindea \ncet, trase
cea de-a doua cea[c` spre ea [i \ncepu s` toarne [i \n ea cafea
fierbinte. |i era greu s`-[i st`pâneasc` tremurul mâinii, pulsul \l
sim]ea pân` \n gât. Gândul c` ar putea pierde Dovercourt-ul o
sup`rase \ntotdeauna, dar niciodat` a[a de tare.

– Ce s-a \ntâmplat? Pari sup`rat`, i se adres` Fier lui Grace.
Kyle \i \ntinse cea[ca de cafea, f`r` ca ochii ei s` se ridice mai

sus de nivelul mâinii lui \ntinse.
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– Sunt sup`rat`. Mama m` tot bate la cap! |n vocea lui Grace
se sim]i o schimbare de ton. |n loc de irascibilitate ap`ru
dezn`dejdea unei biete fete ne\n]elese, \n c`utare de ajutor.

– Serios? De ce? 
– Mama insist` c` ar trebui s` m` \ntorc la Alex! 
– {i o s` te \ntorci la el? La Orsinski? Necesitatea imperioas` de

a primi r`spuns pe care o sim]ise \n aceast` \ntrebare o f`cu pe
Kyle s` ridice privirea, \n ciuda faptului c` nu-[i dorea acest lucru.

Ochii lui Fier erau fixa]i asupra lui Grace, ca [i cum mai mult
decât viitorul ei ar fi depins de r`spunsul pe care urma s`-l
primeasc` de la ea. Era aceea[i \ntrebare care \i fusese adresat`
lui Kyle cu o sear` \nainte, [i la care aceasta din urm` nu putuse
s`-i dea vreun r`spuns.

– Nu, niciodat`! Nici \ntr-un milion de ani! Grace \i
r`spunsese mai categoric decât ar fi putut el spera vreodat` [i
ridicase cu \ndârjire b`rbia, mai  frumoas` fiind ca niciodat`. Era
de remarcat pân` [i faptul c` ea f`cuse efortul s` se trezeasc` de
diminea]` [i s` coboare la micul dejun, cu acel neglijeu aruncat
la \ntâmplare pe ea. Ridic` cu un gest dramatic o mân` [i con-
tinu`: Mai bine mor de foame!

Nici nu fu de mirare c` dintr-o dat` Fier p`ru mai relaxat. Sau cel
pu]in acel zâmbet care-i mijise \n col]ul ochilor nu era lucru de mirare.

– M` \ndoiesc c` vei ajunge \ntr-o astfel de situa]ie, o asigur`
el. Iar acum, [tiindu-v` planurile, decizia pe care am luat-o se
justific` cum nu se poate mai bine.

{tia ce avea de f`cut cu privire la Dovercourt. |n camer` se
l`s` o lini[te deplin`. Chiar [i Grace p`rea molipsit` de aceast`
a[teptare \nfrigurat`. Sosise momentul adev`rului, momentul \n
care se decidea via]a lor.
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– Am hot`rât s` nu vând, spuse el \ncet. Planurile mele de
plecare \napoi \n Canada nu s-au schimbat, dar, deocamdat`,
nimic nu se va schimba la Dovercourt.

– Nimic? Kyle fu prima care \[i rec`p`t` graiul. Fier \i arunc`
o privire. Fusese [i ea acolo, \n camer`, de la \nceput?

– Da, cu o singur` excep]ie. Auzind acest lucru, Kyle \nghi]i
\n sec [i-[i sim]i inima tres`rind. Dovercourt-ul va r`mâne la fel,
familiile Sully [i Gibson vor r`mâne la fermele lor, doar ea [i
Grace vor trebui s` plece. {tiuse ea c` s` nu se schimbe chiar
nimic ar fi fost prea frumos ca s` fie adev`rat. {i era numai din
pricina lui Grace. F`r` Dovercourt [i f`r` Alex, Grace nu avea alt`
alternativ` decât s` apeleze la Fier. Dar Fier continu`: De acum,
banii necesari pentru Dovercourt nu vor mai veni de la Thea, ci
de la mine. Mama voastr` nu va mai avea nici un fel de obliga]ie
financiar`.

– Dar… Kyle t`cu [i ochii lui se \ntoarser` spre ea. Noi
putem r`mâne \n continuare aici?

– Bine\n]eles!
– {i faci toate astea pe degeaba? Grace era \ncântat`. Nu vrei

absolut nimic \n schimb?
– Oh, nu m-a[ aventura s` afirm a[a ceva. Fier se \ntoarse din

nou spre Grace, l`sând-o pe Kyle cu impresia confuz` c`
descifrase pe fa]a lui un zâmbet numai par]ial: gura p`ruse a
schi]a ceva, dar ochii nu p`strau nici urm` de zâmbet. Sunt sigur
c` \ntr-o bun` zi se va g`si ceva cu care m` ve]i ajuta voi pe mine!



Capitolul 4

Fâ[ia de cer care umplea cu un albastru \nghe]at \ntreaga
\nc`pere prin fereastra \nalt`, t`iat` \n peretele camerei de la
podea la tavan, \i d`dea lui Kyle impresia c` zboar`, c`
plute[te [i ea undeva printre norii pufo[i care b`teau \n geam.
Se trezise dis-de-diminea]` [i r`m`sese vr`jit` de spectacolul
prim`v`ratic pe care \l oferea natura la acea or` matinal`.
Prim`vara era \nc` destul de departe de cuibul de vulturi din
Mun]ii Stânco[i Canadieni. Z`pada \nc` dormita sub copacii
din fa]a casei, cât [i pe piscurile ce str`juiau linia orizontului.
Flori de ghea]` \mpodobeau geamul exterior, iar imaginea
cerului albastru-argintiu \n]epenise \n acea nemi[care mut`
care-i d`dea impresia c` r`m`sese singur`, pierdut` \n acea
pustietate alb`.

– Dori]i ceai, domni]`? Se r`suci brusc pe c`lcâie, cu inima
tres`rindu-i speriat` când auzi vocea omule]ului care-i ]inuse u[a
de la elicopter când coborâse. Capul lui abia dac`-i ajungea pân`
la umeri.



– Da… da, v` rog. Prins` de vraja naturii, ea \nc` nu se
dezmeticise când b`rbatul deschise larg u[a [i pe lâng` el trecu
servitoarea cu o tav` plin` pe care o a[ez` pe m`su]a joas` din
fa]a [emineului.

– Este ceai de vân`toare, explic` el, observând reac]ia ei la
tava plin` cu bun`t`]i. O s` v` obi[nui]i! continu` zâmbind.

Ba nu se va obi[nui niciodat`. Cum s-ar fi putut obi[nui vre-
odat` ca cineva s-o scoat` din lumea ei, pe care o [tia de o via]`
[i s-o exileze \ntr-una nou`, str`in` ei [i atât de ciudat`.

„ Faucon d’Or „ – {oimul de aur – un refugiu montan luxos,
aflat \n s`lb`ticie, \n s`lb`ticia lui Fier Cailloux.

– Dac` mai dori]i ceva, suna]i. Omule]ul ar`t` cu capul spre
un cordon ata[at probabil unui clopo]el, atârnat lâng` c`minul
de piatr`. Era un b`rbat \n vârst`, cu fa]a \ncre]it` de riduri –
avea [i el ceva str`mo[i indieni, b`nuia Kyle – cu picioarele un
pic cr`c`nate \mbr`cate \n pantaloni de denim. }inuta \i era
completat` de o c`ma[` decolorat` de purtare.

– Da, ar fi ceva. Cuvintele ei \l oprir` din drumul spre u[`.
P`rea o persoan` prietenoas`, spre deosebire de ceilal]i
oameni pe care-i \ntâlnise de când Boeing-ul 747 aterizase pe
pista din Edmonton. To]i fuseser` cât se poate de politico[i,
nimic mai mult. Doar acest b`rbat parc` \[i d`duse seama [i
chiar \i p`sase sincer de persoana ei \ndeajuns de mult \ncât
s`-l preocupe s-o fac` s` se simt` cât de cât c` ar avea o com-
panie \n aceast` lume pustie. A]i putea s`-mi spune]i când se
\ntoarce domnul Cailloux, domnule…? Se opri dintr-o dat`.
Nu-i [tia numele.

– Mace. Doar Mace, r`spunse el pe un ton firesc. Nu, nu [tiu.
Fier se va \ntoarce când va dori, probabil \nainte s` se \ntunece.
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„ Când va dori! „ Cuvintele acestea \i r`sunau lui Kyle \n
urechi \n timp ce Mace \nchidea u[a \n urma lui, l`sând-o \nc` o
dat` singur` \n acea \nc`pere, pierdut` \n fa]a acelei ferestre
uria[e. O afirma]ie care putea trece drept motto-ul lui Fier
Cailloux; cel pu]in \n ceea ce privea controlul pe care
mo[tenirea i-l d`dea asupra vie]ii ei [i a lui Grace.  

|ntoarse spatele orizontului ce o invadase prin fereastr` dup`
ce mai aruncase o privire asupra acelui lan] nesfâr[it de mun]i,
travers` camera [i \[i turn` ni[te ceai. Pe tav` nu se g`sea lapte,
doar plicule]e de ceai, dar era bun, un ceai aromat, cu un gust
slab de l`mâie. St`tea \n fa]a focului care ardea \n c`min, ]inând
cu ambele mâini cea[ca fierbinte de ceai.

Fier le l`sase, pe ea [i pe sora ei, singure la Dovercourt toat`
iarna. „ A[a dorise el. „ Apoi, tocmai când totul p`rea c` se va
re\ntoarce la normal, c` vie]ile lor \[i vor relua cursul obi[nuit de
dinainte de apari]ia lui nedorit`, tocmai atunci el decisese s`
arunce bomba.

Ted Sully, care abia terminase un colegiu de agricultur` [i
care nu avea alt` [ans` s`-[i g`seasc` ceva de lucru decât dac`
avea s` preia ferma tat`lui s`u, va prelua conducerea mo[iei [i se
va ocupa de acum \ncolo de administrarea ei. Kyle avea s` vin`
\n Canada.

Imediat [i f`r` nici o alt` explica]ie. Totul se rezolvase
prin telefon. Nici m`car nu vorbise cu ea, ci cu avocatul
mo[iei.

Kyle era sigur` c`, pe termen lung, nu va ie[i nimic bun din
toat` afacerea asta. B`trânul Frank Sully nu va fi niciodat` de
acord s` primeasc` ordine, \n materie de agricultur`, de la fiul
s`u. Cât despre ea, s` mearg` \n Canada…!
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– E[ti sigur c` pe mine m` vrea? \l \ntrebase ea pe avocat.
– Nu cred c` poate fi vorba de nici o gre[eal`. Domnul

Cailloux a fost destul de clar, \i r`spunsese tot prin telefon vocea
oarecum ofensat` a celui \ntrebat. Un bilet de avion de la Londra
la Edmonton a fost rezervat pentru dumneavoastr`, s`pt`mâna
viitoare, mar]i. La clasa \ntâi, bine\n]eles, ad`ug` el ca [i cum a[a
ceva era evident. Ve]i fi a[teptat` la Edmonton. El citea din
noti]e. S-au f`cut deja aranjamentele necesare pentru viz` [i
bilet; num`rul cursei [i tot ce v` trebuie v-au fost deja trimise
prin po[t`.

Vocea continuase s`-i explice pe un ton sec condi]iile de ple-
care. Biblioteca se \nvârtea \n jurul ei, iar gândul c` va p`r`si
mar]ea aceea Dovercourt-ul pentru o perioad` lung` de timp
devenise, deja, un fapt cert, stabilit.

Dar de ce ea? De ce a vrut-o Fier pe ea? Pe Grace o admira el,
Grace care plecase de Cr`ciun [i \nc` mai colinda pe undeva prin
Europa, la schi, cu un grup de prieteni, niciodat` aceia[i. Kyle
\nc` \[i mai amintea expresia lui Fier când Grace \[i luase r`mas-
bun. Capul lui z`bovise deasupra ei câteva secunde [i tandru,
foarte tandru se aplecase [i o s`rutase pe obraz. |ncepând cu
tat`l lor care, când se apleca asupra p`tu]ului surorii ei, avea
aceea[i expresie pe fa]`, Kyle cuno[tea prea bine acea privire,
c`ci o v`zuse de-a lungul \ntregii ei vie]i la to]i b`rba]ii care \[i
luaser` vreodat` r`mas-bun de la Grace. Era un gest de omagiu
\nchinat frumuse]ii acesteia.

Pentru ea el nu avusese decât un banal „ la revedere ! „. O
sclipire, poate, a ochilor acelora azurii, o lic`rire ca o aluzie la
acele câteva momente petrecute \mpreun`, momente a c`ror
amintire [i acum o mai f`cea s` ro[easc`. Sim]ea cum \i arde
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pielea la amintirea degetelor lui hot`râte pe um`rul ei când \i
rupsese rochia crem, de tafta, sau atingându-i seduc`tor linia
gâtului \n acel meschin [antaj sentimental nerostit.

Trecuse, deja, un an de atunci? Vara se terminase, iarna tre-
cuse [i acum era prim`var`. A[a de mult trecuse de când
Mercedes-ul lui Fier p`r`sise \n tromb` aleea din fa]a
Dovercourt-ului [i ie[ise din via]a ei?

O singur` dat` \n tot acest timp avusese ve[ti de la el, de fapt,
nici m`car de la el, ci despre el. Citise despre el \n ziar. Un arti-
col \n sec]iunea financiar` din „Times” despre afaceri \n care ea
nici m`car nu [tia c` el este implicat, ceea ce \nt`rea pre-
supunerea lui Grace cum c` el \[i putea permite chiar mai mult
decât s` \ntre]in` Dovercourt-ul [i ranch-ul s`u canadian. Deci
ele nu aveau de ce s` se simt` \n plus acolo, avea destui bani ca
s` le ]in`.

Dar nici una dintre ele, nici m`car Grace, nu mai primise
nici o veste de la Fier de când acesta p`r`sise Dovercourt-ul.
Privind \napoi \n timp, parc` trecuse o eternitate sau doar o zi,
iar acum el nu se \ntorsese \n via]a ei, ci o convocase pe ea \n
via]a lui.

Avea nevoie de menajer` pentru ranch-ul lui de la „ Faucon
d’Or „; a[a s-ar fi interpretat mesajul lui transmis prin interme-
diar. {i unde s` caute \n alt` parte? Era de fapt o \ntrebare
retoric` prin care Kyle \[i explicase chemarea lui, dup` ce
dep`[ise [ocul ne\ncrederii \n ceea ce i se transmisese.

Grace era genul de om care s` ]in` servitoare, nu s`
slug`reasc` ea, nici m`car \n propria camer`. Kyle \[i amintea
certurile continue \ntre ea [i Grace care avea impresia c` a-[i face
ordine \n camer` nu era responsabilitatea ei. Kyle era cea capa-
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bil` s` \ntre]in` o cas` a[a de mare, cu proprietatea aferent` cu
tot, Kyle era cea care realiza c` ele aveau acum o obliga]ie moral`
fa]` de el.

Fier nu numai c` le \ntre]inuse o iarn` \ntreag`, dar, chiar
f`r` s` [tie, mai pl`tea \nc` [i prelungita vacan]` de schi a lui
Grace \n Europa. Pe lâng` biletul de avion, printre lucrurile pe
care i le trimisese Fier era [i un cec \n alb. Kyle \l completase [i
depusese banii \n contul lui Grace. Surorile Haultain aveau anu-
mite obliga]ii fa]` de Fier Cailloux, Kyle \[i d`dea seama de acest
lucru, iar acum venise momentul scaden]ei. Faptul c` trimisese
dup` ea era, nici mai mult, nici mai pu]in, decât o dovad` a aces-
tui fapt. {i cum pe Grace nimeni nu [i-ar fi putut-o imagina \n
postura de menajer`, nimic mai firesc decât s-o cheme pe sora
mai t`cut` [i mai ascult`toare, adic` pe ea.

Era o situa]ie de neconceput, dar el nu-i l`sase alternativ`
decât s-o accepte.

U[a din spatele ei se deschise \nc` o dat`, ceea ce o f`cu s` se
r`suceasc` pe c`lcâie, cu inima cât un purice. Era doar servi-
toarea, venise s` ia tava.

– S-a… Kyle \[i umezi buzele uscate de \nfrigurarea
a[tept`rii… S-a \ntors domnul Cailloux?

– Nu, domni]`. Fata \mpinse u[a cu um`rul. |l ve]i auzi când
va veni.

Ce \nsemna asta? Ar fi trebuit s` se \ntoarc` \n camera ei, sau
s` a[tepte acolo unde se afla? Ezita cu ochii la u[a care tocmai se
\nchisese. Ce vrusese fata s` spun` cu „ \l ve]i auzi „, c` doar Fier
se strecura \ncet, ca o pisic`. Asta [tia ea mai mult ca sigur. |[i
amintea. Izgoni repede alte amintiri care i se \ngr`m`deau \n
minte.
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Camera \n care se afla p`rea a fi un birou, poate chiar ceva
mai mult de atât. O canapea lung` [i câteva scaune joase [i
adânci a[ezate \n jurul m`su]ei de lemn masiv din fa]a [emineu-
lui, un birou \n col]ul opus al camerei [i câteva dulapuri consti-
tuiau mobilierul. Era camera unui b`rbat, \ntr-un fel o p`rticic`
din intimitatea lui. |n fa]a ferestrei uria[e care domina \nc`perea
[i o f`cea s` se contopeasc` cu infinitul de afar` trona un scaun
pe care foarte des st`tea cineva. Se puteau vedea linia trupului
\n pielea scaunului [i nu oricine ar fi putut fi acela care s` aib`
privilegiul s` st`pâneasc` s`lb`ticia de acolo, de sus, din acel jil],
asemeni unui vultur care scruteaz` dep`rt`rile din cuibul s`u.
„ Faucon d’Or „, [oimul de aur, [oimul care locuia aici avea ochii
azurii [i p`rul negru ca t`ciunele.

Zgomotul f`cut de elicea elicopterului, zgomot care-i devenise
familiar acum, de[i \i fusese total necunoscut pân` când ajunsese
la Edmonton, cu o or` sau dou` \n urm`, se auzea din ce \n ce
mai tare prin fereastr` [i o umbr` trecea peste cel mai apropiat
vârf de munte. Umbra care p`strase pentru câteva secunde o
tent` ro[iatic` \n lumina apusului de soare, disp`ru pentru c` eli-
copterul aterizeze pe locul special amenajat \n cadrul ranch-ului.

Kyle [tia c` se afl` la o or` de zbor de Edmonton, capitala
provinciei Alberta, [tia c` urcase undeva \n Mun]ii Stânco[i, câte-
va mile mai la nord de Banff [i Jasper, cele dou` mari rezerva]ii
[i  de Parcul Willmore Wilderness, dar, \n afar` de asta [i,
bine\n]eles, de faptul c` se afl` pe p`mânt canadian, nu prea [tia
unde este. Nu-i de mirare c` ea [i Grace z`boviser` \n zadar câte-
va ore bune \ncercând s` g`seasc` pe hart` acest loc, acum câte-
va luni când primiser` vestea c` Fier Cailloux, proprietarul
„ {oimului de Aur „ mo[tenise Dovercourt-ul .
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Pilotul elicopterului o informase c` nu aveai cum s` ajungi
acolo decât prin aer, cu schiurile sau cu bocancii de alpinist.
Fier era hot`rât s`-[i apere pustietatea de orice pericol de
\ntinare.

Deodat` lini[tea fu sfâ[iat` de voci de femei [i b`rba]i. Se dis-
cuta aprins, entuziast, [i pe cât de bru[te erau interpel`rile, pe
atât de depline erau [i t`cerile. Inima \i st`tu \n loc [i când se
\ntoarse v`zu c` u[a se deschisese, se \nchisese, iar acum Fier era
\n camer`.

– V`d c` e[ti aici. Vocea lui nu era o voce obi[nuit`. Uitase cât
de diferit suna, aproape imperceptibilul accent fran]uzesc. }i-ai
v`zut camera? Ai tot ce-]i trebuie?

– Da, \ncepuse ea nervos, dar continuarea r`bufnise numai \n
sufletul ei. „Nu, la naiba!”, nu avea tot ce-i trebuia. Avea tot drep-
tul la o explica]ie [i o va cere repede, pân` s` apuce cei doi ochi
de cobalt s`-i citeasc` gândurile. De fapt nu, nu am tot ce-mi tre-
buie! Vreau s` [tiu cu ce drepturi te crezi \mputernicit ca s` m`
aduci aici!

Zâmbetul \i dezveli din]ii albi, creând din nou acel contrast
cu tenul \ntunecat. Un lic`r misterios sclipi \n ochii azurii. Kyle
crezuse uitat` aceast` imagine, dar el \i r`m`sese foarte familiar,
prea familiar.

Probabil c` fusese la schi cu oaspe]ii s`i, oamenii aceia pe
care \i auzise ea.  Umerii la]i, abdomenul plat [i mu[chii puter-
nici ai bra]elor se ghiceau prin costumul de schi mulat; exact
cum [i-l amintea.

– Cu nici un drept. R`spunsul o lu` prin surprindere. Chiar
cu nici un drept. Dreptul era al t`u, continu` cu calmul s`u
obi[nuit, s` refuzi invita]ia mea.
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– Când toate detaliile erau deja puse la punct, pân` [i
rezervarea la avion, ce mai puteam s` fac? Ei nu-i venea s`
cread` ce-l auzea spunând. Fusese pus` \n fa]a faptului \mplinit,
i se d`duse nici mai mult nici mai pu]in decât un ultimatum. {i
ea acceptase…{ocul o \nfior` pe sub rochia cuminte de lân` pe
care o purta. Ea acceptase s` vin`! Unde disp`ruse mândria cu
care ea \ns`[i se l`udase c` [tie s` bat` la ma[in` [i s` ]in`
registrele? Ea \ns`[i i se pusese la dispozi]ie când \i spusese aces-
te lucruri, acolo, pe ringul de dans, pe fundalul ritmului aceluia
hipnotic. Dac` Dovercourt-ul va fi vândut, Grace va fi cea care va
suferi cel mai mult de pe urma acestei tranzac]ii, mai spusese.
Ea, Kyle, \[i putea g`si cu u[urin]` o slujb`. Dovercourt-ul nu
fusese vândut, ci dat pe mâna lui Ted Sully, ceea ce o l`sase pe
ea f`r` nimic de f`cut, iar slujba pe care urma s` [i-o ia… iat-o.

– Nu mi-am dat seama c` aveam de ales, murmur` ea. Dar
oare avea \ntr-adev`r de ales? Sau numai mintea ei refuzase s` ia
\n calcul alte op]iuni, pur [i simplu pentru c` aceasta era chiar
alegerea pe care dorea s` o fac`?

– Eu nu sunt „ st`pâni de sclavi „! replic` el repede. Orice alt`
p`rere ai avea tu despre mine este gre[it`. }i-am f`cut o
propunere de afaceri, pe care tu ai acceptat-o. Aveam nevoie
urgent` de cineva aici, [i tu mi-ai r`spuns la cerere.

Deodat`, orice \ndoial` a lui Kyle se risipi. Era \n c`utarea
unei menajere, pentru c`, din anumite motive, cea pe care o
avusese plecase. Bine\n]eles c` prima persoan` care-i venise \n
minte fusese ea. Iat` ce \l f`cuse s` se gândeasc` la ea pentru
prima oar` de când Mercedesul p`r`sise aleea de la Dovercourt.
Iar ea se gândise la el de mai multe ori decât ar fi fost dispus` s`
recunoasc` chiar [i fa]` de sine.
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Amintiri despre el erau peste tot: la Dovercourt, la ferme, \n
cas`, la micu]a cafenea pe lâng` care avea adesea drum. Rar se
\ntâmplase s` nu-[i aminteasc` de câteva ori de Fier Cailloux \n
decursul unei zile.

– Atunci, a fost gre[eala mea. Nu am \n]eles eu bine! spuse
ea. |mi pare r`u! 

Fier \i accept` f`r` nici un comentariu scuzele.
– Acum c` ne-am \n]eles, s` te punem la munc`.
Kyle sim]i un junghi de regret \n capul pieptului. Deci pân`

la urm` avea s` fie doar o slujb` [i nimic mai mult.
– Ai v`zut toat` casa? continu` el f`r` s` par` c` [i-a dat seama

ce exprima fa]a lui Kyle.
– Nu.
– Nu avem niciodat` mai mult de doisprezece oaspe]i deo-

dat`, continu` el lini[tit, iar personalul este constituit din trei-
zeci [i nou` de angaja]i. Tu \i vei avea \n subordine pe cei care
lucreaz` \n interior. Cuvintele care definesc „ Faucon d’Or „
sunt: „lux [i servicii impecabile”. Oaspe]ii no[tri pl`tesc bani grei
pentru privilegiul de a sta aici. „ Privilegiu „, gândi Kyle.
Deschisese u[a pustiet`]ii lui, doar pentru un num`r bine
chibzuit de persoane [i cerea o plat` pe m`sur` pentru compro-
misul pe care el se \ndurase s`-l fac`. Fier continu`: Asigur`m
condi]ii [i servicii demne de orice hotel de cinci stele, de ori-
unde din lume. Serviciile depind de anotimp: schi, pescuit,
c`l`rit. Respect`m cu sfin]enie intimitatea clientului. Traversase
camera [i  tr`sese de cordonul pe care Mace i-l ar`tase mai
devreme lui Kyle. |n calitate de gazd` [i de administrator, tu va
trebui s` faci \n a[a fel \ncât oaspe]ii s` se simt` ca acas`. Ai acor-
dul meu s` \ntreprinzi ce crezi de cuviin]` pentru a-]i \ndeplini
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datoria. Cin`m la opt. Kyle \l v`zu strâmbând din nas când d`du
cu ochii de rochia cafenie. {i trebuie s` te \mbraci pentru cin`.
{i acum – u[a din spatele lui se deschise \ncet, Mace \]i va ar`ta
restul casei.

{i asta era tot. O angajase pentru o urgen]`. Purtase aceast`
discu]ie cu ea –  dac` st`tea s` se gândeasc` mai bine, nici m`car
nu fusese o discu]ie, ci mai degrab` \i ]inuse un discurs –  doar
pentru a-[i reconfirma lui \nsu[i c` avusese \ntru totul dreptate
s` cread` c` ea nu va crâcni \n fa]a deciziei lui. 

De când coborâse din elicopter v`zuse doar exteriorul
ranch-ului, camera ei, dou` coridoare, sc`rile [i biroul lui Fier.
Acum fu uimit` s` constate cât de mare era de fapt. Nu era
grandios precum Dovercourt-ul, dar era construit parc` pentru a
]ine piept s`lb`ticiei \n mijlocul c`reia era amplasat. Casa era
construit` din bu[teni masivi, rotunji]i la col]uri [i trata]i
\mpotriva vremii neprielnice.

– I-au trebuit [efului patru ani. Toate materialele le-a adus cu
elicopterul sau cu caii, când era vreme bun`.

– Dar de ce a construit-o? Kyle se \ncrunta pe m`sur`
ce privirea ei se plimba prin spa]ioasa sal` folosit` ca
salon de primire sau de recreere, goal` acum, cu excep]ia
unui om \mbr`cat \n alb care, la acea or` lini[tit` când
invita]ii se preg`teau pentru cin`, strângea scrumierele [i
paharele.

– Nu [tiu. N-am \ntrebat niciodat`, r`spunse Mace scurt.
Bine\n]eles c` nu \ntrebase niciodat`! Unui om ca Fier nu-i

po]i cere s`-[i motiveze ac]iunile. Singurul mod \n care ai fi
putut afla era s`-]i spun` chiar el, dac` acest lucru s-ar fi \ntâm-
plat cumva. Kyle \[i plimb` mâna pe unul din bu[teni care intra
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\n alc`tuirea peretelui [i nu-i veni s` cread` cât de cald era, \n
ciuda gerului aspru de afar`. Iernile de aici erau foarte diferite
de cele cu care era ea obi[nuit`, iernile engleze[ti. Iat` unul
din primele lucruri pe care le observase când coborâse din eli-
copter [i pornise gr`bit` spre cas`, acesta [i aspectul exterior al
construc]iei, nuan]a argintie pe care o c`p`tase lemnul din
pricina condi]iilor atmosferice. La interior bu[tenii fuseser`
trata]i cu o substan]` care le conferea o str`lucire aparte.
Aceast` str`lucire reflecta lumina l`mpilor \mpr`[tiate \n toat`
acea sala imens`, dând impresia unei osmoze perfecte a
s`lb`ticiei cu luxul total.

