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Capitolul 1

Exasperat`, Giliane Killmartin oft` [i-[i b`g` sub
p`l`ria cu boruri largi o [uvi]` din p`rul blond [i des, care
se tot \nc`p`]âna s`-i scape pe frunte. |i era cald, era
obosit` [i, pentru prima dat` \n via]a ei, ezita. C`r`ruia
noroioas` care se \ntindea \ntre ea [i mla[tin` \i va supor-
ta greutatea?

– N-a fost o idee prea grozav`, bomb`ni ea trecându-[i
limba peste buzele cr`pate.

|n calitatea ei de reporter se g`sea adeseori \n locuri ciu-
date, dar de obicei era mai bine preg`tit`. |n drum spre
New Orleans, \i venise brusc ideea s` se opreasc` la Bayon
Lafarge, un c`tun situat \n mijlocul mla[tinilor, pentru a
cere informa]ii despre drumul spre insula Escudier.

Privi peste um`r [irul de colibe aflate pe digul de la
Bayon Lafarge, la vreo cinci sute de metri de locul unde se
afla ea acum. Umbra primitoare a s`lciilor forma un contrast
tentant cu z`pu[eala sufocant` a mla[tinii.
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Enervat` de a se g`si \ntr-o asemenea postur` nepl`cut`,
ea se \ntoarse la „insuli]`“, o ridic`tur` de sare care sem`na
cu o salatier` r`sturnat`.

S` se tot \ntrebe dac` n-o s` se scufunde cu c`rare cu tot
n-o ajuta la nimic, \[i spuse ea \n cele din urm`. A[a c`
p`r`si m`gura acoperit` cu iarb` pe care se urcase, pentru
a \ncerca suprafa]a noroioas` cu vârful piciorului. Aceasta
sem`na mai degrab` cu o sup`.

– Aahh! url` ea \nfundându-se pân` la genunchi \n mâl.
Pierzându-[i echilibrul, se cl`tin` periculos, ag`]ându-se

inutil de aparatele de fotografiat [i de casetofon. P`l`ria ei
cu boruri largi, acea panama care o costase 500 de franci, \[i
lu` zborul [i ateriz` pe suprafa]a ml`[tinoas`, eliberând ast-
fel o cascad` de p`r blond cenu[iu.

De cinci minute, stând \n picioare \ntr-o barc` ascuns` \n
spatele unui tufi[, un b`rbat o privea zâmbind pe Giliane,
studiindu-i sandalele u[oare, c`ma[a [i bermudele kaki
ie[ite din mâinile unui croitor de lux, [i tot echipamentul
ag`]at de gâtul ei. Cine putea s` fie aceast` femeie? O
vânz`toare de aparate foto sau un manechin? {i ce naiba
c`uta ea aici?

F`r` p`l`ria aceea nepotrivit`, nu mai p`rea atât de ridi-
col`. Chipul ei \ncadrat de plete blonde \l tulbur` f`r` voia
lui.

„Doamne! Cât e de frumoas`!“ gândi el.
Ochii ei alba[tri [i pome]ii ridica]i o f`ceau s` semene cu

o prin]es` slav`, a c`rei arogan]` se p`rea c` o [i are. Ar fi
putut jura c` e mai degrab` furioas` decât speriat` de
pozi]ia ei, chiar dac` risca s` devin` alarmant`.
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– Ce naiba! explod` ea.
Ridic` bra]ele balansându-le ca s`-[i recapete echilibrul.

Când se r`suci d`du cu ochii de b`rbatul care st`tea
nemi[cat, sprijinit \ntr-o vâsl`; chipul lui r`m`sese impasibil.

– Ce... ce...? se minun` ea, holbând ochii la el.
Era real? S-ar fi zis c` e imaginea unuia din primii

locuitori ai acestor locuri. Un pionier \n floarea vârstei, mai
voinic decât majoritatea b`rba]ilor pe care-i cuno[tea. Dac`
nu l-ar fi auzit pufnind \n râs, l-ar fi crezut un produs al
imagina]iei ei.

Cu torsul gol, el purta o slopet` decolorat` [i o p`l`rie
turtit` din fetru. Mu[chii bra]elor ie[eau \n relief [i umerii
lui aveau cel pu]in un metru l`]ime. O bucl` [aten`, nedis-
ciplinat`, \i c`dea pe fruntea \nalt`. Chipul lui era mândru,
nasul drept [i maxilarele puternice. Niciodat`, dar absolut
niciodat`, Giliane nu mai \ntâlnise un b`rbat atât de frumos.

Un vârtej de noroi se formase \n jurul picioarelor ei.
Giliane se indign`.

– Hei, nu m` aju]i? Unde au disp`rut acei gentlemeni din
Sud, despre care mi s-a vorbit atât?

Vocea ei pu]in r`gu[it` era [i seduc`toare dar [i poruncitoare.
„|n mod sigur e nevoie de mai mult decât de o baie \n

noroi ca s-o demontezi pe prin]es`“ gândi el.
F`r` s` se gr`beasc`, el mânui vâsla, se apropie de ea [i-i

\ntinse mâna. Atingând-o, sim]i instinctiv c` trebuie s` se
fereasc` de ea.

– Cea mai mare parte a gentlemenilor din Sud au optzeci
de ani sau chiar mai mult. {i ei nu se afl` niciodat` acolo
unde ai nevoie de ei, \i replic` el grav [i t`r`g`nat.
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U[urat`, Giliane se prinse de mâna lui mare [i-[i d`du
seama de for]a lui când el o s`lt` peste marginea b`rcii f`r`
nici un efort. Cu un plesc`it, noroiul vâscos \i d`du drumul.
Ro[ie, cu r`suflarea t`iat`, tân`ra se trânti pe fundul b`rcii
[i apoi \[i privi salvatorul, plin` de curiozitate. |n calitatea ei
de ziarist` [tia s` citeasc` pe fe]ele oamenilor, dar niciodat`
nu v`zuse un chip mai \nchis. F`r` \ndoial` c` se \ntreba ce
c`uta ea acolo, dar niciodat` nu-i va pune aceast` \ntrebare.

Abandonând aerul furios [i \n]epat, ea zâmbi [i avu satisfac]ia
s` z`reasc` un fulger de surpriz` trecând prin ochii lui c`prui.

– Mul]umesc, rosti ea. N-am apreciat niciodat` b`l`ceala
prin noroi.

– La dispozi]ia ta... Cu pl`cere.
– O s`-mi verific mai \ntâi materialele. Sunt bun` de

b`tut dac` am spart ceva, relu` ea trecându-[i peste cap
curelele aparatelor.

F`r` s`-i r`spund`, b`rbatul o privi cum se a[az`
turce[te, f`r` s`-i pese c`-[i murd`re[te bermudele de
noroi.

Giliane s-ar fi putut \ntreba dac` se afla \n siguran]` \n
compania acestui misterios necunoscut musculos, dar ideea
aceasta nici m`car nu-i trecu prin minte. Ochii lui \i inspirau
\ncredere. Dar nu era prea vorb`re]. Iar meseria ei era aceea
de a-i face s` vorbeasc` pe oameni, ca s` nu zic` s`-i trag`
de limb`. B`rbatul acesta o fascina. {i o s`-l fac` ea s`-[i
dezlege limba.

Degetele ei sub]iri, cu unghiile nel`cuite, pip`ir` cu pri-
cepere butoanele [i lentilele. Neg`sind nimic \n neregul`,
constat` u[urat`:
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– Se pare c` n-am avut pagube. Ai ceva de b`ut?
Sco]ând un termos din sacul de pânz`, el i-l \ntinse.
– Citronad`, se mul]umi s`-i r`spund`.
Ea duse cu l`comie termosul la gur` [i abia se ab]inu s`

nu bea tot. M`car atâta obraz avea... s`-i mai lase [i lui pu]in.
|n[urubând la loc capacul, oft` mul]umit`.

– Mul]umesc. A fost delicios, spuse ea cu sinceritate, \n
timp ce-l privea punând la loc termosul \n sacul pe care-l
]inea \n echilibru \ntre cizmele grosolane.

„A[a ceva ar fi trebuit s` \ncal] \ntr-un asemenea loc,
gândi ea, \n locul sandalelor astea caraghioase.“

– Te \ntrebi probabil  ce caut aici, relu` ea cu voce tare.
– E o zi frumoas` pentru plimbare.
{i rânji destul de pu]in  distins.
Reac]ia pe care o provoc` \n ea acest a[a-zis zâmbet o

surprinse pe tân`ra femeie. Pentru a-[i g`si o preocupare,
\[i scoase una din sandale pe care o lovi de câteva ori de
marginea b`rcii.

– A fost o idee tr`snit`. Impulsivitatea e unul din
marile mele defecte. M-am mai ars totu[i [i alt` dat`. De
dou` ori am fost concediat` pentru c` mi-am urmat
impulsurile \n loc de instruc]iunile [efilor mei. O dat`
mi-am rupt piciorul s`rind \ntr-o ap` de [aizeci de cen-
timetri pentru a salva un copila[ care, de fapt, nu f`cea
decât s` se distreze.

Râsetele lor r`sunar` deodat`.
– S-ar zice c` ai avea nevoie de un tutore!
– Sau de un \nger p`zitor. Dar ast`zi mi-am g`sit unul,

replic` ea, zâmbindu-i cu recuno[tin]`.
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– Caut` \n alt` parte. Eu nu sunt bun de a[a ceva. 
„Poate c` nu, gândi ea studiindu-i chipul \ntunecat.

Integru, \n mod sigur, dar angelic?“
– P`cat, murmur` ea.
– S` te vânturi \ntr-un loc necunoscut plin de [erpi, e

mai degrab` un impuls ciudat dar [i periculos.
– Oh, dar am fost \ndrumat` pe aici! Cineva, la Bayou

Lafarge, mi-a spus c` pot ajunge la insula Escudier traver-
sând mla[tina.

Elliot Escudier vâsli spre p`l`ria care plutea nu departe
de ei. Ochii lui str`luceau când se aplec` s-o recupereze.

– Pe aici, oamenii au un sim] al umorului pu]in mai bizar.
– Deci nu-i adev`rat?
– Ba da, dar cu condi]ia s` [tii s` zbori sau s` mergi pe

ap`, morm`i el \ntinzându-i p`l`ria.
– Nu prea sunt iubi]i str`inii pe aici, nu-i a[a?
– Asta depinde de ceea ce doresc.
– M` numesc Giliane Killmartin, declar` ea imediat

\ntinzându-i mâna, pe care el se mul]umi s-o strâng`, f`r` s`
se recomande \ns`.

Pentru o clip`, ea crezu c` b`rbatul i-a recunoscut numele.
„E o tâmpenie, doar nu sunt atât de cunoscut`“ \[i spuse

ea \nainte de a continua:
– Sunt ziarist` [i vreau s` scriu un articol despre

mla[tini. 
Nici un r`spuns nu se f`cu auzit. O privire lipsit` de orice

expresie se opri asupra ei.
Dar mintea lui lucra. Giliane Killmartin! El care o con-

siderase mai degrab` ridicol` o califica acum drept pericu-
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loas` [i seduc`toare. |i recunoscuse numele, dar se temea
mai mult decât orice de turi[tii pe care-i putea atrage pe
acolo prin articolele ei.

– De ce vrei s` scrii despre aceast` regiune? o \ntreb` el
cu amabilitate.

F`r` \ndoial` c` se \n[elase când i se p`ruse c`-l vede
ezitând. P`rea mai amical acum, dar accentul lui din Sud era
mai pronun]at.

– E frumos [i nu exist` nici picior de om pe o raz` de nu
[tiu câ]i kilometri. {tii cât ar da cea mai mare parte dintre
or`[eni pentru aceast` lini[te?

Dând din cap, ca [i cum o \n]elegea, el o studia.
Mirat` de ceea ce sim]ea ea \ns`[i, Giliane f`cu acela[i

lucru. Datorit` staturii lui \nalte [i puternice, s-ar fi zis c` el
nu se temea de nimic [i c` n-ar cere niciodat` ajutorul unei
alte persoane. Singurul lucru care [oca la el, era vidul din
privirea lui. S-ar fi putut zice c` privea prin ea.

– Te-ar deranja dac` te-a[ prinde \ntr-o fotografie?
– Nu. Nu m-ar deranja.
– Nu a[a. Fii mai natural, \i spuse ea, când \l v`zu pozând cu

un picior pe prova b`rcii, cu genunchiul \ndoit [i torsul bombat.
– E mai bine a[a?
Ea f`cu repede fotografia. |ntâlnirea cu un adev`rat

locuitor al mla[tinilor ar constitui un subiect mult mai
interesant pentru articolul ei decât descrierea minelor de
sare din insula Escudier, pe care o mai f`cuser` [i al]ii pân`
la ea. Chipul ei str`lucea de bucurie.

– Cum te nume[ti?
– Elliot, r`spunse el cu un accent local.
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„O s` fac` apropierea \ntre mine [i insul` [i o s`-mi
descopere identitatea?“ se \ntreb` el.

– E un nume destul de comun prin partea locului, spuse
ea imediat, convins` c` era vorba despre numele lui de
familie. Ei bine, vrei s`-mi r`spunzi la câteva \ntreb`ri?

– Cu pl`cere.
„Poate c` voi putea face \n a[a fel \ncât articolul ei s` des-

curajeze eventualii vizitatori“ \[i spuse el.
– Pentru \nceput, spuse ea ap`sând pe butonul caseto-

fonului, cum s-ar putea deplasa turi[tii prin mla[tini?
– S-ar putea ca pescarii s` accepte s`-i conduc`, dar nu

trebuie s` fie prea sensibili la vederea [obolanilor no[tri [i
a g`le]ilor pline cu crabi. {obolanii sângereaz` [i crabii
miros groaznic, dar când e[ti obi[nuit cu asta, merge.

– Nu se poate \nchiria un vas?
Cu ochii fixa]i pe  luciul apei, el manevr` vâsla.
– Dup` câte [tiu eu, nu, morm`i el.
– |n]eleg. {i unde se poate locui?
– Exist` un hotel la vreo cincizeci de kilometri de aici.

Fiindc` localnicii din Bayou Lafarge nu sunt prea primitori.
– Dar cu cortul? insist` ea plin` de speran]`.
– Nu. Prea mul]i [erpi [i ]ân]ari.
– {i \n afar  ̀de [erpi [i ]ân]ari, care este farmecul acestei regiuni?
– Ei bine, spuse el \n timp ce reflecta, vânatul. Iepuri,

ra]e, crocodili.
– |]i ba]i joc de mine?
Drept r`spuns, el \ntinse degetul.
|ntorcând repede capul, Giliane v`zu un [arpe pitit sub o

creang` uscat`. Ceva mai \ncolo, un aligator dormea la soare.
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– Deci `sta este r`spunsul la \ntreb`rile mele, \i spuse ea
prinzându-se cu mâinile de marginea b`rcii. Tare mi-a[ dori
s` pun mâna pe cel care m-a trimis la plimbare pe aici! {i nu
p`reai deloc \ngrijorat adineaori, v`zându-m` cum \mi fac
num`rul de balet acvatic.

Vâslind cu regularitate, el zâmbi.
– Nu mu[c` pe sub ap`. La fel ca [i noi,  nu le place s`

simt` gustul noroiului \n gur`.
– M-ai lini[tit... rosti ea, vexat`.
Zâmbetul lui Elliot era la fel de enigmatic ca [i cel de pe

chipul unui juc`tor de pocher, dar mult mai seduc`tor
totu[i. Privirile lor se \ncruci[ar`. O frac]iune de secund`, el
o privi din cap pân`-n picioare, \nainte de a reveni la ochi.

Giliane \[i d`du seama c` se g`sea \n compania unui
b`rbat, [i nu a unui ghid turistic. Faptul c`-l g`sea atr`g`tor
era una, [i cu totul altceva era ca el s` [tie asta.

Se \nro[i la fa]`, sim]indu-se brusc vulnerabil`. |ntorcân-
du-[i privirea, tân`ra \ncerc` s` \njghebe o conversa]ie.

– Dac` ai venit s` pescuie[ti, n-ai avut prea mult noroc.
V`d c` g`leata e aproape goal`.

– Dar te-am prins pe tine, \i spuse el curios s`-i vad`
reac]ia.

– Dar n-o s` m` po]i avea la cin`, replic` ea dându-[i
seama prea târziu de ceea ce spusese.

– Din p`cate nu, rosti el satisf`cut.
– Am auzit vorbindu-se c` buc`t`ria local` e

nemaipomenit`, spuse ea \ncercând s` reia controlul discu]iei.
„Prefer` s` ignore atrac]ia pe care o sim]im unul fa]` de

cel`lalt! Bine. O s`-i povestesc...“
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– E bun`, relu` el cu voce tare. Evident, nu e ceea ce se
m`nânc` la restaurant la New Orleans. Ei servesc raci de
cresc`torie, de exemplu. Aici se m`nânc` cei s`lbatici [i sunt
op`ri]i f`r` a-i goli. Multor oameni nu le place gustul
m`runtaielor.

|n timp ce el vorbea, Giliane \[i revenise [i se c`znea s`
arboreze un aer interesat. Nu prea era  ceea ce sperase
Elliot, a[a c` acesta insist`:

– Aici hrana e pu]in cam prea „autentic`“ pentru majori-
tatea turi[tilor.

– Eu nu m` adresez majorit`]ii turi[tilor!
|n fa]a pu]inului succes \nregistrat \n \ncercarea lui de a

o dezgusta de aceast` zon`, Elliot se \ncrunt`, continuând
s` mânuiasc` vâslele cu regularitate.

– E la fel de u[or precum pare? \l \ntreb` ea, fascinat` de
ritmul lent [i puternic al mi[c`rilor lui.

– Nu e greu. Vrei s` \ncerci?
– Nu, mul]umesc! M-am f`cut destul de râs pe ziua de

azi.
Strig`tul ascu]it al unui ragondin* se f`cu auzit la câ]iva

metri de ei.

– Vâna]i [i ragondini? relu` ea discu]ia pentru a rupe
t`cerea prea intim` care se instalase \ntre ei.

– Da, vara. Pe urm`, prindem creve]i.
– {i \n mla[tin`?
______________
* Mamifer roz`tor, acvatic, a c`rui blan` este foarte

c`utat`.
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– Da, peste tot, cu excep]ia insulei Escudier.
– De ce?
– Proprietatea apar]ine firmei Maxicorp, unul din acele

mari holdinguri, cred c` ai auzit de el.
– Maxicorp! Deci asta era! Eu credeam c` e vorba de o

afacere de familie.
– Nu, min]i el calm. Se folosesc doar de numele b`trânu-

lui Escudier pentru publicitatea lor.
– Interesant, [opti ea.
Elliot \[i plec` pu]in capul, \ncercând s` nu pufneasc` \n

râs. Când \l ridic`, Giliane v`zu c` ochii lui str`lucesc de
pl`cere.

„Trebuie doar s`-l \ncurajez, ca s` \nceap` s` vorbeasc`“
\[i spuse ea.

Debitul lui verbal, brusc, \i d`du dreptate. Elliot \i
descrise via]a local` \n cele mai mici am`nunte. Pentru ea
era o lume idilic`, o lume care nu se mai schimbase de o
sut` de ani.

Cu coatele sprijinite pe genunchi, cu b`rbia \n palm`, ea
\l asculta fascinat`, pe jum`tate hipnotizat` de vocea lui. |n
prezen]a lui, se sim]ea cuprins` de un sentiment de sigu-
ran]` pe care-l cunoscuse rareori pân` \n prezent.

Mergeau paralel cu malul [i \n curând se z`ri Bayou
Lafarge. Cu un suspin, Giliane opri casetofonul.

– O s` a[tern totul pe hârtie, dar nu [tiu ce va gândi edi-
torul meu despre asta. Col]ul `sta pierdut de lume este
\ncânt`tor, de[i destul de pu]in accesibil.

– P`cat, spuse el, cu un regret pref`cut. Mie, ad`ug` el
cu sinceritate, \mi place foarte mult aici.
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– Bine\n]eles, dac` locuie[ti aici. Nici eu n-am v`zut ceva
mai frumos, \l aprob` ea privind umbrele care se jucau pe
iarba unduindu-se \n b`taia vântului u[or.

Sprijinit \n vâsl`, el privea peisajul. Cu  mult` grij`, ea
\ncadr` scena cu aparatul [i lu` o fotografie unde figura [i
el, undeva \ntr-un col]. Auzind declicul, el se \ntoarse.

– Ce faci \n via]`? se interes` ea.
– Pu]in` vân`toare [i pu]in pescuit.
– {i ai avut vreodat` chef s` pleci de aici?
– Niciodat`. Când ai crescut \n mla[tin`, nu vrei [i nu

po]i s-o p`r`se[ti, \i explic` el cu o voce plin` de sinceritate.
Privirile li se \ncruci[ar`. O clip` de t`cere se scurse, apoi

dou`, apoi trei. Ceva se petrecea \n aceast` barc`. {i Giliane
[tia c` asta nu are nimic de-a face cu ziaristica.

Un mu[chi tres`ri pe obrazul lui Elliot c`ruia \i venea din
ce \n ce mai greu s` nu-i zâmbeasc`. |ncerc` s` se concen-
treze asupra motivelor r`celii lui.

T`cerea fu rupt` de o voce care striga un copil [i Gilianei
\i trebui un  minut s` revin` din lumea de vis \n care fusese
plecat`.

– Suntem la Bayou Lafarge, remarc` ea f`r` rost. Eu
voiam s` merg pân` la insula Escudier.

– Insula Escudier este \ntr-adev`r pentru turi[ti, dar tre-
buie s-o iei pe drum [i s` te \nscrii la intrare pentru vizita
prin gr`dini, sub \ndrumarea unui ghid.

– Vizitele cu ghid... nu prea sunt genul meu.
– Ai putea s` scrii despre Bayou Lafarge.
Zâmbetul lui [iret indica faptul c` men]ionase satul cu ironie,

gândindu-se c` nu e destul de bun pentru ea. Dar se \n[ela.
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– Nu sunt sigur` c`-l voi putea \nf`]i[a la adev`rata lui
valoare, a[a cum ar merita.

Cu ajutorul unei frânghii, el acost` la ceva care sem`na
cu un chei [i a[tept` ca ea s` coboare din barc`. Trebuia
neap`rat ca ea s` p`r`seasc` mla[tina.

De[i „deghizat“, felul \n care-i d`duse papucii nu-i sc`p`
Gilianei.

„Am abuzat destul de timpul lui [i, \n fond, ce avem \n
comun?“ gândi ea.

Dar nicidoat` nu va putea da uit`rii jum`tatea de or` pe
care o petrecuser` \mpreun`. De ce s` strice totul sperând
imposibilul? Giliane \[i ag`]` din nou aparatura de gât [i-[i
lu` p`l`ria pe care o privi cu un aer \ntristat.

– {tii pe cineva care s-ar putea folosi de ea?
– Bine\n]eles. O mul]ime de oameni ar fi mul]umi]i s`

aib` o asemenea p`l`rie.
Dup` ce o arunc` pe banchet`, ea se c`]`r` pe chei apoi

\i adres` un surâs pe care el i-l \ntoarse, cu greutate parc`.
– |]i mul]umesc pentru timpul acordat [i deranjul pe

care ]i l-am pricinuit.
– A fost o pl`cere pentru mine, spuse el cu sinceritate.
– O s`-]i trimit articolul meu, dac` \mi dai adresa, con-

tinu` ea.
– Trimite-l la b`c`nia din sat. Mi-l dau ei.
Ca s` mai trag` de timp, Giliane \[i aplec` pu]in capul

spre um`r, continuând:
– Nici m`car nu-]i cunosc prenumele. A[ avea nevoie de

el ca s`-l men]ionez \n legenda fotografiei.
Gura lui se strâmb` \ntr-un zâmbet amuzat.
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– Elliot e prenumele meu. Dar n-ai decât s` scrii c` e un
]`r`noi de prin partea locului.

Un locuitor al mla[tinilor, da. Dar nu un ]`r`noi. Avea
replica pe buze când el \[i \ndes` p`l`ria ei p`tat` peste a lui
[i, dup` ce-i adres` un zâmbet zdrobitor, se \ndep`rt` cu
barca de la chei. Uluitoare era diferen]a pe care o provoca
contrac]ia mu[chilor faciali! El se afla deja la cincizeci de
metri când Giliane \[i reveni din surpriz` [i-i f`cu semn cu
mâna.

|n timp ce mânuia vâslele, Elliot avu tot timpul s-o
studieze [i s`-i aprecieze silueta. Soarele se reflecta \n p`rul
ei. Respira]ia i se acceler` [i [tiu c` aceast` Killmartin era o
primejdie pentru el. Nu-i mai era suficient doar s-o
priveasc`...

Din fericire, ea va fi \n curând plecat`. {i `sta era un
lucru bun fiindc`, instinctiv, [tia c` tân`ra asta \l putea dis-
truge, asemeni unui uragan.

Când se priviser`, dup` ce ea f`cuse fotografia, fusese
gata s`-i spun` cine era. Siguran]a ei [i capacitatea de a se
autoironiza \l dezarmaser`.

Dar ea reprezenta pentru mla[tin` un mare pericol. Dac`
articolele ei erau la fel de conving`toare ca persoana, turi[tii
vor invada locul, distrugând \n calea lor fauna [i flora.

Aparent, ea \nghi]ise tot ce-i povestise el. |n mod sigur
nu va mai reveni s` dea târcoale pe aici.

Cl`tinând din cap, el \ncepu s` râd`.
„Dac` i-a[ putea vedea mutra când o s` descopere c` mi-am

b`tut joc de ea!“
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Capitolul 2

Mai târziu, Elliot \[i b`g` barca \n hangar, al`turi de o
barc` cu motor nou-nou]`, \nainte s` se duc` s`-[i vad`
unchiul, Sully Lejeune.

– }i-am adus cina, Sully, spuse el punând g`leata pe
verand`, lâng` un b`rbat care se leg`na pe balansoarul lui.

– |]i mul]umesc mult, Elliot.
Fiindc` aerul acestuia din urm` anun]a c` avea ceva de

povestit, Sully \l privi ner`bd`tor.
Elliot se a[ez` [i se uit` zâmbind la b`trân, ghicindu-i

ner`bdarea.
– Azi am v`zut un lucru rar \n mla[tin`. O fiin]` uman`,

cred c` de genul feminin...
– Aha, da?
– A[ fi dorit s-o vezi [i tu, Sully. P`rea venit` direct de la

Hollywood, cu ]inuta ei [ic, plin` de flecu[te]e, cu p`rul
blond [i o piele alb-l`ptoas` ca por]elanul. Am luat-o la
\nceput drept Fata Morgana!



– Ce spectacol! {i pe urm`? \l gr`bi, mort de curiozitate, Sully.
– {i atunci ea a p`[it drept spre mla[tin`, ca [i cum era

un trotuar, a intrat pân` la genunchi \n noroi [i m-a chemat
\n ajutor.

Dându-[i capul pe spate, izbucni \ntr-un râs vesel, lucru
care i se \ntâmpla foarte rar.

– {i? {i tu ce-ai f`cut? se interes` Sully ridicându-[i de pe
fruntea ridat` p`l`ria de care nu se desp`r]ea niciodat`.

– Nimic. M-am comportat ca un gentleman perfect. Am
salvat-o pe tân`ra care s-a dovedit a fi o celebr` ziarist`, am
dus-o s` viziteze mla[tina  dându-i explica]iile de rigoare.
A[a c` acum are o groaz` de informa]ii inedite pentru arti-
colul ei.

Strâmbându-se, Sully \l privi pe tân`rul care, \n mare
parte, era [i „opera“ lui, fiindc` \l crescuse de mic.

– Probabil c` era frumoas`, nu-i a[a?
– Ce te face s` crezi asta?
Ochii plini de \n]elepciune ai lui Sully scânteiar`.
– {tiu sigur c` i-ai turnat o groaz` de tâmpenii [i c` nu

i-ai fi f`cut niciodat` o asemenea chestie unei pocitanii.
N-ar fi fost frumos din partea ta  s`-i faci asta.

B`trânul avea discern`mânt. {i mai avea [i dreptate.
Dac` Giliane Killmartin ar fi fost urât` [i nesigur` pe ea, ar
fi sf`tuit-o politicos s` nu trimit` turi[tii \ntr-un sistem
ecologic aflat \n pericol. Dar tân`ra avea atâta \ncredere \n
ea!

– Nu ar`ta tocmai r`u,  m`rturisi el cu o voce t`r`g`nat`.
O rev`zu cu ochii min]ii, cu surâsul pe buze [i picioarele

pline de noroi. Ni[te picioare splendide.
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– {i ea [tie asta, bomb`ni el.
„L-a prins \n curs` femeia asta“, gândi Sully.
– Ce culoare de ochi spuneai c` are? \l \ntreb` el ca s`-[i

testeze teoria.
– Cenu[ii, \i r`spunse gânditor Elliot. O culoare rece,

când nu zâmbe[te.
|ncântat, Sully se plesni cu palma peste genunchi.
– M`rturise[te! }i-ar fi pl`cut dac` n-ar fi fost ziarist`.
– Nu e genul meu. {i pe urm`, ziaristele

deformeaz` \ntotdeauna ideile care nu \ncap \n dou`
fraze. Simplificarea la extrem e mai rea decât min-
ciuna.

– Poate c` ai dreptate.
O clip`, cei doi b`rba]i r`maser` t`cu]i, privind norii

colora]i de soarele ce apunea.
– Nu crezi c` minciunile tale o pot face s`-[i piard` sluj-

ba? relu` discu]ia Sully.
– Nu [i-a dat seama c` sunt ni[te baliverne, dar o s` le

verifice \nainte de a scrie articolul.
Sully cl`tin` satisf`cut din cap.
– {i ce-o s` faci cu p`l`ria aia? \l \ntreb` el ridicându-[i

ochii spre eleganta panama coco]at` [i acum peste p`l`ria
de fetru a lui Elliot.

– Voiam s-o p`strez ca amintire. O vrei?
– Da. |mi trebuie ani de zile ca s` formez o p`l`rie pe

capul meu. A[a c` a[ face bine s` \ncep imediat.
Zâmbind, Elliot se ridic` [i i-o d`du.
– Nu vrei s` te ajut s` cure]i pe[tele?
– Nu. Tu l-ai pescuit, eu \l cur`]!
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Sully refuza s` se lase pl`tit pentru faptul c` p`zea
intrarea insulei Escudier. Dup` p`rerea lui, pensia pe care
o primea dup` o via]` \ntreag` de munc` \n minele de sare,
era prea de ajuns. Locuia \ntr-una din casele aflate pe mar-
ginea drumului care ducea la proprietate [i Elliot \i aducea
tot ce prindea \n mla[tin`. Acest aranjament le convenea la
amândoi. El \i d`dea b`rbatului scuza de a petrece cât timp
dorea pe mla[tin` [i b`trânul avea cu ce se hr`ni, p`strân-
du-[i intact` mândria.

– Schimb`-te \nainte ca tat`l t`u s` te vad` a[a, \l sf`tui el
aruncând o privire critic` spre salopet`.

– {tie foarte bine c` ies a[a.
– A [ti [i a vedea sunt dou` lucruri foarte diferite, dragul

meu. Tolerezi mult mai bine unele lucruri dac` nu le vezi.
– Fac eu \n a[a fel \ncât s` nu m` vad` când ajung. S` [tii

c` s`pt`mâna viitoare m` duc la Dallas s` verific noile
machete publicitare.

– Te mai duci la pescuit \nainte de plecare?
– Da, fiindc` pe urm` nu [tiu când o s` mai am timp.

Vrei s` veghezi asupra tatei \n absen]a mea?
– {tii cu ce ochi m` prive[te...
– {tiu. Dar te respect`. 
– Nu. Eu corup tinere]ea. M` \nvinov`]e[te pentru

manierele tale ciudate.
– Poate c` a[a este, dar se plictise[te \n fotoliul lui cu

rotile. Du-te s` face]i câteva partide de [ah [i atunci o s` se
poat` plânge de toate nemul]umirile pe care le-a adunat.
E[ti singurul de pe insul` care-i poate rezista. {i lui \i place
asta.
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– {i tu \i rezi[ti.
– Da, dar asta nu-i place. Pe curând, \i spuse el

\ndep`rtându-se. {i nu te \ncrede \n ziarist`. Poate c` o s`
vrea s`-[i recupereze p`l`ria.

*
*       *

|n camera ei de hotel care mirosea a mucegai, Giliane
mu[ca vârful creionului \n timp ce examina fotografiile lui
Elliot Escudier. Ner`bd`toare s` vad` rezultatul, ea dusese
filmul la un fotograf care developa \ntr-o or` [i pusese la
po[t` negativele pe adresa ziarului ei.

