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Capitolul  1

Judd Blackburn par` lovitura de dreapta
a prietenului s`u Bob Lee [i-[i trase
r`suflarea, privind spre intrarea s`lii de
sport. Trecuse o or` de când se antrena cu
Bob, pentru a se men]ine \n form`. Câteva
femei se strânseser` lâng` u[`, urm`rind
mi[c`rile rapide ale celor doi b`rba]i.

- Ah! exclam` Lee, ne-am \nfierbântat [i
am uitat c` avem prima lec]ie cu aceste noi
adepte ale artelor mar]iale.

Judd zâmbi [i zise \n glum`:
- Femeile au \ntotdeauna prioritate.
Bob se \ndrept` spre noile aspirante la

\nsu[irea artelor mar]iale, urmat de Judd.
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Erau [apte cursante de vârste diferite. Dou`
erau foarte tinere [i chicoteau, iar celelalte
dep`[iser` patruzeci de ani. Toate a[teptau
emo]ionate s` \nceap` exerci]iile de ap`rare
individual`. Judd fu atras de o blond` \nalt`,
\ntr-un costum gri de gimnastic` [i care
p`rea mai dr`gu]` decât celelalte.

Blackburn \[i spuse c` blonda merita
toat` aten]ia. Apropiindu-se, \[i d`du seama
c` este frumoas` [i elegant`. O doamn`, nu
o fandosit`. Putea fi m`ritat`, dar existau
speran]e s` fie liber`. Judd se hot`r\ s` intre
\n discu]ie cu ea, pentru a afla dac` are vreo
[ans` s-o invite la o cafea. Tân`rul se \ntor-
sese de curând la Toronto, dup` [apte ani
pleca]i pe Coasta de Vest [i voia s`-[i
g`seasc` o prieten`. Familia lui \l b`tea la
cap s` termine cu aventurile trec`toare. Era
timpul s` se astâmpere [i s` devin` serios.

Chipe[, solid [i celibatar convins, Judd
ardea de ner`bdare s` cucereasc` femeile
frumoase din ora[.

- Ce zici de noile eleve? \l \ntreb` el pe
Bob care o remarcase deja pe blond`.
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- S` stai departe de ele. N-a[ vrea s` avem
nepl`ceri. De blond` m` voi ocupa eu
\nsumi.

Judd rânji, zicându-[i c` trebuie s`-[i
\ncerce norocul cu blonda care-l tulburase [i
pe Bob.

Acesta din urm` se opri \n dreptul
femeilor [i le salut` politicos, asigurându-le
c` [coala sa de arte mar]iale era una dintre
cele mai bune din ora[. Alegerea lor fericit`
era justificat` de preg`tirea pe care [coala o
ofer` cursan]ilor.

Judd st`tea \n spatele lui Lee [i o studia
pe blonda cu ochii c`prui. Brusc, chipul ei \l
f`cu s`-[i aminteasc` de orele de englez` de
la universitatea din Toronto. |n urm` cu
zece ani, femeia asta \i schimbase via]a.

* * *

Caroline se uita \n ochii lui alba[tri ca un
animal de prad` \n c`utarea hranei, f`r` s`
aib` nici o tres`rire. Cei zece ani disp`rur`
ca prin farmec [i Judd se rev`zu student,
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când ochii Carolinei \l fascinaser` \nc` de la
prima or` de englez`. Era o surpriz`
dureroas` s-o reg`seasc` pe femeia pe care o
admirase enorm.

F`când doi pa[i c`tre ea, Judd \i adres`
un surâs cald [i o \ntreb`:

- Ne cunoa[tem de undeva?
Celelalte femei \[i \ntoarser` privirile

c`tre ei, curioase s`-i aud`.
|nainte ca blonda s` r`spund`, Judd

ad`ug` pe un ton vesel:
- Cursul de englez` al doamnei Lassiter.

Universitatea din Toronto, o mie nou` sute
optzeci [i opt, nu-i a[a?

Caroline ar fi vrut s` spun` c` ea este
doamna Lassiter, dar \[i d`du seama c` el nu
o recunoscuse. Ar fi putut rosti cu voce
calm` c` este fosta lui profesoar`, dar acest
lucru ar fi \nsemnat s` recunoasc` trecerea
timpului. |n curând va \mplini treizeci [i
cinci de ani. Era o vârst` ingrat` care nu se
c`dea s` fie recunoscut` \n public.

Caroline d`du din cap, f`r` s` zic` vreo
vorb`.
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Judd \[i \ncrunt` sprâncenele.
- Am ghicit, nu-i a[a? zise el \ntinzând

mâna dreapt`.
Caroline se \mbujor` [i l`s` ca mâna ei s`

fie strâns` de Judd. Atingerea degetelor lui \i
stârni un fior pe spinare.

- Sunt Judd Blackburn [i st`team \n
spatele s`lii, \i reaminti el.

Judd cel bun la pat fusese porecla pe care
i-o d`duser` colegele sale. Caroline refuzase
s` se gândeasc` la adev`rul acestor vorbe. |[i
amintea foarte bine de fostul ei student care
st`tea \ntr-un col] din spatele s`lii; solid, cu
umerii largi [i [olduri \nguste, cu p`rul
negru tuns scurt, Judd \i atr`sese aten]ia
prin faptul c` privirea lui o urm`rea cu
asiduitate. La fel [i acum, ochii lui alba[tri o
tulburau, f`când-o s` se simt` stingherit`.
Intensitatea privirii lui era greu de suportat.
Celelalte femei a[teptau r`spunsul
Carolinei, surprinse de \ntâlnirea nea[tep-
tat` dintre cei doi.

- |mi amintesc, rosti frumoasa blond`.
Judd \[i prelungi strângerea de mân` cu
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câteva secunde, apoi f`cu un pas \napoi,
continuând s-o priveasc` \n ochi.

Nu se schimbase deloc, se gândi el. 
Dar acum Caroline era mai \ncrez`toare

\n for]ele ei [i [tia s` fac` fa]` oric`ror situa]ii
delicate. Ca de exemplu, cea de acum.
Venise la artele mar]iale pentru a dobândi o
mai mare concentrare spiritual`. Caroline \[i
puse mâinile \n [olduri pentru a-[i potoli
tremurul degetelor.

- Nu mi-ai spus numele, insist` Judd cu o
voce baritonal` care ar fi impresionat pe
orice femeie \n afar` de Caroline.

Era a doua ocazie s`-i spun` adev`ratul ei
nume, dar prezen]a celorlalte femei o
\mpiedica s` fie sincer`. De fapt, ce alt`
reprezentant` a sexului frumos ar fi
recunoscut, de fa]` cu martori, c` este mai
\n vârst` decât tân`rul cu care st`tea de
vorb`?

- Caroline Yates, rosti blonda cu un glas
suav.

Judd p`ru dezam`git de minciuna ei [i-i
zâmbi cu c`ldur`:
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- Bun`, Caroline. E[ti \nscris` la cursurile
de arte mar]iale?

Caroline d`du din cap iar Judd \[i aminti
c` ea \l \ntrebase, cu zece ani \n urm`, dac`
f`cea parte din grupa ei de studen]i. Nu
\ntârziase s`-i m`rturiseasc` faptul c`
frumuse]ea ei \l determinase s` participe la
cursurile de englez`.

Pe un ton nep`s`tor, tân`rul zise:
- M` bucur. Eu \l ajut pe Bob.
Caroline observ` str`lucirea din ochii lui.

Era mândru c` putea s`-i demonstreze c`
rolurile se inversaser`: el devenise profesor
[i ea elev`.

Cu câteva minute \n urm`, \l v`zuse
antrenându-se cu Bob Lee, admirându-i
puterea, agilitatea [i gra]ia. Era un b`rbat
care atr`gea femeile ca un magnet, dar ea nu
se l`sa sedus` de farmecul lui viril. Mai ales
c` fusese profesoara lui de englez`.

Caroline \ntoarse capul spre Bob, care
fusese \nconjurat de celelalte femei [i se
interes`, nedumerit`:

- De ce are nevoie de ajutor proprietarul
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[colii de arte mar]iale?
Judd surâse \ng`duitor [i Caroline se

\ntreb` dac` Scufi]a Ro[ie fusese la fel de
stânjenit` de rânjetul lupului cel r`u.

- Cineva trebuie s` se ocupe de tine.
Ast`zi eu voi fi cel care \]i va ar`ta primele
exerci]ii de ap`rare. E[ti gata?

Caroline izbucni \n râs la auzul cuvin-
telor fostului ei student, crezând c` acesta
f`cuse o glum`. Privirea lui era la fel de
intens`, \ncât noua elev` \[i \ntoarse capul,
neputând s`-l \nfrunte mult timp.

Blackburn o lu` de bra] [i o conduse
c`tre grupul de femei din jurul lui Bob.
Caroline \[i retrase bra]ul [i-l \ntreb`:

- Ai ajuns instructor de arte mar]iale?
- Nu, sunt [i eu cursant, numai c` am

ajuns deja s` st`pânesc câteva procedee de
baz`.

Caroline voia s` stea cât mai departe de
acest b`rbat insistent [i fermec`tor. |n
definitiv, \i fusese profesoar` [i nu vedea de
ce trebuie s` fie mai amabil` cu el.

Judd \i adres` un zâmbet [treng`resc,
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[optindu-i pe un ton confiden]ial:
- Voi fi partenerul t`u, ca o r`splat`

pentru orele de englez` de la facultate.
Caroline avu impresia c` Bob \i f`cuse cu

ochiul lui Judd [i se dep`rt` cu un pas,
hot`rât` s` nu le fac` jocul. Chiar dac` fostul
student era seduc`tor [i radia c`ldur`, nu
merita s`-l bage \n seam`. Poate c` tocmai
din cauz` c` era plin de vitalitate nu era bine
s`-i acorde aten]ie. De[i \i pl`ceau tigrii, nu
era atât de naiv` \ncât s` intre \n cu[ca lor.

* * *

Judd se \ntreba de ce-l min]ise Caroline.
|n urm` cu zece ani, \l \nv`]ase s` res-

ping` r`spunsurile facile, pentru a c`uta
adev`rul \n adâncul sufletului [i iat` c`
acum, ea \i ascunsese numele. Poate c` ea
nu-[i mai aminte[te, dar, pe când era
student, deprinsese la orele ei s` g`seasc`
adev`rul, chiar cu pre]ul unor eforturi
dureroase. Ceilal]i colegi a[teptau cu
ner`bdare s` discute deschis cu tân`ra lor
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profesoar` care-i \ndruma cu tact [i r`bdare
pe calea spinoas` a dest`inuirilor sincere.

|ntreaga lui via]` se schimbase de când o
cunoscuse pe Caroline. Ea \l \ndemnase s`
respecte cinstea [i demnitatea, iar acum, \l
dezam`gise, pref`cându-se c` nu-l cunoa[te.

Judd era hot`rât s` afle motivul care o
\mpiedicase s` rosteasc` adev`rul. Tot de la
ea \nv`]ase s` fie perseverent [i s` nu aban-
doneze u[or calea aleas`. Lec]iile ei \i
folosiser` mult \n via]` [i-i era recunosc`tor.

Tân`rul \[i \ncruci[` bra]ele la piept [i o
urm`ri cu privirea pe Caroline care era
atent` la vorbele lui Bob. Fosta lui profe-
soar` nu se sinchisea de prezen]a lui, de
parc` el nici nu i-ar fi vorbit cu câteva clipe
\n urm`. Un zâmbet \i \nflori \n col]ul gurii.
Caroline Lassiter Yates nu [tia c` minciuna
ei, sau mai bine zis ascunderea adev`rului,
avea efectul unui steag ro[u fluturat \n fa]a
unui taur. |i va demonstra fostei sale
profesoare c`-i \nsu[ise bine lec]iile.

* * *
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Caroline nu se sim]ea \n apele ei.
Con[tient` c` Judd Balckburn nu o sc`pa
din privire, nu se putea concentra asupra
informa]iilor pe care le d`dea Bob Lee \n
privin]a exerci]iilor pe care le vor face la
prima [edin]`. Atmosfera din sal` era nou`
pentru ea [i o stânjeni. Obi[nuit` cu discu]ii
academice, teme literare, cu lucr`ri [i
cercet`ri [tiin]ifice, Caroline nu se sim]ea \n
largul ei \n postura de sportiv`. Chiar dac`
se str`duia s` priceap` indica]iile lui Bob,
nu [tia cum se va descurca pe saltea \n
momentul când va trebui s` \nfrunte atacul
partenerului de antrenament.

Lee [tia s` explice r`bd`tor mi[c`rile pe
care le vor executa elevele, dar Caroline se
\ndoia c`-[i va aminti de indica]iile lui,
fiindu-i team` c` se va accidenta. Dup` ce le
spuse s` nu fie prea \ncrez`toare \n for]ele
lor, Bob le puse pe cursante s` fac` mi[c`ri
de \nc`lzire. Caroline se mai lini[ti, deoarece
f`cea gimnastic` [i exerci]iile \i erau cunos-
cute. Peste câteva minute, Lee d`du ordin ca
femeile s` lucreze câte dou`. Judd o prinse
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de \ncheietura mâinii pe Caroline, \nainte ca
aceasta s` aib` timp s`-[i aleag` o partener`.

- Eu sunt partenerul t`u, a[a cum ]i-am
promis, \i [opti el la ureche, \n timp ce se
\ndrepta spre saltea.

Respira]ia lui fierbinte \i stârnea fiori
nea[tepta]i. Exerci]iile de prindere [i de
r`sucire a mâinilor erau u[oare, \ns`
Caroline nu era obi[nuit` s` lucreze cu un
b`rbat care iradia o senzualitate de felin`,
având o energie viril` impresionant`.
Privirea lui avea o expresie ironic`. F`r`
\ndoial` c`-l amuza jena ei.

Dup` ce luar` pozi]ia de lupt`, Judd
\ntinse mâinile [i Caroline f`cu la fel. Pe
nea[teptate, el o prinse de \ncheieturi [i o
for]` s`-[i \ncle[teze degetele \n jurul
antebra]elor lui. Fosta lui profesoar` nu
b`nuise c` aceast` atingere putea fi atât de
pl`cut`. Un val de c`ldur` se r`spândi \n
trupul ei, f`când-o s` se \nro[easc` \n obraji
[i la ceaf`. Dac` ar fi putut ar fi renun]at la
lec]iile de autoap`rare, dar \i era ru[ine s`-i
arate partenerului c` apropierea lui o tulbura.
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- S`-mi spui dac` ac]ionez prea brutal sau
prea repede, murmur` Judd pe un ton
ironic. M` voi opri imediat.

Caroline \[i d`du seama c` un b`rbat ca
Blackburn nu poate fi atât de naiv pe cât l`sa
s` se cread`. Privirea lui insistent` era o
dovad` a jocului pe care-l f`cea.

- |]i voi spune când nu mai pot.
Judd d`du din cap [i f`cu o r`sucire,

\ndep`rtând mâinile partenerei sale, astfel
c` trupurile li se apropiar`. Caroline \nchise
ochii [i \ncerc` s` se desprind` din
strânsoare, \ncordându-[i mu[chii, dar
Blackburn era puternic [i nu putea fi clintit
din loc. Genunchii [i coapsele lor se
atinser`, iar profesoara se gândi c` pozi]ia \n
care se g`sea o f`cea vulnerabil`. Ar fi putut
s` cad` cu u[urin]` dac` partenerul ei n-ar fi
]inut-o strâns.

Alarmat` de gândurile sale, Caroline
deschise ochii [i observ` c` Judd o prive[te
cu aten]ie. Ce se \ntâmplase cu ea? De ce se
sim]ea stânjenit`? Judd era numai un parte-
ner de antrenament [i n-ar fi trebuit s-o tul-
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bure. Neputând s`-[i st`pâneasc` emo]iile
puternice, profesoara \nchise ochii. Trupul
\i tremura u[or.

- Caroline? Nu te sim]i bine? auzi ea vocea
lui Judd. Nu am f`cut nici o mi[care gre[it`.
Nu cred c` am mers prea departe pentru
prima [edin]`.

- Am obosit, recunoscu Caroline.
Blackburn \[i retrase mâinile [i profe-

soara respir` adânc, pentru a-[i reface
for]ele. Când deschise ochii, \l v`zu pe
partenerul ei la un pas de ea.

- Cred c` te-ai \nc`lzit suficient, zise Judd.
E[ti destul de rezistent`.

Caroline se \nro[i ca o adolescent`.
- Alerg \n parc de dou` ori pe s`pt`mân`.

{i de câ]iva ani fac exerci]ii yoga.
- Yoga este o metod` foarte bun` de a te

p`stra \n form`. Te face mai tân`r`.
Caroline sim]i un junghi \n inim`.
Cuvintele lui erau ironice [i crude. Nu

era corect s`-i spun` c` este \ntre dou`
vârste.