Tavanul arcuit, sub form` de cupol`, din acela[i lemn
str`lucitor, trona deasupra \nc`perii, covorul dintr-o lân`
pufoas` \[i armoniza culorile cu cele ale draperiilor \nalte cât
camera, care acopereau \ntunericul ce \ncepea s` se lase dinco-
lo de uria[a fereastr` cu trei rânduri de geamuri.

– Ben, aceasta este domni[oara Haultain, Kyle, noul
nostru administrator. B`rbatul acela care \i ajungea doar
pân` la um`r, Mace, se p`rea c` se bucur` de anumite
drepturi, privilegii dac` ar putea s` le numeasc` a[a. Era
unul dintre angaja]i [i nu tocmai. Autoritatea cu care fu-
sese ea \nvestit` asupra personalului nu-l subordona [i pe
Mace. Nimeni nu-i spusese, dar ea \[i d`duse imediat
seama c` el era omul lui Fier, [i r`spundea numai \n fa]a
acestuia. Când Mace termin` prezent`rile, ea era deja con-
vins` de acest lucru. 

– Deci Marsha nu se mai \ntoarce? Cel c`ruia Mace i se
adresase cu Ben, se oprise din strânsul paharelor de cocteil [i se
uita curios la ea.
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– Se pare c` nu, r`spunse Mace. Pune prea multe \ntreb`ri,
ad`ug` el coborând tonul pentru a fi auzit doar de Kyle. Acum
unde s` te duc? Sunt câteva camere libere sus, cred c` ar fi mai
bine s` ]i le ar`t \ntâi pe acelea.

Coridoare, sc`ri, o buc`t`rie sclipitor de curat`, prezidat` de
un buc`tar francez; telex [i radio pentru comunicare
interna]ional` [i o secretar` de personal; ajutori de buc`tar, asis-
ten]i de administrator, servitoare [i cameriste. Camerele de
oape]i p`reau mai degrab` apartamente preziden]iale, fiecare cu
baia ei imens` [i luxos amenajat`. Un sistem subteran de
colectare a apei, grajduri \n fiecare arip` a ranch-ului, generator
central propriu [i alte câteva surse electrice auxiliare plus dou`
elicoptere Bell 206, cu câte opt locuri. Acestea erau dependin]ele
[i accesoriile cu care se putea l`uda „ Faucon d’Or „ ceea ce se [i
\ntâmplase prin cuvintele lui Mace [i prin ceea ce v`zuse Kyle de-a
lungul turului introductiv condus` de acesta. |i mai fusese dat s`
vad` fe]e, fe]e necunoscute, unele urându-i bun-venit, altele
curioase, ca a lui Ben, [i s` aud` numele Marsha pomenit de mai
multe ori, dar retezat de tot atâtea ori de Mace.

Kyle spera ca \ntr-o zi, chiar \ntr-o zi nu prea \ndep`rtat`, s`
ajung` [i ea la standardul \nalt de preg`tire [i eficien]` pe care
st`pânul acestui domeniu luxos \l cerea de la angaja]ii s`i, s`
\nve]e toate numele [i fe]ele, s` cunoasc` toate coridoarele [i
sc`rile, toate acestea s` fie bine fixate \n mintea ei acum vâjâind
de atâtea nout`]i. Pentru oaspe]ii extrem de boga]i va „slug`ri” [i
ea cu aceea[i sârguin]` [i pricepere pe care le \ntâlnise pe par-
cursul acestui periplu.

Dar pentru \nceput era de ajuns s` scoat` rochia aceea
modest`, de lân`, s` fac` un du[ \n baia dormitorului mai pu]in
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pre]ios ce \i fusese rezervat ei [i s`-i mul]umeasc` lui Dumnezeu
c` nu ap`ruse din nou Fier ca s-o \mbrace chiar el \n ceva care s-o
pun` \nc` o dat` \n lumina reflectoarelor, cum s-ar spune, s`
a]inteasc` to]i ochii asupra ei.  Avea un astfel de precedent [i nu
voia s-o p`]easc` din nou.

Privi la cadranul aurit al ceasului de mân`, un cadou primit
de la Grace [i Alex. Mai avea, dup` calculul ei, \n jur de zece
minute. Cina era la opt, dar un al [aselea sim] \i spunea c` Fier
o a[tepta s` coboare mai devreme pentru a primi \mpreun`
oaspe]ii.

Tr`gând aer \n piept, Kyle arunc` o ultim` privire la
rochia neagr` care \i scotea \n eviden]` toate formele [i ie[i
pe u[`.

– Bine! Cuvântul nu se auzise, dar se citise \n gestul aproba-
tor al lui Fier, când ea intrase \n sala de primire aproape goal`.
Dar el aprobase intui]ia ei de a cobor\ mai devreme [i nu felul \n
care ar`ta, se avertiz` Kyle. |n afar` de barmanul \mbr`cat \n alb,
Ben, ea [i Fier erau singuri \n \nc`pere. Un cuplu minunat, gata
s` \ntâmpine oaspe]ii.

„Dac` nu  se va rezolva nimic, va trebui s` te m`ri]i cu el,
asta-i tot!” De ce cuvintele frivole ale lui Grace \i r`sunar` \n
urechi \n acel moment, când Fier se apropia \ncet de ea? El \[i
schimbase costumul de schi cu un elegant costum negru, cum
nu se putea mai potrivit pentru o cin` preten]ioas`, cu papion
asortat [i c`ma[` str`lucitor de alb`.

– Ce vrei s` bei?
– Bere f`r` alcool. Ultimul lucru de care avea nevoie era s` se

ame]easc` consumând cine [tie ce b`utur` exotic`, mai ales c`
mâna lui pe um`rul ei \i d`duse deja sim]urile peste cap.
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Un alt gest de aprobare \n timp ce Ben se apropia cu o tav`
de argint pe care se afla un pahar de [ampanie pe jum`tate plin
cu un lichid auriu. Ni[te pa[i se auzir` pe treptele din spatele ei,
mâna de pe um`rul ei se \ncord`, iar seara \ncepu.

– Sir Geoffrey! Fier o \ntoarse u[or spre b`rbatul c`runt care
ajunsese \n capul sc`rilor. Sper c` nu v` resim]i]i dup` acea
nefericit` c`z`tur` de ast`zi! Ben, un Chivas pentru Sir Geoffrey.
|n timp ce a[tept`m v-o prezint pe Kyle Haultain!

Respectarea intimit`]ii, posibilitatea de a practica schi \n
condi]ii de cinci stele pentru amatori [i profesioni[ti, plus o
experien]` unic` oferit` de pu]ine locuri din lume – acel peisaj
s`lbatic, natura ne\mblânzit`, dar totu[i, \ntr-o oarecare
m`sur` tolerant` cu prezen]a omeneasc` – toate acestea
atr`seser` un grup select de oameni la Faucon d’Or. Doi
milionari cu so]iile lor, un broker canadian, care, dac` ar fi fost
s` dea crezare zvonurilor, controla o pia]` de miliarde [i un
renumit cânt`re] englez de muzic` rock, a c`rui prezen]` \n
acel loc, dac` ar fi fost cunoscut`, ar fi atras mii de fani destul
de \nfoca]i \ncât s` \ncerce o temerar` expedi]ie de escaladare
a muntelui, to]i ace[tia savurau o or` mai târziu delicioasele
preparate ale buc`t`riei fran]uze[ti. Fier st`tea \n capul mesei,
iar Kyle \n fa]a lui, privindu-l printre sfe[nicele de argint cu
lumân`ri aprinse [i aranjamentele de flori rare, aduse [i ele pe
calea aerului.

Kyle recunoscuse pe unul dintre invita]i, pe sir Geoffrey
Stevens, un milionar fabricant de armament [i proprietar de cai
de curse, a c`rui so]ie, cu scandaloasele ei p`l`rii Ascot ajungea
\n fiecare an pe prima pagin` a ziarelor. Ceilal]i \i erau
necunoscu]i, mai ales rockerul. |n mod sigur \i v`zuse fa]a de mii
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de ori [-i auzise muzica \n tot atâtea rânduri, dar \n postura de
tân`r serios, cu ochelari, \mbr`cat la costum [i \nso]it de o
doamn` care nu numai c` p`rea mult mai \n vârst` decât el, dar
care nu avea absolut nimic \n comun cu genul de femei cu care
era adesea asociat numele lui, \n aceast` postur` inedit` \i era
peste putin]` s`-l recunoasc`.

– Nu-]i face griji, \i [optise el lui Kyle la ureche dup` ce Fier
i-l prezentase [i el observase uimirea ei, nimeni nu m`
recunoa[te când sunt a[a! Ochii lui zâmbeau. A[a ar`t eu \n
realitate, iar numele meu adev`rat este Stanley!

Nou` oameni [i treizeci [i nou` de angaja]i care s` se ocupe
de ei. De fapt nu nou`, ci [apte. Ea [i Fier f`ceau [i ei parte din
personal, cel pu]in ea, Kyle. |ncepuse s-o doar` capul din cauza
efortului de a re]ine atâtea nume [i figuri [i din cauza oboselii
acumulate pe drum. Se uit` la ceas. Era nou` seara, \ns` dup`
ora de la Dovercourt era patru diminea]a, acum ar fi trebuit s` se
trezeasc`, iar ea nici m`car nu apucase s` se culce.

Mânc`rurile fuseser` preg`tite [i aranjate dup` ultimele stan-
darde ale \naltei societ`]i, iar serviciul mergea ca pe roate. 

– Conteaz` imaginea pe care oamenii [i-o fac despre tine.
Rockerul din stânga ei era cel care vorbea. Creeaz`-]i tu \nsu]i
imaginea pe care vrei s-o aib` lumea despre tine [i ei vor \nceta
s` \ncerce a descoperi la tine lucruri pe care nu e[ti dispus s`
le ar`]i. Era doar imagina]ia ei, sau Fier, pân` \n acel moment
prins de conversa]ia pe care o purta cu Nora Stevens, ridicase
ochii [i-i aruncase ei o privire? De exemplu, eu. A[ putea s`
intru \n orice club sau magazin [i nimeni nu m-ar recunoa[te.
Dar dac` cumva \l z`resc pe Cockney, deci acea imagine a mea
pe care eu am vrut s` o creez, to]i fanii m-ar asalta. {i a[a ar ie[i
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r`zboi! Doamne! Se l`s` pe sp`tarul scaunului [i-[i schimb`
ochelarii. {i când te gânde[ti c` am urmat {coala de Muzic` Guidhall!

– Dragul meu, cât este ceasul? \ntreb` so]ia – amanta lui –
atingându-i u[or bra]ul.

– |n total patru zile pân` când ne vom \ntoarce acas`, replic`
el laconic. Nu [tiu, Syb, de ce m` \ntrebi pe mine?

– Este trecut de nou`, r`spunse Kyle.
– Atunci \n Anglia e trecut de trei, nu-i a[a? Fa]a atr`g`toare a

femeii exprima ner`bdarea. Hai, Stan, s` urc`m. Trebuie s`
sun`m acas` \n câteva ore. Le-am promis copiilor c`-i sun \n
fiecare zi \nainte s` plece la [coal`, explic` ea.

– |mi cer scuze, draga mea. Chipul de pe milioane de albume
vândute \n \ntreaga lume se ridic`, la numai câ]iva centimetri de
Kyle. Trebuie s` p`strez imaginea de rocker r`u [i nebun. O so]ie
[i doi copii nu prea se \ncadreaz` \n aceast` imagine! Noapte
bun`, domni[oar` Haultain! Acesta era de fapt el \nsu[i, cel care
\i zâmbise lui Kyle. Pe curând, Fier! Doamn` Stevens, doamn`
Ridgeley, domnilor!…

– Mâine mergem din nou la schi, Stan! Vocea atât de carac-
teristic` a lui Fier se f`cu auzit`.

– Bine\n]eles! replic` entuziasmat cânt`re]ul.
Plecarea lor destr`m` grupul din jurul mesei, dar \n sal` \nc`

se mai servea brandy [i cafea; brandy-ul era servit de Ben, iar
cafeaua de Kyle care se chinuia din r`sputeri s`-[i ]in` ochii
deschi[i.

– Nu cred c` am avut pl`cerea. B`rbatul care ap`ruse la mas`
mai târziu decât ceilal]i [i care nu o sl`bise nici o clip` din ochi
pe tot parcursul cinei, se afla acum \n fa]a ei. Cinase cu unul din-
tre celelalte grupuri \n salonul al`turat, separat de ceilal]i doi
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oameni influen]i din pricina unor dispute financiare asupra
c`rora Fier nu avea nici un interes s` se revin` tocmai sub
acoperi[ul lui. 

– Merle Hubbard, se recomand` el.
– Kyle Haultain. Apuc` mâna care-i fusese \ntins` [i ridic`

privirea spre fa]a osoas` care-i zâmbea. Capul mare, a[ezat pe
umerii exagerat de la]I, d`dea impresia c` gâtul \i lipsea, dar
puterea pe care o radia era imens`.

– |mi permite]i? El ar`t` spre canapeaua pe care st`tea Kyle.
– A, da, v` rog. Se mi[c` pu]in pentru a-i face loc, dar el tot o

atinse ca din gre[eal`, \n timp ce se a[eza.
– Sunte]i nou` aici, presupun, domni[or` Haultain,

domni[oar`, nu? Ochii lui scrut`tori, care acaparau gândurile
interlocutorului, f`r` a l`sa s` se ghiceasc` nimic din gân-
durile lui \n schimb,  se a]intiser` acum la degetele ei lipsite
de inele.

– Da, a[a este. Interesul lui fa]` de persoana ei o f`cea s` se
simt` stingherit`. {i, da, sunt nou` aici. Am sosit \n dup`-amiaza
aceasta. Vorbea pe un ton entuziast pentru a nu-[i tr`da
adev`rata stare de spirit. Din partea cealalt` a camerei, Fier ridic`
o privire \ntunecat` asupra lor.

– Din Anglia?
– Da. |ncercase s` se concentreze asupra b`rbatului din fa]a

ei, dar felul \n care el o privea o \nfiorase. Singurul lucru care \i
trecea prin minte referitor la acea expresie era felul insinuant \n
care o mânca parc` din priviri. De ce nu-i s`rea nimeni \n ajutor?
Fier se \ntoarse. De ce s`-i vin` cineva \n ajutor? Era datoria ei s`
fie dr`gu]` cu oaspe]ii. F`r` \ndoial` c` Fier era mul]umit de
presta]ia ei de pân` atunci.
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– Un drum cam lung pentru o slujb`, remarc` Hubbard. Ai
avut vreun motiv anume?

Da! Nu avusese de ales, sau cel pu]in a[a crezuse pân` când
Fier \i f`cuse praf acea teorie. Dar nu ar fi putut s` r`spund` a[a
ceva la \ntrebarea care i se pusese.

– Fier – domnul Cailloux – mi-a propus, r`spunse ea evaziv,
[i mi s-a p`rut o oportunitate s` vin s` vizitez Canada.

– Deci nu ai mai fost niciodat` aici?
– Nu, niciodat`. De ce nu se uit` [i \n alt` parte? se \ntreba

exasperat` Kyle.
– Sunt multe de v`zut, continu` el, [i nu toate sunt \n vest.

Uite. Un stilou de aur [i o carte de vizit` \[i f`cur` apari]ia.
Num`rul meu privat, [i las`-m` s` te invit la Toronto.

– Sunte]i foarte amabil, dar nu cred c`…!
– Mai dori]i brandy, domnule? Dac` privirile ar putea ucide, Ben

ar fi fost mort \ntr-o clipit`. Barmanul ap`ruse \n spatele lui Merle
Hubbard când acest` \i \ndesa lui Kyle cartea de vizit` \n palm`, iar
peste um`rul lui Ben, privirea lui Fier r`zb`tuse tocmai din cealalt`
parte a camerei afi[ând o nemul]umire cu greu re]inut`.

– Nu acum! \l repezise Hubbard. |ntreruperea, cuvintele bar-
manului aduseser` un alt oaspete cu paharul gol de brandy.
Kyle l`s` cartona[ul jos, lâng` tava de cafea. Incidentul \l
distr`sese aten]ia lui Hubbard de la ea [i asta era tot ce conta. Era
obosit`, epuizat`. Sir Geoffrey Stevens se ridic` \n sfâr[it de pe
scaunul de lâng` [emineu [i \[i anun]` decizia de a pune cap`t
acelei zile.

– Când pleac` elicopterul mâine, Cailloux? \ntreb` el tare.
– Pe la zece. Dac` pe Fier \l deranjase faptul c` fusese tratat

de sus, nu ar`tase acest lucru. Kyle se \ntreba de ce deschisese
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„ Faucon d’Or „ pentru vizitatori. Poate nu era el la fel de bogat
ca Merle Hubbard, de care, dac` st`tea bine s` se gândeasc`
pân` [i ea auzise – era un puternic miliardar, influent \n \nalte
cercuri financiare de pe Bay Street – dar avea investi]iile lui,
holding-uri, [i o minte atât de ager` din punct de vedere finan-
ciar \ncât \i adusese recunoa[terea \n lumea afacerilor.

Atunci de ce, sigur nu din motive financiare, deschisese
„ Faucon d’Or „, mai ales c` se expusese riscului acesta de a se
\ntâlni cu ni[te ]opârlani care se cred importan]i, a[a ca Geoffrey
Stevens? Pe chipul lui Fier nu g`si nici cel mai mic indiciu.
Fabricantul de armament continua:

– Atunci vezi ca maseuza s` m` a[tepte pe la nou`. M-am apu-
cat eu târziu de schi, dar s` fiu al naibii dac` las o am`rât` de
c`z`tur` s`-mi taie elanul!

Bun` seara, bun` seara, bun` seara; to]i oaspe]ii urcaser`. Ea
ce s` fac`, s` r`mân`? Fier era \mplicat \ntr-o discu]ie cu Ben [i,
de[i nu avea nimic de spus cu privire la administra]ia pivni]ei cu
vinuri, participa t`cut` la aceast` discu]ie. Era un \nceput al
educa]iei sale cu privire la conducerea acelui luxos hotel. Dar
era atât de obosit`.

– Noapte bun`! Nici Fier, nici Ben nu p`rur` s-o fi auzit. Urc`
\n lini[te treptele. Rochia i se ag`]` de covorul aspru, ceea ce o
f`cu s`-i cad` mai jos, pe umeri. Fusese ea prea obosit` ca s` con-
tribuie cu mult la discu]ia din timpul cinei, dar cel pu]in aspec-
tul ei nu-l dezam`gise pe Fier. Ridicând cu o mân` rochia care
atârna pe jos [i sprijinindu-se cu cealalt` de balustrad` \n timp
ce urca sc`rile, nu se mai obosi s`-[i aranjeze decolteul. Ce zisese
Stan Reynolds \n timpul mesei? Imaginea era totul? Ceva \n genul
`sta. Fier spusese [i el cândva acela[i lucru, de[i mult mai
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conving`tor [i cu ni[te argumente mult mai brutale. Dar pân` [i
Fier trebuia s` se declare mul]umit de ea \n aceast` sear`. Merle
Hubbard era o confirmare a acestui lucru. Când oare un miliar-
dar canadian nu-[i putuse lua ochii de la ea pentru mai mult de
câteva secunde?

Sc`rile se terminar`, [i ea, automat, o lu` spre dreapta.
Coridorul lung care se \ntindea \n fa]a ei era decorat cu lambri-
uri de lemn frumos lustruit [i picturi indiene. Camera ei era la
cap`tul culoarului, ajunse [i deschise u[a.

Ciudat, dar era sigur` c` l`sase lumina lâng` pat aprins` când
plecase din camer`. Cineva, cu siguran]`, intrase [i o stinsese.
Aprinse lumina, dar \n fa]a ei ap`ru o camer` goal`. Nu era
camera ei. La cap`tul sc`rilor ar fi trebuit s-o ia la stânga, nu la
dreapta. Acum \[i amintea. Aceasta era una din camerele goale
pe care Mace i le ar`tase \n acea dup`-amiaz`. Camera ei era pe
alt coridor.

Kyle stinse lumina [i o lu` \napoi pe coridorul pe care-l
str`b`tuse cu câteva minute mai \nainte. Ajunse din nou la capul
sc`rilor, se uit` \n jos. Sala de primire dormea \n \ntuneric. Fier
se pare c` terminase discu]ia cu Ben despre pivni]` [i
disp`ruser` amândoi. Cel`lalt cap`t de coridor \i ap`ru \n fa]`;
\nc` mai pu]in de cinci minute [i ajungea \n pat. |[i d`du jos
pantofii [i-i lu` \n mân`. |naintarea ei nu era tr`dat` acum de nici
un zgomot. Stan [i Sybil Reynolds, cel pu]in, dormeau, cu sigu-
ran]`, ei fuseser` primii care se retr`seser`.

Ajuns` la cap`tul coridorului, \n loc de mult-a[teptata u[`, \n
fa]a ei se deschidea drumul spre buc`t`rie [i birouri. Tot gre[ise
pe undeva! R`mase \ncremenit` locului [i \ncerc` s` se concen-
treze, s`-[i deseneze un plan al cl`dirii \n memorie. Erau doar
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dou` etaje, dar foarte multe coridoare. Probabil c` gre[ise dru-
mul la vreo cotitur`, pe undeva prin spate. Se \ntoarse din nou,
abia târându-[i picioarele. Era foarte obosit` [i dezorientat`. Era
de-a dreptul ridicol, dar chiar nu [tia unde se afl`. Acum se
\ndoia c` mai putea g`si [i sala de primire. Respira]ia i se acce-
ler` [i intr` \n panic`. Trebuia neap`rat s`-[i g`seasc` dormi-
torul! Nu putea continuu s` se plimbe pe acele coridoare, \n sus
[i-n jos cu pantofii \n mân`.

O lu` printr-o ni[` pe care n-o v`zuse mai devreme [i d`du
de o u[`. Aici trebuia s` fie! Ap`s` pe clan]` [i o voce som-
noroas` se r`sti la ea, \n timp ce o dâr` de lumin` c`dea asupra
patului.

– Ie[i afar`! U[a se \nchise \ncet, dar nu \nainte ca mâna ei s`
fie brutal \ndep`rtat` de pe clan]`.

– Ce naiba crezi c` faci? o \nterpel` mânios Fier.
– Nu mi-am g`sit camera. Furia lui nu era numai vizibil`, ci [i

dureroas`, c`ci mâna lui se \ncle[tase pe um`rul ei gol, scurgân-
du-i toat` culoarea din obraji.

– A[a se explic` faptul c` nu e[ti \mbr`cat` \ntr-un negli-
jeu, nu-i a[a? continu` el pe un ton rece ca ghea]a. Totu[i,
se uit` \n jos, m`car l-ai scutit de sarcina de a-]i da jos
pantofii!

Ce mai gre[ise? De ce era el a[a de sup`rat? Nimic din ce i-ar
fi putut trece ei prin minte nu motiva acel cle[te dureros \n care
se transformase mâna lui pe um`rul ei, strânsoare ce o f`cea s-o
podideasc` plânsul. Kyle era târât` de-a lungul altui coridor, spre
o alt` u[`. Fier se aplec` [i deschise u[a, practic aruncând-o pe ea
\n`untru. Trânti u[a \n urma lui. 

– Bine, spuse el, acum explic`-mi!
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Dezordinea feminin` de pe mas` \i era cunoscut`, la fel [i
c`ma[a de noapte \ntins` pe pat. |n sfâr[it \[i g`sise camera.
Totul \i era familiar, \n afar` de omul care blocase intrarea.

Era Fier, dar un Fier de nerecunoscut. Cu b`rbia ridicat` \ntr-o
atitudine sfid`toare, arogant`, abia se mai controla. Ochii \i
deveniser` negri \n raport cu paloarea excesiv` a fe]ei  [i venele
de pe gât st`teau gata s` explodeze de furie. Sacoul [i cravata
disp`ruser`, ea putea vedea musculatura lui \ncordat` prin
c`ma[a de m`tase alb`, str`vezie. Respira repede, cam \n acela[i
ritm alert \n care \i b`tea ei inima.

– Ce c`utai \n camera lui Hubbard?
– Nimic! O parte a min]ii ei observ` c` pe oaspetele respec-

tiv \l chema Hubbard, [i nu Haggard, a[a cum re]inuse ea. Vocea
ei suna ciudat, gâtuit. Fier o f`cea s` se simt` vinovat`. Nu mi-am
g`sit camera… a fost o gre[eal`!

– Bine\n]eles c` a fost, \i t`ie el vorba sarcastic, gre[eala am
fost eu. Nu trebuia s` m` aflu acolo, f`când o ultim` inspec]ie
\nainte de plecare. Trebuia s` fiu \n pat, ca to]i ceilal]i. Când ai
aranjat \ntâlnirea, Kyle? |n timpul mesei? Un schimb de priviri [i
o \n]elegere t`cut`. Sau mai târziu, când a]i flirtat \n salon?
Trebuie s` recunosc: e[ti maestr` \n a aranja totul cu cea mai
mare discre]ie; nimeni nu [i-ar fi \nchipuit… Merle Hubbard…
Dumnezeule ! Deci de asta e nevoie ca s` ]i se aprind` ]ie
c`lcâiele? De putere?

Furia lui avusese pân` \n acel moment o cauz` necunos-
cut`, iar acum \i descoperi motivul. B`rbatul din pat,
moroc`nosul pe care \l sup`rase lumina când deschisese ea
u[a… Intrase \n camera lui Merle Hubbard [i Fier crezuse
c`…  Se \nro[i.
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– N-am [tiut a cui camer` este, replic` ea, acum la rândul ei
furioas`. Am crezut c` este a mea! Eram obosit` [i confuz`!

– Te rog! Scute[te-m` de minciuni. Vrei s`-mi spui c` te
r`t`cise[i pe culoarul cu dormitoare al unei case cu dou` etaje,
cas` construit` ca un cub… o cas` al c`rei tur l-ai f`cut \n chiar
aceast` dup`-amiaz`, detaliat, dac`-l cunosc eu bine pe Mace, [i
\l cunosc! |ncerc` s` spun` ceva, dar mâna ridicat` amenin]`tor
de b`rbatul din fa]a ei o reduse la t`cere. Parte francez, parte
englez, dar indianul din el era acela care st`tea acum
ne\ndur`tor \n fa]a ei, t`indu-i cu o simpl` privire orice posi-
bilit`]i de comunicare. Cât despre partea cu oboseala, dac` erai
atât de obosit` pe cât spui, de ce te plimbi pe culoare de mai
bine de zece minute, de când te-ai retras a[a de ho]e[te din
salon?

Nu numai c` era epuizat`, dar fusese [i pierdut` de tot. Dar
chiar [i ei, acum c` i se impusese perspectiva lui, situa]ia \i suna
destul de incredibil.

Aruncat` \n compania unora dintre cei mai influen]i b`rba]i
din Canada, unuia dintre ei citindu-i-se pe fa]` interesul fa]` de
persoana ei, \nc` din momentul \n care p`[ise \n camer` [i o
v`zuse, ce r`spuns mai logic, ce interpretare mai realist` s-ar fi
putut atribui situa]iei \n care fusese ea descoperit`, decât cea pe
care o auzise din gura lui Fier? Dar Merle Hubbard?! |[i aminiti
trupul \ndesat [i privirea insinuant` din acei ochi vicleni [i se
strâmb` scârbit`.

– Eu conduc un hotel aici, nu o cas` de toleran]`! Fier folosea
cuvinte grele. Facem pe plac oaspe]ilor, dar nici chiar la un
asemenea nivel. Dac` n-aveai somn, puteai s` treci pe la mine.
Te rezolvam eu f`r` alte complica]ii!
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El conducea acest hotel nu numai [apte zile din [apte, ci [i
[apte nop]i din [apte! Cuvintele, parc` silabisite pentru a c`p`ta
[i mai mult` greutate, pentru a lovi [i mai \n plin, felul \nfior`tor
\n care se apropia de ea, readuse \n amintirea lui Kyle imaginea
unei hot`râri pe care \i mai fusese dat s-o vad` o dat`.

– Spune-mi, Kyle – ochii lui erau acum, când intr` \n conul
de lumin` al l`mpii de pe noptier`, alba[tri, un albastru accen-
tuat de cât de negru era la fa]` – te a[tepta, sau \]i propusese[i o
vizit` nea[teptat`? Urma s`-]i fac` asta [i… asta…? O prinse de
mân` [i \i r`suci brutal bra]ul la spate. Pantofii pe care Kyle \i
]inea \n mân` c`zur` cu un zgomot asurzitor pe podea. Sânii ei
tres`ltau de team` \n decolteul rochiei extravagante.

– Fier, opre[te-te! Gâtul i se uscase c`ci privirea lui cobora de
la linia gâtului, mai jos, [i mai jos… z`bovind asupra decolteu-
lui.

