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Capitolul 1

Niciodat` nu v`zuse feti]e atât de frumoase. Amândou` \n
vârst` de opt ani, \[i p`straser` p`rul blond deschis [i
minuna]ii ochi alba[tri din copil`rie. P`rul [i ochii mo[teni]i
de la mama lor.

Daniel Marshall era \n picioare \n u[a camerei sale de la
hotel. S` le vad` pe Kendall [i pe Jessica, fiicele lui, la câ]iva
pa[i de el, \i t`iase tot cheful de a ie[i. Resim]ea acela[i
sentiment de mândrie [i de tandre]e amestecate, la fel ca la
na[terea lor. Ce u[urare s` contate c` anii de desp`r]ire nu
alteraser` nicidecum dragostea lui pentru ele.

Feti]ele erau \n plin` discu]ie. |n ciuda dorin]ei lor
arz`toare de a le vorbi, ezita \nc` s` se apropie de ele. De
altfel, \l vor recunoa[te oare? |i era greu s` recunoasc`, dar
i-ar fi pl`cut ca Annie VerHollan s` fie prezent` la aceast`
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reg`sire. Deoarece, deocamdat`, sora lui Kathy era singura
leg`tur` dintre el [i fiicele lui.

El observ` c`m`[ile lor de noapte din bumbac [i papucii
ciuda]i cu ciucuri de blan`. "O ]inut` nu tocmai obi[nuit` pe
un culoar de hotel", se gândi el. Ie[ind din penumbra
camerei sale, Daniel ciuli urechile. Nu se va ar`ta decât dac`
se dovedea c` aveau realmente nevoie de ajutorul lui.

– Ce vom face, Kendall? \ntreb` Jessica, nelini[tit`.
– Las`-m` s` m` gândesc pu]in.
Kendall \nchise ochii, pref`cându-se c` se concetreaz`.

Daniel nu se putu st`pâni s` nu zâmbeasc` la acest
spectacol.

– Cum vom face s` ne \ntoarcem \n`untru? insist` Jessica,
s`rind de pe un picior pe altul.

– Las`-m` s` reflectez.
– Suntem \nchise afar`. Când va veni Annie?
– Dup` cump`rarea proviziilor pentru micul dejun.
– Vreau s` revin` imediat!
Daniel se \ncord` auzind hohotele din vocea fiicei lui.

Dar Kendall p`rea c` [tie cum s` descurce situa]ia.
– Jessica drag`...., f`cu ea, trecând o mân` lini[titoare,

aproape matern`, peste umerii surorii ei. Nu te nec`ji, Annie
va [ti s` ne scoat` din asta.

Ea t`cu un moment, \n c`utarea unei solu]ii.
– {tiu! exclam` ea deodat`. 
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Va g`si o femeie de serviciu s` ne deschid`.
– Care femeie de serviciu? \ntreb` Jessica, strâmbându-se.
– Ei bine, cea care ne face paturile. Oh, ador s` fiu la

hotel! Dac` s-ar putea s` r`mânem aici pentru totdeauna.
– Mie nu. Deja a[ vrea s` fiu acas`. Nimeni nu \ncuie u[a

cu cheia, acas`.
– {tiu, Jessie! Hei, dac` am cânta un cântec de Cr`ciun,

a[teptând? Asta va face s` treac` timpul mai repede. Ce spui
de Jingle Bells?

Feti]a care plângea ezit` pu]in, apoi sfâr[i prin a-[i al`tura
vocea sub]ire celei a surorii ei mai \ndr`zne]e. Daniel zâmbi
auzind cele dou` voci pu]in false. Nu mai avea de-a face cu
bebelu[ele pe care le p`r`sise ca s` plece \n Africa. Aveau doi
ani, atunci. Se schimbaser` de când le v`zuse ultima dat`,
acum doi ani, la \nmormântarea mamei lor... Cât regreta c`
nu profitase de primii lor ani de via]`. Kathy nu mai era
acolo, dar nu se putea \mpiedica s`-i poarte pic` pentru 
c`-l frustrase de cele dou` fiice ale lui.

Kendall [i Jessica terminau un cuplet când u[ile
ascensorului se deschiser`, l`sând s` apar` Annie VerHollan.
Ea le z`ri pe cele dou` copile [i se repezi imediat spre ele,
f`r` m`car s` remarce prezen]a lui Daniel. Acesta se sprijini
de pervazul u[ii [i-o examin` pe tân`ra femeie. I-ar fi dat
optsprezece ani. Totu[i, trebuia s` aib` cel pu]in dou`zeci [i
patru, acum.
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|n doi ani, Annie nu se schimbase. Avea acela[i p`r blond
auriu [i aceea[i siluet` armonios mulat` \n blugii ei gri cu
roz. Tân`ra femeie \[i p`strase toat` prospe]imea, \nf`]i[area
ei adorabil` de licean`, chiar dac` anii ad`ugaser` acea
maturitate care transform` o fat` dr`gu]` \ntr-o femeie
frumoas`.

Daniel se redres`, \ngrozit. Niciodat` n-o privise pe Annie
cu ace[ti ochi. Dornic s` alunge cât mai repede asemenea
gânduri din mintea lui, \ncerc` s` rememoreze cum
ajunseser` s` se deteste reciproc.

Se gândi o clip` s` ia imediat leg`tura cu ea, dar se
r`zgândi. Gemenele n-aveau nevoie de asta. Cel mai bine era
s`-i lase un bilet lui Annie [i s` a[tepte ca ea s`-l sune, a[a
cum fusese prev`zut.

– Noi ne jucam, explic` Kendall. Jessica [i cu mine
alergam pentru a merge s` ap`s`m butonul ascensorului [i
s` revenim pân` la camer` \nainte ca u[a s` se \nchid`. {i
apoi... a doua oar` n-am reu[it... Iat`, acum suntem
imboilizate aici! Dar tu, po]i s` deschizi u[a, nu-i a[a?

Annie \ncepu s` râd` [i scutur` din cap.
– Ave]i noroc s` am cheia la mine! Altfel am fi putut

r`mâne blocate pe acest culoar o bun` bucat` de timp. {i
cum ne-am fi luat micul dejun?

Ea \[i puse proviziile jos, apoi scoase cheia [i o strecur`
\n broasc`. Jessica se furi[` \n fa]a ei ca s`-i ]in` u[a.
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Annie se \ndrept` imediat spre frigider pentru a pune
acolo cump`r`turile de la b`can. Apoi, le servi un bol de
cereale gemenelor, care se a[ezar` \n fa]a televizorului.
Apartamentul \n care erau instalate toate trei oferea tot
confortul la care se putea spera \ntr-un hotel modern.

Totu[i, va trebui s` le explice celor dou` neastâmp`rate
cum s` se comporte \ntr-un stabiliment ca acesta, se gândi
Annie. Dar avea alte preocup`ri \n minte. Sosirea lui Daniel
\i fusese confirmat` la recep]ie. El ocupa camera vecin`, [i
a[tepta telefonul ei.

Tân`ra femeie se urc` pe un taburet \n spatele barului, cu
o cea[c` de cafea \n mân`. De acolo, putea s` le
supravegheze pe cele dou` feti]e, care erau fascinate de un
program de desene animate. Ele nu p`reau deloc
preocupate. Totu[i, Dumnezeu [tie dac` erau con[tiente de
venirea tat`lui lor ast`zi. Poate le ie[ise din cap, exaltate cum
erau la ideea de a lua avionul pentru a merge s`-[i petreac`
vacan]a la New York.

Dac` Jessica [i Kendall uitaser` sosirea lui Daniel, \n
schimb era departe de a fi cazul lui Annie. Sim]ea un ghem
\n stomac [i avea o u[oar` migren`. Toate astea din cauza
unui simplu telefon de dat. O dat` mai mult, se \ntreba cum
putuse ajunge la asta?

Printr-un gest nes`buit, pur [i simplu... Când Daniel \i
trimisese un cec \n alb pentru aniversarea [i Cr`ciunul celor
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dou` micu]e, crezuse c` se sufoc` de indignare. Un cec \n
alb! Cum \ndr`znise? |n felul acesta \n]elegea s` se achite de
datoria sa fa]` de fiicele lui? Orbit` de furie, tân`ra femeie
completase cecul cu o sum` astronomic`: un milion de
dolari! Care au fost consecin]ele? Un telefon din Africa
pentru \nceput. |n ciuda leg`turii cu parazi]i, Daniel se
f`cuse foarte bine \n]eles, vorbindu-i f`r` ocoli[uri. |n ceea
ce le privea pe gemene, ele câ[tigaser` un Cr`ciun \n
compania tat`lui lor, ocazie ideal` pentru a se cunoa[te mai
bine.

|n definitiv, nu acesta fusese scopul manevrei?
Cu o ridicare din umeri, Annie \ncerc` s`-[i alunge teama

[i ridic` receptorul. 
Ar fi putut merge s` bat` direct la u[a lui Daniel, dar nu

se sim]ea \n stare, diminea]a asta.
El r`spunse de la primul apel.
– Marshall, anun]` el cu o voce rece [i impersonal`.
– Daniel? \ntreb` tân`ra femeie, dregându-[i vocea. Annie

VerHollan la aparat. 
Voiam s`-]i spun c` am sosit, [i a[ vrea s` fix`m o \ntâlnire

ca s` ne vedem cu to]ii.
– Annie, este suficient s` deschizi u[a de comunicare

dintre camera mea [i apartamentul vostru.
Nota de cinism din vocea lui \i amintea de alte conversa]ii

pe care ar fi preferat s` le uite pentru totdeauna.
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– Da, este o posiblitate, admise ea, dar micu]ele
urm`resc un film de desene animate [i ar vrea s` se \mbrace
\nainte s` te vad`.

– Ascult`, Annie, dac` n-ai destul` autoritate \n fa]a lor ca
s` te ridici, s` \nchizi televizorul [i s` le spui s` se \mbrace...

– Nu-i vorba de asta. Ele sunt \n vacan]`, [i le-am permis
s` priveasc` la televizor.

De ce era oare atât de slab`? Ce se \ntâmplase cu curajul
ei?

– Cum vrei... Voi fi acolo \ntr-o or`: ies s` fac pu]in`
mi[care. La \ntoarcerea mea, voi trece s` v` iau ca s` mergem
undeva. Crezi c` po]i s` le smulgi din fa]a televizorului, pân`
atunci? \ncheie Daniel.

Acest sarcasm avu darul s`-i redea tinerei femei toat`
combativitatea. |i trânti receptorul \n nas [i, pentru a pune
capac, se strâmb` la telefon.

Se \ntoarse pentru a arunca o privire micu]elor, [i atunci
\[i d`du seama c` Jessica era foarte aproape de ea. Feti]a
avea un aer grav [i-[i privea m`tu[a drept \n ochi.

– Annie, era tata? \ntreb` ea.
– Da, scumpo. Va veni peste o or`, o anun]` ea

\ngenunchind lâng` nepoata ei. O s`-]i fac` pl`cere... dar te
[i temi pu]in, nu-i a[a?

Jessica cl`tin` din cap, \n timp ce lacrimi \ncepur` s`-i
curg` de-a lungul obrajilor. 
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Annie \i trase corpul firav \n bra]ele ei [i o strânse cu
tandre]e la piept.

– S` nu ui]i niciodat` cât de mult te iubim, tat`l t`u [i cu
mine, \i murmur` ea acoperind p`rul blond al feti]ei cu
s`rut`ri.

Aceste cuvinte p`rur` s-o lini[teasc` pe copil`, care \ncet`
imediat s` plâng`.

|ntr-o or`, aveau tot timpul s` se preg`teasc`, toate trei.
La urma urmei, \ntr-un hotel, n-ai nici vesel` de sp`lat, nici
paturi de f`cut, nici haine de c`lcat. Aceast` vacan]`
prezenta câteva avantaje... \ncerc` s` se conving` Annie,
silindu-se s`-[i p`streze calmul. Dar de ce se sim]ea
\ntotdeauna stingherit` când Daniel era \n preajm`?

La drept vorbind, asta \ncepuse de la prima lor \ntâlnire,
cu câteva luni \nainte de a se c`s`tori cu sora ei. Kathy nu
\ncetase s` vorbeasc` despre el din momentul când \l
cunoscuse.

– Daniel are dou`zeci [i unu de ani, Annie, [i a trecut
deja prin multe. S-a n`scut la New York, a crescut \n Africa,
[i acum este student la universitatea din Augusta.

Privind \n urm`, n-avea nici o dificultate s` identifice
sentimentul pe care-l stârnise David \n ea pe vremea aceea.
Gelozia. Da. 

Fusese geloas` pe acest b`rbat care o acapara total pe
sora ei mai mare, [i rupsese intimitatea lor.
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El era pu]in mai \n vârst` [i mai rafinat decât b`ie]ii pe
care Annie [i tinerele fete de vârsta ei \i frecventau \n mod
obi[nuit. De fapt, de fiecare dat` când el venea la Avon,
prietenele ei g`seau \ntotdeauna pretexte s` treac` pe acas`
[i s`-i spun` bun` ziua. El se ar`ta atunci \ntotdeauna amabil
[i zâmbea la toat` lumea. De fapt, Annie \l g`sea cinic [i
paternalist. Dac` una din prietenele ei venea s`-i vorbeasc`
despre el, ea schimba imediat subiectul.

Animozitatea adolescentei care era pe atunci se potolise
cu timpul, cum devenea evident c` Daniel Marshall nu era
doar un capriciu pentru Kathy. Contrar p`rerii p`rin]ilor ei,
acesta \ncepea s` se gândeasc` la c`s`torie. Annie f`cu
atunci tot posibilul s`-[i dep`[easc` antipatia fa]` de cel care
se anun]a drept viitorul ei cumnat. Daniel p`ruse s`
aprecieze eforturile ei, [i zâmbetul lui p`ruse tinerei c`
devenise mai deschis, prietenia lui mai sincer`.

{i devenise \n ochii ei un adev`rat erou \n ziua când el [i
Kathy acceptaser` s-o \nso]easc` la un bijutier ca s` i se fac`
g`uri \n urechi, \n ciuda obiec]iilor p`rin]ilor. Acest gest de
independen]` [i furia p`rinteasc` pe care o declan[ase \n
mod inevitabil aveau s` pecetluiasc` leg`turile lor de
prietenie.

Mai târziu, când Kathy anun]ase c` era \ns`rcinat` [i c` se
va c`s`tori, Annie se bucurase de ceea ce i se p`rea c`s`toria
cea mai romantic` a secolului. |n schimb, nu era [i p`rerea
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domnului [i doamnei VerHollan care nu vedeau nimic bun
\n aceast` unire.

Ziua celebr`rii fu o zi minunat`, debordând de bucurie [i
entuziasm, \ncât nimic nu reu[i dup` aceea s-o fac` s` uite.

Dup` na[terea copilului, Annie plecase pentru un sejur
\n Spania. |n acel timp, copilul murise \n mod nea[teptat,
de-abia \n vârst` de câteva luni. Tân`ra vrusese s` se \ntoarc`
acas` imediat, dar Daniel [i Kathy insistaser` s` r`mân` \n
Europa. Annie nu asistase la durerea care, timp de câteva
s`pt`mâni urmase acestei mor]i subite. Ea nu [tiuse nimic
despre sentimentul de vinov`]ie al surorii ei, despre durerea
mut` a cumnatului ei, care \ncepuse s` macine rela]ia lor.
Imaginea pe care o p`strase deja despre aceast` c`s`torie
era de armonie [i de fericire.

Doi ani mai târziu, Kathy era din nou \ns`rcinat`. {i pu]in
dup` na[terea gemenelor, Daniel p`r`sise familia ca s` plece
\n str`in`tate. Cuplul lor mergea \n deriv`. Kathy \ncepu
atunci s`-i m`rturiseasc` surorii mai mici tot ce avea \n
inim`, [i aceasta v`zu cum sentimentele ei fa]` de Daniel se
schimb` din nou. Annie \ncepu s`-l urasc` f`r` reticen]`.
Fiindc` o p`r`sise pe sora ei, dar mai ales pentru c`
distrusese iluziile ei cele mai scumpe asupra dragostei [i
c`s`toriei.

Divor]ul era inevitabil. Kathy \ncet` complet s` fac` aluzie
la fostul ei so]; se mul]umea s` \ncaseze cecul de pensie
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pentru copii, [i evita cu grij` s` men]ioneze numele lui. |n
mod curios, aceast` situa]ie p`rea s`-i convin` lui Daniel. El
nu d`du o singur` dat` ve[ti despre el [i nu mai c`lc` la
Avon decât pentru \nmormântarea lui Kathy, patru ani mai
târziu. |n acel moment, r`m`sese o s`pt`mân`, [i-i ceruse
cumnatei lui s` binevoiasc` s` se ocupe de gemene pân`
când va termina proiectul care-l ]inea ocupat \n Africa.
Estima c` mai avea un an, [i promisese s` revin` \ndat` ce va
fi posibil.

Annie crezuse atunci c` se hot`râse \n sfâr[it s`-[i asume
rolul de tat`. Ea \ncuraj` gemenele s`-i scrie [i s`-i trimit`
desene. Daniel a r`spuns prin scrisori lungi  pres`rate cu
anecdote pl`cute [i glume, \ntr-un stil care nu-i era obi[nuit.
Annie \ncepuse s`-i a[tepte scrisorile cu tot atâta ner`bdare
ca [i cele dou` feti]e.

Totu[i, observ` cu timpul c` nu f`cea niciodat` aluzie la
\ntoarcerea lui. Indispozi]ia tinerei femei cre[tea. El vorbise
de un an, dar trecuser` deja doi... Doamna VerHollan
remarcase triumf`tor c` se a[tepta la asta [i Annie luase
atunci ap`rarea lui Daniel, dar cu din ce \n ce mai pu]in`
convingere, totu[i. {i apoi, \ntr-o zi, primise acel faimos cec
\n alb. Ce insult`, ce ofens`, se gândise ea atunci. {i dup`
acea zi, hot`râse s` ia taurul de coarne.

Daniel se \ntorsese a[adar \n via]a lor... Pentru Annie,
fusese o lupt` grea s`-[i conving` p`rin]ii de necesitatea

UN LOC |N INIMA TA 15



acestei c`l`torii pân` la New York... Gemenele aveau dreptul
s`-[i vad` tat`l. Desigur, aceast` \ntâlnire n-o \ncânta, [i
vacan]a nu va fi f`r` \ndoial` dintre cele mai agreabile, dar
era atât de important` pentru Jessica [i Kendall.

De altfel, \n prezen]a gemenelor, Daniel va avea poate
tactul s`-[i p`streze cinismul pentru el. Pentru Annie, se
punea problema s` se ocupe cât putea de bine de cele dou`
feti]e [i s` le preg`teasc` pentru revederea cu tat`l lor,
absent atâta timp. Misiunea sa \n Africa trebuie s` fi ajuns la
sfâr[it acum, [i se putea crede c` se va ocupa \n sfâr[it de
fiicele lui.

Annie se \ncord` la perspectiva de a-l l`sa s`-[i reia
gemenele. Dar mai \ntâi, era s`pt`mâna care se anun]a.
Pentru binele tuturor, cel mai bine era f`r` \ndoial` s` nu
revin` asupra trecutului [i s` fac` progrese.

***

Când auzi b`tându-se la u[`, Annie se afla \n camera
micu]elor [i \ncheia piept`natul Jessic`i. 

Dup` cinci minute, deja, Kendall era \n picioare lâng`
u[`, pândind vizitatorul. Ea fu cea care-i deschise, de la
prima cioc`nitur`.
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Annie auzi zvon de conversa]ie \n salon. Nu-[i f`cea nici
o grij` pentru Kendall. Ea nu era deloc s`lbatic` [i gata s`
trateze orice necunoscut drept un confident. Tocmai era \n
curs de a povesti c`l`toria lor de la Avon când m`tu[a [i sora
ei geam`n` intrar` \n salon.

Daniel era la fel de seduc`tor, ochii lui erau de acela[i
albastru ca oceanul \ntr-o zi \nsorit`. Era evident c` trebuia
s`-[i petreac` cea mai mare parte a timpului afar`. Pielea nu
p`rea bronzat`, ci brun` natural, ca [i cum anii petrecu]i sub
soarele african \i schimbase definitiv culoarea.

– Atunci, Jessica a \nceput s` plâng`, \i explica Kendall, [i
Annie i-a spus c` nu poate s`-i scoat` centura de siguran]`,
dar putea s`-i dea o pern` care era \n cutia de bagaje de sub
banchet`. Atunci a trebuit oprit` ma[ina ca s` coborâm.
Apoi, Jessie [i cu mine a trebuit s` mergem la toalet`, [i
atunci Annie a spus c` va a[tepta pân` când...

Daniel ridic` spre Annie o privire rug`toare, [i tân`ra
femeie trebui s`-[i mu[te buza ca s` nu izbucneasc` \n râs.
Nici nu se punea problema s`-i vin` \n ajutor! Era timpul s`
cunoasc` satisfac]iile paternit`]ii... S-o fac` s` tac` pe
Kendall va fi una din primele lui \ncerc`ri.

– Ei bine, am impresia c` a]i f`cut o c`l`torie
senza]ional`, \i arunc` el fiicei sale. Sper c`-mi vei povesti
urmarea \n am`nunt, dar a[ vrea mai \ntâi s` spun bun` ziua
surorii tale [i lui Annie.
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Cum Daniel \nainta spre ele, Jessica \[i ascunse fa]a \n
fusta m`tu[ii ei. Tat`l ei se a[ez` pe vine ca s` fie la \n`l]imea
ei, dar \n]elesese deja c` nu va fi la fel de u[or de cucerit ca
sora ei.

El \i l`s` timp s`-[i recapete curajul de a l`sa mâna lui
Annie [i de a-l privi \n ochi.

– Bun` ziua, Jessica, \i spuse el \n fine. Sper c` [i tu ai
ceva s`-mi poveste[ti despre c`l`torie. Dar ce-ai spune dac`
vom ie[i to]i \mpreun`? Annie mi-a spus c` vrea s` v`
cumpere paltona[e noi de iarn`.

Feti]a r`mase t`cut`.
– |n felul acesta, continu` Daniel, poate vom putea s`

mergem mâine s` patin`m pe ghea]a de la Rockefeller
Center.

– Nu vreau s` patinez, vreau doar s` privesc, r`spunse
feti]a.

– De acord, vom privi \mpreun`.
Daniel se ridic` [i-[i trecu o mân` prin p`rul Jessic`i.

Apoi se \ntoarse spre Annie. P
rivirea lui se \n`spri u[or, \n timp ce deschidea bra]ele 

s-o \mbr`]i[eze. Tân`ra femeie fu mai surprins` de propria
reac]ie decât de aceast` demonstra]ie nea[teptat` de
afec]iune. Nu-i pl`cea acest magnetism care o atr`gea spre
el.

Cum el sl`bi strânsoarea, o privi zâmbind. 
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Annie recunoscu imediat acest zâmbet pe care prietenele
ei de odinioar` \l g`seau atât de fermec`tor.

– E[ti la fel de frumoas`, murmur` el. Este o pl`cere s` te
rev`d.

Apoi o s`rut`.
Un s`rut de-abia schi]at, aproape pe furi[, dar atât de

nea[teptat. Contactul buzelor sale, mirosul de brad al apei
lui de toalet`, presiunea corpului lui asupra trupului ei...
toate astea o readuceau pe Annie la fantasmele ei cele mai
secrete.

Ce-l g`sise? se gândi ea, \n timp ce se \ndep`rtau unul de
cel`lalt. Asta nu-i sem`na deloc lui Daniel! Trebuise s-o fac`
pentru a lini[ti gemenele. 

Dar acest s`rut, atât de scurt cum fusese, declan[ase \n ea
un val de emo]ii tulbur`toare pe care ar fi preferat s` le uite
imediat.

Dar gemenele \ncepuser` deja s`-[i \mbrace paltona[ele
uzate. Kendall \i explic` lui Daniel c` Annie \ncercase s`
comande altele dup` catalog, dar li se trimiseser` m`suri
gre[ite.

Tân`ra femeie se \ntoarse spre oglinda situat` \n spatele
barului, sub pretextul c`-[i aranjeaz` p`l`ria. Avea un aer
normal, slav` Domnului. 

Respirând adânc ca s` se calmeze, se \ntoarse, 
rugându-se ca Daniel s` p`streze distan]a...
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Ie[ir` to]i patru din camer`, Annie \nchizând rândul.
Odat` pe strad`, Kendall fu \n fruntea grupului, \n timp ce
Jessica, mai lini[tit`, ]op`ia \n spatele surorii ei.

– N-ai crede c` sunt surori gemene, nu-i a[a? remarc`
Daniel c`tre Annie. Au personalit`]i diferite.

– {tiu. De fapt, majoritatea oamenilor nici m`car nu-[i
dau seama c` sunt gemene. Fie c` este vorba de fizic sau
chiar de caracter. 

Kendall clocote[te de energie \n timp ce Jessica este
imaginea senin`t`]ii.

Totul va merge bine dac` se mul]umeau s` vorbeasc`
despre micu]e, se gândi Annie. Aceast` dragoste pentru
gemene era poate singurul lucru pe care ea [i Daniel puteau
s`-l aib` \n comun.

Câteva minute mai târziu, un taxi \i l`sa \n fa]` la Macy's.
Micul grup intr` \n marele magazin [i porni imediat \n
direc]ia raionului pentru copii. De[i Cr`ciunul era aproape,
nu era prea mult` lume \n magazin. Annie nu \ntârzie s`
g`seasc` pentru gemene combinezoane de schi la un pre]
moderat, \n timp ce Daniel insista s` le ia \n plus paltona[e
lungi [i ghetu]e \mbl`nite.

Pe m`sur` ce mald`rul de haine cre[tea, entuziasmul
gemenelor sc`dea. Annie nu \n]elegea nimic. De obicei,
adorau s` fac` multe cump`r`turi. Kendall fu cea care-i
explic` ce le nec`jea pe ea [i pe sora ei.
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– Annie, \ntreb` ea cu nelini[te, vom putea totu[i s` avem
cadouri de Cr`ciun?

Daniel auzise cu siguran]`. "Dac` râzi, Daniel Marshall,
promit s` te omor pe loc!" gândi tân`ra femeie.

Dar el nu spuse nimic. {i \n timp ce feti]ele \mbr`cau
paltona[ele noi, el ceru ca celelalte lucruri s` fie trimise la
hotel. Dup` aceea, \mpinse pe toat` lumea \ntr-un ascensor
pentru a ajunge la etajul opt. Când trei perechi de ochi
mira]i se \ntoarser` spre el, nu se putu \mpiedica s` nu
zâmbeasc`.

– {ti]i c` Mo[ Cr`ciun face un mic tur pe aici \n fiecare zi,
declar` el. Ei bine, m-am gândit c` ar fi o idee bun` s` v`
a[eza]i amândou` pe genunchii lui [i s`-i cere]i ce vre]i de
Cr`ciun... {i \n timp ce sunte]i pe genunchii lui, ad`ug` el
cu un zâmbet, Annie va putea s` se a[eze pe ai mei!

Gemenele \ncepur` s` chicoteasc` pe \nfundate [i Annie
cl`tin` din cap, zâmbind f`r` s` vrea.

Str`b`tur` labirintul raionului de juc`rii, oprindu-se
uneori ca s` admire cele mai frumoase modele, ca acele
automate care se mi[cau \n sunetul muzicii. Ajun[i \n fa]a
unui mic podium, feti]ele se fotografiar` cu Mo[ Cr`ciun.
Daniel profit` pentru a vorbi cu Annie.

– Spune-mi, te-ai ocupat deja de cadouri de Cr`ciun?
Tân`ra femeie trecu imediat \n defensiv`. Sim]ise o urm`

de cinism \n \ntrebarea lui.
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– Da. Pot s`-]i ar`t o list` cu tot ce a sosit. Pachetele sunt
\n dulapul din camera mea. {i apoi, prefer s`-]i spun, mi-am
cump`rat câteva fleacuri... [i chiar dou` sau trei lucruri
pentru tine.

Daniel puse o mân` pe um`rul lui Annie, imitând gestul
lui Mo[ Cr`ciun care era a[ezat la câ]iva pa[i de acolo.

– Bine\n]eles, sunt sigur c` ai fost [i tu o feti]` dr`gu]`. {i
banii nu sunt o problem`, nu-i a[a?

Aluzia la acel faimos cec \n alb era evident`.
– Trebuie s`-]i spun c` este o adev`rat` pl`cere s` faci pe

Mo[ Cr`ciun pentru tine \nsu]i... \ncuviin]` ea. Mai ales cu
banii altuia!

Se \ntoarse [i se \ndep`rt` de el, gr`bit` s` pun` cap`t
acestei discu]ii. 

Toat` buna ei dispozi]ie disp`ruse, \nlocuit` de un
dezagreabil sentiment de nelini[te.

Cum gemenele veneau spre ei, Daniel se apropie de
Annie [i termin` discu]ia cu voce sc`zut`.

– Ard de ner`bdare s` v`d ce mi-ai cump`rat, m`rturisi el.
Praf de str`nutat... sau un bilet de \ntoarcere \n Africa?

Annie se \ntoarse repede spre el. Fe]ele lor aproape se
atingeau, dar ea ignor` c`ldura din privirea lui, mângâierea
respira]iei lui pe obrajii ei.

– De fapt, nu mi-a fost prea greu s` aleg: o bucat` de
c`rbune \nvelit` \ntr-o hârtie de cadou.
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F`r` s`-[i abandoneze zâmbetul, Daniel se duse s`
pl`teasc` la cas` pentru fotografii. Coborâr` to]i patru
sc`rile rulante [i ajunser` curând pe trotuar, \n frigul acestei
luni de decembrie. T`cerea se instalase \ntre ei de un timp,
când Kendall lu` cuvântul.