Cea luat` la Bayou Lafarge \nf`]i[a un peisaj cu
culori splendide, dar Elliot nu era decât o siluet`
\ntunecat`. Cealalt` era mai bun`. Bra]ele lui muscu-
loase [i din]ii albi ie[eau \n eviden]`, \n timp ce poza
\n fa]a b`rcii.

Un zâmbet \i ap`ru pe buze. Era greu s` \ntâlne[ti per-
fec]iunea [i ei i se \ntâmplase asta pe o mla[tin`, \ntr-o
barc`. Fiindc` Elliot era \ns`[i \ntruchiparea perfec]iunii
masculine. Scuturând din cap, \ncerc` s` se concentreze [i
\ncepu s` scrie.

„Lua]i-v` cremele [i spray-urile \mpotriva ]ân]arilor,
\ntreaga energie de care dispune]i plus sim]ul umorului [i
veni]i cu orice pre] s` descoperi]i mla[tina din sudul
Louisianei. Gra]ioas` ca un balet este mi[carea fireasc` a
unui localnic care vâsle[te \n barca tradi]ional` cu fundul
plat...“
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*
*       *

Peste dou` ore, scotea din ma[ina de scris ultima coal` [i
recitea textul, f`când ici [i colo câteva corecturi.

„Hmm. Sunt mai liric` decât de obicei. Sau poate chiar
prea liric`? Nu, locul o cere“ gândi ea.

|ntinzând mâna spre telefon, form` un num`r [i a[tept`.
|ntâi se auzi o l`tr`tur`, apoi o voce spuse:

– Alo?
– Jack, eram sigur` c` te g`sesc acolo. Când mai apuci s`

[i dormi?
Râsul grav al redactorului [ef de la New York Herald \i

r`sun` \n ureche.
– Bun`, draga mea. Dorm de-a-n picioarelea. Ai ceva

pentru mine? }i-am p`strat un loc.
– N-am \nc` nimic despre New Orleans, dar am altceva

s`-]i propun. Va trebui s` verific faptele dar voiam s` [tiu
mai \ntâi dac` te intereseaz`.

– Cite[te-mi. Dac` e destul de „tare“, o s` verific de aici
[i \l dau mâine la tip`rit.

– Ne-am \n]eles, r`spunse ea vesel`. Conecteaz`-]i
casetofonul!

Dup` cinci minute de lectur`, un morm`it prea bine
cunoscut, al c`rui sens era clar, o \ntrerupse \n mijlocul
unei fraze despre pericolele pe care le reprezenta fauna
mla[tinii.
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– Ce-ai spus, Jack? se mir` ea.
– Ar fi trebuit s` verifici \nainte s` te apuci de scris,

bomb`ni el. De obicei nu iei de bun tot ce ]i se
poveste[te.

Giliane protest` uimit`:
– Am aflat totul de la un localnic care [i-a petrecut toat`

via]a \n mla[tini. Nici nu [tie s` mint`.
– Minciuna e un lucru instinctiv. B`ie]elul meu, care are

numai trei ani, te poate face s` crezi indiferent ce, numai
uitându-se la tine cu ochii lui mari [i nevinova]i.

Complet aiurit`, tân`ra [opti:
– Nu-mi vine s` cred...
– Las`-m` s` ghicesc, o \ntrerupse el cinic. Tipul e foarte

\nalt, are ochi alba[tri, ni[te din]i sclipitori de alb, o statur`
impun`toare...

– |n sfâr[it, Jack, ce te face s` crezi c` m-a dus de
nas?

– Ascult`, draga mea. Ragondinii sunt animale nocturne,
creve]ii se pescuiesc vara [i a[a mai departe. Dar s`-]i dau
lovitura final`: Maxicorp nu posed` insula Escudier! Familia
Escudier se cramponeaz` de ea de mai mult de o sut` de
ani. Giliane, presupunând c` adoratorul t`u necunoscut a
fost sincer dar prost informat, cum se face c` n-ai verificat
nimic din ce ]i-a spus?

– Habar n-am, [opti ea, cu mâna crispat` pe receptor.
De fapt, [tia. |n timpul acelei jum`t`]i de or` petrecute

pe mla[tin`, domnul Elliot „}`r`noiul“ i-ar fi putut vinde
orice, inclusiv turnul Eiffel.

|l auzi oftând pe Jack.
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– Nu [tiu, Jack, spuse ea cu o voce pierit`. Poate c` nu
sunt la \n`l]ime.

– Nu fi proast`! exclam` Jack ner`bd`tor. Ascult`, relu`
el dup` o pauz`. De ce nu-]i iei un concediu? N-ai avut un
an u[or.

Giliane avea oroare de mila cuiva. Se crisp`.
– N-a fost a[a de r`u, \i spuse ea \n defensiv`.
– Asta s` le-o spui la al]ii, la mine nu ]ine. {tiu ce \nsem-

na pentru tine tat`l t`u.
Cuprins` de durere, Giliane \nchise ochii. Tat`l ei \i va

lipsi mereu?
Revenindu-[i, deschise ochii.
– Oricum, Jack, sunt de neiertat.
– Dar [tiu c` niciodat`, dar absolut niciodat`, nu te vei

mai lua \n articolele tale dup` gura lumii. {i pe urm`, ai
scris [i ni[te lucruri frumoase, dac` nu ]inem seama de
descrierea apusului [i a pirogii. Nu ]i-ai pierdut mâna ci...
doar capul.

Cum nu se auzea nici un r`spuns, el o \n]ep`.
– E[ti prea distrus` ca s` m` dai dracului?
– Du-te dracului, Jack, spuse ea pe un ton obosit.
– A[a da, te recunosc. Totul va fi \n regul`. Pa, scumpo!
Giliane \nchise telefonul, sim]indu-se la p`mânt.

Meritase toate criticile lui Jack [i chiar mai mult \nc`. Cum
de putuse fi atât de proast`?

Sensibilitate, naivitate, credulitate, amatorism... |ntr-un
singur articol, ea comisese toate gre[elile profesiei.

Poate c`, la urma urmei, moartea tat`lui ei \i afectase
munca mai mult decât crezuse. Gândul \i zbur` spre el. |l
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revedea tân`r, cu p`rul ciufulit de vânt. |ntotdeauna fusese
vânt. Aeroporturile [i porturile erau locuri unde b`tea
mereu vântul [i Randall Killmartin era \ntotdeauna pe picior
de plecare. Meseria lui de expert la Ministerul de Interne \l
f`cea s` fie mereu pe drumuri... la fel cum [i Giliane
c`l`torea mereu.

Mama ei murise la na[tere, a[a c`  ea crescuse prin inter-
nate [i hoteluri. |[i adora tat`l [i ea era sufletul lui. {i \mpre-
un` erau ferici]i.

De când tat`l ei fusese ucis \n Orientul Mijlociu, tân`ra
se aruncase cu capul \nainte \n munc`. Dar sentimentele ei
unde erau? 

Privirea i se opri pe birou. Z`ri fotografia lui Elliot.
Strângând din buze, o lu` s-o studieze. Surâsul lui i se p`ru
de data asta ironic. Cum de nu-[i d`duse seama ce fel de om
era?

De obicei, \n]elegea de glum`. Dar acum se sim]ea
tr`dat`, umilit` de acest ]`r`noi. Tipii `[tia aveau un sim]
ciudat al umorului...

Puse la loc fotografia pe mas`. |i promisese lui Elliot
s`-i trimit` ceva pentru osteneala lui. Ei bine, acel „ceva“ o
s` i-l dea ea personal. Ochii i se \ngustar`, n`rile \i
frem`tar`.

„Da, se hot`r\ ea. Mâine. {i o s` vad` el!“
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Capitolul 3

Giliane a[tept` dou` zile pe limba de p`mânt tare care
separa Bayou Lafarge de \ntinderea mâloas` care forma o
mare parte a mla[tinii. |n prima zi, tun` [i fulger`, strivind
\n fiecare clip` câte un ]ân]ar [i [tergându-[i fruntea de tran-
spira]ie.

|n ziua respectiv` preg`ti diferite variante ale discursului
pe care avea inten]ia s` i-l ]in` lui Elliot. Dar a doua zi, pe la
amiaz`, atunci când timpul p`rea c` se oprise \n loc, gân-
durile ei devenir` la fel de lene[e ca apa \ntunecat` a
ochiurilor de mla[tin`. A[a c` fu \ncântat` s` vad` ap`rând
de undeva un iepure, care apoi disp`ru \nfrico[at. La inter-
vale regulate se auzea m`c`itul ra]elor.

„Nu e de mirare c` Elliot e atât de \ncet \n mi[c`ri. Orele
dureaz` mai mult timp aici“ gândi ea.

Când \n sfâr[it \[i f`cu [i Elliot apari]ia, \ncordarea ei
disp`ruse. V`zând-o, el \ncet` s` mai vâsleasc` [i o privi cu
un aer inexpresiv.



– Hei! \l chem` ea, agitându-[i bra]ele.
Nu erau mai mult de cincizeci de metri \ntre ei [i ea [tia

c` o v`zuse.
– Pe aici! \i indic` ea. Am putea schimba un cuvânt?
Dar el nu se gr`bi s` se apropie. Ce [oc fusese pentru

el când o v`zuse acolo, p`rând c` se simte \n largul ei. |n
blugi [i o bluz` de bumbac decolorat`, Giliane purta acum
o p`l`rie de pai cu boruri largi pe care ar fi putut s-o
cumpere chiar din Bayou Lafarge. {i nu avea aparatele cu
ea.

|n fa]a siguran]ei pe care o afi[a [i a frumuse]ii ei, Elliot
sim]i c` a primit o lovitur` sub centur`. Ce mai voia? |n
sinea lui, [tia c` Giliane sem`na \n jurul ei furtuna, \n timp
ce el venea \n acest loc pentru a c`uta pacea.

O ultim` mi[care din vâsl` f`cu s` acosteze barca, \n timp
ce el o mai studia \nc`. Giliane avea buzele lui Brigitte Bardot.
O frumuse]e rece [i clasic`, dar buze senzuale. N-avea decât
s` se duc` s` fac` un film [i s`-l lase pe el \n pace.

Furioas`, Giliane sim]i c` i se \nte]eau b`t`ile inimii.
„Nu e ceea ce pare s` fie, \[i reaminti ea. Sub aspectul lui

demn se ascunde o minte viclean`. Ce p`cat!“
Barca se opri \n fa]a ei [i Elliot schi]` un gest din cap \n

semn de salut.
– Pot s` urc? \ntreb` Giliane, f`când un semn spre barc`.
– Sigur nu e o idee bun`.
„Cum s` n-o ating dac` se a[az` lâng` mine?“ se nelini[ti

el.
Str`ina asta arogant` [i periculoas` era femeia cea mai

atr`g`toare pe care o v`zuse vreodat`. 
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Ridicându-[i b`rbia cu un gest provocator, ea puse un
picior \n barc`. Aceasta se cl`tin` periculos. Instinctiv, Elliot
d`du drumul la vâsle ca s-o prind` de bra], exact la momen-
tul oportun. P`l`ria zbur` pe luciul lin al apei, \n timp ce ea
se trezi strâns` la un piept puternic. Aceast` apropiere era
mai mult decât putea s` suporte Elliot.

Timp de o clip` nesfâr[it`, o privire cenu[ie, uluit`, se
cufund` \ntr-o privire de nep`truns [i \ntunecat`. Giliane ar
mai fi putut spune nu [i el [i-ar fi revenit.

Strânsoarea bra]elor lui se f`cu [i mai puternic` [i gura
lui cobor\ spre a ei. Spontan, trupul tinerei femei reac]ion`.
De la \nceput existase o atrac]ie reciproc` \ntre ei, pe care
ea o atribuise for]ei lini[tite pe care o emana persoana lui.
Dar acum trebuia s` recunoasc` eviden]a: era o simpl`
reac]ie fizic`.

|nclinând capul ea se lipi de el, mâinile \i mângâiar` u[or
pectoralii, urcând spre umeri. Chiar dac` s-ar fi gândit la
rece, tot nu i-ar fi putut rezista. Degetele ei urmar` margi-
nile tighelite ale salopetei [i se strecurar` pe sub ]es`tura
groas` pentru a descoperi p`rul m`t`sos de pe pieptul
b`rb`tesc.

Bra]ele lui Elliot o strânser` [i mai tare, astfel \ncât
trupurile lor deveniser` parc` unul singur. Gura lui deveni
mai preten]ioas`. O dorin]` amestecat` cu mânia de a nu se
putea st`pâni se n`scu \n el.

Un val de c`ldur` str`b`tu trupul Gilianei \n timp ce un
clopo]el de alarm` \i r`suna \n cap. Doamne, ce f`cea? Venise
s` \ncheie conturile, nu s`  se mai lase \nc` o dat` prins` \n
curs` de acest om al mla[tinilor. Se trase \napoi, gâfâind.
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– De asta te-ai \ntors? o \ntreb` el \nainte ca ea s` fi putut
scoate vreun sunet.

Acuza]ia asta nedreapt` o sufoc`.
– Nu! exclam` ea \mpingându-l.
Cu chipul \ntunecat, el \i d`du drumul.
Ce o f`cuse s` cread` c` el era pasiv? Exista \n fiin]a lui

un foc pe care Giliane nu-l mai \ntâlnise pân` acum la nici
un b`rbat. Se \n[elase deci [i \n privin]a temperamentului [i
\n privin]a caracterului lui Elliot.

– Nu, repet` Giliane. Deloc.
Elliot \[i trecu prin p`r o mân` tremur`toare. Ce se \ntâm-

pla cu el? O \nvinuia pe ea când \n fond el era cel vinovat.
– |mi pare r`u, spuse el. N-am vrut s` m` port a[a.
– Ai adesea impulsuri de acest gen?
– Nu, nu prea des.
„De fapt, niciodat`“, continu` el \n gând.
– Te rog, relu` el cu un gest politicos spre scândura care

forma singurul loc de stat jos din barc`.  A[az`-te!
Giliane \[i d`du drumul de sus pe scândur`, privindu-l

cu pruden]`. Poate c` n-ar fi trebuit s` se \ntoarc`.
– Ce pot face pentru tine? se interes` el, impresionat de

curajul tinerei femei.
– Nimic, mul]umesc. Ai f`cut deja destul.
El ignor` acuza]ia implicit` din cuvintele ei.
– Ai avut noroc c` ai sc`pat prima oar`. Mla[tina nu e

pentru oamenii care habar n-au ce au de f`cut aici.
– Da, spuse ea \ndreptându-[i b`t`ioas` spatele. S` vor-

bim despre oamenii care [tiu ce au de f`cut. Ar trebui s` am
un sim] al umorului neobi[nuit pentru a fi acceptat` aici?
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– Asta ar ajuta, se strâmb` el.
– }i s-a p`rut spiritual s`-mi torni o groaz` de minciuni?
Din minut \n minut, devenea tot mai evident c` nu avea

de-a face cu un ]`r`noi. Mai curând un medic de ]ar`.
– Mai degrab` comic.
– Mie mi se pare demn de dispre]. Din fericire, redac-

torul meu [ef este \n]eleg`tor. Mi-a[ fi putut pierde slujba.
– Ar fi trebuit s` verifici...
– {tiu, replic` ea, furioas` c` el are dreptate. Dar vorbim

de un lucru diferit: despre o fiin]` uman` care a jucat un
renghi urât unui semen de-al ei.

– Loialitatea ta se manifest` fa]` de patronul t`u,
sau ni[te idio]i incapabili s` aprecieze ceea ce avem
aici. A mea se manifest` fa]` de acest loc \n care m-am
n`scut.

– {i cine \]i d`, m` rog, dreptul s` te consideri un
Dumnezeu? E superb aici. De ce localnicii s` fie singurii
care s` profite?

– Nu vrem s` fim singuri. Dar refuz`m un turism necon-
trolat. Trebuie s` avem grij` dac` vrem ca acest loc s` mai
existe peste o sut` de ani.

– {i presupui c` cei care citesc articolele mele sunt inca-
pabili s`-]i respecte pre]iosul mediu de via]`?

– Oamenii care hot`r`sc unde s`-[i petreac` vacan]ele
citind o publicitate ieftin` despre apusuri de soare, nu cred
c` gândesc prea mult.

Extrem de ofensat`, Giliane izbucni:
– Publicitate! Snob arogant ce e[ti, ai citit ceva scris de

mine?
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– {tiu [i f`r` s` fi citit c` articolul t`u va fi un pericol pen-
tru aceast` regiune. Cât timp crezi c` po]i r`mâne aici? O
s`pt`mân`? Ce po]i \n]elege \n atât de pu]in timp?

– Am mult` intui]ie, replic` ea.
Elliot se aplecase spre ea pentru a-[i sus]ine argu-

mentele. Dar acum se retr`sese dezgustat.
Jignit` la culme de expresia lui, Giliane protest`:
– Nu e nevoie s` fii n`scut \ntr-un loc ca s`-]i plac`. {i

mie \mi place regiunea.
Era adev`rat. |n timpul acestor dou` zile se \ndr`gostise

de mla[tin`.
– Cuno[ti tu oare dragostea pe care o po]i purta p`mân-

tului? Ai r`mas mai mult de o s`pt`mân` \ntr-un loc, anul
acesta? F`r` distrac]ii, n-ai rezista nici dou`zeci [i patru de
ore aici.

Ochii Gilianei se m`rir` de uimire.
– Nu [tii nimic despre mine.
– Dar am citit câte ceva din cele scrise de tine [i mi-e

suficient.
Frumuse]ea [i rela]iile ei o f`cuser` celebr` printre

ziari[ti. Se vorbea despre ea [i \n rubrica monden`, nu
numai \n rubricile de c`l`torii.

– Nu e suficient. Asta nu \nseamn` nimic, se \nfurie
ea.

Chiar f`r` s` cread` tot ce citea \n ziare, Elliot [tia c` ea
face parte din \nalta societate a Washington-ului. Nu
fuseser` niciodat` prezenta]i unul altuia [i totu[i el o v`zuse
la ni[te serate. Ce putea ea s` [tie despre fragilul echilibru
ecologic al vie]ii din mla[tini?
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Giliane scutur` ner`bd`toare din cap. Niciodat` nu se
legase nimeni de valoarea ei etic` [i profesional`. {i n-o
s`-l lase s` fac` a[a ceva pe moralistul `sta dispre]uitor.

– N-am nici un chef s` discut`m despre via]a mea parti-
cular`. Ceea ce m` intereseaz` este s` aflu de ce te temi atât
de mult de turi[ti.

– Imagineaz`-]i c` fiecare turist care trece pe aici, arunc`
undi]a cu momeal` \n ap`: cinci familii de pe[ti ar disp`rea
pe loc. {i nu vrem asta.

Arogan]a lui o f`cu s` se \ncrunte.
– Vorbe[ti de parc` p`mântul `sta ]i-ar apar]ine.
– Apar]ine familiei mele.
– Dar cine e[ti? rosti ea, r`mânând cu gura c`scat`.
– M` numesc Escudier.
Giliane \nchise ochii, vexat`. Cât` umilin]`! Elliot

Escudier era un personaj de talie interna]ional`. Era de
asemenea un celebru naturalist [i ea \l tratase  cu atâta
familiaritate. Dac` ar fi putut r`mâne a[a, cu ochii \nchi[i!

|n sfâr[it \i deschise, arborând un aer atât de nenorocit
\ncât Elliot nu se putu \mpiedica s-o \ntrebe:

– Ce mai e?
– Am trimis filmul la ziarul meu. Vei fi \n mod sigur

recunoscut [i redactorul [ef va face un atac.
Elliot \ncepu s` râd` \nceti[or [i Giliane surâse o clip`

\nainte de a se indigna din nou:
– Acum c` [tiu cine e[ti, mica ta fars` m` calc` [i mai

mult pe nervi.
– Membrii familiei Escudier sunt considera]i ni[te

oameni demni? o \ntreb` el cu surâsul pe buze.
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– Cam a[a ceva, recunoscu ea.
– Am dezam`git deja mul]i oameni.
Amintirea buzelor lui lipite de ale ei \i reveni brusc [i ea

\l privi cu intensitate. Amuzat, el \i citi gândurile reflectân-
du-i-se pe chip.

– De ani de zile \mi spun c` trebuie s` te \ntâlnesc, relu`
ea. Chiar e[ti cu adev`rat Elliot Escudier?

Sco]ându-[i p`l`ria, el se \nclin` \n fa]a ei asemeni unui
cavaler medieval.

– Personal, \n serviciul dumneavoastr`.
– Atunci, pe aici e[ti considerat un fel de mic zeu.
– Sunt un \nger p`zitor, afirm` el cu seriozitate.
– |n persoan`, sublinie ea, dar f`r` pic de r`utate \n voce.
T`cerea se instal` din nou \ntre ei, \n timp ce ea privea

mla[tina, cu b`rbia sprijinit` \n mâini.
El a[tept` r`bd`tor, f`cându-i pl`cere s-o priveasc`.

Pielea ei nu avea nici un cusur [i tr`s`turile ei erau perfecte.
|l intriga. Era cufundat` \n gânduri. |[i d`dea oare seama de
efectul pe care-l f`cea asupra b`rba]ilor? Era femeia cea mai
simpl` pe care o \ntâlnise vreodat`, ceea ce era foarte ciu-
dat având \n vedere fizicul ei fantastic. Era con[tient` de fru-
muse]ea ei?

Se l`sa seara. |ncepuse s` se simt` briza [i valuri mici se
sp`rgeau de barc`. Elliot \[i \ndes` p`l`ria pe cap, puse o
momeal` \n undi]` [i o arunc`, a[ezându-se mai comod, cu
un picior \ndoit [i unul atârnând peste marginea b`rcii.
|nainte ca mareea \n cre[tere s` aduc` p`l`ria Gilianei, el
scosese deja trei pe[ti-pisic`. |n[f`când p`l`ria, el i-o \ntinse
f`cându-i cu ochiul.
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– |]i cam ba]i joc de p`l`riile tale!
F`r` s`-i r`spund`, ea o arunc` pe fundul b`rcii.
– Ai face mai bine s` ]i-o pui, chiar dac` s-a udat. Soarele

e \nc` puternic, o sf`tui el.
P`l`ria era murdar` [i ud` iar p`rul ei era curat [i

str`lucitor. Giliane \i d`du totu[i ascultare.
– O s` te gânde[ti c` e o remarc` f`r` rost, dar s` [tii c`

\n]eleg de ce iube[ti acest loc. Merit`! rosti ea dând cu seri-
ozitate din cap.

Sinceritatea vocii ei \l emo]ion`. Poate c` asta \l f`cu s`
vorbeasc` a[a, spre marea lui surpriz`:

– Vreau s`-]i fac o propunere.
– Ascult, spuse ea distant`.
– O s` m` ascul]i pân` la cap`t f`r` s` \ncepi s` strigi?
– Deci asta e p`rerea pe care ]i-ai f`cut-o despre

mine!
– O s` petreci o lun` aici, \n pavilionul pentru oaspe]i,

de pe insula Escudier. O s` scrii un articol acum, [i altul
la sfâr[itul lunii, apoi o s` le compari. Dac` o s` c`dem
\mpreun` de acord c` cel de al doilea articol e mai bun
decât primul, n-o s` mai scrii nimic despre Louisiana.
Dac` primul va fi mai bun, \]i ofer trei s`pt`mâni de
vacan]`, unde vrei tu \n lumea asta mare, pe socoteala
mea.

Cu ochii pe jum`tate \nchi[i, el \i pândi reac]ia. 
Giliane \l privi drept \n ochi, ]inându-se cu mâinile de

marginea b`rcii, cu spatele arcuit ca o felin`.
– Asta-i tot? spuse ea printre din]i.
Privirea ei arunca fulgere.
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– Nu. |n plus, f`r` cinema, teatru sau discotec`. {i n-o s`
pui piciorul \ntr-un ora[ cu mai mult de dou`zeci de mii de
locuitori.

|n via]a ei, Giliane nu refuzase o provocare. {i o voce
mic` \i [optea la ureche c` i se oferea ocazia s` dovedeasc`,
lui dar [i ei, c` se \n[elase \n privin]a ei [i c` ea putea munci
cu seriozitate, a[a cum f`cuse de altfel \ntotdeauna. 

– Ai terminat? se interes` ea.
– Da, surâse el cu amabiltate. Dar nu te gr`bi.

Reflecteaz`! E un angajament important.
Toat` povestea asta nu era decât o inep]ie. Doar nu era

s` stea ea o lun` \ntreag` \n mla[tin`! {i nu trebuia s`-i
dovedeasc` nimic. |[i drese vocea [i-[i umezi buzele. Dar
vorbele prin care trebuia s`-l refuze nu-i ie[ir` de pe buze.

Ochii ei cenu[ii \i \nfruntar` pe ai lui Elliot. Doar nu era
s`-l lase pe el s` aib` ultimul cuvânt!

– Va trebui un aviz de la redac]ie pentru articole.
– Nici o problem`! Alege pe cine vrei.
– Bine. De acord pentru o lun`, spuse ea cu r`ceal`.
El d`du satisf`cut din cap, cu o privire triumf`toare. 
„Aten]ie, Elliot Escudier, \l avertiz` Giliane \n gând. Poate

c` n-o s` mai vezi lumea cu ochelari de cal. Amândoi risc`m
[i amândoi vom avea ceva de \nv`]at \n luna asta“.
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Capitolul 4

Peste o or` Giliane privea norul de praf ridicat de
ma[in`, \n timp ce Elliot rula pe drumul ce ducea spre insu-
la Escudier. |n portbagaj se g`seau ma[ina ei de scris [i
valiza. Sim]ea c` i se \nvârte[te capul.

Elliot conducea; chipul lui era \ntunecat.
– Cât praf! remarc` Giliane pentru a \ntrerupe t`cerea

care devenise ap`s`toare. Credeam c` pe aici plou` mai
mult.

– E adev`rat, se mul]umi el s`-i r`spund` scurt.
Deci \ncepuse din nou s` fie nesuferit!
– |n]eleg. Faci parte din categoria aceea de oameni care

nu pot s` conduc` [i s` gândeasc` \n acela[i timp.
– Tu e[ti ziarista, deci tu trebuie s` vorbe[ti, spuse el

aruncându-i o privire.
– Te \n[eli. Când e vorba de hârtie m` folosesc de

cuvinte. Cu oamenii m` folosesc de urechile mele. Am un



articol de scris [i drumul reprezint` pentru mine o ocazie de
aur pentru a smulge informa]ii de la un expert. Vorbe[te-mi!

– Ce vrei s` afli?
– Vorbe[te-mi despre Escudier, f`r` s` mai revii la aiureala

aia cu Maxicorp. Tat`l t`u e un nume \n comer]ul cu sare. 
– Da [i nu. De când a avut, acum cinci ani, un atac cere-

bral, nu mai lucreaz` prea mult dar \i place s` fie consultat.
Pentru mul]i, el mai este \nc` simbolul firmei noastre
fiindc` s-a ocupat de ea foarte mult timp.  {i acum chipul lui
mai apare pe pachete.

Imaginea \i veni imediat Gilianei \n minte: ap`, o insul`
\n form` de dom [i o figur` sever` [i col]uroas`, inspirând
autoritate [i integritate.

– V`zându-l, \n]elegi c` nu e de glumit cu sarea.
Reflec]ia ei \l f`cu s` zâmbeasc` pe Elliot.
– Pe timpul lui, nu era de glumit nici cu munca. Eu

\ncerc s` mai sl`besc frâiele, dar mai avem \nc` multe de
f`cut pentru a ajunge din urm` restul lumii \n unele
privin]e, cum ar fi participarea muncitorilor la beneficii.

„De ce \i povestea ei toate astea? se \ntreb` el brusc. Dac`
vrea s` se informeze, s`-mi pun` \ntreb`ri asupra regiunii.
Nu despre tat`l meu [i firm`“.

– {i cum de \]i faci timp [i pentru pescuit?
– Cu greu. Dar asta nu prive[te articolul. Scrie tot ce

dore[ti despre zon`, dar tot ceea ce prive[te familia mea [i
pescuitul este un domeniu interzis.

– Nu scriu niciodat` despre ne\n]elegerile familiale,
spuse ea ofensat`.
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– Confra]ii t`i sunt \n general mai pu]in delica]i [i discre]i.
– Nu-]i prea plac ziari[tii.
– Eu m` zbat s` ap`r un sistem ecologic [i o cultur`.

Mass-media e du[manul meu cel mai r`u. Din experien]a
mea [tiu c` ziarele deformeaz` faptele.

– Atunci cum transmi]i marelui public informa]iile pe
care le ai?

– Prin ni[te obiecte care se numesc c`r]i.
– Nu toat` lumea are cuno[tin]ele suficiente sau timp

pentru acest gen de lectur`. {i oamenii au dreptul s` fie
informa]i.

– Dreptul de a fi indiscre]i, vrei s` spui. Când tat`l meu
a f`cut un atac cerebral \n fa]a fotografilor, ziari[tii au fost
\ncânta]i. Ce drept au avut ei s`-l arate pe acest b`rbat mân-
dru [i impun`tor, cu limba atârnându-i din gur`?

Mânia \i schimbase vocea [i el \i arunc` o privire plin` de
aversiune.

– Nu e de mirare c` ne ur`[ti.
Din nou el o privi p`trunz`tor. P`l`ria de paie z`cea la

picioarele ei. Giliane \[i strânsese p`rul \ntr-o coad` de cal,
astfel c` obrajii [i decolteul ei se bucurau din plin de b`taia
soarelui. Putea s`-i displac` efectul pe care-l producea
asupra lui, dar s-o urasc` pe ea? Nu.

– Nu te ur`sc. {i cred c` te-a[ [i place, dac` n-a[ fi obli-
gat s` te privesc, spuse el \n timp ce ochii lui reveneau la
drum.

– Nu ]i-a spus nimeni, niciodat`, c` ai fi mult mai intere-
sant dac` nu ai deschide gura? se \nfurie ea.

40 LAURA BRID



– Ba da, replic` el cu un surâs [iret. {i \n Nord, nu te-a
\nv`]at nimeni s` flirtezi? O fat` din Sud ar fi luat asta drept
un compliment.

– Un compliment...!
Giliane fu gata  s` protesteze indignat`, când \l v`zu

uitându-se la ea cu o privire admirativ`.
Nu avea nici un rost s` pretind` c` nu se petrecea nimic

\ntre ei. Giliane \[i feri privirea. Insula \i atrase brusc aten]ia. 
– Dar acolo cresc  copaci! exclam` ea. Credeam c` sarea

\mpiedic` cre[terea vegeta]iei, [opti ea mai apoi.
Când se apropiar`, Elliot \ncetini. Câ]iva metri mai

\ncolo, \n fa]a casei paznicului, el cobor\ geamul ca s`-l
salute cu bra]ul lui bronzat.

– Salutare, Sully, spuse  el. E ni[te pe[te pentru tine \n
hangarul cu b`rci.

Giliane z`ri o fa]` ridat` [i o p`l`rie care sem`na ciudat
de mult cu cea pe care i-o l`sase ea lui Elliot. Acesta privea
drept \n fa]`, cu o umbr` de zâmbet pe buze.

– Nu ]i-a venit greu s`-i g`se[ti un proprietar. Ai pe cine-
va \n vedere pentru cealalt`?

– P`streaz-o! |n ritmul `sta o s`-]i vin` greu s` ]i le
procuri!

Giliane \ncepu s` râd`. Privi peisajul: drumul [erpuia
printre dou` [iruri de stejari sub care se ridicau ni[te c`su]e.
Pe verande, oamenii se leg`nau \n balansoare. Mirosul de
buc`t`rie o f`cu s`-[i dea seama c` i s-a f`cut foame.

– Cine locuie[te aici? se interes` ea.
– Salaria]ii, actuali [i fo[ti.
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|nainte de a ajunge la cl`direa veche din piatr`, Elliot vir`
spre stânga [i se opri \n fa]a unei case asem`n`toare cu cele
pe lâng` care trecuser`.

– E frumoas`, spuse Giliane privind locuin]a ei temporar`.
– Desigur c` nu e la fel cu cele cu care e[ti obi[nuit`,

rosti el coborând din ma[in`, cu valiza ei \n mân`.
Ea \l urm`, purtând \n bra]e ma[ina de scris. Veranda

era mobilat` \ncânt`tor, cu mas` [i scaune din r`chit` alb`.
Elliot o ivit` \n`untru pentru a face turul locuin]ei, dar ea
se opri \n prima \nc`pere [i puse ma[ina de scris pe
podea.