Ea ridic` instinctiv mâna liber`, iar el \n loc s` i-o opreasc`,
profit` de faptul c`-[i l`sase spatele vulnerabil  [i atac` fermoarul
rochiei. Kyle sim]i cum mâna lui alunec` de-a lungul spatelui ei
dezgolit… corsajul nu mai era sus]inut de nimic !…  

– Nu!… |mpotrivirea \i fu \n`bu[it` când buzele lui g`sir`
vena de pe gâtul ei, \n care pulsul \i b`tea nebune[te, dar nu se
oprir` acolo. Coborâr` u[or de-a lungul gâtului pân`… pân`…

Nu [tia cum [i când, dar el o ridicase \n bra]e. Inexplicabil, \n
loc s` i se \mpotriveasc`, mâinile ei \i \nconjuraser` gâtul,
reamintindu-[i de momentul \n care mai trecuser` prin p`rul lui
aspru. Buzele lui le gustau pe ale ei, afundându-se cu voluptate
\n misterul gurii ei pline de dorin]`.

Erau clipe de o senzualitate greu de imaginat. Mâna ei
ajunsese sub c`ma[a lui. Sim]ea mu[chii lui puternici \ncorda]i
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sub atingerea ei \n timp ce se apleca u[or cu ea \n bra]e,
depunând-o \n pat ca pe un trofeu. Greutatea de pe pleoapele ei
se ridic` [i ea putu \n sfâr[it s` deschid` ochii. |l v`zu pe el dea-
supra ei. Fiecare mu[chi din corpul lui era \ncordat, pân` [i mus-
culatura fe]ei. O imagine \n alb [i negru se oferea privirilor
arzânde ale lui Kyle, cu doar dou` pete de culoare \n acest
tablou ireal, dou` puncte de un albastru \nghe]at. Ochii lui o stu-
diau \n cele mai mici am`nunte, \ncercând s` ghiceasc` ce se mai
afla \nc` ascuns sub m`tasea ce c`p`ta reflexe albe [i roz \n
lumin`. Degetele care mai adineaori \i strângeau dureros \nche-
ietura mâinii, desf`ceau acum cei câ]iva nasturi care mai ]ineau
c`ma[a pe el, pieptul \i era deja dezgolit, mu[chii pectorali con-
tractându-se seduc`tor datorit` mi[c`rii mâinilor.

|ntreaga ei fiin]` \l dorea, dar ochii lui o f`cur` s`-[i \nfrâneze
brusc pornirea. |n acei ochi se citea triumf… [i dispre].

– Ce s-a \ntâmplat, Kyle? \ntreb` el observând schimbarea ei
de atitudine. |mi lipsesc câteva milioane ca s`-]i fiu pe plac?

Aproape c` p`rea satisf`cut, aceast` \mpotrivire a ei parc` \i
confirmase b`nuielile. Ce putea ea s` spun`? C` dându-[i seama
de acea dorin]` care o m`cina, era \ngrozit`? C` el gre[ea \n ceea
ce-l privea pe Merle Hubbard? C` dup` aceast`… nici m`car nu
[tia exact ce \nsemnase aceast`… dezl`n]uire, c` dup` asta nici
un alt b`rbat nu ar mai fi ajuns s` \nsemne ceea ce \nsemna el
pentru ea, \ncepând cu acel moment? Ea \ncercase s`-i explice,
dar el nu vrusese s` aud`. |i urm`rea cu privirea degetele
\ncheindu-[i nasturii c`m`[ii. |l dorea, dar nu a[a. Nu voia s` fie
un trofeu.

– Nu pot… nu vreau…! Mintea ei refuza s` g`seasc` cuvinte
pentru a exprima ceea ce gândea.
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– Nu este cam târziu pentru asta? Vocea lui t`ioas` \i sfredeli
gândurile. Câ]i ani ai? Dou`zeci [i [apte, [i opt? Aproape c` am
crezut, s` [tii – vocea i se \mblânzise, dar tonul dispre]uitor pe
care \l adoptase nu suna mai pu]in dureros \n sufletul lui Kyle –
aproape c` am crezut c` e[ti ceea ce vrei s` pari a fi!

O fat` b`trân` uitat`, eclipsat` toat` via]a ei fie de Grace, fie
de Thea; o virgin` nedorit` de nimeni, cu nici o leg`tur`
amoroas` adev`rat` la activ, niciodat` \nconjurat` cu dragoste de
vreun b`rbat, asta vedea ea [i singur` \n trecutul ei. El nu avea
de ce s` continue.

– Acum c` am descoperit adev`rul… C`ma[a era \ncheiat`
acum, iar el se ridicase [i pornise spre u[`. Poate c` trebuie s`-]i
reamintesc care-]i sunt \ndatoririle. Te afli aici ca s` ai grij` de
casa mea [i s`-i faci pe oaspe]ii no[tri s` se simt` ca la ei acas`.
Serviciile pe care le ai de prestat – aluzia era destul de jignitoare
[i a[a, nu era nevoie s` se exprime mai r`spicat de atât – mai ales
\n ceea ce prive[te clien]ii de sex b`rb`tesc, constau \n atât [i
nimic mai mult. Hubbard va pleca \n zece zile. De acum [i pân`
atunci nu te vei mai apropia de el decât dac` este absolut
necesar!

„ Vino \napoi! Nu \n]elegi! „ Strig`tul i se opri \n gât, ce rost
avea s`-l cheme? Kyle \[i \nfipse neputincioas` unghiile \n pern`
\n timp ce dragostea ei traversa \nc`perea [i ie[ea pe u[`.



Capitolul 5

Taxiul care o l`sase la col]ul dintre One-Ten [i Jasper disp`ru
\n traficul intens, \ngreunat de barierele care delimitau zonele \n
care se lucra la noul sistem subteran de transport, semn al
progresului Edmonton-ului. Aici nu era a[a de frig. Capitala
provinciei Alberta era situat` la aproximativ o sut` cincizeci de
kilometri sud de „ Faucon d’Or „ [i la trei mii [i ceva de metri mai
aproape de nivelul m`rii. Vântul care b`tea aducea nisip de la
lucr`rile ce se f`ceau \n apropiere. B`tea prin haina de iarn` pe
care Kyle [i-o adusese din Anglia [i \i f`cea greut`]i \n ]inerea
h`r]ii \n mân`.

– C`uta]i o adres` anume? Un om se oprise, un b`rbat cu fa]a
ro[ie de frig.

– Da, aici, ar`t` ea. S-ar fi oprit cineva pe o asemenea vreme,
dac` ar fi fost la Londra? Se \ndoia.

Dar cavalerul ei \n hain` de blan` p`rea impasibil la vânt [i la
temperatura sub zero grade care \n mod sigur se \nregistra la
acea or`.



– Merge]i pu]in mai jos [i face]i la stânga, \i spuse el, dou`
str`zi mai spre nord. Nu ave]i cum s` nu-l vede]i.

Dac` cineva i-ar fi spus cu doar trei s`pt`mâni \n urm` c` \n
aceast` zi târzie de martie ea va colinda str`zile pline de z`pad`
ale unui ora[ necunoscut c`utând sediul unei firme importa-
toare de alimente, r`spunsul ei ar fi fost: „Nu fi ridicol!”. Dac`
cineva i-ar fi spus cu trei s`pt`mâni \n urm` c` va cunoa[te ago-
nia de a fi \ndr`gostit` nebune[te, l-ar fi catalogat drept nebun.

G`si cl`direa cu fa]ad` cenu[ie pe care o c`uta [i p`trunse \ntr-o
lume aromat`. „Victuallers and International Importers”, scria pe
semnul de deasupra u[ii; un distribuitor al unui alt distribuitor! se
amuz` ea. Aceast` companie data, probabil, cam din aceea[i
perioad` \n care str`mo[ii lui Fier c`l`uzeau grupurile de aris-
tocra]i englezi care aveau curiozitatea de a vedea Mun]ii Stânco[i,
sau c`rau mâncare pentru mineri [i constructorii de cale ferat`.

– Marsha! |mi pare bine s` te v`d! Omul din spatele biroului
vorbise \nainte s-o vad` bine la fa]`, iar când \[i d`du seama de
confuzie zâmbetul \i pieri. |mi pare r`u! spuse el venind spre ea
cu mâna \ntins`. O a[teptam pe Marsha Vincey. Pe fa]a lui se
citea dezam`girea.

– Eu am preluat vechile ei \ndatoriri. Marsha Vincey! Fantoma
care o urm`rea pretutindeni. Asta nu era prima dat` când \i
auzea numele [i era convins` c` nu avea s` fie nici ultima. O
sc`pare din partea lui, reparat` repede, sau poate doar o con-
secin]` incon[tient` a obi[nuin]ei. Acela[i lucru i se \ntâmplase
peste tot pe unde fusese, cu toat` lumea cu care venise \n con-
tact; to]i uitau [i \]i spuneau Marsha. Numai un singur om o [tia
prea bine, pe numele ei. Pentru Fier, Marsha Vincey  parc` nici
nu existase.
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– Ca administrator la „ Faucon d’Or „? Da, da, bine\n]eles! Pe
fa]a care o privea se perindau o multitudine de expresii, dar [i
un zâmbet ap`rut \n col]ul gurii. Lua]i loc… Ochii lui privir`
spre degetele ei lipsite de inele… Sta]i jos, domni[oar`…?

– Haultain, Kyle Haultain.
– Când a demisionat Marsha, domni[oara Vincey? |ntrebarea

venise parc` \ntâmpl`tor, dup` o or` de discu]ii asupra
pre]urilor [i cantit`]ilor, \n timp ce Kyle scruta pentru a mia oar`
lista pe care o adusese cu ea de la ferm`. Nu fusese o \ntrebare
tocmai \n ton cu caviarul [i ou`le de prepeli]`, dar pe aproape.
Caviar era pe list`, Beluga, dac` era posibil, dar [i f`in` pentru
Hippolyte [i delicioasa sa patiserie fran]uzeasc`, plus consuma-
bile mai banale: s`pun [i solu]ii pentru cur`]at. Era de datoria lui
Kyle ca frigiderele [i dulapurile s` nu r`mân` niciodat` f`r` pro-
duse, oricât de exotice sau, dimpotriv`, obi[nuite ar fi fost aces-
tea. Aceast` firm` putea s`-i aprovizioneze cu tot ce aveau
nevoie. Era prima ei c`l`torie \n afara lui „ Faucon d’Or „ de când
venise.

– Cred c` domni[oara Vincey a plecat acum câteva s`pt`mâni.
Kyle bif` [i ultimul produs de pe list` [i \ncepu s`-[i strâng`
lucrurile.

– Este ciudat c` nu mi-a spus nimic.
Kyle \l privi curioas`. Pe mas` era o fotografie a unei femei cu

doi copii mici.
– Marsha a trecut pe aici acum dou` s`pt`mâni, am luat masa

de prânz \mpreun` [i nu mi-a zis nimic despre vreo plecare.
B`rbatul se \ncrunt`.

– Poate c` a fost chemat` urgent, treburi familiale, ceva \n
genul `sta? presupuse Kyle.
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– Da, da, poate c` asta s-a \ntâmplat. Fa]a i se lumin`. Ia
spune, continu` el ca [i cum i-ar fi \mp`rt`[it un secret, nu
cumva ai o adres` actual` unde ar putea fi g`sit`?

Nu avea. Nu avea nici timp [i nici chef de a accepta o invita]ie
la mas`, care probabil i se f`cea cu scopul precis de a fi des-
cusut`. Zilele se m`riser` pu]in acum, c` venise sfâr[itul lui mar-
tie, dar  chiar [i a[a mai avea doar o or`, maxim dou` pân` când
trebuia s` plece la aeroport, unde Mike o va a[tepta ca s-o duc`
\napoi la „ Faucon d’Or „. Trebuia s` ajung` acolo pe lumin`, [i
ea nu voia s` piard` aceste dou` ore preluând de aceast` dat` un
obicei de-al Marshei Vincey.

P`r`si cl`direa cu un u[or resentiment. De fapt avuseser` loc
mai multe schimb`ri \n via]a ei, nu numai c` fusese adus` atât de
departe de cas` [i l`sat` s` se ocupe de ni[te afaceri \n care se
rulau o mul]ime de bani care nu erau ai ei, dar suferise [i o
schimbare ea \ns`[i, ca persoan`. |[i petrecuse toat` via]a de
pân` atunci \n umbra lui Grace [i a Theei, dar acum, dup` numai
o s`pt`mân` la „ Faucon d’Or „, era ferm hot`rât` s` nu mai fie
niciodat` un substitut pentru cineva, mai ales pentru o necunos-
cut` ca Marsha Vincey.

– Asta am g`sit-o printre scrisorile pe care le-a adus Mike de
la Edmonton. Este pentru tine. Oaspe]ii cei noi se instalaser`,
personalul care se \ntorsese cu ea \l \nlocuise pe cei care pleca-
ser` acum pentru a-[i petrece la rândul lor binemeritata zi liber`.
Fier st`tea acum \n cadrul u[ii de la biroul ei cel mic, cu o
scrisoare \n mân`.

Nervii lui Kyle se \ncordaser` la maxim, conecta]i parc` la mii
de vol]i. 
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– Mul]umesc. Nu ridicase privirea, dar con[tientiza faptul c`
Fier venea spre ea. Lu` scrisoarea cu mare aten]ie, astfel \ncât
degetele ei s` nu le ating` pe ale lui.

– |mi pare r`u! De ast` dat` ea ridic`, dintr-un impuls pe care
nu [i-l putuse controla, privirea c`tre el. Albastrul penetrant al
ochilor lui era intensificat de costumul de schi pe gât, \nchis la
culoare, [i de p`rul lui ca abanosul. Nu-l mai auzise vreodat`
cerându-[i scuze. |mi pare r`u, reconfirm` el c` ea auzise bine.
L-am deschis o dat` cu celelalte, \nainte s`-mi dau seama c` e
pentru tine. Este de la sora ta.

Deci Grace [tia c` ea se afl` \n Canada… [i deschiderea
scrisorii chiar fusese o gre[eal`? Cele dou` idei se luptau pen-
tru suprema]ie \n mintea lui Kyle. Contesa Grace Orsinski –
de[i surioara ei \[i p`r`sise so]ul, titlul era mult prea presti-
gios ca s` renun]e la el a[a de u[or – numele expeditorului
era foarte clar scris pe plic. Chiar ar fi putut ea s`-l \nvi-
nov`]easc` pe Fier dac`, v`zând numele de pe scrisoare, nu
putuse rezista tenta]iei de a afla nout`]i despre irezistibila
Grace [i o deschisese? Era destul de neobi[nuit, dar se putea
\ntâmpla.

– Nu conteaz`, spuse ea, a[teptându-se ca el s` plece. Fier
\ns` nu schi]` nici un gest cum c` ar avea de gând s` se \ndrepte
spre u[`. Scuz`-m`! Deschise plicul [i scoase din el singura foaie
de hârtie care se afla acolo. Nu putea s` stea pur [i simplu [i s`
a[tepte urm`toarea lui mi[care.

– Bine\n]eles. Pentru o frac]iune de secund` se privir` \n
ochi.

„Draga mea”, scria Grace, „Alex este din nou foarte enervant,
amenin]ându-m` c` nu-mi va mai trimite bani dac` nu m` \ntorc
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la el, \]i po]i imagina?! Poate c` o voi face \ntr-o zi, dar NU”,
ultimul cuvânt era subliniat cu linie dubl` „atâta timp cât el se
poart` a[a de posesiv [i-mi impune tot felul de lucruri! Tu ce
crezi? Crezi c` ar trebui s` o fac sau nu? |n fine, crezi c` po]i s`-i
ceri lui Fier s`-mi trimit` ceva bani? Nu mult, doar câte ceva,
pu]in, o dat` pe lun`. Cred c` am [i eu acest drept, la urma
urmei, c` doar el a mo[tenit tot! Oricum, Kylie, vezi ce po]i s`
faci! A, [i PS: mult` dragoste!”

Asta era tot. |n post-post scriptum era trecut` [i adresa la care
putea fi g`sit` [i care \i erau planurile pentru urm`toarele câte-
va s`pt`mâni.

– Ve[ti proaste? B`rbatul de a c`rui prezen]` ea uitase, o f`cu
s` ridice mirat` privirea. Ea chiar uitase c` el era acolo! Uitase c`,
dac` ar fi \ntins mâna, l-ar fi putut atinge.

– Nu, nu sunt ve[ti proaste. Pe fa]a ei nu se citea
dezam`girea, dar sufletul \i era cuprins de sup`rare. S`-i spun`
sau s` nu-i spun` lui Fier despre cererea lui Grace? Nu. Erau [i
a[a obligate fa]` de el. Va trimite bani din propriul ei salariu.
Sunt doar surprins`, continu` ea cu o voce aproape stins`. Grace
\mi spune c` poate se va \ntoarce la Alex.

– |n]eleg, spuse el f`r` s` i se clinteasc` vreun mu[chi al fe]ei.
Spune [i când va avea loc marea \mp`care?

– Nu! Kyle, crezând c` nu a fost bine \n]eleas`, repet`: \nc`
se mai gânde[te dac` s-o fac`.

Fier era parc` amuzat:
– {i b`rbatul \n cauz` nu are nici un cuvânt de spus? Este

exact stilul surorii tale! Spune-mi, \ntreb` el, tu ce crezi? Ar tre-
bui s` se \ntoarc` la el?

Ironia situa]iei o tulbura.
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– Dac` \nc` \l mai iube[te, da. Dar cum s` dictezi cuiva de
cine s` se \ndr`gosteasc`? Ea nu fusese pus` \n gard`, ei nimeni
nu-i poruncise s` se \ndr`gosteasc` de Fier.

– Unul din marile adev`ruri, aprob` el laconic, [i
\ndr`znesc s` spun c`, pân` la urm`, \[i va da ea seama ce e de
f`cut. Te rog s` m` ]ii [i pe mine la curent cu ceea ce se \ntâm-
pl`. Dar de ce era el a[a de interesat? se mir` Kyle. |[i pusese
aceast` \ntrebare f`r` s` gândeasc`: orice b`rbat pe care-l \ntâl-
nise [i care o cunoscuse pe sora ei manifestase interes pentru
Grace, oricât de pu]in… [i acest lucru se \ntâmpla \nc` de când
se n`scuser`.

– Din curiozitate… Fier se opri \n dreptul u[ii cu un zâmbet
atot[tiutor pe fa]`… Nu cumva Grace \]i cere bani?

– Nu. Fusese cât se poate de sincer`. Grace nu-i ceruse ei nici
un ban, ci lui Fier. Dar nu avea de ce s`-i spun` lui asta, nici c`
inten]iona s`-i trimit` chiar ea bani lui Grace.

– Serios? Sunt surprins. Totu[i, dac` [i când o va face, te
sf`tuiesc s-o refuzi.

– {i s-o las s` moar` de foame, nu-i a[a? ripost` Kyle sar-
castic.

– M` \ndoiesc profund c` ar muri ea de foame, r`spunse el.
Dar cred, sincer, c` trebuie s` \nve]e s` aib` grij` de ea [i singur`.

U[a se \nchise [i o dat` cu ea disp`ru [i tensiunea ce umpluse
camera. Fusese mai aspru cu Grace decât ar fi crezut ea c` poate
fi, observase Kyle, dar asta probabil pentru c` Grace nu era
acolo. Dac` ar fi privit-o doar o singur` dat`, voin]a i s-ar fi topit,
la fel ca [i celorlal]i. Poate cu Fier Cailloux procesul ar fi durat
mai mult decât cu al]i b`rba]i, dar ar fi avut pân` la urm` acela[i
rezultat.
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S` cobori c`lare de pe platforma de sub nivelul hotelului era
ca [i cum ai fi f`cut acroba]ii pe marginea unei pr`p`stii, gata-
gata s` cazi \n orice moment. Dup` o secund` de ezitare, Kyle \[i
f`cu curaj [i se uit` \napoi. Vila disp`ruse din vedere, \ntreg
peisajul fiind dominat de un perete de piatr`, pres`rat din loc \n
loc cu z`pad`. Nici \n fa]` priveli[tea nu era mai \ncurajatoare:
numai v`i abrupte care anun]au parc` culmile \nc` [i mai
\nfrico[`tor de \nalte [i periculoase ce aveau s` apar` \n fa]a lor.

Un grup de cincisprezece oameni [i treizeci de cai fusese parc`
absorbit de natur`. Deasupra lor o pas`re \[i \ntindea aripile care
sclipeau \n soarele abia mijit, f`când ture \n aerul cald de la
\n`l]imi. Era un [oim auriu, simbolul lui „ Faucon d’Or „.

– Este altceva, nu-i a[a? Nici nu ajunseser` bine la platoul
primului vârf mai \nalt din zon` [i Davis \[i potrivise pasul calu-
lui dup` cel al calului ei.

– Da, ave]i dreptate, r`spunse Kyle refractar. Nu avea chef s`
vorbeasc`. Era de ajuns c` i se cerea s` c`l`reasc`; era destul de
greu pentru ea s` se reobi[nuiasc` cu aceast` \ndeletnicire care-i
fusese totu[i atât de familiar` \n copil`rie, [i s` se \ncadreze \n
imensitatea \mprejurimilor.  Ochii ei trebuiau s` se acomodeze;
nu mai v`zuser` niciodat` a[a vastitate de spa]iu pe de o parte,
[i a[a splendoare de flor` alpin` miniatural` pe de alta. 

Era zmeur` s`lbatic` la un loc cu… clopo]ei! Erau diferi]i de
cei din Anglia, dar f`r` \ndoial` erau clopo]ei. Doar pe ace[tia \i
cuno[tea. Restul erau flori diferite, de toate culorile: galben, alb,
roz [i ro[u-aprins, toate foarte mici [i delicate. Era incredibil cum
de rezistaser` \nghe]ului de peste iarn`.
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– I-am spus lui Cailloux c` nu urc pân` aici nici \n ruptul
capului, dar uite c` a reu[it s` m` fac` s` vin [i a doua oar`!

– Serios? Regele preparatelor de pui nu avea s` se lase des-
curajat \n tentativa de a discuta cu ea [i Kyle \ncet` s` mai
\ncerce s`-l fac` s` \n]eleag` c` nu are nevoie de un partener de
conversa]ie. Pentru scurt timp uitase de Fier, dar acum el
reap`ru \n fa]a ei c`l`rind \ntr-un grup de patru persoane.
Al`turi de el era so]ia lui Harley Davis. O durere acut` \i  sfâ[ie
pieptul.

– Da! Pentru el nu era destul c` adoptase acea ]inut` munte-
neasc`, cu cojoc [i cizme de piele \ntoars` – acestora din urm`
Mace avusese grij` s` le scoat` pintenii de argint; nu puteau per-
mite ca arogan]a estetic` a unuia dintre clien]i s` provoace vreun
accident – trebuia s` \ncerce [i s` imite accentul specific local.
Kyle nu se mai uita la el, dar nu putea s` nu aud` cuvintele lui [i
mai ales accentul nazal cu care le rostea. Fusese un „ Da ! „ á la
Gary Cooper. Am fost anul trecut, iar anul acesta am adus-o [i pe
Myrna. La \nceput a fost la fel de reticent` ca [i mine prima dat`,
dar uit`-te acum la ea!

Nu era nevoie s` se uite, auzea. Vocea ascu]it` care nu mai
t`cea… Fier doar asculta, f`r` s-o \ntrerup` decât ocazional, cu
o remarc` rezervat`, zâmbind inexpresiv. Cum putea el s`
suporte atâta aten]ie din partea unei femei ca Myrna Davis, cu
verva ei de prost-gust [i cu adora]ia de [col`ri]` ce se citea pe fa]a
machiat` prea strident? Aceste gânduri nu se datorau geloziei, \[i
spuse  Kyle. Era ceva care o nedumerea \nc` de când sosise la
„ Faucon d’Or „.

Nu reu[ise nici acum s`-[i explice de ce Fier deschisese
„ Faucon d’Or „, pustietatea lui \ndr`git`, pentru ace[ti oameni.
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Era adev`rat c` erau foarte boga]i [i, fiecare \n felul lui, influent,
dar se purtau [i proste[te câteodat`, ca ni[te copii r`sf`]a]i, ceea
ce \l f`cea pân` [i pe el s` se \ncrunte: emiteau deseori preten]ii
absurde. Nu avea nevoie de a[a ceva. Respectul de sine care
deborda \n propria personalitate i-ar fi fost mai mult decât sufi-
cient, nu avea de ce s` caute compania celor boga]i [i puternici.
Era deja bogat, observa]ie pe care o f`cuse Grace \n acea sear`
când el \nchiriase limuzina Mercedes cu [ofer cu tot pentru a-i
duce pe to]i s-o vad` pe Thea la Londra. Profitul pe care-l aducea
„ Faucon d’Or „ de-abia acoperea cheltuielile necesare pentru a
satisface [i cele mai stupide capricii ale clien]ilor. Dup` cele trei
luni \n care se ocupase [i de contabilitate, Kyle era la curent cu
aceast` stare de fapt.

Oft`, regretând lini[tea care ar fi putut s` domneasc` \n acele
locuri [i \[i \ndrept` o parte din aten]ie spre personajul de lâng`
ea, care nu \ncetase nici un moment s` vorbeasc`. Fier trebuia s`
aib` un motiv pentru care invita oameni ca Harley Davis la
„ Faucon d’Or, dar se \ndoia c` el i se va dest`inui ei, a[a cum se
\ndoia c` va afla vreodat` de ce o adusese pe ea din Anglia când
ar fi putut cu u[urin]` s` g`seasc` pe cineva \n Canada pentru a
o \nlocui pe misterioasa Marsha Vincey.

Poate c` ceea ce-l atr`sese pe el la ea era tocmai lipsa de
atrac]ie! Faptul c` predecesoarea ei ar`ta bine [i c` se folosea
de acest lucru nu mai era un secret pentru Kyle. Acesta fusese
probabil motivul scenei care precedase demiterea ei. Probabil
Fier crezuse c` aducând-o pe acea femeie care nu avea cum s`
ias` \n eviden]`, acea „bucat` de tapet” pe care o cunoscuse \n
Anglia, va rezolva problema. De unde s` [tie el c`, de la ple-
carea lui de la Dovercourt, ea nu mai fusese aceea[i, c`
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prezen]a lui trezise \n ea dorin]a de a fi remarcat`, privit` [i
admirat`? Odat` [i-odat` va trebui s`-i spun`, se gândi Kyle.
Doar c` punerea \n practic` a acestui gând era foarte improba-
bil`.

– Myrna \mi spunea s` deschid un alt gen de afacere. Regele
preparatelor de pui \nc` mai vorbea lâng` ea! „Pui \n pustietate”
sau a[a ceva. Ce p`rere ai?

G`sise \n ea audien]a necesar`, r`m`sese lâng` ea [i acuma \i
enumera tot felul de concursuri la care se gândise pentru clien]i:
care m`nânc` mai multe copane de pui \ntr-un interval de timp,
[i altele \n acela[i registru; totul se \ntâmpla, bine\n]eles, \n
s`lb`ticie.

– Apoi alt concurs, de f`cut cur`]enie la locul festinului,
ad`ug` el. Nu po]i arunca toate resturile [i s` strici frumuse]e de
peisaj!

– De ce nu da]i o excursie \n s`lb`ticie ca premiu pentru cel
care se implic` cel mai mult \n p`strarea cur`]eniei \n cartierul
lui? suger` Kyle pe jum`tate serioas`, sau pentru cel care
colec]ioneaz` cele mai multe, [tiu [i eu, obiecte care se g`sesc \n
produsele dumneavoastr`.

– Da!! C` bine zici! Ia te uit` ! Ochii lui se f`cur` mari cât
cepele, \n semn de admira]ie. Mai \ntâi trebuie s` cumpere pro-
dusele, bine\n]eles, pentru a putea intra \n competi]ie. Ideea
este excelent`! Exist` [i o minte ager` \n spatele acestei fe]e fru-
moase!

Vorbi tot timpul, la mas`, dup` mas`… Faptul c` \n cele din
urm` ajunser` \n tab`r` fu pân` la urm` o u[urare pentru Kyle,
de[i tocmai aceast` tab`r` fusese motivul pentru care ea nu
vrusese s` vin` \n excursie. 
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Era o excursie de dou` zile, \n care \[i petreceau o noapte sub
cerul liber, menit` a oferi pre]io[ilor invita]i de la „ Faucon
d’Or „ un simulacru de experien]` a vie]ii \n s`lb`ticie. Dormeau
\n corturi instalate printre copaci [i mâncau p`str`vi proaspe]i
prin[i de ghizi, preg`ti]i la foc de vreascuri tot de ace[tia. Nu
lipsea nici vinul. Calitatea serviciilor era aceea[i, numai c` totul
era organizat de Mace, ceea ce f`cea din Kyle, care nu avea aici
nici o responsabilitate, o simpl` invitat`. Nu, de fapt nu o invi-
tat`. O femeie oarecare care nu avea nici o [ans` s` capete un
dram de aten]ie m`car din partea celui care era b`rbatul iubit [i
al`turi de care era obligat` s`-[i petreac` patruzeci [i opt de ore
lungi [i chinuitoare.