- E[ti gata? o \ntreb` Blackburn pe un ton
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nep`s`tor.
Profesoara d`du din cap [i Judd se aplec`

f`când c`u[ din mâinile sale, \ndemnând-o:
- Pune-]i piciorele aici.
Caroline protest`, nedumerit`:
- Ce vrei s` faci?
Blackburn \i explic` r`bd`tor:
- Caroline, sunt mai \nalt decât tine cu un

cap. Nu putem s` ne antren`m dac` nu e[ti
la aceea[i \n`l]ime cu mine.

Profesoara arunc` o privire la picioarele
lui lungi [i apoi se uit` \n ochii lui. Expresia
de pe chipul lui era lini[tit` [i nu ascundea
nici o inten]ie dubioas`.

- Dar...
Judd se aplec` [i o prinse de glezne.

Caroline se ag`]` cu mâinile de umerii lui
pentru a-[i p`stra echilibrul. Blackburn o
s`lt` u[or [i profesoara se lipi de trupul lui,
sim]ind t`ria mu[chilor \ncorda]i. Pulpele ei
se frecau de coapsele lui, stârnindu-i un val
de c`ldur`.

Con[tient` c` atingerea trupului lui \i
provoca emo]ii neobi[nuite, Caroline
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deschise gura pentru a-i cere lui Judd s`-i
dea drumul, dar observ` c` el se purta cu ea
de parc` ar fi fost oricare alt partener de
antrenament. Dup` câteva clipe de ezitare,
profesoara se l`s` condus` de Blackburn
care-i puse t`lpile deasupra genunchilor lui,
apoi o prinse de mâini. Caroline se l`s`
pu]in pe spate.

- E[ti gata? \i [opti el cu dublu \n]eles,
privind-o \n ochi. Caroline \[i repro[a faptul
c`-l min]ise. Dac` i-ar fi spus cum o cheam`,
acum n-ar fi fost la fel de stingherit` [i ar fi
acceptat mai u[or s` fac` exerci]ii cu
partenerul ei. O dat` ce-l min]ise, \ntre ei nu
mai poate avea loc o \ncredere deplin`. |n
acele momente, ar fi vrut s` fie acas` [i s`
citeasc` o carte. Nu era deloc preg`tit` s`
lucreze cu Judd.

F`r` voie, ea rosti o alt` minciun`:
- Sunt gata.
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Capitolul  2

Judd \[i d`du seama c` fosta lui profe-
soar` era \ncordat` [i c` \ncearc` s` nu-[i
tr`deze emo]iile puternice care o
cuprinser`. Era atât de aproape de el [i nu
se putea obi[nui cu gândul c` va trebui s`-i
ating` din nou trupul atletic. Blackburn voia
ca ea s` nu mai fie speriat` [i s` se concen-
treze asupra mi[c`rilor de ap`rare. De
fiecare dat` când o prinsese de mâini, \i
sim]ise tremurul nervos. Reac]ia ei era
nejustificat`, dar el [tia c` avea o influen]`
tulbur`toare asupra femeilor. Cu zece ani \n
urm`, nu se a[teptase ca ea s` fie
impresionat` de figura lui, dar acum era
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mândru c`-i stârnise senza]ii ciudate. Acum
dorea ca ea s` simt` c` este puternic [i
seduc`tor, a[a cum el [tia c` ea este
frumoas` [i atr`g`toare.

- Foarte bine, putem \ncepe exerci]iile.
Caroline \ncerc` s` scape din strânsoare,

dar nu reu[i decât s` se apropie de trupul
partenerului. Judd \i zâmbi binevoitor [i
profesoara \i \ntoarse zâmbetul.

- Caroline, trebuie s` ac]ionezi mai
repede. Fii mai hot`rât`. |]i voi spune dac`
gre[e[ti sau dac` trebuie s` mergi mai
departe.

Profesoara se uit` \n ochii lui, dar r`mase
t`cut` [i re\ncepu mi[carea de desprindere
din strânsoare. |nchizând ochii, Blackburn \i
sim]i \ncordarea din trup. Parfumul pielii ei
era discret [i suav. Cu cât era mai aproape
de corpul ei, cu atât era mai con[tient de
pericolul pe care-l reprezenta fosta lui
profesoar`.

Ap`sarea pe care o exercita trupul ei \l
f`cea s`-[i imagineze ce pl`cut ar fi dac` ar
putea s`-i simt` strânsoarea picioarelor

22



petrecute \n jurul taliei lui. Judd suspin` [i
se concentr` asupra exerci]iilor fizice,
alungând din minte imaginile erotice care-l
\mpiedicau s` fie doar un partener de
antrenament.

Respirând adânc de câteva ori, el se
calm` [i deschise ochii, remarcând chipul
\ncordat al Carolinei.

- Nu crezi c` am exersat suficient? \l
\ntreb` aceasta, \ngrijorat` de efectul pe
care-l avusese apropierea dintre trupurile
lor.

Blackburn \[i d`du seama c` exista
posibilitatea ca partenera s`-i cad` \n bra]e [i
exclam` \n]eleg`tor:

- Ai dreptate: am f`cut destule eforturi [i
suntem abia la \nceputul [edin]ei de
antrenament.

Caroline reveni cu piciorele pe saltea, iar
Judd \i d`du drumul la mâini.

Profesoara \[i aranj` p`rul care-i c`zuse
pe frunte [i se \ndrept` spre grupul de femei
care-l ascultau pe Bob. Blackburn o urm`,
admirându-i mersul gra]ios [i \ntrebându-se
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dac` purtarea lui fusese prea \ndr`znea]`.

* * *

Caroline se str`dui s` \n]eleag`
explica]iile proprietarului s`lii de sport, dar
mintea sa refuza s` priceap` vorbele instruc-
torului de arte mar]iale. Emo]iile intense pe
care le resim]ise cu câteva clipe \n urm`,
când fusese atât de aproape de Judd,
continuau s` o tulbure.

„Nu e nevoie de cuvinte pentru a [ti când
te dore[te” \[i zise profesoara \n sinea sa \n
timp ce Blackburn se opri \n spatele ei. O
rela]ie ciudat` se stabilise \ntre ea [i Judd.

Caroline \[i scutur` pletele blonde [i f`cu
un pas spre Bob pentru a auzi mai bine ce
spunea acesta. Era vorba de atacul din late-
ral pentru a surprinde adversarul. Dup`
câteva momente, Bob \i f`cu semn lui Judd
s`-l atace, pentru a le demonstra cursantelor
cum trebuie s` ac]ioneze. Cei doi b`rba]i se
mi[cau ca dou` feline. Bob le ar`t` femeilor
c` orice atac \i oferea ocazia de a-l lovi pe
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adversar. Caroline se gândi c` teoria era
frumoas`, dar c` ea n-ar fi \n stare s`-l ]in` la
distan]` pe Judd dac` acesta ar \ncerca s-o
atace.

- Acum, ve]i lucra din nou pe perechi,
zise Lee.

Caroline se trezi \n fa]a partenerului ei,
a[teptând ca acesta s`-i spun` ce exerci]ii
vor face. El o prinse cu mâna dreapt` de
bra]ul stâng [i murmur` pe un ton autoritar:

- Fii atent` cum m` mi[c. Uit`-te \n ochii
mei.

Cum putea s` se uite \n alt` parte când el
o ]intuia cu privirea?

Judd \i d`du drumul la bra].
- Uit`-te \n ochii mei, dar, \n acela[i timp,

fii atent` la mi[c`rile mele.
Cum putea ea s` nu fie atent` la trupul

lui? Era un tip solid, care-i inspira o team`
instinctiv`.

- Fere[te-te de mâinile [i de picioarele
mele, o preveni el. For]eaz`-m` s` m`
retrag. Caut` s` fugi. Aminte[te-]i c` este
preferabil s` evi]i lupta decât s`-i supor]i
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consecin]ele.
Fire[te c` profesoara era de acord cu

ultima lui afirma]ie. Cât de mult se schim-
base fostul ei student. Mândria din ochi \i
demonstra c` Judd ajunsese la o st`pânire
de sine [i la o abilitate extraordinar` \n
privin]a \nsu[irii procedeelor de
autoap`rare. Oare ce f`cuse \n ace[ti zece
ani? se \ntreba Caroline rotindu-se \n jurul
partenerului ei, c`utând s` se fereasc` de
atacul acestuia.

|ntr-o frac]iune de secund`, Blackburn o
imobiliz` cu u[urin]`. De data aceasta, el o
prinse de umeri [i ea ajunse din nou \n
bra]ele lui. Când \ncerc` s` se desprind` din
\nl`n]uire, Judd o strânse [i mai tare [i
Caroline se uit` mirat` \n ochii lui.

- Agresorii sunt rapizi. De ce nu te-ai ferit
de atacul meu?

Profesoara replic` \mbufnat`:
- Ce vrei s` fac, dac` nu sunt suficient de

atent`? Arat`-mi cum trebuie s` m` ap`r.
Judd \[i retrase mâinile [i rosti pe un ton

nemul]umit:
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- Dac` nu-mi respec]i sfaturile, este inutil
s` ne pierdem timpul.

Cuvintele acestea \i de[teptar` o amintire
din timpul când era profesoara lui de
englez`. |ntr-o zi, ea le propusese
studen]ilor o lucrare referitoare la timpul
liber. Judd o impresionase prin u[urin]a cu
care \[i exprimase ideile, argumentând c`
orice moment din via]` trebuie tr`it la o
intensitate maxim` [i c` este p`cat s`-]i
irose[ti timpul cu activit`]i nesemnificative.
Acum, f`r` s` vrea, el inversase rolurile,
atr`gându-i aten]ia c` trebuie s` fie mai
serioas` [i mai silitoare.

- M` voi str`dui s` nu te dezam`gesc, zise
ea \ncet.

Judd \ntinse bra]ul drept s` o prind` [i
Caroline se feri, f`când o s`ritur` lateral`.
Blackburn o \ncuraj`:

- Foarte bine. Continu` tot a[a.
De fiecare dat` când o ataca, ea reu[ea s`

evite bra]ul lui, astfel antrenamentul deveni
o joac` pl`cut` [i folositoare. 

Peste câteva minute, Bob se declar`
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mul]umit de elevele sale [i le ordon` s`
\nceteze exerci]iile.

- Acum vom trece la contraatac. Uita]i-v`
la mine [i la Judd.

Cei doi b`rba]i f`cur` o demonstra]ie de
virtuozitate [i de precizie, spre \ncântarea
cursantelor care formar` din nou perechile
de antrenament.

- Nu v` gr`bi]i, le ordon` Lee. Dac`
reu[i]i s` str`punge]i ap`rarea partenerului,
lovi]i-l \n piept.

Caroline nu \ndr`zni s`-[i ridice capul
pân` când Judd o \ntreb`:

- E[ti gata?
Profesoara tres`ri [i-l privi \n ochi. Va

avea el curajul s`-i ating` sânii? Tr`gându-[i
r`suflarea, Caroline lu` pozi]ia de ap`rare.
Blackburn zâmbi blând [i ea \i \ntoarse
zâmbetul.

- De data asta, sper s` fii mai atent`. Ai
auzit ce a spus Bob?

Caroline deschise gura pentru a replica,
dar Judd se repezi la ea [i profesoara se
r`suci fulger`tor, a[a cum le ar`tase Bob, [i
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lovi bra]ul partenerului care se retrase
imediat.

- Foarte bine, o felicit` el. Ai \nceput s` te
aperi.

Caroline avea impresia c` ochii lui aveau
o scânteiere de mândrie.

Trecuser` câteva minute de când Judd
\ncerca s-o prind` pe Caroline, iar aceasta se
ferea de loviturile lui. Uneori, el reu[ea s-o
p`c`leasc`, dar mâna sa se oprea la câ]iva
centimetri de pieptul ei, stârnindu-i fiori de
team` [i de pl`cere.

Pân` la urm`, profesoara f`cu o fent` [i
atinse pieptul partenerului cu podul palmei.
Judd f`cu o mutr` uimit` [i Caroline izbucni
\n râs, bucuroas` c` \nv`]ase repede
mi[c`rile instructorului. Era \nc` \ndemâna-
tic` [i nu o p`r`sise agilitatea.

Bob b`tu din palme [i toat` lumea \ncet`
exerci]iile, adunându-se \n jurul lui.
Proprietarul s`lii de sport le mul]umi
cursantelor pentru c` fuseser` ascult`toare
[i perseverente, amintindu-le c` nu trebuie
s` se descurajeze dac` nu reu[iser` s` exe-
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cute mi[c`rile de ap`rare cu prea mult`
acurate]e, deoarece vor avea timp s` devin`
bune practicante ale artelor mar]iale.
Caroline r`sufl` u[urat` c` se terminase ora,
fiindc` sc`pase de prezen]a stânjenitoare a
lui Judd.

* * *

Blckburn se uit` la ea, \n timp ce Lee \[i
lua la revedere de la grupul de femei, zicân-
du-[i \n sinea lui c` era momentul s` fie mai
\ndr`zne], dac` voia s-o invite pe fosta lui
profesoar` s` ia cina cu el. |i era pu]in
team`, c`ci ea \l min]ise [i nu-i putea antici-
pa reac]ia fa]` de invita]ia lui. |n acela[i
timp, era tulburat de senza]iile erotice pe
care ea i le trezise \n trup. De mult timp nu
mai fusese atât de atras de o femeie.
Curiozitatea \l f`cea s` fie mai \ndr`zne]:
trebuia s` afle de ce Caroline \[i ascunsese
identitatea.

Judd se post` \n fa]a ei, privind-o
st`ruitor \n ochi. Dac` ar fi cunoscut-o mai
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bine, ar fi fost ispitit s`-i mângâie obrajii
\mbujora]i de efort.

- A[ vrea s` lu`m cina \mpreun`, zise el
pe un ton amabil.

Trecur` câteva secunde [i Caroline nu
deschise gura. Judd se nelini[ti [i ad`ug`:

- Avem multe s` ne spunem. Au trecut
zece ani de când nu ne-am v`zut.

Ezitarea ei dur` cam mult [i Judd \[i
spuse c` r`spunsul pe care-l va auzi va fi
negativ. Afurisit` treab`! Zâmbetul pe care-l
cuno[tea din facultate era politicos, dar nu
prevestea acceptarea invita]iei. Era \ngrijo-
rat` c`-l min]ise? Nu voia s` aib` o discu]ie
l`muritoare? |n ochii ei se citeau
nervozitatea [i nehot`rârea. Când ea arunc`
o privire la ceasul de pe perete, Judd [tiu c`
pierduse ocazia de a lua masa \mpreun`.

- Eu... n-am o toalet` de sear`... Dar...
Ro[ea]a de pe chip i se accentu` [i

Caroline afirm`:
- Dac` nu este un local de lux, voi putea

sta o or`. Am de corectat ni[te lucr`ri, \i
explic` ea \n [oapt`.
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Judd sim]i c` i se luase o piatr` de pe
inim` [i declar` bucuros:

- Nu vom \ntârzia. Ne vedem peste zece
minute, dup` du[.

Caroline zâmbi [i spuse:
- De acord.
Judd se \ndrept` repede spre vestiar,

\ntrebându-se dac` va avea prilejul s-o
s`rute pe fosta lui profesoar`.

* * *

Caroline ie[i prima din vestiarul femeilor
[i se uit` la afi[ele [i ziarele \nr`mate de pe
pere]ii din holul s`lii de sport. De[i c`uta s`
se concentreze asupra con]inutului
articolelor decupate din revistele de arte
mar]iale, gândurile ei se \ndreptau spre
discu]ia pe care o va avea cu Judd.

Minciuna o pusese \ntr-o situa]ie jenant`
[i profesoara de englez` se hot`r\ s`-i
dest`inuiasc` fostului ei student motivul
care o \ndemnase s`-i ascund` identitatea ei.
N-o \nv`]aser` scriitorii clasici c` minciuna
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are picioare scurte? Walter Scott avusese
dreptate când afirmase c` remu[carea este
dureroas`, atunci când e consecin]a unei
ac]iuni incorecte. Ce trebuie s` fac`? S`-i
m`rturiseasc` imediat adev`rul lui Judd? S`
a[tepte pân` la restaurant, sau dup` cafea?
Oh, Doamne! Fusese atât de nes`buit`!
Fostul ei student \[i \nchipuise c` ea voise
s`-l impresioneze [i s` cocheteze cu el!

- Scuz`-m` dac` am \ntârziat. Putem
merge?

Caroline tres`ri la auzul vocii lui Judd [i
se ru[in` ca o [col`ri]`. Alt` \ncurc`tur`!
Dac` se va purta la fel [i la restaurant, ce
p`rere \[i va face acest b`rbat chipe[ despre
o femeie care se \nro[ea la fiecare remarc`
sau la privirile lui insistente? O va crede când
\i va m`rturisi ce vârst` are, sau va crede c`
ea este \n c`utarea unei aventuri?

- Bine\n]eles, r`spunse Caroline luându-[i
jacheta de lân` din cuier. Judd o ajut` s`-[i
pun` jacheta pe umeri [i profesoara avu
impresia c` el o mângâiase \n treac`t, \nainte
de a-i face loc s` ias` pe u[`. Atingerea
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degetelor lui \i stârnise o emo]ie nea[teptat`
[i profesoara se fâstâci, murmurând:

- Mul]umesc.
Judd \[i \nchise fermoarul la canadian`

[i-[i lu` la revedere de la Bob care le urase
noapte bun`. Caroline \i adres` un zâmbet
[i-i f`cu un semn cu mâna.