Era simplu [i elegant, cu pere]ii albi [i du[umeaua din
lemn de stejar ceruit. Mobilele din lemn de culoare natur
erau tapi]ate cu un material bej [i \nveselite de pernu]e \n
culori vii. Prin u[a deschis`, v`zu c` buc`t`ria era echipat`
cu tot ce trebuia.

{tiind c` Elliot se a[tepta la o remarc` nepl`cut`, \ntreb`:
– {i telefonul?
– Lâng` pat.
– {i m`nânc acolo? spuse ea, f`când un gest spre

buc`t`rie.
– {tii s`-]i faci de mâncare?
Ea cl`tin` din cap cu un aer ru[inat.
– E la fel ca [i cu repararea ma[inilor. Nu m-a interesat

niciodat`.
– Va fi o ocazie bun` ca s` \nve]i. Exist` ni[te provizii \n

dulapuri [i \n congelator. Claire Doucet, menajera noastr`,
\]i va putea da ni[te sfaturi. {i bine\n]eles, nu exist` televizor.
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Sim]ind c` e considerat` ca un parazit inutil [i r`sf`]at, fu
gata s`-i vorbeasc` despre lunile pe care le petrecuse \n
Sahara, \n mijlocul unui trib nomad. Dar rezist` acestei
tenta]ii.

– Ei, o s` mearg`? o \ntreb` el.
|n loc s`-i dea pe loc r`spunsul, ea \l privi provocator.

Atmosfera p`ru s` se \ncarce de animozitate \n timp ce se
studiau. Un mu[chi tres`ri pe obrazul lui Elliot.

De team` c` se va l`sa absorbit` de aceast` magie care
ap`rea de câte ori \l privea, tân`ra \ncepu s` râd` [i se
\ndrept` spre buc`t`rie.

– Mor de foame. Tu nu? \l \ntreb` ea deschizând
frigiderul.

– Vrei s`-mi preg`te[ti masa? o \ntreb` el amuzat.
– Pot s` prepar ceva u[or. V`d ni[te bere, vrei o

cutie?
– Nu, mul]umesc.
– Eu da, spuse ea revenind \n salon cu o cutie \n mân`.
A[ezându-se pe divan, ea \[i scoase sandalele [i-[i urc`

picioarele pe m`su]a joas`. Uluit, Elliot o v`zu pe prin]es`
\nghi]ind câteva guri de bere, apoi sco]ând un „ah“ de
satisfac]ie.

– Ce s-a \ntâmplat? se interes` ea.
– Nimic. Numai c` timp de o clip`, ai sem`nat grozav cu

Sully, pufni el \n râs.
– |]i ar`t eu ]ie, „]`r`noiule“, \l amenin]` ea.
|n fa]a liniilor ferme [i delicate ale b`rbiei [i gâtului ei, el

se sim]i din nou cuprins de dorin]`. De ce o adusese pe
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insul`? Adev`rata primejdie nu era faptul c` Giliane era
ziarist`, nici c` sim]ea dorin]a s-o s`rute \ndat` ce se afla la
mai pu]in de doi metri de ea. Era faptul c` nu-i mai venea
s` plece. Avea chef s` se instaleze al`turi de ea pe divan, s`
bea o bere [i s` stea de vorb`.

„N-am dreptul. Eu am obliga]ii fa]` de Adèle“ \[i spuse
el.

– E[ti sigur c` nu vrei s` bei o bere?
– Nu, mul]umesc, \i r`spunse el \ndreptându-se spre

u[`. M` duc la mine acas`, [i te las s` te instalezi. Aerul
condi]ionat se regleaz` din baie. I-am dat eu drumul, a[a c`
\n curând va fi r`coare \n cas`. Dac` ai nevoie de ceva, tele-
foneaz` sau vino s-o vezi pe Claire. O s-o anun] c` locuie[ti
aici.

Elliot cobora treptele verandei când Giliane ie[i [i se
sprijini de tocul u[ii.

– O clip`. Am un articol de scris. Va trebui s` m` duc \n
ora[, la o bibliotec`.

– Po]i s` te duci \n ora[ \mpreun` cu Claire care pleac`
aproape \n fiecare zi dup` cump`r`turi, dar exist` o
bibliotec` \n cas`. O s` g`se[ti \n ea mult mai multe infor-
ma]ii despre acest loc decât la New Ibis.

{i, cu un mers  hot`rât, ajunse la ma[in`.
„Ca un tigru \n les`“, gândi ea.
Acum [tia c`, ceea ce luase ea la \nceput drept calm, era

de fapt o extraordinar` st`pânire de sine.
Dup` ce se urc` \n ma[in`, el \[i duse mâna la frunte \ntr-un

salut ironic.
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– Dac` ai nevoie de ceva, nu ezita.
– N-am v`zut sarea \n dulap, zâmbi ea.
– F` s`p`turi, replic` el ironic \n timp ce demara.

*
*       *

Se f`cuse sear` când Giliane termin` s`-[i despacheteze
lucrurile [i s` exploreze noua ei locuin]`. Dup` ce \[i insta-
lase ma[ina de scris pe masa din salon, puse \n ea o coal`
de hârtie pentru a-[i stimula inspira]ia.

Drept cin` se servi cu ni[te biscui]i [i o sticl` de ap`
mineral` pe care le consum` plimbându-se prin cas` [i
memorând priveli[tea pe care o oferea fiecare fereastr`,
\nainte de a trage storurile.

Via]a era minunat`! Nu [tiai niciodat` ce ]i se putea
\ntâmpla. |ncepu s` râd` tare gândindu-se la reac]ia lui Jack.
|i spusese s`-[i ia câteva zile de concediu, ei bine, uite c` o
f`cuse!

Se dezbr`c` \n baie [i se uit` \n oglind` ca s`-[i strâng`
p`rul \n vârful capului. Amintindu-[i cum \i privise Elliot
buzele, se opri [i bra]ele \i c`zur` pe lâng` corp. Apoi duse
mâna la buze. Ce sim]ise el s`rutând-o? Se ar`tase lacom,
nepoliticos [i senza]ional. Un val de c`ldur` o str`b`tu din
cap pân`-n picioare [i Giliane sim]i c` i se \nmoaie
genunchii.

„Ce se \ntâmpl` cu mine?“ se \ntreb` ea, oarecum neli-
ni[tit`.
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Poate c` nu va r`mâne independent` toat` via]a...
Mul]i b`rba]i \ncercaser` s`-i spun` asta.
– E[ti femeie... |]i trebuie un b`rbat.
– Ce-mi trebuie?! pufnise ea dispre]uitoare, sigur` c`

n-are nevoie de nimeni.
Dar nu-[i privise niciodat` \ntr-o oglind` trupul

zvelt prin ochii altuia, imaginându-[i c` o gur`
lacom`...

Cu un râs tremur`tor, se \ndep`rt` de oglind`. To]i
b`rba]ii din lume erau gata s`-i promit` marea cu sarea, [i
ea trebuia s` \ntâlneasc` unul care s-o dispre]uiasc`, pentru
a se sim]i a[a! Scuturând din cap, Giliane d`du drumul la
ap` ca s` umple cada.

– Probabil c` am f`cut insola]ie!
Poate din cauza asta puse \n cad` ultima rezerv` de

s`ruri de baie [i-[i petrecu o or` \ntreag` parfumându-se.

*
*       *

Mai târziu, \n \ntuneric, se instal` pe verand` \ntr-un
[ezlong confortabil. Un aer c`ldu], pu]in umed, o \nconjur`
imediat, mult mai de preferat decât confortul artificial al
casei.

Din \ntuneric \[i f`cu apari]ia un c`]el care \i linse cu
dragoste mâna.
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– Salutare, c`]elule! Al cui e[ti tu? \l \ntreb` ea sc`rpinân-
du-l \ntre urechi.

Dar c`]elul se mul]umi s` dea din coad` [i disp`ru \n noapte.
– |n]eleg. Al tuturor.
Sprijinindu-[i capul de sp`tar, se l`s` \n voia nop]ii.

Cântecul privighetorilor se auzea din ce \n ce mai puternic.
Licuricii str`luceau prin \ntuneric, luminând pentru câteva
clipe mici p`r]i din lume. Nop]ile de var` din Sud... Exista
oare ceva mai senzual? Aproape c` le uitase.

„|]i mul]umesc, Elliot. Indiferent care dintre noi va
câ[tiga pariul, o s`-mi plac` grozav s` locuiesc aici o lun`.“

Ochii ei se \ndreptar` spre re[edin]a familiei Escudier.
Nu exista decât o lumin` la intrare [i alta undeva sus, la etaj.

Cineva se apropie de fereastr`. Elliot. Nu exista nici o
umbr` de \ndoial` \n privin]a siluetei cu torsul gol. Giliane
\l studie, \ntrebându-se la ce se uita, imaginându-[i c` o
privea pe ea. Cu un gest violent de ner`bdare, silueta trase
perdeaua, mascând lumina de la fereastr`.
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Capitolul 5

Scâr]âitul pe care-l f`cea scaunul Gilianei de câte ori se
leg`na, d`dea glas  ner`bd`rii ei. Printre tufele de magnolia
z`rea cl`direa enorm` unde se prelucra sare, [i pe munci-
tori. Unii erau \ntr-un continuu du-te-vino, al]ii st`teau la
umbr` pe b`nci. Hohotele lor de râs \i ajungeau din când \n
când la urechi.

O mul]ime de camelii, azalee [i hortensii \nfloreau pe
insul`. Giliane le descoperise \n ajun, urmând vizita cu ghid
a turi[tilor \n gr`dinile \nsorite, cu fântâni arteziene, [i \n
ochiurile de mla[tin` acoperite de nuferi. Niciodat` nu
v`zuse atâtea glicine [i bambus, [i nici atâtea p`s`ri. Egrete,
bâtlani, ra]e [i multe altele pe care nu fusese \n stare s` le
identifice. |n zadar sperase c` Elliot \i va servi drept ghid sau
c` m`car o va prezenta ca s` u[ureze lucrurile. O speran]`
spulberat` de comportarea lui indiferent`.

Verific` ora [i realiz` c`, \n curând, cauza st`rii ei de neli-
ni[te va ap`rea. Un minut. Dou`. Elliot trecu printre arbori,



salutând oamenii, schimbând câteva vorbe cu unul [i cu
altul, râzând la câte o glum`. Mult farmec irosit cu ceilal]i,
nici un pic pentru ea.

De trei zile, Giliane \l vedea sub \nf`]i[area lui de patron,
dar sim]ea de fiecare dat` acela[i [oc. Ast`zi purta o pereche
de pantaloni din pânz` de culoare havan, o c`ma[` alb` [i
cravat`. O puternic` autoritate se degaja din persoana lui.

Elliot se \ndrepta spre biroul lui. Cel pu]in a[a credea ea.
|n fiecare diminea]` sosise la ora opt [i jum`tate fix [i la ora
nou` se d`dea semnalul [i munca \ncepea.

Ne\ncrez`toare dar [i resemnat`, tân`ra \l v`zu
disp`rând. Ea \i d`duse o ultim` [ans`. Se scul` cu un aer
hot`rât, \[i lu` casetofonul [i travers` peluza \n direc]ia
grupului cel mai numeros.

Când se apropie, se l`s` t`cerea. Privirile indiferente care
o studiau ar fi descurajat pe oricine \n afar` de Giliane.
Surâzând, ea \ntinse mâna b`rbatului care se afla cel mai
aproape de ea [i salut` \ntregul grup.

– Bun` diminea]a!
Ni[te morm`ieli politicoase \i r`spunser`.
Giliane privi cerul.
– Cred c` ast`zi o s` plou`.
Diverse p`reri se f`cur` auzite.
Dup` ce trecu de aceste preliminarii, ea \[i aplec` pu]in

capul.
– M` \ntrebam dac` m-a]i putea ajuta.

*
*       *
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Pu]in mai târziu, când to]i se sim]ir` \n largul lor [i
devenir` mai comunicativi, ea \ntreb`:

– Muncitorii firmei Escudier sunt to]i de pe aici?
– Da, cea mai mare parte dintre ei, r`spunse o tân`r`.

Muncitorii se transmit ca un fel de mo[tenire, fiindc` pro-
centul [omajului este destul de ridicat \n zon`.

– Oamenii prefer` s` lucreze pe platformele petrolifere,
atunci când au posibilitatea?

– Nu, doamn`, spuse un om cu un chip ridat, plin de
triste]e. Asta ar \nsemna s` ne p`r`sim casa [i familia. {i nu
e bine deloc.

„Familii solide“ gândi ea.
Trecuse mult timp de când nu mai vorbise cu oameni

care plasau familia [i ]inutul natal deasupra salariului [i
nivelului de trai.

– Dac` domnul Elliot i-ar fi l`sat s` foreze aici, ar fi fost
mai mult de lucru, se b`g` \n vorb` un b`rbat mai tân`r, cu
o fa]` \ngust` [i \ncruntat`.

– Poate c` da, poate c` nu, interveni primul, uitându-se
urât la el. Domnul Elliot spune c` asta ar distruge pescuitul
[i tot ce e \n  jurul nostru.

Restul grupului se mul]umea s` asculte schimbul de
cuvinte. Probabil c` erau obi[nui]i cu acest gen de discu]ii.
Era vechea contradic]ie \ntre o genera]ie [i alta, \ntre nou [i
vechi. Iar Elliot se g`sea la mijloc. Ei depindeau de el [i unii
p`reau chiar indigna]i. Giliane se sim]i plin` de compasiune
fa]` de el. Elliot era un conservator tân`r [i se sim]ea pe o
pozi]ie solitar`.

– Chiar exist` petrol pe insula Escudier? relu` ea.
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*
*       *

Zgomotul unor râsete \l atrase pe Elliot la fereastra
biroului s`u. |n special al Gilianei, fiindc` \i recunoscuse
râsul perlat, unic. |n fa]a scenei care i se oferea ochilor, se
\ncrunt`. A[ezat` sub un stejar, \n mijlocul unui grup pre-
dominant masculin, tân`ra femeie sem`na cu o floare
\nconjurat` de albine.

Dar unde se credea ea ca s`-i distreze astfel pe lucr`torii
lui, \mbr`cat` doar \n [ort [i tricou?

Z`rind casetofonul, fu nevoit s`-[i schimbe p`rerea
despre ea. Nu [i-o imaginase ca pe o ziarist` serioas` ci mai
degrab` ca pe o debutant` care descrie peisaje luxuriante
de pe balconul hotelului ei. Dar de aici pân` la a discuta cu
ni[te muncitori necalifica]i, a[a cum f`cea ea acum...
Trebuia s` recunoasc` faptul c` Giliane era un fel de
prin]es` democrat`.

Unul dintre tineri se aplec` zâmbind spre ea. Iritat,
Elliot ie[i \n grab` din biroul lui, f`r` s` fi avut timp s` se
\ntrebe ce avea de gând s` fac`.

Traversând peluza, se al`tur` grupului.
– Domni[oar` Killmartin!
Duritatea tonului \i f`cu s` \ntoarc` imediat capul spre

el. |ncet, Giliane \[i ridic` ochii spre el, \ncântat` de ener-
varea lui. Gusta [i el pu]in din ceea ce \ndurase ea câteva
zile.
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– Da, susur` ea.
– A]i putea s` v` limita]i interviurile la orele de odihn`?

|mpiedica]i buna desf`[urare a lucrului.
Surpriza pe care o putea citi pe chipurile oamenilor care

o \nconjurau o f`cu s` \n]eleag` c` el nu reac]iona de obi-
cei astfel. Cu un zâmbet ironic, ea se aplec` spre spate, spri-
jinindu-se \n mâini.

– {i ce o s`-mi face]i, domnule Escudier, o s` m`
trimite]i s` lucrez \n minele de sare?

O persoan` mai curajoas` pufni \n râs, ceilal]i abia \[i
mascar` zâmbetele. Ochii lui Elliot se \ntunecar` de mânie.

– E [i asta o idee. Vre]i s` c`p`ta]i o experien]` perso-
nal`?

De data asta \ntreg grupul izbucni \n râs.
– N-ar fi r`u.
– Ar ie[i un articol formidabil, insist` el. „O lun` \n

minele de sare!“
– V` mul]umesc foarte mult, dar aceste amabile per-

soane mi-au sugerat ni[te idei mai bune.
Când Giliane se ridic`, ceilal]i o imitar` [i un b`rbat \i

\ntinse casetofonul.
– Dac` cineva a \ntârziat la lucru, e numai vina mea, \i

spuse ea lui Elliot. Dar credeam c` schimbul \ncepe la ora
nou`.

|n acea clip` se auzi sirena.
– Convorbirea s-a terminat, declar` Elliot \ndreptându-se

spre uzin`.
Deci asta fusese tot? Câteva remarci dezagreabile [i la

revedere. F`r` s` se gândeasc`, Giliane \i scoase limba.
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Muncitorii crezur` c` se sufoc` de uimire. Mai mul]i
dintre ei se a[teptau ca el s` se \ntoarc` [i s-o fac` praf.

Elliot \i privea imaginea reflectat` \n geamul biroului
s`u. V`zându-i gestul, schi]` un surâs. Dr`coaic` mic`!
Nevoia de a se purta [i el [treng`re[te, nevoie care nu-l mai
\ncercase de ani de zile, \l f`cu s` se \ntoarc` [i s`-i scoat`
[i el limba.

|n jurul ei, Giliane sim]i o u[urare general`. Surprins`,
izbucni \n râs. |nainte s` intre \n cl`dire, Elliot se \ntoarse
[i-i f`cu cu ochiul. |n momentul \n care ea se convinsese c`
Elliot Escudier e o persoan` nesuferit` [i arogant`, el f`cea
ceva a[a simpatic!

|n schimb el n-o mai g`sea acum deloc simpatic`. Pentru
Giliane era clar asta. Dar tot el o invitase s` petreac` aici o
lun`, doar fusese ideea lui. {i avu chef s` i-o scoat` pe nas.

Intrând \n uzin` \n urma lucr`torilor, Giliane se prezent`
la biroul unei secretare cu un aer \ngrijorat. Cu cel mai ama-
bil zâmbet, Giliane i se adres`:

– Bun` diminea]a. A[ dori s`-mi stabili]i o \ntâlnire cu
domnul Escudier. De afaceri, bine\n]eles.

|n spatele femeii, u[a biroului era \ntredeschis`, a[a c`
era sigur` c` fusese auzit`.

– Eu... \ng`im` secretara, nu [tiu... s` v`d...
Se pref`cu ocupat` cu consultarea unei agende.
– Domnul are un program foarte \nc`rcat ast`zi, poate

alt` dat`... Despre ce afacere este vorba?
Se auzir` pa[i. Elliot deschise larg u[a biroului.
– Intra]i. Domni[oar` McGee, v` rog s`-mi prelua]i

mesajele telefonice.
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Trecând prin fa]a lui, Giliane \i adres` un zâmbet
seduc`tor. |n timp ce el \nchidea u[a, tân`ra arunc` o
privire \n jurul ei. Biroul nu avea nimic original, cu
mobilierul lui metalic. De perete era ag`]at calendarul unei
fabrici locale de cherestea.

Dup` ce-[i termin` inspec]ia, \ndrept` spre Elliot ochiul
ei de ziarist`. El \[i suflecase mânecile [i-[i sl`bise nodul de
la cravat`. Albul c`m`[ii f`cea ca pieptul [i umerii s` par` [i
mai la]i.

– Ei bine? \ntreb` el [tiind c` fusese disecat [i catalo-
gat.

Cu  un aer de cunosc`tor, o privi a[ezându-se picior
peste picior. Doamne, ce picioare frumoase avea!

Giliane se sim]i cuprins` de un val de c`ldur`. Cum o
putea provoca el doar cu o singur` privire?

– Stai jos, \i ordon` ea, ar`tându-i cu un gest hot`rât
fotoliul lui.

– Mul]umesc, spuse el dându-i ascultare.
|ncânta]i de schimbul de replici, \[i zâmbir`.
– Ce pot s` fac pentru tine, Giliane?
– Nu vrei s` m` \nso]e[ti câteva zile? spuse ea cu o

dezinvoltur` pe care n-o sim]ea deloc.
Sprijinindu-se de sp`tarul fotoliului s`u, Elliot o studie

f`r` s`-i r`spund`, pu]in speriat. N-ar putea sta cu ea mai
mult de cinci minute f`r` s`-i r`spund` la \ntreb`ri... sau
s`-i pun` unele despre ni[te probleme care nu erau treaba
lui.

– De ce, ai nevoie de un valet? \i r`spunse el din instinct
de ap`rare.
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– Trebuie s` g`sesc un mijloc de a m` apropia de oameni
[i locuri. Regiunea m` intereseaz`, nu persoana ta.

„Pentru c`, ad`ug` ea \n gând, nu po]i fi dr`gu] cu mine
mai mult de dou` minute.“

– Regiunea? Pentru moment pari s` te concentrezi
asupra afacerilor mele. {i asta nu face parte din aranjamen-
tul nostru.

Giliane oft`. Ar fi trebuit s`-[i \nchipuie c` el n-o s`
devin` brusc serviabil [i simpatic.

– E nevoie de multe ore pentru a p`r`si insula, relu` ea
pe un ton indiferent. Eu n-am nici o ma[in` nici barc` cu
motor [i nici nu pot s` \nchiriez, fiindc` a[a ceva nu se face
\n ora[ele cu mai pu]in de dou`zeci de mii de locuitori.

|n timp ce o asculta, Elliot se gândea c` sânii ei erau
rotunzi [i frumo[i, iar talia atât de sub]ire \ncât ar fi putut-o
cuprinde \ntre palme.

Brusc, se redres` \n fotoliul lui.
– Recunosc asta. Din nefericire, nu am o ma[in` pe care

s` ]i-o pot \mprumuta. Dar revino mâine. O s` te prezint
unor oameni care te pot ajuta. Pân` atunci, du-te la casa
paznicului spre sfâr[itul dup`-amiezii [i spune-i lui Sully c`
eu te-am trimis. Familia lui locuie[te \n Louisiana de multe
genera]ii [i este omul cel mai \n]elept pe care-l cunosc.
Dac` o s` stai mai mult de vorb` cu el, vei putea scrie chiar
[i o carte. Dar pune-i \ntreb`ri despre regiune, nu despre
familia Escudier, de acord?

– Nu cred c` cele dou` pot fi separate, dar n-o s` fac un scop
\n sine din asta. S` [tii c` sunt \ntotdeauna \n c`utarea unor per-
sonaje interesante. Un tân`r ursuz reprezint` o noutate.
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– Nu sunt tân`r decât \n raport cu tat`l meu. {i mi-am
câ[tigat dreptul s` fiu ursuz, r`spunse el la sarcasmul ei.

Ea zâmbi, d`du din cap [i se \ndrept` spre u[`.
Ridicându-se ca s-o \nso]easc`, Elliot nu-[i putu lua ochii de
la pieptul [i picioarele ei. Nu va fi u[or s` se \ntoarc` la
lucru.

– Altceva, spuse el, cu mâna pe clan]a u[ii.
– Da?
– |mbrac`-te. A[a cum e[ti acum, vei avea parte mai mult

de necazuri decât de informa]ii.
Ea \l privi imediat. Doar purta un tricou f`r` mâneci, ce

naiba? 
– Despre ce vorbe[ti? Cel pu]in jum`tate din femeile

pe care le-am v`zut pe peluz` purtau asemenea tri-
couri.

– Nu critic \mbr`c`mintea ci efectul produs.
– Nu mi s-a p`rut c` a [ocat pe cineva. Nu crezi c` e[ti

cam susceptibil?
– Nu cred, replic` el  cu r`ceal`. Dar tu nu semeni cu

celelalte femei.
– {i cu cine sem`n, m` rog? \l \ntreb` ea, sim]ind un mic

fior de fric`.
Aplecându-se, el \[i sprijini mâinile de u[`, de o parte [i

de cealalt` a corpului ei.
– |]i place s` ri[ti, nu-i a[a? \i [opti el.
R`suflarea lui \i mângâie fa]a. Cu inima b`tând

nebune[te, Giliane \i privi gura ferm`. Ar fi trebuit s` plece
imediat, dar, din p`cate, mai voia s` simt` o dat` gura asta
lipit` de a ei.
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Buzele i se \ndredeschiser`, dar \n acel moment r`sun`
soneria telefonului [i amândoi \nghe]ar`. Probabil c` secre-
tara uitase de instruc]iunile primite sau decisese, cu de la
sine  putere, c` patronul ei \[i petrecuse destul timp cu
aceast` femeie. Elliot se \ncrunt`, ezitând s` r`spund`. Dar
\n cele din urm` se hot`r\ [i se \ndrept` spre biroul lui pen-
tru a ridica receptorul.

– Elliot Escudier. Da, J.J., ce mai faci?
Giliane nu se mi[case. Când el \[i agit` degetele

\ntr-un semn ironic de adio, ea se sim]i ca o caraghioas`
[i ie[i.

Se duse direct acas` [i se trânti sup`rat` pe un
scaun.

Ce se \ntâmpla cu ea? Ea era o fire sociabil` [i echilibrat`.
Atunci de ce ajungea \n halul `sta de câte ori se g`sea \n
prezen]a lui?

F`r` \ndoial` c` s-ar fi sim]it mai bine dac` ar fi [tiut c`
Elliot, dup` ce \nchisese telefonul, privise \ndelung u[a de
care se sprijinise ea, apoi aruncase cu n`duf creionul pe
jos.
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Capitolul 6

|n ciuda eforturilor f`cute pentru a se concentra asupra
unui articol scris de Elliot despre reproducerea ragon-
dinilor, Giliane p`rea mai interesat` de bibliotec`. Cu pla-
fonul \nalt, cu lemn`ria de acaju, plin` de c`r]i, mirosea a
piele, lemn [i cear`.

Dac` biroul lui Elliot nu era frumos, aici elegan]a era
st`pân`.

Când u[a dubl` se deschise, Giliane tocmai reu[ise s`
mai adauge dou` sau trei rânduri la articolul ei. |n
cadrul u[ii ap`ru un b`rbat cu p`rul argintiu, cu un chip
\ndurerat [i un corp slab [i gârbovit. Acesta ap`s` pe un
buton [i scaunul rulant \naint` silen]ios. V`zând-o pe
Giliane, b`rbatul se opri apoi \[i relu` \naintarea \n
direc]ia ei.

– Bun` ziua, spuse el. Presupun c` sunte]i de la
Copreca.

– Ierta]i-m`, dar nu [tiu ce \nseamn` Copreca.



– Oh, v-am luat drept o prieten` a lui Elliot. Copreca este
Comitetul care se ocup` de protejarea [i p`strarea mediului
\ndonjur`tor.

– |n]eleg, spuse ea \ntinzându-i mâna tat`lui lui Elliot.
Eu sunt Giliane Killmartin. Elliot nu v-a vorbit despre
mine?

– Ar fi trebuit s-o fac`?
– A[a cred, fiindc` m-a g`zduit pentru o lun` \n casa de

oaspe]i de pe insul`.
Sprâncenele dese se ridicar`.
– Adev`rat? Atunci sunte]i binevenit`. De ce n-a]i cinat

\mpreun` cu noi?
Cum ea r`m`sese mut`, ne[tiind ce s`-i r`spund`, expre-

sia lui Everett Escudier se \ntunec`.
– S` nu-mi spune]i c` spera ca totul s` r`mân` secret!

tun` el. Dac` se joac` astfel cu numele meu...
Hohotul de râs al Gilianei \l uimi.
– Nu, nu, v` \n[ela]i.
Nimeni nu-i spusese pân` acum lui Everett Escudier c`

se \n[al`. Aerul lui furios o amuz` pe tân`ra femeie.
– Spune]i cinstit, am eu aerul unei femei pe care o

ascunzi?
|ncetul cu \ncetul, chipul b`trânului se lumin`.
– Nu, dar orice b`rbat s-ar sim]i fericit s` v` ascund`,

replic` el \ntr-un amestec de galanterie [i [iretenie.
– Mul]umesc, dar acest rol nu-mi convine, r`spunse ea,

fericit` c` l-a f`cut s` râd`.
– Acum \mi dau seama de asta. Pot s` v` \ntreb de ce v`

afla]i aici?
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Dup` ce a \i explic` situa]ia, f`r` s` uite s`-i povesteasc`
[i despre articolul cu bucluc, domnul Escudier \[i d`du
capul pe spate [i râse \n hohote.

– Dar e de neiertat. Va trebui s` citesc toate arti-
colele.

– Dar m` l`sa]i s` v` iau un interviu?
Din nou r`sun` râsul b`trânului.
– Cred c` Elliot [i-a g`sit na[ul, constat` el.

*
*       *

|n timp ce se preg`tea pentru cin`, Giliane fredona. 
Cu ce s` se \mbrace? Scoase o rochie de m`tase crem,

croit` \n stil grecesc, cu un um`r gol, [i care c`dea \n pliuri
pân` la jum`tatea gambei.

Dup` ce-[i puse perlele \n urechi, verific` dac` \[i prin-
sese bine cocul [i \nc`l]` sandalele aurii cu tocuri \nalte. O
br`]ar` lat` de aur, [i era gata.

O b`taie nea[teptat` se auzi \n u[`.
Un [ofer \n uniform` venise s-o ia.
– V` conduc, domni[oar`, dac` sunte]i gata.
Ea arunc` o privire uimit` spre casa care se g`sea doar la

dou` sute de metri, apoi la [oferul care o a[tepta politicos
[i \n sfâr[it la ma[ina care str`lucea.

– }i-ai pierde serviciul dac` a[ merge pe jos?
– |n acest caz o s` v` \nso]esc, \i r`spunse el.
– Ai fi foarte amabil, domnule... zâmbi ea.
– Courville. Joe Courville.
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*
*       *

Când Elliot deschise u[a re[edin]ei familiale, Giliane toc-
mai spunea:

– Pe mâine, la garaj, Joe. Mul]umesc.
Apoi se \ntoarse spre Elliot care, cu un aer uluit, \l privea

pe Joe \ndep`rtându-se.
– Cum, nu exist` un valet? glumi ea.
Un mu[chi tres`ri pe obrazul lui, \n timp ce o privea din

cap pân`-n picioare, [i invers.
– Este rochia cea mai „cuminte“ pe care o am, dar dac`

umerii mei goi te deranjeaz`, o s`-mi pun un prosop pe
deasupra.

{i, ridicându-[i b`rbia, travers` holul pardosit cu dale de
marmur`, \n direc]ia pe care i-o indica el. Elliot, \mbr`cat \n
vest` neagr` [i c`ma[` alb`, degaja un farmec indecent. U[a
pe care i-o deschise d`dea spre o \nc`pere cu mobilier
Ludovic al XIV-lea, cu parchetul acoperit cu un covor de
Aubusson. Stând \n apropierea [emineului, Everett
Escudier privea focul.

– Ah, domni[oara Killmartin. Intra]i, spuse el \ntinzându-i
mâna. Sunte]i foarte frumoas`. Ce vre]i s` be]i? Elliot
prepar` foarte bine Martini.

*
*       *
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Cina avu loc \n sufrageria tradi]ional`. Un b`rbat \n
frac \i servea. Gazdele ei aveau obiceiul s` poarte o con-
versa]ie \n timpul mesei [i Giliane lu` parte la ea. Nu se
putea totu[i \mpiedica s`-l priveas` pe Elliot care avea
ni[te maniere impecabile. Unde disp`ruser` cheful de
glume [i pasiunea pe care le surprinsese la el pe
mla[tin`?

– |nc` pu]in vin, \i oferi el.
– Nu, mul]umesc. Nu obi[nuiesc s` beau prea mult,

chiar dac` provizoriu locuiesc atât de aproape.
B`trânul Escudier o privea cu un aer gânditor.
– Tocmai am \n]eles cine e[ti, Giliane. Sau mai degrab`

cine era tat`l t`u, \i explic` el.
Mâna lui noduroas` o atinse u[or pe cea a tinerei

femei.
– Moartea lui Randall Killmartin a fost o mare pierdere

pentru ]ar`. L-am \ntâlnit o dat` pe tat`l t`u, pe care-l admi-
ram mult.

Remarca lui fusese atât de nea[teptat` \ncât Gilianei i se
umplur` ochii de lacrimi. Plec` pu]in capul [i strânse mâna
domnului Escudier.