Era \nc` lumin` \n acele ]inuturi \nalte. La nou` seara, soarele
abia \ncepuse s` coboare pe dup` piscuri, iar la zece Kyle admi-
ra asfin]itul de pe malul râului Berlin.

Nemaiputând s` suporte zgomotul continuu [i
p`l`vr`geala din jurul focului, se retr`sese f`r` s` deranjeze
pe nimeni \n c`utarea unei oaze de lini[te. Era mult prea greu
pentru ea s` stea acolo [i s` se uite la el. Fizic erau foarte
aproape unul de cel`lalt, totu[i o distan]` de sute de kilo-
metri \i desp`r]ea.

Obosit [i el dup` acea zi de optsprezece ore, soarele disp`ru
repede. |n câteva minute era \ntuneric, sau cât se putea de
\ntuneric pentru perioada verii. Nu mai r`m`sese decât albul
râului \nvolburat s` lumineze natura \nconjur`toare.

– Anii tinere]ii! Vocea se auzise din umbra copacilor din
spatele ei. Crezuse c` sc`pase, dar se \n[ela! Fiecare fibr` a cor-
pului ei se puse \n gard`. El o vedea, se gândi ea, pe fundalul
râului, dar era \n siguran]`. |ncepu s` se relaxeze pu]in. El nu
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avea cum s` fi observat tres`rirea ei sau s` fi auzit cât \i b`tea
de tare inima, pe care [i-o sim]ea pân` \n gât. Convins` de acest
lucru, \[i f`cu curaj [i se \ntoarse spre Fier. Nu-i vezi? \ntreb`
el.

Nu, nu vedea nimic. Ceea ce monopolizase \ntreg câmpul ei
vizual era acea form` bine f`cut` care se apropia \ncet de ea…
pe jum`tate indian… \[i aminti Kyle ca prin vis, [i deodat` dou`
lic`riri azurii devenir` vizibile.

Acei ochi care o priviser` f`r` expresie toat` seara fuseser`
motivul plec`rii ei din tab`r`. Vedeau [i ghiceau prea multe; ar
fi putut chiar ghici acea gelozie prosteasc` [i chinuitoare  care o
\ncerca v`zând-o pe so]ia cu fa]` de g`in` a Regelui preparatelor
de pui cum \l prive[te cu adora]ie sub ochii \ng`duitori ai so]ului
ei. Dar acum, de[i c`utase sc`pare, era singur` cu el.

– Uit`-te acolo! Mâna lui o apuc` de dup` talie, nu pentru a
o apropia de el, ci pentru a o \ntoarce cu fa]a \n direc]ia indicat`.
Un brad c`zuse peste râu, formând astfel un pod natural. Pe
jum`tate ascunse de crengile copacului se vedeau dou` siluete.
Fier le reperase imediat, dar ea nu. Doi adolescen]i veni]i cu
familiile lor, care acum, la fel ca [i ea, \ncercau s` scape de lâng`
focul de tab`r` pentru a fi singuri. Acum \i vezi? \ntreb` u[or
Fier.

– Da. Atingerea lui \i readusese la via]` fiecare sim] \n parte:
vederea, mirosul, auzul. Un t`râm care se cufundase \n \ntuneric
când soarele apusese, era acum plin de detalii. Dar nu-i v`zusem
\nainte s` mi-i ar`]i tu, ad`ug` ea.

|i sim]i zâmbetul.
– Hai s` mergem mai departe, spuse el. Nu trebuie s`-i

deranj`m.
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Kyle credea c` viseaz` [i nimic \n jur nu ar fi sus]inut con-
trariul, doar c` sunetele dimprejurul ei erau reale: o pas`re
ciripind u[or, un [arpe târându-se prin iarb` spre culcu[ul lui
subp`mântean. O conduse de-a lungul râului pân` ce copacul
cu pricina disp`ru din vedere. {tia c` nu este doar imagina]ia
ei, fiindc` sim]ea mâna lui Fier cum o strângea delicat de
mijloc. Dac` ar fi fost un vis, acesta ar fi trebuit s` fie momen-
tul \n care s-ar fi trezit. Fier nu era niciodat` dr`gu] cu ea. Era
aspru, distant, amuzat… Era \n multe feluri, se cutremur` la
imaginea unui Fier mânios, dar niciodat` dr`gu], nu cu ea.
Singura dat` când vedea cealalt` fa]` a personalit`]ii lui era
atunci când se afla \n compania lui Mace. B`trânul ghid indian
era singurul care p`rea s` fi cucerit un loc \n inima impasibil`
a lui Fier.

– }i-e frig? Se dezbr`c` de vesta matlasat` pe care o purta
peste c`ma[` pentru a i-o pune ei pe umeri.

– Nu… eu… Privirea lui o avertiza : „ Nu te eschiva de la un
r`spuns! „ Mul]umesc! Chiar \i era frig, st`tuse lâng` râu mai
mult timp decât crezuse, se l`sase frigul. Ce ai vrut s` spui?
\ntreb` ea \n cele din urm`. Anii tinere]ii?

– Ce? Pe fa]a lui se citea deruta. O alt` premier`, Fier nu era
niciodat` derutat. Trebuia s` fac` ceva, s` spun` ceva pentru ca
sentimentul acela prea pl`cut de a se afla \n bra]ele lui s` se risi-
peasc`.  Lu` vesta din mâinile lui [i [i-o puse bine pe ea. Ah, da!
|n lumina nop]ii de var`, acolo sus, \n creierii mun]ilor, fa]a care
o privea se lumin`. Anii tinere]ii! V`zându-i pe cei doi, ar`t` cu
capul spre copacul c`zut pe umerii c`ruia odihnea povara
dragostei, mi-am reamintit c` exist` ceva de care eu nu voi avea
niciodat` parte.
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Avea totul [i totu[i regreta. Ea nu putea s`-l \n]eleag`. Era
\nc` destul` lumin` pentru ca el s`-i vad` expresia surprins` a
fe]ei.

– Am treizeci [i opt de ani. Nu voi mai avea niciodat` \n fa]`
via]a a[a cum o au cei doi. Ar`t` \nc` o dat` spre copac.

Ea avea dou`zeci [i nou`. O alt` zi de na[tere venise [i trecuse
neb`gat` \n seam` de nimeni, de când era la „ Faucon d’Or „.
Anii cei frumo[i, sau cum \i numise Fier?

Stând acolo, uitându-se \n sus spre el, fu mi[cat` de acea
vulnerabilitate pe care [uvi]a rebel` ce-i umbrea fruntea o con-
ferea fe]ei cuprinse de melancolie. Ea pierduse orice no]iune a
timpului, prezent, trecut [i viitor le tr`ia pe toate \ntr-o
secund`. Nu [tia de ce, dar era sigur` c` \i \mp`rt`[ea \ntru totul
sentimentele. Viitorul poate c` le mai rezerva \nc` multe
surprize, dar lor le lipsea iubirea aceea tinereasc` de care nu
avuseser` parte.

– E[ti invidios? \l \ntreb` ea aproape \n [oapt`.
– Un pic! Cine n-ar fi? Ea \i observ` zâmbetul trist. Dar timpul

este ceva ce nu poate fi controlat.
– Ceea ce po]i controla este ceea ce faci cu el. Kyle realiz` c`

nici ea nu f`cuse acest lucru. Se eschivase, l`sându-le pe Thea [i
pe Grace s` se bucure de via]` \n locul ei, [i acum era prea târziu.
Abia acum, la dou`zeci [i nou` de ani experimenta prima sa
dragoste pentru un b`rbat care, cu excep]ia acestei ocazii,
extrem de rare, abia dac`-i mai adresase dou` cuvinte din
noaptea \n care o smulsese din fa]a u[ii lui Merle Hubbard.

– Bine\n]eles c` po]i controla câte ceva \n via]`. {i el o privea
acum pe ea. Po]i s` pleci, s` p`r`se[ti locul natal, s` \ncepi o
via]` nou`. Po]i s`-]i \ntemeiezi o afacere, po]i chiar s` te
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\ndr`goste[ti [i s` crezi c` acea dragoste va dura o ve[nicie. Asta
pân` \]i dai seama c` nu va merge niciodat`, c` Parisul [i pusti-
etatea nu se \mpac` unul cu cealalt`.

– Locuia la Paris? {tiuse \ntotdeauna c` i se \ntâmplase odat`
ceva, c` avusese pe cineva. Un b`rbat ca Fier, \n care pasiunea
abia a[tepta s` \nmugureasc`, nu putuse s` stea atâta timp de
unul singur.

– |nc` locuie[te. Privirea lui o \nghe]`. S-a m`ritat cu un
judec`tor [i ultima dat` când am auzit de ea avea doi copii. Dar
s-a terminat. Mai ar`t` o dat` spre locul cu copacul. A fost
dureros la vremea respectiv`, dar acum sunt mul]umit de felul \n
care stau lucrurile. Nici un regret, nu era genul lui, luase o
decizie [i totul se terminase, era de domeniul trecutului. Acum
\mi dau seama c` acest loc m` atr`gea ca un magnet \nc` de pe
atunci. Am \ncercat s` rup aceste leg`turi, s` p`r`sesc „Faucon
d’Or”-ul, s` intru \n afaceri, s` fiu oricine altcineva decât eram \n
realitate, dar drumul pe care trebuia s-o apuc nu-mi era dat s`-l
decid eu.

Poate pentru ea, dar nu [i pentru el!? Avea mijloacele,
puterea, voin]a s`-[i tr`iasc` via]a pe care [i-o dorea. Ea era cea
care fusese \ncol]it`, obligat` de \mprejur`ri s` apuce pe un
anumit drum, c`ci Dovercourt-ul ajunsese \n mâinile omului din
fa]a sa.

– Când am mo[tenit toate acestea… Privirea lui cuprindea
copacii, cerul [i muntele care devenise invizibil \n plasa \ntune-
ricului… Am [tiu c` ceea ce aveam era doar o mic` parte din
ceva ce era deja pe cale de a fi distrus! Vocea care mai devreme
sunase blând [i cald \n urechea lui Kyle, \ncepea s` redevin`
aspr`, [i omul pe care-l cuno[tea prea bine, nepotul acelui b`iat
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indian care fusese nevoit s` alerge [apte zile [i [apte nop]i pen-
tru a-[i revendica dreptul asupra p`mântului, reap`rea \n fa]a ei.

– Progresul… felul \n care rostise acest cuvânt \i imprimase
conota]ii de „abuz”, „\ntinare”… t`ia [i ardea totul \n calea lui,
cotropindu-mi s`lb`ticia. |n zece-dou`zeci de ani totul ar fi fost
distrus sau \mblânzit. Mese de picnic, campinguri, asta \nseamn`
via]` \n natur` pentru fotografii amatori! Vorbea de ceea ce
oferea „ Faucon d’Or „, dar exista o limit`, o limit` foarte precis`
\n mintea lui cu privirea la ceea ce era permis a se \ntreprinde \n
mun]ii lui [i ce nu. A[a c` am decis s` m` al`tur celor care „pro-
gresau”, la propriul lor joc. Acum dau posibilitatea oamenilor s`
tr`iasc` experien]a s`lb`ticiei a[a cum \[i doresc, folosindu-m`
de puterea lor pentru a o p`stra. A[a s-au dus anii mei de
tinere]e. Se opri dintr-o dat` parc` dându-[i seama c` se afla [i
ea acolo. Am transformat acea c`b`nu]` \ntr-o sta]iune luxoas`;
apoi am invitat oamenii care m-ar fi putut ajuta s`-mi p`strez nu
numai s`lb`ticia, dar tot ce este ne\mblânzit, neexplorat [i \nc`
mai exist`.

Parc` totul c`p`ta sens. |ntreb`rile la care ea dorise r`spun-
suri \nc` de când ajunsese \[i primiser` r`spunsurile. Ea [i
b`rbatul pe care-l avea \n fa]`, privind-o cu acel zâmbet trist,
aveau a[a de multe \n comun [i totu[i erau atât de diferi]i. Fier
\[i dedicase anii s`i de tinere]e unui ideal. Ea \i l`sase pe ai ei s`
treac`. Oare ce era mai pu]in distructiv pentru un suflet? Sau
poate \ntrebarea ar fi trebuit pus` cu „ mai distructiv „? Tot ce
[tia era c` pasiunea pus` de el \n acel monolog atinsese o coard`
sensibil` \n inima ei [i pe cât nu putea s` stea acolo f`r` s` fac`
nimic, pe atât de imposibil \i era [i s` fug` de cele ce se
\ntâmplau.
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– Kyle! Respira]ia lui \i atinse obrazul \nfierbântat.
– Trebuie s` plec. Vocea ei era sfâr[it`, \necat`. Ceva ce ea

visase avea s` se \ntâmple. |i era fric`, era \ngrozit`.
Nu era decât retr`irea unui sentiment mai vechi, decât

singur`tatea… Era acel regret al lui dup` anii tinere]ii, acea nos-
talgie… Era orice altceva decât nevoia lui de ea. Bra]ele lui o
tr`geau spre el din motive legate de orice altceva decât de
persoana ei.

|ncercase s`-[i spun` aceste lucruri, s`-[i repete… s`
foloseasc` umilin]a acelor momente greu de uitat din prima ei
noapte la „ Faucon d’Or „ – când el r`scolise totul \n ea doar
pentru a o pedepsi – pentru a-[i rec`p`ta voin]a, dar \i fu imposi-
bil. De aceast` dat` bra]ele care o \nconjuraser` emanau c`ldur`
[i tandre]e, degetele lui coborând \ntr-o mi[care senzual` pe
spatele ei, iar atingerea delicat` a acelei guri care o atacase cu
atâta furie alt` dat`, o sec`tuia de toat` voin]a ei.

– Fi-eer! Oh, Fi-eer! E[ti acolo? Vocea [i pa[ii doamnei
„ preparate de pui „ se apropiau din ce \n ce mai mult. Buzele ei
resim]ir` cu atât mai dureros desp`r]irea de ale lui, cu cât
momentul lor atinsese maximum de intensitate. Oh, Fi-eer!
Domnule Ca-iu!

O cuprinse frigul când mâinile lui \i d`dur` drumul [i aerul
de sear` o lovi peste fa]`. O expresie de ghea]` se a[ternuse pe
fa]a lui. O ]inea de mân` la distan]` de un bra] [i p`rea s` tune
[i s` fulgere prin fiecare fibr` a corpului s`u.

– A naibii! [opti el furios. A naibii! repet`.



Capitolul 6

– Ei bine, ce credeai c` o s` fac? \ntreb` Grace cu z`duf. S`
m` plimb ca un c`]elu[ dup` Fred [i Buffy [i dup` tot cârdul `la
prin Europa, f`r` s` am un ban al meu, ca [i cum a[ fi o
cer[etoare ordinar`?

Nu, n-ar fi vrut ca Grace s` fac` una ca asta, se gândea Kyle,
dar ultimul lucru la care s-ar fi gândit era c` o s`-[i vad` sora \n
biroul lui Fier de la „ Faucon d’Or „. Pe fundalul s`lbatic
mun]ilor, parc` prelungindu-se la nesfâr[it, frumuse]ea ei aurie
era \nc` [i mai r`pitoare.

– Am r`mas f`r` ad`post, \n cazul \n care nu ]i-ai dat seama!
men]ion` Grace. N-am avut pe nimeni care s` fac` pe dracu-n
patru ca s`-mi ofere [i mie o slujb` când am pierdut
Dovercourt-ul!

– Dar…Riposta lui Kyle constase doar \n acest cuvânt.
– Da, [tiu, [tiu! d`du Grace din mân`. Mi-ai trimis cât ai putut

[i sunt recunosc`toare, chiar sunt. Zâmbetul acela, care \i f`cea
pe to]i s-o ierte, indiferent cât de mult ar fi gre[it, \i lumin` fa]a.



Dar via]a este a[a de scump` \n zilele noastre. Nici nu [tiu unde
s-au dus banii! „Ce zici de distrac]ii [i haine scumpe?!” suna
r`spunsul \n gândul lui Kyle. Gustul pentru mod` al lui Grace
era evident [i \n acel moment. Acel deux-pièces superb era \n
mod sigur o nou` achizi]ie. Am \ncercat s` economisesc câte
ceva, chiar am \ncercat, dar exist` o limit` pentru cineva de a se
tot autoinvita s` stea la prieteni, pe banii lor! {i când am avut de
ales \ntre plecarea \napoi \n Anglia [i a r`mâne s` m` fac de râs
\n Europa, m-am \ntors acas`… dar l-am g`sit pe tân`rul Ted
Sully conducând Dovercourt-ul. Chiar ar fi trebuit s`-mi spui
despre asta, [tii, chiar era important, Kylie, termin` ea
plâng`re].

Dar \i spusese. |i povestise \n prima ei scrisoare de dup` ce
aflase c` urma s` plece \n Canada [i \i spusese tot atunci [i
despre Ted Sully. Dar când s` citeasc` Grace scrisori care n-o
interesau? {i acea scrisoare probabil c` ajunsese la ea \n timpul
unei partide de schi pe pantele din Kloster.

– |mi pare r`u. Se \ntorsese automat la pozi]ia \n care ea era
cea care \ntotdeauna gre[ea [i \[i cerea scuze! Kyle zâmbi amar.
Crezuse c` se schimbase, dar iat` c` nu era a[a.

– Nu-i nimic, te iert, spuse gra]ios Grace. Se uit` spre gea-
mantanul din piele de crocodil de lâng` ea. Crezi c` po]i s`-mi
faci rost de o ]igar`? Mul]umesc. Lu` una din cutia pe care i-o
\ntinsese sora sa, o aprinse cu bricheta de aur pe care o avea [i
tu[i. Doamne, chestiile astea cred c` au peste o sut` de ani! Nu
fumeaz` nimeni pe aici? Studie vârful arzând al ]ig`rii, mai trase
dou` fumuri [i o stinse. Nu conteaz`, unde r`m`sesem? A, da.
Când m-am \ntors la Dovercourt, idiotul `la de Sully – Ted Sully
era unul din pu]inii b`rba]i care nu fuseser` captiva]i de
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farmecul lui Grace, \[i reaminti Kyle – a f`cut tot ce i-a stat \n
putin]` ca s`-mi demonstreze c` nu sunt dorit` acolo. Nici Thea
nu s-a comportat mai bine!

– Deci ai v`zut-o? Kyle nu mai primise decât o singur` dat`
ve[ti de la mama ei cea faimoas` [i atunci, destul de ciudat, \ntr-o
scrisoare prin care aceasta aprecia schimbarea care avusese loc
\n via]a fiicei sale mai mari.

– Bine\n]eles c` am v`zut-o, se repezi Grace. Unde puteam
s` m` duc? S-a terminat stagiunea cu piesa lui Shaw [i acum
este \n tratative pentru un film. Am crezut c` se va gândi s`-mi
g`seasc` [i mie un rol cât de mic, dar ei p`rea s` nu-i pese.
Cred c` din cauza lui George… A, nu [tiai? Grace citise \ntre-
barea \n ochii lui Kyle. Mama noastr` cea faimoas` [i-a g`sit un
alt tinerel. Un George Cumva, destul de serviabil, de fapt! Cu
mult peste nenoroci]ii pe care i-a avut \n trecut. {i mai \n
vârst`, totu[i. Oricum, Thea mi-a dat o mie de lire [i mi-a dat
papucii!

– Ce ]i-a f`cut? \ntreb` amuzat` Kyle.
– Da, da, asta a f`cut. Grace p`rea satisf`cut`. Nu s-a exprimat

\n a[a de multe cuvinte, dar mi-a fost destul de clar c` nu e de
p`rere c` este destul loc \n acel apartament pentru amândou`,
mai ales cu dr`gu]ul de George prin preajm`. Nu a fost nevoie
s`-mi paveze drumul spre u[a cu dale fluorescente, am priceput
[i singur` aluzia!

Lui Kyle \i venea destul de greu s` cread` una ca asta. Grace
era fiica favorit`: Thea nu ar fi l`sat-o a[a, pe drumuri.

– Trebuie s`-]i fi sugerat ea ceva?
– Da, cum s` nu. Mi-a sugerat, \n ni[te termeni suficient de

explici]i, c` ar trebui s` m` \ntorc la Alex.
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– A, \n]eleg. Dup` o pauz` convorbirea continu`. {i o vei
face? Nu se mai pusese acest subiect \n discu]ie de la prima [i
unica scrisoare pe care o primise de la Grace.

– Bine\n]eles c` nu! tres`ri Grace. El ar fi fericit s` m` vad`,
dar de ce s` m` \ntorc, când poate s` apar` altcineva. Tu cum o
mai duci cu el, apropo?

– Cu cine? Kyle \ntreb`, dar era numai o form`. Inima ei [tia
foarte bine despre cine vorbea sora sa.

– Cu Fier, cine altcineva ? Iubitul nostru v`r de gradul al
doilea  sau de al câtelea este. Nu mai fi a[a de zgârcit` cu deta-
liile, Kylie! Despre cine puteam s` vorbesc? Se l`s` pe spate
cufundându-se \n acea canapea luxoas` [i privi \n jur prin
s`lbaticul cuib de vultur al lui Fier, o privire cât se poate de
aprobatoare. Pot s` spun c` nu m` a[teptam s` fie a[a de luxos
pe aici. O surpriz` destul de mare! Grace se mai \ntinse dup` o
]igar`. Hai, spune-mi! Cum te mai \n]elegi cu el?

– Lucrez pentru el, spuse Kyle \n]epat`. Nu trebuie s` m`
„\n]eleg” cu el.

Ochii lui Grace se mic[orar`, privind-o cercet`tor prin fumul
dens.

– }i-a spus cineva vreodat` c` devii din ce \n ce mai
alunecoas`, cu cât avansezi \n vârst`? remarc` ea imediat. M`
\ntreb, de ce?

Chiar, de ce? De ce era a[a de evaziv` \n leg`tur` cu rela]ia ei
cu Fier? Sau „ alunecoas` „, cum spusese Grace. Tot ce fusese
\ntre ei se rezuma la acele momente de lâng` râul Berlin: un sen-
timent de siguran]`, de \ncredere nelimitat`, sentimentul c` e[ti
considerat o persoan` special`, c` e[ti iubit, iat` ce trezise \n
sufletul ei strânsoarea bra]elor lui. Câteva zile scânteia acelor
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momente d`inuise, dar ulterior, cum nimic nu se mai \ntâm-
plase, nu se mai spusese, ca s`-i dovedeasc` ei c` totul nu fusese
doar un vis, toate \ndoielile \ncepuser` s` reapar`.

E adev`rat c` nu mai fusese a[a de distant. La \ntoarcerea din
excursie, chiar c`l`rise al`turi de ea, ar`tându-i lucruri pe care
ochii ei de neexperimenta]i le pierdeau din vedere. P`mântul
proasp`t r`scolit, unde un grizzly \ncercase s` g`seasc` ceva de
mâncare, chiar lâng` c`rarea b`tut` de picior omenesc pe care
apucaser` [i ei sau o urm` proasp`t` l`sat` de un pui de capr`
neagr`, r`t`cit singur-singurel pe piscurile atât de primejdioase
pentru un neini]iat ca el, speriat probabil c` nu-[i va mai g`si
niciodat` mama [i c`minul, acestea erau numai câteva dintre
minun`]iile pe care le \ntâlniser` \n cale.

Pl`cerea ei se reflectase \n ochii lui, apropiindu-i, unindu-i
prin curiozitatea delicioas` cu care amândoi urm`reau pusti-
etatea. Dar o dat` cu drumul se terminase [i apropierea, o dat`
cu reluarea rutinei de zi cu zi la „ Faucon d’Or „ se risipise [i
magia, devenea din ce \n ce mai greu de crezut c` acele
momente existaser` cu adev`rat sau c` cele câteva clipe de lâng`
râu fuseser` tr`ite [i nu visate.

Fier era pl`cut, zâmbea uneori. Chiar cu o zi \n urm`
\mp`rt`[iser`, f`r` cuvinte, un moment de amuzament pe seama
so]iei Regelui preparatelor de pui când aceasta \[i luase, \n felul
ei caracteristic, r`mas-bun. Fier o privise pe Kyle prin coafura
extravagant`, b`tut` de vânt. Dar v`zând acea lic`rire \n ochii de
cobalt Kyle \nghe]ase.

Niciodat` nu avea s` mai fie ceea ce fusese, s` dea frâu
liber sentimentelor era prea periculos, prea o expuneau
suferin]ei. Amintirea unui tat` care, uneori, parc` uita c`

UN DOMN MISTERIOS 103



exist` era \nc` prea vie \n sufletul ei. Iar dac` Fier, a[a cum
b`nuia ea, regreta acel moment \n care se l`sase purtat de
un impuls [i l`sase s` se vad` o latur` pasional` a b`rbatu-
lui impasibil de fiecare zi, ea ar fi f`cut bine s` procedeze ca
el. S` se poarte ca [i cum nimic din ceea ce se \ntâmplase nu
s-ar fi \ntâmplat de fapt.

A[a c` \i zâmbise neutru, se \ntorsese  [i plecase.
Acum venise Grace. Era o vizit` total nea[teptat`. G`sise un

loc liber \n elicopterul ce aducea de la Edmonton doi noi
oaspe]i. Kyle tr`ia un sentiment de nelini[te. Cu tot ce [tia, cu tot
ceea ce via]a o \nv`]ase, de ce se mai chinuia s` fie a[a de
„ alunecoas` „, cum \i zisese Grace?

– Deci? Care este marele secret? Grace o lua acum peste
picior. Nu-mi spune c` am fost departe de adev`r când ]i-am zis
s` te m`ri]i cu el!

– Grace! Kyle se \nro[i. E[ti ridicol`!
– Chiar a[a? Sprâncenele perfecte se ridicar` \n semn de

ne\ncredere. Judecând dup` privire, tu ascunzi ceva! Ei bine,
dac` nu-mi spui tu, va trebui s` aflu singur`. Nu cred c` va fi
foarte greu.

Nimic nu era prea greu. Dac` erai Grace.
– Cât timp ai de gând s` stai ? schimb` deodat` subiectul

Kyle.
– Depinde. Grace se \ndrept`. |nc` nu [tiu cât vreau s`

stau… sau cât timp sunt invitat` s` stau. Acel sentiment de neli-
ni[te din inima lui Kyle ie[ise la suprafa]` [i Grace \l observase.
}i-am spus c` voi afla! Ar trebui s`-]i vezi fa]a! Ai c`zut, nu-i a[a?
O Doamne, n-am crezut c` se va \ntâmpla a[a ceva vreodat`! Sora
mea mai mare a c`zut de pe piedestal!
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– Nu [tiu ce vrei s` spui… \ncepu Kyle, dar Grace o \ntrerupse.
– Nu te \ngrijora, nu-i voi spune, se opri f`când o lung`

pauz`… nu \nc`.
– Grace? O voce se f`cuse auzit` \n acea lini[te prelungit`.

Nehot`rât` lipsit` de satisfac]ie.
P`r negru, fa]` \nchis` la culoare, musculatur` puternic`,

vizibil` prin blugii Levis [i c`ma[a deschis` la gât, lan] de aur
lic`rind pe pieptul bronzat. Ochii lui Grace se mic[orar`, iar res-
pira]ia lui Kyle se opri pe undeva prin gât. Fier st`tea \n u[` [i ea
nu avea de unde s` [tie de când se afla acolo.

– A venit \n aceast` dup`-amiaz`. Era \n Edmonton [i m-am
gândit c` dac` elicopterul tot venea \ncoace… se gr`bi Kyle s`
arunce o justificare. Orice, dar orice, numai ca s`-i distrag`
aten]ia de la ce ar fi putut auzi.

– Familia LaRoques s-a instalat? scurt` el explica]ia. Aceasta
era prima lui grij`, dac` politicianul franco-canadian [i so]ia lui,
cei doi oaspe]i pentru care trimisese elicopterul la Edmonton,
erau instala]i.

– Bine\n]eles. Sunt sus, se odihnesc. Era sup`rat pentru c` ea
o adusese pe Grace \n acel ad`post intim, numai al lui. A[a se
explica maxilarul \ncle[tat. Era prima dat` când ea \ns`[i intra \n
acea \nc`pere, cu excep]ia zilei \n care sosise [i fusese condus`
acolo.  Biroul \i era str`juit de magnificul peisaj, era locul \n care
el \[i savura singur`tatea, admirând m`re]ia mun]ilor de la acea
fereastr` imens` prin care se vedeau vârfurile pân` la
Trec`toarea Gunsite. Biroul ei era prea mic, [i nu se gândise,
pân` \n acel moment, s` o duc` pe Grace \n camera ei.