– Annie, am vorbit cu Mo[ Cr`ciun despre stiloul pe 
care-l vrei [i despre papuci, o anun]` Kendall. De fapt, tat`,
ad`ug` ea ridicându-[i capul spre tat`l ei, de ce nu se mai
vorbe[te cu Mo[ Cr`ciun când devii mare? Cum face s`
ghiceasc` ce vrei? Nu [tiam ce ]i-ar face pl`cere, astfel c` 
n-am putut s`-i cer.

Daniel se aplec` s`-i r`spund`.
– La drept vorbind, draga mea, nu mai am nevoie de

cadouri. Tu [i Jessica sunte]i cele mai frumoase cadouri de
Cr`ciun pe care le-a[ putea avea. Este mult timp de când
a[tept acest moment. |mi vor trebui câ]iva ani pentru ca
dorin]a s`-mi fie \mplinit`.

|n timp ce se urcau \ntr-un taxi, Annie se gândea la
ultimele cuvinte ale lui Daniel. Hot`rât lucru, nu \n]elegea
nimic despre b`rbatul acesta. |[i iubea fiicele, era mândru de
ele. Atunci, de ce l`sase s` treac` atâ]ia ani f`r` s` le vad`?
De ce se mul]umise s` le trimit` cecuri la Cr`ciun?

|n cursul câtorva ore pe care le petrecuse \n compania
lui, tân`ra femeie crezuse c` recunoa[te calit`]ile b`rbatului
pe care-l apreciase atât de mult odinioar`. Un lucru era
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sigur, \n orice caz: Daniel Marshall exercita \nc` asupra ei
acela[i farmec irezistibil. {i pentru a spune totul, p`rea chiar
c` efectul acestui farmec crescuse de-a lungul anilor. Dac`
Annie era destul de cinstit` cu ea \ns`[i pentru a recunoa[te,
refuza totu[i s` cedeze acestuia.

Acest b`rbat era o enigm`. {i avea zece zile s-o dezlege.
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Capitolul 2

Daniel \[i croi drum prin mul]imea care se \nghesuia la
balustrad`, \n speran]a s` le z`reasc` pe Annie [i pe gemene
pe pista patinoarului. El privi bradul de Cr`ciun luminat
care se g`sea \n mijlocul Rockefeller Center. De[i era \nc`
ziu`, decora]iunile electrice erau aprinse [i-[i reflectau
luminile multicolore pe ghea]`.

|n aceast` diminea]`, când fixaser` \ntâlnirea, el nu
prev`zuse c` prânzul lui de afaceri se va prelungi. Mai erau
oare acolo sau preferaser` s` se \ntoarc` la hotel 
nev`zându-l venind? O clip`, Daniel se mai \ntreb` ce va
crede Annie despre el; [i apoi, gândindu-se bine, hot`r\ s`
nu-i pese.

Doar gemenele contau. {i ele p`reau \ntr-adev`r fericite
s`-l revad`.



Cum  nu vedea feti]ele [i nici pe Annie pe pist`, prins de
o intui]ie subit`, arunc` o privire spre peretele de sticl` al
restaurantului care domina patinoarul. {i nu \ntârzie s`
descopere dou` micu]e capete blonde ie[ind din dou`
paltona[e albastre. Se repezi spre intrarea restaurantului,
strecurându-se prin mul]ime.

Observând trioul de la intrare, \n]elese c` Annie era
mama acestor dou` feti]e \n toate sensurile acestui cuvânt.
F`cuse bine c` i le \ncredin]ase spre supraveghere dup`
moartea lui Kathy. Situa]ia politic` \n ]ara african` unde se
g`sea era atât de imprevizibil`, \ncât trebuise s` amâne de
multe ori data \ntoarcerii lui, pân` când proiectul de acolo
s` fie terminat. Pe de alt` parte, nu era destul de nebun s`
le supun` vreunui risc, luându-le acolo cu el.

Ce situa]ie crud`... Copiii lui nu puteau s` i se al`ture, iar
el, dinspre partea lui, nu putea s`-[i abandoneze munca.
Acest contract era mult prea important: era primul, [i Daniel
trebuia s`-l duc` pân` la cap`t, pentru a reveni cu cele mai
bune recomand`ri profesionale posibile.

Iat`. Era unul dintre motivele pentru care \i ceruse lui
Annie s` se ocupe de fiicele lui. Ele tocmai suportaser` o
pierdere cumplit`. Daniel \[i amintea prea bine cât
suferiser`, dup` moartea mamei lor. El vrusese s` le
consoleze, dar r`m`sese ca un str`in pentru ele, un str`in
chinuit de culpabilitate [i de sentimentul e[ecului. Ori,
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gemenele aveau nevoie de o via]` de familie, pentru a-[i
alina suferin]a. {i cei din familia VerHollan erau un model \n
aceast` privin]`.

Dup` moartea lui Kathy, clanul \[i strânsese rândurile
pentru a face fa]` durerii. Nu numai o dat` auzise 
spunându-se: "Micu]ele sunt tot ce ne-a r`mas de la Kathy".
Dar tr`ise toate astea din exterior, [i se sim]ise \ntotdeauna
exclus.

Nimic nu conta mai mult pentru el decât s`-[i [tie fiicele
fericite... De aceea, Daniel acceptase s` le lase \n Georgia
pân` când \[i vor dep`[i durerea, pân` când vor fi preg`tite
s`-l accepte \n via]a lor. {i alegerea lui Annie se impusese
pentru a se ocupa de cele dou` micu]e.

Aceasta \[i d`dea oare seama pân` \n ce m`sur` acest cec
de un milion de dolari folosea planurilor lui? Pentru Daniel,
aceast` vacan]` de Cr`ciun era momentul ideal ca s` devin`
\n sfâr[it o persoan` real` \n ochii fiicelor sale. Ele puteau
astfel s` dea o fa]` celui care le scrisese acele scrisori dup`
moartea mamei lor.

Un lucru era de sperat: s` nu fie prea târziu.
Erau toate trei atât de absorbite de spectacolul

patinatorilor care se \nvârteau pe ghea]`, \ncât nu-l v`zur`
apropiindu-se. El puse o mân` pe um`rul lui Annie [i tân`ra
femeie tres`ri.

– Tat`, tat`! strigar` \n cor feti]ele.
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Daniel vru s`-i prezinte scuze lui Annie, dar aceasta \l opri
cu un gest al mâinii.

– Sunt atât de mul]umit` c` ne-ai g`sit! exclam` ea cu un
zâmbet surprinz`tor. Am pândit un timp intrarea
patinoarului, dar cum am sosit cu \ntârziere, m-am temut c`
ne-am pierdut.

– V-a fost greu s` g`si]i un taxi?
Annie cl`tin` din cap.
– S-ar spune c` este o conspira]ie! |n timp ce tu n-ai decât

s` ridici bra]ul ca s` apar` unul.
– La drept vorbind, sunt mai curând mul]umit c` n-a]i

g`sit unul prea repede, deoarece m` scute[te de mustr`ri
din partea ta. {i prefer mult mai mult zâmbetul t`u.

Imediat, fa]a lui Annie se \ntunec` [i ei se privir` \n
t`cere. Daniel v`zu \n ochii tinerei femei cum str`luce[te
dorin]`, apoi tulburare, [i \n fine furie. Daniel \n]elegea. El
\nsu[i sim]ise aceste sentimente amestecate.

– Credeam c` v` g`sesc pe toate trei pe ghea]`, ar`t` el
\ntorcându-se spre gemene.

Jessica scutur` viguros din cap.
– Annie voia s` patin`m, dar noi am preferat s` privim...

Pare \ntr-adev`r greu! remarc` ea \ntorcându-se spre pist`.
– Sunt patinatori experimenta]i aici, \i explic` Daniel. 

Ce-a]i spune dac` v-a[ duce la patinoarul din Central Park?
Nu este atâta lume, [i este mai u[or pentru a \nv`]a.
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|nainte ca ele s` aib` timp s` r`spund`, un chelner se
apropiase s` le \ntind` un meniu.

– Eu iau un hot dog [i Jessica o \nghe]at` de ciocolat` cu
sos caramel, interveni imediat Kendall.

– {i tu? o \ntreb` Daniel pe Annie.
Ea zâmbi mali]ios.
– Ceai \nso]it de aceast` minunat` pr`jitur` Forêt Noire.
– V`d c` tot nu rezi[ti la ciocolat`, a[a-i?
– Este vacan]`, nu?
Daniel \nchise meniul, apoi \l restitui chelnerului f`r` s-o

p`r`seasc` pe Annie din ochi.
– O Forêt Noire [i pentru mine, spuse el. Spune]i-mi,

relu` el adresându-se gemenelor, vre]i s` \ncerca]i patinajul
\nainte s` p`r`sim Nez Yorkul?

Kendall fu mai \ntâi \ncântat`.
– Oh da! Nu putem s` facem acas`, n-aveam aproape

niciodat` ghea]`.
– Dar uneori ninge, preciz` Jessica.
– {i o dat`, continu` sora ei, când aveam trei ani, z`pada

a r`mas toat` noaptea, [i mama ne-a permis s` ie[im \n
miezul nop]ii ca s` facem un om de z`pad`!

– Eu nu \ncetez s`-i spun c` a auzit atât de des 
spunându-se povestea asta, \ncât crede c` [i-o aminte[te,
remarc` Annie zâmbind.

– Da, \n]eleg.... f`cu Daniel.
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El se \ntoarse spre gemene.
– Unchiul vostru Davis, le explic` el, este ferm convins c`

\[i aminte[te ziua când "Pe aripile vântului" a ie[it pe ecrane.
Cum ar putea cineva \nc` \n scutece s`-[i aminteasc` asta?
Este imposibil... |]i aminte[ti de Davis, Annie?

Tân`ra femeie cl`tin` din cap.
– Ei bine, acum tr`ie[te la New York.
– A revenit \n Statele Unite?
– Da.
Pe pist`, doi adolescen]i patinau \n compania unei

perechi mai \n vârst`.
– |n fiecare an, explic` Daniel, bunica ne ducea, pe mine

[i pe fratele meu, s` patin`m. Dup` p`rerea ei, era cel mai
bun mod de a \ncepe vacan]a de Cr`ciun. Din acest motiv
doream s` vin ast`zi aici, cu voi... Este un fel de tradi]ie \n
familia Marshall.

– Este adev`rat, tat`? \ntreb` cu voce mic` Kendall. V`
ducea]i s` patina]i?

– Sigur. Bine\n]eles, am crescut \n Africa. Dar la fiecare
Cr`ciun, p`rin]ii mei erau atât de ocupa]i la misiune, \ncât
ne trimiteau la New York, la bunica.

Kendall p`ru foarte impresionat`. |n schimb, Annie p`rea
s` oscileze \ntre amuzament [i ne\ncredere.

– Este adev`rat`, povestea asta? \ntreb` ea.
Cum Daniel cl`tina din cap, Kendall relu`:
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– Poveste[te-ne restul!
S` vorbeasc` despre trecut, \i procura o senza]ie de

c`ldur` agreabil`. |[i punct` povestea cu detaliile cele mai
pitore[ti, prea fericit s` demonstreze c` spiritul de familie
nu era apanajul celor din familia VerHolln.

– {i apoi, bunica a devenit pu]in prea slab` ca s`
continue s` patineze [i atunci se mul]umea s` ne a[tepte,
a[ezat` la o mas` \n fa]a unor ciocolate calde pe care le
comanda pentru noi. Noi r`mâneam atât de mult pe ghea]`,
\ncât eram evident reci când ajungeam lâng` ea. Dar nou` ni
se p`rea delicioas` \n ciuda acestui fapt!

Daniel o observ` pe furi[ pe Annie. Era limpede c` b`nuia
c` inventase complet aceast` poveste, cu scopul de a face
concuren]` familiei VerHollan. Câteva am`nunte suplimentare
o vor convinge poate de veridicitatea pove[tii lui.

– Când am intrat la universitate, relu` el, eram prea
"b`trâni" ca s` patin`m, dar sim]eam tot atâta nevoie s-o
vedem pe bunica noastr`, cum de altfel avea [i ea nevoie de
prezen]a noastr`. Ne pl`cea pl`cea pur [i simplu s` fim
\mpreun` [i s` privim patinatorii \n fa]a unei ce[ti de ceai.

|nainte de a evoca aceste amintiri, Daniel nu realizase
niciodat` cât de mult contase aceast` tradi]ie \n via]a lui.
Ocaziile de a-[i \mp`rt`[i astfel sentimentele erau rare. {i nu
se temea acum decât de un lucru: ca Annie s` nu-[i bat` joc
de ele.
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– Este ciudat cum unele tradi]ii conteaz` \ntr-o familie, se
mul]umi ea s` remarce.

– Da, lui Davis [i mie ne pl`cea foarte mult s` privim
patinatorii. Bunica a murit acum doisprezece ani [i, de
atunci, am \ncetat s` venim. De asemenea, ei au renovat
patinoarul, acum câtva timp, dar amintirile nu se [terg atât
de u[or.

Gemenele erau \nc` la fel de fascinate de spectacolul
patinoarului. Annie se \ntoarse spre Daniel.

– Tradi]ia de Cr`ciun \n familia Marshall... {i când m`
gândesc c` atunci când ai ap`rut la Avon, eram convins` c`
n-aveai trecut.

– Trebuie s` te \nclini \n fa]a eviden]ei, Annie, sunt o
mul]ime de lucruri pe care nu le [tii despre mine.

– Ei bine, de ce nu umpli lacunele mele? \ntreb` tân`ra
femeie cu un real interes.

Daniel \ncerc` s` ghiceasc` motivele profunde ale acestei
invita]ii de a vorbi despre el. Annie voia oare s`-i câ[tige
\ncrederea, s` afle am`nunte despre trecutul lui pe care 
le-ar putea apoi folosi \mpotriva lui? Sau era doar
bun`voin]`, aceea[i bun`voin]` de care d`dea dovad` fa]`
de gemene? Dar aceste motive aveau pu]in` importan]`, \n
definitiv. Annie p`rea gata s` fac` pace cu el, [i el nu putea
decât s` accepte acest armisti]iu.

– Vrei a[adar s`-]i povestesc via]a mea? Ce ai vrea s` [tii?
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– E[ti n`scut la New York, vreau s` spun chiar \n ora[?
\ntreb` ea, vizibil stânjenit`.

– Nu-mi spune c` faci parte din acei oameni care nu-i
admir` decât pe cei din New York?

– Nicidecum.
R`spunsul venise prea repede ca s` nu fie o minciun`.
– Davis [i cu mine ne-am n`scut \ntr-un or`[el din nordul

statului, preciz` Daniel. Tat`l meu era pastor acolo, \nainte
de a se hot`r\ s` accepte o misiune \n Africa.

– Tat`l t`u este pastor? exclam` ea, ca [i cum era
surprins` c` un om evlavios poate s` dea na[tere unui
asemenea fiu.

Daniel nu se formaliz` de o astfel de reac]ie.
– Desigur, f`cu el. Aveam [apte ani când am plecat \n

Africa. {i p`rin]ii mei au r`mas acolo pân` la moartea lor. Ei
n-au revenit niciodat` \n Statele Unite, decât pentru
colectarea de fonduri de sus]inere.

– Ce studii ai f`cut?
– Mama era profesoar`, [i \n jurul nostru erau mul]i

cercet`tori care mi-au trezit interesul pentru inginerie. Când
am fost la vârsta de a intra la liceu, am primit o burs` pentru
a merge s` studiez la seminarul teologic din Virginia. Am
avut multe de recuperat, \n special la matematic`. Dar am
muncit cu \ndârjire, deoarece [tiam c` voiam s` devin
inginer.
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– Nu ]i-a fost greu s`-]i p`r`se[ti familia? \ntreb` atunci
Annie.

Venind de la o VerHollan, aceast` \ntrebare n-avea nimic
uimitor. Nici un membru al acestei familii nu trebuise
niciodat` s` dep`[easc` limitele Avonului!

– Ba da, bine\n]eles! Dar era timpul s` m` lansez singur
\n via]`. P`rin]ii no[tri ne-au \ncurajat \ntotdeauna s` fim
independen]i, s` facem noi experien]e. {i eram curios s`
[tiu care era via]a \n Statele Unite, aceast` ]ar` pe care o
p`r`sisem de atâ]ia ani.

– Eu am fost crescut` \ntr-un mod atât de diferit, remarc`
Annie. Este ca [i cum am apar]ine la dou` culturi distincte,
\mp`rt`[ind aceea[i limb`.

Daniel izbucni \n râs, observând fa]a Anniei \ncadrat` de
p`rul ei auriu.

– La drept vorbind, nu eram chiar sigur c` vorbesc
aceea[i limb` ca voi când am debarcat \n Georgia! Acel
accent din sud mi se p`rea la fel de ciudat ca sârbo-croata...

– Cum a[a? f`cu Annie, exagerând accentul ei sudist. Noi
n-avem deloc accent. Voi sunte]i cei care vorbi]i ciudat!

– Kathy mi-o repeta \ntotdeauna.
Daniel regret` imediat aceast` observa]ie. 
El se gr`bi s` schimbe subiectul, \n speran]a de a face o

diversiune [i de a readuce un zâmbet pe fa]a Anniei, care se
\ntunecase.
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– S` [tii, relu` el, mi-ar pl`cea s` petrecem o sear` cu
Davis, cât suntem la New York.

Stratagema reu[i, dar o not` de am`r`ciune se sim]ea \n
cuvintele tinerei femei.

– Sunt uimit` c` a revenit la New York, m`rturisi ea.
Credeam c` se hot`râse s` r`mân` \n Europa. Ar fi bine ca
gemenele s` poat` s`-l \ntâlneasc`, deoarece nu l-au v`zut
decât o dat` sau de dou` ori, cred. Familia este atât de
important`.

Cum putea s` spun` a[a ceva? 
Daniel trebui s` fac` un efort ca s` nu-i arunce \n fa]` ce

gândea. |n timpul acestor ani, familia VerHollan \l ]inuse
departe de propriii s`i copii [i iat` c` Annie \i ]inea
discursuri despre importan]a familiei.

Chelnerul sosi \n fine cu comenzile lor [i masa fu imediat
\nc`rcat` de bun`t`]i unele mai apetisante decât altele.
Daniel se mir` de asemenea de m`rimea lor.

– Vei putea s` termini totul? o \ntreb` el pe Jessica.
– Nu [tiu, recunoscu ea, dar voi \ncerca. Nu vreau mai

ales s`-l decep]ionez pe buc`tar...
– |n]elegi, \i explic` Kendall tat`lui ei, Annie devine

foarte furioas` când Ray vine s` se plâng` de ce-a preg`tit ea.
Domni[oara Winston spune c` nu trebuie s` decep]ionezi
buc`tarul [i trebuie s` savurezi totul chiar dac` te gânde[ti
c` n-o s`-]i plac`.
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Daniel \ntoarse o privire \ntreb`toare spre Annie [i
aceasta \ncepu s` se apere.

– Acest b`rbat n-are nici un sim] de aventur`! Se vede de
fiecare dat` când \i servesc sushi. |n afar` de pui fript sau
biftec, nu-i place nimic... Dar presupun c` micile noastre
decep]ii provinciale nu te intereseaz`, se gr`bi ea s` adauge.

– Dimpotriv`! Este ziua dezv`luirilor, pe cât se pare.
Vorbe[te-mi pu]in despre acest Roy...

Cum m`tu[a ei ezita, Kendall nu se l`s` rugat` s`
r`spund` \n locul ei.

– Este prietenul Anniei. Este profesor de gimnastic` la
[coal`. Noi \l vom avea anul viitor [i domni[oara Winston va
fi \nv`]`toarea noastr`.

Numele de Winston \i era familiar lui Daniel, dar nu
auzise niciodat` vorbindu-se despre acest Roy. |[i imagina
un b`rbat numai mu[chi, conducând o ma[in` deformat` de
lovituri, sau [i mai bine \nc`, un vechi Land-Rover, cu o
pu[c` \n spate... pe scurt, genul de personaj pe care nu-l
putea suporta.

Annie b`tu mâna lui Kendall \nainte s-o \ntrerupt`.
– Roy este prietenul meu \ntocmai ca Mary Jane Winston,

preciz` ea. Noi petrecem unele momente \mpreun`, asta-i
tot. {i apoi, \i plac gemenele [i.....

– Mi-a spus c` voia s` se c`s`toreasc` cu o blond`
frumoas`, crezu Jessica potrivit s` spun`, pufnind. 
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Dar eu nu sunt \nc` la vârsta s` m` m`rit.
Daniel se \ntoarse spre Annie [i-[i ridic` sprâncenele,

\ncurajând-o s` continue. Dar tân`ra femeie le ajuta pe
gemene s`-[i termine \nghe]ata.

Aceast` conversa]ie cu privire la Roy \l intriga. A[adar,
exista un b`rbat \n via]a ei. Asta explica poate de ce Annie \[i
manifestase brusc dorin]a ca cele dou` micu]e s` fie luate \n
grij` de tat`l lor. F`r` \ndoial`, se preg`tea s`-[i fac` via]a cu
acest mânc`tor de biftec pr`jit [i gemenele deveniser` prin
urmare un obstacol.

Asta c`dea bine, deoarece Daniel le voia lâng` el, o [tia cu
certitudine, acum. Entuziasmul lui Kendall, senin`tatea
Jessic`i \l cuceriser` [i \ncepea s` vad` deja lumea \ntr-o alt`
lumin`. Ieri, totul i se p`rea trist [i cenu[iu, dar când le
v`zuse pe gemene \[i rec`p`tase speran]a \n viitor. {i dac`
Jessica [i Kendall \l iubeau la fel cum le iubea el, totul va fi
cât se poate de bine.

Annie surprinse expresia \ngrijorat` a lui Daniel. Ce se
\ntâmpla cu el?

Obosise oare deja s` fac` pe bunul tat` de familie? {i-a
amintit \n ultimul moment de o \ntâlnire important`? Sau nu
era \n definitiv decât un mizantrop, incapabil s` profite cu
toat` senin`tatea de un singur moment de bucurie? Tân`ra
femeie se sim]i cuprins` de o iritare confuz`. De ce oare
unele persoane erau atât de complicate?
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– De ce nu v` duce]i la marginea patinoarului? le \ntreb`
ea pe gemene, care terminaser` masa. Venim [i noi \n cinci
minute.

Daniel pl`ti nota. Se \nfund` \n scaun [i o scrut` pe Annie
cu privirea. Cum \l fixa [i ea, el cl`tin` u[or din cap [i zâmbi.

De ce \i arunca aceast` privire când erau pe punctul s`
plece? Annie avea impresia c` el \ncerca s` se l`mureasc` \n
privin]a ei. Totu[i, ea n-avea nimic s`-i ascund`, fusese
totdeauna direct` [i sincer` cu el... ceea ce nu se putea
spune despre el.

|[i \mpreun` cât putu de calm mâinile pe mas`, [i scutur`
din cap.

– Este \ntr-adev`r un mister, Daniel, declar` cu un
zâmbet slab. Am petrecut o or` foarte agreabil`, [i mi se pare
c` acum faci tot posibilul s` strici totul. Nu \n]eleg.

Daniel l`s` aceast` \ntrebare \n suspensie, vizibil pu]in
dispus s`-i vin` \n ajutor tinerei femei. |[i \ncruci[` bra]ele
la piept, apoi se sprijini de sp`tarul scaunului.

– Spune-mi, Annie, ce \ncerci de fapt?
Aceast` \ntrebare o l`s` cu gura c`scat`.
– Nimic! A[ vrea doar s`-]i dai seama ce feti]e minunate

ai.
– M` a[teptam s`-mi spui asta, dar [tiu c` este vorba de

altceva. De ce vrei ca ele s` m` cunoasc` mai bine? f`cu el
aplecându-se peste mas`, cu o privire acuzatoare. 
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Ce beneficiu a[tep]i din asta?
– Daniel, nu \n]eleg nimic din ce \ncerci s`-mi spui,

r`spunse Annie cu o voce tremur`toare. Fapt este c` e[ti
tat`l lor [i c` au ajuns la vârsta când este important ca ele s`
\nve]e s`-l cunoasc` cine este. Dac` n-ai inten]ia s` revii
acas` [i s`-]i joci rolul, cel mai pu]in ce po]i face este s` vii
s` le vezi din când \n când. Singurele dou` persoane c`rora
le face pl`cere aceast` experien]` sunt afar` [i privesc
patinatorii... Cât despre mine, sincer vorbind, am v`zut
destul. C` asta te plictise[te, c` e[ti incapabil s` te pui \n
locul lor, nu faci decât s` confirmi p`rerea pe care o am
despre tine.

Cu aceste cuvinte, tân`ra femeie se ridic` \n picioare.
Inspir` lung, ca s`-[i potoleasc` furia surd` care o st`pânea.

– Noi ne \ntoarcem la hotel, \i arunc` ea prompt. Ne vom
vedea mai târziu.

{i p`r`si \n grab` restaurantul. Mai bine s` \nfrunte
mul]imea newyorkezilor gr`bi]i decât s` mai r`mân` o
secund` \n plus \n compania lui!
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Capitolul 3

|n ciuda disputei de la patinoar, Daniel se \ntoarse cu
Annie [i cu gemenele la hotel. Sosite \n hol, feti]ele se
repezir` s` cheme ascensorul. Annie oft`. V`zu]i din
exterior, trebuia s` treac` to]i patru drept o familie ca
oricare alta: mama, tata [i cele dou` fiice ale lor, \nsufle]i]i
cu to]ii de apropierea Cr`ciunului. Nimeni nu trebuia s`-[i
dea seama de tensiunea care domnea \ntre cei doi adul]i.

Erau \n ascensor. Kendall, conform obiceiului ei, nu
\nceta s` sporov`iasc`, punând \ntrebare dup` \ntrebare, [i
abia l`sa timp tat`lui ei s`-i r`spund`. Când u[ile culisante
se deschiser`, Daniel o lu` de mân` pe Jessica, \n timp ce
Kendall alerga deja pe culoar cu cheia.

Annie, pu]in retras`, \i observ`. Hot`rât lucru, acest
b`rbat era o enigm`. P`rea s` [tie de ce avea nevoie fiecare



feti]`, f`când dovada unei sensibilit`]i care era \n
contradic]ie cu atitudinea lui dintotdeauna. Dac` el ar`tase
vreun interes pentru gemene \nainte ca ea s` fac` presiuni
asupra lui, ar fi [tiut s` se arate mai tolerant`, acum. Dar
cum s` uite [i s` ierte toate acele luni, to]i acei ani când el
nu se manifestase niciodat`? Bine\n]eles, trimisese
\ntotdeauna cecul, cu punctualitate, dar f`r` s` adauge
vreodat` un cuvânt de \nso]ire.

To]i acei ani pierdu]i... Chiar dup` divor], de ce-[i lipsise
fiicele de prezen]a lui? Era oare un mijloc de a-[i lua
revan[a? Daniel \[i d`dea seama c` era perdant, ca [i cele
dou` micu]e?

De fapt, poate era pe punctul de a \n]elege, chiar \n acest
moment... Se sim]ea vinovat [i asta putea explica proasta lui
dispozi]ie.

Apartamentul fusese aranjat \n timpul absen]ei lor.
|ncântate, Kendall [i Jessica alergau dintr-o camer` \n alta,
ca s` verifice dac` paturile fuseser` f`cute, [i masa
debarasat`. Daniel [i Annie se \ntoarser` unul spre cel`lalt
zâmbind, amuza]i de \ncântarea naiv` a feti]elor.

– Tat`, tat`, vrei s` te joci cu noi? strig` Kendall,
tr`gându-l pe tat`l ei \n camera de zi.

– {i dac` a]i veni amândou` \n camera mea, mai curând?
Am ceva care v-ar putea ajuta s` ave]i r`bdare pân` la
Cr`ciun.
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Annie le l`s` [i se \ntoarse \n camera ei. Apoi, 
a[ezându-se pe pat, lu` telefonul [i form` num`rul p`rin]ilor
s`i, la Avon. Le promisese s`-i sune din dou` \n dou` zile;
Annie [tia c`  se vor sim]i singuri de Cr`ciun, anul acesta.

– Alo? f`cu vocea blând` [i catifelat` a Lilianei VerHollan.
– Bun` ziua, mam`, sunt Annie.
Inutil s` \ncerce s` spun` mai mult. Doamna VerHollan

se lansase deja \ntr-o conversa]ie, cu viteza unei rachete
p`r`sind atmosfera.

– Draga mea! Am a[teptat toat` dup`-amiaza telefonul
t`u. Noi trebuia s` mergem la Bennet, dar i-am spus tat`lui
t`u c` nu se pune problema s` m` mi[c \nainte de a avea
ve[ti de la voi. De ce nu m-ai sunat, ieri? Uit` povestea aceea
cu telefonul la dou` zile. Po]i suna cu tax` invers`, n-o s`
murim din asta! Cu aceast` c`l`torie cu avionul, mi-era
team` s` nu se fi \ntâmplat ceva. Dar Wallace mi-a repetat c`
era o prostie, c` se revizuiesc permanent aparatele. Totu[i,
m` \ntrebam ce se va \ntâmpla \n acel ora[ teribil. |n fine,
ne-am f`cut sânge r`u...

Annie se r`sturn` pe pat, f`r` a sc`pa receptorul. {tia de
unde avea Kendall aceast` capacitate de a vorbi f`r` s` lase
timp interlocutorilor s` intervin`. Cât despre "sânge r`u"...
Lilian \[i f`cea deja griji când fiica sa mergea la Augusta,
dar`mite la New York! Din fericire, so]ul ei era acolo pentru
a-i tempera nelini[tea.
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Ascultând cu o ureche distrat` flec`reala mamei, Annie
a[tepta o pauz`.

– B`rbatul acela este cu voi?
– Da, mam`, Daniel este cu gemenele chiar \n acest

moment.
– Este oare prudent s`-l la[i singur cu ele?
Tân`ra femeie \[i ridic` ochii spre cer. Slav` Domnului c`

mama ei nu este prezent` decât la telefon. O clip`, aprecie
cât` dreptate avusese Daniel s` insiste ca ei s` se \ntâlneasc`
la New York.