Deloc \ncântat c` descoperea pas cu pas c` ea nu era
femeia superficial` pe care o crezuse, [i furios c` i s-a f`cut
mil` de ea, Elliot se \ncrunt`. Cine fusese Randall
Killmartin? Un diplomat, \[i aminti el, un trimis special. Da,
oamenii credeau c` el ar fi putut fi unul dintre acei pu]ini
americani care mai puteau face ceva \n Orientul Mijlociu.

O privi pe Giliane cu al]i ochi. De ce avusese el impresia
c` Randall Killmartin fusese celibatar?
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„Când ai o familie, gândi el, nu te expui unor pericole zilnice“.
– |mi pare r`u, rosti el cu o voce joas`.
Dar Giliane \[i revenise. Conversa]ia \[i relu` cursul nor-

mal.
– {i ce-ai descoperit de când te afli aici? se interes` dom-

nul Escudier.
– C` feudalismul mai exist` \n Sud.
Refuzând s` mu[te din momeal`, Elliot surâse.
– Glume[ti! exclam` tat`l lui.
– Nu chiar. Exist` seniori [i ]`rani. Exist` [i un donjon.

Fiul dumneavoastr` m-a amenin]at ast`zi chiar c` o s` m`
trimit` \n minele de sare, ad`ug` el zâmbindu-i celui
vizat.

Preferând s`-i ia \n glum` vorbele, Everett se destinse. 
– Dac` o s` r`mâi ceva mai mult aici, Giliane, o s`-]i dai

seama c` nu avem nici o putere asupra muncitorilor. |n ziua
de azi au posibilitatea de a alege, a[a c` nu mai sunt obliga]i
s` suporte ceea ce nu le place.

Amuzat`, ea descoperi o umbr` de regret \n vorbele lui.
Ochii ei \i \ntâlnir` pe ai lui Elliot [i v`zu c` el avea aceea[i
impresie.

„|n ciuda diferen]elor dintre noi, gândi ea, de data asta
suntem pe aceea[i lungime de und`“.

Dup` o scurt` pauz`, Everett se \ntoarse spre Giliane.
– Trebuie s` faci cuno[tin]` cu Adèle, draga mea. Vei

avea o imagine mai realist` asupra regiunii v`zând pe cine-
va de vârsta ta.

– M` \ndoiesc c` ele ar avea mare lucru \n comun,
replic` Elliot cu un aer v`dit nemul]umit.
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– Ba au totul \n comun! Tinere]ea, frumuse]ea [i intere-
sul pentru aceast` zon`. Adèle este o prieten` „foarte
special`“ a lui Elliot. Cunoa[te regiunea ca pe propriul  ei
buzunar [i ar putea s`-]i fie de mare ajutor.

„De ce-o fi atât de special`?“ se \ntreb` Giliane privindu-l
pe Elliot, care p`rea mai posomorât ca niciodat`.

|n orice caz nu atât de special̀  ca s  ̀se simt̀  \n vreun fel angajat
fa]̀  de ea, având \n vedere s r̀utarea pe care o schimbaser̀  \n barc .̀

„Dac` nu cumva e un fustangiu.“
Dar respinse imediat aceast` idee. Elliot Escudier nu

putea fi imoral, cu figura lui dur` [i privirea asta serioas`.
– Mi-ar pl`cea foarte mult s-o cunosc pe Adèle, spuse ea

lini[tit`. Chiar foarte mult.
O dat` cina terminat`, Elliot o conduse pe Giliane.
– Nu ]i-e team` de explozii? A fost destul de riscant s`-l

provoci pe tat`l meu a[a cum ai f`cut-o.
– |ntotdeauna am preferat s`-i \nfrunt pe b`rba]i \n loc

s`-i flatez. Vreau s` [tiu ce au de spus.
– Ai noroc c` te place. De obicei intimideaz` oamenii,

dar de fapt \i apreciaz` pe cei care-i ]in piept.
– Am avut impresia c` [i tu \i ]ii piept.
– Nu sunt sigur de asta, dar are el ac de cojocul meu

când consider` c` o fac.
Vocea lui p`rea plin` de sub\n]elesuri, dar nu-i explic`

mai mult [i Giliane nu \ndr`zni s`-l \ntrebe.
– Tat`l t`u e un scump.
Elliot \[i d`du capul pe spate [i izbucni \ntr-un râs zgo-

motos [i b`rb`tesc care f`cu s`-i treac` Gilianei un fior de
pl`cere pe [ira spin`rii.
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– Un scump! Când o s`-i spun asta lui Sully!
– {i Sully este un scump.
– Deci te-ai dus s`-l vezi?
C`ldura tonului lui f`cu s`-i bat` inima mai repede.
– L-am urm`rit toat` dup`-amiaza ca un c`]elu[. |l

respec]i mult, nu-i a[a?
– Toat` lumea \l respect`, r`spunse el cu simplitate.
Vorbind despre Sully, p`rea fericit [i pasionat. {i mai tân`r.
„Cum [i-a petrecut copil`ria?“ se \ntreb` ea.
Sim]ise fric]iunile dintre el [i tat`l lui, dar [i mult respect

[i afec]iune. Everett Escudier nu fusese un om al`turi de
care se putuse tr`i u[or. {i \n mod sigur, greu de mul]umit.

– Sully este unchiul mamei mele, r`spunse Elliot
\ntreb`rii ei mute. Iar pentru mine este mai mult decât un
unchi.

– |n]eleg, rosti ea cu blânde]e [i, f`r` s` se gândeasc`, \i
c`ut` mâna prin \ntuneric.

Degetele lui Elliot \i strânser` mâna o clip` \nainte de a
o l`sa [i a-i pune brusc mâinile pe umeri.

Prin \ntuneric, ochii lui alba[tri p`reau negri.
– E[ti o femeie periculoas`, spuse el cu o voce

amenin]`toare.
– Ce vrei s` spui cu asta?
– C` reu[e[ti s` tragi oamenii de limb`, f`cându-i s`

spun` lucruri pe care nu vor s` le dezv`luie.
– Este experien]a mea de ziarist`, spuse ea râzând.
– Cred c` o s` descoperi tot ceea ce vrei, \i r`spunse el

cu seriozitate. Sper numai c` nu vei abuza de aceste
informa]ii.
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– De ce e[ti atât de hot`rât s` nu m` placi? replic` ea
\ncruntându-se. Nu sunt nici rea, nici imoral`, nici de dis-
pre]uit. Vezi, n-am nici gheare nici col]i, spuse ea ar`tându-i
mâinile [i gura.

– Poate c` tocmai asta este. Mi-e team` s` nu te plac prea
mult.

Giliane \[i ]inu respira]ia. |n timp ce ochii ei \ncercau s`
str`pung` \ntunericul, degetele lui Elliot \ncepur` s`-i
mângâie umerii.

– Nu sunt sigur c` te plac, dar m`... impresionezi, spuse
el \ncet, uimit c` o piele poate fi atât de catifelat`.

Gura lui cobor\ pe gât [i alunec` de la ureche spre
decolteu.

– Cred c` este ceva reciproc, [opti ea cu o voce r`gu[it`
[i tremur`toare.

El \[i ridic` atunci capul [i Giliane \i sim]i tensiunea.
Apoi, \ncet, câ[tigând – sau pierzând – b`t`lia \mpotriva lui
\nsu[i, el puse st`pânire pe buzele ei. Giliane suspin`
satisf`cut`. Asta \[i [i dorise. F`r` nici o re]inere, ea
r`spunse dorin]ei lui.

|ntunericul [i cea]a reduceau la minimum universul ei:
nu putea sim]i decât parfumul gardeniilor, ]es`tura c`m`[ii
lui Elliot sub degetele ei, ap`sarea coapselor lui.

Ridicându-[i mâna spre chipul lui, ea \i explor` ca o
oarb` pome]ii, genele, pleoapele.

Urma s` cunoasc` acum ceea ce sim]ise vag \n cursul
anilor trecu]i?

„Am a[teptat atât de mult timp...“ gândi ea sim]ind unda
de c`ldur` care urca de la pântece spre piept.
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Mângâietoare, preten]ioas`, gura lui Elliot deveni [i mai
pasionat` datorit` reac]iei ei. Cum putea o femeie atât de
hot`rât` [i st`pân` pe ea s` devin` atât de slab` [i
dr`g`stoas`?

Degetele lui se crispar` [i se \ndep`rt` de ea.
– Sunt nebun, spuse el cu asprime.
Din nou se lupta \mpotriva sentimentelor lui. Giliane se

cl`tin` [i se lipi din nou de pieptul lui.
– A fost atât de nepl`cut?
Dac` Elliot nu s-ar mai \mpotrivi... Giliane era pe punc-

tul de a face o descoperire capital`.
– {i mai r`u \nc`, morm`i el.
Gura lui se lipi de a ei, f`r` nici un pic de blânde]e, dar

ea nu se a[tepta la a[a ceva din partea lui. Era b`rbatul pe
care-l a[tepta trupul ei. |n câteva secunde, el o f`cuse s` ia
foc. |[i strecur` mâinile pe sub haina lui, \n timp ce el \[i
l`s` degetele s` alunece de la umeri spre pieptul ei.

Amândoi erau cople[i]i  de pasiunea lor. Senzualitatea
latent` pe care o sim]ise mocnind \n ea se manifestase spon-
tan, f`r` ca ea s` fie con[tient` de asta.

Gemând, Giliane se ghemui la pieptul lui \n timp ce el \i
mângâia sfârcurile sânilor, prin rochie. Apoi \[i strecur`
mâna pe sub rochie, ca s` cuprind` \n palm` dulcea lor
rotunjime.

Instinctiv, Giliane \[i lipi gura de gâtul lui. Mâna liber` a
lui Elliot \i cuprinse spatele [i cobor\ \ncet.

Dar asta nu-i mai ajungea. |i trebuia mai mult. Cu un gest
ner`bd`tor, el o trase prin cea]` spre casa de oaspe]i, o f`cu
s` traverseze veranda [i s` intre \n salon.
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Acolo, o lu` din nou \n bra]e [i trase de breteaua rochiei.
Giliane tr`ia cu intensitate momentul, nefiind \n stare s`
gândeasc`, s` i se opun`...

– Cum se scoate asta? o \ntreb` el brusc.
Cu un râs tremur`tor, ea  \[i reveni [i \[i puse mâna peste

a lui.
– Nu se scoate.
Degetele lui se imobilizar` imediat, dar respira]ia lui

r`mase gâfâitoare.
– Nu? \ntreb` el \n cele din urm`.
– Cred c`...  nu, spuse ea f`r` convingere.
Lumina pe care o l`sase aprins` \n camer` \i oferea posi-

bilitatea s`-i vad` fa]a, [i ea regret` amarnic c` n-o putuse
vedea acum câteva clipe. Masca se afla din nou la locul ei.
Doar str`lucirea ochilor lui [i r`suflarea precipitat`
dovedeau c` \mbr`]i[area lor \l tulburase.

– Când m-a v`zut tat`l t`u, m-a luat drept iubita ta, spuse
ea pe un ton pe care, cu disperare, [i-l dorea indiferent.

Gura lui Elliot f`cu o strâmb`tur`.
– Câteodat` are idei bune.
Plecând capul, el atinse cu buzele um`rul ei gol. Giliane

se \nfior` dar r`mase \n defensiv`.
– Eu i-am spus c` nu e cazul.
El \[i ridic` repede capul ca s`-i priveasc` chipul [i ea se

\nfior` din nou sub duritatea privirii lui.
– I-ai spus c` nici nu va fi cazul?
– }ie \]i spun asta.
– De ce?
Pe moment, Giliane nu g`si nici un motiv.
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– Nu m` culc cu un b`rbat care m` dispre]uie[te.
El \i zâmbi [i tân`ra se sim]i cuprins` de panic`.
– Nu te dispre]uiesc pe tine. Ci numai profesia ta. Ai

putea s-o abandonezi. }i-a[ g`si eu de lucru.
Indiferent cui, Giliane i-ar fi servit un refuz politicos [i

gra]ios pentru a evita o ruptur`. Dar nu lui. Tenta]ia de a se
refugia \n bra]ele lui pentru a se l`sa iubit` era prea puter-
nic`.

„Pentru a m` l`sa iubit` fizic, se corect` ea. Fiindc` n-ar
fi vorba de dragoste.“

Ochii \ntuneca]i ai lui Elliot \i citeau gândurile.
„Deci are principii“ \[i spuse el.
Probabil c` ceva \i sc`pase. Farmecul, frumuse]ea,

popularitatea ei nu \nsemnau c` ea tr`ie[te doar pentru
pl`ceri. {i faptul c`-[i câ[tiga traiul scriind lucruri banale
despre lumea \nconjur`toare nu o \mpiedica s` aib`
scrupule.

– Iart`-m`.
– De ce? se mir` ea.
– Fiindc` mi-am f`cut o p`rere gre[it` despre tine.
Un fulger amuzat trecu prin ochii ei. Deci nu se \n[elase.

Elliot era un b`rbat care respecta „virtutea“ unei femei.
– N-a[ vrea s`-mi atribui merite false. Nu sunt genul

„nimic \n afara c`s`toriei“.
Solicitudinea lui disp`ru.
– |n acest caz, vei reconsidera poate problema? Nu te

mai dispre]uiesc.
Giliane se \ndep`rt` cu pruden]`, ducându-se s` aprind`

o lamp` de pe m`su]a joas`. Era mai bine s` pun` o oare-
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care distan]` \ntre ei. Dac` \i va func]iona din nou creierul,
nu va mai fi roaba sim]urilor.

– Nu, m` desconsideri doar.
– {i dac` te-a[ admira, a[ putea pune din  nou problema

„pe tapet“?
– Nu te mai gândi la asta. Conteaz` [i p`rerea pe care o

am eu despre tine, replic` ea cu r`ceal`.
– Nu uita [i de p`rerea trupurilor noastre. Va fi intere-

sant de v`zut cine va avea ultimul cuvânt.
Ea \l privi printre gene, neputând s`-l contrazic`. O

puternic` atrac]ie fizic` exista \ntre ei [i amândoi erau
con[tien]i de asta.

– Noapte bun`, Elliot. |]i mul]umesc c` m-ai condus.
– Mi-a f`cut pl`cere, r`spunse el ironic. Noapte bun`,

Giliane.
– Pentru mâine totul e \n regul`? o \ntreb` el \ndep`rtân-

du-se.
– |ntotdeauna e totul \n regul`, \i r`spunse ea enigmatic.
Vorbele lor con]ineau \n mod sigur un sub\n]eles.
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Capitolul 7

|n dup`-amiaza zilei urm`toare, Elliot parc` ma[ina \n
fa]a prim`riei din New Ibis [i se \ntoarse spre Giliane, care
st`tea ]eap`n` [i rezemat` lâng` el.

„Cum poate degaja o asemenea feminitate când ea nu
face nimic ca s` m` atrag`?“ se \ntreb` el.

Azi \[i l`sase buclele s` se r`sfire liber pe umeri.
|mbr`cat` \ntr-o fust` de un verde \nchis [i o bluz` alb`,
asortase la aceast` toalet` ni[te sandale havan [i cercei de
aur model „gitane“. Pe Giliane, aceast` ]inut` discret` se
transforma \n dinamit`. Dar Elliot \[i ascunse cu grij` gân-
durile.

– Poate c` dore[ti s` vii cu mine ca s`-i cuno[ti pe mem-
brii Comitetului de conservare a mediului ambiant, dar m`
\ndoiesc c` vrei s` asi[ti la toat` [edin]a. |n primul rând
fiindc`, dup` vreo zece minute, discu]iile se vor desf`[ura \n
dialectul local, franceza cajun. Pe urm`, fiindc` va fi \ngro-
zitor de plictisitor. F`r` \ndoial` c` preferi s` vizitezi ora[ul.



– Ne-am \n]eles, exclam` ea vesel`. Dar prietenii t`i nu
vor considera o jignire faptul c` plec \nainte de a se termi-
na?

– Nu. Invidio[i poate vor fi, dar \n nici un caz jigni]i.
Afar` era atât de cald \ncât Giliane se sim]i golit` de

energie. Trec`torii p`reau mole[i]i [i un câine trecu pe
lâng` ea, cu limba atârnându-i de un cot.

Protejându-[i ochii cu palma de lumina orbitoare, privi
strada principal`. Ni[te b`trâni, cu p`l`rii pe cap, discutau
stând a[eza]i pe o banc` din fa]a prim`riei.

Parc` era un ora[ coborât direct dintr-un film western,
cu cl`dirile lui toate cu fa]ade de lemn. Nici urm` de
feronerie. Era un ora[ agricol, pus exclusiv \n slujba cul-
turilor de orez [i soia.

R`bd`tor, cu un aer amuzat, Elliot a[tept` ca ea s`-[i
sfâr[easc` investiga]ia.

– Regre]i c` nu ]i-ai luat aparatele de fotografiat, o
tachin` el.

– De unde [tii? spuse ea cu o mutr` vinovat`.
Zâmbind, el o lu` de cot [i o trase dup` el.
De pe banc`, b`rba]ii \[i duser` mâna la p`l`rie pentru

a-i saluta. Elliot le r`spunse cu cordialitate.
Un b`rbat foarte b`trân, cu fa]a extrem de ridat`, \i

\ntinse o mân` slab` [i rosti cu voce tremur`toare:
– Ce mai face]i, domnule Elliot? Nu v-am mai v`zut de

mult timp.
– Ce pl`cere s` te rev`d, Hector, spuse Elliot strângând

mâna \ntins`, \n timp ce ceilal]i b`trâni schimbau \ntre ei
ni[te priviri jenate de amnezia prietenului lor.
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|n timpul \ndelungatului monolog care urm` [i din care
Giliane nu pricepu nimic, ea \[i concentr` aten]ia asupra lui
Elliot. Nici un semn de ner`bdare sau plictiseal` nu-i
ap`ruse pe fa]` [i Giliane sim]i c`-i vine s` plâng` de emo]ie.

|n acea clip`, tân`ra se \ndr`gosti de el. Se a[tepta la asta,
dar acel moment precis fu decisiv. De[i r`mânea o enigm`
pentru ea, Elliot era totu[i un om bun.

Cu un oftat de satisfac]ie, Hector t`cu. Elliot \[i puse
mâna pe um`rul lui.

– Sunt bucuros c` te-am \ntâlnit, Hector. Pe curând.
Dup` un cl`tinat din cap \n direc]ia celorlalte persoane, el

o lu` de bra] pe Giliane conducând-o spre sc`rile prim`riei.
|n`untru era \ntuneric [i tinerei femei \i trebuir` câteva

clipe ca s` se obi[nuiasc`. Atunci se \ntoarse spre Elliot cu
un zâmbet.

– Ce frumos te-ai purtat cu el!
– Hector a lucrat trecizeci de ani pentru tat`l meu, \i

r`spunse el pe un ton rece [i degajat, jenat parc` de admi-
ra]ia ei. {i nu e vorba de sentimentalism. Oamenii `[tia nu
ar mai cump`ra sare Escudier dac` m-a[ purta urât.

– Având \n vedere c` magazinele de pe-aici nu vând
decât sarea voastr`, nu cred c` `sta e un motiv. Nu e o crim`
s` te por]i dr`gu], Elliot.

– Pe aici nu se decerneaz` medalii pentru a[a ceva, spuse
el deschizând o u[` de sticl` pe care scria cu litere negre
„Sal` de conferin]e“.

|n loc s` intre, Giliane se opri ca s`-l priveasc`.
„{tie s` manevreze oamenii, dar \ncep s`-l cunosc [i s`

[tiu s`-i citesc gândurile“ \[i spuse ea.
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– Ar trebui, zise ea cu gravitate. |ntotdeauna virtutea tre-
buie recompensat`.

{i cu un surâs [iret, se ridic` \n vârful picioarelor [i-l
s`rut` u[or pe buze.

– Iat` recompensa!
Un fulger de dorin]` \l str`b`tu la aceast` atingere. O privi

cu ochii str`lucitori, dar o mi[care din sala de conferin]e
atrase aten]ia tinerei femei. Elliot \ntoarse la rândul lui capul.

Patru b`rba]i \n costum [i o femeie cu p`rul alb [i
ochelari rotunzi \i priveau [oca]i.

– Cred c` n-o s` asist la aceast` [edin]`, pufni \n râs Giliane.
– A[teapt̀  pu]in, se \ncrunt̀  el, p r̀ând \ns  ̀mai degrab  ̀amuzat.
|ndreptându-se spre u[a de la intrare, \ntoarse capul [i-i

f`cu semn cu mâna. Elliot zâmbea.

*
*       *

Timp de o or`, Giliane se sim]i pe deplin fericit`. O
jum`tate de or` discut` cu b`trânii de pe banc`, apoi cobor\
strada ca s` se duc` la bibliotec` unde se \mprieteni cu [efa.

„Probabil c` Elliot va termina \n curând“ \[i spuse ea
p`r`sind cl`direa \n stil neoclasic. Afar` aerul p`rea
ap`s`tor. Norii acoperiser` soarele, dar c`ldura era la fel de
sufocant`. B`ncile erau goale.

Ploaia \ncepu s` cad` \n momentul când ea traversa. Se
ad`posti repede sub o strea[in`. Aerul se r`cori imediat.

|n spatele ei, o poart` grea de lemn se deschise [i se auzi
sunetul unui clopo]el. Un fermier trecu pe lâng` ea. Ame]it`
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de mirosurile care veneau din magazin, Giliane intr`. Cuie,
vopsea, terebentin`, gaz, tabl`... Era oare un magazin cu
articole de fier`rie, unul adev`rat, a[a cum erau pe vremuri?
Giliane \naint` \ncet, de-a lungul unei tejghele lustruite de multe
genera]ii de mâini. Un vânz`tor st`tea de vorb` cu un client.

„Ce de pove[ti ar putea spune acest magazin“ \i trecu
Gilianei prin minte.

Vânz`torul, probabil proprietarul magazinului, se
smulse cu v`dit regret din discu]ie.

– Ce dori]i, domni[oar`?
Privirea Gilianei c`zu pe un [ir de cutii care con]ineau

cuie de toate m`rimile.
– V` rog, a[ dori aceast` dimensiune.
– Servi]i-v` singur` [i eu o s` vi le cânt`resc, \i r`spunse

el \ntinzându-i un cornet din hârtie [i un fel de lop`]ic`.
Dup` ce pl`ti pe cuie un pre] ridicol, Giliane se apropie

de geam ca s` priveasc` ploaia.
Elliot tocmai ie[ea din prim`rie. Se opri pe sc`ri,

c`utând-o din priviri. Pic`turile care [iroiau pe geamurile
vitrinei estompau siluetele, dar ea \[i d`du seama c` el o
v`zuse.

Z`rind-o \n spatele vitrinei, Elliot sim]i c` i se taie
r`suflarea. Cât de mult o dorea! Nici o femeie nu-l preocu-
pase atât de mult pân` \n prezent. De ce i se \ntâmpla asta
tocmai acum, [ase luni dup` ce-[i pierduse orice speran]`
de a se \ndr`gosti [i se decisese s`-[i \ntemeieze via]a pe tan-
dre]ea pe care o sim]ea fa]` de Adèle?

Cobor\ sc`rile cu mâinile \n buzunare. |n loc s` intre \n
magazinul de fier`rie, se post` \n fa]a vitrinei [i o privi pe
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Giliane prin geam, cu o figur` impenetrabil`. Apoi \[i
ridic` palma [i o lipi de a ei, urmând exact conturul degetelor.

„Nici m`car nu te cunosc, gândi ea speriat`. {i poate c`
n-o s` te cunosc niciodat`. Atunci cum pot s` te iubesc?“

Cu ochii m`ri]i, ea \[i ridic` mâna, o lipi de sân apoi se
\ntoarse cu spatele.

Timp de o clip` Elliot \i examin` puritatea profilului,
vini[oara de sânge care se zb`tea la tâmpl`. O v`zuse deja
r`nit`, furioas`, mândr` [i pasionat`, dar nicidoat` atât de
nelini[tit`. {i \n]elese c` atrac]ia lor reciproc` crescuse. Era
ca o ma[in` c`reia \i pierzi controlul. Se \ndrept` \ncet spre
u[a magazinului.

|n`untru, Giliane \ncerca s`-[i revin`. Niciodat`, dar
absolut niciodat`, nu se mai sim]ise atât de vulnerabil`.

„Nu trebuie ca el s` afle c`-l iubesc“ \[i spuse ea.
C` se purta sau nu dr`gu] cu ea, era \n stare s` se

foloseasc` de sentimentele ei pentru a o duce spre leg`tura
pe care o dorea. Poate c` n-o mai dispre]uia. Poate c` \nce-
puse chiar s-o aprecieze. Dar Elliot se afla foarte departe de
dragoste [i Giliane nu era sigur` c` poate suporta o leg`tur`
cu el. De fapt nu mai era sigur` de nimic.

Vazându-l pe Elliot \n fa]a ei, \i \ntinse bra]ul.
– }i-am cump`rat un cadou.
– Un cadou? repet` el surprins.
Descoperind ce are, \i mul]umi cu un zâmbet.
– Mirosea frumos \n magazin [i mi-a dat voie s` m`

servesc singur`, \i explic` ea.
Elliot o \n]elegea perfect [i capacitatea ei de a aprecia

lucrurile mici parc` \i \nc`lzea inima.
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– }i-e foame? se interes` el luând-o de bra].
– Mor de foame, \i spuse ea dup` ce se gândi o clip`.
– E pu]in cam devreme pentru cin`, dar Lionel o s` ne

dea totu[i ceva. Are cea mai bun` buc`t`rie din ora[. O s`
po]i scrie chiar un articol \n leg`tur` cu asta, o tachin` el. |i
vei face astfel reclam`.

|n timp ce vorbeau, trecur` prin fa]a unui magazin de
instrumente muzicale, \n care ni[te acordeoane lucrate
manual st`teau al`turi de chitarele electrice [i sintetiza-
toare. |n vitrin`, un afi[ anun]a un bal local.

– O s` te duci? \l \ntreb` Giliane.
– Poate. Mi se \ntâmpl` câteodat` s` particip.
Ideea o \nveseli pe Giliane.
– Pariez c` e[ti un dansator prost!
Ochii lui Elliot str`lucir` [i, \n timp ce fredona, o lu` \n bra]e

[i o \nvârti pe trotuar \n ritmul unui vals. Nu se oprir` decât \n
fa]a unei firme pe care st`tea scris: La Suire. Cafenea cajun`.

– Cine ar fi crezut? Domnul Demnitate \n persoan`! rosti
Giliane imediat ce fu \n stare s` se opreasc` din râs.

– Ai o influen]` proast` asupra mea, \i r`spunse el
\mpingând u[a.

|n sinea lui era convins de asta. De când o \ntâlnise
f`cuse mai multe prostii decât \n ultimii cinci ani.

Ridicând din sprâncene, ea intr` \n restaurant.
– Nu sunt a[a sigur` de asta. {i dansezi foarte bine.
– Oricum ar fi, reputa]ia mea e \n joc. Disear` tot ora[ul

va [ti c` Elliot Escudier \mbr`]i[eaz` americance blonde \n
holul prim`riei [i valseaz` pe trotuare, spuse el f`r` a avea
\ns` aerul c` regret` asta.
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– N-o s`-]i prind` r`u. Prea te iei \n serios.
– Adev`rat? avu el timp s` [opteasc` \nainte ca Lionel

Suire s`-[i fac` apari]ia din spatele unei tejghele.
|ncântat c`-l revede pe Elliot, b`rbatul mic de statur` [i

dolofan, purtând un [or] alb, \i instal` pe o banchet` [i le
\ntinse ni[te meniuri.

– Aici, atmosfera este cuprins` \n meniu, \i [opti Elliot
\nso]itoarei lui care examina modestul restaurant.

Zâmbind, ea deschise meniul.
– Cotlete de porc sau creve]i \n`bu[i]i doar la cinci-

sprezece franci! La pre]ul `sta o s` iau trei por]ii!
– De ce nu un [tiulete de porumb cu un pateu „specia-

litatea casei“?
– De acord. O s` iau [i din astea.
– M-ai l`sat f`r` glas!
– Pentru a cunoa[te un loc trebuie s` cuno[ti [i felul cum

se hr`nesc oamenii. Papilele mele gustative sunt avide de
experien]e noi.

Ochii lui Elliot se \ntunecar`.
„Nu e de mirare c` Giliane se afl` \ntr-o continu`

mi[care, gândi el. Cu setea ei de nou, ar epuiza acest loc
doar \ntr-un an.“

Elliot se cuno[tea prea bine ca s` [tie c`, sub calmul lui
aparent, vibrau emo]ii puternice. Dar era r`bd`tor [i iubea
nespus de mult lumea care-l \nconjura. Judecata rapid` a
Gilianei asupra oamenilor [i locurilor s-ar putea transforma
oare \ntr-o satisfac]ie de lung` durat`?

Pu]in câte pu]in, \ncepuse s-o vad` cu al]i ochi. Nu i se
mai p`rea superficial`. O femeie care [tia s` aprecieze miro-
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sul unui magazin de fier`rie nu putea fi. Se \ntreba numai
dac` vreodat`, ata[amentul fa]` de un loc sau o persoan` o
va putea opri din peregrin`rile ei.

Avusese dreptate la \nceput: era periculoas` pentru
lini[tea spiritului s`u.

Cu un gest spontan, Giliane \i atinse mâna.
– E[ti gata s` spui ce ai ales?
– Ca de obicei, cred. O farfurie cu câte pu]in din fiecare,

zâmbi el.

*
*       *

Peste o jum`tate de or`, Giliane se rezema de sp`tarul
scaunului ei, privind cu regret farfuriile de pe mas`, r`mase
pe jum`tate pline.

– Ce p`cat c` nu mai pot s` \nghit nici m`car o
\mbuc`tur`! se plânse ea.

La un semn f`cut de Elliot, Lionel le aduse o tav` cu dou`
cafele.

– V` mul]umesc, domnule Suire. A fost delicios, \i
mul]umi c`lduros Giliane.

– Totdeauna la dispozi]ia dumneavoastr`, spuse el
str`lucind de bucurie.

„Farmecul ei este \ntr-adev`r natural“ gândi Elliot, studi-
ind-o pe furi[.

Ea avea pentru fiecare un zâmbet [i o remarc` ama-
bil`, pentru c` fiecare o interesa. O adev`rat` demo-
crat`.
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„Nici m`car nu \ncerc s` lupt \mpotriva atrac]iei pe care
o simt pentru ea, recunoscu \n sinea lui. La  urma urmei, de
ce ar fi r`u s` am o leg`tur` cu ea?“

Aparent, nu va fi prima oar` pentru ea. Iar Adèle nu era
geloas`. Când discutaser` despre c`s`torie, nu puseser`
nici unul nici cel`lalt condi]ii.

– S` mai a[tept`m un an, \i sugerase Adèle. {i dac`
aceast` idee ne va surâde [i atunci, vom fixa data.

Niciodat` nu simulaser` pasiunea. Se \n]elegeau bine,
doreau s` aib` copii [i credeau cu toat` sinceritatea c` la
treizeci [i cinci [i respectiv treizeci [i trei de ani nu vor mai
g`si perfec]iunea.

|n fa]a chipului frumos [i fericit al Gilianei, el sim]i c` i
se strânge inima. Elliot [tia c`-[i luase fa]` de Adèle un anga-
jament pe care-l va onora.

Sub privirea lui fix`, Giliane \ncepu s` nu se mai simt` \n
largul ei.

– Am gura strâmb`? \l \ntreb` ea.
– Merge [i a[a cum e, \ncerc` el s` glumeasc`. E[ti gata

de plecare?
„Ce a[tept de la el?“ se \ntreb`  ea, \n timp ce Lionel f`cea

nota de plat`.
Ar fi fost bine s` [tie de pe acum, pentru c`, dac` nu avea

grij`, se va l`sa antrenat` \ntr-o aventur`. Fiindc` se p`rea
c` Elliot dorea o aventur`, pe când la ea era vorba de senti-
mente. {i cum se vor sfâr[i, \n acest caz, lucrurile pentru ea?

*
*       *
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Când se oprir` \n fa]a pavilionului pe care-l ocupa
Giliane, tân`ra tot nu reu[ise s` ia o hot`râre. Elliot \i va
cere \n mod sigur permisiunea s` intre. Ce-i va r`spunde ea?

|ntoarcerea se f`cuse \n t`cere. Fu aproape un [oc pen-
tru ea când el \i declar`, oprind motorul:

– O s` plec la Dallas pentru câteva zile. Po]i s` te
folose[ti de ma[ina mea \n absen]`, dac` dore[ti.

„Nu, nu pleca!“ spuse ea \n gând, uimit` de o hot`râre
atât de rapid`.