- Sunt mai multe locuri unde putem lua
masa, zise Judd, \n momentul când ajunser`
pe trotuar. }i-a[ recomanda un restaurant
chinezesc sau vietnamez: pe[te, orez, sos
picant sau cartofi pr`ji]i. Ce preferi?

- |mi place pe[tele.
Aerul rece o \nfior` pe Caroline care-[i

duse bra]ele la piept. Iarna era friguroas`.
Dup` câteva zile blânde, vânturile din nord
aduseser` nori cenu[ii, iar ninsoarea nu
contenise decât de curând. Ianuarie era o
lun` bun` pentru schi [i pentru sporturile
de sal`.

- |n cazul acesta, nu trebuie decât s`
travers`m strada. Cunosc un restaurant
chinezesc unde se m`nânc` bine.

- Am auzit de el, zise Caroline, luându-l
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de bra].
Tremurul corpului ei se datora numai

frigului? se \ntreb` profesoara, [tiind c` ar
min]i dac` n-ar recunoa[te influen]a pe care
o avea Judd asupra ei. Trupurile lor se
atingeau [i-[i transmiteau senza]ii pl`cute
care nu aveau nimic comun cu atmosfera
rece din ora[.

Judd f`cea pa[ii mari iar Caroline se
str`duia s` nu cad`, fiindc` unele por]iuni
din asfalt erau \nghe]ate [i alunecoase. Peste
câteva minute, cei doi se aflau a[eza]i la o
mas` aranjat` cu gust. Scaunele din plu[
ro[u erau moi [i confortabile. O chelneri]` le
aduse dou` liste cu mânc`ruri [i un platou
cu sandvi[uri. Caroline sim]i pe sub mas` c`
genunchiul lui Judd se apropiase de al ei.
Ridicându-[i privirea, ea observ` c` Judd
studia atent meniul, f`r` s` dea importan]`
gestului s`u involuntar. Profesoara \[i retrase
scaunul, dar Judd \i atinse din nou un picior
când el \[i \ntinse sub mas` picioarele. Câte
neglijen]`! \[i spuse Caroline, parcurgând
lista cu mâncare.
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Chelneri]a reveni [i-l \ntreb` pe Judd ce
dore[te s` comande, f`r` s`-i dea aten]ie
profesoarei, de parc` aceasta nu l-ar fi
\nso]it pe b`rbatul chipe[ din fa]a ei.

Judd se uit` la Caroline [i se interes` pe
un ton blând:

- Ce ai ales?
„Ah, dac` ar fi dup` mine, \[i spuse ea, a[

alege tinere]ea. A[ vrea s` fiu mai tân`r`. Cât
de mult mi-ar pl`cea s` fiu mângâiat` de
tine!”

- O sup` de ciuperci [i o por]ie de curcan
la tav`, rosti ea cu glas tare.

Chelneri]a not` comanda \n carne]el [i se
uit` din nou la Judd.

- Cu ce v` pot servi? \l \ntreb` ea pe un
ton suav.

El puse meniul pe mas` [i zise cu o voce
baritonal`:

- Vreau sup` de ciuperci [i o friptur` de
vac`.

- S` v` aduc o por]ie dubl` de sup`? Un
castrona[ este cam mic pentru un b`rbat
solid ca dumneavoastr`, afirm` chelneri]a,
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l`sând s` se \n]eleag` c`-i plac b`rba]ii
viguro[i.

- Nu, mul]umesc, un castrona[ de sup`
este suficient.

- Ce pâine dori]i? V-o recomand pe cea de
secar`. Este foarte gustoas`.

- Caroline, ai vreo preferin]`?
- Nu, pâinea de secar` este foarte bun`.
- Cum dori]i friptura: \n sânge sau mai

pr`jit`?
- |n sânge, bine\n]eles.
- Ce be]i?
- O sticl` de bere. Draga mea, ce bei?
Caroline se uit` la Judd, surprins` c` el i

se adresase pe un ton atât de familiar. Mutra
ei nedumerit` nu-l descump`ni, iar el
insist`:

- Ce vrei s` bei, scumpa mea?
|nainte s` poat` r`spunde, mâinile ei fur`

cuprinse de mâinile lui.
Chiar dac` gestul era ostentativ pentru a-i

demonstra chelneri]ei c` formau o pereche
de \ndr`gosti]i, Caroline sim]i un val de
c`ldur` \n obraji.
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- Oh, oh, se bâlbâi ea, o sticl` de Coca-
Cola f`r` zah`r.

Chelneri]a lu` meniurile [i se \ndep`rt`.
Caroline \ncerc` s`-[i desprind` mâinile din
strânsoarea lui Judd, dar acesta \ncepu s`-i
examineze degetele lungi [i sub]iri,
remarcând:

- Nu por]i verighet`. E[ti celibatar`?
Caroline se gândi c` sosise momentul

pentru a-i declara r`spicat lui Judd c` nu
este interesat` de persoana lui [i c`
singur`tatea nu o deranjeaz`. Era ocazia cea
mai nimerit` pentru a-i da de \n]eles c` nu
alearg` dup` b`rba]i [i c` este o femeie
independent`.

- Nu port inele pentru a nu lua p`r din
blana pisicii.

Blackburn avu un zâmbet ironic.
- Depinde de pisic`.
Profesoara nu se sim]i la \ndemân`.
Judd redeveni serios [i o \ntreb` pe un

ton grav:
- Ai vreun prieten? Iube[ti pe cineva? Este

pl`cut s` ne revedem dup` zece ani [i n-a[
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vrea s` ne desp`r]im a[a de repede.
- Dac` ]i-a[ spune c` nu am pe nimeni, ce

ai face?
Caroline regret` imediat c` fusese prea

\ndr`znea]`. N-ar fi trebuit s`-i pun` o
\ntrebare indiscret`. Privirea lui era sfredeli-
toare, iar mângâierile delicate. Cu fiecare
clip` ce trecea, minciuna ei devenea [i mai
stânjenitoare, [i mai ap`s`toare.

- Dac` nu ai pe nimeni, [opti el blând,
atunci trebuie s` te a[tep]i la o prietenie
sincer`.

39



Capitolul  3

Declara]ia lui o lu` pe nepreg`tite pe
Caroline. Era posibil ca \ntre ei s` se \nfiripe
o rela]ie apropiat`? Probabil c` el nu-[i
d`dea seama ce vorbe[te, \[i spuse
profesoara. Orice leg`tur` dintre ei avea
nevoie de \ncredere [i reciprocitate.

|n cazul acesta, propunerea lui se
dovedea a fi inutil` [i stânjenitoare. Nu [tia
c` nu se poate s`-[i bat` joc de sentimentele
ei? Era o provocare sau o \ncercare de a avea
o aventur`? Voia numai s`-i aprind` flac`ra
iubirii, pentru a o p`r`si apoi ca un la[?
Caroline avusese mai multe experien]e
dureroase [i nu era \n stare s` suporte \nc`

40



o umilin]`. Cercetându-l cu privirea, citi \n
ochii lui sinceritate [i fu surprins`. Tonul cu
care i se adresase fusese solemn [i
nepref`cut.

Era ea preg`tit` s` aib` un prieten?
Caroline \[i \n`bu[i un suspin. |n acel
moment, era \ntr-o stare de plâns. Nu mai
avea \ncredere \n b`rba]i, [i orice \ncercare
de seducere din partea lor o \ngrijora,
f`când-o b`nuitoare [i rezervat`. Cump`nind
avantajele [i dezavantajele de a-l avea ca
prieten pe Judd Blackburn, profesoara \[i
zise c` merita s` mai fac` o \ncercare.
Bine\n]eles c` \n primul rând trebuia s`-i
m`rturiseasc` p`rerea ei despre rela]ia
dintre un b`rbat [i o femeie.

Era firesc s` fie corect` cu el. Din expe-
rien]` proprie [tia c` o rela]ie de prietenie
avea de \nfruntat multe obstacole, chiar
dac` \ncepea foarte frumos. |nainte de a
r`spunde, Caroline voia s`-i dest`inuiasc`
lui Judd temerile pe care le avea fa]` de o
posibil` leg`tur` sentimental`. Fostul ei
student avea sim]ul umorului [i putea s`
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treac` peste stânjeneala [i ezit`rile ei. Dac`
el g`sea c` necazurile ei sunt trec`toare,
atunci rela]ia lor avea [anse de reu[it`. Dac`
nu dovedea \n]elegere fa]` de zbuciumul
inimii de femeie, leg`tura lor nu putea dura
mult. Era mai bine ca fiecare s` [tie ce-l
a[teapt` dac` se implic` \ntr-o rela]ie mai
apropiat`.

Caroline \[i trase r`suflarea, dar, \nainte
de a putea deschide gura, Judd \i zise
surâzând:

- Te rog s` m` scuzi dou` minute. I-am
promis mamei mele c`-i voi telefona imediat
ce voi termina antrenamentul.

Se ridic` de la mas` [i se \ndrept` spre
coridorul din spate care ducea la cabinele
telefonice.

Profesoara \l urm`ri cu privirea, fascinat`
de mersul lui agil. |mbr`cat \n jean[i [i \ntr-un
pulov`r de lân`, Judd avea un trup de atlet.
Picioarele lungi [i coapsele zvelte, umerii
la]i [i bra]ele puternice atr`geau aten]ia
femeilor din sal`. Unele dintre ele, impre-
sionate de aspectul fizic [i de chipul lui cu

42



tr`s`turi regulate [i virile se uitau la el cu
coada ochiului, f`r` s` arate \nso]itorilor lor
c` sunt atrase de b`rbatul care trecea pe
lâng` ele.

Câteva femei chiar o cercetar` cu privirea
\ndelung pe Caroline, c`utând s` vad` cine
era iubita b`rbatului care le tulburase
inimile. Profesora se amuz` de succesul pe
care-l avusese Judd, suportând cu curaj
privirile invidioase ale femeilor care se
mirau c` o blond` neinteresant` putuse s`-l
farmece pe tân`rul care sem`na cu eroii din
telenovelele cele mai renumite.

|n sinea ei, Caroline \[i spunea c` nu
aveau de ce s-o pizmuiasc`, deoarece fusese
invitat` la cin` de un fost student cu care nu
s-ar \ncurca a[a repede. Trebuia s`
chibzuiasc` bine, \nainte de a face un pas
gre[it!

Pentru a-[i omor\ timpul, profesora \[i
scoase din po[et` agend` personal` [i
\ncepu s` bifeze activit`]ile din ziua aceea,
programând problemele nerezolvate pentru
s`pt`mâna urm`toare.
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Câte treburi avea de f`cut! Nici o
\nsemnare nu se referea la o \ntâlnire
amoroas`.

„Ei bine, \[i zise Caroline, sunt momente
când trebuie s` m` gândesc [i la dragoste.”

- Orice zi este \mplinit` dac` ai petrecut-o
cu mine, remarc` Judd, ap`rut pe nea[-
teptate.

Profesoara tres`ri [i se uit` speriat` la el.
Era oare con[tient de efectul pe care-l avea
asupra femeilor? Fire[te c` [tia cât de
seduc`tor este [i se purta de parc` ar fi fost
un p`un cu penele \nfoiate.

- Cau]i o zi liber` pentru a-]i fixa o
\ntâlnire cu mine? se interes` el surâzând, \n
timp ce se a[eza pe scaun.

Caroline clipi [i exclam` iritat`:
- Modestia ta este proverbial`! Am vrut s`

v`d ce probleme m` a[teapt` acas`.
Judd se b`tu cu palma pe frunte [i zise:
- Ah! |mi amintesc c` ai de lucru \n seara

asta. |]i preg`te[ti orele de mâine, sau vrei s`
cite[ti?

Profesoara socoti c` sosise momentul
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adev`rului. Nu mai putea continua rela]ia cu
Judd dac` nu sc`pa de ap`sarea minciunii
care st`tea \ntre ei. Cum va reac]iona fostul
ei student? Va fi mânios? Dezam`git? Va lua
totul ca pe o glum`, sau \i va fi mil` de ea?
Orice repro[ va fi meritat. Luându-[i inima
\n din]i, Caroline spuse \n [oapt`, sperând
ca vorbele sale s` nu-l deranjeze prea mult
pe interlocutorul ei:

- Sunt profesoar` de englez` la universi-
tatea din Toronto.

Ochii ei \l cercetau cu aten]ie pe Judd,
c`utând s` observe cel mai mic semn de
sup`rare sau de decep]ie de pe chipul lui.

Judd \ncuviin]` dând din cap de parc` ar
fi aflat o noutate \n leg`tur` cu profesia ei.
S` fi fost tonul ei prea blând, \n[elându-l pe
Judd?

- A[adar, doamna Lassiter te-a \ncurajat [i
pe tine s` \mbr`]i[ezi cariera ei, coment`
acesta, cu voce grav`.

Caroline nu se a[teptase la o asemenea
remarc`. Era uluit` c` pentru Judd ea era o
coleg` de facultate [i nu profesoara lui...
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Devenise [i el profesor?
- Vreau s`-]i m`rturisesc c` doamna

Lassiter a avut o mare influen]` asupra mea,
continu` Judd. Nu pot uita ce ne spunea la
orele sale: „Iubirea este lucrul cel mai
important din via]`...”

Caroline \ncuviin]`, dând din cap, apoi el
ad`ug`:

- P`rin]ii mei au fost ni[te simpli fermieri
[i nu mi-au putut da o educa]ie aleas`, dar
nu s-au opus s` merg la facultate. Mi-a pl`cut
s` citesc, dar n-am f`cut lecturi din clasicii
literaturii universale. M-au atras romanele de
dragoste [i cele [tiin]ifico-fantastice. Am ales
lumea afacerilor, \ns` n-am abandonat
c`r]ile. Lassiter a fost una dintre cele mai
bune profesoare din facultate.

Caroline \nghi]i \n sec. Ratase ocazia de
a-i dest`inui lui Judd c` ea este doamna
Lassiter. Nu putea s`-i spun`:

„{tii cine este doamna Lassiter? Eu sunt,
fosta ta profesoar` de englez`. N-am vrut
s`-]i m`rturisesc c` te-am recunoscut,
fiindc` am fost impresionat` de chipul t`u
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seduc`tor. Orgoliul m-a f`cut s`-]i ascund
identitatea mea.”

- Predai undeva engleza? se interes`
Caroline cu voce tare.

Judd f`cu o mutr` mirat` [i zise sec:
- Nu.
Profesoara era dezam`git` de r`spunsul

lui. |n loc s`-i dea mai multe am`nunte
despre locul de munc`, Judd se mul]umise
cu un simplu, „nu”. Nu era deloc volubil
când venea vorba despre profesia lui.
A[adar, nu numai Caroline avea secrete?

Tân`ra deschise gura pentru a-l \ntreba
unde lucreaz`, dar chelneri]a ap`ru ]inând
\n mâini tava cu mânc`rurile [i b`uturile
comandate. Caroline observ` c` Judd avea,
al`turi de sticla de bere, [i o farfurioar` cu
alune. Era o aten]ie din partea chelneri]ei
care se retrase dup` ce-i surâse gale[ lui
Judd.

Profesoara avu o tres`rire nervoas`, \ntre-
bându-se dac` va putea s` fie prieten` cu un
b`rbat adulat de femei.

Judd lu` o \nghi]itur` de bere [i Caroline
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\l admir` cu coada ochiului. Era relaxat [i
sorbea tacticos din b`utura rece, ]inând
paharul cu mâna lui mare. Sprâncenele
negre [i dese, gura senzual`, nasul drept,
ochii alba[tri degajau o fascina]ie c`reia cu
greu puteai s`-i rezi[ti. Privirea lui
seduc`toare o stânjenea pe profesoar`
care-[i plec` ochii, pref`cându-se c`-i este
foame. Ro[ea]a din obraji nu se datora
aburilor din castronul cu sup`, ci tulbur`rii.

- M-am interesat de doamna Lassiter, dar
la universitate ea nu mai figura pe lista
profesorilor, zise Judd.

Caroline se \ntreb` dac` el observase c`
mâna ei tremurase când dusese la gur`
lingura cu sup`.

- Crezi c` s-a pensionat? se interes` Judd,
care remarcase c` interlocutoarea sa era
emo]ionat`. Presupun c` doamna Lassiter
este \n vârst` acum. Cam câ]i ani are? S-o fi
pensionat?

Caroline se \nec` [i \ncepu s` tu[easc`.
Cu lacrimi \n ochi, \[i acoperi gura cu un
[erve]el [i c`ut` s`-[i potoleasc` tusea care o
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sufoca.
Judd se ridic` de pe scaun s-o ajute, dar

ea \[i flutur` mâna, pentru a-i ar`ta c` se
descurc` singur`.