– Mam`, este normal s` fie singur cu ele! Este tat`l lor,
totu[i!

|n camera vecin`, \i auzea pe Daniel [i pe fiicele lui
flec`rind [i râzând.

– Vreau s` vorbesc cu Kendall [i cu Jessica, ceru doamna
VerHollan.

– Mam`... oft` Annie. }i-am spus deja c` ele au nevoie de
timp pentru a construi o rela]ie cu tat`l lor. Ri[ti s` le
tulburi, [i n-au nevoie de asta \n acest moment.

– Asta-i bun`! Atunci de ce m-ai sunat, dac` nu pot nici
m`car s` vorbesc cu bebelu[ele mele?

– Sunt nepoatele tale, mam`, nu bebelu[ele tale. Ei bine,
te-am sunat ca s` te anun] c` am sosit cu bine. S`rut`-l pe
tata din partea mea... m` auzi?

– Da, te aud, i-o \ntoarse Lilian f`r` s`-[i ascund` furia. 
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Bun, nu v`d de ce am continua aceast` discu]ie dac`
persi[ti s` fii atât de dezagreabil`. S-ar putea s` nu fiu aici
când vei suna data viitoare.

O amenin]are \n aer... gândi Annie. Totu[i, o cuno[tea
destul pe mama sa ca s`-i aprecieze decep]ia.

– Ascult` mam`, te iubesc, [i le iubesc [i pe micu]e [i
\ncerc doar s` fac cum este mai bine.

– Asta spui tu! Dar m` \ntreb de când te crezi mâna
dreapt` a Atotputernicului, Annie.

– Este o dezbatere veche, mam`.
R`bdarea [i sim]ul umorului ale Anniei \ncepuser` s`

sl`beasc` \n mod serios. O auzi pe mama ei oftând la cel`lalt
cap`t al firului. Ghicea deja ce va urma.

– Annie, [tiu c` tu crezi s` faci cum este mai bine, [i [tiu
c` nu-]i u[urez sarcina, dar gemenele \mi lipsesc cu
adev`rat. Nu-l sc`pa din ochi pe Daniel, mai ales nu-l l`sa s`
le r`peasc` pe iubitele noastre.

Tân`ra femeie trebui s`-[i mu[te buzele ca s` nu
izbucneasc` \n râs: Daniel r`pindu-[i propriii copii, ce
absurditate!

– Asta este... Bun, la revedere, morm`i ea, \nainte de a
\nchide.

Frecându-[i ceafa, deschise un sertar [i c`ut` o aspirin`. Se
gândi o clip` s-o sune pe Mary Jane, pentru a primi \ncuraj`ri
[i sus]inere moral`, pe care mama sa [tiuse s` i le aduc`.
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Se b`tu la u[` \n timp ce ridica din nou receptorul.
– Annie, vino s` vezi!
Era vocea lui Kendall, care a[tepta \n spatele u[ii s-o duc`

\n camera vecin`.
O cas` de p`pu[i \n stil african era pus` pe podea \n

mijlocul unui munte de hârtie de ambalaj [i de cutii de
carton. De fapt, era vorba de un mic sat compus din trei
colibe de p`mânt \n care evoluau [apte personaje \n
costume locale. Existau de asemenea câteva animale
sculptate \n lemn [i pictate cu migal`.

– Tata le-a f`cut pentru noi.... Ia te uit`! Prive[te! Se
poate deschide spatele casei [i s` faci s` intre oamenii!

Kendall, \n culmea exalt`rii, se \ntoarse spre tat`l ei.
– Spune, tat`, unde \[i gareaz` ma[inile?
Daniel izbucni \n râs [i \ncepu s` vorbeasc` despre

modul cum tr`iau oamenii \n aceste sate africane. El folosea
personajele ca s`-[i ilustreze povestea [i Annie, a[ezat` pe
canapea, asculta la fel de atent` ca gemenele, pasionat` de
aceast` evocare ciudat` [i sensibil` a vie]ii africane.

Cât de \n largul lui era cu copilele.... {i dup` aceste dou`
zile, Annie era acum sigur` c` nu era un joc. El \[i iubea
fiicele, asta s`rea \n ochi. Cum va avea oare curajul s` plece
din nou \n Africa dup` acest timp petrecut cu ele?

Camera era agreabil`, foarte confortabil` [i decorat` cu
gust. Locul ideal pentru o cin` de \ndr`gosti]i. Dar Annie nu

UN LOC |N INIMA TA 45



era \ntr-o dispozi]ie romantic`, seara asta. Arunc` o privire
\n jurul ei, oprindu-se asupra celor dou` fotolii albastru
intens instalate de fiecare parte a c`minului, [i separate de o
m`su]` joas`. Un covor oriental elegant acoperea podeaua.

Apropiindu-se de [emineu, se gândi la o duzin` de
moduri de a sc`pa de Daniel ast`-sear`. Desigur, ar fi
preferat o retragere strategic` \n camera sa, dar aveau de
discutat despre anumite lucruri, trebuia s` ia decizii. La ce
bun s` amâne scaden]a, asta n-ar fi f`cut decât s`
prelungeasc` jena. {i migrena persistent` a tinerei femei
indica f`r` dubiu c` tensiunea era la maximum.

Cu privirea pierdut` \n fl`c`ri, se gândea la ultimele ore
scurse. Daniel p`ruse c` apreciaz` simpla rutin` domestic`,
jucându-se cu Kendall [i cu Jessica, privind cu ele desenele
animate de Cr`ciun, \nainte de cin`. Le culcase apoi pe
feti]e, purtându-le \n bra]e [i dându-le un ultim s`rut.

|n cursul cinei discutaser` despre ce inten]ionau s` fac`
\n timpul vacan]ei. Gemenele ]ineau s` \nve]e s` patineze, [i
perspectiva de a asista la spectacolul de Cr`ciun dat de
planetariumul din Hayden p`ru s` le \ncânte.

Daniel prev`zuse s` cineze cu fratele lui, pe care toat`
lumea \l a[tepta cu ner`bdare. |n schimb, vizita la muzeul de
Istorie Natural` nu ridica acela[i entuziasm... Dinspre partea
sa, Annie se \ntreba dac` Daniel acorda aceea[i importan]`
ca slujbei de Cr`ciun. 
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De altfel, religia mai avea vreo importan]` pentru el?
Auzi un murmur confuz care provenea din cealalt`

camer`, [i recunoscu \ntreb`rile pe care Kendall avea
obiceiul s` le pun` ca s` \ntârzie momentul culc`rii.

A[ezat` pe podea, tân`ra femeie lu` \ntre degete unul din
personajele satului african care re]inuse aten]ia feti]elor
toat` seara. |[i sprijini capul de marginea divanului, apoi
\nchise ochii, \ncercând s` fac` s`-i dispar` migrena.

– Spune-mi, Annie, cum faci s` reu[e[ti s-o calmezi pe
Kendall ca s` adoarm`?

Annie, surprins`, se redres` brusc, l`sând micul personaj
care-l ]inea \n mân`. Daniel veni s` ia loc \n fotoliul din fa]a ei.

– La drept vorbind, r`spunse ea pe un ton cât mai lejer,
Jessica este cea care m-a pus pe calea cea bun`. Kendall are
nevoie s` se simt` ascultat` când vorbe[te. Jessica m-a f`cut
s` observ c` dac` m` pref`ceam c` dorm, atunci sora ei se
oprea.

Daniel aprob` cu un semn din cap, apoi r`mase t`cut.
– Tu fumai pip` cândva, nu-i a[a? \ntreb` deodat` Annie

pentru a-[i ascunde jena.
– Da, am uitat-o din gre[eal` [i mi-am spus c` era ocazia

s` m` opresc. Dar a fost o prostie din partea mea... acum \mi
lipse[te.

Din nou, t`cerea se l`s` \ntre ei. Daniel privea paharul de
brandy pe care-l ]inea \n mân`.
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– Ai fi putut face o afurisit` harababur` \n contabilitatea
mea cu acel cec de un milion de dolari, observ` el, dar de
fapt mi-ai f`cut un serviciu.

"Oh, nu, nu asta!" se gândi Annie. Era cel pu]in a treia
oar` când readucea subiectul pe tapet.

– {i tu, replic` ea, dac` mi-ai explica de ce mi-ai trimis un
cec \n alb? N-a fost foarte elegant din partea unui b`rbat care
pretinde c`-[i iube[te copii.

– Ai auzit vorbindu-se despre r`zboiul civil care face
tavagii \n aceast` regiune din Africa? \ntreb` Daniel f`r` s` se
supere.

– Da.
– Ei bine, \n momentul când ]i-am trimis cecul, credeam

c` existau [anse mari ca proiectul la care lucram s` fie
distrus, [i americanii prezen]i s` fie lua]i ostatici.

Furia Anniei disp`ru instantaneu.
– Oh, Daniel! Eram foarte departe de a-mi imagina a[a

ceva. {tiam bine c` erau lupte acolo, datorit` ziarelor [i
televiziunii, dar asta-i tot.

Ea nu ad`ug` c`-[i f`cuse griji pentru siguran]a lui. {i
dac` ar fi [tiut c`-[i asuma un real pericol, ar fi fost [i mai
bulversat`.

– Am f`cut atâtea eforturi ca s` \ncerc s` restabilesc
dialogul cu fetele, continu` Daniel, \ncât mi-era team` de ce
s-ar putea \ntâmpla dac` m` opream brusc s` scriu.
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Trimi]ând acel cec, m-am gândit c` tu ai putea p`stra
aparen]ele pân` când situa]ia se stabilizeaz`.

– Acum c` te explici, \ncep s` v`d clar, declar` Annie,
con[tient` c` multe confuzii ar fi putut fi evitate atât de
u[or... Dar ai fi putut s` m` avertizezi când mi-ai trimis
cecul, scrisoarea ta nu era deloc clar`. E[ti \ntotdeauna atât
de misterios, Daniel. S-ar spune c` te temi s`-]i dezv`lui
c`r]ile.

Rezemat` \n coate de masa joas`, se aplec` \nainte. Ar fi
vrut atât de mult s`-l fac` s` \n]eleag` c` exista cale de
\n]elegere.

– Nu exist` motiv s` ne juc`m de-a v-a]i ascunselea,
Daniel. Pentru copii, trebuie s` lucr`m \mpreun`, ca
parteneri de bridge, nu ca juc`tori de pocher.

– Frumos spus, Annie, dar cum s` [tiu dac` avem acela[i
scop? {i spune-mi, cum consideri s` \n]eleg gestul t`u când
ai completat acel cec cu suma de un milion de dolari?

Relaxarea lui nu era decât o fa]ad`, Annie o [tia. Cât
despre ea, se sim]ea ca un martor al ap`r`rii având r`spuns
la \ntreb`rile procurorului general.

– }i-am explicat \n aceast` dup`-amiaz`, r`spunse ea.
Voiam doar s` te anun] c` ai dou` fete care aveau mai mare
nevoie de dragoste, decât de banii t`i.

Deodat`, Daniel p`ru c` se \nfurie. Orice iluzie de
destindere disp`ru.
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– Ce te-a f`cut s` crezi c` uitasem, chiar [i o secund`, de
ce aveau nevoie copiii mei? se revolt` el. Nu m-am gândit
oare la binele lor când am hot`rât s` ]i le \ncredin]ez, dup`
moartea lui Kathy? Dac` nu m` aveau decât pe mine, le-a[ fi
\mbarcat \n avion pentru Africa.

|n ciuda tensiunii care domnea, Annie se destinse pu]in.
F`r` \ndoial`, Daniel avusese dreptate, s` ac]ioneze astfel pe
vremea aceea, dar comisese câteva gre[eli, dup` aceea.
Tân`ra femeie lu` unul din micile personaje \n mâinile ei 
[i-i rearanj` costumul. N-avea nici un chef s` se certe; de
data asta, voia r`spunsuri clare.

– |n]eleg perfect, spuse ea. Contractul t`u nu trebuia s`
mai dureze decât un an. Dar dup` doi ani, eram totu[i \nc`
\n acela[i punct. {i \n tot acest timp, niciodat` nu ne-ai l`sat
s` \n]elegem c` ai putea reveni curând. Ce se presupunea s`
cred? 

}i-am spus deja c` nu eram foarte tare s` ghicesc
planurile sau sentimentele tale... Amândoi vrem s` le facem
fericite pe Kendall [i pe Jessica, nu?

– Bine\n]eles, f`cu Daniel, dar \mp`rt`[im oare aceea[i
viziune despre fericirea lor?

Annie era hot`rât` s` nu abandoneze partida, dar era din
ce \n ce mai obosit` s` se joace de-a v-a]i ascunselea.

– Vreau ca tu s` faci parte din via]a lor, s` te por]i cu ele
ca un tat`, s` nu fii doar cu numele.
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– Dar d`m acela[i \n]eles la ceea ce nume[ti "s` fac parte
din via]a lor?"

Era un punct pe care Annie ar fi vrut s`-l l`mureasc`, dar
Daniel nu-i d`du timp.

– Cum ai reac]iona dac` ]i-a[ spune c` n-am inten]ia s`
revin s` m` stabilesc \n Statele Unite? o anun]` el.

– Adev`rat?
– Pentru asta am aceste \ntâlniri de afaceri \n acest

moment. {i dac` trebuie s` plec din nou dup` Cr`ciun, nu
va fi decât pentru câteva s`pt`mâni.

Annie \[i reprim` un zâmbet cinic, dar tonul vocii \i tr`da
ne\ncrederea.

– Nu este prima dat` când aud acest refren, f`cu ea
remarca. Ai o no]iune foarte personal` despre calendar...
Aceste câteva s`pt`mâni vor sfâr[i f`r` \ndoial` prin a se face
câteva luni.

– Ascult`, relu` Daniel, \n defensiv`. Acest proiect
reprezint` ani de munc` [i milioane de dolari. Aceast` ap`
este vital` pentru regiune. Este o problem` de supravie]uire,
nu este vorba de piscine! Nu puteam s` plec, [i nu voiam, nu
\n momentul când eram atât de aproape de a reu[i.

– {i acum, e[ti gata s` ri[ti totul?
Cum putea un b`rbat care-[i abandonase familia atâta

timp s`-[i schimbe atât de u[or priorit`]ile? Annie nu era
deloc convins`.
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– Nu-mi r`mâne decât s`-mi repatriez afacerile [i s`
numesc un coordonator acceptabil pentru cele dou`
fac]iuni rivale.

– Voi crede când voi vedea, declar` tân`ra femeie, dup`
o scurt` ezitare. Ce te va \mpiedica s` g`se[ti un nou proiect
care, din nou, va fi mai important decât familia ta? {i apoi,
pentru \nceput, n-ar fi mai simplu s`-mi explici \n sfâr[it ce
te-a determinat s` pleci \n Africa?

Deodat`, Daniel se s`tur` s` se joace de-a [oarele [i
pisica. |i trebuia explica]ii sincere [i spera ca ea s` se arate
\n]eleg`toare.

– Vrei s` [tii de ce am plecat \n Africa? R`spunsul este
simplu: pentru bani.

El se opri. Cum va reac]iona oare Annie?
– Oh, Daniel, f`cu ea scuturând din cap, uneori am

impresia c` vrei \ntr-adev`r s` cred tot ce este mai r`u
despre tine. S` [tii c` n-ai nevoie s` adaugi nimic... este
destul de firesc.... Trebuie s` existe un alt motiv, ad`ug` ea,
ca dup` reflexie.

El cl`tin` din cap \n semn de \ncuviin]are.
– Atunci, spune-mi, de ce Africa?
– Ei bine, \ncepu Daniel, m-am trezit cu o so]ie [i doi

copii, [i f`r` nimic pentru a m` \ngriji de nevoile lor. Erau
multe luni de când c`utam de lucru, [i aveam pu]ine
speran]e; nu se c`utau decât oameni cu experien]`. Aveam
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diplome, desigur, dar de-abia terminasem universitatea... {i
apoi, dup` cinci luni de nelini[ti, am primit un telefon de la
un antreprenor care lucra pentru Agen]ia Interna]ional`
pentru Dezvoltare. Ei aveau un proiect \n curs \n Africa
Occidental` [i inginerul lor murise de o criz` cardiac`. Ori,
aveau nevoie de cineva, [i foarte repede. Un prieten din
Departamentul de Stat m-a recomandat... Era \ntr-adev`r o
[ans` unic`. Tot ce visasem. Am plecat la Washington ca s`
semnez contractul, apoi m-am \ntors ca s`-i anun] vestea lui
Kathy.

– Dar de ce n-ai luat-o cu tine? \ntreb` Annie.
– Este \ntr-adev`r p`cat c` nu mai este aici ca s`-mi

explice de ce a refuzat, regret` Daniel, cu o not` de cinism
\n voce.

– Vrei s` spui c` a refuzat s` te urmeze?
– Exact.
– S` fim clari, f`cu Annie, redresându-se. Ai vrut s`-i iei

cu tine pe Kathy [i pe copii [i ea a spus nu?
– Asta este. Mi-a r`spuns c` nu voia s`-[i ia cu ea copiii

\ntr-o ]ar` de s`lbatici, cel pu]in nu \nainte ca ei s` fi
terminat vaccin`rile. Repeta c` avea nevoie de ajutor, c` nu
putea s` se ocupe singur` de gemene. 

{i când i-am propus s` ia o bon`, revenea asupra
bebelu[ului pe care-l pierduse, spunând c` n-ar putea s`
suporte \nc` o dat`. Eu o \n]elegeam perfect, dar \i repetam
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c` existau doctori foarte competen]i chiar [i \n Africa. Dar
degeaba.

Cu un aer ne\ncrez`tor, vizibil consternat`, Annie asculta,
f`r` un cuvânt.

– N-ai \ntrebat-o niciodat` pe Kathy, despre acest subiect?
o \ntreb` el.

– Mi-a spus c` poate ]i se va al`tura cu copiii pu]in mai
târziu, dar c` tu ai preferat s` fii singur la \nceput.

Daniel oft`: aceast` deformare a adev`rului nu-l mira, din
partea lui Kathy.

– S-ar spune c` sunt dou` pove[ti diferite, nu-i a[a?
remarc` el.

– Dar de ce min]ea? Tu \i lipseai, Daniel. Plângea tot
timpul, la \nceput.

S` r`scoleasc` astfel trecutul devenea dureros. Daniel se
ridic` [i p`r`si intimitatea focului din [emineu pentru a face
câ]iva pa[i. Apoi se \ntoarse. {tia de ce Kathy min]ise, [i de
ce plânsese. Ea voise \ntoarcerea lui, dar \n propriile ei
condi]ii: el s` r`mân` la Augusta sau [i mai bine, ca ei s` se
instaleze cu gemenele la Avon, \n fieful familiei VerHollan,
unde el ar fi sfâr[it probabil s` se sufoce.

Daniel veni s` se sprijine de sp`tarul canapelei unde
r`m`sese a[ezat pân` atunci.

– Annie, murmur` el, Kathy nu voia s`-[i abandoneze
casa. Era incapabil` s` se rup` de familia sa.
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– Dar tocmai avusese gemenele, nu era preg`tit` pentru
o nou` schimbare.

Cu un gest al mâinii, Daniel d`du de \n]eles c` vorbise
destul despre asta [i c`  se va duce la culcare.

– Ascult`, Annie, gânde[te-te bine la ceea ce-]i voi spune,
\ncheie el. Voi a]i l`sat-o s` distrug` aceast` c`s`torie... I s-a
spus o singur` dat` c` ar fi trebuit s` fie cu so]ul ei? Nu este
\ntru totul vina voastr`. Ar fi trebuit s`-i vorbesc \nainte de a
semna contractul, dar la urma urmei ce [ans` real` aveam \n
fa]a barajului \ntregii familii VerHollan?

El \nchise \ncet u[a camerei \n spatele lui, p`r`sind-o pe
Annie cu aceste cuvinte amare.
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Capitolul 4

– Tata ne duce s` patin`m, Annie.
Kendall intr` \n tromb` \n camera ei, f`r` m`car s` bat` la

u[`. Annie ridic` greu capul. 
Ea petrecuse ore \ntregi ieri sear` \ncercând s` vad` clar

\n povestea lui Daniel, [i feti]a o trezise dintr-un vis ciudat
care p`rea s` fie o repeti]ie a discu]iei din ajun, \n care se
amestecau scene suprarealiste de care-i era greu s`-[i
aminteasc`.

– La patinaj? Dar este formidabil, draga mea. Când
plec`m?

Era \nc` somnoroas`. Cât timp \i va trebui pentru un du[
[i s` se \mbrace?

– Tata a spus c` ne duce doar pe noi dou`, pentru ca tu
s` po]i avea timp pentru tine.



Era amabil din partea lui Daniel, dar aceast` generozitate
nea[teptat` nu se potrivea cu furia lui din ajun.

Se auzi o b`taie \n u[` [i Daniel \[i f`cu apari]ia cu un
platou \n mân`, urmat de Jessica, aducând ziarul.

El zâmbea, p`rând totu[i \n gard`, ca [i cum nu era sigur
de reac]ia Anniei. Ce-l nelini[tea? Nu ea plecase ofensat` ieri
sear`. Se preg`tise s` \nfrunte proasta lui dispozi]ie, nu
aceast` timid` dovad` de reconciliere.

|n timp ce Kendall o ajuta s` ridice pernele, Annie \ncerca
disperat` s`-[i p`streze \n acela[i timp ochii deschi[i. |l privi
pe Daniel punând tava pe m`su]a de toalet`  deschise gura
s` vorbeasc`, dar cuvintele ei fur` \necate \ntr-un enorm
c`scat.

– Fetele m-au prevenit, declar` el turnând cafea \ntr-o
cea[c`. Nu e[ti \ntr-adev`r matinal`.

De[i era \ntors cu spatele, Annie era sigur` c` râdea.
Daniel \i vorbise pe tonul de superioritate al celui care se
trezise \nainte de rev`rsatul zorilor [i \ndeplinise cel pu]in
jum`tate din sarcinile zilei.

Cu un suprem efort, tân`ra femeie se redres` pe perne.
– Am crezut \ntotdeauna c` dac` Dumnezeu a vrut ca noi

s` ne scul`m \nainte de amiaz`, el ar fi f`cut din asta una din
poruncile sale. 

Este oare uman s` fii plin de vioiciune \nainte de ora opt
diminea]a?
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El se apropie de pat cu cea[ca de cafea [i un [ervet \n
mân`.

– Vrei cafea? \ntreb` Daniel.
Cum el se a[ez` la piciorul patului, Annie \[i sim]i imediat

toate sim]urile trezite. |[i d`du seama cât de mult o
tulburase prezen]a sa. Visele din aceast` noapte, chiar dac`
nu [i le mai amintea, l`saser` \n urma lor un straniu
sentiment de stânjeneal`.

– Copii, f`cu Daniel adresându-se feti]elor care se
zbenguiau \ncolo [i \ncoace prin camer`. Fi]i dr`gu]e,
merge]i s` debarasa]i bolurile de la micul dejun. Apoi lua]i
haine c`lduroase. Este foarte frig afar`, ast`zi.

Cum gemenele p`r`seau camera, Annie b`u o \nghi]itur`
de cafea, [i se consider` deodat` mult prea ipocrit`. C`ma[a
de noapte de bumbac era demn` de o sor`, iar cear[aful [i
p`tura groas` care o acopereau o protejau cu prisosin]` de
privirea lui Daniel.

Dar cum s` se protejeze de propria imagina]ie care lucra
cu mare vitez`, acum când el era a[ezat la câ]iva centimetri
de ea? Nu-[i venea \n fire. Daniel? Dar nu avusese niciodat`
un gest tandru fa]` de ea. De fapt, exceptând s`rutul de
revedere, n-o atinsese practic niciodat`. De ce prezen]a lui o
arunca \ntr-o asemenea tulburare?

– Am crezut c` este bine s`-]i las timp s`-]i iei micul dejun
\n pat, s`-]i termini cump`r`turile, [i chiar s` mergi la
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muzeu, \i explic` el. |n realitate, Annie, este felul meu de a
m` scuza pentru ieri-sear`... N-ar fi trebuit s` plec a[a. Este
singurul mod de a stabiliza situa]ia dintre noi. |n loc de asta,
n-am f`cut decât s`-mi \ntre]in ranchiuna \mpotriva familiei
tale [i s` arunc vina asupra lor. |n cele din urm` am hot`rât,
\n aceast` diminea]`, c` tu [i cu mine am putea s` schimb`m
aceast` situa]ie.

R`spunsul ei va fi decisiv, \n]elese Annie. Ea aprecia
efortul pe care trebuie s`-l fi f`cut pentru a se deschide atât
de sincer [i s`-[i explice purtarea. Ieri-sear`, o f`cuse s`
simt` c` el era victima, [i c` cei din familia VerHollan \i
datorau scuze.

Astfel, Daniel admitea c` nici o solu]ie nu va putea fi
ob]inut` f`r` un compromis de o parte [i de alta. El avea
nevoie de cooperarea Anniei, dar v`zându-l [i auzindu-l, nu
p`rea deloc sigur de reu[it`. 

Tân`ra femeie sim]i cum carapacea lui se fisureaz` u[or.
Putea oare s` se \ndoiasc` o clip` de bun`voin]a ei? Desigur,
exista am`r`ciune de fiecare parte, dar gemenele contau
\nainte de toate.

Ea \[i drese glasul.
– Apreciez gestul t`u, Daniel, [i scuzele tale!
Poate c` nu erau cuvintele cele mai potrivite, dar cel

pu]in Annie era sincer`. Daniel cl`tin` din cap, [i-i reap`ru
zâmbetul.
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– Ne vom \ntoarce \nainte de prânz, o anun]` el
ridicându-se. Las pancarta "Nu deranja]i" pe u[`... 
Spune-mi, ad`ug` el \nainte de a \nchide u[a, cum se face c`
pari atât de sexy \n aceast` c`ma[` de noapte de bunic`?

***

Annie scotoci \n portmoneu [i scoase un bilet de un
dolar. Cu tichetul \n mân`, s`ri \n autobuz. Dup` ce c`scase
ochii la vitrine pe bulevardul Madison, urcase pu]in pe
Strada cinci pentru a lua acest autobuz, care o va l`sa
aproape de marile magazine.

Magia Cr`ciunului p`rea contagioas`. |n autobuz,
oamenii r`spundeau zâmbetelor ei, [i chiar dac` nu mai
erau locuri libere, fiecare \[i p`stra buna dispozi]ie. Annie
observa c`l`torii din jurul ei [i mul]imea pietonilor de pe
trotuar. Toate aceste cupluri, toate aceste familii... Tân`ra
femeie \[i sim]i imediat entuziasmul p`r`sind-o. Câ]iva
c`l`tori solitari erau oameni \n vârst` care p`reau c` se simt
la fel de singuri ca [i ea.

Brusc, avu b`nuiala c` Daniel o p`r`sise inten]ionat,
pentru a-i ar`ta ce se putea sim]i s` fii ]inut deoparte.

{i el trebuise s` suporte asta ani de zile.
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Ieri \nc`, era convins` c` el era cel care alesese aceast`
via]`, a[a cum Kathy o l`sase \ntotdeauna s` \n]eleag`, [i ca
o sor` loial`, Annie nu-i pusese niciodat` cuvântul la
\ndoial`.

Acum, se \ndoia. Versiunea lui Daniel p`rea foarte
plauzibil`. {i dac` unul singur din familia VerHollan ar fi
\ndemnat-o pe Kathy s` se al`ture so]ului, nu s-ar sim]i
niciodat` atât de vinovat`, acum. Dar nu se \ntâmplase
astfel. Faptul c` familia acceptase cu atâta u[urin]`
desp`r]irea, dusese inevitabil la divor].

{i Daniel fusese ]inut deoparte de celula familial` la
crearea c`reia contribuise. Am`r`ciunea lui era de \n]eles.

Voia oare \n mod serios s` revin` s` se stabileasc` \n
Statele Unite? Avea inten]ia s`-[i ia fiicele cu el? |n mijlocul
c`l`torilor care se \nghesuiau \n autobuz, Annie sim]i un val
de solitudine strângându-i inima.

Mai bine s` fie cinstit`: dac` dorea ca gemenele s` \nve]e
s`-[i cunoasc` tat`l, pentru nimic \n lume nu voia s` se
despart` de Kendall [i de Jessica. 

Cum s-ar putea hot`r\ s` redevin` pentru feti]e un
membru al familiei ca to]i ceilal]i? Cu lacrimi \n ochi, Annie
\n]elese c` acea poveste cu cecul \n alb o angajase \ntr-un
proces ireversibil.

Deodat`, promiscuitatea autobuzului \i deveni
insuportabil` [i cobor\ la prima sta]ie. Daniel \i promisese
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s`-i lase toat` diminea]a, dar deja se s`turase; era hot`rât` s`
se urce \n primul taxi [i s` se \ntoarc` la hotel.

Cum putuse Daniel suporta s` tr`iasc` atâ]ia ani lipsit de
copiii lui? Annie nu se desp`r]ise de Kendall [i de Jessica
decât de câteva ore [i deja \i lipseau.

Era oare hot`rât \n mod serios s` revin` [i s` cear`
custodia legal` a copiilor lui? {i \n acest caz, ce speran]` avea
s` se instaleze \n apropiere de Avon, ora[ul care-l respinsese
\n trecut? Ce speran]` era s` se arate m`rinimos fa]` de
familia VerHollan, care-l tratase cu atâta dispre]?

***

– Trebuie \ntr-adev`r s` fac siesta, Annie? Nu sunt obosit`
deloc... Am putea privi la televizor, sunt cu siguran]` desene
animate, sau un film pentru copii...

– Ascult`, Kendall, dac` nu dormi pu]in, nu te vei amuza
disear`! {i [tii c` unchiul t`u Davis a prev`zut ceva
excep]ional. Haide, \mbr`ca]i-v` treningurile [i apoi voi veni
s` v` citesc un capitol din "Mica Prin]es`".