– Distreaz`-te bine \n acel mare ora[! Eu prefer s` tr`iesc
lini[tit` la ]ar`, r`spunse ea c`scând ostentativ, \ndat` ce-[i reveni.

Privindu-l cu coada ochiului, \[i d`du seama c` Elliot era
interesat mai mult de fizicul ei decât de remarcile f`cute. {i
\n special de buze.

– Ne-am mai \mbr`]i[at o dat` ast`zi. Tehnic, spuse el ca
[i cum continuau o conversa]ie.

– Tehnic?! exclam` ea cu r`suflarea t`iat`.
– Da. A l`sat de dorit. {i mie nu-mi place s` las lucrurile

pe jum`tate f`cute, [opti el cuprinzându-i ceafa \n podul palmei.
F`r` s` se gr`beasc`, \i atinse gura cu buzele. Blânde]ea

lui era total diferit` de \nfl`c`rarea din ajun. Buzele lui for-
mulau ni[te \ntreb`ri mute [i-i \ncredin]au ni[te secrete pe
care nu le cuno[tea nici m`car el.

|ncetul cu \ncetul, Giliane \ncepu s` tremure \n timp ce
ochii i se umezir` de lacrimi. Nu [tiuse pân` acum c` o
s`rutare poate fi la fel de dulce ca o serenad`. Pl`cerea asta
necunoscut` \i smulse un geam`t surd, \n timp ce ea se
\ndep`rta de el oftând. Pe chipul lui se a[ternu mirarea, ca
[i cum nu era sigur de ceea ce se \ntâmpla. Tân`ra zâmbi.

UN GENTLEMAN DIN SUD 81



– Cred c` \ncepi s` m` iube[ti.
Aerul lui mirat se transform` \n \ncruntare [i el o lu` din

nou \n bra]e.
– Nu spune prostii.
Urm`torul s`rut \i trimise prin vene un curent electric

care-i \nfierbânt` sim]urile.
„Pred`-te“, \i spunea s`rutul lui.
F`r` s`-i lase buzele, el o trase pe genunchi. Acum Giliane

se g`sea prins` \ntre el [i volan. S`rutul lui se f`cu mai pro-
fund; \ncepu s` exploreze cu limba gura care i se oferea.

Strâns` cu putere \ntre bra]ul care-i \nconjurase corpul [i
pieptul puternic care-i strivea sânii, Giliane gemu [i se lipi
[i mai mult de el. Mâna ei se \ncurc` printre nasturii c`m`[ii
\nainte de a reu[i s`-i mângâie pielea.

– Ce naiba, exclam` el cu asprime, \ncruntându-se, o fi
[i cu preten]ia asta c` trebuie s` te iubesc!

Giliane nu-l \n]elegea. De ce faptul c` o dorea p`rea s`-l
chinuiasc` atât? F`r` s` [tie ce s`-i r`spund`, ea \l privi.

– Am motive s` n-o fac. Dar dac` te mai s`rut o dat`,
n-o s` m` mai opresc.

„M` dore[te, dar nu m` iube[te“ gândi ea.
{i brusc  i se f`cu fric`. A consim]i s`-i \ndeplineasc` dorin]a

era prea riscant. La \nceput plecaser` pe acela[i drum dar pe par-
curs urmaser` c`i diferite. Scuturând din cap, ea se d`du \napoi.

– Atunci s` ne oprim imediat.
– De ce, Giliane? spuse el luând-o de bra].
Ea \l fix` o clip`, \nainte s` ridice din umeri

descump`nit`. Cum ar fi putut s`-i spun` c` ea \l iubea [i nu
voia s` sufere din cauza asta?
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– Fiindc`... [opti ea.
– {tii c` sunt departe de a te dispre]ui.
– Da, dar acum te dispre]uie[ti pe tine fiindc` te sim]i

atras de mine.
Gura lui Elliot se crisp` [i ea \n]elese cu triste]e c` avu-

sese dreptate. El \i l`s` bra]ul \ncet, cu un oftat descurajat. 
– Noapte bun`, Elliot, [i-]i mul]umesc pentru cin`, rosti

ea cu demnitate \n timp ce cobora din ma[in`.
Dup` cum putuse Elliot deja s`-[i dea seama, emo]ia o

f`cea vulnerabil`. {i v`zând-o a[a, se sim]i cuprins de o ciu-
dat` sl`biciune. Când ajunse la u[a pavilionului, Giliane
auzi trântindu-se portiera [i zgomotul pa[ilor lui pe pietri[.
Se \ntoarse speriat`, nefiind sigur` c` va fi \n stare s`-l
resping` din nou. El \i zâmbi.

– Sully mi-a spus s` nu m` culc niciodat` când sunt
furios.

– Eu nu sunt furioas`.
– Nici eu. Nu pe tine, \n orice caz.
– Atunci pe cine, Elliot?
– O s`-]i spun \ntr-o bun` zi. Când o s`-mi rezolv

problema, rosti el cu un aer trist.
|n]elegând c` nu va afla mai multe, tân`ra femeie \l privi

cu aten]ie. Lui Elliot \i venea greu s`-[i deschid` sufletul \n
fa]a cuiva. O mângâie cu blânde]e pe obraz.

– Pe curând, peste o s`pt`mân`, spuse el adresându-i
acel zâmbet cuceritor, pe care p`rea s`-l p`streze pentru
ocaziile speciale.

|n timp ce Elliot se \ndep`rta, ea \i f`cu semn cu mâna.
Dac` \n acea clip` el i-ar fi cerut s` r`mân`, ea ar fi acceptat.
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Capitolul 8

A[ezat` la biroul ei, Giliane se  uita pe fereastr` la copacii
nemi[ca]i.

„Nici m`car vântul nu bate aici“ \[i spuse ea.
Dac` nu \ncepea s` plou`, atmosfera va deveni de neres-

pirat, a[a c` va trebui s` dea drumul la instala]ia de climati-
zare.

|n ultimele zile petrecuse mult timp cu Everett Escudier:
jucaser` [ah, \l \mpinsese cu scaunul rulant prin gr`din` [i
chiar jucase rolul de gazd` la câteva dineuri. Luase intervi-
uri lui Joel Courville [i Claire Doucet [i-l vizitase zilnic pe
Sully de la care aflase o groaz` de lucruri. Dar nici acum nu
[tia ce direc]ie va trebui s` urmeze articolul ei. Pentru
moment nu avea o idee principal` de urmat.

Dând la o parte hârtiile, scoase dintr-un sertar articolul
pe care-l scrisese la \nceput, dup` cum se \n]elesese cu
Elliot. Citi un paragraf ici, unul colo, [i decise, ca de fiecare
dat` când \l parcurgea, c` era \ntr-adev`r bun.



{i totu[i, n-o satisf`cea. Era prea u[or s` scrie cli[eele
obi[nuite despre Sud: c`ldura, umiditatea, insectele, accen-
tul local. O cut` \i ap`ru \ntre sprâncene. Ceva lipsea din
aceast` descriere. {i o s` descopere ea ce!

Nu ast`zi, bine\n]eles. Fiindc` era prea cald. |mpingând
scaunul, se duse pân` la u[`  ca s` priveasc` printre arbori
aerul care se v`lurea din cauza c`ldurii. |n sinea ei,
recunoscu c`-i lipsea Elliot.

De fapt, \i lipsea \ngrozitor de mult. |n punctul \n care
ajunsese, nici nu-i mai p`sa dac` o iube[te sau nu.

Oare absen]a lui o \mpiedica s` lucreze? {i ce se va
petrece la \ntoarcerea lui? Iar discu]ii \n contradictoriu? Noi
\nfrunt`ri?

|n mod sigur. El detesta ideea de a se sim]i atras de cine-
va atât de diferit de el. Dar, \n acea zi petrecut` la New Ibis,
p`ruse un cu totul alt b`rbat. Poate c` [i ea \i lipsea?

Spiritul ei vagabonda \n jurul lui Elliot, când z`ri o
siluet` care venea din direc]ia re[edin]ei familiale. O
tân`r` \nalt` [i sub]ire, cu p`rul ca focul. Când se mai
apropie, Giliane v`zu c` purta o rochie din pânz` bej
cu un motiv geometric negru, sandale cu tocuri \nalte
[i o p`l`rie de pai foarte [ic. S-ar fi zis c` e un foto-
model.

Tân`ra \[i agit` bra]ul \n direc]ia ei [i Giliane \i r`spunse.
Când se mai apropie, imaginea de model disp`ru pentru a
l`sa locul unei fe]e pistruiate, cu ochii verzi [i un surâs
c`lduros pe buze.

– Bun`, probabil c` e[ti Giliane! Eu sunt Adèle Latour,
spuse aceasta din urm`, \ntinzându-i mâna.
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„Prieten` de familie, sau poate mai mult“, gândi Giliane,
\n timp ce o invita s` intre.

– Cred c` ne vom sim]i mai bine pe verand`. N-am dat
drumul la aerul condi]ionat.

Adèle, care se a[ezase deja pe un fotoliu de r`chit`, f`cu
ochi mari.

– De ce? Sunt cel pu]in patruzeci de grade afar`.
Giliane se a[ez` lâng` ea, ridicând din umeri.
– Se zice c` sunt excentric`.
– {i tu? pufni Adèle \n râs. Toat` via]a mi s-a repetat asta.
Dup` ce-[i scoase p`l`ria, ea relu` cu viclenie:
– Am aflat c` Everett e \ndr`gostit.
Dup` felul cum \[i rotea ochii, Giliane \n]elese c` era

vorba despre ea.
– M-am gândit c` a[ face bine s` v`d cu cine am de-a face,

fiindc` asta prive[te [i viitorul meu.
Giliane o privi cu un aer \ntreb`tor.
– O s` ne fii na[` când Elliot [i cu mine ne vom c`s`tori?

o \ntreb` ea zâmbindu-i cu gura pân` la urechi.
Giliane se sim]i ca [i cum cineva \i d`duse un pumn \n

stomac. Elliot o s` se \nsoare cu Adèle! Deci nu exista nici o
[ans` ca s-o iubeasc` vreodat`.

Nimic uimitor deci c` se luptase \mpotriva atrac]iei pe care o
sim]ea pentru ea. Cum de nu-i venise asta pân` acum \n minte?

„Fiindc`, \[i r`spunse singur` \n gând, el nu se comport`
ca un viitor so]. {i de ce nu mi-a spus?“

Trecur` câteva secunde pân` când ea s`-i r`spund`
printr-un „Oh“, gol de orice sens, cu speran]a c` durerea nu
i se putea citi pe chip.
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– Elliot nu ]i-a spus?
|ncercând cu disperare s` r`mân` loial`, Giliane cl`tin`

din cap.
– N-avea nici un motiv s-o fac`. Noi doi am \ncheiat doar

o \n]elegere.
Adèle ridic` din sprâncene, ne\ncrez`toare.
– Sau mai degrab` un pariu copil`resc. De genul: „Tu nu

[tii s` scrii. Ba da, [tiu. Dovede[te-o. De acord!“
Adèle pufni \n râs, atât de bine reu[ise Giliane s` redea

totul.
– A[a e Elliot, se mul]umi ea s` spun`.
– Da?! Pare \ntotdeauna atât de lini[tit.
– Nu l-ai cunoscut când avea cinci ani!
– Dar tu? o \ntreb` Giliane cuprins` de gelozie.
– |l cunosc de când m-am n`scut. El avea doi ani. Bietul

de el, l-au târât [i la botezul meu!
Ideea unui Elliot \n miniatur`, plictisit [i \mbufnat, \i

smulse un zâmbet Gilianei, \n timp ce Adèle izbucni \ntr-un
râs spontan.

– Noi dou` o s` devenim prietene, declar` ea dup` ce
redeveni serioas`.

– |n acest caz, dau drumul la aerul condi]ionat. {i o s`-]i
ofer ni[te ceai cu ghea]`. Vino \n cas`!

Dup` câteva clipe, erau instalate \n camer`, cu câte un
pahar \n mân`.

„N-o s` m` gândesc la ea ca la logodnica lui Elliot ci doar
ca la o prieten`“ \[i spuse Giliane.

A[a c` \[i mu[c` limba când puse urm`toarea \ntre-
bare:
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– Tu [i Elliot, a]i fost \ntotdeauna \ndr`gosti]i unul de cel`lalt?
|nainte s`-i dea r`spunsul, Adèle reflect`.
– |ndr`gosti]i? Hmm. Nu [tiu dac` e cuvântul potrivit. |l

iubesc pe Elliot, bine\n]eles, dar...
F`cu o pauz` \nainte s` continue:
– Avem totul \n comun. Vom fi ferici]i \mpreun`, [tiu

asta fiindc` \ntotdeauna am fost. {i c`s`toria noastr` va face
pl`cere multor persoane. |n acest caz, cine mai are nevoie
de pasiune?

„Elliot“, r`spunse o voce mic` \n capul Gilianei care se
bucur` s` aud` descrierea „clinic`“ pe care o f`cuse Adèle
sentimentelor ei. Putea deci s` mai trag` pu]in` speran]`.

– Mi s-a spus c` e[ti agent imobiliar, zise ea ca s`
schimbe subiectul.

– |n teorie, dar \n realitate m-am s`turat. N-am nevoie de
bani. De fapt nu sunt bun` de nimic.

– Nu-i adev`rat, protest` imediat Giliane.
– E[ti foarte amabil`, s` [tii, r`spunse Adèle strâmbând

ironic din nas.
Apoi, pe un ton diferit, vulnerabil [i vinovat, ea continu`:
– De fapt, mi-am dorit \ntotdeauna s` desenez

\mbr`c`minte. Dar nu [tiu dac` sunt \n stare. {i
Dumnezeu [ie ce-ar spune Elliot. |mi imaginez... \n
co[marurile mele.

– Dup` câte v`d eu, ai un anumit fler \n domeniu,
r`spunse Giliane, dornic` s` evite o discu]ie despre Elliot.

– Cu tine a[ face minuni.
– Nu fi atât de sigur`! au \ncercat [i al]ii. Cu mine n-ai

nici o speran]`. Mie \mi plac hainele comode [i banale.
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– Banale ca un fel de artificii, da! Hai, spune, nici m`car
o rochie de sear`? Nu exist` nici un b`rbat pe care ai vrea
s`-l la[i cu gura c`scat`?

– Nu, spuse ea, \ndreptând un gând spre Elliot.
– Ar trebui s` fie turcoaz, relu` Adèle, f`r` s` ]in` cont de

r`spunsul ei. Din saten sau o m`tase grea.
– N-am purtat niciodat` aceast` culoare.
– Bine\n]eles. Toate femeile de pe p`mânt te-ar ur\. Dar

mi-ar pl`cea s`-]i desenez o asemenea rochie pentru o
ocazie special`.

|i surâse [i s`ri de pe scaun pentru a o lua de mân`.
– Sunt invitat` s` cinez la New Orleans. Vino cu mine s`

cump`r`m materialul, spuse ea tr`gând-o pe Giliane spre
u[`.

– Adèle, nu pot, spuse ea oprindu-se brusc. I-am promis
lui Elliot c` nu m` duc \n ora[.

– Aiureli! Trebuie s` \nve]i s`-i rezi[ti unui b`rbat, fiindc`
altfel te va c`lca \n picioare.

Deschizând dulapul, scoase o rochie [i ni[te sandale cu
tocuri \nalte.

– Nu discuta niciodat`. ~sta e secretul. Zâmbe[te [i f` ce
vrei tu. Unde ]i-e geanta?

*
*       *

|n fa]a casei paznicului, Giliane cobor\ geamul.
– La revedere, Sully. Plec s` cinez cu Adèle.
Acesta se \ncrunt`, cu un aer b`nuitor.
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– Unde v` duce]i, domni[oar` Adèle?
– La New Orleans. O s` ne \ntoarcem târziu.
– Mi-ar p`rea r`u s` pierzi pariul, Giliane. Dac` te duci,

o s` fiu obligat s`-i spun lui Elliot.
Ochii Gilianei scânteiar`.
– Spune-i. {i cu ocazia asta, spune-i din partea mea [i

ce s` fac` cu blestematul lui de pariu. Dac` el se distreaz`
la Dallas, eu de ce-a[ sta aici ca s` miros parfumul magno-
liilor?

– Nu cred c` se distreaz` atât de bine, relu` cu blânde]e
Sully. Dar ceea ce conteaz` este c` voiai s` dovede[ti ceva [i
c` ]i-ai dat cuvântul.

G`sise cuvintele care trebuiau.
Câteva minute mai târziu, Giliane st`tea pe alee, cu

rochia [i sandalele \n mân`, privind cum dispare ma[ina
Adèlei.

Lovi cu piciorul \n p`mânt, gata s` plâng`. |n]elegea
dintr-o dat` cât de mult \i lipseau prietenii de vârsta ei, cât
de ap`s`toare erau c`ldura, praful [i insectele.

– Nu fi sup`rat`, Giliane, doar nu e pe vecie. R`mâi s`
cinezi cu mine \n seara asta. Am crevete proaspete.

Ar fi preferat s` r`mân` \mbufnat`, dar comise gre[eala
s` priveas` \n ochii lui c`prui. Erau atât de binevoitori \ncât
un zâmbet ap`ru \ncetul cu \ncetul pe buzele ei.

*
*       *
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„Nu mi-a zis c` trebuie s`-i [i cur`]“ gândi ea ceva mai
târziu, l`sând s` cad` \nc` o carapace \n c`ldare.

– Tu i-ai pescuit, Sully? se interes` ea.
– Eu? Eu nu pescuiesc. Marc Soileau mi le-a adus, dar

[tiu sigur c` Elliot i-a spus.
– Tu [i Elliot ave]i grij` unul de altul, nu-i a[a?
– Eu aveam grij` de el când era mic [i acum are el grij`

de mine.
|ntrerupându-se din cur`]at, Giliane \[i \ntoarse privirea

spre el, avid` s` mai afle ceva despre Elliot. Dac` l-ar
\n]elege mai bine, poate c` ar suporta mai u[or faptul c`
n-o iube[te.

Con[tient de interesul ei, Sully continu`:
– Este cel mai bun din familia Escudier. Domnul Albert

era bun, la fel [i domnul Everett. Se ocupau bine de oameni
[i p`mânturi, dar nu cum o face Elliot. Lor le-ar fi fost team`
c` se \njosesc vorbindu-le oamenilor de rând sau interesân-
du-se despre problemele lor de zi cu zi. Dar lui Elliot nu-i
este fric` de nimic. El vegheaz` asupra mla[tinii fiindc` o
iube[te. Din tot sufletul. 

Vocea lui era plin` de mândrie.
– |n parte, asta mi se daroreaz` [i mie. Eram unchiul

lui din mla[tin`. Eu n-am avut niciodat` copii. El a
umplut un gol din sufletul meu, cred c` ]i-am mai spus
asta.

– Tu i-ai f`cut barca? \l \ntreb` ea având o intui]ie.
– Eu, zâmbi el. Când a \mplinit doisprezece ani.
– |n timpul acestor ani, l-ai \nlocuit oarecum pe tat`l lui.
Sully d`du din cap.
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– Nu. Mai degrab` am fost mama lui. Mama lui a murit
de tân`r`. Dar  tat`l lui e tat`l lui. Elliot [i el se asem`n`
mult, [i din cauza asta se [i ceart`, afl` asta de la mine.
Ultima lor disput` a fost \n privin]a nepo]ilor. Elliot \[i
ador` tat`l [i atunci \ncearc` uneori s`-i fac` pl`cere \ntr-un
fel \n care n-ar trebui. 

O privi repede pe Giliane, temându-se c` a spus prea
mult. Apoi \[i limpezi vocea.

– La munc`, feti]o. N-am terminat \nc`.
– S` [tii c` astea se pot cump`ra [i de la magazin, \n cutii

mici, gata preg`tite, spuse ea zâmbind.
|ntorcându-se spre chiuvet`, Sully morm`i ceva de

ne\n]eles.

*
*       *

}inându-se cu mâinile de burt`, Giliane privea la
pu]inele crevete care mai r`m`seser` din enorma cantitate
preparat`. Sully era un adev`rat as al buc`t`riei. Le fierbea
cinci minute  \ntr-un amestec de bere, l`mâie, usturoi,
ceap`, piper [i sare.

– Acum \n]eleg de ce nu le cumperi la cutie. De acum
\nainte o s` le preg`tesc [i eu a[a, remarc` ea.

Din fa]a casei, Elliot o privi pe Giliane cu aceea[i dorin]`
pe care o provoca \ntotdeauna \n trupul lui. Lucrase ca un
nebun la Dallas pentru a se  putea \ntoarce cât mai repede
posibil. Fiindc` nu era \n stare s` nu se gândeasc` la ea,
\ncercase s` se conving` c` devenise o obsesie de care va
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sc`pa dac` ar avea o leg`tur` cu ea. |n cele din urm`, tre-
buise s` recunoasc` faptul c` era mai mult decât atâta [i c`
o aventur` cu ea nu va fi o simpl` escapad`.

Era \ndr`gostit de Giliane dar nu era convins c` aveau
\n viitor \n comun. O leg`tur` cu ea ar face pur [i simplu
imposibil` via]a pe care o „planificase“ \mpreun` cu
Adèle. |[i imagina cum f`cea turul propriet`]ii \n com-
pania Adèlei, superb \mbr`cat`, \nso]i]i de câinii lor [i
de unul sau doi copii bine crescu]i. {i-ar surâde, \ncân-
ta]i de petrecerea pe care urmau s-o dea chiar \n acea
sear`.

Când \ncerca s`-[i reprezinte via]a \mpreun` cu Giliane,
nu vedea decât ni[te imagini confuze, cu cear[afuri mototo-
lite, trupuri strâns \mbr`]i[ate, ochi cenu[ii care reflectau
bucuria sau o triste]e profund`. O vedea urcându-se \n
avion, de unde admira mun]ii \nal]i acoperi]i ve[nic de
z`pad` sau lacuri nesfâr[ite.

„Giliane o s` m` distrug`“, gândi el scuturând din cap.
Trebuia cu orice pre] s` dea uit`rii toate aceste gân-

duri, motiv pentru care nu trebuia s` mai r`mân` aici ca
s-o priveasc`. Cel mai rezonabil era s` plece repede
acas`.

Urc` sc`rile \n fug`, renun]ând s` fie rezonabil.
– Dup` câte v`d, am sosit la fix.
F`r` s` fi avut timp s`-[i ascund` bucuria, Giliane se

\ntoarse spre u[`.
– Salut, Sully, spuse el intrând, dar cu ochii la Giliane.
– Salutare! morm`i Sully.
– Giliane, continu` Elliot dând din cap.
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– Bun` seara, Elliot, spuse ea cu r`ceal`. Te-ai \ntors cu
o zi mai devreme decât era prev`zut, nu-i a[a?

– Da, am reu[it s` termin mai repede decât crezusem
ini]ial.

Nu se putea \mpiedica s-o priveasc`. Bra]ele [i picioarele
ei bronzate contrastau cu \mbr`c`mintea alb`. P`rul blond
era prins \ntr-o coad` de cal, ca de obicei. Nu purta nici o
bijuterie [i nici n-ar fi avut nevoie de ea. Giliane era fru-
muse]ea \n starea ei pur`.

Dup` ce privirea lui trecu de la unul la altul, Sully \[i
drese glasul.

– O s` m` duc s`-i dau lui Denis restul de creve]i.
Pute]i s` sta]i de vorb` [i aici, dac` vre]i, dar nu
uita]i s` stinge]i lumina când pleca]i. M-ai auzit,
Elliot?

Acesta d`du din cap c` a priceput [i se a[ez`.
– Noapte bun`, Sully. |]i mul]umesc pentru cin`. O s`

sp`l eu vasele, murmur` tân`ra femeie.
U[a se \nchise \n urma b`trânului.
Giliane strânse farfuriile ca s` le pun` \n chiuvet`.

T`cerea se f`cu din ce \n ce mai ap`s`toare. Nu mai rezist`
[i-l \ntreb`:

– {i cum a fost c`l`toria?
– Lung`, f`cu el laconic, nep`rând s` aib` chef de con-

versa]ie.
Giliane d`du drumul la ap` [i se concentr` asupra

vaselor. O s`-i pomeneasc` singur de Adèle? Giliane a[tept`,
pentru a-i l`sa [ansa de a aborda el subiectul. Cum Elliot nu
spuse nimic, se impacient`:
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– Am \ntâlnit-o pe logodnica ta. E \ncânt`toare.
Curioas` de a-i vedea reac]ia, arunc` o privire peste

um`r. Un mu[chi \i zvâcnea pe obraz. Doar atât.
– S-a \ntors de la Atlanta?
– {tie c`, din când \n când, te mai s`ru]i [i cu alte

femei?
Scaunul de sub el scâr]âi când Elliot s`ri \n picioare.
– Nu m` s`rut cu alte femei. Doar cu tine. Faptul c` m`

atragi nu e un secret.
Râse scurt.
– Numai c` e mai  mult decât atât. E o obsesie.
Ea \l privi, sim]ind c`-i tremur` mâinile.
– Ascult`, Giliane. Cred c` invita]ia mea a fost o mare

gre[eal`. Dac` vrei s` pui cap`t acestei experien]e, o s` te
\n]eleg.

Ideea c` ar putea pleca de aici o \ngrozi. Chiar dac` el
n-o putea ]ine \n bra]e, chiar dac` n-o putea iubi, faptul
c`-l avea lâng` ea \nsemna mare lucru pentru Giliane.

O suferin]` de nesuportat \i sfâ[ia inima.
„Nu pot s` plec. El n-o iube[te pe Adèle, dar o s` se

\nsoare cu ea. Ea nu-l iube[te. {i eu nu vreau s` plec.“
|n afara dragostei pe care o purta acestui b`rbat, mai

era [i altceva care o obliga s` r`mân` aici? Se rev`zu
a[ezat` \n fa]a mesei de lucru, \ncercând s` descopere
un fir care s` reuneasc` elementele pe care le adunase
deja.

|n felul ei, era la fel de \nc`p`]ânat` ca Elliot [i, inde-
pendent de dragostea pe care i-o purta, trebuia s`-i
r`spund` la \ntreb`rile pe care [i le pusese \n ultimele zile.
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– Nu, r`mân, dac` nu te deranjeaz`. Poate c` va fi mai
bine s` ne evit`m, dar mi-ar pl`cea s` mai r`mân câtva timp
\n acest loc, pentru a continua s` lucrez.

Cu un oftat de u[urare, ie[it din adâncul pieptului, Elliot
cl`tin` din cap.

– Termin` cu vasele [i o s` te conduc.
{i Giliane nu avu puterea s` spun` nu.

*
*       *

Dup` câteva minute, mergeau um`r la um`r pe drum.
Acum c` discutaser` deschis, o u[urare dureroas` se insta-
lase \ntre ei.

Sub picioarele lor, pietri[ul scâr]âia monoton. 
– De când e[ti logodit cu Adèle?
– De [ase luni.
– Vrei s`-mi vorbe[ti despre asta?
{tia c` r`spunsul lui o s`-i fac` r`u.
– Am crescut \mpreun`. Ta]ii no[tri au fost prieteni din

copil`rie. Tat`l ei are o ferm` la câ]iva kilometri de aici.
Adèle [i cu mine ne-am iubit dintotdeauna. |ntr-o zi – cred
c` aveam opt ani – tat`l meu  m-a amenin]at c` m` trimite
la internat dac` n-o s` consacru mai mult timp studiului, \n
loc s` bat mla[tina. M-a \nchis \n cas` o s`pt`mân` \ntreag`.

– La lumina felinarelor?
Giliane v`zu ap`rând un surâs fugar pe buzele lui.
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– Adèle s-a strecurat \n cas`, nu cu un c`]elu[ ci cu doi,
pentru a m` consola. Bine\n]eles c` tata a s`rit pân` \n tavan
de nervi [i m-a mai ]inut \nchis \nc` o s`pt`mân`. Dar mi-a
fost indiferent, fiindc` \mi l`sase c`]elu[ii. N-a[ fi putut
rezista f`r` Adèle.

O privi, vrând s` fie sigur c`-l \n]elege.
– O ador` [i vrea neap`rat s` aib` un nepot \nainte de a

muri. Am treizeci [i cinci de ani, deci sunt prea b`trân pen-
tru a cunoa[te pasiunea. Adèle [i cu mine ne potrivim. Vom
duce o via]` convenabil` \mpreun`.

Giliane v`zu, u[urat`, c` s-au apropiat de pavilionul ei.
Voia s` stea \ntr-un col] [i s`-[i ling` r`nile.

– |mi place Adèle, spuse ea cu o voce slab`.
– {i mie.
– Elliot, de ce nu mi-ai vorbit despre ea?
{i el \[i pusese, nu o dat`, \ntrebarea asta.
– Presupun c` n-am avut chef s` pun etichete pe

lucruri.
– {i dac` n-o s` pui o etichet` pe aventura noastr`, ea ar

r`mâne f`r` consecin]e.
– N-am zis c` am dreptate. Tot ce s-a \ntâmplat \n leg`tur`

cu tine [i cu mine n-are nici o logic`. De fapt, credeam c` nu
are nici o importan]` pentru tine. Iar Adèle [tie c` nu sunt
un pustnic. Nu se a[teapt` la fidelitate din partea mea. 

– Ce practic! [opti Giliane.
„Nu sunt \ndr`gosti]i unul de cel`lalt [i Everett o s` aib`

[i alte decep]ii. De ce trebuie eu s` m` sacrific \n numele
unui sim] al datoriei complet demodat?“ gândi ea.

|n fa]a pavilionului, se \ntoarse spre el.
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– E[ti sigur c` nu vrei s` ai o leg`tur` cu mine?
– Sigur, spuse el. N-ar fi o aventur` de o noapte. Ar fi o

r`sturnare brutal` ]i total` a vie]ii mele. {i a Adèlei.
– Adèle nu e \ndr`gostit` de tine, [tii asta.
Punându-[i mâinile pe umerii ei, el pronun]` cu o voce

joas`, amenin]`toare:
– Exist` dragoste [i dragoste. O iubesc pe Adèle.
Impasibil`, Giliane \i privi fa]a, aflat` atât de aproape de

a ei.
– {i eu? Pentru mine ce sim]i?
Un mu[chi tres`ri din nou pe obrazul lui. Mâinile lui

alunecar` de pe umeri pe piept unde se oprir`.
Giliane \[i ]inu r`suflarea. Nevoia ei de a-l provoca pieri.

R`m`sese doar pasiunea.
– Nebunie. Cu tine \nnebunesc de tot.
O strânse o clip` la piept, apoi se desprinse [i se

\ndep`rt` imediat.
– Elliot, \l implor` ea.
– Ce e? o \ntreb` el aruncându-i o privire peste um`r.
Cuvintele nu se auzir`, dar el [tiu: Giliane voia ca el s`

r`mân`. B`rbatul cl`tin` \ncet din cap.
– Nu sunt chiar atât de nebun.
{i \n timp ce se \ndep`rta \n noapte, ea \l auzi formulând

aceast` amar` precizare:
– Pentru moment.
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Capitolul 9

|ntr-o diminea]`, \n timp ce Giliane scria, o ma[in` se
opri \n fa]a pavilionului ei. Portiera se trânti [i Adèle strig`,
chiar \nainte de a intra.

– Ei, Giliane, trateaz`-m` cu o cea[c` de cafea [i a[teapt`-te
s` ai un [oc.

Cu un sentiment de vinov`]ie, tân`ra femeie \[i mu[c`
buzele, dar zâmbetul Adèlei era sincer [i amical. Aceasta
intr` [i deschise pe canapea un pachet din care ie[ir` metri
[i metri dintr-un saten str`lucitor de culoare turcoaz.
Giliane r`mase cu gura c`scat`.

– E splendid! Nu-mi puteam reveni când l-am v`zut. E
perfect! exclam` Adèle.

– E frumos, spuse Giliane trecându-[i mâna peste material.
– Frumos?! Pu]in spus. E o splendoare, e admirabil!

Dezbrac`-te repede, vreu s`-l drapez pe tine pentru a hot`r\
croiala.

Giliane o ascult` [i Adèle o \nf`[ur` \n material.



– Un decolteu mare, cred, morm`i ea, având \n vedere
silueta ta, pentru care de fapt te detest. V`d un corsaj mulat,
cu bretelu]e. |n rest, jupa pân` la genunchi, cu o cr`p`tur`
\ntr-o parte. Cu o vest` mic` gen taior pentru ca toat` lumea
s` cad` lat`, pe o raz` de câ]iva kilometri, când o s` ]i-o
sco]i.

Satisfac]ia mali]ioas` din vocea ei o f`cu s` zâmbeasc` pe
Giliane.