– Nu este vina ei, draga de Kylie! Este vina ta, \n fond!
Grace \i s`rise \n ajutor, ridicându-se cu gra]ie \n picioare [i
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pornind spre el. Cum ar fi putut s` refuze s` m` aduc` aici când
[tia c` sunt singur` \n Edmonton [i f`r` vreun ban \n buzunar?

De unde era s` ghiceasc` Grace motivul sup`r`rii lui Fier? se
gândea Kyle. Nimeni nu-i oprise vreodat` intrarea \n vreo
\nc`pere. Nu putea s`-[i imagineze a[a ceva. |i mul]umea lui
Dumnezeu c` nu-[i dezv`luise sentimentele, pentru c` acum, cu
Grace aici, el nici m`car nu s-ar mai fi uitat la ea.

– Bun`, Fier! Discursul lui Grace o dusese pân` \n partea
cealalt` a camerei [i acum se afla lâng` el. Kyle nu-i vedea ei fa]a,
dar nici nu avea nevoie. |i era suficient s-o vad` pe a lui Fier.
Poate c` fusese sup`rat când intrase, dar acum se \nmuiase,
zâmbea [i o s`ruta pe obraz pe Grace.

– Grace! Vocea nu d`dea nici un indiciu despre ceea ce ar fi
putut s`-i treac` prin cap. Oricum, Grace era mai frumoas` ca
niciodat`. Ce faci aici?

– Dragule! Grace era intrigat`. Am crezut c` asta este [i casa
mea! Ai luat-o pe singura pe care o aveam, \]i aduci aminte ?

– Dar po]i s` stai la Dovercourt cât dore[ti.
– Spune-i asta [i lui Ted Sully! r`spunse Grace \n]epat`. Mai-

mai c` m-a dat afar` din cas`!
Se terminase cu s`racul Ted Sully! Când Fier \i d`duse pe

mân` Dovercourt-ul, crezuse c` venise [i timpul lui. Dar nimeni
nu intr` \n conflict cu Grace [i câ[tig`. Ted \[I va c`uta \n curând
o alt` slujb`.

– Serios? Vocea grav` a lui Fier confirm` intui]ia lui Kyle.
Acum spune-mi care este vina mea, nu a lui Kyle?

– Vina ta a fost c` m-ai l`sat s` hoin`resc ore \ntregi prin
Edmonton. Grace \l lu` de bra] [i se \ntoarse. Acum Kyle \i putea
vedea fa]a: frumoas`, \ncânt`toare, inocent`. Dac` ai fi fost aici
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când am trimis mesajul, ai fi putut s` vii chiar tu s` m` iei. A[a
am a[teptat ore \ntregi! Apoi, când pilotul t`u m-a g`sit, a zis c`
nu are loc [i pentru bagajele mele!

– O s`-l trimit mâine \napoi!
Ironia pe care o sim]ise \n vorbele lui s` fi fost rod al imagi-

na]iei ei? Bine\n]eles c` nu, decise Kyle.
– Chiar a[a, drag`? se ag`]` Grace de el. {tiu c` s-ar putea s`

]i se par` o prostie, continu` ea, dar \n acele geamantane este tot
ce mi-a mai r`mas pe lumea asta! Nu pot s` explic, dar Kyle [tie
ce vreau s` spun. Zâmbi spre  sora ei.

Se folosea de ea, Kyle \[i d`dea seama de acest lucru, dar nu
putea s-o \mpiedice.

O alt` pereche de ochi se concentr` asupra ei, ni[te ochi
alba[tri care nu exprimau nimic.

– |n acest caz, va aranja Kyle cu Mike s` se duc` s` le ia.
– Nici o problem`, Kyle r`spunse printre din]i, urându-se. De

ce era a[a de plin` de resentimente? Grace era sora ei!
– Ai mâncat, ai b`ut ceva? Grace se a[ezase din nou pe cana-

pea, iar Fier se aplecase asupra ei.
– Da, Kyle mi-a adus ni[te ceai.
Admirabila Kyle. Eficient`, \ntotdeauna pentru al]ii, niciodat`

pentru ea. Bun` s` \ndeplineasc` sarcini [i s` duc` la bun sfâr[it
\ndatoriri care intr` \n atribu]iile ei de serviciu: exact opusul lui
Grace. Nici m`car nu [tia de ce se ascundea. Grace ghicise deja c`
era \ndr`gostit` de Fier, unde s` se mai ascund`, ce s` mai ascund`?

– Bine. Fier mai z`bovi o clip` zâmbind, cu privirea la Grace,
apoi se \ntoarse spre centrul \nc`perii. {i acum cred c` to]i
merit`m o b`utur` \nainte s` urc`m s` ne schimb`m pentru cin`.
Scotch? Bourbon?
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– Scotch, te rog, r`spunse Grace uitându-se la Kyle.
Privindu-l pe Fier cum turna \n pahare, Kyle r`m`sese mut`,

de[i discu]ia continua.
Chiar dac` Fier \i permisese o dat` s` \ntrevad` b`rbatul din

spatele fa]adei impasibile, ce mai conta acum? Cu Grace acolo,
era pu]in probabil ca el s` se mai uite \nc` o dat` la ea.

|[i reaminti cameliile, fiind prima dat` când se gândea la ele
dup` atâtea luni. Când Fier \i d`ruise rochia neagr`, crezuse,
numai Dumnezeu [tie ce crezuse, apoi când coborâse [i o v`zuse
pe Grace radiind cu acele camelii delicate prinse \n p`r, totul
c`p`tase sens. Ei acel cadou \i fusese f`cut doar pentru a schim-
ba imaginea de femeie plictisitoare cu una acceptabil` pentru a
fi scoas` \n societate, doar avea s`-[i petreac` \ntreaga sear` [i \n
compania ei. Dac` nu fusese doar polite]e, atunci \n mod sigur
era [i o preocupare pentru propria imagine. Fa]` de Grace
cadoul era o recunoa[tere a frumuse]ii, o ofrand` depus` la
picioarele ei.

– Kyle! Fier \i vorbea [i pân` [i lichidul purpuriu din paharul
care i se materializase \n mân` parc` se \nfior`; ea \[i revenise
brusc din gânduri. Apartamentul din capul sc`rilor este liber,
nu-i a[a?

Dup` o secund` \n care se gândi la ceea ce fusese \ntrebat`,
r`spunse:

– Da, da, este.
– Atunci instaleaz-o pe Grace acolo. O privire enigmatic` de-a

lui Fier \i fu adresat` lui Grace. Dac` tot i-am luat casa, trebuie
s`-i asigur`m o [edere cât mai confortabil` aici.

– Nu vreau s` v` fac probleme sau s` deranjez! De aceast`
dat` Grace sim]ise u[oara tent` ironic` din vocea lui Fier.
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– Din contr`, Fier se uit` la ea [i apoi la Kyle, sora ta te va
ajuta s` te instalezi. Apropo, se opri ca s`-[i umple din nou
paharul gol, cât ai de gând s` stai?

– Nu [tiu \nc`. Grace p`rea sup`rat` de \ntrebare. Conteaz`?
– Nu, bine\n]eles c` nu. Paharul de cristal z`ng`ni, depus fiind

pe tava de argint. M` \ntreb cum te vei distra aici, cu ce \]i vei
umple timpul. M` \ndoiesc c` vei dori s` vii cu noi \n drume]ie!

– Nu. Grace se strâmb` apoi se lumin` la fa]`. {tiu! Pot s-o
ajut pe Kyle. Nu la administra]ie, nu m` pricep la a[a ceva, dar
pot face pe gazda. Cu alte cuvinte, ea s` fie cea care s` ias` \n
fa]`, iar Kyle cea care s` fac` toat` treaba, din umbr`. {tiu s` fac`
lumea s` se simt` bine, termin` Grace fericit`.

– Da. |n drumul s`u spre u[`, Fier se opri un moment [i, prin
fereastra imens`, o raz` de soare \i lumin` fa]a. Da, sunt sigur de
asta. {i acum scuza]i-m`, m` duc s` m` schimb. Dând din cap
spre Kyle: Nu sta]i de vorb` prea mult!

– Ce ziceai despre mine [i \ntorsul la Alex? Nici nu se \nchi-
sese bine u[a [i Grace se a[ezase din nou pe canapea, de ast`
dat` cu un zâmbet satisf`cut pe frumoasa ei fa]`.

– N-am zis nimic, spuse Kyle. Tu ai adus vorba despre asta.
– Bine. Grace se \ntinse [i continu`: S` nu mai men]ionezi

acest subiect.
Kyle avu un presentiment.
– Vrei s` spui c` vei r`mâne pentru un timp nedefinit?
– Da, de ce nu? {tii… Grace ar`t` cu capul spre u[a

\nchis`… uitasem cum este! Acum \mi pare r`u c` am pierdut
atâta timp prin Europa degeaba! Kylie, nu mai fi a[a de neferi-
cit`. Scopul scuz` mijloacele! Ai avut drum liber atâtea luni [i
n-ai ajuns prea departe, nu-i a[a?
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Da, a[a era. {i chiar dac` ar fi ajuns, nu avea cum s-o opreasc`
pe Grace. Lucrurile se complicau din ce \n ce mai r`u. S` \ncerce
s`-l ia pe Fier de lâng` ea ar fi ca [i cum ar \ncerca s` ia juc`ria
unui copil. Acum principala ei grij` era ca nu cumva Grace s`-i
spun` lui Fier ceea ce descoperise. Nu [tia dac` ar putea s`
suporte ca Fier s` [tie c` ea este \ndr`gostit` de el.

– {tiu c` o s` am ceva de furc` cu el, observ` Grace. Pân` [i
eu mi-am dat seama c` nu era chiar fericit s` m` vad`! Dar totul
se va schimba. Arunc` spre Kyle o privire de ghea]`. To]i se
schimb`!

– Acum, spune-mi cum st` de fapt treaba. Aceast` discu]ie
avea loc a doua zi \n biroul ei, pe care Fier \l umplea atât fizic cât
[i psihologic.

Se aplecase peste biroul de metal. Era o \nc`pere atât de
mic`, unde s` se duc`? El era a[a de aproape de ea.

– Treaba cu ce? Ochii lui, de[i ea nu-i vedea, \i sim]ea sfre-
delind-o.

– Cu sora ta. Ar fi trebuit s` spun` „Grace”, nu era cineva cu
care abia f`cuse cuno[tin]`.

– }i-a spus. Kyle \ncerca s` se controleze. A venit aici pentru
c` nu avea unde s` se duc` \n alt` parte.

– Da… O mân` se apropie [i lu` o factur` din teancul din
fa]a ei… Am auzit povestea. Puse hârtia la loc, cu degetul
indicând o sum`. Aceast` valoare este gre[it`.

Kyle nu-[i mai putea lua ochii de la factura cu pricina.
– O s` verific, \l asigur` ea automat.
– Bine! Degetul disp`ruse. Ai invitat-o tu?
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– Pe cine? Pe Grace? Uimirea o f`cu s` se uite \n sus. Expresia
dur` de pe fa]a lui \i \ntuneca chipul. Se uit` repede \n alt` parte,
parc` speriat` de propriul ei r`spunsul. Nu. El nici nu-[i putea
\nchipui cât de pu]in [i-ar fi dorit ea ca Grace s` vin` la
„ Faucon d’Or „. Fusese ea \ns`[i informat` de sosirea surorii
sale printr-un bilet pe care-l trimisese Grace din Edmonton, bilet
\n care spunea c` a[teapt` la aeroport. Spunea c` sunt ultima ei
speran]`.

– |n]eleg. Vocea nu ascundea nici o emo]ie. Sunt doar sur-
prins c` nu a stat cu Thea. |n]eleg c` de una singur` la
Dovercourt n-a fost foarte pl`cut. Deci pân` la urm`
„execu]ia” lui Ted Sully va fi amânat`. Kyle se mai gândise [i
ea [i ajunsese la concluzia c` motivul pentru care Grace nu
r`m`sese la Dovercourt nu fusese lipsa de respect pe care
sus]inea c` i-o ar`tase Ted Sully, ci doar faptul c` st`tea acolo
singur`. Grace avea nevoie de audien]` dac` voia s` se simt`
bine, audien]` de care se bucurase cu prisosin]` seara trecut`
la „ Faucon d’Or „.

La cin`, lumina lumân`rilor se \mpletise mirific \n p`rul ei
blond, iar misterio[ii ei ochii viole]i str`luciser` hipnotic. Dup`
mas` ocupase cu non[alan]` locul din spatele t`vii [i servise
cafeaua, de parc` acel loc \i fusese destinat de o via]`.

Camera se \mp`r]ise \n dou` tabere: femeile \ntr-o parte [i
b`rba]ii \n jurul canapelei. Atunci când Kyle, care nu-[i mai avea
rostul \n mijlocul acelei adun`ri, se retr`sese f`r` s` deranjeze,
Grace \[i alesese canapeaua ca centru de primire, de unde trona
ca o regin` \n mijlocul b`rba]ilor de-a dreptul vr`ji]i.

Dac` Grace voia s` dovedeasc` cât de bine i-ar fi stat \n
calitate de gazd`, \[i dep`[ise cu o sear` \nainte pân` [i aspi-
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ra]iile din cele mai frumoase visuri. |n drum spre camera ei,
Kyle z`rise privirea gânditoare, \ntreb`toare de pe fa]a lui
Fier.

– Deci, de ce nu a r`mas Grace cu Thea? Din Dumnezeu [tie
ce motiv, a doua zi diminea]a, Fier p`rea hot`rât s` continue
discu]ia.

– Nu se \ntâmpl` chiar \ntotdeauna ca ele dou` s` fie pe
aceea[i lungime de und`, continu` Kyle, vizibil incomodat` de
subiect. Nu se \ntâmpla atunci când Thea nu era foarte sigur` pe
o nou` cucerire [i nu voia s` aib` concuren]`. Probabil c` exact
acest lucru se \ntâmplase la Londra, dac` Thea, care de obicei \[i
pre]uia foarte mult banii, \i d`duse o mie de lire lui Grace pen-
tru a o convinge s` plece. Dar Kyle [tia c` nu trebuie s`-i
dezv`luie totul lui Fier.

Nu avea de ce s`-i \mp`rt`[easc` nici p`rerea lui Grace despre
locuitul \n mijlocul s`lb`ticiei. El \i povestise cum \ntorsese o
dat` spatele dragostei, doar pentru a nu fi nevoit s` p`r`seasc`
„ Faucon d’Or „. Dar acum era mai \n vârst`, [i Grace era…
Grace.

– |n]eleg. Fier p`rea mul]umit cu r`spunsul pe care-l primise.
Deci mai r`mâne s` discut`m despre Orsinski. Ce se mai aude \n
aceast` direc]ie?

– Nu [tiu.
– Vrei, te rog, s` te ui]i la mine când vorbesc cu tine?! Mâna

care \i atr`sese aten]ia asupra gre[elii de pe factur` se afla acum
sub b`rbia ei, for]ând-o s` ridice capul. Unde este Orsinski
acum? \ntreb` el.

– |n sudul Fran]ei. Kyle \[i \ntoarse cu o for]` neb`nuit`
capul, eliberându-se din mâna lui. Era destul c` pierduse ceea ce
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nu avusese niciodat`, era deja mult prea mult s` mai [i vad` cât
de important era acest r`spuns pentru el. Bine\n]eles c` Fier era
interesat de Alex. Acesta era so]ul lui Grace, cel pu]in pân` când
se va pronun]a divor]ul. Cât timp Alex nu ie[ea din scen`, chiar
dac` numai legal, Grace nu era liber`. Cred c` el vrea ca Grace
s` se \ntoarc` la el, dar ea l-a refuzat. Totul era a[a de dureros,
mai bine s-ar termina odat`!

– Ai idee de ce l-a refuzat?
– Nu. Cred c` s-a plictisit, atâta tot. Nu putea fi geloas` pe

sora ei, dar putea fi corect`.
– De c`snicie sau de Orsinski?
– De Alex, recunoscu Kyle. De ce nu se oprea cu \ntreb`rile

astea odat`? Ce mai voia s` [tie? Se pare c` doar un singur lucru :
– {tii cum a[ putea da de el? Fusese o \ntrebare cu totul

nea[teptat`.
– O adres`? Fusese luat` prin surprindere.
– Da, o adres`! Fier ajunsese la cap`tul r`bd`rii [i deodat`

r`bufnise. Hai, pentru numele lui Dumnezeu, Kyle, nu mai fi
a[a de monosilabic`! Dac` tot suntem la acest subiect, nu
vreau s`-mi repe]i performan]a de seara trecut`. E[ti aici ca s`
asiguri buna g`zduire a oaspe]ilor, nu s` te retragi ho]e[te la
jum`tatea serii, l`sând totul pe mâna lui Grace! Apropo, ea
unde este?

– Cred c` este \nc` \n pat. I-am trimis micul dejun sus. Kyle
era de-opotriv` de furioas`, ochii ei aruncau s`ge]i. |l \nfrunta.
Nimic n-o mai putea r`ni acum. Ce mai avea de pierdut? |mi pare
bine c` m`car par]ial munca mea te satisface! spuse ea sarcastic.

Acum el era cel surprins, o sprâncean` se ridicase indicând
acest lucru.
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– Este bine de [tiut c` sunt mai bun` ca Grace la turnatul
cafelei \n ce[ti! clarific` ea.

– Nu mai bun`, doar diferit`, replic` el pe un ton insuportabil. Tu
nu ai aerul c` execu]i un „proces tehnologic” destul de complicat.

Cu alte cuvinte, Grace cam avea dou` mâini stângi \n materie
de activit`]i casnice! Sau poate c` Fier ar fi vrut s` spun` c`
farmecul lui Grace nu se potrive[te [i nu are de ce s` fie eclipsat
cu ceva a[a de ordinar ca o tav` de cafea, chiar dac` respectiva
tav` este o antichitate superb` din argint. |n orice caz, r`spunsul
era dureros pentru ea.

– Acum, el st`tea \n picioare \n fa]a ei, a[teptând ceva. Dac`
n-ar fi fost atât de greu de crezut, ea ar fi zis c` zâmbe[te. Cred
c` urma s`-mi dai o adres`!

– Ce?! A, da. |nc` destul de confuz`, Kyle se \ntinse dup` un
carne]el [i-i scrise adresa vilei lui Alexei Orsinski de la Cannes.
Oare ce avea Fier de gând s` fac`? se \ntreba ea. S`-i verifice
povestea, sau s`-i pun` \n vedere lui Alex s` n-o mai bat` la cap
pe Grace? Dac` ar fi s` ia \n considerare numai privirile pe care
el i le arunca lui Grace noaptea trecut`, [i ar fi trebuit s` nu mai
aib` nici o \ndoial`.

– Mul]umesc. Fier lu` foaia de hârtie, f`r` s`-i mai arunce
vreo privire lui Kyle. Ai idee când va cobor\ Grace? Vreau s`
vorbesc cu ea [i \ntr-o jum`tate de or` trebuie s` plec la pescuit
cu familia LaRocques. Se \ndep`rtase de birou, dar camera fiind
a[a de mic`, prezen]a lui era parc` \nc` perceptibil` \n imediata
ei apropiere.

– Voi trimite o servitoare la ea \n camer`. Kyle \ns` se \ndoia
c` Grace \[i va c`lca pe inim` s` se ridice din pat atât de
devreme, chiar [i pentru el.
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Trecuse bine de ora dou` când auzise pa[i, pa[ii a dou` per-
soane, râsete [i vocea lui Grace spunând „ noapte bun` „. Se
sim]ise vinovat`, a[a cum st`tea acolo, \n pat, cu urechile
ciulite, urm`rind mi[c`rile lui Grace; sentimentul se acutizase
când \[i d`duse seama c` cea de-a doua voce \i apar]inea lui
Fier. Accentul fran]uzesc era u[or de recunoscut chiar [i la o
distan]` de un coridor [i ceva cât era pân` la dormitorul ei.
Deci Fier [i Grace mai z`boviser` \n salon dup` ce se
retr`seser` invita]ii, pentru o ultim` conversa]ie, o ultim`
\mbr`]i[are. Oricum, ce o fi fost \n locul unei mult-dorite
ultime \mbr`]i[`ri, c`ci Ben nu p`r`sea salonul pân` ce nu se
retr`gea [i ultima persoan`.

Deci, dac` se culcase la dou`, era destul de greu de crezut
c` Grace \[i va face apari]ia \nainte de prânz, indiferent cine o
chema. {i, ca s` fie sincer` – un lucru pe care, mai nou, Kyle
nu putea s`-l sufere la propria persoan` era acest impuls de a
fi \ntotdeauna sincer` – Grace mai avea pe deasupra de luptat
[i cu efectele celor câteva pahare. Kyle \[i reaminti ce-i
f`cuser` ei. O dezorientaser` complet, o l`saser` \ntr-o cea]`
total`, numai acea mân` puternic`, destul de violent` o sal-
vase de la deschiderea u[ii gre[ite, pentru a fi dus`, apoi, \n
camer` ei.

– O s-o rog pe Charlene s`-i spun` c` vrei s-o vezi, repet` ea.
Dar nu cred c` va cobor\. |nc` o dat`, ea regret` c` era a[a de sin-
cer`, dar cum s` se dezobi[nuiasc`, dac` o via]` \ntreag` a[a
fusese? „S` ai grij` de Grace, s` ai grij` de sora ta mai mic`” aces-
tea fuseser` instruc]iunile pe care le urmase \nc` de copil, de
când se n`scuse surioara ei, comoara familiei. A[a cum \i era
practic imposibil s` fie geloas` pe sora ei când aceasta era numai
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un copil, apoi când devenise femeie, tot a[a \i era greu s`
\nceteze a o mai ocroti. Ieri a c`l`torit mult [i a stat treaz` pân`
târziu, explic` ea fe]ei neclintite de emo]ii care o privea \n con-
tinuare.

– |n acest caz, voi vorbi cu ea \n aceast` dup`-amiaz`. Kyle nu
putea s`-i ghiceasc` gândurile, dar avea impresia stranie c` el
putea s` le citeasc` pe ale ei. Spune-i c` o a[tept pe la [ase \n
biroul meu.

Singuri \n intimitatea biroului lui; imagina]ia lui Kyle zbura
deja la acel tête-à-tête dintre cei doi.

– Da, bine\n]eles, spuse ea.
– Asta-i tot? El r`m`sese acolo [i o privea.
– Da. Dar de ce nu pleca? Poate dorea s`-i pun` r`bdarea la

\ncercare.
|n sfâr[it se \ndrept` spre u[` [i tocmai când tensiunea \nce-

pea s` scad`, se opri din drum readucând-o la acea stare ten-
sionat` dinainte.

– }i-am spus cumva c` te-ai \ntrecut pe tine \ns`]i \n ultima
perioad`? |n ochii lui lic`rea ceva. Nu putea fi altceva decât
batjocur`. Un zâmbet \i ap`ruse pe fa]`.

U[a se \nchise, iar Kyle r`mase singur` \n lini[tea des`vâr[it`.
Nu se mai auzea decât respira]ia ei sacadat`. El credea c` ea s-a
\ntrecut pe sine \n ultima perioad`, ce-o fi vrut s` zic` cu asta?!
Ce s` fi \nsemnat? Un premiu de consolare? Nu va ie[i vreodat`
\n eviden]` ca fiind frumoas`, dar m`car se \ntrecuse pe sine
\ns`[i! Nu mai era acea femeie care evita orice contact cu
lumea… care nu putea participa la o confruntare cu el, cel pu]in
acum avea curajul s`-l priveasc`. Dup` atâtea zile \n care \ncer-
case s`-l evite [i s` uite acele momente de pe marginea râului, s`
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\nceteze a se mai \ntreba ce ar fi fost dac` so]ia Regelui
preparatelor de pui nu ar fi ap`rut, acum putea m`car s`-l
priveasc` \n ochi.

{i trebuia s`-[i fac` curaj pentru cel pu]in \nc` trei luni.
Jum`tate din perioada permis` de viz` expirase, iar \n septem-
brie se va \ntoarce la Dovercourt. Ba nu! Nu avea cum s` se mai
\ntoarc` \n acele bine cunoscute ]inuturi din Sussex. Uitase:
Dovercourt-ul nu le mai apar]inea. Disp`ruse [i ultimul
Haultain. Va trebui s` mearg` la Londra. O camer` de hotel \i va
fi casa pân` va g`si un apartament [i o slujb`. Poate nici nu va
avea nevoie de apartament. Cu experien]a pe care o avea acum,
putea s`-[i g`seasc` de lucru ca administrator la vreun hotel [i s`
locuiasc` acolo. Cu siguran]` c` nu va avea probleme de aco-
modare. De celelalte probleme se va ocupa pe parcurs.

|l cuno[tea pe Fier, \l iubea pe Fier, [tia c` nu va mai fi niciodat`
la fel. Nu va mai fi niciodat` mul]umit` de via]a ei, acum c` [tia ce
ar fi putut s` aib`. Dar aceste sentimente vor disp`rea cu timpul. Se
va \ntoarce la via]a pe care o tr`ia \n urm` cu câteva luni. Va rede-
veni aceea[i persoan` neinteresat` de ea \ns`[i, Kyle Haultain cea
neremarcat` de nimeni, fericit` s` stea \n umbra altcuiva.

Poate c` \ntr-o zi va mai ap`rea cineva \n via]a ei: un alt b`rbat
care s` fac` valuri \n lumea ei ordonat`, care s`-i trezeasc` astfel
de sentimente. Zâmbi amar, gândindu-se la cât de imposibil era
acest lucru [i inima o duru.

|ntre timp se \ntinse spre clopo]elul de pe mas`, dar se d`du
b`tut`. Lui Grace trebuia s` i se spun` c` Fier voia s` vorbeasc`
cu ea [i decât s-o trimit` pe Charlene s-o scoale, mai bine \[i va
ascunde pentru a nu [tiu câta oar` propriile sentimente [i se va
duce chiar ea.
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– Grace! Te-ai trezit? Kyle cioc`ni \nainte s` intre [i vorbi
\nainte s` deschid` u[a, dar \n`untru era lini[te.

Grace dormea bu[tean, pe spate, ca un copil. P`rul ei blond
se r`sfirase pe pern`, \ncadrându-i fa]a lini[tit`. Singurul semn
care ar`ta c` fusese treaz` era lumina aprins` lâng` pat [i paharul
de suc de portocale pe jum`tate gol de pe tava cu micul dejun.
|n rest mâncarea era neatins`.

Kyle \nc` \i purta acea grij` deosebit` surorii sale. Grace p`rea
atât de vulnerabil` când dormea. Nu-i de mirare c` Fier era deja
pe jum`tate \ndr`gostit de ea. Nu-i de mirare c` voia s` afle care
este situa]ia cu Alex [i de ce venise Grace la „ Faucon d’Or „.
Fusese interesat de soarta ei de când primise Kyle acea scrisoare
de la ea.

Grace nu avea unde s` se duc`. Cel pu]in asta era adev`rat.
Cauzele nu trebuia s` le [tie Fier. Nu trebuia s` [tie c` o provo-
case pe Thea s-o dea afar` din cas`, iar faptul c` nu voia s` se
\ntoarc` la Alex era doar un capriciu. Fier nu trebuia s` [tie c`
Grace pusese ochii pe el. P`rea a[a de nevinovat`. Cum s-o
cread` el capabil` de a[a ceva? Dar chiar dac` ar fi aflat, nu ar fi
fost un motiv de bucurie pentru el?

Kyle lu` tava de lâng` pat [i stinse lumina. Ie[i \ncet. Grace
putea s` doarm` lini[tit` \n continuare. Putea s`-i spun` [i mai
târziu c` Fier voia s-o vad`.



Capitolul 7

– M-a avertizat c` m` d` afar` dac` mai fac vreodat` a[a ceva. 
– Poftim? Kyle era sigur` c` sora ei, care acum nu se mai

oprea din plâns, nu \n]elesese bine.
– Mi-a spus c` e timpul s` m` maturizez [i s` nu m` mai con-

sider buricul p`mântului! A spus… Vocea ei \ncepu s`
tremure… A fost oribil, Kylie! De fapt m-a acuzat c` am \ncercat
s`-l seduc pe Guy LaRocque. N-am [tiut c` se poate comporta
a[a!

Kyle \ns` [tia. Suferise ea la rândul ei de pe urma acestui com-
portament al lui Fier. Dar cu Grace nu se mai purtase nimeni a[a,
\n via]a ei.

– De parc` ar fi vina mea c` el este c`s`torit cu o ]`ranc`,
spuse Grace, sau c` el a vrut s` mai r`mân` \n salon dup` ce ea
a urcat la culcare. {i nici m`car n-am r`mas vreun pic singuri!
Fier a fost cu noi mai tot timpul [i când el a plecat, ciudatul `la
de Ben, sau cum naiba \l cheam`, ne-a tot dat târcoale ascultând
fiecare cuvânt. Dac` n-ar fi fost el, poate c` Fier nici nu ar fi aflat.
Spionul naibii!