Annie [tia cum s` le \mbuneze pe gemene [i ele se
supuser` imediat. Tân`ra femeie disp`ru atunci \n camera sa
pentru a-[i scoate rochia pe care o purtase toat` ziua, [i \[i
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puse un pantalon [i un pulover de angora pe care i-l oferise
Mary Jane la Cr`ciunul trecut. Rozul pastel \i st`tea foarte
bine, [i-i punea \n valoare culoarea natural` a pome]ilor. |[i
perie p`rul, gândindu-se la diminea]a pe care o petrecuser`
micu]ele.

Se \ntorseser` radiind de bucurie de la partida de patinaj
[i laudele tat`lui pentru progresele lor nu f`cuser` decât s`
le sporeasc` exaltarea.

Prinzându-[i p`rul \n spatele cefei cu ajutorul unei clame,
Annie puse peria \n sertar, apoi ie[i. Din camera feti]elor se
auzea vocea lui Daniel. Tân`ra femeie se opri \n cadrul u[ii:
gemenele erau ghemuite \n patul lor mare, \n timp ce
Daniel, st`tea \ntr-un fotoliu [i le povestea despre Cr`ciunul
african.

Jessica f`cea eforturi s` r`mân` treaz`, \n timp ce Kendall
f`cea ochii mari pentru a respinge asalturile somnului.
Daniel \[i d`dea oare seama cât de obosite erau feti]ele? La
lumina l`mpii, Annie observ` reflexele castaniu-ro[cate din
p`rul lui negru, pe care-l purta scurt.

Fa]a lui p`rea mai pu]in dur`, tr`s`turile \ndulcite de
privirea plin` de mândrie [i de dragoste cu care \[i fixa
fiicele. Daniel lu` mâna mic` a lui Kendall \ntr-a lui,
continuând s-o asculte pe Jessica, trezit` brusc [i 
ar`tându-se uimitor de vorb`rea]`. Gestul lui era un mijloc
de a o face pe Kendall s` participe f`r` s-o  domine pe sora
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ei. Cum \n]elesese oare atât de repede cât de greu \i era lui
Kendall s` nu ocupe \n mod constant fa]a scenei?

P`r`sindu-[i postul de observa]ie \n vârful picioarelor,
Annie se duse s` preg`teasc` ceaiul. Apoi, cu o cea[c` \n
mân`, se instal` \ntr-unul din fotoliile din fa]a [emineului.
Vocea pu]in \n`bu[it` a lui Daniel ajungea la ea, \n timp ce
\[i termina povestea. Annie \ncepu s` se gândeasc` la rolul
pe care-l jucase \n \ndep`rtarea dintre Daniel [i copilele lui.

Dup` moartea lui Kathy, nu-i sugerase niciodat` lui
Daniel s` vin` s`-[i petreac` vacan]ele cu fetele lui. |n
scrisoarea lunar`, \l invitase s` vin` la \ntâi noiembrie, de
s`rb`toarea tuturor sfin]ilor, dar aceast` invita]ie era pur
formal`. Primise un r`spuns la o s`pt`mân` dup` sfâr[itul
vacan]ei, \n care \i explicase c` scrisoarea sosise prea târziu.
Acum c` o pusese la curent cu instabilitatea politic` din acea
regiune a Africii, tân`ra femeie era \nclinat` mai mult s`-l
cread` decât la vremea aceea.

Doi ani mai târziu, \[i re\nnoise tentativa, dar de data asta
nici m`car nu primise r`spuns. De aceea, sfâr[ise prin a-[i
abandona eforturile. Acum, se \ntreba dac` primise vreodat`
invita]ia ei... Ar fi venit oare dac` l-ar fi f`cut s` simt` 
\ntr-adev`r c` era binevenit?

Pentru prima dat`, Annie se \ntreb` dac` sora ei \l
invitase m`car o singur` dat`. Nu, f`r` \ndoial`... Ce
brambureal`! Acum, el era acolo, [i Kathy plecase.
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Deodat`, \n]elese ce era aceast` impresie de gol care o
cuprindea: se sim]ea neocupat`. Imediat, trecu \n revist`
lista lucrurilor de f`cut, [i-[i aminti de cele dou` valize de
cadouri ascunse \n fundul dulapului ei.

Tocmai r`sturnase con]inutul uneia dintre ele pe pat,
când auzi b`tându-se \ncet la u[`. De team` s` fie surprins`
de una din gemene, alerg` la u[`, [i deschizând-o \ncet,
arunc` o privire prin deschiz`tur`. Era Daniel, care scutura
din cap zâmbind.

– Annie, discre]ia ar face din tine un ho] perfect, dar
figura pe care o faci te-ar tr`da cu siguran]`. |mi \nchipui c`
e[ti pe cale s` ambalezi cadourile, nu?

Cum ea cl`tina din cap, el \i propuse:
– Vrei o mân` de ajutor?
Dac` tân`ra femeie nu era sigur` c` vrea s` fie ajutat`, nu

[tia cum s`-l refuze... {i apoi, nu era el cel care pl`tise
pentru majoritatea cadourilor?

– Dac` vrei, reu[i ea s` r`spund`.
Puse pe podea gr`mada de cadouri [i hârtia la \ndemân`.

Apoi, \i \ntinse lui Daniel a doua pereche de foarfece [i
band` adeziv` pe care o cump`rase pentru gemene. El se
sprijini de cap`tul patului [i o privi organizând opera]iunile.

– Este un \ntreg ceremonial, remarc` el. Spune-mi,
familia VerHollan reutilizeaz` aceea[i hârtie de la un an la
altul?
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– Bine\n]eles, r`spunse Annie, ar`tând un vraf de hârtie
pliat` atent. Nimeni nu poate s-o acuze pe mama c` uitase
economiile anilor de r`zboi.

– Oh, nu! Au r`mas \nc` acolo?
–  Ei, da, f`cu ea cu un oftat. Este ca [i cum armisti]iul 

s-a semnat ieri.
– Ei bine, este o tradi]ie care-mi place, recunoscu Daniel.

Este o p`pu[` Barbie? \ntreb` el luând una din cutii.
Annie cl`tin` din cap, a[teptându-se la o critic`.
– Ea \]i seam`n`... La am`nunt aproape, ad`ug` el dup`

o nou` privire spre Barbie.
– {tiu! exclam` Annie. Dar picioarele mele sunt mai

mari...
Daniel izbucni \n râs \mpreun` cu ea, [i agit` un bra] \n

direc]ia gr`mezii de cadouri.
– Cum fac ele s` nu se comporte ca ni[te copii r`sf`]a]i

dup` toate astea?
– Am grij` de asta. |n ultimii doi ani, le-am cerut s` aleag`

o societate de caritate la care ar putea s` contribuie. Atunci,
au f`cut mici treburi pentru mine, [i eu le-am dat banii pe
care ele le trimit apoi acestor opere de caritate. Mai târziu,
mi-ar pl`cea s` se implice personal, dar...

Cuvintele \i murir` pe buze, \n timp ce devenea
con[tient` c` gemenele poate nu vor mai face parte curând
din via]a ei.
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Daniel nu-[i d`dea seama de tulburarea ei? |n orice caz,
nu l`s` nimic s` se vad`.

– Bun` idee, f`cu el.
|ncepur` amândoi s` \mpacheteze [i s` lege cu panglici

pachetele. {i foarte repede, fu evident c` Daniel n-avea
nimic dintr-un profesionist \n ambalare. Tân`ra femeie se
opri o clip` pentru a-l privi ce face, pân` \n momentul când
el \i \ntâlni privirea.

– Nu ai prea mult` practic` \n acest domeniu, nu-i a[a? \l
\ntreb` ea.

– Pe cuvântul meu, este mai complicat decât s` sapi un
pu] \n plin de[ert, \i dest`inui el l`sând s` cad` cutia pe care
\ncerca \n zadar s-o ambaleze. A[ face poate mai bine s` m`
mul]umesc s` te privesc.

– Nici nu se pune problema!
Apropiindu-se de el, \i lu` pachetul [i hârtia din mâini.
– Haide, Daniel, e[ti inginer! N-ar trebui s`-]i pun` nici

cea mai mic` dificultate, afirm` ea pe un ton profesoral.
Ea ambal` cutia \n hârtie argintie [i o leg` cu ajutorul

unei benzi adezive, apoi se \ntoarse o clip` spre Daniel.
– Ai \n]eles, pân` aici? \ntreb` ea.
Cum el cl`tina din cap, \ncepu s` \ndoaie col]urile pentru

a forma un triunghi. Când atac` al doilea col], el puse o
mân` pe bra]ul ei pentru a o opri.

– A[teapt`. Re\ncepe mai \ncet.
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Ea \[i degaj` brusc bra]ul, \nainte de a ro[i de violen]a
reac]iei sale. |ncerc` s` se concentreze la ceea ce f`cea, dar
\[i pierduse \ndemânarea [i trebui s` reia a doua oar`.

– Ah, este bine s` [tii c` chiar [i profesioni[tii pot avea
unele dificult`]i.

Lu` o juc`rie a[ezat` \ntr-o cutiu]` de carton
dreptunghiular`.

– M` voi antrena cu aceasta.
Bra]ul lui atinse piciorul Anniei \n momentul când ridica

pachetul. 
"O face oare inten]ionat?" se \ntreb` ea \ndep`rtându-se

u[or.
Aceast` [edin]` de ambalaj le lu` mult timp, mult mai

mult, \n orice caz, dac` ar fi fost singur`. Daniel comenta
fiecare cadou, se oprea s` vad` cum face tân`ra femeie, \i
cerea sfaturi... [i ea se surprindea vorbindu-i lini[tit despre
cump`r`turile ei, despre lista de Cr`ciun a gemenelor, \n loc
s` se consacre lucrului s`u.

|n cele din urm`, ajunser` la ultimele dou` pachete.
Daniel lu` unul din ele, plat [i f`r` semn distinctiv.

– Ce este acesta? \ntreb` el agitând cutia.
Cum se preg`tea s-o deschid`, Annie s`ri literalmente s`

i-o ia din mân`.
– N-o deschide! exclam` ea, ag`]ându-se de misteriosul

cadou.
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Dar Daniel nu p`rea dispus s`-i dea drumul; dimpotriv`,
trase pân` când c`zu pe spate, antrenând-o pe Annie \n
c`derea lui. Apoi, o rostogoli pe tân`ra femeie pe spate,
]inând-o la podea cu o mân`, tr`gând pachetul cu cealalt`.

– Este unul din cadourile tale, \i explic` ea cu r`suflarea
t`iat`.

Ea \l privea cu ochii mari, \ncercând s` uite contactul
coapselor lor, mâna lui pe um`rul ei, \ncercând s`-[i
aminteasc` \n ce m`sur` \i displ`cea acest b`rbat.

Timp de o clip`, Daniel p`ru c` nu vrea s` se destind`.
Erau atât de aproape unul de altul, \ncât Annie putea s` vad`
inelul brun care-i \nconjura irisul  [i micile pete cenu[ii care
ad`ugau c`ldura ochilor lui alba[tri. |ncet, el se redres` [i o
ajut` s` se ridice, \ntinzându-i faimosul pachet.

Dup` care ridic` ursul din plu[ care r`m`sese. Evident,
ambalarea lui nu va fi o partid` de pl`cere.

– Bun, acesta va fi al meu, de acord? Unul din dou`zeci
[i cinci, nu-i atât de r`u, ad`ug` el cu un zâmbet, privind
gr`mada impozant` de cadouri de lâng` el.

|n ciuda emo]iilor care o tulburau, Annie \i \ntoarse
zâmbetul.

– Nu conteaz` cantitatea, ci calitatea, remarc` ea cu
veselie.

Daniel râse la rândul lui, [i intensitatea momentului fu
uitat`, ca [i tensiunea care domnise \ntre ei de la \nceputul
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vacan]ei. Din partea ei, Annie \n]elegea c` niciodat`, \nainte,
nu recunoscuse atrac]ia pe care o \ncerca pentru Daniel. 
Ce-i mai r`mânea s` descopere ce nu \ndr`znise s`-[i
m`rturiseasc`? N-avea importan]`. Un singur lucru conta \n
ochii ei: petrecuser` \mpreun` o or`, f`r` s` schimbe un
singur cuvânt ironic.

70 HELEN STAR



Capitolul 5

– Nu seam`n` cu un cartier reziden]ial, nu-i a[a?
murmur` Annie.

Daniel ar fi vrut s-o lini[teasc`, dar \mp`rt`[ea acelea[i
\ndoieli ca [i ea. Gemenele erau a[ezate \n spate, pe fiecare
parte a banchetei, [i priveau cu ochii ]int` peisajul, de[i nu
era mare lucru de v`zut. O u[oar` cea]` f`cea s` luceasc`
[oseaua pavat`.

|n fine, taxiul se apropie de trotuar ca s` opreasc`.
– Sunte]i sigur c` este adresa pe care v-am dat-o? \l

\ntreb` Daniel pe [ofer.
El privea pe fereastr`, pentru a \ncerca s` g`seasc` un

nume de strad`.
– Dac` este strada bun`? exclam` cel`lalt. Asculta]i,

domnule, sunt dou`zeci de ani de când conduc taxiul! 



|ncep s` cunosc ora[ul. Dac` v` spun c` este aici..... a[a
este!

"Poate, dar n-ar fi prima dat` când Davis \mi d` o adres`
fals`!. Exista astfel la Paris un bulevard pe care Daniel
ajunsese s`-l [tie ca pe tat`l nostru doar pentru c` fratele lui
inversase numerele. |n schimb, acest cartier era tipic pentru
Davis, [i era mai mult decât probabil c` \[i alesese domiciliul
\ntr-un loc retras. S` locuiasc` \ntr-un fost atelier dezafectat
i se potrivea.

– Atunci, relu` [oferul, vre]i s` coborâ]i sau continua]i s`
v` gândi]i? Contorul func]ioneaz`.....

– Pute]i s` ave]i r`bdare o clip` cât s` verific dac` este
bine aici? \l \ntreb` Annie, aplecându-se peste geamul
desp`r]itor. N-a]i vrea totu[i ca micu]ele s` a[tepte \n frig,
nu-i a[a?

– Sunt obligat s` las contorul s` mearg`, \i r`spunse
omul, pu]in ursuz, dar \nc` politicos.

Daniel coborâse deja din ma[in` [i se \ndrepta spre
num`rul treizeci [i doi. Se opri \naintea unei u[i impozante
de fier, lâng` care se g`sea un interfon discret. Ap`s` pe
buton [i a[tept`, aruncând o privire \n jur. Strada nu i se mai
p`rea  ostil` acum, doar diferit` de cele pe care le cuno[tea
la New York.

El privi \n spate spre taxi, [i, agit` mâna \ntr-un mod
lini[titor. Annie zâmbi [i-i r`spunse cu un mic semn din
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mân`. |n fine, u[a se deschise [i Davis Marshall ap`ru,
deschizând bra]ele ca s`-l primeasc` pe fratele lui.

– Ce mai faci, frate mai mare? exclam` el. |mi face atâta
pl`cere s` te v`d! A trecut atâta timp.... prea mult timp.

Daniel cl`tin` din cap, [i r`spunse \mbr`]i[`rii fratelui
s`u.

{oferul ac]ion` claxonul [i-i f`cu pe cei doi b`rba]i s`
tresar`. Imediat, se repezir` spre ma[in`. Davis deschise
portiera pasagerilor, \n timp ce Daniel pl`tea taxiul. Când
ajunser` pe trotuar, gemenele \ncepur` s` ]op`ie de
bucurie.

Când erau copii, Daniel [i fratele lui ar fi putut trece
drept gemeni, dar Davis se oprise s` creasc` destul de
curând [i p`rul lui era mai cre] [i mai ales, mai lung decât al
lui Daniel. Era un b`rbat frumos [i stilul lui boem i se
potrivea perfect.

Micul grup intr` repede \n cl`dire, [i urcar` to]i cinci 
\ntr-un lift enorm, care trebuie s` fi fost la origine folosit
pentru m`rfuri.

Davis nu se oprea o clip` de a vorbi feti]elor.
– A]i venit s`-l vede]i pe Mo[ Cr`ciun? Ce spune]i despre

Rockefeller Center? {i despre FAO Schwartz?
– Cine este? \ntreb` Kendall.
– Nu este o persoan`, draga mea, \i explic` unchiului ei.

Doar cel mai mare magazin de juc`rii din lume! 
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{i n-ai fost \nc` acolo? Va trebui s` ne ocup`m de asta.
Ascensorul se opri la al treilea etaj [i ie[ir` \ntr-un culoar

lung [i \ngust, cu o u[` la cap`t. Davis o deschise, apoi se
retrase un pas.

Pe moment, Daniel crezu c` fratele lui tr`ia efectiv 
\ntr-un fost antrepozit. Apoi se r`zgândi, \[i spuse c` Davis
aranjase locul special pentru Cr`ciun, \ntr-un mod destul de
spectaculos. {i apoi, \n sfâr[it, \[i d`du seama c` neoanele
multicolore [i c`lu[eii care-i atr`seser` privirea f`ceau parte
dintr-un decor permanent. Intrarea era separat` de restul
s`lii printr-un zid de doi metri [i jum`tate, deasupra c`ruia
str`lucea o firm` de bar. Un num`r neobi[nuit de mantouri
erau ag`]ate de perete [i Davis trebui s` fac` pu]in loc ca s`
permit` invita]ilor s`-[i lase hainele. Feti]ele \i urmar` \n
\nc`perea principal`.

– Dumnezeule, este de necrezut! \i murmur` Annie lui
Daniel.

– Da, dar este tipic pentru Davis. Pentru el, via]a este o
s`rb`toare permanent`. Sloganul lui este "Acolo unde exist`
jen`, nu exist` pl`cere".

– S-ar spune c` este un teren uria[ de jocuri.
– Cam a[a ceva. Davis vrea ca toat` lumea s` se distreze

la fel de mult ca el. Vino, s` intr`m.
|n timpul primei ore, fratele lui Daniel se juc` \mpreun`

cu feti]ele. Le l`s` s` se urce pe caii de lemn, \n timp ce-i
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explica Anniei unde g`sise unele dintre cele mai
extravagante comori ale lui.

– Tat`, tat`, prive[te! strig` Jessica alergând apoi 
dându-se pe parchet ca pe ghea]`.

Ea \i ar`t` lui Daniel un acvariu electric \n interiorul
c`ruia se deplasau pe[ti de plastic. Ca [i sora ei, era convins`
c` erau adev`ra]i, [i Davis luându-le pe amândou` \n serios,
le suger` s` le dea un nume la fiecare.

Cum uitase s` preg`teasc` prânzul, Annie propuse s`
mearg` s` cumpere ceva de la b`c`nia din col].

– Nu-i nici o problem`, \i spuse el. Mâncarea chinezeasc`
a fost inventat` tocmai pentru ocazii ca aceasta.

Daniel se \ndoia c` gemenele mâncaser` vreodat` a[a
ceva. Acest gen de exotism nu era obi[nuit la Avon.
Be]iga[ele transformar` repede masa \ntr-un joc pentru
feti]e, care nu ezitar` o clip` \n fa]a cl`titelor de creve]i, ra]`
fiart` cu sos [i orez cantonez.

– De ce s` ne for]`m s` folosim aceste instrumente? oft`
Annie l`sând s`-i cad` be]i[oarele. Mor de foame! Unde sunt
furculi]ele, v` rog!

Instala]i \n jurul mesei joase pe perne, f`cur` to]i cinci o
veritabil` s`rb`toare din acest prânz. Davis p`rea s` aib` un
dar pentru a scoate la iveal` dramul de nebunie pe care
fiecare \l ascunde \n el. Annie lu` \n derâdere abilitatea ei de
manevrare a be]iga[elor chineze[ti [i simul` un dispre]
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provincial pentru aceast` buc`t`rie exotic`. Se l`s` \n voia
\mprejur`rilor, f`r` reticen]`, destins` [i zâmbitoare [i
Daniel observ` pentru prima dat` cât de nostim` putea s`
fie.

Ca [i ceilal]i, \l asculta cu aten]ie pe Davis, care povestea
aventurile lui \n Hong Kong, din timpul când realiza o serie
de reportaje pentru televiziunea britanic`.

Daniel se \ntreb` dac` aceast` fascina]ie era sincer`: nu-l
ascultase cu aceea[i fervoare când \i povestise despre
copil`ria lui? N-o f`cea oare decât ca s` induc` \n eroare?

|n fine, se strânser` farfuriile, [i Annie \[i propuse s`
spele vasele. Daniel vedea c` fascina]ia pe care o exercita
fratele lui asupra Anniei era reciproc`. Sedus de farmecul
tinerei femei, Davis spunea poveste dup` poveste doar
pentru a savura pl`cerea de a o face s` râd`.

De fapt, era \ntr-adev`r irezistibil`. Spontaneitatea [i
c`ldura ei \l atr`geau pe Daniel ca un magnet. |n câteva zile,
mai bine decât oricine, reu[ise s`-l fac` s` ias` din cochilia
lui. {i acum era rândul lui Davis s` fie fermecat, neobosit
povestitor de anecdote pe care le acumulase de cinci ani.
Daniel se sim]ea ca un adolescent care \[i d` seama c`
prietena lui este pe punctul s` plece cu cel mai bun prieten
al s`u. |nc` pu]in [i-i va trânti un pumn \n fa]` lui Davis, ca
s-o duc` \npoi pe Annie la hotel [i s` profite astfel singur de
zâmbetele ei.
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Avea oare acest efect asupra tuturor b`rba]ilor?
Daniel nu trebuise s` se bat` cu fratele lui de peste zece

ani... Era deja destul s` gândeasc` asemenea unui
adolescent, nu mai era nevoie s` se comporte \n acela[i fel!
P`r`si grupul de adul]i ca s` se al`ture feti]elor lui,
\n]epenite \n fa]a unui joc video japonez care se dovedea
dificil de manipulat.

– Tat`, exclamar` gemenele v`zându-l pe tat`l lor.
Ele abandonar` jocul [i-l antrenar` pe Daniel lâng`

fereastr`, unde se g`sea un biliard electric.
– Ne ar`]i cum se joac` acest joc?
Amintirea interminabilelor partide pe care le f`cea pe

vremuri cu fratele lui \l f`cu s` zâmbeasc`. |mpinse un scaun
\n fa]a biliardului pentru ca fetele s` poat` vedea ecranul [i
luminile lui intermitente, apoi scoase câteva monede din
buzunar [i d`du una Jessic`i ca s-o strecoare \n deschiz`tur`.

|n fine, trimise prima bil` de o]el. Un val de amintiri \l
cople[i \n timp ce ea se avânta [i, pierdut \n reveria lui o l`s`
s` coboare pe planul \nclinat al biliardului f`r` s` fac` s`
r`sune soneria, [i f`r` s` aprind` becurile.

– Asta-i tot? f`cu Kendall, vizibil decep]ionat`.
– |mi lipse[te antrenamentul, scumpo. S` \ncerc`m din

nou.
Feti]ele \l privir` pe tat`l lor cu aten]ie. De data asta,

Daniel p`str` bila mai mult timp pe platou, stârnind
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soneriile [i aprinzând becurile biliardului. |i revenea forma
de odinioar`. {i când câ[tig` prima partid` gratuit`,
gemenele erau definitiv cucerite! Atunci, veni rândul lor 
s`-[i \ncerce norocul. Ele jucar` \mpreun` cinci minute, apoi
Kendall vru neap`rat s` \ncerce singur`.

Jessica avu r`bdarea s-o lase s` joace o dat`.
– Este rândul meu! strig` ea, curând.
Kendall refuz` s`-i cedeze locul, dar sora ei insist` [i

\ncepu foarte repede s` apese pe butoane \n acela[i timp cu
ea ca s`-i saboteze jocul. Urm` un schimb violent de cuvinte
[i Jessica veni s` se refugieze plângând \n bra]ele tat`lui ei.

Acesta asistase la scen`, neputincios. Cum ar fi trebuit s`
le pedepseasc` pe gemene? El r`mase acolo mângâind p`rul
feti]ei, str`duindu-se s` g`seasc` un r`spuns.

– Cred c` este timpul s` ne \ntoarcem, murmutr` Annie
\n spatele lui. A[a se \ntâmpl` când sunt prea enervate,
preciz` ea zâmbind. Consoleaz-o pe Jessica, \n timp ce eu
\ncerc s-o smulg pe Kendall de la jocul ei.

Daniel cl`tin` din cap, cu Jessica ghemuit` \n bra]ele lui
[i o urm`ri pe tân`ra femeie care vorbea cu Kendall. |n cele
din urm`, adun` ultimele monede [i se \ndrept` spre u[`, \n
timp ce Kendall r`mânea cu \nc`p`]ânare \n fa]a biliardului,
for]ându-se s`-l fac` s` func]ioneze f`r` bani. Dar, cum
ma[ina nu p`rea c` vrea s-o asculte, ea se r`suci pe scaun.

– Nu vreau s` m` \ntorc la hotel, bomb`ni ea.
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Cele dou` ore care urmar` au fost penibile. Daniel spera
c`-[i vedea feti]ele \n cea mai proast` zi a lor. Datorit`
Anniei, care f`cea fa]` cu sânge-rece protestelor, furiilor [i
lacrimilor, reu[i s` nu-[i piard` r`bdarea, observând
totodat` cum proceda ca s` calmeze feti]ele. Tân`ra femeie
sfâr[i de altfel prin a le desp`r]i, punând-o pe Jessica \n
camera lui Daniel, ca s` evite s` \ntre]in` furia lui Kendall. {i
\n seara asta n-au fost pove[ti, nici [edin]e de râs.

|n fine, Daniel [i Annie reu[ir` s` se instaleze lini[ti]i \n
fa]a unui pahar, lâng` [emineu.

– Nici m`car nu [tiu dac` i-am spus la revedere lui Davis!
exclam` deodat` Annie.

– Ba da. Aminte[te-]i, era tocmai dup` ce Jessica o ciupise
de bra] pe Kendall [i când aceasta a tras-o de p`r ca m`sur`
de represalii.

Ea ridic` o mân`.
– Te rog, scute[te-m` de am`nunte! Ce co[mar! Crezi c`

ar fi rezonabil s` le l`s`m mâine la Davis? El n-are prea mare
experien]` cu copiii.

– Este adev`rat. De fapt, nu este el \nsu[i decât un copil
mare, remarc` Daniel. Dar nu crezi c` merit`m un r`gaz? Tu,
\n special. |ntr-o zi, am \n]eles c` \nc` mai am lucruri de
\nv`]at pentru a fi un tat` bun.

El era a[ezat \ntr-un fotoliu, \n timp ce Annie se instalase
pe podea. 
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Privind focul cu un aer absent, ea \[i trecu o [uvi]` de p`r
blond dup` ureche.

– Nu [tiu dac` se poate \nv`]a cum s` cre[ti copii,
m`rturisi ea. Este \n parte ceva instinctiv. |n orice caz, când
ele se comport` ca \n seara asta, uit tot ce-am \nv`]at [i nu
m` \ncred decât \n intui]ia mea. Slav` Domnului, asta nu se
\ntâmpl` des.

Daniel \ntinse un bra] pe sp`tarul fotoliului [i-[i puse
picioarele pe m`su]a joas`.

– Niciodat` nu m-am purtat ca ele când eram obosit.
G`seam un col] izolat, [i pur [i simplu adormeam. Ele
trebuie c-au mo[tenit aceast` reac]ie de la familia VerHollan.

– N-o s` m` faci s` cred asta, Daniel, replic` Annie
scuturând din cap. Davis mi-a m`rturisit c` nu ezitai s`-i
trânte[ti câte un pumn uneori.

– Davis a spus asta? |n realitate, el  provoca mereu
nepl`ceri [i eu eram cel care le prelua pentru c`...

– Erai mai mare. M-a prevenit c` vei spune asta.
Pentru o clip`, Daniel se sim]i ofensat. Apoi, izbucni \n

râs.
– M-am distrat bine cu Davis, dar sunt mul]umit` c` 

ne-am \ntors aici, m`rturisi tân`ra femeie cu un suspin.
Nimic uimitor c` fetele au fost atât de exaltate. N-am v`zut
niciodat` atâtea obiecte atât de ciudate \n acela[i loc. Este
\ntr-adev`r o persoan` original`...
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– Te prevenisem.
– Sunt sigur` c` este nemaipomenit, dar nu este genul de

persoan` spre care dore[ti s` te \ntorci pentru a g`si
reconsolare [i lini[te.

Annie \[i l`s` capul pe bra]ul lui Daniel [i continu`:
– N-a[ vrea s` par c`-l critic, dar face oare câteodat`

lucruri cam nes`buite? Când mi-a relatat pove[tile lui despre
acea turnare de film \n locuri imposibile... |nc` m` \ntreb
cum este \n via]`!

– Când eram mai tineri, \[i aminti Daniel, a vrut s`
exploreze o carier` veche; alt` dat`, \ncepuse s` hr`neasc`
din mân` un pui de elefant. |l \mpiedicam \ntotdeauna. Cine
[tie, poate a g`sit o alt` gard` de corp, de atunci.

– Este nostim, recunoscu Annie redresându-se, dar
sincer, n-a[ fi putut suporta mult timp aceast` frenezie.
Trebuie c` n-a fost u[or s` cre[ti cu el?

– Ei bine, m`rturisi mali]ios Daniel, m` descurcam... M`
c`]`ram \ntr-un copac [i citeam lini[tit, la ad`post de
poznele lui.

Schimbar` un zâmbet de complicitate perfect`. Un
zâmbet care [terse instantaneu toate accesele de gelozie pe
care le putuse \ncerca Daniel \n aceste ultime ore.