Sco]ându-[i trusa, Adèle se apuc` de lucru. Acele \i
ie[eau din gur` ca ni[te must`]i.

– I-am vorbit lui Elliot despre tine, spuse ea.
Giliane tres`ri [i Adèle \[i ridic` ochii.
– Dac` o s` te \nro[eti a[a când o s-o \mbraci, nici n-o s`

ai nevoie s` te fardezi. Hai, vreau s` [tiu exact ce se \ntâmpl`.
Giliane se sim]i paralizat` exact ca un copil vinovat, de[i

nu avusese nici o remu[care când \ncercase s`-l seduc` pe
Elliot.

– Ce-a zis? \ntreb` ea.
– Oh, tot ce trebuia. A vorbit despre viitorul nostru

comun, a sugerat chiar s` alegem o zi pentru c`s`toria noas-
tr`, lucru pe care nu l-a f`cut niciodat` pân` acum.
Decisesem s` nu fix`m o dat` decât dup` un an de gândire.

– Deci, totul e \n regul`...
– Doar nu sunt nebun`, replic` Adèle iritat`. N-am v`zut

\n via]a mea un b`rbat atât de trist \n timp ce vorbe[te
despre fericirea lui viitoare.

– Ei bine, spuse Giliane dup` o ezitare, el nu m` vrea,
dar... ne sim]im atra[i unul de cel`lalt. Mi-a spus c` tu
\n]elegi.
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– |ncerc. Vrea s` ias` cu tine?
– Adèle, nu! Te iube[te!
Oftând, aceasta din urm` se a[ez` pe vine.
– {i eu \l iubesc, spuse ea cu un râs \ntristat. Ciudat e

faptul c` mi se pare seduc`tor, acum când s-a \ndep`rtat de
mine...

– Adèle...
Ea o \ntrerupse cu asprime.
– Tu ce sim]i?
Ridicând bra]ele, Giliane schi]` un zâmbet

tremur`tor.
– Nu! spuse Adèle. |mi face r`u s` te v`d privindu-m` ast-

fel. |n plus, ad`ug` ea reluându-[i lucrul, poate c` e exact
impulsul care-mi trebuie.

F`r` s-o priveasc`, se ridic` pentru a se \ndrepta spre
fereastr` [i i se adres` Gilianei, stând cu spatele.

– Am scris unor case de mod`, am trimis desene. Este
lucrul cel mai excitant pe care l-am f`cut vreodat`.

– Adèle, o s` plec! exclam` Giliane disperat`.
Cu ochii str`lucitori, Adèle se \ntoarse cu fa]a spre

ea.
– Nu. Nu vreau! Giliane, ]i-am povestit despre planurile

mele fiindc` eu credeam c` o s` m` \n]elegi. Nu vreau s`
pleci. Trebuie s` descoperim care este adev`rul.

Dup` o pauz`, ad`ug` \ncet:
– Poate c` vei fi mai bun` pentru el decât mine.
Gândindu-se la pasiunea pe care o \mp`r]ise cu Elliot, la

chipul lui când valsaser` \mpreun` pe trotuarul din New
Ibis, ea d`du din cap.
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– Poate.
Brusc, tr`s`turile Adèlei se luminar` \ntr-un surâs

c`lduros [i \ntinse mâna spre Giliane. Aceasta o strânse
\ntre ale ei.

– Cine e cea mai bun` câ[tig`. Mi-ar pl`cea s` se termine
bine pentru amândou`, spuse ea.

– Am impresia c` a[a va fi. Cu adev`rat.
Adèle avea dreptate. Se va bate pentru Elliot, dar nu

dup` regulile lui. Va ac]iona conform propriilor ei reguli.

*
*       *

|n aceea[i sear`, cam pe la ora nou`, Elliot \mbr`c`
ni[te haine comode [i ie[i. Ziua fusese infernal` din cauza
tat`lui lui care-l tot \ntrebase despre Adèle \n timpul
prânzului.

F`r` s` se gândeasc`, ajunse la pavilionul Gilianei, b`tu
ner`bd`tor la u[` [i intr`. Tân`ra scria la ma[in`.

– Vino, \i spuse el. Mergem la pescuit.
Un zâmbet pe care nu [i-l putu ascunde lumin` chipul

tinerei femei.
– Ia te uit`, a venit „]`r`noiul“, spuse ea izbucnind \n râs.
Dac` ar fi venit \n constum ca s-o invite la plimbare,

poate c` l-ar fi refuzat. Dar acum, \n fa]a ei se g`sea omul
mla[tinilor, care nu punea \ntreb`ri.

F`r` s` mai arunce nici o privire \napoi, ea \l urm`.
– {i ce-o s` pescuim?
– Habar n-am. Ce vrei s` m`nânci mâine?
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Pentru prima oar` de multe zile, Elliot se sim]ea bine,
eliberat de orice tensiune. Nu [tia ce-o s` se \ntâmple, dar
\n seara asta nu avea puterea s` r`mân` departe de ea.

|n hangarul cu b`rci, el \i d`du o pereche de cizme [i-[i
trase [i el unele peste pantofii sport. Apoi, \n loc de barca
cu vâsle, ie[ir` \ntr-o barc` cu motor, prev`zut` cu o elice.

Dup` câteva clipe se g`seau \ntr-un loc care, \n func]ie
de maree, se transforma fie \n estuar fie \ntr-un firicel de
ap` curg`toare.

– St` s` plou`. Am face bine s` nu ne aventur`m prea
departe.

– Oh, ba da, \l rug` Giliane. Nu conteaz` un pic de
ploaie.

– Nu va fi chiar un pic de ploaie, dar ]i-am luat [i o
pelerin`.

Totul era atât de calm \ncât [i respira]ia lor p`rea ino-
portun`. Niciodat` nu mai v`zuse Giliane vegeta]ia mla[tinii
atât de nemi[cat`. Apa sem`na cu un pahar jivrat, sub lumi-
na lunii acoperit` \n parte de nori. Aerul era r`coros dar
ap`s`tor parc`. Giliane se sim]ea extrem de \mp`cat` cu
sine [i cu lumea \nconjur`toare.

– Chiar trebuie s` pescuim? \l \ntreb` ea \n cele din
urm`.

– Nu. O s` ne plimb`m.
Singurele zgomote proveneau de la pe[tii \n c`utare de

hran` [i de la clipocitul apei care se lovea de marginile
b`rcii. Concertul greierilor, \ntrerupt de sosirea lor, fu
reluat \n curând.

Mult timp r`maser` ascultând fo[netul ierburilor.
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Era un moment magic [i Giliane [tia c`-[i va aminti de el
toat` via]a. {i mai [tia c` nu va a[terne nici un rând pe hâr-
tie despre aceste clipe pre]ioase.

– Giliane... \ncepu Elliot, dar tân`ra \l \ntrerupse printr-un
gest al mâinii.

– Nu acum, \l rug` ea. S` nu stric`m aceste
momente.

– Am \n]eles, o aprob` el.
De fapt, nu [tia nici el ce voia s`-i spun`. Poate c` se

sim]ea bine al`turi de ea, c` era fericit. Continu` s-o
priveasc` zâmbind.

Deodat`, Giliane auzi un zgomot \n dep`rtare. Elliot
\ntoarse capul [i ascult` cu aten]ie. Vântul sosea precum
avangarda unei armate uria[e [i iarba, lini[tit` pân` acum,
se mi[ca \n toate direc]iile.

– Sose[te furtuna. Nu mai avem timp s` ne \ntoarcem. O
s` \ncerc`m s` ajungem la cabanele aflate pe malul celuilalt
iaz. Una dintre ele apar]ine unuia dintre prietenii mei.
Putem s` a[tept`m acolo.

Surescitat`, dar nu \ngrijorat`, Giliane \[i \ndrept`
spatele. Din prima zi \n care-l \ntâlnise pe Elliot, sim]ise c`
el era n`scut pentru a rezista dezl`n]uirii elementelor
naturii.

– {i eu cu ce te pot ajuta? \l \ntreb` ea.
– Cu nimic. Pune-]i pelerina [i ]ine-te bine!
Barca plec` \n sens invers, apoi el intr` pe unul din

numeroasele canale care legau \ntre ele iazurile.
Giliane tocmai pusese mâna pe pelerin` când cerul se

deschise parc`, dând drumul la una din ploile caracteristice
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Sudului. Abia avusese timp s` [i-o trag` pe o mânec`, [i
era deja ud` pân` la piele. Râzând, l`s` pe banc` pelerina.

– Giliane, g`se[te ceva cu care s` sco]i apa, \i spuse Elliot
care se c`znea s` conduc` ambarca]iunea prin perdeaua
deas` de ploaie.

C`utând pe sub banc`, tân`ra g`si o cutie veche [i
\ncepu s` arunce apa peste bord.

Mirat`, sim]i apoi c` Elliot \ntoarce la dreapta. Nu v`zuse
c` \n acel punct canalul se l`rgea indicând un alt iaz. Cu
degetul \ntins, el \i strig` ceva, dar Giliane nu \n]elese din
cauza vuietului puternic al vântului. {uvi]ele ude de p`r \i
biciuiau fa]a, f`când-o s` clipeasc` des. De[i nu era frig,
Giliane \ncepu s` tremure fiindc` vântul trecea cu u[urin]`
prin hainele ei ude.

Un ponton, care p`rea extrem de fragil din cauza
puterii cu care-l zgâl]âia vântul, ap`ru prin \ntuneric.
Elliot se ridic` ca s` ancoreze solid barca [i-i \ntinse
mâna Gilianei. Tân`ra se urc` imediat pe scândurile care
i se p`rur` foarte nesigure. Când Elliot se urc` la rândul
lui, crezu c` o s` se pr`bu[easc` amândoi cu ponton cu
tot, dar acesta rezist`, continuând s` se zgâl]âie,
scâr]âind sinistru. Cei doi \ndr`gosti]i, strân[i unul  \ntr-
altul, \ncovoia]i ca doi mo[negi, ajunser` cu greu pân` la
cabana de pe dig.

Elliot sparse lac`tul cu o piatr` [i se gr`bir` s` intre \n
ad`post. Prin vacarmul furtunii, Elliot o auzi râzând [i o
pl`cere s`lbatic` \l cuprinse. Ce femeie! Nu team`, nu
gemete. |i pl`cuse la fel de mult ca [i lui aceast` dezl`n]uire
a for]elor naturii.
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– Elliot, \mi pare atât de bine c` m-ai invitat!
Râsul lui se auzi la fel de vesel.
– Unde este cafeaua? \l \ntreb` ea,  deconectat`.
Dar el o auzi cl`n]`nind din din]i [i atunci ac]ion`. Raza

lanternei lumin` \nc`perea prev`zut` cu o plit`, o cana-
pea, o mas`, scaune [i câteva rafturi pe unul din pere]i.
|nc`perea era \mp`r]it` \n dou` de ni[te cuverturi ag`]ate
de o sârm`. Trei l`mpi cu petrol erau ag`]ate \n stânga
u[ii.

Dup` ce aprinse una, el \i \ntinse lanterna Gilianei.
– Treci \n partea cealalt` [i scoate-]i hainele. Pe urm`

\nf`[oar`-te \ntr-o cuvertur`. Eu o s` fac focul [i o s`
preg`tesc o cafea.

F`r` s` mai piard` timpul, ea \i d`du ascultare. Tân`ra
avea impresia c` nu se va mai putea opri din tremurat.
Desprinzând cu degetele \n]epenite una din cuverturi, se
\nf`[ur` \n ea. |n timp ce-[i freca p`rul \ncercând s`-l usuce
pu]in, vântul se \nc`p`]âna s` asalteze cabana ai c`rei pere]i
scâr]âiau lugubru.

|ncepuse s` se \nc`lzeasc`. Atunci, lu` o alt` cuvertur`
pentru Elliot [i se \ntoarse la el.

|nf`[urat \ntr-un prosop alb, el \ngenunchease \n fa]a
focului pe care-l alimenta. O lumin` ro[iatic` se reflecta pe
pieptul [i fa]a lui, \n timp ce l`mpile cu petrol aruncau pe
spatele lui umbre mi[c`toare. V`zându-l, Giliane sim]i c` i
se usuc` gâtul.

– Vino s` te \nc`lze[ti aici, \i spuse el peste um`r.
Timp de un minut ea nu se putu mi[ca din loc [i atunci

el \ntoarse capul ca s` vad` ce face.
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Cu mâinile \ncruci[ate pe piept pentru a sus]ine p`tura,
ea \naint` pân` la mai pu]in de un metru de el. Vântul scu-
tura furios u[a. Dorin]a \l cuprinse pe nea[teptate pe Elliot.

Se ridic` \ncet, cu ochii fixa]i pe profilul ei pur [i
vulnerabil.

|ncet, f`r` s` scoat` nici un cuvânt, el \i cuprinse mâinile
f`când s` alunece jos cuvertura cu ochii \ndrepta]i spre foc,
ea \[i plec` pleoapele, apoi redeschise ochii.

Ca fermecat, el l`s` privirea s`-i r`t`ceas` pe trupul ei
gol. Aceast` femeie era un adev`rat poem, cu picioarele ei
lungi [i gra]ioase, coapsele frumos arcuite, pântecele plat [i
pieptul ferm [i rotund. Atlet`, Bacant`, Dian` [i Venus,
toate la un loc. Lumina focului d`dea pielii ei o str`lucire
l`ptoas`.

Mâna lui se opri pe obrazul ei \ntr-o tandr` mângâiere,
cobor\ spre um`r, apoi de-a lungul bra]ului pân` la talie.
Cealalt` alunec` pe spatele ei pân` la [olduri.

Capul Gilianei se d`du pe spate, cu buzele \ntredeschise,
cu ochii \nchi[i. El o privi, ne]inând seama de ner`bdarea ei.
Petrecuse prea multe nop]i albe imaginându-[i-o a[a.

Paralizat` de un amestec de pasiune [i de team`, ea
ardea de dorin]a de a sim]i mângâierea buzelor lui [i
puterea trupului b`rb`tesc strivindu-l pe al ei.

– Giliane, \i [opti el, e[ti atât de frumoas`...
Mâna lui urc` pân` la unul din sâni, al c`rui sfârc era

\nt`rit de dorin]` [i de frig. |l atinse cu vârful limbii \n timp
ce Giliane gemea.

– Nu [tiam c` ploaia poate fi atât de excitant`, murmur` el
trecând la cel`lalt sân, pentru a rupe tensiunea asta insuportabil`.
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Vocea lui alung` nelini[tea ei care o determina s` r`mân`
pasiv`. Giliane \ncepu s` reac]ioneze.

Degetele ei r`sfirar` p`rul umed al lui Elliot. Se lipi de el,
oferindu-i sânii. Un mic strig`t \i sc`p` \n timp ce o senza]ie
fierbinte \i str`b`tu pântecul.

Cu respira]ia t`iat`, sim]i c` se excit` sub mângâierile lui
impulsive, ner`bd`toare, insistente. Tremurând, ea accepta
tot ceea ce-i putea el d`rui.

Mângâierile lui Elliot coborâr` de la talie spre pântec,
spre coapsele m`t`soase. Sim]ind-o c` se \nfioar`, avu
impresia c` inima lui o s` fac` explozie.

Cu capul ascuns la pieptul lui \n semn de \ncredere abso-
lut`, ea \i [opti:

– Elliot!
– Giliane, \i r`spunse el, l`sând s` cad` zidurile pe care

se str`duise s`pt`mâni \ntregi s` le ridice \ntre ei.
Cum s`-i reziste? Ea iubea a[a cum tr`ia, punând totul la

b`taie: cinste, vederi largi asupra vie]ii, sete de experien]` [i
o generozitate f`r` margini. Degetele lui \i mângâiar`
spatele [i el \[i aplec` pu]in capul spre acel punct cald [i
sensibil dintre ureche [i gât.

– |mi place c` e[ti atât de \nalt, [opti ea.
– Poate c` o s` regre]i imediat. Asta \nseamn` \n general

[i greu, spuse el râzând.
Se desprinse de ea pentru a desface canapeaua veche ale

c`rei arcuri obosite protestar`. Apoi scâr]âir` când cei doi se
\ntinser` pe ea.

Ochii alba[tri \[i cufundar` privirea \n ochii cenu[ii,
p`tima[i.
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– S`rut`-m`, Elliot.
Mu[chii fe]ei lui se crispar` imperceptibil [i vocea lui

p`ru dintr-o dat` obosit`.
– Am promis totu[i s` n-o fac.
Ochii Gilianei p`rur` s` nu-l \n]eleag` la \nceput, apoi

durerea o sfâ[ie, l`sând-o cu r`suflarea t`iat`. Crezuse \n
dragostea lui [i el \i spunea c` nu a[a stau lucrurile. Fu gata
s` strige, dar gura lui \i cuprinse pe rând sfârcurile sânilor
[i strig`tul ei deveni un geam`t.

Dup` câteva secunde Giliane uitase totul. |n afara lui
Elliot care provoca \n ea reac]ii pe care nu le mai cunoscuse
pân` acum.

F`cur` dragoste f`r` s` se gr`beasc`.
Cu inima b`tându-i nebune[te, ea \l l`s` s` procedeze

dup` bunul lui plac, s-o \ntoarc` dup` cum voia, ca [i cum
dorea s-o vad` sub toate unghiurile posibile.

Folosindu-se de instinctul [i experien]a ei, cople[it`
de apropierea nea[teptat` dintre ei, Giliane nu mai
rezist` tenta]iei. Sim]ea gâtul lui fierbinte [i moale pe
obraz, iar izul cald [i masculin de mosc \i umplea n`rile.
{tia c` nu trebuie decât s` scoat` limba pentru a sim]i
gustul pielii udate de ploaie, care se afla atât de ispititor
de aproape.

Atingerea limbii umede \n adâncitura gâtului era
u[oar` ca o p`rere. El gemu, con[tient c` acea simpl`
atingere era mai mult decât putea suporta. Gemetele
lui o umplur` de satisfac]ie. Plutind \ntr-o lume de
pl`cere exacerbat`, ea abia remarc` faptul c` el n-o
s`rutase.
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Când pasiunea lor ajunse la paroxism, avu impresia c`
trupul [i spiritul ei se contopesc \n trupul [i spiritul lui
Elliot, [i invers.

Mai târziu, Giliane r`mase nemi[cat`, cu bra]ele sub cap,
respirând sacadat. La fel de epuizat ca ea, Elliot, cu capul
\nfundat \n pern`, nici nu mi[ca. Lumina oblic` a l`mpilor
\i scotea \n relief mu[chii spatelui.

El \[i \ntoarse capul spre ea. O t`cere dureroas` se l`sase
\ntre ei. Se apropie de ea [i o strânse \n bra]e, \n timp ce ea
se l`sa \mbr`]i[at` sco]ând un oftat adânc.

Aproape distrat, el \i mângâie p`rul f`r` s` spun` nimic,
fiindc` nu avea nimic de spus.

„Este cea mai formidabil` experien]` din via]a mea. Te
iubesc. Nu m` pot \nsura cu Adèle. N-ar fi drept. Dar tu [i
cu mine suntem ca apa [i focul. Dragostea nu va [terge
diferen]ele dintre noi, [i atunci ce se va \ntâmpla?“

Dar dac` ar fi spus asta, ar fi fost pe un ton de repro[. {i
repro[ul nu era \ndreptat \mpotriva Gilianei.

Când tân`ra adormi, el o s`rut` u[or pe buze. {i ea sim]i
prin somn c` fusese s`rutat`.
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Capitolul 10

„Doarme ca un bebelu[„ gândi Elliot tr`gând cuvertura
peste umerii Gilianei.

|n speran]a c` o va trezi ca s` fac` din nou dragoste, el se
foise \n pat, tu[ise, dar nimic nu avusese efect. Peste un
minut o s-o scuture.

|ntorcându-se pe o parte, se sprijini \ntr-un cot ca s-o
priveasc`. Sem`na cu o ilustra]ie dintr-o carte de pove[ti, cu
tr`s`turile ferme dar delicate ale fe]ei [i p`rul de aur care se
r`sfirase \n bucle pân` la mijloc. O adev`rat` prin]es` dintr-o
carte cu zâne.

Sim]indu-se \mp`cat cu sine, el zâmbi. Aceast` impresie
era rar`. |n general nu se sim]ea bine decât cu Sully sau cu
Adèle. Dar Sully apar]inea unei lumi iar Adèle unei alte
lumi. Giliane era singura care le reunea pe amândou`. Ea se
sim]ea \n largul ei [i când lua cina cu tat`l lui [i când sp`la
vasele \n casa unchiului lui.



Lâng` el, tân`ra femeie se mi[c`, pleoapele i se ridicar`
\ncet, apoi \i zâmbi \ntinzându-se cu voluptate.

– Cât e ceasul? \l \ntreb` ea.
– |n curând se vor ivi zorile. Soarele o s` r`sar` cam \n

vreo or`.
Expresia lui era clam` [i ochii limpezi. Amândoi se

sim]eau destin[i. Cople[it` de sentimentele ei, Giliane \l
privi.

„N-am vorbit despre viitor, dar e sigur c` ceea ce s-a
petrecut \ntre noi va schimba totul“ \[i spuse ea.

– Adineauri mi-ai promis cafea.
– E adev`rat, spuse el sculându-se, f`r` s`-i fie ru[ine de

goliciunea lui.
Dup` câteva minute, stând unul lâng` altul, acoperi]i

doar pân` la mijloc cu p`tura veche, \[i savurau b`utura
cald`. Ochii lui Elliot privir` admirativ bustul tinerei
femei.

– Ar trebui s` te \mbraci. O s` ai necazuri, dac` mai stai
a[a, zâmbi el punându-i mâna pe piept.

Râsul lui r`sun` cald \n timp ce-i lua cea[ca pentru a o
pune pe du[umea.

Gura lui o g`si pe a ei \ntr-o s`rutare p`tima[`. Când se
s`rutau, Giliane se sim]ea derutat` [i cople[it` de senza]iile
din trupul ei.

Când el \[i ridic` \n sfâr[it capul, cu r`suflarea t`iat`, ea
\[i ridic` ochii spre el cu un surâs \ncânt`tor.

– Elliot, m-ai s`rutat, sublinie ea.
El \[i aplec` pu]in capul, \n a[a fel \ncât frun]ile lor se

atinser`.
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– Da. Ah, Giliane, ce urât m-am purtat cu tine...
T`cerea Gilianei era un fel de aprobare.
– Nu vreau s`-]i fac r`u, relu` el.
– {tiu, dar nu te po]i \mpiedica, spuse ea mângâindu-i

u[or ceafa.
P`rând c`-i vine s` râd`, el \[i ridic` privirea spre ea.
– Ce femeie ciudat` este Giliane Killmartin. Tu nu ceri

nimic, nu-i a[a?
Un mic fior de team` o str`b`tu pe nea[teptate. Dorea

multe lucruri dar a[tepta ca el s` i le ofere.
– Vreau s` m` mai s`ru]i.
– E cel mai mic lucru pe care-l pot face pentru tine,

spuse  el dup` o clip` de ezitare. Nu mai vreau s`-]i fac r`u.
O s` vorbesc cu Adèle s`pt`mâna asta.

Tonul lui era obosit [i resemnat, la fel cu al unui sol-
dat \nvins. Inima Gilianei se umplu de bucurie: el o iubea
[i, de data asta, nu era furios. Era deja un mare pas
\nainte.

Timp de câteva clipe buzele li se atinser` u[or. |nainte
ca mâinile lor s` se pun` \n mi[care [i ca un val de
c`ldur` s` le \ncing` sângele, Giliane avu timp s` se gân-
deasc` la dragoste. Da, \n mod sigur, aceasta era
dragostea!

*
*       *

Dup` ce b`gar` barca \n hangar, urcar` colina ]inându-se
de mân`.
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O nelini[te crescând` o rodea pe Giliane. De când
p`r`siser` cabana, Elliot era cu totul altul. Era la fel de ama-
bil dar evita s`-i \ntâlneasc` privirea.

Ajungând \n fa]a pavilionului ei, Elliot \i l`s` mâna.
– O s`-i vorbesc Adèlei despre noi, dar nu cred c` tat`l

meu trebuie amestecat \n toat` povestea asta.
– Nu imediat, bine\n]eles, dar va trebui s` afle, \i

r`spunse ea descump`nit`.
– De ce?
Gilianei i se p`rea un lucru evident. Râzând u[or, ea \i explic`:
– Fiindc` e vorba de viitorul nostru.
|ncepând s` se team`, Giliane se \ncrunt`. Privirea lui

Elliot se \ntunec`.
– Da, dar pentru cât timp? Pân` \i spun, tu vei fi deja \n

Tombuctu.
Abia acum \n]elese Giliane, r`mânând mut̀  de uimire [i mânie.
„Ce imbecil! N-o s` se \nsoare cu Adèle, dar cu mine [i-a

atins scopul, asta-i tot!“
Se sim]ea \ngrozitor de umilit`.
– Deci, ceea ce se petrece \ntre noi nu e nimic altceva

decât mica leg`tur` de care pomeneai la \nceput, spuse ea
cu o voce calm`, lipsit` de orice emo]ie.

– Nu. Nu mai pune etichete de acest gen.
– Tu e[ti cel care pune etichete. Eu nu fac decât s` le citesc.
Apucând-o de umeri, el o scutur` u[or.
– Giliane, nu face asta. Nu-]i bate joc de ceea ce s-a

\ntâmplat \ntre noi. Nu-]i dai seama ce a \nsemnat noaptea
asta pentru mine?

Un râs amar sc`p` de pe buzele ei. 
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– Credeam c` da, dar acum am impresia c` n-am fost
prea clarv`z`toare \n ceea ce te prive[te.

– |ncearc` s` m` \n]elegi, Giliane. Te iubesc, dar nu te
v`d r`mânând aici destul de mult timp pentru a \mp`r]i
via]a cu mine.

„Cere-mi-o“ gândi ea.
– Dac` a[ fi sigur c` \ntre noi exist` un sentiment destul

de puternic pentru a ne c`s`tori! M` tem \ns` c` o s` ne dis-
trugem reciproc. {i \n fond, Giliane, ceea ce-mi doresc eu \n
via]` este ordinea [i lini[tea, nu pasiunea.

– Este ceea ce vrei, sau ceea ce-]i preg`te[ti?
El o privi drept \n ochi.
– Ceea ce vreau.
– Nu te cred, \i r`spunse ea \ncet.
{i brusc, un val de mânie o f`cu s` izbucneasc`.
– Nu-]i face griji! Nu te mai vreau!
Era o minciun` [i amândoi [tiau asta, dar ea era prea

furioas` ca s` se st`pâneasc`.
– Nici m`car nu te-ai gândit la asta, fiindc` n-am discutat.

Tu decizi [i tu anun]i. Persoana cu care te vei c`s`tori va
primi \n mod sigur note pe ni[te ordine de zi. Norocul t`u
c` ai apucat s` tr`ie[ti aceast` noapte, fiindc` peste câ]iva
ani vei fi prea „\ncuiat“ ca s`-]i permi]i s` faci ceva care-]i
place. 

Dac` \n mod obi[nuit Giliane se ab]inea u[or, de data
asta nu se mai putea controla deloc.

– {i pe urm`, s` [tii c` via]a pe care ]i-o dore[ti te va dis-
truge, [i nu e[ti departe de asta. Nu-]i cer nimic, dar te rog
nu m` min]i!
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{i, cu un mers ]eap`n, intr` \n pavilionul ei. Când fu
sigur` c` Elliot plecase, se arunc` pe canapea plângând \n
hohote, cu o disperare pe care n-o mai \ncercase de la
moartea tat`lui ei.

*
*       *

Ceva mai târziu, tamponându-[i cu ap` rece ochii
umfla]i de plâns, se gândi din nou la scena pe care o tr`ise.
Voia s`-[i termine articolul, dar dac` Elliot era atât de prost
s` nu vad` c` ea era perfect` pentru el, de ce s` mai r`mân`?

V`zându-[i \n oglind` fa]a r`v`[it`, se \nfurie. Nu! Nu va
pleca a[a, cu capul jos. Va pleca, dar nu \nainte de a face
lucrul pentru care venise.

Se \ndrept` hot`rât` spre masa ei de scris. S`pt`mâna
asta va lucra f`r` \ntrerupere pentru a-[i termina articolul.
Acum [tia ce-i lipsea. {i poate c` va pleca s` petreac` dou`-
trei zile [i la New Ibis. Avea nevoie s` se \ndep`rteze pu]in
de Elliot [i de acest loc.
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Capitolul 11

Giliane \nainta cu tenacitate pe drumul pr`fuit. Oricum,
era la fel de cald când mergea ca [i atunci când st`tea
nemi[cat`. |n acea zi, vântul abia se f`cea sim]it. Un calm
sufocant plana asupra mla[tinii.

|n spatele ei auzi venind o ma[in`. Nu putea fi Claire,
care refuzase s` ias` pe o asemenea c`ldur`. Ma[ina se opri
\n dreptul ei.

Geamul se l`s` [i vocea, parc` pu]in jenat` a lui Elliot, se
f`cu auzit`:

– Unde te duci?
– Bun`, Elliot, r`spunse ea politicos. M` duc la Bayou

Lafarge, dac` ]ii atât de mult s` afli.
– Pe c`ldura asta! O s` le[ini \nainte s` ajungi la

jum`tatea drumului.
– Dac` ]i se pare atât de greu, evit` Sahara. Prin com-

para]ie, aici o s` ]i se par` r`coare.
Elliot oft` exasperat.



– Giliane, [tiu bine c` e vorba de \nc` unul dintre bleste-
matele tale de impulsuri. Urc` \n ma[in`, s` te duc \napoi,
acas`.

– Nu, mul]umesc. Nu merg \n direc]ia aia, r`spunse ea,
reluându-[i mersul.

El porni ma[ina pentru a o ajunge din urm`.
– Chiar te duci acolo,  nu-i a[a?
– Ce perspicace e[ti!
– Urc`! Te duc eu.
Ea \i d`du ascultare, recunosc`toare \n sinea ei.
– Cum s` refuz o ofert` atât de amabil`?
F`r` voia lui, Elliot \ncepu s` râd`.
– Credeam c` te-ai \ntâlnit de destule ori cu locuitorii

din Bayou Lafarge.
Dup` ce-[i scoase p`l`ria, Giliane \[i scutur` cu dosul

palmei praful de pe rochia de bumbac albastr`.
– Da, dar mai am ceva de terminat acolo.
Ochii lui se oprir` admirativ asupra ei. Schimbar` o

privire, dar zâmbetul lor r`mase rece.
Ma[ina \ncepu s` urce [i Elliot \[i \ndrept` aten]ia asupra

drumului.
– Unde erai la \nceputul s`pt`mânii?
De ce s`-i spun` c` petrecuse dou` zile la New Ibis? Nu

era nevoie ca Elliot s` [tie asta.
– M` ocupam de problemele mele. Vrei s`-mi faci

un raport al felului cum ]i-ai petrecut s`pt`mâna tre-
cut`?

– De acord. Am \n]eles, bomb`ni el.
T`cerea domni câteva minute, apoi el \[i drese vocea.
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– O s`-mi petrec ziua la New Ibis. E[ti sigur` c` nu vrei
s` vii cu mine?

– Nu, mul]umesc, spuse ea cu senin`tate.
Bine\n]eles c` Gilianei i-ar fi pl`cut s`-l \nso]easc`, dar

atitudinea lui \ncepuse s-o oboseasc`. Dac` avea chef s` fie
cu ea, nu avea decât s` recunoasc` asta, ba chiar s-o roage
pu]in.

– La ce or` o s` te \ntorci? Vin pe la tine.
– Nu te osteni, fiindc` nu [tiu la ce or` m` \ntorc.
– {i dac` r`mâi blocat` acolo peste noapte?
– Dac` nu m` va putea aduce nimeni \napoi, am oricum

o invita]ie permanent` de la Pauline Connor.
– Pauline Connor?
– Una din salariatele tale. Am \ntâlnit-o... bine\n]eles nu

\n fabric`.
P`r`sind drumul care ducea spre insula Escudier, o luar`

pe drumul plin de scoici care [erpuia spre Bayou Lafarge. Pe
p`mânt tare erau trei kilometri pân` acolo, pe ap` doar doi.

– Ascult`, te a[tept s`-]i termini problemele pe care le ai
aici, pe urm` mergem \mpreun` la New Ibis. Nu-mi place s`
[tiu c` o s` te \ntorci târziu, singur`.