„Ce tupeu are! \[i zise Caroline. S` m`
fac` b`trân` [i pensionar`! Sunt \nc` tân`r`.
Dac` \n urm` cu zece ani \i f`cuse lui Judd
impresia c` trecuse de prima tinere]e, acum
el se putea gândi c` ea trecuse de vârsta
dragostei. Cât s` fi avut fostul ei student
când se \nscrisese la facultate?
Nou`sprezece, cel mult dou`zeci de ani.
Atunci ea avea dou`zeci [i patru. S`-i fi p`rut
atât de b`trân` \ncât dup` zece ani, Judd s-o
considere pensionar`? Oh, Doamne! Ce
impresie avea acum despre ea? O privea ca
pe o femeie c`reia nu i te po]i adresa decât
cu venera]ie pentru \n]elepciunea ei?

- N-ai nevoie de ajutor? o \ntreb` Judd
când ea \[i mai veni \n fire.

Caroline \l privi cu ochii \nl`crima]i [i
spuse \n [oapt`:

- Nu. M` simt bine, mul]umesc.
Judd \[i duse lingura la buze, dar de data
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asta profesoara nu se mai uit` admirativ la
tr`s`turile lui atr`g`toare. |n momentul
acela \l ura a[a de tare, \ncât i-ar fi turnat
arsenic \n sup`.

* * *

Judd se ab]inu s` nu pufneasc` \n râs.
Remarca sa o luase pe nepreg`tite pe
Caroline care se schimbase brusc la fa]`. |n
sinea ei profesoara \[i spunea c` b`rba]ii
sunt vicleni [i neserio[i. Chiar [i fostul ei
student \i ascunsese profesia actual`, ca o
pedeaps` pentru minciuna ei.

Jenat` de privirea lui st`ruitoare, profe-
soara se \ntreba dac` obrajii \i erau \mbujo-
ra]i din pricina c`in]ei c` min]ise sau a
indign`rii c` Blackburn o f`cuse b`trân`. De
obicei, se ferea s`-[i exteriorizeze
sentimentele, deoarece \i era team` c` ele
vor fi gre[it \n]elese de b`rba]i. Chiar [i
acum sim]ea o flac`r` \n trup, o flac`r` pe
care Judd i-o aprinsese pe nea[teptate. Era
periculos s` se joace cu focul. B`rbatul din
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fa]a ei era seduc`tor [i avea o experien]`
bogat` \n privin]a femeilor. Nu-i va fi greu
s`-i stârneasc` o pasiune mistuitoare. Pe
moment, se mul]umise s-o ironizeze,
r`nindu-i orgoliul [i f`când-o s` renun]e la
inten]ia ei de a-i m`rturisi adev`rul. Dac` n-ar
fi f`cut remarca batjocoritoare referitoare la
vârsta ei, Caroline ar fi fost pe punctul de a-i
dest`inui c` este fosta lui profesoar` de
englez`. Oricum, el trebuie s` fi observat
st`pânirea de care ea d`duse dovad`,
deoarece nu f`cuse gre[eala de a recunoa[te
c`-[i amintea de doamna Lassiter.

Judd consider` c` este cazul s` schimbe
subiectul conversa]iei pentru a-i permite
Carolinei s`-[i st`pâneasc` emo]iile.

- A[ vrea, zise el, s` aflu mai multe despre
tine. Ai fost m`ritat`?

- Da. De ce te intereseaz`? se mir`
profesoara.

- Fiindc` nu pot s`-mi \nchipui c` exist` un
b`rbat care s` renun]e la tine, dup` ce te-a
cunoscut [i [i-a dat seama de calit`]ile tale.

Judd ar fi vrut s-o \ntrebe cu totul altceva,
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prelungind joaca de-a [oarecele [i pisica
pentru c` [tia dinainte r`spunsurile. La
sfâr[it, i-ar fi m`rturisit pe un ton nevinovat
c` \[i d`duse seama \nc` din momentul când
o v`zuse \n sala de gimnastic` a lui Bob c`
este fosta lui profesoar` de englez`,
Caroline Lassiter. Când deschisese gura, se
hot`râse s` nu fie atât de crud [i preferase s`
se informeze de statutul ei social.

Caroline puse lingura pe mas` [i spuse
surâzând:

- Te ui]i des \n oglind` pentru a-]i
compune aceast` mutr` inocent`?

Judd replic` pe un ton vesel:
- Numai \n ocazii deosebite, când m`

str`duiesc s-o impresionez pe invitata mea.
Sper c` fostul t`u so] nu te-a f`cut s`-i ur`[ti
pe to]i ceilal]i b`rba]i.

Judd m`rturisise adev`rul, \n ciuda
tonului glume]: se s`turase de femeile
r`zbun`toare [i isterice care avuseser` o
decep]ie \n dragoste [i voiau cu orice pre]
s`-i pedepseasc` pe ceilal]i reprezentan]i ai
sexului tare.
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|n ultimii ani, \ntâlnise câteva femei de
acest gen [i \ncercase s` le consoleze,
u[urându-le chinul, dar nu reu[ise decât
s`-[i atrag` mânia lor. Furia le fusese mai
puternic` decât bunele inten]ii [i de fiecare
dat`, la desp`r]ire, Judd r`m`sese cu
am`r`ciune \n suflet. Era p`cat ca fosta lui
profesoar` s` fie una dintre femeile care
consider` to]i b`rba]ii ni[te bestii. |n acest
caz, i-ar fi foarte greu s-o fac` s`-[i schimbe
p`rerile, de[i n-ar da \napoi de la o
asemenea \ns`rcinare nepl`cut`.

Spre u[urarea lui, Caroline afirm`,
zâmbind:

- Nu-]i face griji inutile. Nu ur`sc b`rba]ii.
Judd \i turn` Coca-Cola \n pahar,

urm`rind atent felul cum ea sorbea din
b`utura r`coritoare. Ce pl`cut ar fi s`-i
s`rute buzele frumos arcuite. Ro[ea]a din
obrajii ei \l f`cuse s` se gândeasc` la aceast`
posibilitate, dovedindu-i c` are \n conti-
nuare succes la femei.

- De fapt, continu` Caroline cu
am`r`ciune \n glas, nu ur`sc decât un singur
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b`rbat, sau cel pu]in nu pot s`-l suf`r.
Ochii ei se \ntunecar`, m`rturisindu-i

suferin]a.
Judd se gr`bi s-o \ntrebe cine este acest

b`rbat, l`sând-o pe interlocutoarea lui s`-i
dea mai multe explica]ii. Aceasta f`cu o
pauz`, apoi, privindu-l \n ochi, declar` pe
un ton grav: 

- Poate c` sun` cam ciudat, dar singurul
b`rbat pe care l-am dispre]uit este Thomas
Black, deoarece el este cel care mi-a distrus
c`snicia.

Dac` i-ar fi azvârlit b`utura din pahar \n
fa]`, ea nu l-ar fi [ocat mai tare. O voce
interioar` \i [optea lui Judd:

„Nu se poate s` fi auzit bine. Nu se poate
ca ea s` fi fost atât de istea]`. Te-a lovit acolo
unde te doare cel mai tare.”

Pentru a-[i ascunde tremurul buzelor,
Blackburn \[i duse mâna la gur`.

Chelneri]a apetisant` veni cu tava pe care
se aflau fripturile, \ntrerupându-le conver-
sa]ia. Dup` ce lu` castroanele goale, se
interes` dac` Judd mai dore[te ceva. Acesta
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cl`tin` din cap [i chelneri]a se retrase.
Caroline atac` friptura de curcan, f`r` s`

b`nuiasc` efectul pe care vorbele sale \l
avuseser` \n sufletul lui Blackburn. Acesta
era con[tient c` acuza]ia adus` lui Thomas
Black era grav` [i trebuia s` afle dac` este
vorba de persoana pe care o cuno[tea el.

- Te-ai referit la renumitul scriitor
Thomas Black, nu-i a[a? o \ntreb` pe
Caroline, pe un ton voit nep`s`tor.

Profesoara d`du afirmativ din cap [i lu` o
bucat` de friptur` pe care pusese pu]in
mu[tar. Judd \[i aminti cât de \ndemânatice
erau degetele ei când a[terneau pe tabl`
cuvintele din textele studiate, \ntr-o perfect`
scriere cu litere rotunde. Noti]ele de la
cursuri fuseser` parcurse de multe ori,
fiindc` explica]iile profesoarei sale fuseser`
clare [i profunde.

Ah, cât de mult ar fi vrut ca ea s`-i
dest`inuiasc` adev`rul. Dac`-i ascunsese
numele ei, atunci ar putea s`-l mint` [i \n
privin]a divor]ului. Incertitudinea \l
\ndemn` s` fie mai insistent:
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- A[adar, \l cuno[ti pe Thomas Black?
Era absurd ca ea s`-l fi \ntâlnit pe

renumitul prozator canadian care tr`ia
izolat, f`r` s` acorde interviuri. Mult` lume
se l`uda c`-l cunoa[te [i c` se bucur` de
prietenia lui, de[i, \n realitate, nimeni nu se
putea apropia de romancierul cu cel pu]in
[ase c`r]i \n topul celor mai vândute apari]ii
editoriale. Peste patru s`pt`mâni urma s`
aib` loc lansarea ultimului s`u volum, cu
ocazia Zilei |ndr`gosti]ilor, [i cititorii s`i
a[teptau ner`bd`tori momentul când \l vor
vedea \n carne [i oase pe cel care le adusese
\n suflet un strop de bucurie.

Bine\n]eles c` multe femei declaraser` c`
fuseser` iubite de Black sau c` el era tat`l
copiilor lor, cerând pensii alimentare.
Gloria era greu de suportat [i scriitorul
preferase s` rup` contactul cu publicul,
pentru a evita nepl`ceri [i scandaluri. Judd
\[i spuse c` fosta lui profesoar` nu putea fi o
femeie viclean`, capabil` de [antaj
sentimental sau de preten]ii nejustificate, cu
toate c` ea \l min]ise [i nici nu se ar`ta
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dispus` s`-i dest`inuiasc` cine este.
Caroline cl`tin` din cap [i Judd a[tept`

pân` când ea \nghi]i \mbuc`tura, temându-se
c` ea ar putea min]i din nou.

- Nu-l cunosc deloc, recunoscu profe-
soara spre u[urarea lui Judd. De fapt, nici nu
[tiu cum arat`. Dac` l-a[ \ntâlni din
\ntâmplare, n-a[ putea spune c`-l am \n fa]`
pe celebrul autor de romane de succes. Din
câte am aflat, Thomas nu acord` interviuri [i
nici nu se las` fotografiat.

- Este o persoan` misterioas`, sus]inu
Blackburn, ducând la gur` furculi]a cu o
bucat` de friptur` de vac`. |n cazul acesta,
explic`-mi de ce Black a fost cauza
divor]ului t`u.

- Oricât de ciudat ar p`rea, fostul meu so]
[i-a p`r`sit slujba [i a cerut divor]ul, apoi a
plecat \n ]inuturile s`lbatice din Alaska, sub
influen]a c`r]ii lui Thomas Black.

Judd avu o \ndoial`, c`ci afirma]iile
Carolinei erau \ntr-adev`r greu de crezut.
Dup` o pauz`, el spuse:

- Ac]iunea primei c`r]i a lui Black se
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petrece \n Vancouver [i Hong Kong. Alaska
nu este nici m`car men]ionat`.

Caroline \n`l]` din umeri [i lu` alt`
bucat` de friptur`, l`sându-l pe Judd s`
a[tepte r`bd`tor r`spunsul. |n cele din
urm`, dup` ce b`u o \nghi]itur` de Coca-
Cola [i-[i [terse gura cu [erve]elul, spuse pe
un ton blând:

- N-am citit volumul [i nu [tiu unde se
petrece ac]iunea. N-am v`zut nici filmul inspi-
rat din cartea lui Thomas. De fapt, nu i-am
citit nici un roman, [i nici nu m-am uitat la
filmele f`cute dup` c`r]ile sale. Nu-mi place
genul de literatur` siropoas`.

Caroline cl`tin` nemul]umit` din cap.
- Sunt profesoar` de englez` [i nu-mi pot

permite s` prezint studen]ilor mei volumele
lui Black. |]i aminte[ti ce sfaturi ne-a dat
doamna Lassiter, nu? Trebuie s` ne limit`m
la lectura capodoperelor clasice. Literatura
valoroas` nu figureaz` \n topul celor mai
vândute c`r]i. Când so]ul meu m-a p`r`sit,
am \nceput s`-i port pic` lui Thomas [i n-am
vrut s` citesc ce a scris.
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Blackburn r`mase t`cut [i profesoara
ad`ug`:

- Fostul meu so] a fost unul dintre cei mai
tandri [i mai buni oameni de pe p`mânt. Ne
cuno[team din copil`rie. Mama mea a fost
p`r`sit` de tat`l meu cam \n aceea[i
perioad` când tat`l lui a murit. Mamele
noastre au lucrat la aceea[i firm` care se
ocupa de organizarea de mese festive [i
lipseau mult de acas`, astfel c` Jeff a fost
nevoit s` aib` grij` de surorile sale mai mici
[i de mine. Trebuie s`-]i spun c` este o fiin]`
miloas` [i generoas`. |ntotdeauna a g`sit
timp pentru a-i ajuta pe cei nevoia[i. S-a
\ngrijit de copii, de b`trâni, de pisici [i de
câini. N-a refuzat pe nimeni.

Judd ar fi vrut s`-i spun` c` exagera,
deoarece elogiile adresate fostului so] \i
f`ceau r`u. Nici un b`rbat nu este a[a de
bun [i de milos. Fiecare om are [i calit`]i,
dar [i defecte. Dac` ea avea o asemenea
impresie despre Jeff, de ce nu-l urmase \n
]inuturile s`lbatice din nordul ]`rii? Ce
femeie ar putea s` accepte desp`r]irea de un
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b`rbat a[a de bun? De fapt, fostul ei so] o
p`r`sise dup` ce citise romanul lui Thomas
Black. Ce scuze putea s`-i g`seasc`, din
moment ce el ceruse divor]ul?

- Eu [i Jeff, zise Caroline, ne-am c`s`torit
fiindc` am fost obi[nui]i s` fim tot timpul
\mpreun`. El a avut mereu grij` de mine [i a
fost firesc s`-i devin so]ie, chiar dac` ai
impresia c` nu l-am iubit. Am avut o mare
\n]elegere fa]` de el. Am r`mas prieteni [i ne
trimitem felicit`ri de Cr`ciun [i de zilele
noastre de na[tere.

Profesoara t`cu [i se uit` la Judd, a[tep-
tând un semn din partea lui. Acesta d`du
din cap, \ncurajând-o s`-[i continue
m`rturisirea.

- Lui Jeff \i pl`cea s` fac` fotografii, dar
[i-a ales alt` meserie. A devenit contabil la o
mare firm` de investi]ii, c`ci familia lui avea
nevoie de sprijin. Eu mi-am dat doctoratul [i
am avut destui bani ca s` le ]inem pe
surorile lui la facultate. Când au ie[it la
pensie, mamele noastre s-au retras \n
Arizona.
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Caroline f`cu o pauz` [i cobor\ privirea.
Judd se uita la degetele ei fine care \nvârteau
paharul de Coca-Cola, presim]ind c`
sfâr[itul povestirii va fi trist.

Profesoara trase adânc aer \n piept [i
murmur`:

- |ntr-o bun` zi, Jeff mi-a vorbit despre
Thomas Black, un tân`r provenit dintr-o
familie \nst`rit` din Toronto. Nu auzisem
pân` atunci de acest scriitor care debutase
str`lucit, intrând \n topul primelor zece c`r]i
din America. New York Times publicase lista
celor mai vândute c`r]i de pe continent [i
Jeff era entuziasmat de reu[ita lui Thomas.
Din câte se aude, Thomas Black este un
pseudonim, deoarece familia scriitorului n-a
acceptat ca numele ei s` fie tip`rit pe
coperta unei c`r]i.

- Am auzit [i eu acest lucru. Ce leg`tur`
are Black cu hot`rârea lui Jeff?

Caroline suspin` [i-[i aranj` pletele
blonde.

- Jeff a avut o releva]ie. Thomas i-a dat un
exemplu cum \[i poate realiza visurile. Dac`
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un tân`r bogat s-a apucat de scris romane,
de ce n-ar putea el s` fotografieze ]inutul
\nghe]at din Arctica? Mi-a spus c` a luat
hot`rârea s` plece imediat \n Nord. Dac` ar
mai fi z`bovit, nu [i-ar mai fi putut urma
voca]ia. Eu i-a[ fi d`ruit câ]iva copii [i n-ar
mai fi \ndr`znit s`-i p`r`seasc`.

Profesoara schi]` un zâmbet, de[i buzele
ei tremurau u[or. Judd \[i spuse c` o
s`rutare i-ar potoli nervii.

- Iat` cum Thomas Black l-a \mpins pe
Jeff s` rup` cu lumea civilizat` [i s` divor]eze
de mine, zise Caroline cu mâhnire \n glas.

Judd \[i d`du seama c` invitata lui credea
cu adev`rat \n spusele ei, chiar dac` acestea
p`reau absurde.

Cu un gest blând, el \i lu` mâinile [i le
]inu strâns \n mâinile lui. Dup` câteva clipe
Caroline \[i \ntinse degetele, l`sându-le
mângâiate tandru de Judd.