Cu paharul de vin alb \n mân`, el fix` un lung moment
[emineul. Bine\n]eles, exista Roy... Dar Roy nu era poate
altceva decât un prieten, la urma urmei?
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Capitolul 6

Annie \[i ridic` ochii de la nasturele pe care era pe
punctul s`-l coas` la paltonul lui Kendall. Feti]a tocmai
ap`ruse, \nc` somnoroas`. Ora siestei trecuse, [i acum
feti]ele ardeau de ner`bdare s` ias`. Unchiul lor trebuia s`
treac` s` le ia ca s` le duc` la FAO Schwartz, faimosul
magazin de juc`rii.

|n timp ce Daniel deschidea un pachet de fursecuri,
tân`ra femeie d`du de \n]eles c` aceast` ie[ire cu Davis o
nelini[tea. El puse pachetul cu fursecuri pe o tav` [i se
\ntoarse spre ea.

– Fii atent`, draga mea, sau vei sfâr[i prin a-mi aminti de
mama ta.

Annie nu [tia dac` trebuia s` râd`, sau s` se simt`
ofensat`. 



El o tachina bine\n]eles, dar \n spatele glumei exista un
fond de adev`r pe care ea \l accepta greu.

– Totul va fi bine, Annie, o lini[ti el. Davis [tie s` se arate
un adult responsabil când situa]ia o cere.

Annie puse un bol cu lapte pe tava pe care Daniel l`sase
fursecurile.

– Nu m` nelini[tesc pentru siguran]a lor, \i explic` ea, ci
de ceea ce risc` s` aduc` de la magazin.

– {tiu la ce te gânde[ti, [i eu m-am gândit la asta. Dar
cum el va sosi dintr-un minut \n altul, este pu]in cam târziu
pentru a da \napoi.

Departe de ea ideea de a anula aceast` ie[ire. Davis era
unchiul gemenelor la urma urmei [i avea dreptul s` petreac`
pu]in timp cu ele. {i dac` se \ntorceau cu un elefant din plu[
\n m`rime natural`, care era problema?

Aceast` vacan]` nu va mai fi curând decât o aventur`
\ndep`rtat`. O dat` ce Daniel va pleca \n Africa, micu]ele vor
p`stra ca pe o comoar` pre]ioas` amintirea acestor zece zile.
Desigur, ele vor p`stra \n memorie aceast` ie[ire cu Davis,
dar \[i vor aminti mai ales acele pove[ti pe care tat`l lor le
spunea \n fiecare sear` \nainte de a adormi. 

Momente care vor hr`ni dragostea lor crescând` pentru
Daniel.

Cele dou` feti]e erau acum postate la fereastr`, pândind
sosirea unchiului lor. Deodat`, Kendall \[i p`r`si postul de
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la fereastr` [i se repezi spre u[`, preg`tit` s` deschid` \ndat`
ce se va auzi soneria.

Davis \[i f`cu intrarea \n camer`. 
El s`rut` gemenele care se ag`]aser` de gâtul lui [i anun]`

c` o ma[in` \i a[teapt` jos. Feti]ele s`rir` \n ghetele lor, \[i
\mbr`car` paltona[ele [i \n mai pu]in de cinci minute erau
gata.

Daniel era la fel de uluit ca Annie de aceast` rapiditate
pu]in obi[nuit`. Davis era deja afar` când se \ntoarse ca s`
anun]e:

– De fapt, pentru a v` ocupa, v-am rezervat o mas` s`
lua]i ceaiul la "Pierre" la ora patru. S` nu \ntârzia]i, dac` nu
vre]i s` fi]i pe lista neagr` a chelnerului [ef.

S` ia ceaiul la "Pierre" era \ntr-adev`r o idee minunat`, se
bucur` Annie. Acest loc era rafinat [i \n acela[i timp intim.
Poate pu]in prea intim, de altfel. Pentru Annie [i Daniel, ar
fi fost f`r` \ndoial` mai u[or s` fac` s` dureze armisti]iul lor
mergând fiecare pe seama lui. El ar putea s` citeasc`, \n timp
ce ea s` mearg` s` ca[te ochii la vitrine. La urma urmei,
tân`ra femeie era aici pentru ca gemenele s` \nve]e s`-[i
cunoasc` tat`l. Adul]ii de fa]` nu erau deloc obliga]i s` se
simpatizeze.

Pe de alt` parte, era o prostie s` piard` o ocazie de a tr`i
aceast` experien]` numai pentru c`  se temea de aceast`
\nfruntare fa]`-\n-fa]`.
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– Am impresia c` aceast` idee cu ceaiul nu-]i spune
nimic?

Vocea lui Daniel o readuse la realitate. Annie ridic` ochii
[i-l v`zu \n picioare \n spatele barului, privind-o fix.

– De ce? r`spunse ea. Nu, este formidabil. Tocmai \mi
spuneam c` ar fi un mod foarte dr`gu] de a petrece 
dup`-amiaza.

– Da, poate... Dar g`sesc c` fratele meu mai mic are
tendin]a s` se amestece \n ceea ce nu-l prive[te.

Annie zâmbi, hot`rât` brusc s`-l conving` s` mearg`
acolo.

– {i ce-i cu asta, ce s-ar putea \ntâmpla? Vom bea un ceai
cu fursecuri [i apoi vom putea s` ne amuz`m privind
b`trânele doamne care vin acolo ca \ntr-un templu.

Timp de o clip`, se \ntreb` dac` el dorea \ntr-adev`r s`
vin`.

– Oh, haide, Daniel, va fi nostim, insist` ea. Este o
experien]` care nu trebuie sc`pat`, poate fi chiar o aventur`.

– S` mergem acolo pentru experien]`, dar m` voi lipsi de
aventur`! Spune-mi, ce trebuie s` por]i \n acest gen de
ocazie?

Timp de câteva minute, discutar` despre haine, \nainte s`
dispar` fiecare \n camera lui, ca s` se \mbrace. |n timp ce
c`uta cu ce s` se \mbrace, Annie se \ntreb` despre ce vor
putea vorbi. Nici nu se punea problema pentru ea, de
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exemplu, s` abordeze tema Avon sau familia sa. {i nu
deschisese un ziar de când era la New York.

***

Salonul de ceai nu era decât la câteva minute de mers de
la hotel. Cea]a din ajun disp`ruse [i aerul era curat [i
\nvior`tor, amintindu-i Anniei de zilele de iarn` din Georgia.

Aici, totu[i, nimic nu era ca acas` la ea. Str`zile erau
ticsite, femeile \n mantouri de blan` erau o mul]ime [i toat`
lumea era \nc`rcat` cu pachete. La fiecare col] de strad`,
anun]ate de un clopo]el, erau organizate colecte de bani
pentru opere de binefacere. Toate astea, cu mirosul difuz de
castane pr`jite, anun]a apropierea Cr`ciunului [i atmosfera
lui de s`rb`toare.

P`trunser` \n ambian]a cald` [i discret` de la "Pierre",
celebrul salon de ceai. Annie privi \n jurul ei, prea fascinat`
pentru a nu l`sa s` par` c` era acolo ca turist`. Când se
\ntoarse spre Daniel, v`zu c` [i el \i \mp`rt`[ea admira]ia. O
lu` de bra] [i se aplec` o clip` spre ea.

– Am impresia c` este preferabil s` vorbim \n [oapt`, ca
s` nu fim da]i afar`. Spune-mi, cravata mea nu este prea
]ip`toare?
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Annie \[i permise un mic râs \nfundat, care atrase imediat
privirea unui grom. Daniel o conduse pe tân`ra femeie spre
salonul de ceai. Mai multe perechi a[teptau la intrare, dar
când Daniel \[i spuse numele chelnerului [ef, acesta \i
conduse imediat la una dintre mesele cele mai bine situate.
Scaunele erau tapisate [i confortabile. Fe]e de mas` de un
alb imaculat, tacâmuri de argint, [i chelneri pu[i la patru
ace... A lua ceaiul \n acest loc luxos era un veritabil exerci]iu
de bun`-cuviin]`.

Podeaua de marmur`, statuetele dispuse ici [i colo, [i
tablourile ag`]ate de pere]i sporeau [i mai mult confortul
clasic al locului. Annie \[i scoase mantoul, bucuroas` c`
hot`râser` s` se \mbrace potrivit.

Ce puteau s` comande, dac` nu tradi]ionalul ceai
englezesc? Serviciul era rapid [i eficace [i masa lor fu imediat
aprovizionat` cu tot ce trebuia pentru un excelent ceai cu
lapte.

Annie lu` o \nghi]itur` din ceaiul ei Earl Grey, apoi reveni
s` se sprijine de sp`tarul scaunului s`u.

– Este \ntr-adev`r un fel de joac` de a face pe adul]ii, 
nu-i a[a?

– Da, recunoscu Daniel. Mai pu]in dac` e[ti englez [i s`
ai destul timp liber pentru a-]i sorbi ceaiul timp de o or`.

– De obicei, \n aceast` perioad` a anului m` rog la
Dumnezeu s`-mi acorde câteva ore \n plus pe zi.
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– Seratele, cump`r`turile de Cr`ciun...
– Da, [i apoi prepar pr`jituri, organizez lucrurile pentru

[coal`. |mi ia \ntotdeauna mult timp pentru a descoperi
cadouri potrivite pentru mama [i pentru tata.

|n acest an, Annie f`cuse comanda unui portret al
gemenelor, pe care Mary Jane \l va oferi din partea ei
p`rin]ilor s`i. Spera astfel s` atenueze furia lor.

– {i Roy?
– Ce vrei s` spui?
Daniel se aplec` pu]in deasupra mesei.
– Cât timp \]i trebuie s`-i g`se[ti un cadou?
– Mi-ar pl`cea s`-]i ar`t c` te \n[eli dac` tu crezi c` Roy

este un prieten intim. Marie Jane nu mi-ar ierta-o niciodat`
[i, de altfel, el n-a fost niciodat` decât un simplu prieten. 

De unde scosese c` Roy era iubitul ei? se mir` tân`ra
femeie. 

Era chiar ridicol! {i ea, de ce ]inea atât s`-i demonstreze
c` nu era nimic \ntre ea [i Roy?

– La Avon, toat` lumea [tie c` mariajul lui Mary Jane nu
mai este decât o chestiune de timp, preciz` ea.

– {i tu vei fi domni[oar` de onoare?
– {i f`r` \ndoial` martorul lor, spuse ea zâmbind.
– Nu visezi niciodat` s` ajungi \n fa]a altarului?
Aceast` \ntrebare o descump`ni pe Annie. Visase

vreodat` s` se c`s`toreasc`?
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– Nu tocmai... Dar \mi imaginez c` trebuie s` fie minunat
s` \ntâlne[ti pe cineva cu care po]i s` \mpar]i totul. A[a cum
am f`cut \n aceste ultime zile... Dar de ce s` cl`de[ti vise \n
jurul unei persoane fantastice?

– |n jurul a ce graviteaz` visele tale, atunci?
Conversa]ia lua un curs la care Annie nu se a[teptase

deloc.
– Oh, Daniel, tu [tii deja totul despre mine... Ai tr`it la

câ]iva kilometri ani de zile.
– Bine\n]eles, recunoscu el, [tiam esen]ialul. Dar cum 

]i-am vorbit despre planurile mele, acum a[ vrea s` le cunosc
pe ale tale.... |nainte ca Kendall [i Jessica s` ajung` \n via]a
ta ce doreai s` faci?

De ce ]inea s` cunoasc` visele ei de adolescent` de vreme
ce aproape le uitase ea \ns`[i? Aceste conversa]ii cu Mary
Jane durau de ani de zile. Bine\n]eles, \[i f`cuser` planuri,
amândou`.

– Voiam s` m` angajez \ntr-o organiza]ie de ajutor a
]`rilor \n curs de dezvoltare, m`rturisi ea fixând fundul
ce[tii.

– Adev`rat? exclam` Daniel, surprins.
Annie ridic` ochii, ofensat` de reac]ia lui. Era oare atât de

neconceput ca un membru al familie VerHollan s` poat`
vedea pu]in mai departe decât Avon?

– De fapt, cred c` Davis m-a influen]at, m`rturisi ea.
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– Presupun c` asta n-a avut urmare.
– Nu, recunoscu tân`ra femeie scuturând din cap.

P`rin]ii mei m-au convins c` puteam s` fiu la fel de util`
r`mânând la Avon.

– Kathy nu este a[adar singura care a cedat cultului
sacrosanct al familiei.

– N-am cedat "cultului sacrosanct al familiei", cum spui
tu! Cel pu]in nu complet. Am lucrat pentru un proiect de
ajutor de dezvoltare la Augusta \n timpul vacan]ei
universitare. Eram pe punctul de a ob]ine o slujb` cu norm`
\ntreag` la sfâr[itul studiilor [i chiar g`sisem un apartament
\n ora[. Dar destinul a hot`rât altfel: din cauza reducerilor
bugetare, postul n-a mai fost \nfiin]at. {i apoi, pe lâng` asta,
Kathy reclama cu tot mai mult` insisten]` prezen]a mea
lâng` ea [i gemene. Cred c` avea \ntr-adev`r nevoie de
ajutor.

Annie \[i amintea cu claritate al doilea ei an la
universitate. Kathy de-abia \[i depusese cererea de divor] [i
niciodat` rela]iile \ntre Daniel [i familia VerHollan nu
fuseser` atât de proaste.

– Ei bine, o dat` ce m` voi stabili din nou \n Statele
Unite, vei putea s` re\nvii unele din aceste vise [i s` iei un
nou start \n via]`.

– Micu]ele [i familia mea sunt toat` via]a mea acum,
Daniel. S` tr`iesc \n Avon nu era f`r` \ndoial` una din
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principalele mele aspira]ii, dar lucrurile s-au schimbat, [i
familia mea trece \nainte de toate de acum \nainte.

– Dar dac` revin, totul va fi altfel, insist` Daniel. De ce ai
impresia c` ai f`cut o alegere irevocabil`?

El p`rea c` nu \n]elege cu adev`rat. {i, la urma urmei, nu
era deloc uimitor din partea cuiva care \[i petrecuse cea mai
mare parte din via]` departe de ]ara lui, de casa lui, mergând
din misiune \n misiune.

– Pe de o parte, explic` Annie, nu sunt sigur` c` vei
reveni atât de repede cum vrei s` spui. Pe de alt` parte, am
tr`it \ntotdeauna la Avon, acolo am r`d`cinile mele. Familia
mea are nevoie de mine [i nu numai ca s` m` ocup de fiicele
tale.

– Nu \n]eleg de ce vor s` te aib` lâng` ei \n orice
moment.

Ea c`ut` diferite modalit`]i de a-i r`spunde, dar Daniel
nu va \n]elege f`r` \ndoial` niciodat`. De altfel, aceast`
discu]ie nu-i va duce cu siguran]`  nic`ieri... dac` nu la o
ceart`. {i Annie nu dorea s` strice aceast` dup`-amiaz`.

– Ascult`, Daniel, nu vreau s` ne cert`m pentru asta [i
pentru orice altceva. Acest loc este atât de minunat.

– De acord, dar nu \nseamn` c`, ignorând problema, ea
va disp`rea.

– Atunci, s-o amân`m discu]ia pentru mai târziu, [i s`
facem astfel ca [i cum am fi \n vacan]`. 
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S` profit`m de fiecare moment!
– Bine, bine, f`cu Daniel. Atunci, spune-mi, ce crezi

despre cum este timpul la New York?
Annie pufni \n râs.

***

Când p`r`sir` salonul de ceai,  se sim]eau cu adev`rat ca
doi turi[ti profitând din plin de sejurul lor. Annie \[i strecur`
bra]ul sub cel al lui Daniel [i se \ntorser` lini[ti]i la hotelul
lor, depunând câteva monede \n cutiile Armatei Salv`rii [i
cântând tot drumul cât \i ]inea gura cântece de Cr`ciun.

Când intrau \n hol, Annie \[i aminti c` trebuie s` cumpere
lapte pentru micul dejun. Daniel era ner`bd`tor s` afle dac`
Jessica [i Kendall se \ntorseser`. Ea \l \ncuraj` s` urce pân`
\n camera lor, \n timp ce ea d`dea o fug` la b`c`nie.

Când reveni dup` câteva minute, recep]ionera \i atrase
aten]ia asupra unei serii de mesaje care o a[teptau. Toate
erau de la mama ei. Speriat`, Annie realiz` c` uitase complet
s-o sune... |n ce stare trebuia s` fie Lillian!

Cu o privire sumbr`, se repezi spre lift, strângând micile
foi de hârtie roz \ntre degete. |ncerca deja s`-[i imagineze
scuze susceptibile s` lini[teasc` furia matern`. U[a
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apartamentului era \ntredeschis` [i recunoscu vocea lui
Daniel, care vorbea la telefon. La prima vedere, gemenele
\nc` nu reveniser`.

– V-am spus deja, Lillian. Annie s-a dus s` caute lapte [i
micu]ele au ie[it cu fratele meu.

Annie auzea vocea mamei r`sunând la cel`lalt cap`t al
firului.

– Noi ne-am \ntors târziu ieri sear`, \i explic` din nou
Daniel. Fiica dumneavoastr` trebuie s` fi uitat s` v` sune.
Era obosit`.

Dezbr`cându-[i mantoul, tân`ra femeie \i f`cu semn s`-i
dea receptorul.

– Un moment, Lillian, Annie tocmai s-a \ntors. Annie,
draga mea, \mi pare r`u, murmur` el punând palma peste
receptor. Ascultând-o, s-ar spune c` v-am asasinat pe toate [i
sunt pe cale s` v` ascund corpurile.

Tân`ra femeie \i \ntinse mesajele roz \n loc de explica]ie,
apoi lu` receptorul. Ea \[i f`cu rapid o rug`ciune, apoi \[i
salut` mama.

Imediat, Lilian VerHollan se lans` \ntr-o violent` diatrib`
privind ingratitudinea copiilor. Annie ascult` primele fraze,
apoi, când consider` c` auzise destul, o \ntrerupse pe mama
ei.

– Mam`.
– Nu \n]eleg cum ai putut uita...
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– Mam`!
– Tat`l t`u mi-a spus c` poli]ia ar fi sunat dac` o

catastrof`...
– Mam`! Ascult`-m` o secund`, te rog! Totul este \n

ordine. A[a cum ]i-a spus Daniel, ieri sear` ne-am \ntors
târziu [i n-am vrut s` te trezesc \n plin` noapte.

|n realitate, Daniel fusese mai cinstit spunând c` probabil
uitase s-o sune... Conversa]ia se prelungi [i Annie trebui s`
se supun` interogatoriului \nver[unat al mamei sale. |n cele
din urm`, domnul VerHollan \i veni \n ajutor.

– Wallace vrea s` \nchid. Mai ales nu uita s` m` suni.
Amândoi am fost bolnavi de \ngrijorare. Niciodat` n-am
petrecut un Cr`ciun atât de \ngrozitor.

Annie \nchise. 
Ea se str`dui s` fac` ce i se p`rea corect, \ncerca s` fac`

astfel ca toat` lumea s` fie fericit`. De ce mama ei nu d`dea
dovad` de pu]in` bun`voin]`?

Epuizat`, furioas`, vinovat` [i jenat`, r`mase mult timp
rezemat` cu coatele de bar.

– |mi pare r`u c` te-am f`cut s` supor]i asta, murmur` ea.
Daniel veni prin spate [i o \nconjur` cu bra]ele. Cu

surprindere, tân`ra femeie primi acest gest ca pe un lucru
natural.

– Nu te nelini[ti. Data viitoare, \]i voi aminti s`-]i suni
p`rin]ii, murmur` el la urechea Anniei.
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Ea r`mase f`r` s` mi[te \n bra]ele lui, savurând pl`cerea
de a se sim]i protejat`. Era minunat s` ai pe cineva s` te
consoleze, f`r` s` i-o fi cerut.

– Ai dreptate, s` [tii, absolut` dreptate, p`rin]ii nu m`
las` s` respir o secund`, morm`i ea cu capul sprijinit pe
pieptul lui Daniel.

El \[i strecur` mâinile sub cele ale lui Annie, apoi o
conduse pân` la divan pe  care o f`cu s` se \ntind`. Apoi, se
a[ez` lâng` ea.

– Annie, draga mea, [tiu bine c` nu vrei s` vorbe[ti
despre asta. Vreau s` spun, despre familie, despre p`rin]i...
Dar exist` o diferen]` \ntre a-]i iubi copiii [i a-i ]ine
prizonieri. {i p`rin]ii t`i nu par s-o fac`. S` [tii c` nici pentru
p`rin]ii mei n-a fost foarte u[or s` ne vad` plecând, pe Davis
[i pe mine. Dar ei [tiau cât de important era pentru noi s`
ne câ[tig`m independen]a.

Cât de mult i-ar fi pl`cut s-o s`rute pentru a alunga aceste
lacrimi pe care le re]inea cu toat` puterea... Annie \n]elegea
ce se str`duia el s`-i explice. Daniel o [tia... Dar era oare
preg`tit` s` accepte spusele lui despre p`rin]ii ei?

– Ei folosesc toate mijloacele s` te re]in`, continu` el.
Vinov`]ie, responsabilit`]i. Dragostea lor este egoist` [i
distrug`toare.

– Se poate ca p`rin]ii mei s` ]i se par` posesivi,
recunoscu Annie. Dar nu sunt sigur` c` tu ai primit o
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educa]ie mai bun`... Tat`l t`u [i mama ta te-au \ncurajat s`
devii independent [i uite cât te-a costat asta.

– Ei m-au pus pe calea cea bun`, dar eu sunt cel care am
f`cut gre[eli. Le-am aflat pe pielea mea. Ei nu sunt vinova]i
de e[ecurile mele.

Apropiindu-se de ea, Daniel \i lu` mâna. El ardea de
dorin]` s-o elibereze, s-o fac` fericit`, s-o vad` zâmbind. Cu
blânde]e, o atrase spre el, apoi \i ridic` b`rbia pân` când se
reg`sir` fa]` \n fa]`, ochi \n ochi.

– Este atât de extraordinar s` nu râzi, remarc` el. Tu care
p`reai atât de fericit` \naintea acestui stupid apel telefonic.

Annie scutur` din cap [i \nchise ochii.
– Am impresia c` sunt secole de când n-am avut ocazia s`

zâmbesc.
– Pot oare s` te ajut?
Cu aceste cuvinte, \[i puse cu delicate]e buzele peste cele

ale tinerei femei. Acest s`rut fu ca o desc`rcare electric`.
Daniel dorea s-o strâng` \n bra]e cu toat` puterea s` simt`
c`ldura corpului lui lipit de al ei. |ncepu prin a-i acoperi fa]a
[i buzele cu s`rut`ri fugitive. O clip`, o sim]i c` se
\ncordeaz`, apoi se abandon` f`r` rezerve. Resim]ea oare
acela[i lucru ca el?

O ultim` dat`, o s`rut` pe col]ul gurii, \nainte de a se
\ndep`rta.

– Asta m-a ajutat mult, murmur` Annie cu un zâmbet.
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Daniel \[i trecu un bra] \n jurul taliei ei [i depuse un s`rut
tandru pe tâmplele ei. |n câteva minute, tr`ise momentele
cele mai intense din via]a lui. |nainte de acest s`rut, nu
\n]elesese prea bine ce i se \ntâmpla. Dar era limpede, acum.
O iubea prea mult ca s-o abandoneze.
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Capitolul 7

– Era genial, tat`! se extazia Kendall f`când piruete pe
pat. Ei au f`cut o nav` spa]ial` din piese de Lego. S-ar putea
chiar s` poat` merge \n`untru! Dup` p`rerea ta, câte piese
le-a trebuit ca s` fac` asta?

– Milioane, cred, r`spunse Jessica.
Annie se aplec` spre Daniel [i-i murmur` la ureche:
– Dac` voiai s` ai o discu]ie lini[tit` \nainte s` le culci, ai

ales un subiect nepotrivit.
Pentru prima dat`, \mp`rt`[eau acest moment privilegiat

care era ritualul culc`rii. 
Daniel cl`tin` din cap [i se \ntoarse spre cele dou`

gimnaste \n perspectiv`.
– Bine, asculta]i-m` bine amândou`, este timpul s` v`

culca]i. Dac` nu pute]i s` ne povesti]i aventura voastr` f`r`



s` transforma]i patul \n trambulin`, prefer s` sting lumina
imediat.

Aceast` amenin]are n-avu nici un efect, pân` \n
momentul când, luând mâna Anniei, se pref`cu c` p`r`se[te
camera.

Jessica [i Kendall se privir` o clip` [i se oprir` imediat din
a s`ri pe saltea. Apoi se strecurar` repede \ntre cear[afuri [i
luar` un aer atât de angelic, \ncât Annie [i Daniel nu se
putur` \mpiedica s` nu râd`.

– Bun, sunt mul]umit c`-a]i \n]eles, remarc` el. Ce-a]i
spune s` v` citesc un capitol din "Mica prin]es`?"

– De acord, exclam` Kendall. Nu ai decât s` joci rolul
domnilor [i Annie rolul doamnelor.

– Crezi c` a[ fi acceptat contrariul? r`spunse tat`l ei
zâmbind.

Annie avea rolul cel mai mare. |n timp ce ea citea, Daniel
asculta cu aten]ie, l`sându-se \ncântat de dulcea melodie a
vocii ei. El \[i amintea c`ldura buzelor ei când o s`rutase
adineauri... când \n]elesese c` o iubea.

Cei doi adul]i schimbar` un zâmbet, apoi Annie le ar`t`
fetelor o ilustra]ie. Da, era sigur acum, o iubea. |i pl`cea
modul ei de a vorbi, de a-[i bea ceaiul, de a zâmbi, de a
merge... \i pl`cea totul la ea!

– Tat`! Nu e[ti atent!
Kendall \i amintea c` era rândul lui s` citeasc`.
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– Rolul t`u nu este lung, preciz` Annie zâmbind, dar este
foarte important.

Desigur, \l tachina, era totu[i mult mai mult \n cuvintele
ei. Dac` Daniel nu putuse juca un rol \n via]a gemenelor \n
ultimii ani, tân`ra femeie [tiuse s`-i arate cât de mult conta
el – [i cât va conta \ntotdeauna pentru fiicele lui.

***

|n aceast` diminea]`, lumina era cenu[ie, [i Annie crezu
mai \ntâi c` se \n[elase asupra orei. Totul era atât de lini[tit.
F`r` sirene de poli]ie, f`r` camioane de gunoi, f`r`
circula]ie. |[i adun` tot curajul ca s` verifice ora. Era totu[i
[apte [i jum`tate. Trebuia oare s` se dea jos din pat? Era \n
vacan]`, la urma urmei, [i gemenele puteau s` r`mân` pu]in
mai mult \n pat, o dat`. Sco]ând un oftat de satisfac]ie, Annie
se l`s` s` cad` din nou pe pern` [i se cuib`ri sub cear[afuri.

Avea nevoie s` reflecteze, trebuia s`-[i pun` ordine \n
idei \nainte s`-l revad` pe Daniel. Raporturile lor evoluaser`,
[i tân`ra femeie nu reu[ea s` se decid`: trebuia oare s` se
bucure sau s`-i par` r`u?

Nu reu[ea s` \n]eleag` cum putea un biet s`rut s`
provoace asemenea bulversare? Dumnezeu [tie cât` nevoie
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de \mb`rb`tare avusese dup` acea discu]ie cu mama sa. {i
Daniel fusese perfect. El o strânsese \n bra]e, \i [tersese
lacrimile. Dintr-o dat`, \i ap`ruse cu totul altfel [i nu se
gândise nici o clip` s` se opun` s`rutului s`u.

Atunci, de ce se sim]ea stânjenit`?
Explica]ia p`rea s` se impun`: Annie se sim]ea vinovat`

deoarece Daniel fusese so]ul lui Kathy. Totu[i, r`mânea
convins` c` acesta nu era singurul motiv.

Deoarece \n s`rutul pe care-l schimbase cu Daniel, era
mult mai mult decât consolare. Trebuia s` se \ncline \n fa]a
eviden]ei: era vorba de pasiune. O pasiune atât de intens`,
\ncât se \nfiora [i acum. |mbr`]i[area trezise \n ea un evantai
de senza]ii necunoscute.

Acest fapt recunoscut, stânjeneala disp`ru imediat.
Zâmbi o clip`, savurând descoperirea unei pl`ceri noi. Ce

\nfl`c`rare s` \mp`rt`[easc` o dorin]` atât de intens`...
Dar era oare \n]elept? Era corect s` lase s` se dezvolte o

asemenea rela]ie \ntre ei? Trebuia mai \ntâi s` se gândeasc`
la gemene, nu? Cel mai rezonabil ar fi f`r` \ndoial` s` se
mul]umeasc` doar cu o rela]ie amical`...

Bine\n]eles, n-ar fi simplu pentru Annie s`-[i \nfrâng`
elanurile [i s` se rezume la sentimente mai pu]in pasionale.
De aceea, trebuia imediat s` \nceap` s` lucreze \n acest sens,
\nainte ca unul din ei s` dezv`luie celuilalt ce sim]ea.

Sacrificiul merita efortul. 
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Ar fi cru]at` astfel de s`pt`mâni, poate ani de fr`mânt`ri.
{i apoi, noua lor prietenie le va face via]a atât de u[oar`!
Când Daniel va pleca \n Africa, sau \n alt` parte, leg`tura nu
va fi rupt`. Ea [i fetele vor putea s` mearg` s`-l vad` [i s` [tie
\n sfâr[it unde tr`ia, pe cine frecventa [i s` petreac` pu]in
timp \n compania lui.

Câteva cioc`nituri \n u[` o smulser` pe Annie din reveria
ei.

– Intr`.
Daniel \mpinse u[a [i-[i vâr\ capul prin deschiz`tur`.
– Bun`, murmur` el.
Afi[a un zâmbet atât de vesel, \ncât Annie fu imediat

sigur` de dou` lucruri: nu va fi simplu s` reziste farmecului
s`u, iar prietenia era \ntr-adev`r solu]ia cea mai \n]eleapt`.

– Prive[te pe fereastr`, spuse el.
{i, f`r` s` adauge ceva, \nchise u[a \n spatele lui....
Imediat, tân`ra femeie lu` capotul de la capul patului.