Grace \[i termin` discursul pe un ton \nc` [i mai ]âfnos decât
cel cu care-l \ncepuse, dar Kyle nu mai asculta de mult. |ncerca
s`-[i reaminteasc` de ora dou` din acea noapte, de cele dou`
voci pe care le auzise pe culoar. Una fusese, \n mod sigur, vocea
inconfundabil` a lui Grace, dar cealalt` nu-i apar]inea lui Fier.
Lumina din \nc`pere c`p`tase parc` mai mult` str`lucire, seara
care urma s` vin` parc` nu se mai profila \n mintea ei ca un
co[mar: vocea pe care o auzise vorbind cu Grace nu era a lui
Fier, ci a politicianului c`runt care sosise cu elicopterul de la
Edmonton, \n acela[i timp cu Grace.

Confuzia ei era u[or de \n]eles. Ea, Kyle, dac` schimbase
dou` vorbe cu LaRocque de când venise acesta, iar vocea lui era
foarte asem`n`toare cu cea a lui Fier. Amândoi aveau acea urm`
de accent fran]uzesc, \n vocea amândurora suna autoritatea.
Numai când erau amândoi \n aceea[i \nc`pere \ncepeau s` se
vad` diferen]ele: vocea de politician era \nc`rcat` de acea
blânde]e exersat` menit` s` atrag` simpatia publicului, iar Fier
avea o autoritate care demonstra c` el nu datoreaz` nimic
nim`nui.

– Kylie! Ceva din tonul lui Grace o f`cu pe Kyle atent`; tona-
litatea se schimbase, paradoxal sora ei p`rea acum fericit`.
Tocmai m-am gândit la ceva! Poate c` era gelos! Se poate, nu-i
a[a? De Fier vorbesc, concluzion` ea. Fa]a i se luminase, la fel ca
a unui copil care prime[te ceva ce-[i dorea de mult. Lacrimile
care udaser` pân` mai adineaori obrajii trandafirii, parc` nu
umbriser` niciodat` acea privire fermec`toare. Da, [tiu c` tot \i
d`dea zor cu reputa]ia acestui loc [i tot felul de chestii din astea, dar
n-ar putea s` fie de fapt alt motiv pentru toate astea? Un zâmbet
fericit \i ap`ruse pe fa]`. Se \ntoarse cu spatele la Kyle. Trage-mi fer-
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moarul, drag`, zise ea. Nu vreau s` \ntârzii jos. A, [i nu uita, Fier
a spus s` serve[ti tu cafeaua \n aceast` sear`, \n locul meu. Poate
din aceast` cauz` era a[a de sup`rat.

Ce talent avea Grace s` \ntoarc` lucrurile \ncât s` poat` fi
privite a[a cum voia ea? G`sise deja o explica]ie pentru ceea se
\ntâmplase cu Fier. Era gelos, [i sup`rat pe Kyle! Cine era ea ca
s` spun` c` versiunea lui Grace nu era cea corect`? Kyle ridic`
\ncet fermoarul. Fier o criticase \n acea diminea]` pe motiv c`
plecase [i l`sase totul \n mâinile lui Grace, cât despre partea cu
gelozia… nu se potrivea \ntru totul cu personalitatea pe care o
[tia ea, dar efectul „Grace” ac]iona adesea chiar [i asupra unor
caractere de t`ria celui al b`rbatului despre care vorbeau.

Era atât de frumoas` \n acea inconfundabil` rochie Oscar de
la Renta! Cum s` nu-[i schimbe Fier p`rerea?

– Gata! Fermoarul era \nchis a[a c` se d`du un pas \napoi.
– Mul]umesc, drag`. Grace se \ntoarse [i zâmbi. Ce m-a[ face

eu f`r` tine?
|ntr-adev`r, se gândi Kyle r`ut`cios \n timp ce o urma pe

Grace, stingea lumina [i \nchidea u[a camerei surorii sale. Dar de
ce era a[a de invidioas`? {i la ea se observase o „ \mbun`t`]ire „.

Nu se mai \ntâlnise cu Fier de când acesta p`r`sise biroul ei
cu acel comentariu ironic, dar avea s`-l revad`, \n sfâr[it, \n acea
sear`, când, f`r` \ndoial`, [i ultimul am`nunt din teoria lui Grace
se va dovedi corect.

Coborând sc`rile, Kyle \[i d`du seama c` pliurile rochiei se
lipiser` de picioarele ei. Aici aerul era uscat, \nc`rcat cu electri-
citate static` [i de[i avea c`ptu[eal`, rochia se mula foarte intim pe
picioarele pe care Grace le numea de stripteuz`. Trase u[or de
rochie [i aceast` se dezlipi. Dar nu avea de ce s` se team`. Având-o

UN DOMN MISTERIOS 121



pe Grace \n fa]`, cu p`rul ei blond [i umerii diafani care intrau \n con-
trast cu rochia albastr`, cine s` se mai uite [i la ce venea dup` ea?

Grace se aranjase mai \ncet decât de obicei, de aceea când
coborâr`, jos erau deja dou` persoane. Amândou` capetele se
\ntoarser` la auzul pa[ilor lor, dar numai unul dintre ele r`mase
astfel. Familia LaRocques! So]ul fusese cel care \ntorsese capul [i
privea acum cu un interes pref`cut tabloul de deasupra
[emineului, de parc` era prima dat` când \l vedea [i abia desco-
perea nepre]uita-i valoare. Doamna LaRocques era cea care con-
tinua s` le priveasc`.

– Bun` seara, contes`… domni[oar` Haultain. Parc` pe Kyle
o observase dup` aceea, când se ridicase [i se apropiase de ele.
Avea \ntip`rit pe fa]` acel zâmbet studiat, care ap`rea \ntotdeau-
na \n spatele politicianului; numai ochii erau neschimba]i. Ce
rochie magnific`, contes`! Acesta este unul din avantajele
c`l`toriilor: o palet` mult mai bogat` de locuri de unde s`-]i
completezi garderoba.

„ Ostilit`]ile „ se desf`[uraser` foarte repede [i natural. Grace
fusese ghidat` de bra]ul doamnei [i a[ezat` pe canapea \n a[a fel
\ncât \ntre ea [i b`rbatul care \nc` privea tabloul de pe perete, se
a[ezase doamna LaRocques.

Se pare c` Fier nu era singurul care observase efectul lui
Grace asupra senatorului, din seara precedent`, [i care deza-
probase acest lucru.

– Domni[oar` Haultain, pute]i veni pu]in \n sufragerie?
Charlene ap`ruse \n dreptul um`rului ei, \mbr`cat` \n alb [i
negru, cu o fa]` speriat`.

– Bine\n]eles. Observându-l pe Fier apropiindu-se de Guy
LaRocques [i pe Ben, venind cu b`uturile spre ei, Kyle o urm`.
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Monique LaRocques nu avea de ce s` fie \ngrijorat`. De[i flirtul
era pentru ea la fel de natural ca [i respiratul, Grace nu avea s`-l
mai \ntre]in` pe Guy LaRocques \n aceast` sear`.

– Nu [tiu cum s-a \ntâmplat! Charlene era foarte atent` la
ceea ce spunea. Nici m`car nu eram pe aproape când s-a \ntâm-
plat!

|n sufragerie, aranjamentul floral de pe mas`, nu se [tie cum,
ajunsese pe jos. Ap` peste tot [i flori rupte sau strivite. 

– P`i, nu mai sta a[a! s`ri Kyle exasperat`. Du-te [i adu o
cârp`!

Era un \nceput nefericit pentru o sear` nefericit`. Florile
fuseser` repede \nlocuite cu un ornament de fructe, dar, pe par-
cursul serii, tensiunea care plana \n familia LaRocques \i cuprin-
sese parc` [i pe ceilal]i invita]i.

– V` rog s` m` scuza]i! Era \nc` devreme când Grace \[i \nce-
puse scuzele de retragere, la pu]in timp dup` ce familia
LaRocques se dusese sus. Cei doi Smythes \i urmaser`, a[a c`
numai Samuelsii mai r`m`seser`; Grace se ridic` s` spun`
noapte bun`. Zâmbi fermec`tor c`tre cuplu. Pe mine m` scuza]i,
sper s` nu v` scurtez seara, dar sunt a[a de obosit`!

Bine\n]eles c` o vor scuza. Oricine ar fi scuzat-o. Chiar [i Kyle,
dac` n-ar fi [tiut c` petrecându-[i mai toat` via]` al`turi de Thea,
Grace devenise o foarte bun` actri]`.

{i \n aceast` sear`, ea d`duse un spectacol excelent. Nu-[i
schimbase atitudinea \n asemenea m`sur` \ncât s` se observe
acest lucru, doar atât \ncât s` lase impresia c` setea de a
c`p`ta aten]ie din sear` trecut` se datorase oboselii [i stresu-
lui de dup` lungul drum pe care-l avusese de parcurs.
Monique LaRocques se mai r`zgândise cu privire la Grace, cât
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despre Fier, dac` regretele nu ar fi fost  sentimente total
str`ine pentru el, cu siguran]` ar fi regretat cele spuse \n acea
diminea]`.

Ochii lui fuseser` a]inti]i toat` noaptea asupra lui Kyle,
urm`rindu-i fiecare mi[care, lumina]i parc` de un zâmbet interi-
or. Acum zâmbetul de pe fa]a lui \i era adresat lui Grace care-l
s`ruta pe obraz. Nu mai era v`rul distant, ci, a[a cum bine
spusese Hettie Samuels mai devreme, „ singurul om la care mai
putea apela pe lumea asta „ !

Bietul Alex! Deodat` Kyle se oprise cu gândul la el. Biata
Kyle! Bietul Fier! Nu, nu s`racul [i Fier. Judecând dup` expresia
fe]ei lui când trupul ml`dios [i \nmiresmat se apropiase de al lui,
iar buzele roz \i atinseser` u[or obrazul, se putea spune c` este
deja pe jum`tate \ndr`gostit.

– Noapte bun`, Kylie! Acum era rândul ei s` primeasc` acel
pupic suav de noapte bun`. Era rândul ei s` fie \nconjurat` de
aura parfumat` [i s` simt` buzele fine cum \i atingeau u[or
obrazul. Cum ar fi putut Fier s` nu cad` sub aceast` vraj`? {i cum
ar fi putut ea s`-i poarte vreun resentiment acestei fiin]e fer-
mec`toare care pe deasupra mai era [i sora ei?

– Noapte bun` tuturor! Cu un ultim zâmbet, silueta sub]iric`
a lui Grace disp`ru dup` balustrada din capul sc`rilor. Dup`
câteva minute familia Samuels o urm`.

|n sfâr[it! Kyle se ridic` de la locul ei de lâng` tava de cafea
[i, când ultimii oaspe]i disp`rur`, \[i \ntinse umerii amor]i]i.
Sc`pase de datoria de gazd`, dar mai ales de datoria de a
ascunde orice grij` sub un zâmbet.

– Noapte bun`, spuse ea celor dou` persoane care mai
r`m`seser` \n camer`.
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– Stai pu]in, vreau s` vorbesc ceva cu tine.
O sear` care p`rea c` se lungise la nesfâr[it [i \nc` nu-i era dat

s` se termine. Ben strângea paharele [i scrumierele. Fier se inter-
pusese \ntre ea [i mult dorita sc`pare: sc`rile.

– Nu poate a[tepta pân` mâine? Ochii ei se concentrau
asupra [uvi]elor de p`r care-i c`deau lui Fier pe frunte, a[a c`
restul era \n cea]`.

– Dac` ar fi putut, nu te-a[ fi rugat s` te opre[ti acum, \nt`ri
Fier. |n fond, este \nc` devreme.

Chiar a[a? Ea vru s` se uite dincolo de el, dar ochii o
tr`dar` [i \l aduser` tot pe el \n centrul imaginii. |n acea
sear` purtase un sacou alb, c`ma[` alb`, cravat` [i pantaloni
negri; tenul \nchis la culoare, maxilarul \ncle[tat, un pic de
barb`.

Dându-[i seama c` aceast` imagine \i provoac` o intens`
fr`mântare psihic`, Kyle \[i oblig` ochii s` priveasc` dincolo de
el, la ceasul de pe mas`. Era doar zece [i zece? Aceast` sear` care
p`ruse f`r` sfâr[it \ncepuse abia de trei ore?

– Este chiar atât de mare deranjul pentru tine s` te opre[ti o
secund` [i s` stai de vorb` cu mine? Buna lui dispozi]ie o f`cea
s` nu se simt` \n largul ei.

– Despre ce vrei s` vorbim? \ntreb` ea \nro[indu-se.
– Asta-i tot, Ben! ordon` el \ntorcându-[i pu]in capul.
– Poftim? Barmanul \mbr`cat \n alb [i negru privi spre ei. A,

da, domnule Cailloux, bine\n]eles! Omul, tava [i paharele
disp`rur` pe u[a \ndep`rtat` [i \n camera luminat` nu mai
r`m`seser` decât ei doi.

– Hai s` st`m jos! zise Fier dând din cap spre canapea.
– Nu, nu, mul]umesc, mai bine stau \n picioare.
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– Cum dore[ti. O domina balansându-se u[or, cu mâinile \n
buzunarele pantalonilor. Lumini]a din ochii lui alba[tri
disp`ruse, la fel [i zâmbetul. Era a[a cum [i-ar fi dorit ea: formal.
Se afla la o lungime de bra] de ea. Mâine voiai s` te duci la
Edmonton? Nu g`sea nimic de repro[at tonului vocii lui, nimic
care s` contrasteze cu acea. Singura surs` de c`ldur` din camer`
erau cele câteva l`mpi aprinse.

– Da, r`spunse ea scurt.
– Atunci a[ dori s` amâni.
– Da? De ce? O urm` de curiozitate ap`ru pe fa]a ei; el nu

fusese niciodat` interesat de c`l`toriile ei.
– Fiindc` a[ dori s-o iei [i pe Grace cu tine când vei merge.
– Dar nu poate s` vin` cu mine mâine ? Ea nu g`sea nici un

motiv pentru care acest lucru s` nu fie posibil. C`l`toria aceasta
parte f`cea doar din rutina ei s`pt`mânal`. Nu a[teptau nici un
alt oaspete, nici nu pleca vreunul. Dac` Grace voia s`-[i cumpere
ceva, o l`sa pe ea la magazin [i o lua când \[i termina treburile.

– Nu poate, r`spunse Fier \ncet, va fi cu mine mâine.
– Bine\n]eles! Kyle privi \n alt` parte. Fusese o proast` [i nu

\n]elesese. Bine\n]eles c` Fier vrea ca Grace s` fie al`turi de el \n
aceste prime zile. Kyle se \ntreba dac` el [tie c` Grace nu poate
s` c`l`reasc`… dar la urma urmei asta era atrac]ia. So]ia „Regelui
preparatelor de pui” se sim]ise cum nu se poate mai bine când
Fier o ridicase \n [a sau când \i \nmânase frâiele. Acum era rândul
lui Fier s` se simt` bine. Atunci m` duc singur` mâine.

– Din p`cate, elicopterul nu va fi disponibil.
– Dar… Durase doar o secund` pân` s` se prind`. {ase invi-

ta]i, Fier [i Grace; atâ]ia aveau loc \ntr-un Bell 206. Deci pla-
nurile se schimbaser`. Kyle \ncerca s` se conving` pe sine s` nu
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sufere atât de mult. Deci Fier [i Grace mergeau la un picnic, nu
la drume]ie. Activit`]ile zilnice de la „ Faucon d’Or „ nu o
includeau [i pe ea. Doar c` Mace [i ghizii trebuiau anun]a]i s` nu
mai preg`teasc` [i caii, aici intervenea ea [i \ndatoririle ei de ser-
viciu. Angaja]ii se vor bucura de timpul liber. Oh! O lumini]` se
aprinse \n mintea ei [i \ncepu s` \n]eleag`. Da,da, \n]eleg.

– Chiar a[a? Zâmbetul ironic o f`cu s` se simt` [i mai r`u. Sau
doar nu vrei tu s` concepi altceva când vine vorba de Grace,
decât ceea ce [tii tu de o via]`?

Kyle \[i mu[c` buza. N-avea decât s` fie el sarcastic cât dorea,
dar – oo!… cât de mult gre[ea. |n ceea ce o privea pe Grace, ea,
Kyle, observa absolut totul. El \ns` era la fel ca [i ceilal]i b`rba]i
care nu vedeau sau se pref`ceau c` nu v`d adev`rul din spatele
acelei fe]e dr`g`la[e. |nc` sperase, de[i nu putea g`si m`car un
motiv care s` justifice aceast` speran]`, ca el s` fi v`zut dincolo
de  aparen]e, s` fi citit adev`rul \n reprezenta]ia din acea sear`,
dar el fusese cu totul luat de val, la fel ca [i ceilal]i.

– B`nuiesc c` tu vei pleca cu Grace cu un elicopter, iar
oaspe]ii vor merge cu cel`lalt, \nso]i]i de Mike [i probabil de
Mace. Se \ntoarse cu fa]a spre el, \nfruntându-l, hot`rât` s` nu-l
lase s`-i ghiceasc` gândurile.

– Da, probabil Mace. Vorbea \ncet. Ironia de mai devreme
fusese \nlocuit` cu o privire gânditoare care  conferea ochilor lui
o str`lucire anume, \n care se reflecta chipul ei.

„Te rog nu te mai uita a[a la mine”, suspina ea \n gând.
– |n cazul acesta o voi lua cu mine vineri, zise ea sec.
– A[ prefera s` merge]i s`pt`mâna viitoare. Privirea

disp`ruse. Te anun] eu \n ce zi ar fi cel mai bine. 
Kyle \ncerc` s` par` indiferent`:
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– Nu conteaz`. De ce s` nu se duc` ea la Edmonton
s`pt`mâna viitoare [i s` nu se mai \ntoarc`? Grace ar fi g`sit ea o
scuz`, ceva, asta dac` Fier s-ar mai fi deranjat s` \ntrebe. {i acum,
te rog s` m` scuzi. Se \ntoarse cu spatele.

– Nu e nevoie de prea mult, nu-i a[a? Trei pa[i o desp`r]eau
de scar`, dar el o oprise \nainte s`-l fac` pe primul. Oh, nu, nu
din nou! Nu credea c` va mai suporta. Se opri, cu mâinile pe
lâng` corp, cu pumnii strân[i, auzindu-l pe el apropiindu-se.

– Nu e nevoie de prea mult ca s` ce? Bine c`, cel pu]in, era
\nc` cu spatele la el, bine c` nu-i putea vedea fa]a. Numai vocea
mai trebuia s` [i-o controleze.

– Ca s` te descurajezi. Ea \i sim]ea privirea.
– |mi pare r`u, se scuz` ea moale. Sunt doar obosit`.
– La naiba, Kyle! Mâinile lui se \nfipser` \n umerii ei [i o rotir`

cu fa]a spre el. Vrei s` \ncetezi s`-]i mai par` r`u ? De ce trebuie
s` fii a[a?

|ntotdeauna \n umbra lui Grace [i a Theei, uitat` complet de
tat`l ei \n ultimii ani din via]a acestuia… La acest „ a[a „ se
referea el? Dar nu \ntreb`, Fier n-ar fi ascultat-o. Degetele lui o
imobilizaser` cu o brutalitate provocat` de frustrare [i fa]a care
acum se afla deasupra ei era neagr` de sup`rare.

– Cum s` te fac s` \n]elegi?! \ntreb` el pasionat. Cum s` te fac
s` auzi ceea ce vreau s`-]i spun?

Bine\n]eles c` era frustrat, se gândi Kyle. Putea sim]i necesi-
tatea imperioas` de a [ti, putea vedea dorin]a. Grace era cea care
ar fi trebuit s`-i fie acum \n bra]e, nu ea. Un alt gând prinsese
contur \n mintea ei, unul \ngrozitor.

Dac` ar mai fi f`cut un singur pas spre el, trupul ei s-ar fi lipit
de al lui. Ar conta? Ar conta dac` o dat`, doar o dat` [i-ar permite
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[i ea s` afle cum este s` fii a cuiva, cum este s` fii iubit`? Cu ochii
\nchi[i, ar fi putut el s` fac` diferen]a \ntre ea [i sora ei \n timp
ce f`ceau dragoste?

– Nu po]i s` faci loc \n mintea ta [i pentru altceva \n afar` de
propria ta p`rere despre tine?

Vocea lui sup`rat` se auzea parc` de departe [i abia sensibi-
liza urechile ei care vâjâiau. Nu [i-a imaginat niciodat` c` se va
sim]i vreodat` a[a. Goal` pe din`untru, u[oar`, tânjind dup` un
s`rut [i nu numai.

Urm`rea conturul gurii lui, nemaiauzindu-i vocea [i \[i
amintea cum sim]ise odat` atingerea ei pe buzele ei [i cum
mâinile care acum o strângeau de um`r o mai ]inuser` cândva
a[a de furios, atunci când ea gre[ise camera [i fusese cât pe ce s`
intre \n cea a miliardarului canadian. Dar f`cuse cuno[tin]` [i cu
latura dulce, tandr`, atunci,  pe malul râului, când fuseser`
\ntrerup]i. Acum inima ei dorea ca acea pasiune din mun]i s`
renasc`. Nu voia numai s` primeasc`, ci [i s` d`ruiasc`. Tânjea
s`-i ating` pieptul [i s`-i simt` b`t`ile inimii, s`-l fac` s` tremure
a[a cum tremura [i ea, s`-l fac` s` tr`iasc` al`turi de ea pasiunea.

Dar ce se va \ntâmpla dup` aceea? O rece clip` de realitate o
trezi din vis. Ar fi putut s`-i acopere ochii cu mâinile, dar ar fi
venit momentul când acei ochi s-ar fi deschis [i ar fi realizat c`
fata care st`tea \naintea lui era Kyle… Kyle, nu Grace.

– Nu! Buzele lui \nc` se mi[cau, dar ceea ce auzise ea erau
propriile ei cuvinte. Te rog, d`-mi drumul!

Nu se putea opri, nu putea a[tepta ca \n]elegerea s` revin` \n
acei ochi furio[i. Nu voia mila lui, dar ce ar fi putut s` primeasc`
dac` el ar fi aflat c` ea visa s-o poat` \nlocui pe Grace, s`
primeasc` ceea ce el i-ar fi d`ruit surorii ei?
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|[i ridic` rochia [i evad` fugind pe sc`ri. Ignora durerea
provocat` de mâna lui puternic` [i nu se \nclina autorit`]ii care
se percepea \n vocea lui \n urma ei.

Ea era Kyle Haultain, nu Grace sau Thea; ea era persoana pe
care nimeni n-o remarca. Ash fusese primul b`rbat care o
\nv`]ase acest lucru. Se \ntâmplase \n urm` cu dou`zeci de ani,
dar \[i amintea totul ca [i când ar fi fost ieri: acea privire a tat`lui
ei când o ridicase \n bra]e pe fiica sa cea mic`, evaporându-se ast-
fel orice urm` de dragoste pentru cealalt` fat`.

La fel ca [i Ash Haultain, Fier era obsedat de Grace. Din
aceast` cauz` o adusese pe ea aici. Nu ca s-o \nlocuiasc` pe
Marsha Vincey, nu pentru c` ea ar fi \nsemnat ceva pentru el,
doar pentru c` odat` [i odat` Grace avea s-o urmeze.

Gândul care se insinuase perfid \n mintea ei cu câteva
s`pt`mâni \nainte, acum prindea contur. Grace era aproape
liber`, nu avea cas`, bine\n]eles c` trebuia s` vin` la „ Faucon
d’Or „, mai ales dac` persoana la care apelase toat` via]a ei se afla
acolo.

Doamne, ce proast` fusese! Lui Kyle \i era grea]`, era ame]it`
[i-i era team` c` nu va mai ajunge pân` \n camer`. Trebuia s`-[i
fi dat seama atunci când Fier o \ntrebase despre Alex… ca s`
vad` dac` drumul \i era deschis. Apoi o sf`tuise s` nu-i mai
trimit` bani. |n tot acest timp mic[orase num`rul de op]iuni pe
care le-ar fi putut avea Grace, a[a cum \i f`cuse [i ei când o adu-
sese acolo. De fapt nu \nghi]ise niciodat` explica]ia lui. „ Avea de
ales! „, ha!… Când totul fusese aranjat: actele, biletul de avion,
chiar [i slujba ei de la Dovercourt care fusese dat` lui Ted Sully;
care mai era alternativa, decât s` vin` \n Canada? Pe post de
momeal`!
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– La revedere, drag`! Nu munci prea mult!
Kyle nu dorise s` se afle pe heliport \n diminea]a urm`toare,

când Grace [i Fier plecau \mpreun`, dar, bine\n]eles, era acolo.
Atras` de o irezistibil` dorin]` de a se tortura, \[i spunea, cinic`
cu ea \nsu[i.

– La revedere. |nclin` obrazul pentru a fi s`rutat` de Grace,
\ncercând s` ignore expresia de triumf de pe fa]a surorii sale. A[a
cum \i spusese [i Grace, ea petrecuse al`turi de Fier luni \ntregi
[i nu f`cuse nici un progres. Atunci de ce s` aib` Grace vreo mus-
trare de con[tiin]`? S` ave]i o zi frumoas`!

– O s` fie! Grace era sigur` de acest lucru. Dar, draga mea,
e[ti ghea]`! Tremuri! Puse mâna pe obrazul lui Kyle.

Nu, nu-i era frig, dar nu putea s` se opreasc` din tremurat.
Bine c` m`car nu era vizibil, numai cine o atingea putea s`-[i dea
seama.

– De ce nu intri \n cas`? suger` Grace. Nu trebuie s` ne
a[tep]i pe noi s` decol`m!

Chiar nu trebuia. Nu era nevoie s`-[i provoace \nc` [i mai
mult` suferin]` privind-o pe Grace mergând la bra] cu Fier
c`tre elicopterul care-i a[tepta, fiind martor` la \nceputul unei
experien]e care avea s`-i ajute s` se cunoasc` mai bine, s` se
apropie.

– Draga mea, doar nu e[ti bolnav`? Grace nu doar p`rea
preocupat`, \ngrijorarea ei era real`. |n acel moment chiar \i
p`sa de starea s`n`t`]ii lui Kyle. Numai când cineva se inter-
punea \n calea ei era nemiloas`. Iar Kyle nu mai reprezenta o
rival`.
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– Nu, nu sunt bolnav`, este doar un pic r`coare. Purta o
rochie cu mâneci scurte. Mim` un zâmbet. Alt` ironie: avea s` fie
o zi perfect`. Nu b`tea vântul, nu era un nor pe cer, razele
generoase ale soarelui accentuau fiecare linie a naturii. Era pu]in
cam r`coare acum, dar vremea avea s` se \nc`lze`sc` imediat ce
soarele se va ridica deasupra mun]ilor.

– E[ti gata? Nici un pic de c`ldur` nu era vizibil` pe fa]a lui
Fier. Albastrul \ntunecat al ochilor lui f`cea ca cerul s` p`leasc`
\n fa]a lor, dar ca [i soarelui, c`ldura lor nu avea s` se lase a[tep-
tat`. O privir` pe Kyle, pentru ca apoi s` se a]inteasc` asupra lui
Grace.

Ziua [i noaptea! Aceast` compara]ie trecea prin capul lui Kyle
când se uita la cei doi \ndep`rtându-se, capul lui negru cu câ]iva
centimetri deasupra cre[tetului ei blond. A[a cum prev`zuse
Kyle, ea \i lu` bra]ul, iar el n-o refuz`, dimpotriv`. |n spatele lui
Kyle, a[teptând \n cadrul u[ii de la ranch, Guy LaRocques \i
urm`rea cu acela[i interes. |i a[tepta pe Mace [i pe ceilal]i
oaspe]i. {i el \i admira [i poate c` \i compara cu ziua [i noaptea.
De unde s` [tie el sau oricine altcineva ce negur` se adunase \n
sufletul lui Kyle?