Aruncându-i pe furi[ o privire, ea sesiz` b`t`lia pe care o
purta cu el \nsu[i. Dup` cearta lor de s`pt`mâna trecut`,
Elliot nu voia s` recunoasc` nici m`car fa]` de el \nsu[i c`
dorea s-o vad`.

„|nc`p`]ânat ca un catâr“, gândi ea \nduio[at`.
– Nu-]i face griji, Elliot. Sunt destul de mare ca s` m`

descurc. Doar am fost singur` prin atâtea coclauri, declar`
ea cu un zâmbet care contrasta cu aerul ei \n]epat.
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|i ceru s-o lase \n fa]a magazinului. Dup` ce cobor\, se
aplec` s`-l priveasc`.

– |]i mul]umesc pentru transport.
– Giliane, cred c` ar trebui s` vii cu mine.
– La revedere, r`spunse ea, f`cându-i semn cu

mâna.
|n timp ce intra \n magazin, auzi cum cauciucurile f`ceau

s` zboare scoicile \n toate direc]iile. La ideea c` o ma[in`
poate fi atât de elocvent`, demonstrând starea de spirit a
st`pânului ei, ea zâmbi.

Dup` ce cump`r` o cutie de bere [i un pachet cu bis-
cui]i, \l \ntreb` pe vânz`tor:

– |ntr-una din zilele trecute, l-am \ntâlnit pe Armand
Broussard. {ti]i cumva unde locuie[te?

– Ultima cas` pe stânga.
– Mul]umesc.
}inându-[i cump`r`turile \n mân`, cobor\ strada.

Scoicile se sp`rgeau sub t`lpile ei.

*
*       *

Dup` dou` ore, Elliot zâmbi v`zând-o prin transperantul
de[irat al u[ii pe tân`ra femeie, instalat` \n mijocul a vreo
zece persoane de toate vârstele. A[ezat` pe un scaun, cu un
bebelu[ de vreo doi ani \n bra]e, ea râdea. |n spatele  ei
st`tea o adolescent` care o mânca din ochi. O femeie
gr`su]` f`cea floricele \n buc`t`rie, tr`gând cu urechea ca s`
nu piard` ceva din discu]ie.
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P`rul grizonat al lui Armand Broussard se agit` \n timp
ce scutura cu putere din cap. |ntreaga asisten]` se com-
punea din trei prieteni de-ai lui, cei trei fii [i una dintre
nurori. To]i se strâmbau de râs dintr-un motiv necunoscut
lui [i mai râdeau \nc` atunci când Giliane sim]i prezen]a lui
Elliot la u[`. Se f`cu t`cere.

Armand s`ri \n picioare.
– Domnul Elliot! Intra]i! Lua]i loc!
Elliot d`du transperantul la o parte [i intr`. 
– Bun`, Armand. Mul]umesc, dar venisem numai s-o iau

pe Giliane.
Aceasta \[i manifest` surpriza. 
– Dr`gu] din partea ta, Elliot, dar tocmai am fost invitat`

la un local din Blancheville. Nu vreau s` ratez.
Lovit` de o brusc` inspira]ie, ad`ug`:
– Dac` nu consideri c` e o bomb`...
– Cred c` o s` fac o excep]ie de la regul`, r`spunse el.
– Sunte]i binevenit, domnule Elliot, \i propuse politicos

Armand.  
– Mul]umesc, r`spunse acesta dup` o scurt` ezitare.

Cred c` o s` merg.
Indiferent ce ar fi spus el, Giliane era hot`rât` s` se duc`.

Dar era mai bine s` fie [i el acolo ca s` vegheze asupra ei.
Astfel va evita, f`r` \ndoial`, o serie de nepl`ceri. Dup` ce
lu` aceast` hot`râre, moralul ei crescu brusc.

*
*       *
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A[ezat  ̀pe un scaun pliant, Giliane privea perechile care evolu-
au prin fa]a ei. Ta]ii dansau cu fiicele lor, fiii cu mamele [i surorile
lor. Muzican]ii – un violonist, un chitarist [i un acordeonist – \nce-
puser  ̀s  ̀oboseasc .̀ Ritmul devenea din ce \n ce mai lent.

Stând al`turi de ea, Elliot bea un amestec de rom cu
Coca-Cola [i o privea. Din cauza c`ldurii ea \[i strânsese
p`rul, dar câteva [uvi]e \i sc`paser` pe frunte [i pe ceaf`.
Obrajii i se \nro[iser` [i rochia mulat` pe corp \l f`cea s` fie
extrem de con[tient de apropierea ei fizic`.

„E la fel de frumoas`, gândi el. {i fericit`.“
|n timp ce Giliane dansa cu unul din fii lui Armand, Elliot

avusese impresia c` este o localnic`. {tia s` se distreze [i
p`rea s`-i plac` muzica acelor meleaguri.

Apoi se apropie de ei Armand [i, \nclinându-se, o invit`
s` danseze. Giliane \i zâmbi.

– Armand, mi-ar pl`cea, dar sincer \]i spun c` nu m` mai
]in picioarele.

|n timp ce acesta pleca \n c`utarea unei alte partenere,
ea \i arunc` o privire lui Elliot. |n seara asta era ferm
hot`rât` s` se distreze.

„N-are decât s` se supere dac` a[a vrea. Eu m` aflu aici
ca s` m` distrez“ \[i spuse ea.

Giliane voia s` se simt` bine, s` profite de compania lui [i,
dac` era posibil, s` [i flirteze pu]in. B`tu din gene privindu-l.

– Nu-i nevoie s` faci asta. E[ti [i a[a destul de pericu-
loas`! morm`i el.

– Elliot! Ce compliment! Dac` nu l-a[ fi refuzat adineauri
pe Armand, te-a[ fi invitat.

– Nu-i timpul pierdut, \i promise el cu c`ldur`.
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*
*       *

Micul Gilbert Broussard se trezi brusc [i ie[i din
\nc`perea unde-l culcaser` laolalt` cu ceilal]i copii. }inân-
du-[i degetul mare \n gur`, o trase de rochie pe Giliane care
valsa cu Elliot.

Surprins`, aceasta \l privi zâmbind.
– Ei, Gilbert, ce cau]i aici?
Drept orice r`spuns, b`ie]elul \i \ntinse bra]ele \n timp ce

Elliot se pref`cea indignat, protestând:
– Dar e dansul meu, Gilbert!
Sprijinindu-[i capul somnoros de um`rul tinerei femei,

Gilbert \i \ntinse cu generozitate o mânu]` lui Elliot. Cei doi
\ndr`gosti]i se apropiar` atunci unul de cel`lalt [i \ncepur`
s` danseze, cu pu[tiul \ntre ei.

Era o senza]ie ciudat` s` se mi[te \n ritmul muzicii, \n
jurul acestui trup[or cald [i transpirat. Cu ochii \nchi[i,
p`rând cople[it`, Giliane fredona. V`zând-o, Elliot sim]i
c` i se strânge inima. Când femeia asta sim]ea ceva, o
ar`ta.

„Cum a reu[it s` se maturizeze f`r` s` se dezvolte \n ea
acea re]inere care se instaleaz` o dat` cu trecerea anilor?“ se
\ntreb` el.

La sfâr[itul dansului, m`mica veni s`-[i recupereze
b`ie]elul.

– Ai gust, b`iete! Ai ales cea mai frumoas` femeie dintre
cele prezente! exclam` ea râzând.
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– Noapte bun`, pu[tiule! rosti Giliane cu duio[ie.
Cu un surâs fermec`tor pe buze, \[i roti privirea prin

\nc`pere.
– Cred c` acum o s`-l invit pe Armand la dans!
{i se \ndep`rt` ca un vârtej, cu obrajii \n fl`c`ri. Mirat, pu]in

\ngrijorat chiar, Elliot o urm`ri din ochi. Trebuia s`
recunoasc` faptul c` nu era o femeie superficial`, dar sensi-
bilitatea [i starea ei schimb`toare de spirit \l f`cea s` nu se
simt` deloc \n largul lui. Niciodat` n-o va putea determina s`
se lege temeinic de el [i de acest loc. Posomorât, el se sprijini
de perete pentru a mai bea un pahar de alcool \n timp ce o
privea, ro[ie la fa]` [i gra]ioas`, dansând \n bra]ele lui Armand.

*
*       *

Dup` ce to]i copiii fur` culca]i, muzican]ii \[i reg`sir` parc`
din nou suflul. Zgomotul crescu \n timp ce b`uturile circulau
din mân` \n mân`. Giliane dansa f`r` \ntrerupere, trecând din
bra]e \n bra]e. |ntre dou` dansuri, accepta paharele ce i se
ofereau, gata s` bea orice numai s`-[i astâmpere setea.

– {tii ce bei? o \ntreb` Elliot la un moment dat.
Ea \i arunc` o privire surprins` peste pahar.
– Citronad`?
– Citronad` amestecat` cu alcool fabricat \n cas`. Eu nu

beau din chestia asta.
– Tu, bine\n]eles c` nu, f`cu ea strâmbând din nas. Dar

eu gust din toate produsele locale.
{i goli paharul pân` la fund.
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– Ar trebui s` te deconectezi [i tu pu]in, Elliot.
– Dac` te mai deconectezi mult, va trebui s` te duc \n

bra]e pân` la ma[in`, \i [opti el la ureche, luând-o de bra]
când ea schi]` un pas [ov`itor.

La sfâr[itul valsului, \ncepuse s` se \mpiedice.
– Elliot, se mi[c` podeaua sub noi. Ar fi mai bine s`

plec`m.
– Pu]in aer proasp`t nu ]i-ar prinde r`u.
– M` duc s`-l caut pe Gilbert.
– Dar nu po]i!
– Aha! {i de ce, m` rog?
– |n primul rând, fiindc` a plecat acas`. Pe urm`, fiindc`

nu e al t`u, \i explic` el.
– Ei bine, \ntr-o bun` zi, o s` am [i eu unul. Un b`ie]el

cu ochi \ntuneca]i, la fel ca tine, replic` ea \ndreptându-se
spre u[` sprijinit` de bra]ul lui.

Afar`, Elliot travers` parcarea pentru a o duce pe un
drum pustiu care mergea pe lâng` un iaz mare.

– Dar n-am loc pentru el, \[i continu` ea ideea. Ar trebui
s` creasc` pe insul`. O s`-l cre[ti pe fiul meu, Elliot? O s` vin
s`-l v`d, bine\n]eles...

„A[a s-ar \ntâmpla dac` a[ avea copii cu ea: eu i-a[ cre[te
[i ea ar veni s`-i viziteze“, gândi el.

Giliane se aplec` pentru a-[i scoate sandalele [i-l d`du la
o parte plin` de demnitate când el vru s-o ia din nou de
bra].

Dup` câ]iva pa[i \mpletici]i, f`cu]i cu picioarele goale
prin praf, ea se opri, r`mânând gra]ioas` \n  ciuda faptului
c` era ame]it` de b`utur`.
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– E[ti bun, Elliot. La fel ca tat`l meu. |n sfâr[it, mai pu]in
cunoscut, se corect` ea, dar mai ai destul timp ca s`-l ajungi
din urm`.

El \i zâmbi, \ncântat. Se gândea c` astfel avea ocazia s`
afle o serie de lucruri pe care altfel nu i le-ar spune nicio-
dat`.

|mpiedicându-se, Giliane c`zu peste el.
– Oooh... Te luasem drept un arbore.
|l \mpinse imediat cu mâinile \n piept [i travers` drumul

pentru a se a[eza pe un trunchi c`zut. Elliot se a[ez` lâng`
ea.

Chiar dac` era ame]it`, \[i p`strase vioiciunea
min]ii.

– Nu, spuse ea. Trebuie s` iube[ti, asta e. E atât de fru-
mos...

Punându-[i mâinile pâlnie la gur`, ea strig`:
– Eu te iubesc, lumeee..., m` auzi? Mai ales pe tine,

mla[tin` frumoas`!
Cuprinzându-[i genunchii cu bra]ele, \ncepu s` râd`

\ncet. Dar când ridic` brusc capul ca s` priveasc` luna, se
dezechilibr` [i c`zu pe spate, ceea ce o f`cu s` pufneasc` \n
râs.

Nemaifiind \n stare s` reziste faptului c` Giliane se d`dea
\n spectacol, Elliot se l`s` s` alunece de pe trunchi [i o
strânse \n bra]e.

– Elliot, \i [opti ea. Te iubesc atât de mult...
Se crisp` ca [i cum abia acum auzise ceea ce-i spusese,

apoi \ncepu s` plâng`. |n minutul  urm`tor, se opri ca s`-l
\ntrebe plin` de curiozitate:

126 LAURA BRID



– Oare sunt beat`?
– Da, scumpa mea, r`spunse el cu tandre]e.
Cu ochii \nchi[i, ea se cuib`ri la pieptul lui.
– Probabil c` sunt, altfel nu mi-ai spune scumpo.
O clip` el o mângâie distrat pe bra]. Când \n sfâr[it \i

r`spunse „Da“, ea nu mai [tia despre ce vorbeau.

*
*       *

Pe drumul de \ntoarcere, Giliane adormi cu capul pe
genunchii lui Elliot.

Cu inima plin` de dragoste, el \i mângâia cu blânde]e
p`rul. Sim]ea trupul ei lipit de coapsa lui, trupul ei care era
promisiunea pl`cerii. Emo]ionat, strânse din din]i, sfâ[iat
\ntre dorin]a de a râde, de a plânge [i de a striga.

Când o duse \n bra]e pân` la pat, ea nu se trezi. El \i
descheie rochia [i i-o scoase, apoi r`mase o clip` s-o
priveasc` \nainte de a o acoperi cu cear[aful [i de a se
\ndep`rta \nceti[or.

Elliot mai r`mase câteva clipe pe verand`, a[ezat pe un
fotoliu, \n speran]a c` ea se va trezi, din somn [i din be]ie.
I-ar putea spune atunci c` o iube[te.

I-ar cere s`-[i abandoneze meseria [i s` r`mân` al`turi de
el. Dar dragostea tinerei femei nu risca s` piar`, \n triste]e
[i plictiseal`?
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Capitolul 12

Dup` câteva zile, \ntr-o diminea]`, Giliane \[i ridic`
privirea din cea[ca de cafea [i-l v`zu pe Elliot \n pragul u[ii,
cu un pachet \nvelit \ntr-o hârtie maronie \n bra]e.

– Bun`, rosti ea cu timiditate, ne[tiind nici acum dac`
purtarea ei fusese scandaloas` \n noaptea petrecerii.

Detaliile erau confuze \n mintea ei [i Elliot nu-i d`duse
nici o explica]ie.

– Vrei o cafea? \l \ntreb` ea.
– Nu, mul]umesc. Am venit s`-]i dau acest pachet din

partea Adèlei [i s` te invit.
Giliane v`zu cu surprindere c` el p`rea \ncurcat, pen-

tru prima oar` de când \l cuno[tea. Ea \l \ncuraj` cu un
surâs.

– Treci la invita]ie.
– Ce ai zice de un weekend la New Orleans?  Trebuie s`

tratez o afacere acolo [i m-am gândit c` meri]i o sear`



departe de ]ân]ari [i de ma[ina de scris. Nu vrei s` verifici
dac` \]i mai place via]a de noapte a ora[elor, dup` ce ai fost
la petrecerea de la Brancheville?

Inima Gilianei f`cu un salt \n piept.
– Ei bine, poate, spuse ea pe un ton [ov`itor.
Elliot consider` r`spunsul ei drept o acceptare [i con-

tinu` \ndreptându-se spre u[`:
– Bine. O s` fac rezerv`ri la St. Charles. Vin s` te iau la

prânz. Ia-]i [i ni[te pantofi pentru dans.
Elliot disp`ruse deja când Giliane se tot \ntreba ce s`

fac`. El o respingea cu o mân` [i o atr`gea cu cealalt`. Se
sim]ea la fel de tulburat ca [i ea? Era vreo capcan`? 

„Nu am decât un mijloc de a afla: s` merg la New
Orleans“ se decise ea.

Lu` pachetul [i-l r`suci pe toate p`r]ile. {tia ce con]inea
[i sim]i c` i se pune un nod \n gât. Rupse hârtia [i un saten
turcoaz frumos \mp`turit \[i f`cu apari]ia.

– Adèle, e de necrezut, [opti ea luând \n mân` vesta
a[ezat` deasupra rochiei.

O hârtie ie[ea din buzunar. O lu` gr`bit`.
„Giliane, abia am avut timp s`-]i scriu acest bilet. Cred c`

am g`sit de lucru la New York [i plec \n aceast` sear` cu
avionul. Sunt fericit` c` am putut termina rochia \nainte de
plecarea mea. Mi-ar pl`cea s` [tii c` am f`cut-o dup`, [i nu
\nainte ca Elliot s`-mi povesteasc` despre voi. Cred c` trebuie
s` v` mul]umesc la amândoi. C`s`toria noastr` ar fi pus cap`t
unei frumoase prietenii din copil`rie. Singurul meu regret este
c` nu am avut curajul s` iau singur` aceast` hot`râre.
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Elliot a fost evaziv [i mai degrab` jenat când l-am
\ntrebat mai multe despre voi. Dar eu am sentimentul c`
vom câ[tiga amândou`. Poart` rochia asta pentru mine [i
fii fericit`! Cu prietenie, Adèle.

P.S. I-am spus c` o s`-i anun] eu noutatea lui Everett când
o s` g`sesc cuvintele potrivite, deci nu-i spune nimic. Va fi
chiar mai greu decât ruptura cu Elliot, dar o s`-i scriu.“

Giliane sim]i c`-i dau lacrimile. Sufletul  ei era plin de
recuno[tin]`, remu[c`ri, bucurie [i speran]`.

„De ce s` m` simt vinovat`? gândi ea. Doar Adèle a ales
singur`.“

Emo]ionat` la culme, tân`ra ridic` rochia [i o privi. O
s-o poarte [i o s` fie fericit`. {i \n rest, o s` vad`. Trebuia ca
Elliot s` hot`rasc` dac` o vrea \n via]a lui [i hot`rârea lui
risca s` nu fie cea bun`, \nc`p`]ânat cum era. {i atunci, de
ce s-ar jena Giliane s` fac` discret presiuni asupra lui?

*
*       *

Elliot puse geanta de voiaj a Gilianei pe mas` [i se
\ntoarse spre ea. De[i ar`ta mult mai [ic decât de obicei
\n rochia ei albastr`, cu colierul de lapis-lazuli [i br`]ara
de aur, p`rea c` se simte la fel de \n largul ei ca [i \n
blugi.

Era o idee bun` s` petreac` weekendul cu ea? |n punc-
tul \n care ajunsese, Elliot putea sc`pa \ns` ocazia asta.
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„Cât de mult m` iube[te? Suficient pentru a abandona
tot ce a \nsemnat via]a ei pân` \n prezent?“ se \ntreb` el.

Inspectând \nc`perea, Giliane f`cu ochii mari.
Covoarele erau atât de groase \ncât i se \nfundau t`lpile \n
ele, [i ni[te oglinzi enorme cu rame aurite reflectau pere]ii
lambrisa]i.

– Ne afl`m departe de Bayou Lafarge, spuse Elliot. Crezi
c` o s` mearg`?

– Ar trebui, replic` ea.
– O s` m` schimb [i m` \ntorc \ntr-o or`.
– Doamne, nici n-o s` am timp destul s` m` t`v`lesc pe

covoare.
– Stai, c` n-ai v`zut \nc` baia! A[ face mai bine s`-]i acord

o or` [i jum`tate.
U[a se \nchise \n urma lui [i ea plonj` pe pat. Faptul c`

venise aici cu Elliot fusese poate o eroare. Sejurul se putea
termina cu plânsete, dar pentru moment se sim]ea ridicol
de fericit`. Tot timpul drumului, el fusese vesel [i spiritual:
exact ceea ce avea ea nevoie.

Aceste ultime s`pt`mâni fuseser` pentru ea o expe-
rien]` nou`, a[a c`-i c`zuse bine s` plece pu]in de pe
insul`. Iar Elliot lucrase mai mult ca de obicei la insta-
larea noilor echipamente. Poate c` \n seara asta \[i vor
putea l`sa grijile la o parte [i s` se distreze, pur [i sim-
plu.

Ajuns` \n acest punct cu gândurile ei, Giliane se ridic` [i
se \ndrept` spre baie. V`zând-o, scoase un fluiertat
admirativ.
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– E momentul s` fac o baie pe cinste, [opti ea dând
drumul la robinetele sofisticate ale c`zii de marmur`.

*
*       *

Dup` o or` [i jum`tate, Giliane termina s` se fardeze.
– Nu-i r`u deloc, decise ea uitându-se \n oglind`.
Ner`bd`toare s` \mbrace rochia pe care i-o f`cuse Adèle,

plec` din fa]a oglinzii ca s` scoat` din dulap toaleta din
saten turcoaz.

Dup` câteva clipe, se admira \ntr-una din oglinzi. Adèle
avusese dreptate: rochia era tr`snet [i-i venea de minune.
Extrem de satisf`cut`, \[i puse \n urechi cerceii cu diamante
[i-[i prinse la \ncheietura mâinii br`]ara de aur cu diamante
pe care o avea de la mama ei.

„Ar fi bine s`-mi pun vesta“ gândi ea.
{ocul va fi [i a[a destul de mare. Era mai bine ca Elliot s`

nu vad` totul de la \nceput. Nu va fi de acord \n mod sigur
cu ]inuta ei, dar va fi impresionat. O b`taie u[oar` se auzi \n
u[`. Giliane deschise cu un zâmbet calm.

– E[ti... gata? o \ntreb` el, tulburat la vederea ei.
– Da, sunt.
– {i ]i se pare drept? morm`i el.
Ea d`du vesel` din mân`.
– Totul e drept, \n dragoste ca [i \n r`zboaie.
– {i la ce ne oprim ast`zi?
– Alege! \i r`spunse ea luându-l de bra].
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*
*       *

Elliot nu-[i putea lua ochii de la ea. Lumina lumân`rilor
o f`cea \nc` [i mai frumoas`.

„Ar fi fost mai bine s` s`rim peste mas`“ gândi el.
Nu credea c` mai rezist` o jum`tate de or` f`r` s`

explodeze [i Giliane nu f`cea nimic ca s` aranjeze
lucrurile.

Privindu-l printre gene, ea se sim]ea feminin` [i
seduc`toare. S` flirteze mai \ntâi [i apoi s`-l seduc` era un
joc la care nu se mai pretase pân` acum. 

– A fost bine c` am evadat pu]in, constat` ea.
– E adev`rat. Iubesc mla[tina, dar a[ \nnebuni dac` n-a[

sc`pa din când \n când de acolo.
Acum trei s`pt`mâni nu i-ar fi m`rturisit nici \n ruptul

capului asta.
– |mi pare r`u c` luna asta a fost atât de monoton`. De

obicei primim mai mul]i oaspe]i. Sper c` n-ai suferit din
cauza singur`t`]ii.

– Deloc.
Era adev`rat, [i era surprins` din cauza asta. Nu dorise s`

aib` o companie oarecare \n acest r`stimp.
– Oricum am v`zut mai mult` lume decât tine. |n

absen]a ta, am jucat rolul de gazd` pe lâng` tat`l t`u.
– Mi-a spus c` te-ai descurcat de minune. {i c` e[ti foarte

bun` la [ah.
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– L-am l`sat s` câ[tige din când \n când, dar nu-i spune asta.
Mi[cându-[i paharul, Elliot privi reflexele vinului.
– Tat`l meu mi-a vorbit foarte mult despre mama,

s`pt`mâna asta. Nu-mi amintesc de ea, dar [tiu c` bunicul
meu s-a \mpotrivit acestei c`s`torii.

– De ce?
– Ea provenea dintr-un mediu total diferit. Tat`l ei era

un fermier bogat [i ea primise o educa]ie foarte bun`. Dar
eu cred c` era o fire foarte independent` [i destul de
simpl`. Cred c` i-a fost greu al`turi de tata.

B`u o \nghi]itur` de vin.
– Am avut \ntotdeauna impresia c` el a regretat faptul c`

s-a \nsurat cu ea, dar m-am \n[elat. M-a asigurat c` acei
patru ani de certuri [i de dragoste au fost cei mai plini din
via]a lui.

|n]elegând prea bine unde voia el s` ajung` f`cându-i
aceste m`rturisiri, Giliane decise s` nu mar[eze. Nu voia s`
renun]e [i la pu]inul amor-propriu pe care-l mai avea. 

„Nici gând s`-mi pledez propria mea cauz`!“
– M-am gândit mult la tine [i la mine. {i nici acum  nu

sunt sigur.
– Adic`?
– Va putea exista \ntre noi mai mult decât o serie de

explozii? Ne vom putea iubi, având \n vedere diferen]ele
care ne despart?

V`zând cuta care-i br`zda fruntea, Giliane fu gata s` zâm-
beasc`.

„Bietul Elliot, ce lupt` se duce \n el!“
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Dar \n seara asta nu voia s`-[i fac` griji. F`r` s`-l \ntrebe
ea, \i vorbise despre ruptura cu Adèle. Dac` \i mai d`dea
timp, va sfâr[i poate prin a accepta secolul dou`zeci cu
toate imperfec]iunile lui. {i \n secolul dou`zeci, chiar cine-
va atât de \nchistat ca el \[i va putea da seama c` se
potriveau perfect.

|i arunc` o privire de ingenu`, cum v`zuse prin filme.
– Nu exist` nici o garan]ie, Elliot. Via]a este o afacere

riscant`.
„|[i va asuma el riscul?“ gândi ea v`zându-l cum strânge

paharul.
O parte  din el ar \nclina s` spun` da, dar Elliot fusese

crescut \n spiritul datoriei [i al tradi]iei. Va reu[i oare?
– Nu-mi place s` risc, spuse el ca [i cum \i citise gân-

durile.
– A[a e, \i d`du ea dreptate.
Dup` ce b`u o \nghi]itur` de vin, ea \i zâmbi.
– Nu m` invi]i la dans, Elliot? Mi-ai promis.
F`r` s` mai a[tepte r`spunsul, ea se ridic`, \[i scoase

vesta [i o a[ez` pe sp`tarul scaunului. Spre marea ei satis-
fac]ie, Elliot se holb` uimit la ea [i un mu[chi de pe obraz
\ncepu s`-i joace, semn c` era revoltat.

– Vii? \i spuse ea \nainte de a-[i croi drum printre mese
pân` la ringul de dans.

Acolo se \ntoarse pentru a-l a[tepta. Albul c`m`[ii f`cea
ca pielea [i ochii lui s` par` [i mai \ntuneca]i.

„Costumele \i vin bine. Aproape la fel de bine ca
salopetele“ gândi ea.
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Când ajunse \n fa]a ei, Giliane \i adres` un zâmbet \n
care puse toat` dragostea ei. Dup` ce \nregistr`
mesajul, Elliot \i zâmbi la rândul lui [i o lu` \n bra]e.
Cu un oftat din adâncul sufletului, ea \[i sprijini capul
pe pieptul lui, \nchizând ochii [i abandonându-se
muzicii.

Elliot era un dansator bun. Giliane se lipi [i mai mult de
el. Mâna lui Elliot se strânse instinctiv \n jurul degetelor ei.
Pasiunea pe care o sim]ea pentru el era atât de puternic`
\ncât Giliane se \nfior`.

|ndep`rtând-o de el, Elliot o privi.
– O s` ne iubim \n seara asta, \i [opti el.
V`zându-i privirea p`tima[`, Giliane râse \ncet.
– Crezi?
– Problema e s` pot a[tepta pân` ajungem sus. Ai dansat

destul? \i zâmbi el.

*
*       *

U[a de la camera Gilianei se \nchise \n urma lor [i ea se
opri gâfâind. Prin \ntuneric, z`rea \n fa]a ei silueta lui Elliot.
L`sase fereastra deschis`, [i luminile [i zgomotele ora[ului
ajungeau pân` la ei.

– Nu aprinde lumina, \i spuse el cu o voce r`gu[it`. |mi
place a[a.

Lumina lunii \i permitea s`-i vad` ochii imen[i [i buzele
\ntredeschise.
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Cuprins de dorin]`, Elliot se apropie f`r` zgomot de
ea [i ridic` mânile pentru a-i scoate cerceii, f`r` s` ros-
teasc` nici un cuvânt. Se auzea doar zgomotul
respira]iilor lor.

Sco]ându-i un sân din corsaj, el \l \nc`lzi cu gura. Fiindc`
Giliane gemu, f`cu acela[i lucru [i cu cel`lalt. Apoi \[i trecu
mâna prin p`rul ei pentru a-i scoate agrafele.

Ner`bd`tor, trase de fermoar [i f`cu s`-i alunece rochia
laolalt` cu lenjeria, de-a lungul picioarelor.

Pe urm`, febril, se lupt` cu propriile lui haine, f`r` ca
tân`ra femeie s` aib` puterea de a-l ajuta. Sprijinit` de lem-
nul r`coros al u[ii, le v`zu r`spândindu-se pe jos. 

|nainte ca Elliot s` fi sfâr[it, Giliane se apropie de el, \[i
lipi mâinile de pieptul lui [i \ncepu s`-l s`rute.

Elliot \[i demonstr` brusc for]a ridicând-o \n bra]e pen-
tru a o purta astfel pân` la pat. Ea se cufund` \n moli-
ciunea a[ternutului proasp`t, râzând [i \ntinzându-i
bra]ele.

El o urm` cu un geam`t. C`ldura gesturilor lor se
asem`na cu c`ldura nop]ii, \n timp ce ei plecau \ntr-o
c`l`torie languroas`, la fel de senzual` [i luxoas` ca decorul
camerei. Hot`rârea Gilianei era deja luat`, a[a c` se l`s`
dus` de val.

Elliot avea impresia c` se poate contopi definitiv cu ea.
Giliane era numai m`tase [i parfum. Exista vreo femeie pe
lumea asta care s` se poat` compara cu ea?

Limba lui explora ascunzi[urile trupului ei, cu mi[c`ri
\ncete, \mbibându-se cu mirosul corpului ei.
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Giliane \ncepu s` tremure violent, sondând profunzi-
mile unei senzualit`]i mult mai voluptuoase decât crezuse.

– Elliot, \i [opti ea pierdut`.
– Da, dragostea mea, gemu el, emo]ionat de sensibili-

tatea ei.
O trase peste el pentru a o s`ruta \ncet, pân` ce Giliane

se va lini[ti pu]in.
Descoperi \n sine un apetit pe care nu [i-l b`nuise nicio-

dat`. Cu cât i se d`ruia aceast` femeie, cu atât mai mult \i
cerea el, dornic de a-i cunoa[te orice sentiment, orice
reac]ie. Pasiunea pe care [i-o st`pânise cu atâta grij` se
dezl`n]uise. Cu Giliane intra direct \n inima senzualit`]ii
unde se exprimau esen]a virilit`]ii lui [i esen]a feminit`]ii ei.
Nu mai existau nici re]inere nici pruden]`. {i acesta nu era
decât \nceputul.

|nconjurându-i coapsele cu picioarele ei, Giliane se
abandon` total. Avu impresia c` amândoi, femeie [i b`rbat,
se dezagreg`, redevenind elementele crea]iei ini]iale.

*
*       *

Mai târziu, mult mai târziu, Elliot se ridic` \ntr-un cot ca
s`-i zâmbeasc`. Mole[it`, Giliane \i mângâie obrazul.

– E[ti minunat. {tii asta?
– {i tu, r`spunse el extrem de serios.
Contrastul dintre satenul cear[afurilor [i m`tasea p`rului

ei era cople[itor pentru el.
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Pentru pirma oar`, nu i se mai p`rea de domeniul
fanteziei s` se gândeasc` la un viitor comun cu Giliane.

*
*       *

Dup` un timp, ie[ir` pe balcon, mi[cându-se \n ritmul
muzicii care venea de jos. Strâns` de bra]ul lui puternic,
Giliane \l sim]i c` se crispeaz` pentru o frac]iune de
secund` \nainte de a o \ntreba, cu o voce aproape neutr`:

– A[ putea s` citesc primul t`u articol?
Ce concesie!
„Nu ]i-e team` c` te molipse[ti?“ fu gata s`-i r`spund`

Giliane.
Dar el f`cuse deja o mare parte din drumul care ducea

spre ea, a[a c` tân`ra femeie \i r`spunse cu dr`g`l`[enie:
– Când vrei. 
Luând-o de umeri, Elliot o privi.
– Cred c` a[ face bine s` m` obi[nuiesc cu toate

aspectele vie]ii tale. Fiindc` pentru mine nu va mai exista
niciodat` o alt` femeie \n afar` de tine, ad`ug` el \nainte s-o
s`rute p`tima[ pe buze.
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Capitolul 13

Tat`l lui \ncepuse deja s` m`nânce când Elliot ajunse la
mas`.