Crezu mai \ntâi c` fereastra era acoperit` de aburi. Apoi
observ` c` luminozitatea care o trezise atât de diminea]` era
datorat` stratului gros de z`pad` care se formase \n timpul
nop]ii. Fulgi mari continuau \nc` s` cad`.

Acest spectacol avu acela[i efect ca o cea[c` bun` de
cafea. Plin` de energie, Annie se repezi \n salon, unde \l g`si
pe Daniel \n fa]a marii ferestre.

– Este fantastic, nu? \i arunc` ea.
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Daniel se \ntoarse spre ea [i cl`tin` din cap \n semn de
\ncuviin]are, \n timp ce tân`ra femeie veni s` i se al`ture la
fereastr`. R`maser` t`cu]i s` priveasc` aceast` z`pad` care
acoperea \ncet ora[ul, ca o p`tur` u[oar`.

– Totul este atât de lini[tit, murmur` Annie. Este f`r`
\ndoial` ceea ce m-a trezit. Cu aceast` z`pad` care \n`bu[e
toate sunetele, nu auzeam zgomotul obi[nuit al ora[ului.

Geamurile trimiteau \napoi un curent de aer rece [i
Annie se \nfior`. Daniel \[i puse atunci un bra] \n jurul
umerilor ei [i o strânse u[or lâng` el. Rezistând impulsului
de a-[i pune capul pe um`rul lui, ea hot`r\ totu[i s` profite
de ceea ce era poate ultimul moment de tandre]e.

– Când ai v`zut z`pad` ultima dat`? \l \ntreb` ea
\ntorcându-[i capul spre el.

Timp de o clip`, ced` tenta]iei de a admira curba b`rbiei
lui apoi, amintindu-[i hot`rârea ei din ajun, se \ndep`rt` de
el. Daniel era acum singur \n fa]a ferestrei.

– Trebuie s` fi trecut cinci ani, r`spunse el \n cele din
urm`.

– |n ceea ce m` prive[te, n-a trecut atât de mult, dar la
noi z`pada nu r`mâne niciodat` mai mult de o zi. Gemenele
vor fi \ncântate.

– Annie! Tat`! A]i v`zut z`pada? Putem s` ie[im?
Kendall [i Jessica d`dur` buzna \n salon alergând, doar

pe jum`tate \mbr`cate.
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– Eram pe punctul s` vin s` v` trezesc, copila[ele mele
adorate, f`cu Annie.

– Repede, \nainte ca z`pada s` se topeasc`! gemu
Kendall, tr`gând-o pe m`tu[a sa de mânec`.

Cinci minute mai târziu, toat` lumea era preg`tit`.
Gemenele erau numai zâmbet [i ner`bd`toare s` ajung` \n
parc. Daniel, de[i era \ntr-o bun` dispozi]ie, p`rea
preocupat. 

Cum micul grup ajunse \n hol, f`cu semn feti]elor s`
plece.

– Mergi \nainte, Annie, ad`ug` el. A[ vrea s` m` ocup de
ceva \nainte s` v` ajung. Ai putea s` m` a[tep]i la intrarea \n
parc? \ntreb` el dup` ce se gândi.

Tân`ra femeie ar fi vrut s` afle mai mult, dar se feri s`-l
chestioneze.

|nso]it` de cele dou` micu]e, travers` Manhattanul \n
direc]ia Parcului Central. Gemenele aveau tot timpul câteva
lungimi avans fa]` de m`tu[a lor. Ele d`deau lovituri de
picior \n n`me]ii de z`pad` [i se amuzau s` alunece pe
por]iunile alunecoase ale trotuarului. Din obi[nuin]` [i din
afec]iune, Annie reu[ea s` zâmbeasc`, dar era prea absorbit`
de gândurile ei pentru a participa cu adev`rat la bucuria lor.

Acea stratagem` pe care  [i-o imaginase, acea poveste cu
prietenia, va crea tensiuni la fel ca \nainte... |[i d`dea seama
acum. Poate nu-[i m`rturisiser` sentimentele \n mod
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deschis, dar existau sute de alte moduri de comunicare
decât cuvântul.

Un bulg`re de z`pad` \i lovi piciorul.
– Vino, Annie, strig` Kendall. Vino s` te joci cu noi.
Greu s` reflectezi \n mod serios cu aceste dou` mici

diavoli]e! Annie arunc` la rândul ei un bulg`re \n direc]ia
lor, apoi le antren` spre intrarea \n parc. Se \ntreba de unde
ar putea \nchiria s`niu]e pentru micu]e, când sosi Daniel.
Purta dou` platouri de plastic, asemenea celor pe care le
foloseau b`ie]ii de pe etaj din hotelul lor.

– Oh, Daniel, ai g`sit s`niu]e! exclam` Annie \ncântat` [i
amuzat` de ingeniozitatea sa.

– Da, dac` este ceva ce am \nv`]at s` fac, este s`
improvizez.

Se \ntoarser` spre parc, \n c`utarea lui Kendall [i a
Jessic`i; acestea descoperiser` o pant` minunat` pentru dat
cu s`niu]a.

– Ei bine, nu suntem singurii care am avut ideea s` venim
aici, remarc` Annie punând st`pânire pe un platou. Este
mult` lume.

Daniel se opri chiar \n spatele ei, [i tân`ra femeie \i sim]i
mâna care se a[ezase pe um`rul ei. Se degaj` imediat, f`când
un pas lateral [i \[i \mblânzi gestul cu un zâmbet, un zâmbet
gra]ios [i amical.

Ce se \ntâmpla? se \ntreb` Daniel. Nu \n]elegea... 
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El tocmai voia s`-i \mp`rt`[easc` lui Annie sentimentele
lui, dar aceasta se gr`bi s` orienteze altfel conversa]ia.

– Prive[te z`pada de pe copaci, s-ar spune \ntr-adev`r c`
este o carte po[tal` de Cr`ciun.

El cl`tin` \ncet din cap, \nc` surprins. Cât despre
gemene, puseser` mâna pe s`niu]e f`r` s` se \ntrebe o clip`
de unde ap`ruser`.

– Vom cobor\ panta cea mai mare! strig` Kendall.
Dar Daniel o opri, punând o mân` pe um`rul ei.
– Domni[oar`, ve]i \ncepe s` coborâ]i pe aici! ordon` el

ar`tând un loc unde mamele [i copiii lor erau deja aduna]i.
Când ve]i \nv`]a mi[carea, ve]i putea \ncerca ceva mai dificil.

El le urm`ri \n timp ce alunecau pe pant`, fiecare pe
s`niu]a ei improvizat`. Kendall p`rea dezgustat` [i chiar [i
Jessica p`rea plictisit`.

– Nu crezi c` ar putea s` \ncerce ceva  pu]in mai
captivant? interveni Annie.

– Ba da, ai dreptate.
– {i apoi, sunt sigur` c` arzi de dorin]` s` cobori panta

mare de acolo! S` mergem! Avem [i noi dreptul s` ne
distr`m!

A fost cu adev`rat o zi de vis. Dup` interminabile
alunec`ri [i mai multe b`t`lii cu bulg`ri de z`pad`,
descoperir` c` mureau to]i de foame. Daniel se duse s`
cumpere hot dog [i ciocolat` cald` de la un vânz`tor
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ambulant care se afla la ie[irea din parc. Apoi Annie avu
ideea s` construiasc` un om de z`pad`.

Avea acum sentimentul c` totul va merge bine, c` ea [i
Daniel vor putea deveni buni prieteni, a[a cum o dorea din
toat` inima ei.

– Vino, Annie, spuse Jessica indicând un loc plat [i
degajat.

Daniel veni s` i se al`ture.
– Continu` s` ning`, o inform` el, [i exist` toat` z`pada

care trebuie. S` continu`m s` le privim pe gemene lucrând.
– Nici nu se pune problema! protest` tân`ra femeie. 

N-am aproape niciodat` ocazia s` fac un om de z`pad`.
– Da, tat`! {i tu trebuie s` ne aju]i, interveni Kendall care

rostogolea un enorm bulg`re de z`pad` pe sol.
– N-a[ vrea s` v` dezam`gesc, dar \n calitate de [ef de

[antier experimentat, pot s` v` spun c` v-ar trebui o macara
pentru a pune capul pe corpul omului de z`pad`.

Gemenele nu putur` decât s`-[i recunoasc` gre[eala.
Annie d`du \napoi.

– Dumnezeule, fetelor, tat`l vostru are dreptate! exclam`
ea. Este de dou` ori mai mare decât voi. Nu se va reu[i
niciodat` s` i se pun` capul. Trebuie s-o lua]i de la cap`t.

– Tat`, [tiu ce vom face! spuse Kendall, cu ochii
str`lucitori. Tu [i cu Annie ve]i construi omul de z`pad`, iar
Jessica [i cu mine vom supraveghea lucr`rile. De acord? 
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Noi ne vom a[eza aici.
Feti]ele \[i amenajar` scaune \n z`pad` [i f`cur` semn

celor doi muncitori improviza]i s` \nceap`.
Dup` vreo zece minute, respirând greu, Annie [i Daniel

se d`dur` \napoi ca s`-[i admire opera. Omul de z`pad` era
aplecat pu]in \ntr-o parte, dar cu boneta lui albastr`,
\mprumutat` de tân`ra femeie, [i fularul ro[u, contribu]ia
lui Daniel, era perfect!

Când el \ncerc` s`-i ia mâna, ea se repezi s` aranjeze
fularul \n jurul gâtului omului de z`pad`. Dar el o urm` [i o
for]` s`-l priveasc`.

– }ine, tu ai mai mult` nevoie decât el, spuse, 
punându-i c`ciuli]a pe cap [i luându-i obrajii \n palme.

Annie \ncerc` s` ignore emo]ia care-i strângea inima.
– Oh, las`-le timp fetelor s`-l admire a[a.
– Draga mea, ele au uitat deja omul nostru de z`pad`! {i

mi se pare c` [i tu ai uitat ceva. Ai nevoie s`-]i re\mprosp`tez
memoria?

Cum ea \[i apleca \ncet capul pentru a se abandona
s`rutului lui, tân`ra femeie se gândi c` acum sau niciodat`
era momentul s`-i demonstreze c` \ntre ei nu era nimic
altceva decât prietenie.

Daniel \[i puse buzele arzând de dorin]` peste cele ale lui
Annie. Exista atâta sinceritate [i c`ldur` \n acest s`rut, c` ea
uit` toate bunele ei hot`râri [i se strânse \n el, trecându-[i
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bra]ele \n jurul gâtului lui. Erau separa]i unul de altul prin
hainele groase de iarn` [i doar buzele lor comunicau. Annie
se l`s` complet \n voia volupt`]ii acestui contact fierbinte,
r`sturnându-[i treptat capul pe m`sur` ce buzele lui Daniel
deveneau mai insistente.

Prietenia era un sentiment frumos, desigur, un scop
nobil, dar pasiunea va continua s`-[i revendice drepturile.
Trebuia s`-i fac` fa]` [i s` se \mpace cu ea, a[a cum se
acomodaser` cu tensiunile care \ntunecaser` pân` acum
rela]iile lor. Annie trebuia s`-l conving` pe Daniel c`
prietenia este singura solu]ie... Dar, mai \ntâi, era f`r`
\ndoial` altcineva de convins: ea \ns`[i.

– Daniel, trebuie s` vorbim, murmur` ea.
El \i zâmbi, cu un aer atât de fericit \ncât tân`ra femeie se

\ntreb` dac` el cunoscuse deja o asemenea fericire \n via]a
lui.

– Scumpo, de ce crezi c` lucrurile se vor aranja mai bine
dac` vorbim? Adev`rul este c` toate cuvintele din lume nu
vor fi de-ajuns pentru a descrie acest s`rut [i ceea ce am
sim]it. Nu sunt sigur c` vreau m`car s` \ncerc.

Luând-o de mân`, o conduse spre gemene.
– Nu crezi c` aceste micu]e au nevoie de o bun` siest`?

Hai s` le c`ut`m, [i s` le ducem la culcare. Dup` aceea, vom
putea discuta, dac` vrei cu adev`rat.
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Capitolul 8

Annie se cuib`ri \n pat, cu capul \n mijlocul pernelor. Ea
nu vorbise cu Mary Jane de la plecarea din Avon [i se
hot`râse s`-[i ofere o conversa]ie la telefon cu prietena ei
drept cadou de Cr`ciun.

– A[adar, cum merge cu Roy? \ntreb` ea.
– Oh, sincer, Annie, m` calc` pe nervi! Refuz` orice idee

de schimbare a rutinei de Cr`ciun: tu [tii, revelionul la el, [i
prânzul de pe dou`zeci [i cinci la mine. A[ vrea s` fiu acolo
când nepo]ii [i nepoatele mele vor deschide cadourile, dar
el ]ine neap`rat s` respecte tradi]ia. Nu \n]eleg de ce p`rin]ii
mei au hotarât brusc s` ofere cadouri \n seara de dou`zeci [i
patru, [i nu \n diminea]a urm`toare. Vrei s`-mi explici cum
pot s` iubesc pe cineva care procedeaz` astfel?

Annie \n]elegea foarte bine ce voia prietena ei s` spun`.



– Sunt dou`zeci de ani de când v` cunoa[te]i, nu? Dac`
nu-l iubeai, ai fi [tiut!

– Timpul n-are nimic de-a face cu asta, Annie. Sunt sigur`
c` acest gen de lucruri se cunosc din instinct. {i instinctul
\mi spune c` sunt pe punctul de a face o mare gre[eal`.

– Vrei s` vorbe[ti de inel?
– Da, Roy nu \nceteaz` s` fac` aluzie la asta, iar domnul

Thornton, bijutierul, i-a povestit mamei c` a venit s`-l vad`
ca s`-i cear` s` cure]e inelul bunicii lui. Ce spui de asta?

– Am impresia c` s-a hot`rât.
– Sincer, Annie, \l iubesc, \n ciuda diferendelor noastre,

dar este oare suficient ca s` te c`s`tore[ti cu cineva? Dar ce
tot spun, nu suntem nici m`car logodi]i!

– Mary Jane, vrei s` spui c` nu sim]i acel mic fior când te
s`rut`?

– Nu. Absolut nimic.
– S`ruturile lui nu te fac s` ]i se \nvârt` capul, [i s` se

cufunde lumea \n jurul t`u? o mai \ntreb` Annie, care se
gândea la ce sim]ise ea, de fiecare dat` când Daniel nu f`cea
decât s-o ating` u[or.

– Glume[ti!
Se pare c` Roy [i Mary Jane aveau totul pentru a \ntemeia

o frumoas` prietenie. |n schimb, Annie era din ce \n ce mai
convins` c` ea [i cu Daniel nu vor putea niciodat` s` r`mân`
simpli prieteni. Acea cunoa[tere instinctiv` la care f`cuse
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aluzie Mary Jane, ea \i f`cuse experien]a. {i dac` totul
\ncepuse de la prima lor \ntâlnire, cu ani \n urm`? Era poate
motivul pentru care el \i displ`cuse atât la \nceput... Ea nu
f`cuse atunci decât s` se apere \mpotriva acestui sentiment
care se \nfiripa.

– Bun, am vorbit destul despre Roy [i despre mine, spuse
deodat` Mary Jane. Ce se \ntâmpl` cu tine? Mama ta te-a
sunat \n fiecare zi?

– Da, cât pe ce. Tocmai i-am dat un telefon [i p`rea s` se
fi potolit. Nu l-a cople[it cu injurii pe Daniel, [i mi-a
m`rturisit chiar c` s-a distrat la familia Bennett. De necrezut!

– {i Daniel? A]i reu[it s` coexista]i cât de cât pa[nic?
Dac` Mary Jane ar [ti! Era vorba de cu totul altceva \ntre

ea [i Daniel, [i acum nu mai era cale de \ntoarcere. Dar nu
era momentul s` abordeze acest subiect delicat. |ntr-o zi,
totu[i, Annie \i va povesti prietenei ei cum dificult`]ile ei cu
Roy o ajutaser` s` \n]eleag` mai bine ce i se \ntâmpla lui
Daniel.

– Totul merge de minune aici, r`spunse ea. {i fetele sunt
\ncântate... {i am [i eu un sejur pl`cut, ad`ug` ea, dup` o
scurt` pauz`.

– Ei bine, spune-mi! Totul pare s` se prezinte foarte bine.
A[adar, Daniel nu este atât de insuportabil?

"El este fantastic" se gândi Annie.
– Nu, nicidecum. 
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Am \n]eles c` sunt \ntotdeauna doi vinova]i când se
desparte un cuplu.

– Venind de la o VerHollan, iat` cuvinte mai curând
surprinz`toare! Trebuie s` fie realmente conving`tor.

– Da. {i nu exist` nici o \ndoial` c` \[i iube[te copiii. S-a
comportat ca un tat` model de la \nceput.

Annie f`cu apoi o expunere am`nun]it` a acestui \nceput
de vacan]`, f`r` s` abordeze schimb`rile care interveniser`
\n rela]ia ei cu Daniel. Nu va dezv`lui nimic \nainte de a fi
sigur` de viitor.

***

– Bun, dac` mi-ai spune ce nu merge, Annie?
Daniel era a[ezat pe canapea lâng` tân`ra femeie, care

]inea o cea[c` de ceai \n mân`. 
El \[i pip`i buzunarul \n c`utarea pipei, dar \[i d`du \nc`

o dat` seama c` o uitase.
Cu un zâmbet decep]ionat, Annie se \ntoarse spre el.
– Nu [tiu ce s` fac. |n]elegi.... \ncepu ea cu o voce care

nu mai era decât un murmur, sunt subjugat` de b`rbatul
minunat care este lâng` mine, [i totu[i... totu[i [tiu c` asta
nu poate s` mearg`.
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Zâmbetul care-i luminase pân` atunci fa]a disp`ru
imediat ce rosti aceste ultime cuvinte. Avea un aer atât de
pierdut, \ncât Daniel trebui s` se ab]in` s` n-o ia \n bra]e. El
[tia c` un s`rut ar fi alungat toate \ndoielile din mintea lui
Annie. Dar voia s` afle mai mult. |n loc s-o strâng` lâng` el,
\i lu` cea[ca din mâini [i o puse pe masa joas`.

– Ce te face s` spui asta? \ntreb` el.
– Cum ar putea fi altfel? Ne-am detestat ani de zile. Cum

am putea s` ne iubim? Dar putem deveni prieteni, poate?
– Asta dore[ti cu adev`rat?
"Spune-mi adev`rul, Annie"! o implor` el \n t`cere.
– Cred c` este mai bine pentru toat` lumea... Dar, ad`ug`

ea imediat, ca s` fiu sincer`, doresc s` m` strângi \n bra]e,
doresc s` uit de restul.

{i Annie s`ri \n picioare, ca [i cum se temea ca Daniel s`
nu-i \ndeplineasc` dorin]a.

– {i de ce n-o faci, atunci? exclam` el ridicându-se la
rândul lui ca s` i se al`ture.

– Exist` priorit`]i. Tu ai responsabilit`]i, [i eu la fel.
Daniel se opri la câ]iva pa[i de ea. Responsabilit`]i. Cât

detesta el acest cuvânt, un adev`rat laitmotiv la familia
VerHollan! 

Cu bra]ele \ncruci[ate, Annie \l observa, vizibil \n
defensiv`. Erau la un pas de ceart`. 

De ce \i era a[a team`?
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– Da. {tiu c` avem amândoi responsabilit`]i, r`spunse el.
Dar nu este posibil s` le punem de acord cu... atrac]ia
noastr` reciproc`?

– Ar fi mult prea complicat, murmur` Annie scuturând
din cap. Ce se va \ntâmpla când vei pleca din nou [i eu m`
voi \ntoarce la Avon? Când tu vei avea un nou plan \n lucru?
Când tu...

– Când voi lua gemenele? termin` Daniel. Cum vrei s`
ajungi la ceva cu asemenea \ntreb`ri, Annie?

Se apropie mai mult de tân`ra femeie, sigur c` poate s-o
conving` c` doar prezentul conta, c` era inutil s` se
proiecteze \ntr-un viitor ipotetic.

– }i-e atât de team` de necunoscut? Eu nu recunosc
femeia care vorbea despre a face o ac]iune umanitar`.

Schi]ând un zâmbet slab, Annie sfâr[i prin a-l privi \n
ochi.

– Par oare atât de la[`? \ntreb` ea.
– Nu, f`cu Daniel scuturând din cap. Nu la[`, dar nu

seam`n` cu femeia pe care am \nv`]at s-o cunosc \n ultimul
timp. De ce nu prive[ti totul ca pe o mare aventur`? Nu [tim
ce \ntors`tur` poate lua povestea asta, dar a[a se \ntâmpl` \n
toate marile aventuri.

|n fine, f`cu ultimul pas care-l separa de Annie, [i o lu` \n
bra]e. Buzele lui le atinser` la \nceput u[or pe cele ale
tinerei femei, apoi s`rutul lui deveni din ce \n ce mai
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senzual, mai insistent. Acest s`rut era un mod de a pecetlui
un pact, un jur`mânt, \n vederea aventurii pe care se
preg`teau s-o tr`iasc` \mpreun`. Dac` n-aveau mult timp \n
fa]a lor, seara asta, viitorul le apar]inea.

Annie r`spunse la acest s`rut cu un elan plin de
spontaneitate [i de tandre]e, \ndemnat` de un impuls mai
puternic decât ea.

Daniel ar fi vrut s`-i dea o idee despre pl`cerea care o
a[tepta. Voia s` simt` c`ldura corpului lui arzând de dorin]`
lipit de al ei. Dar, pentru asta, trebuia s` aleag` un moment
potrivit, nu s-o bruscheze pe tân`ra femeie s` fac` ceva ce ar
putea regreta mai târziu.

|ncet, sl`bi strânsoarea, continuând s`-i mângâie fa]a.
Apoi, Daniel sprijini capul lui Annie de um`rul lui [i-i s`rut`
p`rul. Cioc`nituri repetate se auzir` \n u[`.

Annie \[i ridic` rapid capul [i p`r`si bra]ele lui Daniel.
– |l a[teptai pe Davis?
– Da. L-am sunat \n aceast` diminea]`, \i explic` el. N-a[

fi fost deloc sup`rat dac` ar fi ajuns mai târziu... Dar am
impresia c` n-are inten]ia s` plece, ad`ug` el râzând [i
b`t`ile \n u[` se repetar` mai tare.

Resemna]i, ridicar` amândoi din umeri [i merser` s`-l
\ntâmpine pe Davis.

Un pom de Cr`ciun uria[ bloca u[a. Era un pom artificial,
dar mirosind a r`[in` de pin.
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– Privi]i ce-am g`sit \n hol cu numele vostru deasupra! le
arunc` fratele lui Daniel, ironic.

Petrecur` urm`toarele dou`zeci de minute \ncercând s`
g`seasc` un loc convenabil pentru acest pom. {i când \n
sfâr[it se hot`râser`, gemenele se treziser` din siesta lor [i 
n-aveau decât o dorin]`: s` \nceap` decorarea bradului.

Davis o lu` pe Jessica de umeri [i pe Kendall de mân`.
– Mai \ntâi, mergem to]i trei s` cump`r`m ghirlande,

globuri [i tot arsenalul indispensabil pentru a face acest
pom cel mai frumos din ora[. {i n-avem mult timp dac` vrem
s` facem asta \nainte de a cina \mpreun`.

Gemenele aveau \nc` obrajii ro[ii de somn, dar deja erau
gata s` ias`. Davis se \ntoarse pentru ultima dat` \nainte de
a p`r`si apartamentul, \n timp ce Daniel se \ntreba ce putuse
inventa fratele lui pentru a le ocupa pe micu]e.

– Singurul lucru pe care-l ave]i de f`cut amândoi, este s`
g`si]i ceva s` punem \n vârful bradului. Nu v` nelini[ti]i. Le
voi aduce \napoi pe Jessica [i pe Kendall \nainte de ora de
culcare.

– Dup` p`rerea ta care este ora de culcare pentru Davis?
\ntreb` Annie când u[a se \nchisese.

– Nici m`car nu \ndr`znesc s` m` gândesc, m`rturisi
Daniel. Dar ne va trebui poate tot acest timp pentru a g`si
ceva de ag`]at \n vârful bradului.

Annie se gr`bi spre dulapul de haine.
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– {tiu exact ce vreau pentru vârful bradului! {i [tiu \n
plus unde-l g`sesc, ad`ug` ea, \ntinzându-i lui Daniel
mantoul [i perechea de m`nu[i.

Ie[ir` \n grab` din hotel [i oprir` un taxi care-i conduse
pân` la Metropolitaan Museum of Art, exact \nainte de
\nchidere.

– Am crezut c` te-am convins c` nu eram Rockefeller cu
povestea aceea a cecului f`r` acoperire, f`cu remarca Daniel,
urcând treptele \n spatele lui Annie. {i apoi, nu cred c`
operele de art` expuse aici sunt de vânzare.

Tân`ra femeie adun` pu]in` z`pad` de pe treptele sc`rii
[i o strânse \n mâini \nainte de a arunca bulg`rele \n direc]ia
lui.

Holul de la intrare era arhiplin, [i entuziasmul tuturor
acestor amatori de art` era contagios. Annie, Daniel [i
gemenele vizitaser` muzeul câteva zile mai devreme, dar
r`bdarea feti]elor fusese de scurt` durat` [i vizita destul de
scurt`. Daniel suger` ca la \ntoarcere s` fac` o mic` vizit`,
dar Annie \l f`cu s`-[i schimbe p`rerea.

– {tii bine c` este imens [i muzeul se \nchide \n dou`zeci
de minute.

– De acord, dar promite-mi c` data viitoare când vom fi
la New York, va fi prima noastr` vizit`.

Cu un zâmbet, Annie accept` \n]elegerea, [i-l \ndrept`
spre standul cu cadouri. Cuvintele lui Daniel \i r`sunau \nc`
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\n urechi, f`când-o s`  simt` o speran]` ame]itoare. El vorbea
despre viitorul lor cu o asemenea siguran]`, \ncât ajungea
aproape s`-l cread`.

Standul era invadat de clien]i [i Daniel o trase pe tân`ra
femeie de bra] \nainte s` intre.

– Este prea mult` lume pentru mine aici, protest` el.
– Haide, vino, insist` Annie, antrenându-l \n urma ei. {tiu

exact ce vreau, [i unde se g`se[te.
Mân` \n mân`, reu[ir` s` intre \n magazin.
– E[ti sigur` c` aceast` decora]ie este demn` s` fie

expus` \n pomul de Cr`ciun al familiei Marshall? se inform`
Daniel.

– A[teapt` s` vezi.
Vânz`torul scoase o cutie cu articolul pe care i-l ceruse

Annie [i Daniel putu astfel s`-l admire pe \ndelete.
– Este replica \ngerilor pe care i-am v`zut \n pomii de

Cr`ciun ai muzeului \n alt` zi, \i explic` ea.
Era un mulaj stil Rena[tere de vreo treizeci de centimetri

\n`l]ime reprezentând un \nger drapat \n roz [i auriu.
– Este splendid, spuse el restituind obiectul

vânz`torului, cu o cl`tinare de cap admirativ`. M` face s` m`
gândesc la tine.

Annie ro[i auzind acest compliment ridicol, \n timp ce
Daniel pl`tea [i lua pachetul ambalat cu aten]ie. |n fiecare
an, când va scoate cutia pentru Cr`ciun, \[i imagin`
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mul]imea  de suveniruri care ap`rea din ea. Vor fi oare
amintiri fericite?

***

– Pomul acesta este magnific, Jessica, nu g`se[ti? \ntreb`
Annie.

Ea ag`]` un mic inel ultimului glob, i-l \ntinse nepoatei
sale [i amândou` se \ntoarser` spre brad. Jessica se apropie,
c`utând un loc liber.

– E bine aici, Annie? \ntreb` ea.
– Este perfect, scumpo.
Podeaua era acoperit` de cutii goale, hârtii de ambalaj [i

pungi de plastic. Annie \ncepu s` le strâng` pe toate \ntr-un
sac mare. Vor avea nevoie de ele când va trebui s`
demonteze pomul. 

Absorbit` cum era de amintirile acestei zile, ac]iona ca un
adev`rat automat.

Când termin`, o observ` pe Kendall, care dirija
opera]iunile pe cele mai \nalte ramuri ale pomului.
Instruc]iunile ei nu sufereau contestare.

– Nu, tat`, nu pe ramura aceea. Pe cealalt`, dou` ramuri
deasupra, aproape de becul ro[u.
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Daniel urma cu scrupulozitate ordinele ei, [i când
Kendall se \ntoarse ca s-o \ntrebe pe m`tu[a ei dac` mai
r`m`seser` decora]ii, el o privi pe Annie cu sprâncenele
ridicate a exasperare amuzat`. Tân`ra femeie \i zâmbi [i-l
\ncuraj` cu un semn.

P`straser` decorarea vârfului pentru sfâr[it. Daniel
r`mase pe scaunul pe care-l folosea drept scar`, [i a[tept` ca
Annie s`-i \ntind` \ngerul pe care-l cump`raser`.

– Tat`, vreau s` pun eu \ngerul.
– Nu, Kendall, interveni Annie. Ar fi mult prea periculos.

Vei face asta anul viitor, când vom avea o scar` adev`rat`....
{i Jessica va putea s` fie prima care s` aprind` ghirlandele,
ad`ug` ea imediat.

Gemenele p`reau mul]umite de aceast` repartizare a
sarcinilor. Daniel se \ntoarse spre Annie [i o \ntreb` din
privire. Ea ridic` din umeri. Era prima dat` când vorbea
despre viitor. Pân` acum, se ag`]ase de trecut ca s` nu fac`
anticip`ri despre un viitor prea nesigur. Nu f`cuse oare o
gre[eal`?

|n cele din urm`, putur` s`-[i admire to]i patru opera.
Daniel \i \ntinse lui Annie o cup` de [ampanie [i ciocni cu
ea.

– Pentru prezent! \i arunc` el \nainte de a se \ntoarce
spre micu]e. 