De ce ajunsese a[a departe? Kyle se r`suci pe c`lcâie [i porni
spre u[`, praful ridicat de elicea elicopterului ajungând-o din
urm`. Tân`rul avocat de la Dovercourt – cum \l chema? – ar fi
putut s` se c`s`toreasc` cu el, dar nu-[i d`duse seama [i acesta
\[i pierduse interesul. Spre deosebire de Frumoasa Adormit`, ei
nu i-a ajuns doar un s`rut, a trebuit s` treac` printr-o via]` ca s`
se trezeasc` la realitate. A trebuit s` apar` Fier. {i a trebuit s`
str`bat` mii de kilometri ca s`-[i dea seama ce \nseamn` el pen-
tru ea, pentru ca apoi s`-l piard`.
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Elicopterul se ridic` [i disp`ru dup` o stânc`, de parc` ar fi
fost \nghi]it de imensitatea cerului. |n spatele ei invita]ii
\ncepeau s` se adune, unii privind \n zare spre locul unde eli-
copterul disp`ruse, al]ii preocupa]i de ceea ce avea s` se \ntâm-
ple \n acea zi. Bagajele erau \nc`rcate \n cel de-al doilea
elicopter, [i Mike \i repartiz` la locurile lor.

Dar ce mai a[tepta? Kyle se \ntoarse spre micul grup g`l`gios
cu, de acum, bine preg`titul zâmbet.

– O zi bun`! \i ur` ea doamnei LaRocques când aceasta trecu
pe lâng` ea, entuziasmat` ca un copil de gr`dini]`.

– Cu siguran]` va fi! Vocea so]iei de politician suna
satisf`cut`. Privi \n sus \n albastrul infinit al cerului. Sunt sigur`
c` va fi!



Capitolul 8

– Alex? Grace \l recunoscu prima pe b`rbatul care se apropia
de elicopter dinspre u[a deschis` a ranch-ului, dar vocea \i era
ne\ncrez`toare. Alex? repet` ea nesigur`.

– Ce mai faci, Grace? De[i nu mai era nici o \ndoial` \n
privin]a siluetei luminate acum de razele generoase de soare,
nici lui Kyle nu-i venea s` cread`.

Fusese o zi lung`. Grace vorbise tot drumul despre Fier, chiar
l`udându-se cu el, iar acum Alex Orsinski le a[tepta pe heliport
la \ntoarcerea de la Edmonton.

– Ce cau]i aici?
– Tu ce crezi?
|ntreb`rile [i r`spunsurile continuau ca [i cum Kyle n-ar fi

fost de fa]`. Dar oare când st`tuser` lucrurile altfel? Fier nu se
mai dezlipise de Grace de când se \ntorseser` de la picnic. Kyle
nu trebuia s`-[i pun` prea mult mintea la contribu]ie ca s`
ghiceasc` ce se \ntâmplase: se putea citi \n fiecare cuvânt sau
privire de-a lui Fier adresat` lui Grace. Ochii lui o urm`reau



peste tot atunci când ea nu se afla lâng` el, când nu o putea ]ine
de mân`. Ea \i apar]inea lui [i el ei. Intimitatea a doi \ndr`gosti]i
nu avea nimic interpretabil \n ea. |n fiecare sear`  Kyle \[i ascun-
dea capul sub pern` doar ca s` nu primeasc` confirmarea, s` nu
surprind` ceva \n discu]iile celor doi, trecând prin fa]a u[ii ei,
ceva concret care s` spulbere orice urm` de \ndoial` [i totodat`
de speran]`. Putea trage concluziile [i din simplul fapt c` atunci
când ea urca seara, ei doi erau singurii care mai r`mâneau \n
salon. Poate c` vorbeau \n [oapt`, poate c` nu vorbeau deloc, \n
drumul lor spre camera lui Fier, sau poate spre a lui Grace. Pe
ea nu avea de ce s-o intereseze ce pat alegeau ei doi.

Singura dovad` pe care o avea era expresia de pe fa]a lui
Grace \n fiecare diminea]` [i acea conversa]ie nesfâr[it` pe dru-
mul lor de \ntoarcere de la Edmonton.

Grace! Cu siguran]` existaser` [i alte femei \n via]a lui Fier.
F`r` \ndoial`. Un b`rbat care se apropia de patruzeci de ani…
cu siguran]` c` existaser`. Chiar el \i povestise despre una dintre
ele: fata de la Paris c`reia nu-i pl`cea s` vin` la „ Faucon d’Or „
[i care acum era m`ritat` [i avea doi copii. Pe ea, pe Kyle, tocmai
misterul ce-l \ncojura pe el \n mijlocul s`lb`ticiei de la „Faucon
d’Or” o atr`sese, atrac]ie ce se materializase \n acea sear`, pe
malul râului, când ea \l sim]ise cu mâinile, corpul [i buzele
al`turi de ea… dar pe Grace? Pe Grace o a[teptase el \n tot acest
timp, Iar aceasta pe Fier. Nu se putea cuplu mai perfect decât
Fier [i Grace. |ntre ei n-ar fi existat flirturi [i nici renun]`ri.
„ Faucon d’Or „ putea fi sacrificat, acum c` Grace \[i g`sise
perechea.

Era o la[`, recuno[tea Kyle. Ar fi trebuit s-o \ntrebe pur [i
simplu pe Grace. Dar s` fi auzit din gura ei, s` fi primit dova-
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da c` nu se \n[elase, n-ar mai fi putut continua s` spere
imposibilul \n ciuda crudei realit`]i, a[a cum f`cuse pân` atunci.

– Domni[oar` Haultain, a]i uitat coresponden]a! Vocea lui
Mike se auzise de lâng` elicopter [i \l f`cuse pe Alex s` se
\ntoarc` spre ea. Da, mai exista [i o alt` Haultain, cea care ]inea
acum \n mân` teancul de scrisori pe care Mike i-l \ntinsese. Era
mai sub]ire ca de obicei. Kyle se apropie de el.

– Bun`, Alex. Oare pe fa]a ei zâmbetul ar`ta la fel de pref`cut
precum \l sim]ea ea? Din fericire probabil c` nu. |l pl`cuse \ntot-
deauna pe Alex, \i urase mult noroc \n rela]ia cu Grace, dar
norocul nu avea ce c`uta acolo. „ |nfrângerea „ lui era predesti-
nat`, a[a cum era [i a ei, \nc` de când Grace Haultain se n`scuse,
cam \n aceea[i perioad` \n care un b`iat – dou` p`r]i indian, o
parte francez [i numai o p`trime Haultain – cutreiera \n lung [i-n
lat, cu acea curiozitate specific adolescentin`, acei mun]i maies-
tuo[i.

– Kyle, \mi pare bine s` te v`d! C`ldura [i zâmbetul lui erau
sincere. Nu mi-a venit s` cred când Cailloux mi-a sus c` sunte]i
aici! Era s` cad lâng` telefon!

Fier \i spusese? Kyle nu \n]elegea de ce se deranjase Fier s`-l
caute pe Alex, mai ales folosind acea aparatur` primitiv` de care
dispuneau la „ Faucon d’Or „, s`-l smulg` din vila lui de la
Cannes pentru a-l aduce aici. Trezit` din gânduri, Kyle se sim]i
strâns` \n bra]e, \mbr`]i[are demn` de filmele lui Eisenstein.

Aceast` \mbr`]i[are era singurul lucru pe care Alex \l mai
p`stra de la str`mo[ii lui ru[i, exceptând, bine\n]eles, numele.
Clanul Orsinski p`r`sise de foarte mult timp Rusia, din timpul
Revolu]iei, a[a c` acum curgea mai mult sânge fran]uzesc decât
rusesc prin venele lui Alex. Tat`l lui se m`ritase cu o fran]uzoaic`

136 SANDRA LEWIS



din Rezisten]`. Rezultatul \l avea acum Kyle \n fa]a ochilor. Un
tân`r francez, pur atât \n comportament [i maniere cât [i \n
]inut`. Doar p`rul blond [i ochii profunzi, specific slavi aminteau
de provenien]a sa etnic`. Bine\n]eles c` mai era [i acea
\mbr`]i[are ca de urs \n care Kyle era acum sufocat`.

– Alex! Era pl`cut s` priveasc`, dup` atâta timp, \n ochii unui
b`rbat sincer, care nu ascundea cine [tie ce secrete. Ce faci aici?

– Am venit s-o iau pe Grace acas`. |n vocea lui se sim]ea
siguran]`, vrednic` de statutul s`u de nobil rus. Kyle realiz` ime-
diat c` Alex \[i schimbase modul de a o aborda pe Grace.

– Nu vin [i nu po]i s` m` obligi! L`sat` fiind \n afara conver-
sa]iei, Grace \[i f`cuse foarte zgomotos intrarea \n discu]ie. De[i
foarte indignat`, \n spatele acelei expresii sup`rate, \n ochii ei se
putea vedea o lic`rire. Alex str`b`tuse cinci mii de kilometri
numai pentru ea. Era m`gulitor. Era foarte pu]in probabil ca
acest gest s` ofere so]ului un avantaj prea mare fa]` de Fier, \n
ceea ce o privea pe Grace, dar Kyle sim]ea c` sora ei nu mai
v`zuse aceast` fa]` a lui Alex.

– N-o s` te iau cu for]a. Alex era foarte convins c` va pleca de
acolo \mpreun` cu Grace. Dar o s` te \ntorci cu mine, ai cuvân-
tul meu de onoare!

Se schimbase. Copilul se maturizase, nu se mai purta cu
m`nu[i ca alt`dat`. |n spatele acestor amabilit`]i se ascundea o
ambi]ie [i o \nc`p`]ânare puse \n slujba atingerii ]elului dorit.
Aceast` hot`râre \nlocuise sl`biciunea care-l f`cuse s-o trateze pe
Grace ca pe un por]elan foarte pre]ios sau ca pe un copil r`sf`]at
c`ruia i se iart` orice gre[eal`.

Dar s`racul Alex, ajunsese prea târziu. Un alt b`rbat pusese
mâna pe Grace [i acesta era mai puternic [i mai \nc`p`]ânat ca
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el. F`r` \ndoial` c` Alex fusese adus la „ Faucon d’Or „ pentru ca
Fier s`-[i demonstreze, o dat` pentru totdeauna, c` Alex nu avea
nici o [ans` \ntr-o b`t`lie pentru Grace. Mai bine semna actele
de divor] [i o l`sa \n pace.

Dar nou-venitul nu p`rea dispus s` se lase a[a de u[or. O lu`
de bra] pe Grace [i o conduse spre sc`rile care coborau sub plat-
forma heliportului.

– Ce pantofi ai \n picioare? Se uit` la pantofii f`r` toc care
\nc`l]au picioarele \nv`luite \n m`tasea fin` a dresului. Bine!
Merge.

– Pentru ce? \ntreb` suspicios Grace.
Alex strânse mai tare mâna ei \ntr-a lui [i zâmbi.
– Nu vreau s` ai probleme: mergem s` ne plimb`m.
– Kyle! Grace c`uta sc`pare, dar Kyle refuz` s` intervin`.

M`car s`-l lase pe Alex s`-[i spun` cuvântul, s` profite de [ansa
care i se oferise. Avea s`-[i dea [i singur seama c` totul era \n
zadar. Mai târziu, când o va vedea pe Grace cu Fier.

Cele dou` capete disp`ruser` deja sub platou când Kyle
ajunse la cap`tul heliportului. |n spatele ei Mike, [i \nc` dou`
sau trei ajutoare de-ale sale schimbau câteva vorbe \n timp ce
garau elicopterul \n hangar, lâng` „ fratele „ s`u geam`n. Se
p`rea c` Fier fusese cu al doilea elicopter la Edmonton [i-l adu-
sese pe Alex \n timpul \n care ea fusese plecat` la cump`r`turi cu
Grace.

Era ciudat. Dup` una sau dou` amân`ri, Fier fusese cel care
stabilise acea zi pentru ca ele dou` s` plece la cump`r`turi. Ar
fi fost mult mai u[or [i mai economic s`-l lase pe Alex s` vin`
la „ Faucon d’Or „ cu ele \n elicopter. Totu[i, dac` tot se
deranjase \ntr-atât s`-l aduc` pe Alex de la Cannes, era logic ca
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Fier s` profite de [ansa de a schimba câteva cuvinte \ntre patru
ochi cu b`rbatul care st`tea \ntre viitoarea lui so]ie [i libertatea ei.

La fel de ciudat era [i felul \n care reac]ionase Alex. Vechiul
Alex ar fi fost foarte sup`rat, furios chiar, noul Alex era doar
foarte hot`rât s-o recâ[tige pe Grace pentru el.

Dar Kyle \ncet` s` mai fac` presupuneri. Fier fusese la
Edmonton [i ea nu [tiuse nimic despre acest lucru. |nc` un
exemplu printre multele lucruri de care ea nu avea habar c` se
\ntâmplau la „ Faucon d’Or „. {i asta nu pentru c` \nchidea ea
ochii, ci doar pentru c` marea ei responsabilitate de a-i face pe
oaspe]i s` se simt` ca \ntr-un hotel de lux nu-i mai l`sa timpul
necesar s` se preocupe [i de alte lucruri de care nu era direct
r`spunz`toare: sosoirea [i plecarea elicopterelor, folosirea
aparaturii din camera de emisie-recep]ie, sau oricare altul dintre
miile de lucruri de care se ocupa Fier personal. Doar acum, de
curând, de când venise Grace, se \ntâmplase s` mai \nchid` [i
ochii.

Fier avusese dreptate. Ea nu voia s` [tie, nu voia s` vad` sau
s` aud` ceva ce nu-i st`tea \n putere s` schimbe, oricât [i-ar fi
dorit acest lucru. Evitarea devenise caracteristic` a comporta-
mentului ei. Poate tocmai din aceast` cauz` Fier o l`sase s` afle
singur` c` \n locul familiilor Smythe [i Samuels, care plecaser` \n
acea diminea]` \mpreun` cu ea [i cu Grace, nu va mai veni
nimeni la „Faucon d’Or”.

So]ii LaRocques plecaser` cu o zi \nainte [i cu acelea[i zâm-
bete for]ate \i condusese pân` la elicopter, a[a c` acum nu mai
erau decât ei patru: ea, Alex, Grace [i Fier, to]i fiind lega]i \ntr-un
fel, fie prin leg`turi de sânge, prin c`s`torie, fie prin leg`turi
dureroase de dragoste.
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Ajunse \n cadrul u[ii [i p`[i peste pragul dintre
senin`tatea acelei zile \n mijlocul mun]ilor [i \ntunecimea holului.

– Unde este Grace? Vocea care sfâ[iase \ntunericul o sperie.
– Este \nc` afar`. Kyle se \ntreba de ce se speriase. Bine\n]eles

c` Fier trebuia s` fie pe undeva pe aproape, a[teptând. Abia dac`
se desp`r]ise de Grace \n ultimele cinci zile. Ce se \ntâmpla
noaptea Kyle putea doar s` ghiceasc`. Oriunde era Grace, acolo
ap`rea [i Fier, \ntotdeauna foarte atent [i mereu pe faz`; nu-i de
mirare c` Grace nu mai avusese ochi pentru altcineva. Alex ne-a
\ntâmpinat la elicopter. Au plecat s` se plimbe.

Putea [i ea s` fie dur`. Putea [i ea s`-l fac` pe el s` sufere.
Dup` o zi \ntreag` \n care ascultase planurile de viitor pe care le
f`cea Grace pentru ea [i Fier, m`car cu atât \[i permitea [i ea s`
se r`zbune, nu c` asta ar fi f`cut-o s` se simt` mai bine... 

– O s` vând` ranch-ul, bine\n]eles. Dup` un moment de
t`cere \n timpul c`l`toriei \napoi spre „Faucon d’Or”, Grace
decretase cu aplomb acest lucru; Kyle sim]ise o durere acut`
sfâ[iindu-i m`runtaiele.

S` vând` „Faucon d’Or”? Kyle \[i amintise de fran]uzoaica de
care fusese Fier \ndr`gostit, dar mai ales \i revenise \n minte [i \n
suflet intensitatea vocii lui Fier când \i povestise acest lucru.
Bunicul lui alergase [apte zile [i [apte nop]i ca s` ob]in` p`mân-
tul pe care se afla ranch-ul acum. {i totu[i s` fi fost atât de
imposibil? Grace avea acest efect asupra b`rba]ilor. Dup`
„ Faucon d’Or „ va fi oare rândul Dovercourt-ului s` fie vândut?

– |n]eleg, spusese ea cu o voce inexpresiv`. Ai decis când?
|n locul unui r`spuns, Grace \[i mijise ochii viole]i.
– Oh, Kylie, \mi pare r`u! |nc` mai e[ti \ndr`gostit` de el, nu-i

a[a? |mi pare r`u, chiar \mi pare! Ce se \ntâmplase cu „ orice este
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permis \n dragoste [i \n r`zboi „ se gândise Kyle cu am`r`ciune,
dar mai ales ce se \ntâmplase cu sugestia ini]ial` a lui Grace „ar
terbui s` te m`ri]i cu el!”? Ceea ce era \ns` [i mai r`u era c` pro-
punerea fusese la vremea respectiv` sincer`, la fel [i compasi-
unea care se citise ast`zi pe fa]a nevinovat`, \n form` de inim`, a
feti[canei care-i strânsese consolator mâinile \ntre ale ei; p`rerea
de r`u fusese cât se poate de sincer`.

A[a cum [i obsesia lui Fier pentru Grace era real`. De aceea
ea [tia c` acum urechile o \n[elau.

– Bine. Un singur cuvânt venise din penumbra holului,
iar Kyle era convins` c` nu auzise bine. Ochii ei \ncepuser`
s` se obi[nuiasc` cu \ntunericul. |l vedea zâmbind! Bine,
repet` el.

– Dar am zis c` Grace s-a dus s` se plimbe cu Alex! O incre-
dibil` sete de a se tortura o f`cuse s` repete, \nt`rind fiecare
silab`.

Fier se apropia de ea.
– {i eu am zis „ bine „. Ochii lui str`luceau contrastând cu

semi\ntunericul, gura \i zâmbea, iar \ntreaga lui fa]` parc`
prinsese via]`! Asta \nseamn` c` putem vorbi.

– Despre ce s` vorbim? Nu trebuia s`-l lase s-o ating`, nu c` el
ar fi \ncercat acest lucru, dar numai cum \nclinase capul \ntr-o
parte [i o privea cu ochii aceia hipnotici [i o f`cea s` tremure.
„Faucon d’Or”? |[i auzi rigiditatea din voce, dar nu putea, nu tre-
buia s`-l lase s` afle ce efect are asupra ei. Sau poate vrei s` vor-
bim despre Dovercourt?

– Dovercourt, „ Faucon d’Or „? Ce leg`tur` au astea cu
discu]ia noastr`, mai ales Dovercourt-ul? |ntr-o zi vor exista des-
tui fii ca s` le mo[teneasc` pe amândou`.
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Bine\n]eles c` vor exista! Kyle observase convingerea pasio-
nal` din vocea lui Fier. Fii lui [i ai lui Grace. Fier Cailloux nu ar
z`misli doar dou` fete. Alt` dat` poate c` ar fi dat crezare
nedumeririi care se citea pe fa]a lui, nedumerire care p`rea cât
se poate de sincer`, dar pân` acum \nv`]ase [i ea s` nu se mai
\ncread` \n aparen]e.

– Am auzit c` vrei s` le vinzi, continu` ea ne[tiind ce altceva
s` spun`.

– S` le vând? Sprâncenele lui se dispuseser` \n acea linie
dreapt` care \i era deja bine cunoscut`.

– Grace…
El o opri.
– Doamne! Capul lui se aplec` \nainte, iar buzele se apropi-

ar` de fa]a ei. {i tu ai crezut-o?
– De ce s` n-o cred? \ntreb` ea cu o voce ca de ghea]`.
– A, da, chiar, de ce s` n-o crezi?! Devenise dintr-o dat` foarte

serios. Ar fi trebuit s`-mi dau seama pân` acum c` tu nu mai
judeci coerent când vine vorba despre familia ta!

– Ce s` judec? \ntreb` ea rece. Este evident.
– Ce este evident, Kyle? Tonul vocii lui o provoca. C` tat`l t`u

a fost un b`rbat slab [i tu l-ai l`sat s` te schilodeasc` emo]ional
[i spiritual pentru toat` via]a? Nu crezi c` este timpul s` \ncetezi
a te mai \nvinui pentru c` ai fost un pic prea de[teapt` [i prea
competent` ca s` te \ncadrezi \n tiparul de fiic` perfect` pe
care-l schi]ase Ash Haultain [i s` \nve]i s` ai o p`rere bun`
despre tine?

– Cu ce drept…! Ea \ncepuse s` vorbeasc`, dar el n-o asculta.
– Sau poate Thea ! continu` el \ndârjit. Judec-o pe ea m`car.

A avut un copil cu un alt b`rbat [i l-a f`cut pe tat`l t`u s` cread`
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c` este al lui. Nu fi a[a surprins`. I-a spus mamei. Mama mi-a
spus mie. |n unele familii se mai [i comunic`, nu ne este fric`!

– Atunci Grace nu este…?
– Copilul lui Ash? continu` el pentru Kyle. Era ceva ce ea,

poate, [tia dintotdeauna, dar nu dorise s` accepte. P`rul Theei,
fa]a ei, tot ce avea Grace mo[tenise de la mama ei. Ash \[i trans-
ferase toat` dragostea c`tre copilul ei. Nu-i de mirare c` Grace
evadase, intrând f`r` chibzuial` \n acea prim` c`s`torie-dezastru.
V`d c` \n]elegi! Fier citise expresia fe]ei ei. Dar poate ceea ce nu
po]i s` concepi este ceea ce se \ntâmpl` acum.

{tia ea foarte bine ce [tia [i dezv`luirea lui Fier nu va face
decât s` adevereasc` acest lucru. Acum pe el [i pe Grace nu-i mai
desp`r]ea nici acea \ndep`rtat` leg`tur` de sânge: putea s`-[i
aib` f`r` grij` fiii. Spre deosebire de Kyle, Grace nu mai era \nru-
dit` cu el \n nici un fel. Chiar [i leg`turile de rudenie dintre Kyle
[i Fier erau atât de \ndep`rtate \ncât practic nu existau.

– L-am invitat pe Alex aici…
– Ca s`-i spui c` nu mai are nici o [ans`! De data asta ea \l

\ntrerupsese pe el. Spui c` pot s`-mi judec mama, dar \n]eleg ce
a f`cut! Ea era cea mai \n m`sur` s` \n]eleag`, pentru c` [i ea
suferise din cauza indiferen]ei lui Ash. Avea felul lui de a ignora
orice [i pe oricine. Poate c` se l`sase cople[it sau poate doar
fusese un b`rbat slab, a[a cum spusese Fier. S` fi fost, \n aceste
condi]ii, chiar a[a de surprinz`tor faptul c` Thea c`utase
dragostea \n alt` parte? |ntr-un mod foarte ciudat, ea nu se
sim]ise niciodat` mai aproape de mama ei ca \n aceste momente,
de[i aproape cinci mii de kilometri le desp`r]eau.

– S`-i spun lui Alex c` nu are nici o [ans` la ce? Fier reluase
gândul ei ini]ial. S`-i spun c` nu are nici o [ans` cu Grace la felul
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cum se comport`! S`-i spun c` aten]ia sporit`, aceast` implorare
dup` dragostea ei, foarte asem`n`toare cu ceea ce f`cea [i Ash
Haultain este cel mai sigur mijloc de a o \ndep`rta! Crezi c` lui
Grace nu-i era team` de atitudinea tat`lui t`u, sau poate erai
mult prea preocupat` s`-]i plângi de mil` \ncât s` te mai intere-
seze [i sentimentele celorlal]i? Vocea lui era crud` [i pu]in
tremurând`. E[ti de fapt egoist` [i te por]i adeseori proste[te.
Dumnezeu [tie de ce m-am \ndr`gostit de tine!

{ocul avu asupra ei impactul unui cutremur. Minte; [tia c`
minte. |ncerca s` ascund` ceea ce ghicise c` ea descoperise. 

– |n acest caz nu trebuie s`-]i faci griji. Ea v`zu cum o
sprâncean` de-a lui se ridic` circumspect. Din partea mea e[ti
liber. {i dac` m` rogi frumos, poate c` m` \nvoiesc s` fiu
domni[oar` de onoare la nunt`!

Nici ea nu [tiuse cât` mânie adunase \n sufletul ei. Tot ce [tia
era c` el, dup` ce f`cuse imposibilul s-o aduc` pe Grace la
„ Faucon d’Or „ sus]inea acum  c` \ntreprinsese totul \n numele
[i pentru beneficiul lui Alex.

Urm`rea cum liniile fe]ei lui se \n`spreau.
– Ce vrea s` \nsemne comentariul `sta? \ntreb` Fier scrâ[nind

din din]i.
– |nseamn` exact ce-ai auzit! |]i doresc mult` fericire al`turi

de Grace. Acum scuz`-m`, dar am treab` de f`cut!
Fier o prinse de mân`, \n timp ce \ncerca s` treac` pe lâng`

el.
– Nu \nainte s` termin ce am de spus!
– Adic` mai ai? Kyle \ncercase s` par` sarcastic` [i-i reu[ise

din plin, fapt care-l descump`nise \ntr-o oarecare m`sur` pe
Fier, c`ci \[i sl`bise strânsoarea. M` \ntreb ce mai poate fi? Mi-ai
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spus deja c` Grace nu este fata lui Ash [i c` Thea a comis adul-
ter dup` adulter! Ce alte mizerii ale familiei mele mai ai de
dezgropat?

– A naibii s` fii, Kyle Haultain! Ea auzi cele câteva cuvinte \n
timp ce \[i continua drumul prin \ntuneric.

– A, da ! Râsul ei for]at suna dispre]uitor. Mai este un singur
lucru, nu-i a[a? Nu-[i putea \nfrâna cuvintele biciuitoare. {tia c`
provoca mult` suferin]`, dar [i ei \i fusesese dat s` sufere de atât
de multe ori ! Sunt egoist` [i m` port adeseori proste[te, dar [i
a[a, tu te-ai \ndr`gostit de mine! T`cu brusc [i-l a]inti cu o privire
\nt`râtat`. {i acum s`-]i spun [i eu ceva, relu` ea. Nu cred nici un
cuvânt din ceea ce spui!

Fier \i sus]inu privirea pentru o secund` care se prelungi \ntr-un
minut.

– Nu, sun` r`spunsul lui, nici nu credeam c-ai s` m` crezi.
Pornise \n sus [i era deja la jum`tatea sc`rilor pân` când se

dezmetici ea [i \ncerc` s`-l opreasc`. Cum \ndr`znea s` se joace
de-a [oarecele [i pisica cu ea? O umbr` se desprinse \ns` din
semi\ntuneric [i \i t`ie calea.

– Las`-l s` plece! Afec]iunea lui Mace fa]` de Fier nu fusese
nicicând a[a de evident` ca \n acel moment. B`trânul o privea cu
ochii lui \mb`trâni]i [i totu[i ve[nic tineri. Nu-l \ndep`rta!

– S` nu-l \ndep`rtez? Lui Kyle nu-i venea s`-[i cread` urechilor.
Nu am putea fi mai departe unul de altul decât suntem acum!

O u[` se trânti \n capul sc`rilor. Un b`rbat r`nit se ad`postea
\n cuibul lui de vultur, postându-se \n fa]a ferestrei imense, cu
mâinile \nfundate \n buzunare, tr`gând adânc aerul proasp`t, cu
iz de z`pad`, \n piept.

Mace \l cuno[tea, Mace [tia de ce este \n stare:

UN DOMN MISTERIOS 145



– Atunci nu face imposibil` r`mânerea ta aici, concluzion` el dur.
|i trebui mult timp s`-[i recapete suflul. Pentru prima dat` \n

via]a ei d`duse frâu liber tuturor sentimentelor [i pierduse ceea
ce de fapt \[i dorise cel mai mult. Dar bine\n]eles c` Fier nu o
iubea, erau vorbe goale, doar cuvinte f`r` semnifica]ie. {i Mace
se \n[ela. Ei nu aveau cum s` se mai apropie vreodat`.

Micu]a \ncheietoare a colierului pe care trebuia s`-l poarte \n
acea sear` nu r`spundea degetelor \nfrigurate. Tremurând, Kyle
\l arunc` cât colo pe tava de pe noptier`.

Bine\n]eles c` Fier n-o iubea – ea nu pierduse de fapt nimic!
Neavând nici un oaspete, \n acea sear` erau doar ei patru :

Grace, Alex, Fier [i ea, un cvartet ciudat \n jurul mesei de lemn
lustruite. Se crease o ap`s`toare stare de tensiune, de parc`
vorbe grele erau gata-gata s` fie aruncate. Fier \ndr`gostit de
Grace, Grace ne[tiind ce s` aleag`, ezitând  evident \ntre ultima
ei cucerire [i b`rbatul pe care-l p`r`sise.

O subtil` schimbare se sesiza la persoana lui Alex [i Kyle se
\ntreba dac` doar ea observase acest lucru. Probabil c` nu:
urm`rind privirea lui Grace care se plimba de la Fier la Alex [i
\napoi, constat` c` nedumerirea \[i pusese amprenta asupra
fe]i[oarei ginga[e \n form` de inim`. Ceva se \ntâmplase, acesta
era mesajul transmis de acei ochi imen[i. Fier nu cedase teren,
pentru c` a[a ceva ar fi fost imposibil, dar Alex \naintase.