Profesoara \i adres` un surâs cald [i el \i
\ntoarse zâmbetul.

Odinioar`, Caroline Lassiter \l influen]ase
\n bine f`r` [tirea ei. Judd o adorase pentru
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modul deschis cu care discuta orice
problem` de via]`, dar ea nu l`sase s` se
vad` c` este con[tient` de efectul pe care-l
avea asupra lui. El \i trimitea flori de Ziua
|ndr`gosti]ilor, dar ea nu-i mul]umise.
Ultima dat` când participase la orele ei,
Caroline purta un inel de logodn`.

Blackburn p`strase \n memorie imaginea
ei ca pe o comoar` ascuns`. Sfaturile ei \l
ajutaser` s` se maturizeze [i s` fie sigur pe
el. Discu]iile cu ea \l f`cuser` s` gândeasc`
profund [i s` fie con[tient de frumuse]ea
artei [i de responsabilitatea pe care orice om
o are fa]` de propria via]`. Fiecare este dator
s`-[i urmeze destinul [i s`-[i umple existen]a
cu momente fericite. Amitirile \l cople[eau.
De câte ori nu-[i imaginase re\ntâlnirea cu
profesoara de englez` de la facultate, pentru
a-i m`rturisi rolul decisiv pe care ea \l jucase
\n formarea lui ca om. |nchipuirea \l f`cuse
s-o vad` pe Caroline reac]ionând fie politi-
cos dar rezervat, fie ironic [i pl`cut. Rolul de
muz` \i venea de minune. Niciodat`, \ns`,
nu [i-ar fi imaginat c` ea ar fi putut s`-l
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urasc`.
Blackburn o privi \n ochi pe profesoara

de englez`, gândindu-se c` nu sosise clipa
când putea s`-i dest`inuiasc` un lucru ori-
bil: el era Thomas Black, scriitorul care-i dis-
trusese c`snicia.
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Capitolul  4

Judd se uit` la Caroline de parc` s-ar fi
ru[inat c` o invitase la cin`. Nu era de
mirare c` ea era jenat` de \ntreb`rile lui
indiscrete. Era firesc s` fie \ncurcat`, având
\n vedere c` vorbea cu un b`rbat aproape
necunoscut. Profesoara se sim]ea stânjenit`
de privirea lui scrut`toare. Blackburn o
ascultase cu aten]ie [i \n]elegere [i acest
lucru \i sporea starea de incertitudine. Era
incorect din partea ei s` p`streze t`cere
asupra inten]iilor sale. Orice rela]ie cu acest
b`rbat fermec`tor trebuia s` se bazeze pe
sinceritate [i \ncredere. Nici acum nu-[i
putea explica de ce min]ise, de ce sim]ise

65



nevoia s`-i dezv`luie motivele pe care le
invocase Jeff \nainte de a o p`r`si. Oricum,
via]a ei particular` nu interesa pe nimeni.

Carolinei \i era ru[ine c`-l min]ise pe
fostul ei student. |n primul rând, trebuia s`
[tearg` trecutul cu buretele: Orice
cuno[tin]` nou` \nsemna o posibilitate de
\n]elegere [i armonie. Aceast` leg`tur` cerea
ca nici unul dintre ei s` nu aib` ceva de
repro[at... Da, cel mai bine era s`-i spun`
cine este. Problema aceasta continua s-o
fr`mânte. Cu cât amâna decizia de a-i
dest`inui, cu atât mai greu \i venea s`
rosteasc` adev`rul. Singura dificultate
consta \n imposibilitatea de a face aceast`
m`rturisire, c`ci, ori de câte ori se uita \n
ochii lui, vorbele \i piereau pe limb` sau se
schimbau \n cu totul altceva.

{i \n acel moment, Caroline sim]ea c`-i
este imposibil s` dep`[easc` obstacolul
psihologic. La urma urmei, Judd aflase
multe lucruri despre ea. Ochii lui erau
str`lucitori [i r`scolitori. De fapt, nu putea
s`-l acuze f`r` motiv. Argumentele ei \n
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privin]a divor]ului fuseser` naive [i ciudate,
fiindc` d`duse vina pe un scriitor pe care
nu-l v`zuse niciodat`!

- Te rog s` m` ier]i, [opti profesoara,
sim]ind c` inima \i bate mai tare. Nu trebuia
s`-]i fi dest`inuit aceste am`nunte din via]a
mea.

Blackburn cl`tin` din cap [i spuse \ncet:
- Nu ai de ce s`-]i ceri scuze. Trebuie s`

prive[ti lucrurile a[a cum sunt. Am aflat care
este statutul t`u social, f`r` s` fiu obligat s`
fiu nepoliticos. |n felul acesta, m-ai scutit de
o gaf`. Am dreptate?

Caroline \l cercet` cu privirea, sperând s`
observe o urm` de ironie pe chipul lui, dar
Judd p`stra o atitudine sobr` [i re]inut`. |n
loc s` izbucneasc` \n râs, ca [i cum el ar fi
f`cut o glum` reu[it`, profesoara r`spunse
sec:

- Da, ai dreptate.
- Foarte bine! exclam` Judd. S` recapi-

tulez ce [tiu despre tine: e[ti divor]at`, nu ai
nici un prieten, ai o carier` universitar`, nu
agreezi lecturile u[oare [i ai o pisic` \n cas`.
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Judd p`rea mul]umit de ceea ce aflase
despre invitata sa care se mir` c` nu [tie mai
nimic despre via]a lui. |nainte ca ea s` aib`
timp s`-l \ntrebe unde locuie[te, el ad`ug`
cu o voce joas`:

- A[ vrea s` ne \ntâlnim din nou. Mâine
sear` am o obliga]ie de familie, dar sâmb`t`
sunt liber. |]i convine?

Caroline avea impresia c` toat`
str`lucirea cerului se adunase \n ochii lui
tulbur`tori. Ce putea r`spunde?

- Spune-mi dac` e[ti de acord.
Profesoara nu [tia dac` era bine s` se

\ntâlneasc` a[a de curând cu fostul ei
student. Emo]ia o \mpiedica s` fie mai
hot`rât`.

- Sâmb`t`? repet` ea \ncurcat`.
Judd \[i retrase mâinile [i-[i sprijini

b`rbia \n podul palmei, continuând s` se
uite \n ochii Carolinei.

- Locuiesc cu familia pân` voi putea s` m`
mut \n casa mea. Sâmb`t` diminea]a trebuie
s` stau cu nepo]elele: Victoria [i Emilia. S-au
obi[nuit s` se joace cu mine [i nu pot s` le
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refuz aceast` pl`cere nevinovat`. |mi plac
copiii [i nu rezist la farmecul lor. Judd f`cu
o pauz` [i dup` alte dou` \mbuc`turi,
ad`ug` pe un ton glume]:

- Voi fi liber dup` ora unsprezece. Vin s`
te iau cu ma[ina. Vom lua prânzul, apoi vom
avea toat` dup`-amiaza la dispozi]ie. O s`
rezerv o mas` pentru cin` la restaurantul
fran]uzesc „La Marcel”. Ai auzit de el?

Caroline d`du afirmativ din cap. Judd
d`dea dovad` de un gust rafinat. Toat`
lumea [tia c` restaurantul fran]uzesc se afla
pe King West, \n apropiere de s`lile de
teatru [i de concert. Era un local cu tradi]ie
[i avea faima unei atmosfere romantice.
Caroline era sigur` c` seara de sâmb`t` va fi
extrem de pl`cut`.

Dup` ce \nghi]i o bucat` de friptur`, Judd
rosti pe un ton jovial:

- Am \nchiriat un apartament [i \nc` nu
l-am mobilat. Dup` masa de prânz, a[ vrea
s` mergem s` arunc`m o privire \n noua
mea locuin]`. }i-a[ fi recunosc`tor dac` m-ai
ajuta s` aleg mobila [i culorile \n care voi
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zugr`vi camerele.
Profesoara observ` c` Judd era serios.

Nu-i f`cuse o invita]ie frivol` [i era v`dit
interesat s` afle p`rerea ei \n privin]a
decor`rii apartamentului.

- Te voi ajuta cu pl`cere s` alegi cele mai
potrivite culori. Dac` vei aprecia gustul meu
\n privin]a mobilierului, \]i voi cere, \n
schimb, un serviciu.

- Nu ai decât s`-mi spui ce dore[ti.
Caroline se \ntreb` ce demon o \ndem-

nase s` fie atât de \ndr`znea]`. Nu sim]ise
pân` atunci nevoia s` fie cochet`. Oare ce
impresie \[i f`cuse Judd despre ea? Nu era
obi[nuit` s` adreseze rug`min]i b`rba]ilor.
Ast`zi, \ns`, era \ntr-o dispozi]ie deosebit`,
deoarece avea chef s` glumeasc` [i s` râd`.
Clipind din gene ca o vedet` de film, ea \l
\ntreb` pe un ton mieros:

- Ce-ai zice s`-mi zugr`ve[ti casa?
Judd se albi la fa]` [i f`cu o mutr`

neajutorat`.
- Cred c` ar fi trebuit s` [tiu ce rug`minte

ai, pentru a putea s` meditez \nainte de a-]i
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da r`spunsul.
Caroline se gândi s` pun` cap`t

\ngrijor`rii lui [i \ncet` cu tachin`rile.
- N-am inten]ionat s` te pun la treab`.

Ceea ce vreau este s`-mi explici mai bine
mi[c`rile pe care Lee mi le-a ar`tat azi. A[
putea s` fac ni[te schi]e care s` m` ajute s`
pricep mai bine ce trebuie s` fac pentru a
m` ap`ra de un eventual agresor. Te-ar
deranja s`-]i imprimi explica]iile pe o caset`?

- Pot s` fac mai mult decât atât. Am
mi[c`rile desenate. }i le voi aduce la
viitoarea [edin]` de antrenament. Este
preferabil s`-]i \nsu[e[ti mi[c`rile pe saltea
decât s` ascul]i sfaturile la casetofon.

Profesoara era iritat` de insisten]a lui
Judd de a fi partenerul ei de antrenament.
Avea impresia c` urm`re[te s`-l acapareze cu
totul?

- Crede-m`, nu vreau s`-]i r`pesc timpul,
se gr`bi ea s`-l fac` s` \n]eleag` c` nu are
inten]ia s`-l vad` a[a de des. Sunt sigur` c`
exist` c`r]i [i casete video cu exerci]iile de
ap`rare pe care le voi \nv`]a la cursurile lui
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Bob. |mi amintesc c` el a men]ionat faptul
c` \n urm` cu câ]iva ani, a]i fost parteneri de
\ntrecere [i ai citit mai multe c`r]i, nu-i a[a?
Ceea ce m` intereseaz` este s` fac rost de un
curs de baz` care s` cuprind` exerci]iile de
autoap`rare. Nu pot s` \n]eleg mi[c`rile f`r`
s` le studiez. N-am f`cut sport ca tine [i nu
[tiu...

- Caroline, opre[te-te, o \ntrerupse Judd.
M-am oferit s` te ajut s` \nve]i mi[c`rile de
ap`rare, \n schimbul ajutorului pe care mi-l
vei da la decorarea apartamentului. Nu v`d
de ce te enervezi.

Judd \ntinse bra]ul [i o mângâie tandru
pe mân`. Profesoara se uita \n ochii lui
alba[tri [i avu impresia c` viseaz`.
Dezmierd`rile lui erau ginga[e [i
lini[titoare. Caroline \[i plec` privirea
asupra mâinilor lui \mpreunate, imaginân-
du-[i c` mângâierile lui pe pielea ei i-ar
stârni fiori de pl`cere. Când \[i \n`l]` capul,
\[i d`du seama c` fostul ei student \i citise
gândurile mai repede decât [i-ar fi putut
imagina.
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C`utând s`-[i domine emo]iile,
profesoara articul` \n [oapt`:

- Nici nu te cunosc. Nu [tiu nimic despre
tine.

Judd o ]intui cu privirea lui tulbur`toare
[i murmur` blând:

- Vei afla cu siguran]` cine sunt. |]i voi
dezv`lui totul despre mine. Chiar [i
secretele cele mai intime.

Caroline ar fi fost \ncântat` s` fie
confidenta lui, f`r` s`-i \ntoarc` \ncrederea.
Era curioas` s` afle secretele unui b`rbat
seduc`tor. Ce femeie nu ar accepta s` aud`
confesiunile unui cuceritor? Profesoara \[i
\nchipui c` va fi martora unor pove[ti
minunate de dragoste. Avea dreptul s`
cunoasc` via]a particular` a lui Judd? Putea
el s` aib` \ncredere \n discre]ia ei? Ce pl`cut
ar fi s` redevin` \ndrum`toarea lui, a[a cum
fusese \n urm` cu zece ani. Se maturizase el
de atunci, \ncât nu mai avea nevoie de
sfaturile ei?

Caroline tres`ri, speriat` de puterea
imagina]iei sale care o purtase, pentru
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câteva clipe, pe t`râmul basmelor. Realitatea
era cu totul alta [i profesoara \[i impuse s`
fie mai calm`. Retr`gându-[i mâna, ea se uit`
la ceas [i exclam`:

- S-a f`cut târziu! Trebuie s` m` duc
acas`. Am de preg`tit materialele didactice
pentru mâine [i vreau s` termin de corectat
lucr`rile studen]ilor. |n plus, pisica este
fl`mând`.

Judd d`du \n]eleg`tor din cap,
remarcând cât de agitat` era invitata sa.
Zâmbindu-i \mp`ciuitor, el zise:

- Voi cere imediat nota de plat`.

* * *

Cei doi ie[ir` din restaurant [i se \ndrep-
tar` spre garajul aflat pe strada Kensington.
Judd se gândea c` \ntâlnirea cu fosta lui
profesoar` fusese plin` de surprize. Cina
contribuise la apropierea dintre ei, chiar
dac` mai existau unele secrete. De pild`, ea
nu-i va dest`inui c` este fosta lui profesoar`.
Nici el nu \ndr`znise s`-i spun` c` este

74



faimosul scriitor pe care ea \l ura din pricin`
c` volumele lui \l determinaser` pe Jeff s`
plece \n nordul ]`rii. Amândoi se purtaser`
ca ni[te personaje din c`r]ile lui, dar
Blackburn era con[tient c` rela]ia dintre ei
nu va avea sor]i de reu[it`, dac` ei nu-[i vor
face confesiuni sincere.

Pe de alt` parte, atmosfera intim` de la
restaurant contribuise mult la dep`[irea
reticen]elor pe care Caroline le avusese fa]`
de invita]ia lui nea[teptat`. De data aceasta,
\[i spuse Blackburn, nu va mai avea ocazia de
a \ncerca s` devin` prietenul ei. |n urm` cu
zece ani, fusese timid [i nu \ndr`znise s`-i
propun` acest lucru, dar lucrurile se schim-
baser` [i el nu mai era un tân`r ne[tiutor.
Experien]a de via]` \i oferea avantajul de a
[ti cum s` se comporte cu o femeie
atr`g`toare [i inteligent`. Acum nu mai avea
nici un complex de inferioritate.

Vântul se \nte]ise [i Caroline \ncepu s`
tremure. Judd \[i petrecu bra]ul pe dup`
umerii ei, tr`gând-o u[or spre el. Profesoara
tres`ri, dar nu se \mpotrivi. Frigul era
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p`trunz`tor iar gestul \nso]itorului \i
dovedea grija pe care acesta o avea fa]` de
ea. Ce bine era s` \nfrunte vântul al`turi de
un b`rbat puternic [i tandru.

Peste câteva minute, la etajul al treilea al
garajului, Caroline zise, oprindu-se \n
dreptul unei ma[ini Volvo, ro[ie:

- Aceasta este ma[ina mea.
Profesoara era pu]in stânjenit`, deoarece

ma[ina nu fusese sp`lat` [i putea s`-l impre-
sioneze nepl`cut pe Judd. Acesta nu d`du
nici o aten]ie aspectului ne\ngrijit al ma[inii,
continuând s-o ]in` pe Caroline lipit` de
trupul lui. Profesoara c`ut` cheile \n po[et`
[i deschise portiera. Judd puse mâna pe
clan]`, [i uitându-se \n ochii Carolinei,
murmur`:

- S` fii prudent`. Z`pada este alunecoas`.
Profesoara d`du din cap, jenat` de

apropierea lui.
- Pe sâmb`t`, ad`ug` Judd pe un ton

blând.
- Pe sâmb`t`, spuse Caroline, tulburat`.
- Pân` atunci... [opti Judd, aplecându-se.
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Caroline \nchise ochii, a[teptând s` fie
s`rutat`. Respira]ia lui fierbinte \i mângâie
obrajii, iar canadiana lui se frec` de jacheta
ei. Mâna lui \i mângâie p`rul auriu [i pielea
fin` de la ceaf`, stârnindu-i fiori de pl`cere.
Buzele lui \i atinser` obrazul \ntr-o s`rutare
scurt`, ginga[`. Caroline avea impresia c` se
afl` \ntr-o camer` c`lduroas` [i cochet`,
departe de atmosfera banal` dintr-un garaj
public. Era atât de bine s` fie s`rutat` de un
b`rbat seduc`tor [i tandru, chiar dac` se afla
\ntr-un loc public [i cel care o dezmierda,
era aproape un necunoscut.