{i Cr`ciun fericit la toat` lumea!
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Zâmbetul radios care-i ilumin` fa]a \i dovedea Anniei c`
era la fel de emo]ionat ca ea de a \mp`rt`[i acest ritual
familial. Se apropie de el, [i Daniel \i trecu un bra] \n jurul
umerilor, \nainte de a o s`ruta pe frunte.

La fiecare gest tandru din partea lui, tân`ra femeie sim]ea
cum rena[te speran]a pe care o nutrise noaptea trecut`. 
Ce-i drept, nu se \ndoia decât atunci când el era absent. Ori
nu-l v`zuse toat` ziua. Diminea]` devreme fusese chemat la
o \ntâlnire. Era pu]in stranie aceast` \ntâlnire \ntr-o
diminea]` de duminic`, atât de aproape de Cr`ciun, dar
Daniel promisese c`-i va explica mai târziu.

Cât despre ea, mersese la slujb` \mpreun` cu gemenele,
[i apoi se plimbaser` prin cartier. Ziua fusese pl`cut`, dar
Annie nu putea s` scape de o nelini[te surd`. Daniel [i cu ea
vor trebui curând s` p`r`seasc` aceast` lume fermecat` \n
care tr`iau zi de zi [i s` vorbeasc` despre viitor. Ea \ncerca
s` nu se gândeasc` la asta, s` r`mân` fidel` promisiunii de a
tr`i \n prezent, dar era mai u[or de spus decât de f`cut.

– Este p`cat c` n-avem nimic de pus la piciorul pomului,
f`cu mica voce a Jessic`i.

– {i aceste cadouri pe care le-a]i adus de la magazinul de
juc`rii cu unchiul Davis? le aminti Annie.

F`r` s` se lase rugate, gemenele se repezir` \n camerele
lor [i revenir` foarte repede chicotind de pl`cere, cu bra]ele
\nc`rcate de pachete pe care le aranjar` \n jurul pomului.
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Daniel suger` atunci s` comande o cin` \n apartament,
apoi vorbi despre un program special de Cr`ciun la
televizor. |ncântate, cele dou` micu]e se instalar` pentru o
or` \n fa]a aparatului, fiecare cu un copios hamburger.

Camera cea mai mare a apartamentului se g`sea \n partea
ocupat` de Daniel. Aici li se servi masa. Masa fusese aranjat` cu
o fa]` de mas` brodat` de bumbac, tacâmuri de argint,
lumân`ri [i un buchet de trandafiri. Annie lu` mâna lui Daniel.

– Oh, este extraordinar, m` \ntrebam de ce n-ai
comandat nimic pentru noi.

El puse st`pânire pe mâinile ei [i le puse pe pieptul lui.
Apoi o lu` de umeri, o trase spre el [i, ridicându-i b`rbia, o
s`rut` lung pe buze.

Un fior de pl`cere o str`b`tu pe tân`ra femeie. Ea sim]i
inima lui Daniel b`tând din ce \n ce mai repede, \n pieptul
lui, degetele lui alunecar` pe pielea ei, buzele lui 
strivindu-le mai dur pe ale ei. Abandonându-se sim]urilor,
ea nu mai era con[tient` decât de acest corp masculin lipit
de al ei. {i deodat`, acest schimb de s`ruturi, aceste
mângâieri tot mai insistente nu mai fur` suficiente.

|n acela[i moment, totu[i, Annie realiz` c` locul unde se
g`seau nu le permitea s` mearg` mai departe. Se \ndep`rt`
\ncet de Daniel [i, ]inându-l de mân`, \l conduse spre mas`.

|n timpul cinei, un singur gând o preocupa: "Annie
VerHollan \l iube[te pe Daniel Marshall".
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Capitolul 9

Te iubesc, Daniel. Annie repet` de câteva ori aceste
cuvinte pentru ea \ns`[i. Ele sunau minunat, erau perfecte,
dar se temea \nc` s` le pronun]e cu voce tare.

Arunc` o privire lui Daniel [i \ncerc` s`-[i imagineze
reac]ia lui. El o privea, f`r` s` spun` nimic. Era oare ce voia
s` aud`? Dar cum ar putea fi interesat serios de ea, de vreme
ce familia VerHollan nu-i adusese pân` acum decât necazuri?
Daniel era poate preg`tit pentru o leg`tur` f`r` viitor, dar
nu pentru o declara]ie de dragoste atât de solemn`.

El rupse t`cerea.
– Annie, a[ vrea atât de mult s` vii acolo.
– Unde?
– |n Africa. Mi-ar pl`cea s`-]i ar`t acea ]ar`, s` te fac s-o

cuno[ti.
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Tinerei femei \i era greu s`-l cread`. Vorbea oare serios?
El o privea, cu un zâmbet \ncânt`tor pe buze, ca [i cum
exista o [ans` ca ea s` se poat` \mbarca de azi pe mâine
pentru continentul african. |n alte circumstan]e, poate... dar
nu \n acest moment!

– Mi-ar pl`cea, recunoscu ea, dar nu v`d cum a[ putea 
s-o fac, Daniel. Gemenele au nevoie de mine, [i nu le pot
face s` lipseasc` de la [coal` ca s` le lu`m cu noi. Poate vara
viitoare.

– Dar m` voi \ntoarce pân` \n momentul acela.
– Crezi \ntr-adev`r?
– Despre asta am vorbit la telefon \n aceast` diminea]`, \i

explic` el cl`tinând din cap. Ei sunt de acord s` angajeze un
nou [ef de lucr`ri. {i patronul meu ar vrea s` dau o fug` la
Washington pentru ca s` \ncepem s` punem la punct
problema succesiunii mele.

De ce oare Annie era atât de sceptic`? Nu reu[ea s`
cread` \n aceast` revenire. El trebuia mai \ntâi s` se \ntoarc`
\n Africa pentru a g`si un \nlocuitor, [i apoi era acea
c`l`torie la Washington care-i va \ntârzia [i mai mult
plecarea. Nu, Daniel nu era gr`bit s` se \ntoarc`.

El se ridic`, strânse bolurile care con]ineau sufleul,
\nainte de a servi felul urm`tor. |n timp ce o servea, o
examin` cu aten]ie pe Annie. |l credea oare? Tocmai sim]ise
c` atmosfera devenise mai \ncordat`. Dar se a[teptase la
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asta: imediat ce aborda problema viitorului cu Annie, ea se
\ncorda, [i rela]ia lor \nc` fragil` era destabilizat`.

– Dar s` [tii, ad`ug` el, nu sunt atât de naiv. Sunt sigur
c` vor s` m` angajeze din nou pentru un alt proiect. Dar
sunt hot`rât s` le refuz oferta.

Decizia lui era ferm`.... Dar era preferabil pentru Daniel
s` se duc` la aceast` \ntâlnire ferm hot`rât, pentru c` ei vor
\ncerca f`r` \ndoial` s`-l \ncânte cu o propunere tentant`.
Cu siguran]`, s-ar fi l`sat tentat, cu câtva timp \n urm`, dar
nu acum. Sim]ea cum cre[te \n el dorin]a de a reveni
definitiv, [i de a se instala cu fiicele lui... [i cu Annie.

– Crezi c` gemenele vor fi \n form` pentru expedi]ia din
seara asta? \ntreb` el pe nea[teptate.

Annie era fericit` c` schimb` subiectul, deoarece \ncepea
aproape s`-[i piard` pofta de mâncare. Ea lu` o \nghi]itur`
de piept de pui din farfuria ei, \n timp ce Daniel \i amintea
de planurile lor pentru seara aceea.

Nu cu mult timp \n urm`, Jessica [i Kendall fuseser`
singurul lor punct de interes. Dar franche]ea lui Daniel
tulburase raporturile lor. Tân`ra femeie v`zuse la \nceput \n
el o fiin]` \nchis` [i misterioas`, dar el ]inuse seama de
critica ei. El se str`duise ca s` se deschid` \n fa]a ei, pentru
a r`spunde \ntreb`rilor ei.

Atunci, dac` spunea c` este preg`tit s` revin` [i s` se
ocupe de gemene, de ce-i punea la \ndoial` cuvântul? De ce
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nu putea s`-l accepte? Nu petrecuse ultimii doi ani
\ncercând s`-l conving` c` tocmai asta trebuia s` fac`?

Poate c` nu, la urma urmei. Cu toat` onestitatea, nu se
gândise niciodat` cu adev`rat c` va dori s` se ocupe singur
de fiicele sale. {i apoi, n-avea nici o grab` s` se despart` de
cele dou` mici protejate ale sale. Ea dorea numai ca ele s`
[tie c` aveau un tat` care le iubea, cineva care nu era doar
un nume pe un stupid cec \n alb.

{i dac` revenea de-adev`rat? Annie nu [tia cum ar
reac]iona dac` le-ar pierde pe gemene... dar [tia c` p`rin]ii
ei n-ar ierta-o niciodat` c` favorizase acest plan. Cum putuse
oare s` ajung` \ntr-o situa]ie atât de complicat`? se gândi ea
oftând. {i mai ales, cum o va scoate la cap`t?

– ... dup` aceea, m-am gândit c` am putea s` ne oprims`
lu`m un desert pe drumul de \ntoarcere, continua Daniel.

– Da, este o idee bun`, spuse Annie, de[i nu ascultase 
ce-i explicase.

Dup` o privire la ceasul ei, ad`ug`:
– {i dac` fetele ar suna-o pe mama \nainte de plecare? 

Te-ar deranja?
– Bine\n]eles c` nu, o asigur` Daniel cu un mic semn din

cap. Vrei s`-i sun`m imediat, \nainte ca Lillian s` se
nelini[teasc`?

Annie, care avea \nc` \n memorie dezastrul de ultima dat`
\ncuviin]`.
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– Da, este preferabil.
Se duse s` le caute pe gemene, [i a[tept` câteva minute

cu ele pân` când programul televizat se termin`. Apoi se
instalar` toate trei pe patul lui Annie. O dat` leg`tura
stabilit`, tân`ra femeie o trecu pe Kendall bunicii ei, 
f`când-o s` promit` c`-i va l`sa [i Jessic`i ceva de povestit.

Kendall vorbi timp de cinci minute bune [i f`cu o relatare
complet` a vacan]ei lor de la plecare la aeroport, f`r` s`
omit` nici un detaliu. Annie trebui s-o \ntrerup` [i trecu
receptorul surorii ei, care nu se ar`t` nici ea zgârcit` cu
am`nuntele: f`cu preciz`ri bunicii despre m`rimea
apartamentului lui Davis, asupra culorii cerului când ningea
[i asupra modului de decorare a unui brad de Cr`ciun.

Când \i spuse la revedere lui Lillian, \ntinse receptorul lui
Annie.

– Dumnezeule, Annie! exclam` doamna VerHollan. Ce
idee ai avut s`-l faci pe acel b`rbat s` intre \n via]a lor?
Imagineaz`-]i suferin]a acestor feti]e dac` nu le sun`. {tiam
c` se va ajunge la catastrof`. Sper doar c` vei [ti cum s` le
aju]i s` fac` fa]` decep]iei lor.

Tân`ra femeie n-avea decât o dorin]`: s-o trimit` la
plimbare pe mama ei, dar se st`pâni din cauza micu]elor.

– Vom vorbi \n ziua de Cr`ciun, mam`, \ncheie ea. Cred
c` Mary Jane va trece s` v` vad` acas` cu o mic` surpriz`,
ad`ug` ea clipind din ochi spre Jessica [i Kendall. 
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Fetele \]i trimit s`rut`ri. La revedere.
|nchise telefonul [i deschise sertarul noptierei pentru a

lua de acolo ceva care s`-i u[ureze migrena care o
cuprinsese.

***

– Este exact ce am nevoie, exclam` Annie, \n timp ce se
\ndreptau to]i patru spre sta]ia de autobuz.

Gemenele ]op`iau \n fa]` [i numai Daniel o auzi. El se
\ntoarse s-o priveasc`, a[teptând explica]ii.

– Mersul pe jos dup` cin`, preciz` ea. Este exact ce m-a
sf`tuit doctorul.

Era un motiv valabil, dar nu adev`rat. Annie avea \n
realitate nevoie s` fie ab`tut` de la gândurile ei sumbre. Cu
pu]in noroc, aceast` expedi]ie va avea efectul scontat. {i era
de asemenea o ocazie oferit` celor patru de a reg`si pu]in
din ambian]a Cr`ciunului.

Cu Daniel, hot`râser` s` fac` un tur prin fa]a vitrinelor
marilor magazine: noaptea era un spectacol magnific [i va fi
f`r` \ndoial` mai pu]in` lume.

Autobuzul \naint` pe strada a cincea, [i putur` astfel s`
admire toate decora]iunile \n drum. Erau pu]ini oameni pe
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trotuare, dar Annie se mir` s` vad` mul]imea care se
\nghesuia \n fa]a vitrinelor celor mai frumoase magazine.

{irurile de a[teptare erau separate de restul trotuarului
printr-o frânghie [i se al`turar` to]i patru restului mul]imii.
Annie observ` cele câteva cupluri de \ndr`gosti]i prezente,
\ntrebându-se dac` erau anima]i de aceea[i pasiune pe care
ea [i Daniel o cunoscuser` noaptea trecut`...

El \[i trecu un bra] \n jurul taliei ei \n timp ce [irul
\nainta.

– Sunt mult mai mul]i oameni aici decât mi-am imaginat,
m`rturisi el, dar cel pu]in toat` lumea pare bine dispus`! |n
fine, aproape toat` lumea, ad`ug` el cu o privire piezi[`.

Deoarece Annie era \ntr-o dispozi]ie posomorât` \n seara
asta. Dar el se feri s-o \ntrebe de ce... Ea reu[i s`-i
zâmbeasc`, se \ntoarser` amândoi spre gemene [i admirar`
vitrinele cu ele.

Când micu]ele descoperir` o vitrin` care reconstituia o
scena din "Mica prin]es`", scoaser` strig`te de bucurie.

– Oh, este exact cum mi-am imaginat! exclam` Jessica
b`tând din palme.

Era vizibil fascinat` de scen`. {i când Annie o conduse
pu]in mai departe, feti]a \i explic` de ce aceast` poveste \i
pl`cuse atât de mult.

– Vezi, atunci când cineva te iube[te, el te reg`se[te \ntotdeauna,
cum ne-a reg`sit tata pe noi, pe Kendall [i pe mine.
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Daniel auzise oare? Annie se \ntoarse pentru a se asigura
[i a \mp`rt`[i cu el ceea ce-i m`rturisise Jessica, dar el era
deja mai departe, ]inând-o pe Kendall de mân`.

A[adar, feti]ele voiau s` tr`iasc` \mpreun` cu tat`l lor,
acum era o certitudine. Dar erau oare con[tiente de toate
consecin]ele unei asemenea elegeri? Annie se \ndoia...

Nici ea nici Daniel nu f`cuser` planuri concrete. Tân`ra
femeie se \ntreb` dac` vorbise despre asta cu fetele lui. |n orice
caz, dinspre partea ei, nu f`cuse nimic. La urma urmei, nu era
nimic uimitor \n asta, fiind` nu luase \n considerare niciodat` \n
mod serios \ntoarcerea lui Daniel. Acum când aceast` revenire
p`rea s` se confirme, cum vor anun]a vestea gemenelor? {i mai
\ntâi, când conta s` se \ntoarc` exact? Vor trebui f`r` \ndoial`
luni de zile \nainte s` g`seasc` un director de [antier pentru a-l
\nlocui. {i va trebui dup` aceea s`-l formeze...

Ar putea cu u[urin]` s` treac` un an, \nainte s` fie 
\ntr-adev`r \n m`sur` s` se ocupe de copiii s`i. Jessica [i
Kendall vor fi avut timp din plin s` se preg`teasc` pentru
aceast` schimbare, [i p`rin]ii ei de asemenea, spera Annie.

Daniel [i Kendall le a[teptau pu]in \nainte. El râse de o
remarc` pe care tocmai o f`cuse fiica sa, apoi \i lu` mâna [i
o antren` \n fa]a vitrinei urm`toare. |ntorcându-se din nou,
verific` dac` Annie [i Jessica \i urmau. {i când le v`zu, figura
lui se lumin` de un zâmbet radios care \nc`lzi inima tinerei
femei.
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Aceasta nu \n]elegea bine unde era locul ei \n acest
proiect. Aceste câteva zile de vacan]` nu erau suficiente
pentru a construi o leg`tur` stabil`. |n dou`sprezece luni,
leg`tura lor va fi o poveste veche.

Cum Daniel [i Kendall se \ndreptau spre magazin, feti]a
se \ntoarse [i-l f`cu pe tat`l s`u s` se opreasc`. Când Annie
[i Jessica \i ajunser`, ea lu` mâna m`tu[ii ei [i o puse \n cea
a tat`lui ei.

– A[a, vom merge to]i \mpreun`, explic` ea.
Daniel \i strânse mâna lui Annie, zâmbindu-i. Ei mergeau

\n lungul unei str`zi lini[tite, \ntre bulevarde. Dar pentru ea,
nu mai existau vitrine fabuloase, nu mai exista decât Daniel,
care mergea al`turi de ea, ]inând-o de mân`. |ndoielile ei,
temerile [i nelini[tile ei... toate disp`rur` datorit` apropierii
lui Daniel.

Ce comori o f`cuse s` descopere anul acesta. Ea n-avea
nevoie de brad, de om de z`pad`, de cadouri, numai de
mâna lui Daniel.

A[a cum promisese, acesta duse mica lui lume la
restaurantul hotelului pentru a lua un desert. Cicolatele lor
calde se r`cir` \n timp ce fiecare gusta ceea ce comandase
cel`lalt.

– A[adar, care a fost vitrina voastr` preferat`? \ntreb`
Daniel.

– Mie mi-au pl`cut toate, r`spunse Kendall.
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– Acesta nu este un r`spuns, replic` Annie.
– Ai r`mas mult timp \n fa]a "C`su]ei din prerie", nu-]i

aminte[ti? Dup` p`rerea mea, aveai o mic` sl`biciune pentru
ea, nu?

Urm` o discu]ie furtunoas` pentru a alege cea mai
frumoas` vitrin`. Daniel le privea pe toate trei argumentând,
bându-[i cu mici \nghi]ituri ciocolata [i savurând fiecare
clip` a acestei scene de familie. De ce n-ar continua to]i
patru \mpreun`, la urma urmei?

Totu[i, primul lui e[ec ar fi trebuit s`-l pun` \n gard`
\mpotriva leg`turilor bazate doar pe o atrac]ie reciproc`. O
privi pe Annie, care glumea cu cele dou` micu]e. Nu.
Dragostea lui pentru Annie nu era datorat` doar unei atrac]ii
fizice. Ea \i deschisese alte orizonturi prin sim]ul ei de
solidaritate. Daniel nu se mai sim]ea un individ izolat, avea
senza]ia c` face parte integrant` din aceast` lume, de acum
\nainte.

Annie \i redase familia, sacrificând mult din partea sa. Era
pe cât de generoas`, pe atât de loial`. Dar va putea oare s`
se hot`rasc` s` p`r`seasc` Avonul.... [i pe p`rin]ii ei?
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Capitolul 10

Corul [i sutele de voci care-l acompaniau r`sunau sub
bolta impozant` a bisericii Saint Thomas. Marea biseric` de
pe Strada a cincea era plin` ochi pentru slujba de Ajunul
Cr`ciunului. Bucuria [i reculegerea credincio[ilor erau
contagioase. Annie cânta cu vocea ei de sopran`, puternic`
[i cristalin`, l`sându-se purtat` de timbrul grav [i puternic al
lui Daniel.

Curând, orga mare interpret` imnul de \ncheiere [i
credincio[ii \ncepur` s` se adune \n pronaos pentru a-[i ura
un Cr`ciun fericit.

Annie r`mase f`r` s` se mi[te pe scaunul ei, cu Jessica
adormit` pe genunchi. Era \nc` sub farmecul celor tr`ite [i
voia s` p`streze pu]in din emo]ia intens` pe care o sim]ea.
Daniel era al`turi de ea, cu Kendall.



– A fost magnific, nu-i a[a? se entuziasm` tân`ra femeie.
– Este cea mai frumoas` slujb` la care am asistat de ani

de zile, recunoscu Daniel.
El inspir` adânc, ca [i cum cuvintele \i fuseser` smulse

din inim`.
– Dar nu cred c` se datoreaz` numai bisericii, ad`ug` el.

Este faptul de a \mp`rt`[i acest moment cu voi trei.
Annie r`mase t`cut`, incapabil` s` articuleze un cuvânt.

Atmosfera din biseric`, muzica, o f`cuser` vulnerabil`, [i
cuvintele lui Daniel \i ap`rur` ca o revela]ie. Ochii ei se
umplur` de lacrimi. Lacrimi de bucurie, de dragoste, de
fericire, amestecate de asemenea cu sentimentul extremei
scurtimi care caracterizeaz` momentele privilegiate. C`ut` o
batist` \n buzunare [i \[i [terse repede cele câteva lacrimi
care-i curgeau pe obraji.

– Bun, ar fi timpul s` mergem s` le culc`m pe
domni[oare, nu? spuse ea zâmbind.

Daniel arunc` o privire pe aleea principal`. Biserica era
acum aproape total golit`.

– Da, dar m` nec`je[te s` le trezesc, m`rturisi el. Crezi c`
ne-ar l`sa s` ne petrecem noaptea aici?

– Daniel, sim]ul meu de sacrificiu nu merge totu[i atât de
departe! De altfel, vor adormi din nou imediat, dac` se
trezesc. Ie[ir` de pe rândul unde erau instala]i [i merser` pe
aleea central` \n sunetul muzicii. 
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Cum r`sunau ultimele acorduri, Daniel se \ntoarse spre
Annie.

– Crezi c` au urm`rit o clip` slujba?
– Mai mult decât dac` am fi venit mâine diminea]`. O

dat` ce Cr`ciunul a sosit, ele nu se mai gândesc decât la
cadouri. Cel pu]in, dup` seara asta, vor avea o mic` idee
despre motivul pentru care s`rb`torim Cr`ciunul.

– Dac` m-a]i a[tepta pe o banc` la ie[ire, ca s` \ncerc s`
g`sesc un taxi?

R`coarea subit` care-i \ntâmpin` afar` le f`cu bine dup`
c`ldura \n`bu[itoare din biserica arhiplin`. Annie se a[ez`
pe un mic zid, p`strând-o pe Jessica pe genunchi, \n timp ce
Kendall r`mânea sprijinit` de ea.

Tinerei femei \ncepea [i ei s`-i fie somn. |[i rememor`
aceast` zi, [tiind c` va r`mâne ca una din amintirile ei cele
mai pre]ioase. |n cursul dup`-amiezii, Daniel avusese o
nou` \ntâlnire, [i ea r`m`sese singur` cu gemenele, din ce
\n ce mai entuziasmate de apropierea Cr`ciunului.

Mama ei o sunase, aparent bine dispus` [i ner`bd`toare
s` le vad` pe Jessica [i pe Kendall. Ea nu-[i ascunsese
uimirea aflând c` Daniel lucra \n Ajunul Cr`ciunului [i Annie
\i explicase situa]ia. Dac` Lillian ascultase cu r`bdare, tân`ra
femeie [tia bine c` mama ei nu era convins`. Cât timp va
trebui pentru ca Daniel [i p`rin]ii ei s` se \mpace? se
\ntrebase ea \nchizând telefonul.
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Fetele petrecuser` ore \ntregi \mpachetând cadourile pe
care le cump`raser` pentru tat`l lor. Nu erau decât câteva
pachete la baza pomului, deoarece restul vor sosi mai târziu
de la polul Nord, le explicase Annie. Gemenele puseser`
bomboane pentru Mo[ Cr`ciun [i merseser` s` cure]e
morcovi pentru renii care tr`geau sania lui. Pe scurt,
prev`zuser` totul!

Daniel g`si un taxi [i ajunser` rapid la hotelul lor. Bradul
era luminat la sosirea lor [i se aflau \nc` acelea[i pachete sub
pom. Dar Annie remarc` \n plus o sticl` de [ampanie \ntr-o
g`leat` cu ghea]`, [i un platou cu aperitive lâng` [emineu.
Ea \l \ntreb` pe Daniel din privire. Pref`cându-se surprins, el
ridic` o sprâncean`, apoi un zâmbet larg  \i lumin` fa]a [i, ca
prin farmec, oboseala lui Annie disp`ru imediat.

Cele dou` feti]e culcate, revenir` \n salon. Cum Daniel se
\ndrepta direct spre sticla de [ampanie, Annie \l opri 
luându-i mâna.

– A[teapt`, ne r`mâne \nc` o misiune. S` facem pe Mo[
Cr`ciun!

Trebuir` s` fac` mai multe drumuri ca s` transporte
cadourile din camera lui Daniel unde erau ascunse, pân` la
piciorul bradului. |n plus de cele cump`rate de Annie,
existau cadouri oferite de p`rin]ii ei, de Davis [i unele pe
care Daniel le cump`rase \n ultimele zile.

Câteva pachete alunecaser` sub patul lui Daniel. 
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Annie se l`sase \n patru labe ca s` le scoat` [i când se
ridic`, se g`si nas \n nas cu Daniel. El \i lu` repede cadourile
din mâini pentru a le a[eza pe un scaun, apoi o \nl`n]ui cu
tandre]e.

– A[ prefera s` te am \n patul meu mai curând decât
dedesubt, murmur` el zâmbind.

Atunci, c`zur` amândoi pe pat. Annie, uitând de orice
re]inere \[i trecu bra]ele \n jurul gâtului lui Daniel, [i-l
strânse cu putere. |i pl`cea s`-i simt` corpul ap`sându-l cu
toat` greutatea pe al ei. |ntorcându-se spre el, \i oferi gura [i
el puse st`pânire pe ea \ntr-un s`rut care-i electriz`, 
ducându-i \ntr-un adev`rat extaz. Tân`ra femeie se l`s` \n
voia pasiunii [i-[i strecur` mâinile sub puloverul lui Daniel,
mângâind pielea lui fierbinte cu vârful degetelor. Ajungea
u[or fiecare mu[chi, sim]indu-i inima cum bate \n piept.

Daniel \i acoperea ceafa cu s`ruturi, descheindu-i
totodat` nasturii corsajului. |i adun` sânii \n palmele
mâinilor, f`r` s` \nceteze s-o s`rute.

– Te iubesc, Annie, te vreau lâng` mine.
– Oh, Daniel [i eu am nevoie de tine...
Murmurul \i muri pe buze \nainte de un "dar" care nu se

auzi. Un regret secret, o implorare mut`. Dar Daniel n-avea
nevoie de cuvinte pentru a \n]elege.

|i d`du drumul, \i \ncheie nasturii corsajului, o ridic` din
pat ca s-o ia \n bra]e. Annie [tia c` nu era momentul: el va
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pleca \n curând. Cine [tie cât timp vor fi desp`r]i]i? S` fac`
dragoste, pentru ca apoi s`-[i spun` la revedere? Nu, asta ar
fi un chin insuportabil.

– Ce mod de a s`rb`tori Cr`ciunul, murmur` Daniel \ntre
dou` s`ruturi.

Annie cl`tin` din cap.
– Da, cred c` [ampania o s` mi se par` f`r` gust, acum.
– Am putea s-o p`str`m pentru mâine.
– Nu, domnule! \l dojeni mali]ios tân`ra femeie. Este

ultima noastr` speran]` de a s`rb`tori Cr`ciunul lini[tit,
doar noi doi, \nainte s` se dezl`n]uie nebunia.

– Este \ntru totul [i p`rerea mea, recunoscu el oftând.
Dar a[ vrea s`-]i spun ceva.

Ea r`mase a[ezat` r`bd`tor, \n timp ce Daniel destupa
sticla cu o precizie de inginer. Apoi veni s` i se al`ture pe
canapea cu dou` cupe pline de [ampanie, puse pe un
platou.

– Pentru reunirea din aceast` dup`-amiaz`! exclam`
Daniel ridicând paharul.

Nu era tocmai ce sperase Annie, dar a[tepta urmarea.
– {eful meu este de acord ca adjunctul meu s` preia

conducerea proiectului, o anun]` el.
– Ce \nseamn` asta, de fapt?
– C` nu m` mai \ntorc \n Africa!
Annie nu era sigur` c` \n]elesese bine.
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– Nu vei mai pleca deloc acolo?
Cu o expresie fericit`, Daniel \ncuviin]`, cl`tinând din

cap. {i imaginându-[i sutele de zile [i de nop]i de fericire,
Annie nu putu decât s` arboreze un zâmbet larg.

– Ai idee ce vei face? \l \ntreb` ea cu veselie.
|i f`cea pl`cere s` vad` bucuria lui Daniel [i nu ]inea s`-i

\ntunece entuziasmul. De altfel, nu-i \mp`rt`[ea decât \n
parte veselia. Dac` n-ar fi fost decât ei doi, totul ar fi fost
perfect. Dar erau gemenele, p`rin]ii ei...

Daniel \[i puse paharul [i o privi drept \n ochi.
– Vrei s` [tii dac` am f`cut deja planuri?
Speriat` \nainte de a auzi r`spunsul, Annie cl`tin` din cap.
– Nimic sigur, Annie. |n]elegi, am f`cut deja acea gre[eal`

\nainte. De data asta, vreau ca oamenii pe care-i iubesc s`
aib` un cuvânt de spus, preciz` el f`r` s-o sl`beasc` din ochi.
Pentru a fi \ntru totul cinstit, am fost deja contactat de câteva
persoane. {eful meu are un prieten care m-a sunat de dou`
ori pentru un proiect \n Arizona, [i sunt mai mult decât
interesat de construc]ia unui pod \n Hawaii. {tii c` eu [i
climele calde...

"Dar este cald \n Georgia!" se gândi Annie, care se for]a
s` p`streze o expresie neutr`, s` nu acorde aten]ie panicii
care câ[tiga rapid teren, distrugându-i fericirea. |[i puse cu
aten]ie paharul pe mas`.