Un pic de Fier se reg`sea acum \n el. Devotatul, de fapt
servilul Alex din trecut disp`ruse. Un pic de arogan]` se putea
citi \n alura mândr` a umerilor pe sub sacoul alb plus \nc`
ceva… nu numai con[tiin]a statutului s`u material [i social, ci [i
o atitudine autoritar` \n comportamentul lui fa]` de Grace, ceea
ce o intriga cumplit pe tân`ra so]ie.
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Dar ce p`rere avea Fier despre aceste lucruri? se \ntreba Kyle.
Era chiar imposibil s` cite[ti ceva pe fa]a care r`mânea
\ntunecat` \n ciuda luminii lumân`rilor, dar, de fapt, ea nici n-ar
fi vrut s` afle. Posibilitatea ca el s` fi spus adev`rul, c` \l chemase
pe Alex la „ Faucon d’Or „ pentru ca acesta s` \ncerce s-o
recâ[tige pe Grace era, prin consecin]ele ce derivau din ea, prea
teribil` pentru a fi luat` \n calcul. Dac` ar fi fost adev`rat, atunci
[i ceea ce spusese el \n continuare… Nu! |i f`cu un semn lui
Charlene cu capul [i \n fa]a ei ap`ru un platou cu rulouri
fierbin]i.

– Nu, nu, mul]umesc, refuz` cu un zâmbet automat, de[i prin
semnul de mai \nainte p`ruse a cere ceea ce tocmai i se oferise.
Bine\n]eles c` Fier nu era \ndr`gostit de ea. Pe Grace o voia el,
pe Grace o iubea el. Lui Alex \i era permis s` \ncerce din nou [i
s` dea gre[, [i cu asta basta.

Era ghinionul lui Fier c` Alex \mprumutase câte ceva din per-
sonalitatea lui \n pu]inul timp pe care \l petrecuser` \mpreun`,
probabil cel al zborului spre „ Faucon d’Or „. Paradoxal, Fier
\nsu[i \i ar`tase cum s` se comporte cu Grace. Fusese \ntotdeau-
na prea devotat, ceda prea repede insisten]elor sau rug`min]ilor.
Acum decisese s` dea ceva mai mult din coate pentru ea, asta era
tot.

– … Dar ce te-a f`cut s` hot`r`[ti s-o faci acum? Conversa]ia
\nceput` \ntre cei doi b`rba]i ajunse \ntr-un târziu [i la urechile
lui Kyle. Vocea lui Alex era relaxat` [i ferm`, ca [i cum ar fi vor-
bit cu un prieten, nu cu un rival. Probabil c` Fier nu-i spusese
\nc` nimic. |[i alegea cu grij` momentul oportun, \n mod sigur
mai târziu, când vor fi singuri, atunci \i va aduce la cuno[tin]` c`
este inutil s` mai \ncerce s-o recucereasc` pe Grace.
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– Nu este o hot`râre de ultim` or`, r`spunse Fier ferm. M`
gândesc la asta de ceva timp.

– A[a c` vinzi „ Faucon d’Or „. De[i pierduse o mare parte din
discu]ie, nota de satisfac]ie din vocea lui Grace nu putea fi tre-
cut` cu vederea de c`tre Kyle.

Fier se \ntoarse spre ea cu ochii arzând \n lumina
lumân`rilor.

– Nu, o corect` el calm. O transform \n ceea ce am vrut de la
\nceput s` fie. O cas`, c`minul meu.

„Al lor”, \l corect` Kyle \n gând, cu am`r`ciune. Deci a[a se
explica sc`derea progresiv` a num`rului de oaspe]i. Acum venea
rândul personalului, \n frunte cu Kyle, s` dispar`.

Sfatul lui Mace ca ea s` nu fac` imposibil` r`mânerea ei acolo
nu-i mai folosea deja la nimic. Fier hot`râse plecarea ei cu mult
timp \nainte s` pun` \n discu]ie cu ea aceast` problem`. Kyle se
\ntreba dac` Mace [tia de ultimele planuri ale lui Fier. Nu c`
b`trânul indian ar fi avut de ce s`-[i fac` griji. Aceasta va fi \ntot-
deauna [i casa lui. St`pânul [i omul de \ncredere, dou` suflete
\nfruntând cot la cot pustietatea, [i bine\n]eles Grace.

Dar Grace era ferm de convins` c` Fier va vinde „ Faucon d’Or „
când se va c`s`tori cu ea ! S` fi dat Grace gre[ de data asta, sau Fier
\nc`lcase o promisiune? |i era mult prea greu s` cânt`reasc` acum
aceste posibilit`]i. Era prea obosit` [i prea ame]it`.

– M` scuza]i! Zgomotul produs de scaun pe podea le rea-
minti celor trei c` era [i Kyle acolo.

– Kyle! Fier o strig`, dar ea ignor` autoritatea din vocea
r`gu[it`. Nu era nici un invitat la masa cea lung`, doar posesorul
acelei voci, Grace [i Alex. Nu mai era de datoria ei s` stea acolo
[i s` zâmbeasc` politicos pentru a-i face pe invita]i s` se simt`
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bine, indiferent cât de prost s-ar fi sim]it ea [tiindu-l pe Fier prin
preajm`, urm`rind-o critic cu privirea. |n seara aceasta inima \i
dicta s` fie ea \ns`[i, adic` s` plece imediat, \n caz contrar s-ar fi
putut da de gol.

|i l`sa lui Grace cale liber` s` aleag` \ntre cei doi b`rba]i,
ambii \ndr`gosti]i de ea. De[i se [tia deja fericitul câ[tig`tor al
acestei competi]ii. Alex schimbase el tactica, dar era prea târziu.
Pierduse \n fa]a lui Fier, dinainte s` pun` piciorul pe heliportul
de la „ Faucon d’Or „.

|n acea noapte nici o voce nu trecu pe la u[a dormitorului ei.
Nimic nu se auzi \nainte ca ea s` adoarm`, \n afar` de ni[te pa[i
calmi care urcaser` sc`rile [i se opriser`. Alex, f`r` \ndoial`.
Aflase inevitabilul [i f`r` s` i se mai spun` \n cuvinte, [i p`r`sise
salonul de jos l`sându-i singuri pe Fier [i Grace. Kyle nu avea
nici o \ndoial` c` [i Ben avusese o sear` scurt`. Fier nu mai avea
nevoie nici de barman, nici de spion.

Charlene fu cea care o \ntâmpin` \n capul sc`rilor, a doua zi
diminea]a.

– Nu [tiu dac` s` le duc asta sus sau nu, doamn`, spuse ea
\ncurcat`.

– Ce s` duci, cui? Kyle nu avea chef de jocuri. „Ce” fusese de
fapt o \ntrebare prosteasc`. Putea vedea [i singur` tava plin` cu
bun`t`]i din mâinile fetei, „cui” era adev`ratul mister.

– Contelui [i contesei. Ca multora dintre canadieni, [i
Charlenei \i pl`cea cum sun` titlurile nobiliare, \n plus \ns` ei \i
f`cea o real` pl`cere s` se g`seasc` \n miezul micilor intrigi cas-
nice. Ochii \i str`lucea [i fa]a \i zâmbea ca de obicei deasupra
[or]ului alb cu negru. Nici unul dintre ei nu a coborât \nc` [i
patul contelui este nedesf`cut!
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Alex câ[tigase? P`rea incredibil, dar Charlene era o surs`
destul de credibil` când era vorba de bârf`. Ea fusese cea de la
care Kyle aflase mai tot despre Marsha Vincey, printre care [i
scena acesteia cu Fier, care dusese la concedierea ei. |n rest
Charlene era foarte discret` [i avea un spirit de observa]ie exce-
lent, [tia absolut tot ce se \ntâmpla prin cas`.

– Este atât de romantic, nu-i a[a? continu` fata fericit`.
Contele a b`tut atâta drum pân` aici ca s-o recucereasc`, iar con-
tesa s-a \ndr`gostit din nou de el!

– De ajuns! o \ntrerupse brutal Kyle. {i du tava \napoi la
buc`t`rie. Dac` vor micul dejun, sun` la clopo]el.

Dar dac` nu era Alex? Asta era \ntrebarea care trecea acum
prin capul lui Kyle. O cale sigur` de a fi dat afar` era s` te
\ncurci cu unul dintre invita]i, asta dac` f`ceai parte din perso-
nal, dar regula putea fi \nc`lcat` de cel care f`cea regulile, mai
ales c` Grace nu era oaspete. Kyle b`nuia de ceva timp c` Fier [i
Grace erau aman]i. {i chiar dac` nu fuseser` pân` atunci, acea
ultim` noapte le oferise prilejul cel mai nimerit? Cu asta i-ar fi
demonstrat [i lui Alex, o dat` pentru totdeauna, c` a pierdut
definitiv [i irevocabil.

Patul nedesf`cut al lui Alex era alt` problem`. Poate c` nu
putuse s` doarm` [i dac` a[a se \ntâmplase, cine ar fi putut s`-l
\nvinuiasc`, poate... Nu ! |[i interzicea s` mai \ncerce s` g`seasc`
explica]ii. Dac` s-ar apuca de treab` imediat, poate c` ar da totul
uitarii.

– Ai vreo copie a listei de personal?
Trecuse destul timp – suficient ca s` ajung` la el \n camer`,

s` fac` un du[, s` se b`rbiereasc` [i s` pun` pe el ni[te blugi [i
o c`ma[` curat` – pân` ce Fier deschise u[a micu]ului ei birou.
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Totul la el \i era a[a de familiar, prea familiar, [i ea se dis-
pre]uia pentru felul \n care pulsul ei se accelerase ame]itor la
intrarea lui \n camer`. Sim]ise acele mâini, acea gur`, acel trup
lâng` ale ei, sim]ise o leg`tura \nfiripându-se \ntre ei, dar tot ce
sperase ea \i apar]inea acum lui Grace.

– Bine\n]eles! Refuza s` se uite \n sus la el. Scoase o foaie de
hârtie din primul sertar al biroului [i i-o \nmân`.

Numele ei era [i el pe hârtie. Kyle Haultain, administrator.
Dac` transforma „ Faucon d’Or „ \n locuin]` privat`, ea nu avea
de ce s` r`mân`.

– Completeaz` ni[te cecuri celor pe care i-am \nsemnat plus
un avans pe trei luni. Trecuse parc` o eternitate pân` când lista
ajunse din nou la ea.

– Bine\n]eles. Se uit` automat \n jos. Dar… Ridic` ime-
diat privirea, pierdut`, [ocat`, iar un fior fierbinte de pe
[ira spin`rii \i migr` \n tot corpul când d`du cu ochii de el
stând acolo, deasupra ei, cu capul u[or \nclinat [i cu [uvi]a
rebel` care-i c`dea pe frunte… numele meu nu este \nsem-
nat!

A[a ceva era de necrezut.
– De ce s` fie? R`spunsul venise prompt, scurt [i f`r` drept

de apel. Tu de ce s` pleci ?
Cum putea fi a[a de crud? Kyle se sim]ea cople[it`, dar reu[i

s` murmure:
– A[ prefera s` plec.
– |n]eleg. El o privea cu r`ceal`. |n cazul aceasta… Lu` din

nou lista. Când foia de hârtie ajunse \napoi la Kyle, numele ei
era [i el marcat, având \nscris` o sum` al`turi. Bonusul ei,
r`splata pentru c` [tia s` piard` cu demnitate. {i acum, nu are
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rost s` mai lungim aceast` situa]ie, care, \n mod clar, \]i este
nesuferit`, a[a c` \]i sugerez s`-]i faci bagajele [i s` pleci o dat`
cu Grace [i Alex!

Kyle [tia c` auzul o cam \n[ela \n ultimul timp [i tocmai la asta
se gândea \mpachetându-[i lucrurile. Mace [i Alex, oricine [i
Alex, oricine \n afar` de Grace [i Alex. Fier nu-i d`duse nici o
[ans` s`-l pun` s` repete ceea ce zisese. Fusese atât de \nm`rmu-
rit` de ceea ce credea c` auzise \ncât nu apucase s` mai scoat`
vreun cuvânt \nainte ca u[a s` se trânteasc` [i figura [i Fier cu un
mers rigid s` p`r`seasc` \nc`perea.

O alt` u[` se deschidea acum. Aproape c` terminase de \mpa-
chetat. Se \ntreba dac` s` ia [i rochia neagr` de m`tase care avea
la activ atâtea momente petrecute \n compania lui Fier, când
Grace ap`ru \n u[a dormitorului ei. Fericirea se citea pe chipul
fetei. Era \mbracat` \ntr-un deux-pièces de m`tase [i purta un
inel cu smarald [i diamant pe deget.

I-l ar`t` lui Kyle radiind.
– Nu-i a[a c` este extraordinar? Trebuia s` ]i-l ar`t. Crezi c`

este bine ceea ce fac, nu-i a[a? ad`ug` ea repede observând
expresia \nnegurat` de pe fa]a lui Kyle.

– Dac` e[ti \ndr`gostit` de el, bine\n]eles c` da! Kyle se
str`duia ca vocea ei s` par` calm`. Nu era vina lui Grace, chiar
deloc. Erau nevoie de doi oameni \ntr-o c`s`torie.

– Dac` sunt \ndr`gostit` de el? Nu [tiam c`-l pot iubi atât de
mult! Aproape c` m` \nsp`imânt`! Deodat` Grace deveni
serioas`. Dar dac` \l pierd, Kylie? \ntreb` ea nelini[tit`.

– |mi vine greu s` cred una ca asta, ripost` Kyle sigur` pe
ceea ce spunea.
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– Dar este atât de diferit! insist` Grace. Credeam c`-l cunosc,
dar acum nu mai sunt a[a de sigur`. Da, [tiu, mi-a d`ruit `sta, flu-
tur` degetul prin aer, [i azi-noapte a fost minunat, dar, \ncerc`
ea s` explice, este ca [i cum ai juca un joc la care ai câ[tigat tot
timpul, [i deodat` el schimb` regulile!

Fier se r`zgândise asupra vânz`rii ranch-ului, se gândi Kyle
deodat`.

– Dar \]i place aici? Kyle era chiar curioas` s` afle.
– Ce? Grace p`rea mirat`, ca [i cum \ntrebarea ar fi \ntrerupt-o

din visare, dar fa]a i se lumin` repede. Ah, da! Se uit` pe geam
spre crestele \nc` acoperite cu z`pad`. Este minunat! Ar fi trebuit
s` mai stai asear`, schimb` ea subiectul, Fier ne-a explicat de ce
s-a hot`rât s` \nchid` hotelul. Credea c` aducând oamenii
potrivi]i aici, ei vor pleca [i vor \ncerca s` salveze natura
s`lbatic`, dar de fapt ei stricau totul prin simpla lor prezen]`. Nu
po]i s` ai totul, a spus el.

Nu, nu po]i, se gândi Kyle cu am`r`ciune. A[a c` Fier reda
„Faucon d’Or” pustiet`]ii. Nu va mai exista nimic \n jurul lor, nici
c`r`ri amenajate, nici zgomot, nici oameni, doar el [i Grace.

– Dar, Kylie, se \ntoarse Grace la subiectul care o interesa,
chiar crezi c` fac ceea ce trebuie, nu-i a[a? Te \ntreb pentru c`
n-a[ suporta s` dau gre[ din nou [i Alex a spus c` dac` dau cu
piciorul acestei [anse, nu va mai exista o alta.

Ultimele cuvinte erau greu de \n]eles.
– Cine a spus c` nu va mai exista o alt` [ans` dac`…? \ntreb`

Kyle pe ner`suflate.
– Alex! Grace p`rea surprins`. Despre cine credeai c`

vorbesc? Alex mi-a cerut s` merg cu el \napoi acas`, dar mi-a spus
c` dac` vreau cu adev`rat acest lucru trebuie s` m` schimb, a[a
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c` decizia \mi apar]ine. Orice hot`râre a[ lua, trebuie \ns` s` m`
]in de ea, a[a a zis. {tii, de fapt nici nu-l cuno[team prea bine. Un
fior o str`b`tu, gândindu-se probabil la momentele fierbin]i din
noaptea trecut`. Parc` este altcineva! Nu [tiam c` este a[a de
autoritar [i tandru la un loc!

– A[a c` te \ntorci acas` cu Alex?  Kyle era \nm`rmurit`.
– Kylie, ce-i cu tine? \ntreb` \ngrijorat` sora ei. De obicei te

prinzi mai repede! Eu [i Alex plec`m \n jum`tate de or` [i…
Doamne! Nu mi-am dat seama! Realizând situa]ia \n care se afla
Kyle, exprim` brusc: Oh, Kylie, \mi pare r`u!

– Nu conteaz`…
– Dar tu credeai c` vorbesc de Fier!
– Nu conteaz`, repet` Kyle. Oricum plec. }i-am spus, Grace,

\ntrerupse ea \ncercarea surorii sale de a spune ceva, repetând
acelea[i dou` cuvinte: nu conteaz`!

Nu, Grace nu trebuia s` vorbeasc`. Nu, ea, Kyle Haultain, tre-
buia s` r`mân` ferm` pe pozi]ie, nu trebuia s` se r`zgândeasc`.
Pleca de la „ Faucon d’Or „ azi, \mpreun` cu Grace [i Alex. Se
ducea ea undeva, oriunde, nu se putea duce la Dovercourt, dar
Grace nu trebuia s` fie \ngrijorat`. Totul va fi bine; Grace trebuia
s` se concentreze asupra lui Alex.

Resemnat`, dar nu convins`, Grace p`r`si camera [i Kyle con-
tinu` s` \mpacheteze. Parc` era o ma[in`. Mâinile [i picioarele i se
mi[cau, dar mintea \i era amor]it`. Ce se \ntâmplase, se \ntâmplase
[i acum nu mai putea s` schimbe nimic. Ar fi dorit s` dea timpul
\napoi [i s` poarte din nou acea discu]ie cu Fier, dar era imposi-
bil. Se terminase totul. Pân` [i Alex o avertizase pe Grace, deci un
om ca Fier cu atât mai improbabil i-ar fi acordat o a doua [ans`.

El \i spusese c` o iube[te, iar pe ea nici n-o interesase.

154 SANDRA LEWIS



O cioc`nitur` se auzi \n u[` cam \n acela[i timp când
ea termina de \mpachetat [i Mace ap`ru ca s`-i ia bagajele.

– Deci pleci?
– Da. Kyle se \ntoarse ca s` nu-i aud` repro[ul. Haina ei de

iarn` era pe pat, va trebui s-o ]in` \n mân`. {i Mace o avertizase,
dar ea fusese prea surd` ca s` aud`. Doar geamantanele alea
dou`, \i ar`t` ea.

Mace le lu`, ie[i, iar ea \l urm`, oprindu-se \n u[` ca s` mai
arunce o ultim` privire prin camer`. Era ultima oar` când \i era
dat s` priveasc` acel minunat peisaj montan. |n câteva minute va
arunca [i ultima privire spre „ Faucon d’Or „ \n timp ce eli-
copterul se va ridica [i va vira spre sud, c`tre Edmonton.

Charlene pleca [i ea \mpreun` cu Grace [i Alex, la fel [i dou`
dintre ajutoarele lui Mace. Kyle mai auzise elicopterul decolând
o dat` \n diminea]a aceea, plin cu personal, probabil. Când Fier
\[i punea ceva \n minte, totul se rezolva prompt. |ntr-o or`-dou`
numai el [i Mace vor mai r`mâne la „ Faucon d’Or „.

Mace era deja jos când ea \ncepu s` coboare sc`rile, Charlene
[i ceilal]i doi oameni erau deja \n elicopter. O vedea pe tân`ra
menajer` cum se uita curioas` pe geam, \n timp ce Grace [i Alex
se \ndreptau spre elicopter: Alex posesiv, dar Grace \n[elându-i
vigilen]a [i aruncându-i lui Fier mici s`ruturi de r`mas-bun din
vârful buzelor. Nu se va schimba niciodat` de tot, se gândi Kyle.
Alex putea s` \ncerce, dar Grace… ei bine, Grace va r`mâne
\ntotdeauna Grace. Tocmai de aceea o [i iubea.

Acum un singur obstacol mai st`tea \n drumul ei. Fier \nsu[i,
postat \n dreptul u[ii, ca o stânc`, cu spatele la ea. Kyle trase
adânc aer \n piept [i se avânt` spre bariera vie pe care o con-
struise el din propriul lui trup.
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– Scuz`-m`. El n-o auzi. Nu se mi[c` [i deci ea nu avea cum
s` treac`. Scuz`-m`! |ncerc` ea \nc` o dat`.

Ca r`spuns mâna lui se ridic` [i elicea elicopterului \ncepu s`
se \nvârteasc`.

– Fier! Protestul ei fu \ntrerupt când el se \ntoarse cu fa]a, iar
ea f`cu instinctiv doi pa[i \napoi.

– Vino \ncoace! |ntinse mâna dup` ea [i o trase lâng` el. Doar
nu credeai c` o s` te las s` pleci !?

El o privea acum, dup` noaptea incredibil` de dragoste
nebun`. St`teau pe canapeaua din camera lui [i urm`reau
umbrele care p`tau vârfurile mun]ilor. Era un alt Fier cel care
st`tea acum \ntins lâng` ea, atingând-o atât de senzual. Blând,
tandru, acel b`rbat era al ei [i numai pentru ochii ei. Lui Mace,
poate, \i mai fusese dat s` vad` aceast` latur` a lui Fier, dar
pu]ini al]ii o vor mai vedea vreodat`.

Dup` o noapte incredibil` de dragoste nebun`!… Se mai
putea \ndoi c` era iubit`? Sim]indu-i privirea, Kyle \n`l]` capul
pe bra]ul lui [i se uit` \n ochii alba[tri.

Linia ferm` a maxilarului, gâtul puternic acum pe jum`tate
ascuns de pulov`rul de ca[mir prin care se ghicea \ns` fiecare
mu[chi \n parte o \nsp`imântaser` pu]in la \nceput, dar apoi o
f`cuser` s` se descopere capabil` de o pasiune pe care nu [tia c`
o posed`.

– Trebuie s` facem ceva \n leg`tur` cu hainele tale! Mâna lui
atinsese pulov`rul care acoperea pieptul ei dezgolit.

– De ce? Fericit` [i perfect mul]umit` cu ce avea lâng` ea,
Kyle torcea ca o pisic`. |i pl`cea s` simt` hainele lui pe trupul ei,
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ce conta c` \i erau largi, adora s`-i p`trund` mirosul lui prin to]i
porii. Bagajele ei plecaser` cu elicopterul spre Edmonton.
Presupunea c` \ntr-o zi aveau s` se \ntoarc` oricum.

– Fiindc` nu inten]ionez s` m` prezint la nunt` cu o mireas`
care s` arate ca [i cum ar fi \mbr`cat` la Goodwill Industries!

Nunt`! Nici nu se gândise la asta! S` fi devenit oare atât de
nest`pânit` [i lipsit` de inhibi]ii \ncât s` fie preg`tit` s` tr`iasc` o via]`
al`turi de el ca amant` [i nu ca so]ie? |ntregul ei corp striga: „Da! Da!
Da!”. Se \ntoarse zâmbindu-i [treng`re[te [i \l s`rut` \n col]ul gurii.

– Te rog s` \ncetezi! spuse el blând. Ai vreo idee de câte ori
gândul c` f`ceai a[a ceva altui b`rbat m-a \nnebunit?

Da, odat`, când o târâse din fa]a u[ii lui Merle Hubbard pân`
la ea \n camer` [i \i aplicase acea corec]ie. Nu-l putea uita pe
miliardarul canadian din cauza acelei \ntâmpl`ri.

Nu crezuse c` cineva s-ar putea \nfuria \ntr-o asemenea
m`sur`, dar atunci nu cuno[tea motivul. A[a cum nu [tiuse nici
c` Fier trimisese \nadins dup` Alex, sau c` venirea lui Grace la
„ Faucon d’Or „ fusese o surpriz` la fel de mare [i pentru el.

– Grace? Se \ntorsese la locul lui, cu capul pe pern`, lâng` al
ei, [i-i r`spundea la \ntrebare. Grace este un copil r`sf`]at, dar
periculos. |i f`cea ochi dulci lui LaRocque de fa]` cu scorpia de
nevast`-sa… Figura lui devenise serioas` când \[i amintise de
Grace cochetând cu politicianul franco-canadian. Trebuia s` fac
ceva. Poate c` nu a fost cea mai bun` idee, recunosc c` a fost, de
fapt, o idee cât se poate de neinspirat`, dar s-o ]in lâng` mine tot
timpul a fost singura solu]ie care mi-a trecut prin cap. Nu
puteam s-o las s` distrug` tot ceea ce \nsemna „Faucon d’Or”.
So]ia lui era o femeie influent`, iar din umbra lui se putea con-
verti \ntr-una foarte puternic`!
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{i a[a c` Monique LaRocque plecase, dac` nu convins`, cel
pu]in \mp`cat`. 

Dac` [i-ar fi dat seama de adev`ratele motive pentru care Fier
se purtase a[a cum se purtase [i dac` nu i-ar fi f`cut imposibil`
orice \ncercare de a-i explica!...

Dar Fier se aplec` spre ea [i, arcuindu-se, arzând de dorin]`
sub greutatea corpului lui, toate regretele lui Kyle disp`rur`. Era
destul s` [tie c` orice ar fi visat el, ea era acum suficient de
femeie ca s` vin` \n \ntâmpinarea dorin]elor lui.

Amintirea scenei de dragoste nebun` era singurul lucru care
\[i mai g`sea loc \n mintea ei acum.

– |ntâmpl`tor… Ceva din vechiul Fier se citea acum pe
chipul lui… Primul nostru cadou de nunt` a sosit deja, de ieri!
Kyle \l privi cu mirare, iar el zâmbi \n]eleg`tor. |]i aduci aminte
de Stan Reynolds? o \ntreb` \ndreptându-se spre conbina muzi-
cal` \ncorporat` \n perete. 

– Da. |[i amintea foarte bine de rockerul englez. Era \n reali-
tate o persoan` atât de diferit` de imaginea sa public`. 

– Nu [tiam c` sclavia \nc` mai exist`! glumi el pe seama ei.
Dar tu o practicai f`r` jen` cu bietul de mine. M` \nnebuneai!
M` scoteai din min]i, \nc` de pe atunci ! M` f`ceai s` spun
lucruri pentru care \mi p`rea r`u s`pt`mâni \ntregi. Tot ce
[tiam era c` trebuie s` te scot din g`oacea ta de idei precon-
cepute [i s` aprind acea scânteie ce te putea desc`tu[a de
inhibi]ii. Dar cu cât \ncercam s` m` apropii mai mult de tine,
cu atât mai pu]in comunicai tu cu mine. E[ti o femeie
inteligent` [i incredibil de atr`g`toare. O s`rut` pe vârful
nasului. Dar nu numai c` nu vedeai ceea ce era evident [i ar
fi trebuit s` vezi [i singur`, \ns` chiar fugeai [i te ascundeai de
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orice \ncercare a mea de a-]i spune lucrurile astea. De aceea
]i-am cump`rat rochia neagr`, cred. Dar unde este, apropo?

Extravaganta rochie neagr` de m`tase, cu decolteu scandalos
de amplu [i cr`p`tur` \ndr`znea]`.

– Cred c` la Edmonton, presupuse Kyle .
– Ascult`! Se a[ez` \napoi pe canapea, lâng` ea [i o f`cu

atent`.
– „Ai ascultat vreodat` cerul „? Vocea lui Stan Reynolds

umpluse camera. „ Ai auzit vreodat` ce-]i [optesc mun]ii „?
Fier era lâng` ea, iar pustietatea de la „ Faucon d’Or „-ului se

\ntindea dincolo de fereastr`. Nu mai p`rea acum a[a cum era
odat`: \ndep`rtat`, rece, \nfrico[`toare; fusese supus` cumva
aceleia[i metamorfoze ca [i b`rbatul de lâng` ea. |nc` mai purta
urmele \ncerc`rii lui nechibzuite de a o salva, anii tinere]ii lui
investi]i \ntr-o str`danie zadarnic`. {i ea \[i pierduse anii
tinere]ii, dar acum se g`siser` unul pe altul [i vor reface \mpre-
un` ceea ce vizitatorii stricaser`. S`lb`ticia lui Fier \[i va reintra
\n drepturi [i, de acum \nainte, nimeni nu va mai perturba pacea
naturii.

– „Ai v`zut vreodat` [oimul de aur „? Stan Reynolds \[i cânta
mesajul c`tre lume. „S` existe oare un loc pe lumea asta numai
pentru noi doi „?

Sfâr[it
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