- La revedere. Noapte bun`, \i ur` Judd,
f`cându-i loc s` se strecoare \n ma[in`. N-a[
vrea s-o fac s` sufere pe pisicu]a care te
a[teapt` s`-i dai de mâncare.

Caroline deschise ochii [i remarc`
blânde]ea din privirea lui. Judd se retrase
câ]iva pa[i, permi]ându-i profesoarei s` se
a[eze la volan, apoi a[tept` lini[tit ca ea s`
porneasc` motorul. Cu mâinile \n buzunare
[i având un aer nep`s`tor, Judd se \ndrept`
spre ie[ire.
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Profesoara ajunse repede acas`. Pisica
\ncepu s` miorl`ie de foame. Dup` ce-i d`du
de mâncare, Caroline se schimb` de haine [i
lu` loc la biroul din sufragerie, lucrând câte-
va ore, \nainte de a se duce la culcare.

Se f`cu târziu când se hot`r\ s` se arunce
\n pat. De[i era obosit`, nu avea somn.
Gândurile i se \ndreptau spre Judd.
Niciodat` nu fusese atât de impresionat` de
un b`rbat ca \n seara aceasta. Nu fusese
tulburat` de mângâierile fostului ei so] [i nu
se sim]ise stânjenit` de privirile lui.

Blackburn era un b`rbat chipe[ [i [tia s`
r`scoleasc` inimile femeilor. Nici un b`rbat
n-o f`cuse s` se simt` dorit` cu o asemenea
intensitate. Era fascinat` de tr`s`turile lui
frumoase, [i nu reu[ea s`-[i explice starea de
nelini[te care o cuprinsese \n ultimele ore.

Firea ei echilibrat` nu se putea \mp`ca
deloc cu emo]iile intense care o \mpiedicau s`
se concentreze asupra problemelor de la fac-
ultate. Caroline avea impresia c` este \ntr-o
barc` pe un râu vijelios, f`r` vest` de salvare
[i f`r` vâsle. Pericolele [i aventura riscant`
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nu se potriveau cu dorin]a ei de a fi ocrotit`
[i de a se afla \n siguran]` \n orice c`l`torie.
Judd fusese galant [i spiritual, dar ea avea
nevoie de lini[te, nu de o rela]ie agitat` [i
trec`toare. Nu mai avea vârsta când impul-
surile emo]ionale sunt mai puternice decât
dorin]a. O femeie matur` ca ea dorea s` fie
\nconjurat` de tandre]e. Va trebui s`-[i
analizeze cu grij` sentimentele, \nainte de a
l`sa ca pasiunea s`-i \ntunece ra]iunea.

* * *

Vineri dup`-amiaz`, când p`r`si biroul de
la universitate, Caroline era hot`rât` s` fie
mai echilibrat` [i s` nu se lase \n voia
pasiunii. Numai o femeie exaltat` ar fi \n stare
s` mizeze totul pe sentimente, riscând s`-[i
piard` demnitatea din pricina unui b`rbat,
pentru c` acesta i-a f`cut inima s`-i bat` mai
repede. |n zilele noastre, orice femeie care se
las` condus` de instincte, va sfâr[i prin a fi
trist` [i p`r`sit`. Nu era cazul cu ea! Avea
destul` experien]` [i minte pentru a nu se
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l`sa sedus` de un b`rbat chipe[. Hot`rârea ei
era definitiv` [i i-o va comunica lui Judd,
dându-i acestuia un r`gaz pentru a medita la
natura rela]iei dintre ei. Dac` el nu va fi de
acord cu p`rerea ei, atunci nu se vor mai
vedea niciodat`.

|nainte de a se duce acas`, profesoara f`cu
cump`r`turi la un magazin din apropiere.
Trebuia s` fac` provizii pentru pisica ei, mai
ales c` \n ziua urm`toare o va l`sa singur`.
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Capitolul  5

Sâmb`t` diminea]a, soneria ]ârâi la ora
unsprezece [i jum`tate [i inima Carolinei
zvâcni speriat`. |ndreptându-se spre u[`,
profesoara \[i spuse c` trebuie s`-[i p`streze
calmul. Tr`gându-[i r`suflarea, ea se opri \n
hol. Soneria se auzi din nou. Caroline nu
reu[ea s`-[i st`pâneasc` emo]iile puternice,
dar trebuia s` deschid` u[a, altfel Judd ar
\nghe]a sau ar putea pleca.

Când ap`s` pe clan]`, profesoara se
\ntreb` dac` Blackburn \i va produce aceea[i
tulburare ca \n momentul când \l z`rise \n
sala de gimnastic` a lui Bob. Trupul solid al
musafirului se deta[a pe cerul senin.
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Zâmbetul lui cald avu acela[i efect asupra
gazdei care sim]i un fior pe [ira spin`rii.
Ochii lui aveau o lucire [`galnic`.

Aerul rece o izbi \n fa]` pe Caroline care
spuse:

- Intr` câteva clipe s` te \nc`lze[ti. |ntr-un
minut sunt gata. Trebuie s`-mi iau numai
jacheta de lân`.

Judd \[i cur`]` z`pada de pe cizme [i p`[i
\n apartament. Caroline avea din nou
aceea[i senza]ie de disconfort pe care o
\ncerca de câteva zile, când fostul ei student
era aproape de ea. O mole[eal` ciudat` o
\nv`lui, sl`bindu-i toat` voin]a. |i era ciud`
c` farmecul lui Judd \i d`duse planurile
peste cap. De ce trebuia s` se poarte ca o
adolescent`? Ce resorturi secrete o
\mpingeau s` fie zâmbitoare [i provoca-
toare? |n definitiv, \[i zise Caroline,
privindu-l pe vizitatorul ei \n ochi, de ce s`
nu profite de pl`cerile vie]ii?

Ghicindu-i parc` gândurile, Judd
murmur` \ncântat de efectul pe care-l avea
asupra ei:
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- Caroline, ai vreo re]inere s` te \ntâlne[ti
cu mine?

Remarca lui \i reaminti Carolinei cum se
purtau colegii când o invitau s` ia masa \n
ora[. Politico[i [i amabili, ei \i cereau permi-
siunea pentru orice \mbr`]i[are sau
s`rutare, devenind excesiv de plictico[i [i de
protocolari. Caroline scutur` din cap,
alungând amintirile nepl`cute. De dou` zile,
tr`ia \ntr-o stare de nelini[te [i de
fr`mântare. Nici un b`rbat nu-i r`scolise
sufletul cum o f`cuse Judd. Ar fi vrut s`-i
m`rturiseasc` dorin]a ei de a face dragoste
cu el, dar era atât de z`p`cit`, \ncât \ntre-
barea lui o lu` pe nea[teptate. Caroline nu
putea s`-[i deschid` buzele pentru a
r`spunde cu calm c` este o femeie matur`
de treizeci [i ceva de ani, care [tie ce vrea \n
compania unui b`rbat. |n loc s` fie calm` [i
hot`rât`, se purta ca o feti[can` de cinci-
sprezece ani, la prima \ntâlnire cu un b`iat!

Era din nou lipsit` de curaj! Nu era de
mirare c` bietul Jeff Yates se s`turase de ea,
p`r`sind-o pentru mirajul naturii s`lbatice.
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Fostul ei so] nu o f`cuse niciodat` s`
tremure \n halul `sta, fiindu-i \n primul rând
protector [i prieten [i mai pu]in partener de
iubire. El \i d`duse \ncredere \n ea pân` \n
momentul când o anun]ase c` vrea s`
divor]eze. Abia acum \n]elegea Caroline c`
el n-o atr`sese ca b`rbat, ci mai mult ca un
confident al planurilor [i al realiz`rilor ei
profesionale. Tr`ise al`turi de un om cu
care nu \mp`rt`[ise decât rutina cotidian`.
Fusese singur` [i ne\n]eleas`. Concluzia
aceasta \i produse am`r`ciune. S`rmanul
Jeff! Nu-i de mirare c` el plecase \n Nordul
\nghe]at, pentru a-[i realiza visele din
copil`rie. Ea nu-i oferise o dragoste \n stare
s`-l ]in` aproape pân` la moarte. Jeff \[i
d`duse seama c` \nsur`toarea nu-i oferise
c`ldura unui c`min adev`rat.

- Caroline, s-a \ntâmplat ceva? Nu te sim]i
bine? Parc` ai c`zut \n trans`.

Vocea lui Judd se auzea de departe.
Profesoara clipi din ochi, având impresia c`
se treze[te dintr-un co[mar.

Musafirul se uita \ngrijorat la ea, ne[tiind
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ce ar fi putut s-o impresioneze atât de
puternic.

- M` simt bine, mul]umesc. M`
gândeam... scuz`-m`, dar...

Judd se \ntreb` u[urat dac` prezen]a lui \i
amintise profesoarei de influen]a pe care
romancierul Thomas Black o avusese asupra
so]ului ei. Dac` gazda va \ncepe s`-i
povesteasc` drama pe care o tr`ise \n
momentul divor]ului, atunci \[i va cere
iertare [i, pretextând c` a uitat de o
problem` urgent`, va pleca imediat din
aceast` cas`.

Caroline ad`ug` cu voce spart`:
- Te rog s` m` ier]i, dar uneori sunt

preocupat` de o idee care nu-mi iese din
minte. Studen]ii mei se amuz` când observ`
c` sunt cu gândul aiurea, crezând c` m`
fr`mânt din pricina unor necazuri. De fapt,
\n aceste momente, eu caut s` rezolv
problemele mele mai dificile care au ap`rut
la orele mele. Par distrat`, dar nu m` gân-
desc decât la chestiuni grave.

Profesoara \i adres` un surâs oaspetelui,
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sperând c` el nu o va \ntreba ce probleme
grele are de rezolvat, deoarece \n acele
momente era tulburat` numai de prezen]a
lui. Dac` emo]iile fuseser` atât de intense
chiar din momentul când \l v`zuse pe Judd,
ce se va petrece cu ea \n cursul zilei?

Spre u[urarea ei, acesta \i declar` pe un
ton voios:

- {i mie mi se \ntâmpl` s` m` gândesc la
mai multe lucruri \n acela[i timp, dar, de
obicei, sunt singur [i nu deranjez pe nimeni.
A[ vrea s` [tiu, totu[i, dac` \ntâlnirea cu
mine te deranjeaz`.

- Sunt \ncântat` c` pot s` te ajut. Putem
vizita toate magazinele din ora[. Nu m`
plictisesc \n compania ta.

Judd râse satisf`cut [i profesoara avu
impresia c` el anticipase deja scena când ei
vor face dragoste. Blackburn lu` jacheta ei
din cuier [i i-o \nf`[ur` \n jurul umerilor.
Caroline \[i aminti c` ultima dat`, un
chelner o ajutase s`-[i pun` jacheta
c`lduroas`. De data aceasta, degetele lui
Judd \i stârneau senza]ii ciudate [i pl`cute.
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Mai \ntâi la umeri, apoi la ceaf`, când el \i
d`du pe spate pletele blonde. Ce p`cat c`
b`rba]ii - \[i spuse Caroline - nu sunt la fel
de galan]i ca oaspetele ei. Era atât de bine s`
fie mângâiat`, chiar [i numai \n treac`t, de
mâinile lui mari [i totu[i atât de delicate. De
ce femeile nu-i \ncurajeaz` pe b`rba]i s` le
ajute la \mbr`catul jachetelor sau al
mantourilor?

- Unde este pisica? se interes` Judd,
rotindu-[i privirea \n hol

Caroline o chem` pe Shoo care nu
\ntârzie s` apar` din sufragerie. Pisica era
alb`, cu blan` deas`.

- Shoo \mi iart` \ntârzierea dac`-i dau s`
m`nânce ceea ce-i place.

Judd mângâie pisica pe spate [i aceasta
\ncepu s` toarc`.

- Este foarte blând` [i dr`gu]`.
- Mul]umesc, zise profesoara, \ncheindu-[i

nasturii de la jachet`.
Judd se uit` la ceas [i zise:
- S` ne gr`bim. Victoria mi-a spus c`

dup`-amiaz` magazinele sunt aglomerate.
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- |mi iau ghetele din dulap [i putem
merge, spuse Caroline.

|n timp ce se \nc`l]a, ea se interes`:
- Care dintre fra]i este mai mare?
Judd preciz`, uitându-se la tablourile din

hol:
- Victoria este cea mai mare, iar Emilia

este cea mai tân`r`. Ai fra]i?
- Nu.
- Este bine s` ai un frate sau o sor` cu

care s` te sf`tuie[ti. Nu te sim]i singur`?
- Uneori, recunoscu profesoara. Am fost

un copil r`sf`]at. M-am sim]it bine, fiind \n
centrul aten]iei tuturor.

Caroline \[i d`du seama c`, de fapt, fu-
sese singur` chiar [i m`ritat`. |ntreb`rile lui
Blackburn o puneau \ntr-o situa]ie delicat`,
fiindc` trecutul nu-i oferise momente de
satisfac]ie. Dusese o existen]` monoton` [i
lini[tit`. Ceea ce o interesa cel mai mult, era
s` fie o bun` profesoar`. Acum avea prilejul
s` se distreze [i s` se bucure de via]`.

Uitându-se pe fereastr` la soarele care
str`lucea pe cer, la porumbeii care se roteau
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\n aer [i la oamenii care se plimbau pe
trotuar, Caroline \[i zise c` trebuie s` profite
de aceast` zi minunat` de iarn`. Era \n
compania unui b`rbat seduc`tor [i avea
toat` dup`-amiaza la dispozi]ie. Va avea timp
s` mediteze la trecutul ei sau s`-[i rezolve
problemele curente.

|n fa]a casei se aflau patru camionete cu
reclame privind diferite m`furi, iar pe
cealalt` parte a str`zii alte dou` ma[ini
l`udau produsele unor firme renumite.
Toronto avea mai multe vehicule cu patru
ro]i decât \ntreaga provincie Ontario, se
gândi Caroline. Oare care dintre ele \i
apar]ineau lui Judd? Acesta o ]inea de bra],
conducând-o spre o ma[in` ro[ie cu bare [i
ro]i enorme.

- Ai o ma[in` dr`gu]`, remarc`
profesoara.

El deschise portiera [i o ajut` pe Caroline
s` se a[eze pe scaunul din dreapta, apoi se
urc` la volan. |n timp ce ma[ina se \nscrise
\n trafic, Caroline \l \ntreb` pe fostul ei
student:
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- Ce ai f`cut \n ultimii zece ani?
- Am locuit \n Toronto câ]iva ani, mi-am

luat licen]a [i m-am mutat \n apropiere de
Vancouver. Am stat acolo aproape [apte ani.

- Nu te-ai plictisit?
- Am stat \ntr-o vil` \nconjurat` de

verdea]`. Era lini[te [i am putut lucra cu
spor.

- De ce te-ai \ntors la Toronto?
- Tat`l meu a avut un atac de inim` acum

dou` luni [i mi-am zis c` a venit vremea s`
m` \ntorc acas`.

- Ai renun]at la slujba de la Vancouver?
Judd t`cu, spre surprinderea profesoarei

care avu impresia c` \ntrebarea ei \l
deranjase. El era atent la circula]ie,
\ndreptând ma[ina spre magazinele care se
aflau pe str`zile Cumberland [i Yorkville. De
ce nu-i d`duse explica]ii legate de munca
lui? Caroline \[i reaminti c` el ezitase [i joi
seara, ferindu-se s`-i dea am`nunte privind
slujba lui.

Ma[ina se opri la semafor [i Judd avu
timp s` se \ntoarc` spre profesoar`, dar de
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data asta nu spuse nimic. Caroline era sigur`
c` el se gânde[te la r`spuns, nefiind dispus
s`-i spun` cu ce se ocup`.

Când ap`ru lumina verde, Judd acceler`
[i coti pe strada comercial`, având grij` s`
nu dea peste cump`r`torii \mbr`ca]i \n
bl`nuri sau jachete sport, care ie[eau din
magazinele cu vitrine mari.

- La Vancouver am fost un fel de consilier.
Am putut s` lucrez acas` [i am folosit tele-
fonul [i faxul când trebuia s` iau leg`tura cu
firma.

Caroline se mir`, deoarece consilierii de
genul lui nu câ[tigau a[a de mult \ncât s`-[i
permit` s` munceasc` la domiciliul lor.

- Ce fel de consilier?
- |n domeniul literar, zise Judd, aruncând

o privire rapid` spre pasagera din dreapta
sa. Am predat pu]in tehnica de redactare a
unei compozi]ii artistice.