– {i gemenele? murmur` ea cu o voce care-i tr`da nelini[tea.
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– Oh, Annie!
Era oare un strig`t de decep]ie? Sau Daniel era jenat

fiindc` pusese \ntrebarea cea mai dificil` \n primul rând?
– Le iau cu mine, r`spunse el imediat. Era f`r` apel. Nu

trebuie s` te surprind`. Am vorbit de sute de ori despre asta
\n timpul vacan]ei. Credeam c` ai \n]eles.

El se opri o clip`, v`zând c` tân`ra femeie scutur` din cap.
– Nu-mi vine s` cred c`  n-ai \n]eles, Annie.
– Crezi c` ar fi \n]elept s` le dezr`d`cinezi a[a, de pe o zi

pe alta, f`r` s` fie preg`tite?
– Ce propui?
– S` te \ntorci la Avon cu noi, s` petreci câtva timp acolo,

ca s` le dai fetelor timp pentru a se obi[nui cu schimbarea.
– Haide, f`cu Daniel, gemenele se vor descurca foarte

bine. S` m` \ntorc la Avon f`r` o situa]ie, mi-ar face impresia
c` retr`iesc o dram`. F`r` s` mai vorbesc despre tensiunea
dintre mine [i p`rin]ii t`i. Nu, n-ar fi bine pentru nimeni.

Annie sim]ea apropierea disputei, [i nu [tia cum s` fac` 
s-o opreasc`.

– Tocmai, relu` ea, ce faci cu bunicii lor? N-ai fost aici
ast`zi când au sunat. Feti]ele le lipsesc. Nu \ndr`znesc s`-mi
imaginez ce vor face dac` le iei f`r` s`-i previi. De ce nu
\ncerci s` te \mpaci cu ei? Exist` un mijloc s` v` pune]i de
acord to]i trei, nu? Ascult`, d`-mi pu]in timp, s` le explic ce
om minunat e[ti, un b`rbat care merit` respectul lor.
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Fa]a lui Daniel, crispat` pân` atunci, se \mblânzi pu]in
auzind aceste cuvinte.

– Am \ncercat deja, \i explic` el, [i cred c` nu va merge
niciodat`. {i nu este rea-voin]` din partea mea, dar Lillian [i
Wallace m-au considerat \ntotdeauna drept "r`ul". Nu cred
c`-i pot face s`-[i schimbe p`rerea acum.

– Atunci, nici m`car nu vrei s` \ncerci? |]i vei lua fiicele [i
pe noi ne la[i f`r` nimic.

Daniel nu \n]elegea, nu \n]elegea nimic. O privi pe Annie
[i se apropie de ea.

– Nu mi-a[ fi imaginat niciodat` c` lucrurile vor merge
atât de repede, m`rturisi tân`ra femeie. Credeam c` aveam
luni de zile \naintea noastr`, timpul necesar s` g`sim un
compromis..... Dumnezeule, ce voi deveni?

Avea un aer ab`tut, disperat. Daniel [tia ce voia ea s` fac`,
ce era \n m`sur` s-o fac` fericit`.

– Cred c` va trebui s` faci o alegere, Annie, declar` el cu
blânde]e. Oriunde tr`ie[ti, vei r`mâne \ntotdeauna \n inima
Jessic`i [i a lui Kendall, dar ce a[ vrea mai presus de orice...
este s` vii s` tr`ie[ti cu noi.

Ca ac]ionat` de un arc, Annie se ridic`, descump`nit`.
Con[tient` de conflictul care-i fr`mânta mintea \n acest
moment, Daniel \ncerc` o ultim` dat` s-o conving`.

– Ai p`r`sit Avon cel pu]in o dat`, \i aminti el. Când ai
tr`it \n Spania. 
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Ai f`cut tot posibilul s` le faci pe fete fericite, le-ai g`sit o
salvare... De ce nu profi]i ca s` pleci [i tu?

– Vezi tu, Daniel, asta este diferen]a \ntre tine [i mine: eu
[tiu ce vreau, dar nu sunt destul de egoist` pentru a uita
sentimentele oamenilor interesa]i de alegerea mea.

– |n schimb, e[ti gata s` sacrifici sentimentele mele!
Ea scutur` din cap.
– Nu crezi c` datorez ceva p`rin]ilor mei? Ei [i-au pierdut

deja o fiic`. Sunt pe punctul de a-[i pierde nepoatele. Po]i 
s`-mi spui cum a[ putea s`-i anun] c` plec [i eu la rândul meu?

– Annie! Pot veni s` ne vad`, dac` vor. Nu-]i cer s` m`
urmezi pe lun`! Ei pot telefona [i Dumnezeu [tie c` mama
ta s-a f`cut auzit` \n ultimul timp!

– Oh, Daniel, m` \nnebune[ti! exclam` tân`ra femeie. Fac
tot ce pot pentru a \ncerca s` g`sesc un compromis, ]i-am
spus-o deja de o sut` de ori, [i tu z`d`rnice[ti totul. Sunt
\ntre dou` focuri [i acum nu mai [tiu ce s` fac. Sunt
nefericit`, Daniel. Jessica [i Kendall vor trebui s` fac` alegeri
pe care n-ar trebui s` le fac`. {i nu-mi vine s` cred c` asta 
te-ar putea face fericit.

Annie se repezi spre camera ei, trecând prin fa]a pomului
de Cr`ciun care i se p`ru deplasat atunci. Daniel nici m`car
nu observ` culorile lui vii, becurile clipind... o privi pe tân`ra
femeie \ndep`rtându-se, poate pentru a ie[i din via]a lui. Cu
o mân` pe clan]a u[ii, ea se \ntoarse pentru o ultim` dat`.

– Cred c` \n anul acesta Cr`ciunul este pu]in compromis, nu?
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Capitolul 11

Daniel r`mase singur \n \nc`pere, cuvintele lui Annie
r`sunând \nc` \n mintea lui. Pân` acum, petrecuse cea mai
frumoas` vacan]` de Cr`ciun din via]a lui.... [i acum, totul
era distrus.

Se sim]ea tr`dat. Da, tr`dat, nu exista alt termen pentru a
descrie decep]ia lui amar`. Era prima dat` când se deschidea
cuiva cu atâta sinceritate, [i se v`zuse respins. {tia oare
Annie cât de greu \i fusese? |[i dezv`luise sufletul, dar nu
fusese de-ajuns...

Un nou acces de mânie puse st`pânire pe el. De data asta,
\[i repro[a c` se comportase atât de naiv. 

Cum de nu \n]elesese mai devreme c` ce se \ntâmplase \n
timpul acestei vacan]e era mai aproape de un basm decât de
realitate?



Adev`rul era c` numai un imbecil nu \nva]` din gre[elile
lui. {i faptul c` r`mânea acolo, \ncercând s` g`seasc` un
mijloc de a repara pagubele, nu f`cea decât s` agraveze
cazul lui.

– Nu, scumpo, nu doresc s` deschid restul cadourilor
imediat, explic` Annie cu o aparen]` de zâmbet. Cel pe care
mi l-ai oferit este atât de frumos, \ncât  vreau s` profit \nc` o
clip`... De fapt, cred c` am face mai bine s` mergem s` ne
\mbr`c`m, ce spui?

– De acord, dar vom \ncepe prin a strânge totul pentru a
avea din nou un brad frumos!

Jessica, de data asta, luase conducerea opera]iunilor.
U[urat` c` feti]ele nu remarcaser` proasta ei dispozi]ie,

Annie putu s` r`mân` a[ezat`. Arunc` pe furi[ o privire spre
locul unde Daniel se instalase, [i-[i \ntoarse ochii la fel de rapid.
El o fixa de un timp, ca pentru a \ncerca s`-i citeasc` gândurile.

Recunoscuse pe fa]a lui urmele unei mâhniri pe care o
sim]ea ea \ns`[i. Dar era \n plus la el o hot`râre inflexibil`.
Annie sim]i lacrimile urcându-i \n ochi. Dac` Daniel i s-ar fi
p`rut mai \nclinat spre compromis, le-ar fi l`sat pe gemene
cu treaba lor, [i ar fi profitat ca s` \ncerce s` l`mureasc`
lucrurile cu el. 

Dar [tia c` nu mai era cazul... De aceea, prefer` s`
urmeze ordinele Jessic`i [i s` adune hârtiile [i panglicile
care z`ceau la piciorul pomului.
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Gr`mada ei de cadouri n-avea deloc nevoie s` fie pus` \n
ordine. Annie nu deschisese decât unul singur din pachetele
care-i erau destinate. |i lipsea curajul s` le deschid` pe
celelalte [i s` se prefac` bine dispus`. O durea capul, de cât
plânsese \n timpul nop]ii.

Plânsese pentru soarta ei, pentru cea a lui Daniel, pentru
toate aceste \ncurc`turi. Nici o secund` nu \nchisese ochii,
pândind sosirea lui Daniel \n spatele u[ii. Fiecare minut care
se scurgea f`cea s` dispar` ultimele ei speran]e. {i la primele
lic`riri ale zorilor, nu mai r`m`sese decât un imens gol \n
jurul  [i \n inima ei.

Cele dou` gemene aproape terminaser` de f`cut ordine,
când Jessica se \ntoarse spre tat`l ei.

– Tat`, când \]i deschizi cadourile?
– Cred c` voi a[tepta sfâr[itul micului dejun, \i explic` el

ridicându-se. Am o idee: merge]i s` v` \mbr`ca]i, [i eu voi
comanda masa!

– Noi vrem pâine pr`jit` cu unt, declar` Kendall pe un
ton hot`rât. Jessica aprob`, \n timp ce Annie se mul]umi s`
ridice din umeri. Mâncarea era ultima din grijile ei!

Disp`ru \n camera sa, gândindu-se la cadourile pe care
nu le deschisese \nc`. Ce va crede despre portretul \n
miniatur` al gemenelor? Dar, la urma urmei, nu va mai avea
nevoie de acum \nainte, dac` inten]iona \ntr-adev`r s` se
instaleze \n vest cu fiicele lui.
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Dup` un du[ rapid care o ajutase s` se destind` pu]in,
Annie se \mbr`c` ma[inal. Ce \ncurc`tur`! Fusese atât de
sigur` c` st`pâne[te situa]ia, ea care declan[ase totul. Dar ce
nu func]ionase? Când \i sc`paser` lucrurile din mân`? De ce
nu v`zuse nimic din ce urmase?

R`spunsul era totu[i simplu: pentru c` se \ndr`gostise de
Daniel. Toat` judecata ei fusese eronat` din momentul
acela. Crezuse c` dou` persoane \ndr`gostite una de cealalt`
vedeau inevitabil lucrurile \n acela[i fel. Dar se \n[elase. {i
unul [i cel`lalt doreau poate fericirea gemenelor, dar fiecare
avea propriul mod de a privi lucrurile.

{i apoi, mai era ceva... Annie era pe cale s` descopere c`
nu \ncetezi s` iube[ti la comand`. La ideea de a sacrifica o
via]` de fericire cu Daniel, lacrimile \i \nce]o[ar` din nou
privirea. I se p`rea c` aceast` ran` nu se va \nchide niciodat`.

Tân`ra femeie termina de periat p`rul când auzi 
b`tându-se la u[`. Daniel ap`ru \n prag dup` r`spunsul ei.

– Fetele sunt la mas`, o inform` el. Dup` aceea, vom
deschide cadourile mele. Dar a[ vrea s`-]i vorbesc o clip`
\nainte, dac` este posibil.

– Bine\n]eles, r`spunse Annie ridicând din umeri.
Arunc` peria pe m`su]a de toalet`, apoi veni s` se a[eze

pe marginea patului. 
Daniel lu` loc pe singurul scaun din camer`. El se aplec`

\nainte [i vorbi cu calm.
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– {tiu c` poate nu este cel mai potrivit moment pentru a
aborda acest subiect, dar n-avem mult timp. Iat`, vreau s` le
anun] ast`zi vestea fetelor. S` le dau pu]in timp pentru a se
obi[nui cu ideea c` vor tr`i cu mine. {i a[ vrea s` fii acolo,
dac` nu-]i cer prea mult.

Daniel era sigur de un lucru: putea s` conteze pe
sus]inea lui Annie. O cuno[tea destul pentru a [ti c` n-ar
face nimic ce ar putea s` jeneze rela]iile sale cu gemenele.

– Voi fi acolo, Daniel, \l asigur` ea. Cred c` este
important pentru fete s` [tie c` sunt de acord.

El p`ru u[urat [i Annie se \ntreb` dac`, \ntr-un moment
sau altul, el se \ndoise de bun`voin]a sa... {i de ce oare? Nu
era sortit` s` se sacrifice pentru al]ii?

– Pe de alt` parte, relu` el, n-a[ vrea ca povestea s` aib`
asupra p`rin]ilor t`i efectul unei bombe. A[ vrea s`-mi spui
cum s` procedez. Annie oft`. Dac` ar fi avut o solu]ie i-ar fi
dat-o bucuroas`. Dar nu vedea cum s` u[ureze mâhnirea
p`rin]ilor s`i. Un lucru era sigur: o vor primi mai bine dac`
i-o anun]a ea.

– Trebuie s` plec la Washington pentru acea \ntrevedere
cu [eful meu, \i mai explic` Daniel. 

M` gândeam s` trec prin Avon pentru a lua lucrurile
micu]elor.

Cu lacrimi \n ochi, tân`ra femeie \i r`spunse f`r` s`-l
priveasc`, \ncercând s` se st`pâneasc`.
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– Cred c` am face mai bine s`-i sun`m pe p`rin]ii mei
ast`zi, [i dup` aceea s` le anun]`m vestea gemenelor.

{tia c` nu-[i va mai putea p`stra sângele-rece un minut \n
plus. Ridicându-se cu efort, ajunse la fereastr` [i fixa perdeaua
de voal, cu privirea goal`. Trebuia s` ias`. Imediat...

– Altceva, Annie, f`cu vocea lui Daniel care era acum
exact \n spatele ei.

– Ce? El \[i puse mâinile pe umerii ei [i o f`cu s` se
\ntoarc` spre el.

– |mi pare r`u. Dac` [tiam cum s` fac s` suferi mai pu]in,
a[ fi f`cut-o. Dar nu pot decât s`-]i repet cât de r`u \mi pare
c` te fac s` suferi. |mi pare r`u c` nu vezi cum s`-]i faci via]a
cu noi.

Incapabil` de a vorbi, cu lacrimi \n ochi, Annie scutur`
din cap. Voia ca el s` se opreasc`.

– Credeam c` ne \n]elegeam, dar m-am \n[elat, \ncheie el
cu triste]e.

– N-am terminat s` m` \mbrac. Vin \ntr-un minut, ca s`
deschidem cadourile.

G`sind \n ea ultimele rezerve de energie, reu[ise s`
vorbeasc`, pentru a \nceta mai repede aceast` tortur`.

Daniel \nchise u[a \n spatele lui, cu moartea \n suflet.
Dup`-amiaza i se p`rea interminabil` lui Annie. Era sfâr[itul

rela]iilor ei privilegiate cu Kendall [i cu Jessica. Dar, mai ales,
era sfâr[itul unei pove[ti de dragoste care abia se \nfiripase.
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Verbul a iubi r`suna \n urechile ei \nc`rcat cu mii de nuan]e
diferite. Annie le iubea pe gemene, \[i iubea p`rin]ii, pe Mary
Jane, [i chiar pe Roy, pe fiecare \n felul lui. {i toate astea se
numeau a iubi. Era greu s` cread` c` ce sim]ea pentru Daniel
era f`cut din aceea[i stof`. Era atât de puternic, atât de
r`scolitor. Nici feti]ele, nici p`rin]ii ei, nici Mary Jane n-aveau
ca acest b`rbat puterea s-o fac` s`-i bat` inima, s-o fac` s` ard`
de dorin]`, s-o fac` s` treac` de la fericire la disperare...

– Annie! Annie!
Vocea lui Kendall o smulse din gândurile ei sumbre [i o

urm` pe feti]` pentru a admira cazarma pompierilor pe care
e o construiser` cu ajutorul tat`lui lor.

– A]i f`cut treab` bun` to]i trei, \i felicit` ea.
Gemenele erau \ncântate s` aud` aceste laude. Daniel \i

adres` tinerei femei unul din zâmbetele lui de neuitat. Era
zâmbetul pe care-l adreseaz` un b`rbat celei pe care o
iube[te. Iat` dou`sprezece ore de când Annie \l a[tepta.
Dou`sprezece ore care i se p`ruser` o eternitate.

El se ridic` [i se \ntoarse spre fete.
– Voi n-a]i vrea s` prânzi]i acum? {i dup` prânz, v`

propun un tur \n parc. 
Ce spune]i?
F`r` s` se lase rugate [i cu chicoteli vesele, gemenele

plecar` s`-[i caute mantourile, apoi se ciorov`ir` pentru o
pereche de m`nu[i, \n timp ce Annie decupla ghirlanda
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electric` a bradului, iar Daniel strângea cutia cu Lego pe
care o primise drept cadou de Cr`ciun.

Erau deja pe culoar când sun` telefonul. Annie \i f`cu
semn lui Daniel s` continue cu fetele.

– Sunt sigur` c` este Mary Jane, \l inform` ea. Duce]i-v`,
v` voi ajunge. Nu prea mi-e foame oricum, ad`ug` ea
alergând s` r`spund`.

– Cr`ciun fericit! f`cu vocea lui Davis Marshall la cel`lalt
cap`t al firului. Tân`ra femeie r`mase f`r` voce o clip`, timp
cât s`-[i adune gândurile.

– Annie? M` auzi?
– Sunt aici, Davis. Cr`ciun fericit [i ]ie.
– Ce mai faci? Fetele sunt mul]umite de ce au primit? Ce

p`rere ai de cadoul meu?
– |nc` nu l-am deschis... m`rturisi ea.
Annie nu [tia s` mint` [i r`spunsese \nainte s` se

gândeasc` la consecin]e.
Fu rândul lui Davis s` r`mân` tacut. Când vorbi din nou,

tonul lui se schimbase.
– Annie? Ceva nu merge?
Oftatul care-i sc`p` spunea destul de mult.
– Te-ai certat cu Daniel?
– Po]i s-o spui, Davis.
– Poveste[te-mi pu]in. Nu pot s` te ajut, dac` nu-mi spui

mai mult.
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– Este Cr`ciunul, Davis, [i nu vreau s`-]i stric seara cu
necazurile mele.

– Va fi mai r`u dac` nu-mi spui nimic.
– Bine. Annie f`cu o pauz`, [i de data asta Davis a[tept`

cu r`bdare.
– Daniel nu se mai \ntoarce \n Africa, \l anun]` ea pentru

\nceput.
– Dar este fantastic!
– A[a credeam [i eu, la \nceput. Dar a hot`rât s` ia

gemenele \n urm`toarele zile [i s` se instaleze la mii de
kilometri de Avon.

– Numai el [i fetele?
|n fa]a perplexit`]ii lui Davis, tân`ra femeie \n]elese c`

trebuia s` mearg` pân` la cap`t cu explica]iile.
– Ei bine, \ntr-adev`r, mi-a propus vag s` vin cu el.
– {i tu ai r`spuns... \ncepu el l`sând fraza \n suspensie.
– Davis! oft` Annie. Cum a[ putea s` m` gândesc la asta?

P`rin]ii mei au nevoie de mine.
– Annie, e[ti pe cale s`-mi spui c` Daniel te-a cerut \n

c`s`torie... [i c` tu ai refuzat?
– Nu, nu este tocmai a[a... |n fine, nu mi-a cerut cu

adev`rat s` m` c`s`toresc cu el. El va pleca \n vest [i le va
duce pe fete cu el...

– Da, am \n]eles. Dar nu pentru c` le ia pe gemene e[ti
atât de nefericit`.... Este ceea ce voiai, nu-i a[a? Fii cinstit` cu

152 HELEN STAR



tine \ns`]i, Annie. Doar n-o s`-]i sacrifici fericirea cu Daniel
numai pentru c` \]i faci griji pentru p`rin]ii t`i?

Davis era un liber-cuget`tor, ra]ion` ea. Cum putea el s`
\n]eleag` for]a leg`turilor de sânge?

– Nu-i atât de simplu...
– |l iube[ti?
O imagine printre atâtea altele se impuse \n mintea lui

Annie. Zâmbetul lui Daniel... {i nu putu nega eviden]a.
– Da, m`rturisi ea \ntr-o suflare.
– Las`-]i inima s` vorbeasc`, Annie. Lui i-ai spus c`-l

iube[ti?
– Nu. Cred c`... c` mi-e pu]in team` s` admit.
– Ai motiv s` te temi. Vei avea o alegere de f`cut... Vezi

tu, Daniel vrea ceea ce n-a avut niciodat` mai \nainte. Vrea
un angajament din partea ta. Certitudinea conteaz` pentru
el mai presus de orice.

– Bine\n]eles, Davis, numai c` gemenele sunt importante
pentru p`rin]ii mei. Cum pot oare participa la ce-i va
desp`r]i pentru totdeauna?

– Crezi ceea ce spui?
– Dac` Daniel ac]ioneaz` nes`buit, pierde orice [ans`.

Nu vreau ca lucrurile s` se \ntâmple astfel. Este un b`rbat
minunat [i ]in ca p`rin]ii mei s`-l \n]eleag`.

– Draga mea, p`rin]ilor t`i le revine s` fac` alegerea!
Pre]ul de plat` este poate s`-[i dea seama c` o \mp`care nu
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va fi niciodat` posibil`. Dar tu nu po]i s` faci nimic \n
aceast` privin]`, chiar dac`-i iube[ti din toat` inima.

Annie \[i sim]i ochii plini de lacrimi. Davis avea complet`
dreptate.

– Gânde[te-te bine, Annie. Deoarece lucrurile sunt foarte
simple, \n realitate: n-ai decât s` fii cinstit` cu tine \ns`]i.
Gânde[te-te la asta... Davis promise c` va suna din nou mai
târziu, apoi \nchise. Simplu? G`sea asta simplu?

Annie r`mase a[ezat`, privind \n gol, l`sând gândurile s`
se desf`[oare liber. {i \ntotdeauna reveneau la Daniel, la
zâmbetul lui, la s`ruturile [i la mângâierile lui.

Dac` \l iubea pe Daniel, ce alegere i se oferea? Nici una.
Davis avea dreptate, la urma urmei. N-avea decât s` fie

cinstit` cu ea \ns`[i... [i s` asculte ce-i dicta inima. Era asta...
sau s` duc` o via]` nefericit` tot restul zilelor ei.

|l iubesc pe Daniel.
De data asta, aceste cuvinte avur` un efect magic. Annie

era de acum \nainte convins` c` nimic n-ar putea s-o abat`
de la aceast` dragoste. Zâmbitoare, cu inima u[oar`,
respinse cu un gest deliberat cutia cu [erve]ele de hârtie.

Apoi, ac]ionând sub impulsul momentului, se repezi
afar` din camera sa, alergând pân` la ascensor, ca s` mearg`
s` le g`seasc` \n restaurantul hotelului pe cele trei persoane
care contau cel mai mult pentru ea.

De acum \nainte, [tia unde era locul ei.
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Epilog

Daniel z`ri o Annie radioas` traversând sala. Gemenele
erau ocupate cu t`iatul fripturii de curcan [i n-o v`zur`
venind.

– Cr`ciun fericit! murmur` ea aplecându-se spre el.
|n realitate, Cr`ciunul lui Daniel \ncepu exact \n aceast`

clip`. Aceste cuvinte [i acest zâmbet \i spuneau c` Annie era
cel mai frumos cadou la care poate s` viseze.

El arbor` un zâmbet radios, [i tot restaurantul i se p`ru
c` str`luce[te \ntr-o nou` lumin`.

|n acela[i moment, cele dou` gemene observar` prezen]a
lui Annie. Ele o conduser` la bufet [i o ajutar` s`-[i umple
farfuria din abunden]`. 

Daniel le privea de departe. Cum putuse o secund` s`-[i
imagineze s`-[i petreac` via]a f`r` ea?



La sfâr[itul mesei, toat` lumea era atât de exaltat`, \ncât
deserturile p`rur` de prisos! Micul grup hot`r\ s` fac`
aceast` plimbare f`r` s` mai a[tepte \n Parcul Central.

Cu acadele \n gur`, Kendall [i Jessica \i antrenar` pe
Annie [i pe Daniel \n urma lor.

– Cum pot s` m`nânce dulciuri dup` un prânz atât de
copios?

O dat` sau de dou` ori, gemenele se \ntoarser` pentru a
le cere s` se gr`beasc`.

– Probabil c` n-ai o foarte bun` memorie, glumi Annie.
Nu-mi spune c`, atunci când erai copil, n-aveai \ntotdeauna
loc pentru desert?

– Dar ar fi putut s` ia pr`jitura cu rom [i stafide la hotel.
– Nu doreau a[a ceva, ce vrei? Cuno[ti mul]i copii de opt

ani care ar prefera o pr`jitur` \n locul unei acadele?
Daniel cl`tin` din cap, râzând. Apoi se opri ignorând

apelurile insistente ale celor dou` feti]e.
– Annie, trebuie s`-]i spun: nu pot tr`i f`r` tine.
– Vrem s` patin`m pe ghea]`, tat`!
Jessica [i Kendall venir` s` li se al`ture, \mpiedicând-o pe

Annie s` r`spund`. Daniel nu \ndr`zni s` le decep]ioneze,
dar nu era sigure c` patinoarul va fi deschis. Se aventurar`
\n parc [i descoperir` c`  func]iona \ntr-adev`r.

|nchiriar` cu to]ii patine. Daniel [tia c` trebuia s` nu
piard` [ansa care i se oferea. Punând st`pânire pe patinele
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lui Annie, o f`cu s` se a[eze pe una din b`ncile care
m`rgineau pista de ghea]`.

– Voaiai s`-mi vorbe[ti? \i aminti ea.
Cum Daniel cl`tin` din cap, ea ad`ug`:
– Eu, mai \ntâi... Am reflectat mult la ce mi-ai spus \n

aceast` dup`-amiaz`, dar m-am gândit [i mai mult la ce n-am
spus eu. {i trebuie s` recunosc c` toat` aceast` reflec]ie nu
ne-a dus foarte departe.

Ea f`cu o pauz`.
– {i apoi a sunat Davis, relu` ea ridicându-se de pe banc`.

Are realmente darul de a merge drept la ]int`, nu-i a[a?
Daniel o asculta pe tân`ra femeie, \n culmea fericirii. La

fiecare gest, la fiecare cuvânt al lui Annie, \[i sim]ea inima
devenind mai u[oar`.

– Prima mea gre[eal`, continu` ea, a fost s` cred c` nimic
nu era simplu \n aceast` poveste. Aveam impresia c` stârnisem
un monstru care ne va \nghi]i pe to]i. Dar Davis mi-a ar`tat c`
problema mea era de fapt foarte simplu de rezolvat.

Se apropie de Daniel, dar \nc` nu destul pentru ca acesta
s-o poat` lua \n bra]e.

– Deoarece este ceva care o ia \naintea celorlalte, \ncheie
Annie. Te iubesc, Daniel, te iubesc mai mult decât orice pe
lume.

Ca prin farmec, ultima povar` care ap`sa inima tinerei
femei disp`ru. Dragostea pentru Daniel era libertatea,
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fericirea de a o \mp`rt`[i cu el f`r` piedici. S`-l iubeasc`, \i
l`rgise brusc orizonturile, [i va fi cea mai frumoas` dintre
aventuri.

Dorea s`-i spun` asta, dar cuvintele nu veneau. {i, cum el
o lua \n bra]e, cu blânde]e ea \l s`rut`, pentru a-l face s`
\mp`rt`[easc` emo]iile ei f`r` ajutorul cuvintelor.

Era \n aceast` \mbr`]i[are o promisiune imens` de
pasiune, dar [i de \mp`rt`[irea unui angajament reciproc.
De acum \nainte, Annie nu-[i imagina s` tr`iasc` f`r` toate
astea.

– M` simt absolut invincibil`, m`rturisi ea, fixându-l cu
intensitate.

|n spatele zâmbetului pe care i-l adres` atunci Daniel,
sim]i o rezerv` care o f`cu imediat s` tremure de team`. Dar
el se gr`bi s` pun` din nou st`pânire pe buzele ei, pentru a
[terge numaidecât orice incertitudine.

– Te iubesc. Ai dreptate, este foarte simplu... recunoscu
el \ndep`rtându-se u[or de ea. Am atâtea lucruri s`-]i
spun.... A[adar, aveai dreptate s`-mi repro[ezi c` nu voiam
s` g`sesc un compromis cu p`rin]ii t`i. Cred c` anii de
atitudine negativ` sunt ca anii de fumat pip`. Este un prost
obicei de care nu scapi atât de u[or. Trebuie voin]`, ca s` te
schimbi. {i vreau s` \ncerc s` m` \n]eleg cu p`rin]ii t`i,
Annie. Meri]i acest pre]. {i \n doi ani, avem o [ans` s`
reu[im. Nu va fi poate perfect dar, \]i jur, nu va fi vina mea.
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Annie se apropie de el.
– Apreciez c` vrei s` \ncerci s` te \mpaci cu ei. {i dac`

refuz` s` te accepte... atunci vor trebui s` m` piard`.
Nu fusese u[or s` dea glas acestui gând [i tân`ra femeie

se \ntreba chiar dac` va fi capabil` s`-[i ]in` o asemenea
promisiune. Dar, imediat, avu din nou siguran]a c` singurul
lucru de care nu se va putea niciodat` lipsi era dragostea lui
Daniel. Cum o strângea \n bra]e, sim]i b`t`ile neregulate ale
inimii lui.

– Nu vreau ca lucrurile s` ajung` acolo, murmur` el.
Dac` a[ putea s`-]i fac un cadou, ar fi aceast` \mp`care cu
p`rin]ii t`i.

– Tu e[ti cel mai frumos cadou pe care a[ putea s`-l am,
Daniel, \l asigur` Annie, reclamând un nou s`rut.

Sfâr[it
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