– |mi pare r`u c` am \ntârziat. Am primit un telefon din
Atlanta, exact când plecam.

Bomb`nind, Everett \i arunc` fiului s`u o privire pe sub
sprâncenele dese, albite de vârst`.

– Doar noi doi la cin`?
Era evident, având \n vedere c` nu erau a[ezate decât

dou` tacâmuri la mas`. Totu[i, Elliot d`du din cap.
– Adèle nu s-a \ntors \nc`? insist` Everett. Nu [tii când o

s` se \ntoarc`?
– Nu. N-am primit ve[ti de la ea.
– Nu ]i se pare ciudat?
– Cel mult neobi[nuit.
B`trânul sim]ea c` intervenise o schimbare [i p`rea nervos. |n

curând va trebui s`-l pun` la curent. Adèle \i ceruse o s`pt`mân`
ca s-o fac` ea \ns`[i, dar acest termen era deja dep`[it.



– Giliane nu vine?
Tân`ra lua deseori masa cu ei.
– Nu, scrie. Nu vrea s` se \ntrerup`.
Privirea p`trunz`toare a tat`lui s`u nu-i sc`p` lui

Elliot.
Mestecând la nesfâr[it un dumicat, \[i l`s` imagina]ia s`

zboare. {i-o \nchipui pe Giliane goal`, \n bra]ele lui.
Dorin]a, devenit` de acum familiar`, puse imediat st`pânire
pe el. Când f`cea dragoste cu ea era pe deplin satisf`cut, dar
nu se s`tura niciodat`.

– |]i place Giliane, tat`?
– Teribil. Ar fi [i greu s` nu-mi plac`.
Dup` ce termin` de mâncat, Everett se \ndep`rt` de

mas` \n scaunul lui rulant [i-[i \ncruci[` bra]ele cu un aer
nemul]umit.

– Sper c` nu vei uita care e datoria ta, Elliot. Un gentle-
man nu revine niciodat` asupra cuvântului s`u [i nu
p`r`se[te niciodat` o femeie. Gânde[te-te la asta.

– Am \ncercat s` m` gândesc. {i nu mi-a folosit la mare
lucru.

|[i \mpinse farfuria cu un gest gr`bit [i apoi \[i \ndrept`
privirea spre tat`l s`u. Momentul explica]iilor sosise. O
clip` se \nfruntar` din priviri.

Cu durerea \n suflet, Elliot constat` c` trupul b`trânului
devenise prea slab pentru o voin]` de ne\mblânzit. Dar se
p`rea c` b`trânul \ncepuse s` se domoleasc`.

|ntinzându-[i bra]ul spre el, \i cuprinse mâna noduroas`
[i desc`rnat`.
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– T t̀icule, nu prea ]i-am spus-o des, dar sper c  ̀[tii c  ̀te iubesc.
Lacrimi de emo]ie \nce]o[ar` ochii lui Everett.
– {tiu c` [i tu m` iube[ti, de[i ]i-a fost greu s` mi-o spui,

continu` Elliot.
– Bine\n]eles, morm`i b`trânul.
– Ai \ncredere \n mine?
Tat`l lui \l fix` o clip` \n t`cere.
– Despre ce este vorba, b`iete? Vrei s`-mi spui un lucru

pe care n-a[ dori s`-l aud?
– Poate, dar cred c`-l po]i suporta.
Din nou, cei doi b`rba]i se studiar`.
– N-o s -̀i fac niciodat̀  r`u Adèlei. {i vreau s  ̀evit s -̀i fac un r`u

[i mai mare. Vezi tu, eu o iubesc, dar ca pe o prieten  ̀sau pe o sor .̀
Ad`ug` apoi cu blânde]e:
– Sunt \ndr`gostit de Giliane, t`ticule. Nu cred c` e o

surpriz` prea mare pentru tine.
– Nu, nu e, rosti t`r`g`nat b`trânul.
– Adèle merit` mai mult decât s` se m`rite cu un b`rbat

care iube[te o alt` femeie.
– F`r` nici o \ndoial`.
Buza de jos a b`trânului tremura [i lacrimile i se rosto-

golir` pe obraji. Elliot sim]i c` i se strânge inima.
Dup` ce-[i reveni, tat`l lui \l lu` la \ntreb`ri:
– Adèle este la curent?
– Da. Cred c` n-ai de ce s`-]i faci griji pentru ea. Are [i ea

ni[te planuri.
Everett f`cu un gest spre tava de argint pe care era

a[ezat` coresponden]a.
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– E acolo o scrisoare de la ea. Ai face mai bine s-o cite[ti.
Surprins, Elliot lu` plicul albastru. Acesta con]inea un

altul, adresat tat`lui s`u, precum [i un simplu mesaj pentru
el:

„Dragul meu Elliot,
Totul merge strun`. Lui Alvin Kohn \i plac la nebunie

desenele mele [i asta m` face s` m` simt fericit`. Deci ai
f`cut bine c` m-ai p`r`sit. Sper c` nu te-ai sup`rat pe
Giliane. A[ dori s` fiu na[a primului t`u copil. {i al copilu-
lui ei. A[a c` simplific` lucrurile, ca s` fie copiulul
„vostru“. Al`turat se afl` o scrisoare pentru Everett. Sper c`
\l va ajuta s` accepte plecarea mea. Simpatia lui pentru
Giliane va face restul. Trimite-mi ve[ti despre tine. Toat`
afec]iunea [i prietenia mea pentru totdeauna. Adèle“

Chipul tân`rului b`rbat se lumin`.
– Ce spune? \l \ntreb` Everett.
Cu un surâs vesel pe buze, Elliot se ridic` s`-[i

\mbr`]i[eze tat`l [i-i \ntinse foaia de hârtie.
– Cite[te singur. M` duc s-o v`d pe Giliane.
Ie[i din cas` cu pa[i mari [i nu \ncetini decât când se

v`zu pavilionul. Deopotriv` nelini[tit  dar [i fericit, el
trase adânc aer \n piept. Via]a lui era \n mâinile
Gilianei.

„O s` reu[im oare?“ se \ngrijor` el.
Trebuia. El nu mai avea de ales sau poate c` nici nu

avusese niciodat`. Cu un aer hot`rât, str`b`tu ultimii metri.
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*
*       *

Giliane b`g` un teanc de foi dactilografiate \ntr-o
cutie, al c`rei capac \l lipi cu band` adeziv`. Era rezulta-
tul unei luni din via]a ei. Poate prea personal pentru a fi
publicat, el oferea totu[i informa]ii pre]ioase asupra
regiunii.

Cel mai important \ns` era c`-[i reg`sise \ncrederea \n
sine. {i era capabil` s` scrie bine.

Auzind pa[i pe vereand`, tân`ra \[i ridic` ochii [i zâmbi
v`zându-l pe Elliot. I se p`ru mai \nalt, cu spatele mai
drept, [i avu impresia c` fa]a lui str`lucea de o bucurie
nou`.

– Ce s-a \ntâmplat? S-ar zice c` ai primit cel mai frumos
cadou din via]a ta!

Din doi pa[i, Elliot ajunse lâng` ea, o lu` \n bra]e [i o
\nvârti pân`-i veni ame]eala. Fusta de un roz-pal formase un
vârtej \n jurul lor. Când el o puse jos, Giliane \[i sprijini
capul de um`rul lui.

– Giliane, vrei s` te m`ri]i cu mine?
Obrajii tinerei se \nro[ir` [i ea \l privi printre lacrimile

care-i \nce]o[au ochii.
– Elliot! Credeam c` n-o s`-mi spui niciodat` asta.
Cu un deget, el \i [terse o lacrim` de pe obraz.
– |n capul meu am mai spus-o de o mie de ori, ca s`

exersez, s` g`sesc tonul potrivit...
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– A fost perfect.
– }i-am spus c` te iubesc? \i [opti el dr`g`stos.
– Mai spune-mi o dat`, \i r`spunse ea, neputând s`-[i

st`pâneasc` plânsul.
Zâmbind, Elliot o strânse la piept, cu b`rbia sprijinit` de

cre[tetul ei. R`maser` astfel un moment, savurând liber-
tatea de a se iubi.

– Giliane, nici nu-]i po]i da seama cât te iubesc, spuse el
cople[it de intensitatea sentimentelor lui.

– Va trebui s` mi-o ar`]i, pretinse ea.

*
*       *

„Fericirea face ca lucrurile s` par` diferite.“ Iat` ce
descoperi Giliane \n cursul dup`-amezii.

Nu se gr`beau. Fiecare mângâiere  era \nso]it` de o
[oapt` de dragoste. Dar \n curând mângâierile devenir`
\mbr`]i[`ri, c`ldura deveni fierbin]eal`, suspinele se trans-
formar` \n gâfâieli.

– R`mâi cu mine, Giliane, r`mâi cu mine, dragostea mea,
\i [opti Elliot la ureche.

Ea \l \mbr`]i[`, lipindu-se de el, ame]it` de senza]iile vio-
lente pe care le \ncerca al`turi de Elliot.

*
*       *
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Mai târziu, mult mai târziu, Elliot d`du la o parte cu
degetul [uvi]ele de p`r lipite de fa]a Gilianei.

– Sunt de acord cu ideile tale \n privin]a aerului
condi]ionat. Ar fi absurd s` m` simt r`corit \ntr-un aseme-
nea moment.

– Te-am f`cut s` cobori din turnul t`u de filde[, zâmbi
ea.

– Sper c` m` vei urma.
– Din când \n când, fu ea de acord.
Cu o strângere de inim`, Giliane \l sim]i c` se crispeaz`.
„Nu acum“ \l rug` ea \n gând.
Era necesar, bine\n]eles, s` se detensioneze multe

lucuri \n rela]ia lor, iat` de ce tân`ra femeie ar fi vrut s`
petreac` m`car câteva zile fericite \nainte de a le abor-
da. Atât cât s` consolideze ceea ce cuceriser` pân`
acum.

– Ce \nseamn` „din când \n când“?
– Nimic. Nu sunt decât ni[te simple cuvinte. S` nu mai

vorbim despre asta, de acord?
– Dimpotriv`, s` vorbim. S` l`murim imediat totul.
Elliot se a[ez`, \ncruntat.
– Va trebui s`-]i abandonezi munca dup` ce ne vom

c`s`tori, Giliane.
– De ce?
– Cum vei putea s` c`l`tore[ti [i s` cre[ti copiii?
Sub privirea lui furioas`, Giliane sim]i c` \nghea]`. Cum

de putuser` trece atât de repede de la acea \n]elegere per-
fect` la o aparent` ostilitate?
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– Elliot...
– Cum? insist` el.
Ea ridic` dintr-un um`r pentru a-[i relaxa mu[chii \ncor-

da]i. Nu era posibil. Zâmbi.
– N-ar trebui s` merg nici a[a de departe nici a[a de des,

Elliot. {i e necesar un oarecare timp pentru a face copii.
Pân` atunci voi putea lucra.

– Eu vreau s` fii cu mine.
Ea \i mângâie cu un deget maxilarul cirspat.
– Deci e \n regul`. Va trebui s` c`l`toresc [i eu, fiindc` tu

o s` lipse[ti cam din dou` \n dou` s`pt`mâni. Doar nu crezi
c` o s` te a[tept cuminte acas`.

F`r` nici un chef, el \i r`spunse la surâs. Giliane era
irezistibil` [i el nu avea chef s` se certe cu ea.

– De acord, ai câ[tigat.
Sim]indu-se nespus de u[urat`, ea se ridic` [i-[i \mbr`c`

halatul.
– Vino \n salon. |]i preg`tesc o citronad`.
|n timp ce t`ia [i storcea l`mâile \n buc`t`rie, Giliane

v`zu c` ploaia va \ncepe din minut \n minut. De diminea]`
atmosfera era ap`s`toare [i se strânseser` nori negri. Un
tunet r`sun` din dep`rt`ri.

|n salon, Elliot frunz`rea un ziar. Ea se preg`tea s`-l
serveasc`, dar \n acel moment Elliot mototoli furios
paginile.

– Ce naiba! url` el. Uit`-te aici!
– Ce e?
– Aici! Cum ai putut face asta, Giliane?
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Se \ntoarse spre ea [i-i ar`t`. Cu ochii holba]i de uimire,
tân`ra privi fotografia pe care i-o indica [i, f`r` s`-i vin` s`
cread`, citi \n t`cere articolul.

N`ucit`, citi [i reciti fiecare cuvânt. Fotografia era cea pe
care i-o f`cuse lui Elliot \n prima zi, dar textul, sau mai
degrab` legenda, era probabil opera lui Jack.

„Elliot Escudier, mo[tenitorul imperiului Escudier, trage
de timp.“

Cititorii erau informa]i despre provocarea pe care i-o
lansase el lui Giliane [i erau invita]i s` cânt`reasc` rezulta-
tul [i s`-[i dea p`rerea dac` un studiu aprofundat era mai
bun decât ni[te prime impresii.

„Cum a putut face Jack a[a ceva?“ se \ntreb` ea.
Bomb`nind, Elliot reveni din dormitor unde se dusese

ca s` se \mbrace [i o privi \nciudat.
– Ar fi trebuit s` chem`m un fotograf \n timp ce f`ceam

dragoste. Poate c` i-ar fi interesat pe cititorii t`i. Poate c` ar
trebui s`-i l`s`m pe ei s` decid` dac` vei continua s` lucrezi
[i dup` c`s`toria noastr`.

Sângele care p`r`sise chipul Gilianei, la vederea
cli[eului, \i reveni \n obraji.

„Elliot consider` c` am fost de acord cu publicarea aces-
tui articol! Deci, a[a m` crede?“ se indign` ea.

Furioas`, f`cu tot ziarul cocolo[.
– Nimeni nu va decide \n locul meu dac` trebuie sau nu

s`-mi continuu lucrul, fiindc` nu mai este cazul. Cum de am
putut fi atât de idioat` \ncât s` m` \ndr`gostesc de un tip
atât de \ngust la minte, atât de stupid [i de insensibil ca tine?
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– Deci aperi fi]uica asta? izbucni el.
– Nu ap`r nimic, nici m`car pe mine! M-am s`turat pân`

peste cap de prejudec`]ile tale [i de amorul t`u propriu.
Punctul t`u de vedere nu reprezint` adev`rul absolut! M-ai
obosit cu ideile tale \nvechite, a[a c` pleac` de aici cu ele cu
tot!

Asemeni unei eroine de teatru, Giliane \i ar`t` u[a.
– Iar \n privin]a c`s`toriei, poate c` o mai po]i convinge

\nc` pe Adèle. E singura persoan` din câte cunosc, care este
destul de tolerant` ca s` suporte un copil de treizeci [i cinci
de ani!

N`uci]i de a vedea o asemenea pr`pastie c`scându-se
\ntre ei [i nefiind \n stare nici unul s` dea \napoi, se
cânt`rir` din priviri.

– Asta vrei? o \ntreb` el \ncordat.
– Asta vreau.
Un fulger br`zd` cerul, urmat de un zgomot asurzitor.
– Poate c` ai dreptate. Am impresia c` suntem iremedia-

bil diferi]i [i deci ireconciliabili.
Trecând prin fa]a Gilianei, Elliot se \ndrept` spre u[`.
– A[teapt`! Chiar dac` n-o s`-l cite[ti, ia-l. Tocmai am

\nchis un capitol din via]a mea! exclam` ea \ntinzându-i
cutia, atunci când el ajunse \n prag.

{i cu un gest hot`rât, ea trânti u[a \n urma lui cu toat`
puterea. 

Se sfâr[ise!
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Capitolul 14

Giliane se duse \n baie [i trânti u[a ca pentru a ridica \ntre
ea [i Elliot o nou` barier`, fizic` de data asta. Era mai bine
pentru ea decât s` se duc` \n camer`. Tenta]ia de a se arun-
ca \n patul \n care f`cuse dragoste cu el era prea puternic`.

Se propti \n fa]a ferestrei [i sim]i c`-i dau lacrimile,
torente de lacrimi.

– Nu, nu, nu!
B`tu cu pumnul \n geam, se sprijini de faian]`, apoi se

pr`bu[i pe pardoseala de marmur`.
Când hohotele de plâns \ncetar` [i ea se sim]i epuizat`,

se a[ez` \ntr-un col], \nconjurându-[i genunchii cu bra]ele
[i \ncerc` s` nu se mai gândeasc` la nimic. Avea impresia c`
este o figurin` de por]elan plin` de cr`p`turi, gata s` se
sparg` la cea mai mic` atingere!

Umiditatea aerului o f`cu s` se \nfioare [i se ridic`.
„Via]a continu`, gândi ea, cu sau f`r` dragoste“.
Evitând s` se uite \n oglind`, se duse \n buc`t`rie s`

pun` ceainicul pe foc. Dorea s` bea un ceai calmant. 



A[ezat` \n fa]a ce[tii pline, sim]i un fel de resentiment.
De ce s` \ncerce s`-i explice lui Elliot punctul ei de vedere?
Se s`turase de ideile lui fixe, de faptul c` se lovea mereu cu
capul ca de un perete când voia s`-i explice ceva. Nu va risca
s` fie din nou respins`.

Sim]ind c`-i dau din nou lacrimile, d`du ceaiul deoparte
[i netezi cu grij` ziarul mototolit, \ncercând s` \n]eleag` ati-
tudinea lui Elliot.

„Ce a[ sim]i eu dac` un cotidian na]ional ar publica o
fotografie unde a[ ap`rea \n vechiturile pe care le port când
\mi zugr`vesc buc`t`ria? se \ntreb` ea. Mi s-ar p`rea \n mod
sigur caraghios.“

Dar un articol privind aventura ei amoroas` cu b`rbatul
cel mai important din via]a ei, nu i-ar trezi poate aceea[i
reac]ie. Celebrit`]ile de genul lui Elliot erau victimele
ziari[tilor, de aceea  era [i explicabil` antipatia lor fa]` de ei.

Nu atât con]inutul articolului \l [ocase cât ideea c`
Giliane putuse s` fie amestecat` \n publicarea lui. Cum de
putuse crede a[a ceva?

Oftând, lu` din nou ziarul la puricat. Informa]ia prove-
nea \n \ntregime din conversa]ia telefonic` pe care o
avusese cu Jack. Avea el dreptul s` se foloseasc` de ea?

Deschizând u[a de la intrare, privi cerul cenu[iu, ploaia
care lovea frunzi[ul cu un zgomot monoton.

O trecu un fior [i intr` \n salon. Lu` telefonul [i form` un
num`r.

– Jack, sunt eu, Giliane.
Avea de gând s` r`mân` calm` [i rezonabil`.
– Cum ai putut s`-mi faci a[a ceva? spuse ea, izbucnind

imediat \n lacrimi.
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*
*       *

A doua zi, Elliot privea pe fereastra hotelului din Baton-
Rouge, m`cinat de gânduri negre.

|ntâlnirea de afaceri de diminea]` fusese un e[ec total:
nu fusese capabil s` se concentreze, gândul lui zbura \n per-
manen]` spre Giliane.

Ideea articolului nu-l mai \nfuria. O jum`tate de or` de
gândire fusese suficient` ca s`-l fac` s` \n]eleag` c` ea nu era vino-
vat` cu nimic. Dar cum s` uite lucrurile pe care [i le spuseser`?

|ntorcându-se spre cutia dreptunghiular` care z`cea pe
mas`, o deschise. Era cel de al doilea articol. Dup` ce-l r`sfoise
pe primul, fusese nevoit s` recunoasc` faptul c` era bine scris
[i nu va face decât s` atrag` mai mul]i turi[ti \n zon`.

|[i \ncepu ner`bd`tor lectura. Dedica]ia \i sfâ[ie inima:
„Lui Elliot“.

Dup` o or` [i jum`tate, ajunsese la ultima pagin`.
Sprijinindu-[i capul de sp`tarul scaunului, trase aer \n piept.

– Giliane are dreptate. Sunt un imbecil.
Dac` ar fi scris articolul cu mâna lui, n-ar fi putut descrie

mai bine ceea ce sim]ea pentru acest p`mânt [i tradi]iile lui.
Munca ei era absolut remarcabil`.

Ru[inat, umilit, trebui s` recunoasc` faptul c` Giliane
avea talent. Dup` lectura acestui articol, nimeni nu putea
r`mâne indiferent fa]` de Louisiana de Sud.

De ce nu \n]elesese asta mai devreme? Giliane [i confra]ii
ei ar fi putut fi cei mai buni alia]i \n lupta lui pentru
ocrotirea mediului ambiant.

Se auzi soneria telefonului.
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„Giliane!“ se gândi el imediat, cu o speran]̀  nebuneasc  ̀\n suflet.
– Elliot Escudier? se auzi o voce b`rb`teasc`.
– Da. Cine sunte]i?
– Jack Ryan. Nu m` cunoa[te]i, dar cred c` v-am dat via]a

peste cap.
„{eful ei!“
– Nu. Mi-am f`cut-o singur cu mâna mea, spuse el cu un

râs scurt.
– Ascult`, Giliane mi-a telefonat asear`. De fapt,  nu m-am

gândit c` v-a[ putea face un r`u cu asta. Cititorii \mi cer tot
timpul nout`]i. Când e[ti a[a de cunoscut ca ea, trebuie s`
accep]i acest aspect al lucrurilor. Am ac]ionat deci ca de obi-
cei, f`r` s` m` gândesc c` ]i-ar putea displ`cea.

Cum Elliot nu-i r`spundea, el continu`:
– Oricum, \]i datorez scuze. Giliane n-a fost la curent cu

asta [i la telefon era furioas` foc. Niciodat` nu se bag` \n
via]a particular` a oamenilor f`r` voia lor. De aceea a ales
rubrica de c`l`torii.

– Cred c` tocmai mi-am dat seama de asta citindu-i arti-
colul, remarc` Elliot ca pentru sine.

Parc` prinsese din nou via]`. Ce idiot fusese! Trebuia s`
vorbeasc` imediat cu Giliane, dar va fi suficient? Ea \i
d`duse pân` acum destule [anse.

– Jack, vrei s` faci ceva pentru mine?
– Dac` pot.
– Vreau s` publici ceva despre mine [i Giliane mâine [i

s`-mi trimi]i un exemplar. Ai un stilou?
– Da. Te ascult.
„Elliot Escudier dore[te s` v` anun]e c` este nebune[te

\ndr`gostit de Giliane Killmartin [i c` \[i va schimba salope-
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ta cu smochingul imediat ce ea va spune da. Iar \n privin]a
pariului, recunosc c` l-a câ[tigat ea. |i voi oferi trei
s`pt`mâni din luna de miere, oriunde va dori ea. Ura]i-mi
noroc. Scrisorile care vor pleda cauza mea vor fi
binevenite.“ Ce p`rere ai?

– Formidabil, r`spunse Jack dup` ce se potoli din râs.
E[ti sigur c` asta nu mai e o imixtiune \n via]a ta particular`?

– Dac` mi-o poate aduce \napoi pe Giliane, n-are nici o
importan]`. Po]i s` publici asta?

– Cu pl`cere. Sunt invitat la c`s`torie?
– Po]i face chiar [i reportajul. |]i mul]umesc, Jack, [i sper

s` te \ntâlnesc curând.
– {i eu. Noroc! E atât de \nc`p`]ânat`!
– Mie-mi spui?
Dup` ce \nchise, \[i anul` toate \ntâlnirile, apoi form` un

num`r.
– Sully? Ascult`, spunei tatei c` ai venit dup` inel – \l sun

eu ca s`-i explic – [i p`streaz`-l la tine pân` mâine
diminea]`. De acord?

{i cum Sully t`cea, discret dar curios, el ad`ug`:
– {tii prea bine pentru cine e. Ai grij` ca nu cumva s`

p`r`seasc` insula.
Rezolvat \n privin]a inelului care apar]inuse mamei [i

bunicii lui. Dar Elliot voia s`-i cumpere [i el ceva. O dia-
dem`! Orice prin]es` trebuia s` poarte o diadem`.

|[i arunc` repede haina pe umeri [i se \ndrept` spre
ascensor.

*
*       *
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Stând \n picioare pe verand`, Giliane scoase un oftat din
adâncul pieptului, gândindu-se la viitor. Taxiul era pe
drum ca s-o duc` la aeroport, dar nu [tia \nc` ce destina]ie
va lua.

Ideea de a c`l`tori nu-i mai surâdea. Anii se a[terneau \n
fa]a ei, goi [i dezolan]i. Personajele \i ap`reau ca printr-un
fel de cea]`. |[i \nchipui c` trece prin cea]` [i mul]ime, \n
c`utarea chipului iubit.

De bine de r`u, reu[ise s`-[i ia r`mas bun de la Sully f`r`
s` izbucneasc` \n lacrimi. Despre Everett nici nu putea fi
vorba. O s`-i lase doar un bile]el [i un cadou: o carte despre
tehnica jocului de [ah, scris` de un maestru rus.

Câinele care venise s-o viziteze \n prima sear`, se apropie
de ea. Giliane se aplec` s`-l scarpine \ntre urechi.

Larimile \i umezir` ochii [i-[i lipi capul de cel al câinelui.
– Faptul c` plec de aici e \ncercarea cea mai grea la care

am fost supus` vreodat`, \i m`rturisi ea.

*
*       *

Cu mâna strea[in` la ochi, Sully \l privi pe Elliot
coborând din elicopter, cu p`rul ciufulit din cauza curentu-
lui f`cut de elice.

– B`iete, e[ti cu adev`rat \ndr`gostit, \i spuse el \n loc de
salut.

– Mai e aici?
– Da. A venit s`-[i ia r`mas-bun. Dac` n-a[ fi [tiut

urmarea, a[ fi plâns \mpreun` cu ea. A chemat un taxi.
Gr`be[te-te!
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– Nu-l l`sa s` intre.
|[i l`s` valiza \n grab` la Sully, dup` ce scoase din ea o

cutiu]` albastr` [i un ziar. Apoi  unchiul lui \i puse \n mân`
o alt` cutiu]`, din catifea neagr`, pe care o scoase din buzu-
nar. Dând din cap, \l privi cum pleac` \n goan`.

Pavilionul era lini[tit [i foarte ordonat. Nimeni nu
r`spunse chem`rii lui. Inima i se strânse când o v`zu pe
Giliane sosind cu capul \n jos, din direc]ia re[edin]ei fami-
liale. |mbr`cat` de c`l`torie, purta o fust` mov cu o vest`
asortat`. Mersul ei lent diferea atât de mult de pasul ei
obi[nuit \ncât Elliot se \ncrunt`.

Abia când ajunse la sc`ri, tân`ra \l v`zu [i se opri brusc.
Apoi \[i reveni, \ntâi p`lind apoi \nro[indu-se \n obraji.

– Bun` ziua, Elliot, sau mai bine la revedere. Luna s-a
scurs [i taxiul meu e pe drum.

– N-o s` vin`. Sully a primit ordin s` nu-l lase s` intre pe
proprietate.

O speran]` se n`scu \n inima ei.
– De ce?
– Fiindc` vreau ca tu s` r`mâi aici, cu mine.
– De ce? insist` ea.
– Pentru c` te iubesc, spuse el \ncercând s` vorbeasc` pe

un ton calm, pentru c` am fost un imbecil, pentru c`, f`r`
tine, nu tr`iesc decât pe jum`tate.

Ar fi putut mai bine s` lase s` i se ghiceasc` emo]ia.
Tonul [i ziarul \mp`turit sub bra] \l f`ceau mai degrab` s`
par` o persoan` oficial` care discut` probleme de afaceri.

– Nu vreau s`-]i impui „alegerea“ \mpotriva propriei tale
voin]e, Elliot.

Deschizând u[a, el \i f`cu semn s` intre.
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– Nu \n]elegi, Giliane. Am gre[it. Uite, cite[te asta, \i
spuse el \ntinzându-i ziarul.

|nainte ca ea s` fi terminat de citit anun]ul, lacrimile
\ncepuser` s` i se rostogoleasc` deja pe obraji.

– Te iubesc, spuse el privind-o.
Cu un zâmbet fericit, ea se cuib`ri la pieptul lui.
– Mai repet`-mi asta de o mie de ori!
Buzele lui le c`utar` pe ale ei.
– O s`rutare valoreaz` mai mult decât o mie de cuvinte.
Elliot o trase spre divan [i se a[ez` al`turi de ea.
– Giliane, nu vreau s` crezi c` mi-ar pl`cea s` te schimbi.

De fapt, m` temeam c` scrisul te-ar putea \ndep`rta de
mine... Dar mi-a pl`cut articolul t`u. Cred c` o s` mai citesc
reportaje de genul `sta ca s` aleg locul unde \mi voi... unde
ne vom petrece concediile.

– Ar fi trebuit s`-mi \nchipui, spuse ea zâmbind. Cum
m-am decis s` abandonez ziaristica, tu schimbi macazul.
Indiferent care ar fi pozi]ia mea, tu o alegi pe cea
opus`.

– Nu exist` decât un singur mijloc de a avea ultimul
cuvânt cu tine, replic` el pref`cându-se indignat.

|i ridic` b`rbia cu un deget [i puse st`pânire pe buzele ei
cu o s`rutare care o ame]i.

– S` [tii, relu` ea, c` eu nu c`l`toream decât fiindc` nu
eram legat` de un loc anume. Dar acum am un motiv
irezistibil de a r`mâne aici.

V`zându-i expresia fericit`, Giliane \n]elese c` spusese
exact cuvintele pe care le a[tepta de la ea.

– Nu mai ai \ndoieli, nu-i a[a? O s`-mi petrec restul vie]ii
al`turi de tine.
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Ridicând-o \n bra]e, el o purt` pân` la pat [i o dezbr`c`.
Se preg`tea s` se dezbrace la rândul lui, când \[i aduse
aminte brusc s` caute \n buzunar.

– }i-am adus un cadou de la Baton-Rouge, spuse el
\ntinzându-i cutiu]a albastr`.

– Elliot... [opti ea privind \ncântat` diadema cu diamante
[i safire.

– Pentru prin]esa mea, [opti el cu o voce \nc`rcat` de
emo]ie, aranjându-i-o pe cap.

– Dar nu sunt \mbr`cat` pentru a[a ceva!
– E[ti exact a[a cum trebuie.
Apoi scoase cealalt` cutiu]`.
Dup` ce o deschise, Giliane r`mase f`r` glas, \n

timp ce lacrimile i se rostogoleau pe catifeaua neagr`.
Inelul era vechi, \mpodobit cu trei diamante, [lefuite
de o mân` de maestru. Giliane cuno[tea semnifica]ia
acelei bijuterii: cu ea, Elliot \i oferea sufletul familiei
lui.

– A fost al mamei mele, al bunicii mele, al str`bunicii
mele. Acum inelul este al t`u.

– N-am nimic s`-]i ofer \n schimb, rosti ea cu o voce
tremur`toare.

– Ba da. Totul.
A[ezându-se lâng` ea, \i \nconjur` umerii cu bra]ul.

Trebuia ca ea s` \n]eleag` asta.
– Ascult`, Giliane. |nainte s`-]i faci tu apari]ia aici, aveam

totul \n afar` de fericire. Via]a mea era o \ncreng`tur` de
responsabilit`]i fa]` de tradi]ie. Dar o tradi]ie trebuie s`
tr`iasc`, s` aib` o semnifica]ie. A noastr` se pierdea.

Tonul lui era plin de sinceritate.
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– Tu m-ai salvat, Giliane. Cu tine, pot s` râd [i s` plâng.
Am \n continuare o responsabilitate fa]` de tradi]ie, dar ea
nu m` mai poate \ngropa.

Cu capul plecat, tân`ra femeie plângea cu lacrimi fierbin]i.
– Plâng, fiindc` \n via]a mea n-am mai fost atât de

fericit`, hohoti ea.
– Atunci plângi, scumpo, dar când vei sfâr[i, po]i s` m`

faci [i pe mine fericit.
– Cum? \l \ntreb` ea ner`bd`toare.
– A[a, \i [opti el.
{i o culc` \ncet pe spate. El se sprijini \ntr-un cot [i-[i

aplec` gura spre ea.
Buzele lui \i atinser` fa]a [i gâtul \ntr-o mângâiere u[oar`

\nainte de a pune st`pânire pe gura ei.
– Care dintre noi va scrie articolul pentru Herald? se

interes` ea \n glum`, când el \[i sl`bi pu]in strânsoarea
bra]elor.

Cu râsul pe buze, el o f`cu s` tac` \n felul lui.

Sfâr[it
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