Caroline considera c` modestia lui nu era
justificat`. Dac` ar fi fost specialist \n cine
[tie ce domeniu obscur, jena lui de a-i
dezv`lui cu ce se ocup` ar fi fost mai u[or de
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\n]eles. Profesoara nu era mai pu]in impre-
sionat` de Judd, care continua s-o fascineze.
Preocup`rile lui literare nu o surprinser`.
Fusese un student bine preg`tit, care avea
\ntotdeauna \ntreb`ri interesante [i
interven]ii inteligente. Cât de sfio[i devin
b`rba]ii când este vorba despre profesia lor!
Caroline \i surâse cu c`ldur`, \ncercând s`-l
\ncurajeze pe fostul ei student care trebuia
s` dea dovad` de mai mult` \ncredere \n
talentul lui. Cum va reac]iona când va afla c`
ea este fosta lui profesoar`?

* * *

Peste patru ore, Judd ie[ea cu ma[ina din
garajul acoperit, \ndreptându-se spre casa
Carolinei, mul]umit de ajutorul primit la
alegerea mobilierului [i a materialelor
pentru decorarea apartamentului.
A[tept`rile sale fuseser` \ntrecute de
\nso]itoarea lui care se dovedise a fi istea]`,
curioas`, amabil`, priceput` [i dotat` cu
bun-gust. Judd era surprins de vitalitatea ei,
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mai ales c` vârsta pe care o avea l-ar fi
\ndemnat s` cread` c` este o fiin]` retras` [i
f`r` haz. Nici acum nu reu[ise s` afle
motivul pentru care ea \i ascunsese identi-
tatea, de[i ar fi putut s` se intereseze la
secretariatul universit`]ii dac` fosta lui
profesoar` continua s` predea engleza.
Oricum, era un capriciu feminin care nu-l
mira, deoarece [i sora lui, Victoria, obi[nuia
s` spun` c` era mai tân`r` decât el! Cel mai
bine era s` a[tepte ca ea s`-i dezv`luie
adev`rul. Atunci \i va spune c` a [tiut de la
\nceput cu cine are de-a face [i totul se va
sfâr[i cu zâmbete [i glume. Rela]ia lor nu va
avea de suferit pentru o cochet`rie
feminin`. Dac` nu ar fi enigmatice, femeile
[i-ar pierde farmecul [i n-ar mai subjuga
inimile b`rba]ilor.

Judd se uit` pe furi[ la Caroline care avea
o expresie meditativ`. Era evident c`
privirea ei absent` tr`da o \ncordare a min]ii
[i o fr`mântare l`untric`. Ce minunat ar fi
dac` ea s-ar gândi la el! Poate c` antrena-
mentul pe care-l vor face pentru
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des`vâr[irea mi[c`rilor de autoap`rare \l va
ajuta s` se apropie mai mult de profesoara
de englez`. Judd voia s` fie prietenul ei.
Ardea de dorin]a de a o s`ruta [i de a o
mângâia. |[i \nchipuise cât de fierbinte este
ea, \n ciuda aparen]ei de r`ceal` [i de
indiferen]`. Dac` ar face dragoste, ar putea
s`-i trezeasc` flac`ra pasiunii [i ea ar geme
de pl`cere. Judd avea r`bdare [i a[tepta
clipa când Caroline \i va spune c` este
dispus` s`-i cedeze.

„Nu, nu este bine”, \[i spuse Judd \n
sinea sa. Dac` profesoara este o femeie cu o
personalitate puternic`, atunci ar putea s`-l
domine, impunându-[i voin]a \n orice
\mprejurare. El avea senza]ia c` autoritatea
Carolinei ar fi greu de suportat. Perspectiva
de a fi condus de o femeie nu-l \ncânta
absolut deloc.

- Când putem s` ne antren`m? \l \ntreb`
Caroline.

- Chiar acum, r`spunse Judd. Nu putem
amâna exerci]iile. Agresorii nu vor renun]a
la tâlh`rie, chiar dac` vei ]ipa. Trebuie s` fii
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preg`tit` \n orice moment s` te aperi cu
for]ele tale. |n lift, pe sc`ri, \n parc`ri, \n
orice loc, chiar [i \n parc po]i fi atacat` de
r`uf`c`tori.

- De aceea m-am \nscris la cursurile lui
Lee, spuse Caroline, re]inându-[i un suspin.
Vecina mea a fost agresat` \n plin` zi, pe
când se plimba prin parc. Un individ s-a
n`pustit asupra ei [i a lovit-o, doborând-o la
p`mânt, apoi i-a luat po[eta [i a disp`rut.
Ceea ce m-a \nsp`imântat a fost faptul c` \n
ziua aceea stabilisem s` m` \ntâlnesc cu
vecina mea \n parc, dar am \ntârziat la
cump`r`turi. A[ fi putut fi eu victima
r`uf`c`torului, pe care l-am v`zut fugind cu
po[eta \n mân`.

Ma[ina se opri \n dreptul casei Carolinei
[i cei doi intrar` \n apartamentul cald [i
primitor. Judd se a[ez` pe canapeaua din
sufragerie, iar ea se duse \n dormitor s` se
schimbe pentru [edin]a de antrenament.
Peste câteva minute reveni \mbr`cat` \n
pantaloni [i tricou.

- Vom \ncepe prin a repeta exerci]iile
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ar`tate de Bob, pe urm` \]i voi ar`ta câteva
figuri de ap`rare când e[ti atacat` pe strad`.

- Nu cred c` voi putea \nv`]a atâtea
lucruri noi, se plânse Caroline.

Judd o prinse brusc de bra], \ncât profe-
soara nu avu timp s` reac]ioneze. Degetele
lui o strângeau cu putere, astfel c` eforturile
ei de a sc`pa din strânsoare se dovedir`
zadarnice. Caroline \l privea neputincioas`,
nefiind \n stare s` fac` vreo mi[care. Câteva
momente cei doi se privir` \n t`cere.
Respira]ia lui fierbinte \i mângâia pielea fin` a
gâtului. Profesoara se gândea c` pozi]ia aceas-
ta \i permitea totu[i s` fie aproape de el.

Pe nea[teptate, Judd zâmbi.
- Am s`-]i ar`t cum s` scapi de aceast`

strânsoare. |ntorcându-i capul, el ad`ug`:
Trebuie s` m` love[ti cu mâna liber` \n
maxilar.

Caroline nu \ndr`znea s`-l loveasc`, dar
el insist`:

- Love[te-m`!
Profesoara ridic` mâna, dar Judd o

imobiliz` cât ai clipi din ochi.
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- Acum s` relu`m exerci]iile, dar \ntr-un
ritm mai lent.

Caroline se concentr` asupra mi[c`rilor
pe care trebuia s` le fac` [i reu[i s`-l
mul]umeasc`. Explica]iile lui erau u[or de
\n]eles [i ea se str`duia s` execute cât mai
bine comenzile clare [i simple. Din când \n
când, cei doi se opreau pentru a-[i trage
r`suflarea, dar reveneau bucuro[i la
executarea mi[c`rilor de ap`rare.

- Foarte bine, o \ncuraja Judd pe Caroline
când aceasta devenea rapid` [i precis` \n
lovituri. Acum vom exersa o alt` mi[care. S`
presupunem c` mergi pe strad`, uitându-te
la vitrinele magazinelor. Eu te atac pe la
spate [i te apuc de um`r. |n acest moment,
trebuie s` te \ntorci fulger`tor [i s` m`
love[ti \n gât. Ai \n]eles?

Caroline d`du din cap [i se dep`rt` la
câ]iva pa[i de Judd. Acesta o prinse de um`r
[i profesoara \n loc s` se r`suceasc` spre
dreapta, se \ntoarse spre stânga, lipindu-se
de pieptul lui.

- Oh! Am gre[it mi[carea, se scuz` ea.

97



- Nu trebuie s` ezi]i, o sf`tui Judd. Dac`
nu e[ti st`pân` pe for]ele tale, agresorul te
va dobor\ la p`mânt.

Caroline gâfâia [i nu se \ncumet` s`
protesteze. Blackburn era serios [i se
str`duia s-o \nve]e cât mai bine cum s`-l
descurajeze pe agresor.

- |nc` o dat`. Fii atent`!
Judd avea r`bdare [i relu` exerci]iile de

câte ori avea nevoie Caroline ca s`-[i
\nsu[easc` mi[c`rile de ap`rare. Când
degetele lui \i atinser` trupul, ea sim]i fiori
de pl`cere, chiar dac` \[i spunea c` acest
contact era \ntâmpl`tor. Când el o prindea
\n bra]e, ea tremura u[or, sim]ind t`ria
trupului lui. Sfârcurile sânilor se \nt`rir` sub
bluza mulat` pe bust. |n loc s` se simt`
agresat`, profesoara avea impresia c` este
\mbr`]i[at` de un \ndr`gostit p`tima[, [i nu
dorea s` se \ndep`rteze de la pieptul lui.

- Vom face o pauz`, spuse Judd dup` o
or` de efort intens. |]i voi explica alte
exerci]ii de ap`rare. Dac` vei fi atacat` din
fa]`, trebuie s` ridici mâinile [i s` m` love[ti
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\n ochi. Cât timp agresorul este orbit, s` fugi
[i s` ceri ajutor. Putem \ncepe?

- Da, zise Caroline, care nu reu[i s` se
apere [i nimeri din nou \n bra]ele lui Judd.

Ridicând capul, surâse [i ridic` din
umeri.

- N-am putut s` m` concentrez, se
dezvinov`]i ea.

El \i \ntoarse zâmbetul [i o s`rut` u[or pe
frunte. Caroline sim]i o emo]ie adânc`,
ne\ndr`znind s` se mi[te. C`ldura trupului
lui era pl`cut`. Profesoara auzea zgomotul
ma[inilor care treceau pe strad`, tic`itul
pendulei din hol [i b`t`ile inimii. Avea
senza]ia c` p`mântul se rote[te mai \ncet.
Când Judd se retrase cu un pas, totul reveni
la normal. Mi[carea pe care trebuia s-o fac`
era s` pareze lovitura prin prinderea
bra]ului agresorului. Caroline re[i s`-l
imobilizeze pe Judd care exclam` satisf`cut:

- M` bucur c` ai prins tehnica de
autoap`rare! Pentru azi ajunge cât am
repetat. |]i dau un sfat: s` nu consideri c` [tii
s` te aperi. Trebuie s` exers`m mai mult
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pentru a-]i \nsu[i toate mi[c`rile.
Profesoara era \ncântat` de ceea ce

reu[ise s` \nve]e.
- La [apte [i jum`tate voi reveni s` te iau

la cin`. Dup` mas`, ne vom duce la un club
unde vom dansa.

Caroline d`du din cap [i-l conduse pe
musafir \n hol. Pisica se \ncurc` \n picioarele
lui Judd, care se opri [i o mângâie pe spate,
apoi o lu` \n bra]e. Shoo \ncepu s` toarc`.

Profesoara \ntinse mâna pentru a
\ndep`rta firele de p`r albe r`mase pe haina
musafirului care \[i lu` la revedere, \ndrep-
tându-se spre ma[ina parcat` lâng` trotuar.

Caroline \l urm`ri cu privirea pe fereastr`
pân` când automobilul coti la intersec]ie,
apoi lu` pisica \n bra]e, murmurând:

- |]i plac mângâierile, draga mea, nu-i a[a?
S` sper`m c` oaspetele nostru va veni mai
des pe la noi.

Profesoara [tia c` Judd a[tepta ca ea s`-i
spun` cine este chiar \n seara aceea.

* * *
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Trecuse de miezul nop]ii când Judd opri
ma[ina \n dreptul casei Carolinei. Seara
fusese minunat`. El alesese un local luxos
iar mâncarea fusese gustoas`. Caroline se
distrase foarte bine la club, admirând
talentul partenerului ei care se dovedise a fi
un bun dansator. 

Judd glumise [i o f`cuse s` râd`, iar când
dansase \i sim]ise t`ria trupului. Fostul ei
student era un b`rbat spiritual [i tandru, iar
privirea lui o tulburase profund.

Judd o cuprinse cu bra]ul pe dup` umeri,
conducând-o pân` la u[`. Nu se a[teptase ca
profesoara s`-l invite s` doarm` la ea, dar
voia s-o s`rute la desp`r]ire, f`când-o s` se
gândeasc` la el mult timp dup` plecarea lui.
Era sigur de farmecul s`u irezistibil.

Caroline \i sim]ea c`ldura corpului [i
când se opri \n dreptul u[ii, Judd o r`suci
pu]in, astfel c` sânul ei \i atinse pieptul. El
tres`ri [i o privi \n ochi. Profesoara \i admir`
tr`s`turile regulate, \ntrebându-se dac`
aten]ia pe care i-o acordase fusese un semn
al atrac]iei pe care o exercitase asupra lui.
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Toat` seara se gândise c` atmosfera destins`
care exista \ntre ei era preludiul unei
leg`turi mai strânse.

- Nu vrei s` intri pentru câteva minute? \l
\ntreb` ea, ca un ecou la dorin]ele lui neros-
tite. Te invit la o cea[c` de cafea f`r` cofein`,
sau la un pahar de vin.

Ezitarea din vocea ei \l descump`ni pu]in
pe Judd, ne[tiind dac` invita]ia era sincer`
sau numai formal`.

- O cea[c` de cafea mi-ar prinde bine.
Caroline \i adres` un surâs [i el \n]elese c`

alesese b`utura potrivit`, de[i nu se omora
prea mult dup` cafea. Ceea ce dorea \n acel
moment, era s` guste savoarea gurii fostei
sale profesoare. Prilejul se ivi imediat ce
gazda deschise u[a. Cei doi se aflau \n holul
casei când Judd o ajut` pe Caroline s`-[i dea
jos mantoul, desf`cându-i nasturii f`r` s` se
gr`beasc`, l`sându-[i degetele s-o ating` pe
rochia mulat` pe trupul ei. Parfumul pielii
delicate \l \nv`luia ca un nor pufos.
Genunchii lui \i atinser` picioarele [i
Caroline tres`ri. Obrajii i se \mbujorar`.
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Judd sim]i nevoia s-o \mbr`]i[eze [i s-o
mângâie. Mu[chii i se \ncordar`, iar respi-
ra]ia lui deveni sacadat`. Cu greu reu[i s`-[i
st`pâneasc` impulsul de a o lua \n bra]e.

Profesoara \[i \n`l]` capul [i murmur`
numele lui \n timp ce bra]ele ei se \ncol`cir`
\n jurul gâtului lui. Judd \i pecetlui buzele
cu un s`rut, iar mâinile lui \i cuprinser`
talia. Rochia neagr` era m`t`soas` [i
trasmitea c`ldura trupului suplu. S`rutarea
era dulce ca mierea, a[a cum \[i imaginase
Judd.

Gura lui alunec` pân` la lobul urechii ei
pe care-l s`rut` cu ging`[ie. Caroline scoase
un suspin [i se lipi de trupul lui. Judd
murmur` câteva cuvinte de alint [i o s`rut`
din nou pe gur`, de data asta mai ap`sat,
\mpingând-o pe Caroline spre perete.

Profesoara f`cu o mi[care rapid` [i sc`p`
din strânsoarea bra]elor lui. El se uit` la ea,
nedumerit.

- Judd, \mi pare r`u, [opti Caroline
gâfâind. Nu... nu pot...

Câteva lacrimi ap`rur` \n ochii ei.
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- Trebuie s`-]i m`rturisesc ceva \nainte
de... Judd, am petrecut o zi minunat`, dar
nu m` voi sup`ra dac` nu vei mai vrea s` te
\ntâlne[ti cu mine.

Con[tient de zbuciumul ei, Judd hot`r\
c` sosise momentul s-o ajute, altfel riscau s`
stea toat` noaptea \n hol. Luându-i mâinile
[i ducându-le la gur`, el murmur`:

- Nu te mai fr`mânta, Caroline. Am [tiut
de la \nceput...

Profesoara f`cu ochii mari.
- Ce ai [tiut? \l \ntreb` ea cu team`.
Judd nu se gândi s`-i dea r`spunsul,

mângâind-o pe p`r [i s`rutând tandru
degetele lungi [i fine. Tremurul lor \i tr`da
emo]iile care-o \ncercau \n acele clipe.
Blackburn [tia c` trebuie s` pun` cap`t
acestei st`ri de nelini[te pentru a putea s`
reia \mbr`]i[`rile. Nici o femeie nu-l f`cuse
s` tremure a[a de tare. Genunchii i se
\nmuiaser` [i corpul \i era str`b`tut de fiori
de pl`cere.

Tr`gând aer \n piept, el m`rturisi simplu:
- Am [tiut de când te-am v`zut c` e[ti
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doamna Lassiter, fosta mea profesoar` de
englez`.

Era amabil din partea lui c` nu folosise
cuvântul b`trân` pentru a o caracteriza pe
profesoara lui de la facultate. Ochii ei se
\ntunecar` [i Judd schi]` un zâmbet pentru
a o lini[ti. Caroline se sim]ea ru[inat`, fiind
incapabil` s`-[i domoleasc` b`t`ile inimii.

El o privea uimit, ne[tiind ce s` fac`. Ar fi
putut s`-i m`rturiseasc` pasiunea pe care o
avusese fa]` de ea când fusese student, dar
nu \ndr`znea s-o tulbure [i mai tare. Era
preferabil s`-i declare pe un ton deta[at c`
este romancier, astfel c` iube[te femeile mai
mult din imagina]ie, a[a cum le vede el
\ntruchipate \n personajele din scrierile
sale? Pân` la urm` se hot`r\ s` fie blând cu
ea, l`sând-o s` \n]eleag` c` este de acord cu
motivele care o \mpinseser` s`-i spun` o
minciun` \n leg`tur` cu numele ei.

- Am fost convins, \i explic` el cu voce
calm`, c` vrei s`-]i ascunzi vârsta, pretinzând
c` e[ti colega mea de facultate.

- E[ti foarte iste].
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Judd zâmbi, mul]umit c` ne\n]elegerea
dintre ei disp`ruse. Acum putea s` se
\ntoarc` la s`rut`ri [i dezmierd`ri, de[i avea
con[tiin]a \mpov`rat` de taina pe care o
p`strase atunci când Caroline \l \ntrebase cu
ce se ocup`. |i va m`rturisi adev`rul \n
momentul când vor fi mai apropia]i, dar
numai când va fi convins c` ea nu-i poart`
pic`.

Când se aplec` s-o s`rute, profesoara
f`cu o mi[care fulger`toare [i-l izbi cu tocul
pantofului \n tibie, f`cându-l s` urle de
durere. „F`r` \ndoial`, \[i spuse Judd, c`
lec]iile mele i-au fost folositoare! Cu cât`
u[urin]` mi-a aplicat o lovitur` care s` m`
]in` departe de ea!”
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Capitolul  6

Caroline r`mase uimit` de t`ria loviturii.
Nu se a[teptase ca Judd s` fie atât de
sensibil. Grimasa de pe chipul lui era
elocvent`. Profesoara se fâstâci [i-[i duse
mâinile la gur`, \n`bu[indu-[i un oftat.

- Oh, Judd! Oh, iart`-m`! exclam` ea cu o
voce pi]ig`iat`. N-am mai f`cut a[a ceva \n
via]a mea! N-am vrut s` te r`nesc. Te rog s`-]i
ridici pantalonul s` v`d ce ai p`]it.

- Nu-i nimic, stai lini[tit`, o asigur` el pe
un ton autoritar, ]inându-[i mâinile \n ale
sale. Ai \nv`]at repede s` te aperi. Parc` e[ti
o libelul`, ad`ug` el surâzând. Semeni cu
actorul David Caradine din serialul „Kung
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Fu”, când \l \ncurajeaz` pe fiul s`u, atunci
când acesta execut` foarte bine mi[c`rile pe
care i le ar`tase \n [edin]a anterioar` de
antrenament. Am meritat s` fiu pedepsit,
recunoscu Judd cu umilin]` \n glas, dar, \n
acela[i timp, m` simt mândru c` lec]ia mea
]i-a servit când ai vrut s` m` sanc]ionezi
pentru faptul c` eu nu ]i-am spus cine e[ti.
Tocul t`u a fost un compliment pentru
priceperea mea, nu-i a[a?

Caroline se uit` la el cu un aer
\nsp`imântat.

- Compliment? Ai \nnebunit? ]ip` ea. A[ fi
putut s`-]i rup oasele!

Judd cl`tin` din cap [i o trase spre el.
Profesoara se \mpotrivi la \nceput, dar \[i
d`du seama c` [i ea voia s` fie mângâiat`,
a[a c` se l`s` \mbr`]i[at`, l`sându-[i capul
pe um`rul lui. Inima \i b`tea speriat`, iar
valul de c`ldur` din corp o f`cu s` se clatine
pe picioare. Blackburn o strânse mai tare \n
bra]ele lui puternice, sprijinind-o s` nu cad`
pe gresia din hol.

- Poate c` am exagerat, murmur` el la
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urechea ei, stârnindu-i fiori dulci, dar nu m-
am a[teptat s` fiu atacat a[a de brusc. De[i
am centura neagr` \n arte mar]iale, m-ai luat,
efectiv, prin surprindere. Nu trebuie s` te
superi c` ]i-am zis c` mi[carea ta dibace este
un compliment pentru mine.

Caroline primi o s`rutare tandr` pe
pielea fin` de la ceaf`.

- Mi-ai f`cut un compliment dureros,
ad`ug` Judd pe un ton [`galnic. Am primit o
mul]ime de lovituri la antrenamente, astfel
c` m-am obi[nuit cu ele. A[ putea afirma c`
\n]ep`tura ta m-a secerat la inim`.

- M` simt atât de jenat`, spuse Caroline.
- |n ce privin]`?
- M` refer la vârsta mea [i la lovitura de

picior pe care ]i-am dat-o.
Judd \[i d`du seama cât de greu \i venise

Carolinei s`-i m`rturiseasc` adev`rul cu
privire la identitatea ei. Totul izvorâse din
cochet`rie feminin` [i el \n]elegea foarte
bine c` reprezentantele sexului slab caut` s`
fie discrete atunci când vine vorba despre
vârsta lor.
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- Nu am vrut s` te fac s` crezi c` sunt o
u[uratic`. Sunt destul de b`trân` pentru a fi
rezervat` atunci când am o \ntâlnire cu un
tân`r.

- Pot s`-]i fac o propunere?
R`suflarea lui cald` \i gâdil` pielea

sensibil` din spatele urechii, stârnindu-i
fiori.

- Da.
Una din mâinile lui alunec` pân` ajunse

pe [oldul ei rotund. Caroline \i sim]ea t`ria
trupului vânjos [i tremur` u[or. Dac` nevoia
fizic` o f`cea s` se lipeasc` de Judd, mintea
\i r`m`sese treaz`. Profesoara era convins`
c` o aventur` de o noapte le-ar strica rela]ia.
Nu era posibil s`-i cedeze doar pentru a-i
demonstra c` la vârsta ei poate s`... s`-i
trezeasc` dorin]a de a o poseda la fel ca pe
o tân`r` atr`g`toare.

- A[ vrea s` continu`m discu]ia mâine
dup`-amiaz`, zise Judd cu voce blând`. {tii
s` patinezi?

Mirat` c` el nu-i propusese s` continue
conversa]ia \n patul ei, Caroline respir`
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u[urat` c` fostul ei student nu-i purta pic`
pentru purtarea ei nes`buit`. Mâine \l va
vedea din nou, ceea ce o bucura din adâncul
sufletului. Instinctul de ap`rare \i spunea s`
nu se \ncread` \n b`rba]i [i s` fie mai
distant`, dar impulsul erotic o \ndemna s`
accepte f`r` rezerve invita]ia acestui b`rbat
seduc`tor. La urma urmei, nu analizase ea
cu studen]ii o sumedenie de romane de
dragoste? Acum putea recunoa[te \n sinea sa
c` Judd era un tân`r atr`g`tor de care orice
femeie s-ar \ndr`gosti cu u[urin]`.

Nu putea nega faptul c` era interesat` de
persoana lui, a[a cum fusese [i \n urm` cu
zece ani. Atunci, etica profesional`, teama,
lipsa de \ndr`zneal` [i convingerea c`
trebuie s` devin` so]ia lui Jeff o \mpiedica-
ser` s` dea curs pasiunii trezite de studentul
care o tulburase de când \l cunoscuse. |n
plus, fusese convins` c` o aventur`
trec`toare nu putea decât s`-i d`uneze, atât
pe plan profesional cât [i pe plan
sentimental. Probabil c` atunci avusese
dreptate. Amândoi erau tineri [i nu d`deau

111



prea mult` aten]ie sentimentelor profunde
[i durabile. De fapt, dac` ar fi ascultat de
\ndemnul inimii [i ar fi avut o leg`tur`
amoroas` cu fostul ei student \n timpul
vacan]ei de var`, ce [anse ar fi avut rela]ia lor
de a nu se destr`ma? C`snicia ei cu Jeff nu
rezistase timpului, a[a c` o aventur` cu Judd
n-ar fi putut dura mai mult de o var`.

Caroline f`cu un pas \n spate [i-[i petrecu
o mân` prin pletele blonde. Judd continu`
s-o ]in` de talie cu mâinile lui mari [i
profesoara se sim]ea mic`, feminin` [i
protejat`, chiar dac` avea o personalitate
puternic`. Era a[a de bine s` [tie c` un
b`rbat are grij` de ea.

- Caroline, [tii s` patinezi? insist` Judd,
nedumerit de t`cerea ei. N-am mai pus
patinele \n picioare de când am plecat din
Vancouver. Nepoatele mele mi-au spus c`
lacul Ontario este \nghe]at.

Profesoara era \ncântat` c` va avea
prilejul s` fac` mi[care \n aer liber.

- |mi place mult s` alunec pe ghea]`, zise
ea.
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- Vreau s` m` distrez. |n ultima vreme nu
m-am ocupat decât de munc`. E[ti de acord
cu propunerea mea?

Caroline zâmbi, c`utând s` amâne
r`spunsul, deoarece nu voia s` dea impresia
c` era ner`bd`toare s`-l revad` pe Judd.
Privirea lui rug`toare o determin` s` fie
sincer` [i s` r`spund` cu hot`râre \n glas:

- Fire[te c` ne vom distra la patinaj.
Judd o r`spl`ti cu o s`rutare pe buze.

Când el \[i \n`l]` capul, profesoara spuse:
- |mi pare r`u c` nu cunosc toate locurile

interesante din Toronto, dar te voi \nso]i
bucuroas` oriunde m` vei invita.

Judd \i cuprinse gura cu buzele lui,
s`rutând-o ap`sat. Caroline se \nfior` [i se
l`s` condus` de pasiune. El avu ging`[ia de
a nu insista cu dezmierd`rile, pentru a nu o
for]a s` fac` un pas gre[it.

- Mâine s` fii gata la ora trei dup`-amiaz`.
S` te \mbraci gros.

Judd o s`rut` pe obraji [i ie[i din cas`,
\ndreptându-se spre ma[in`. Caroline \l
urm`ri cu privirea pe fereastr` pân` când el
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disp`ru la col]ul str`zii, apoi se duse la
buc`t`rie pentru c` Shoo mieuna de foame.
Profesoara era \ncântat` c`-[i petrecuse ziua
cu Judd care se dovedise a fi un gentleman
\n toate privin]ele.

* * *

Caroline \[i ridic` ochii din lucr`rile pe
care le corecta [i se uit` la calendarul ag`]at
pe perete. Era treisprezece februarie [i
trecuser` patru s`pt`mâni de când se
\ntâlnea cu Judd, regulat. |[i petrecuse toate
dup`-amiezile cu el. Acum, Blackburn lipsea
câteva zile din ora[, fiind plecat pentru a-[i
rezolva unele afaceri. |n aceste s`pt`mâni,
cei doi vizitaser` muzeele cele mai impor-
tante din Toronto - Muzeul Regal [i Galeriile
de Art` - asistaser` la concerte de muzic`
simfonic` [i vizionaser` mai multe piese de
teatru. Masa o luaser` la cele mai selecte
restaurante, de la localurile cu muzic` irlan-
dez` pân` la renumitele saloane fran]uze[ti
[i chineze[ti. Cele patru s`pt`mâni trecuser`
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repede, dar Caroline avusese impresia c`
totul se petrece ca \ntr-o visare f`r` sfâr[it.
Cunoscându-l din ce \n ce mai bine pe Judd,
se produsese inevitabilul.

Caroline se \ndr`gostise. Era pentru prima
dat` când o pasiune puternic` pusese
st`pânire pe sufletul ei. Emo]iile pe care le
tr`ia erau extraordinare, dar o puneau \ntr-o
situa]ie delicat`. Intensitatea lor o uluia dar
[i o \nsp`imânta. Ar fi vrut s` exulte de
bucurie [i s` \mp`rt`[easc` secretul ei tutu-
ror cunoscu]ilor, dar \i era team` s` nu fie
considerat` ridicol` [i de mod` veche. Ardea
de ner`bdare s`-i m`rturiseasc` lui Judd c`-l
iube[te, dar \i era fric` de reac]ia lui. Dac` el
n-o iubea? Era posibil ca el s` se
mul]umeasc` doar cu petrecerea agreabil` a
timpului, f`r` s` nutreasc` gânduri serioase.

Caroline \[i \nchipuia deja c` este nevas-
ta lui [i c` are copii. Ce va face dac` el nu
dorea s` se \nsoare? Inten]iona Judd numai
s` se distreze, f`r` s`-[i pun` problema
viitorului? Ce [anse avea rela]ia lor de a se
transforma \ntr-o dragoste sincer`? Dac` el
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nu o iubea, atunci Caroline va suferi enorm
[i va avea o nou` dezam`gire din dragoste.

Profesoara scutur` din cap, c`utând s` se
opreasc` din visare. Prea multe ipoteze [i
prea multe griji nu-i f`ceau bine. De ce era
atât de pesimist`? Fr`mânt`rile ei porneau
mai degrab` de la presupuneri decât de la
certitudini. Singurul lucru care o intriga era
r`bdarea lui Judd. De ce nu \ncercase s` o
seduc`? Dac` el dorea numai o aventur`
amoroas`, \n cazul acesta \[i pierduse cam
mult timp f`r` s` ac]ioneze! Caroline nu
fusese niciodat` a[a de frustrat` [i de
contrariat`. |n ultimul weekend, excitat` de
s`rut`rile iubitului ei, fusese pe punctul de
a-i cere cu voce tare s` fac` dragoste, dar se
ru[inase [i r`m`sese t`cut`.

Profesoara se uit` din nou peste lucr`rile
studen]ilor. Dac` nu reu[ea s` se concen-
treze, a doua zi se va prezenta la facultate cu
lucr`rile necorectate. F`când un efort de
voin]`, Caroline le citi pe toate. Când se uit`
la ceas, constat` c` se f`cuse târziu. Dup` ce
\[i strânse hârtiile, se ridic` de pe scaun [i-[i
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puse mantoul c`lduros. Trebuia s` se
gr`beasc`: avea \ntâlnire cu câ]iva studen]i [i
nu voia s` \ntârzie. Acum va putea s` le
comunice gre[elile f`cute [i s`-i sf`tuiasc`
mai bine \n privin]a redact`rii unei lucr`ri
[tiin]ifice.

Ce p`cat c` seara va fi lipsit` de prezen]a
lui Judd. Acesta se va \ntoarce abia \n ziua
urm`toare de la New York. Mar]i, \nainte de
a se duce la aeroport, \i promisese c` vor lua
masa \mpreun` sâmb`t` seara, oferindu-se
s` preg`teasc` el cina. Era prima Zi a
|ndr`gosti]ilor pe care o va petrece \n
compania unui b`rbat pe care-l iubea.

O singur` dat` Jeff \i trimisese un buchet
de trandafiri albi, \nso]it de o felicitare. Acest
lucru se petrecuse la \nceputul c`sniciei lor,
so]ul ei declarându-i ulterior c` Ziua
|ndr`gosti]ilor este o s`rb`toare artificial` [i
b`noas` pentru firmele care ofer` cadouri [i
flori.

Gândurile Carolinei se \ndreptau spre
Judd, a c`rui purtare o intriga. De[i era un
b`rbat atr`g`tor [i tandru, el nu insistase s`-[i
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petreac` noaptea cu ea. Poate c` voia s` nu
gr`beasc` lucrurile, \[i spuse profesoara, \n
timp ce ie[ea din cl`direa universit`]ii.
Ninsoarea [i frigul o f`cur` s`-[i \nf`[oare
fularul \n jurul gâtului. Dac` ar fi fost
al`turi de ea, Judd ar fi strâns-o la piept,
protejând-o. Când \l va vedea, \i va spune c`
nu dore[te s` mai amâne momentul când
vor face dragoste. Caroline se \ndrept` spre
ma[ina ei, ne[tiind dac` va avea curajul de
a-i m`rturisi iubitului ei c`-i este dor de el.

* * *

Blackburn ie[i din aeroport [i se urc`
\ntr-un taxi, dându-i [oferului adresa
Carolinei. Motivul care-l \ndemnase s`
treac` mai \ntâi pe la profesoara de englez`
\n loc s` se duc` acas`, era legat de profesia
lui. Bine\n]eles c`-i fusese dor de Caroline,
gândindu-se de mai multe ori cum va fi
\ntâmpinat la \ntoarcere. A[tepta cu
ner`bdare momentul când o va \mbr`]i[a [i
o va s`ruta.
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Ceea ce-l fr`mânta era cum va reac]iona
ea când va afla c` el este Thomas Black,
autorul de romane de succes. Va crede
Caroline c` fusese min]it` cu bun`-[tiin]`?
Probabil c` ea va ac]iona sub impulsul
mândriei [i el nu va mai putea face apel la
sim]ul umorului care ar putea s`-i atenueze
am`r`ciunea. Trebuia s-o preg`teasc`
\nainte de a-i da vestea c` el contribuise la
destr`marea c`sniciei ei. Orice pas gre[it [i o
not` fals` din  discursul s`u ar putea s`-l fac`
s-o piard` pe Caroline. Nu voia ca acest
lucru s` se \ntâmple, chiar dac` se sim]ea
vinovat c`-i ascunsese adev`rata lui
ocupa]ie.

R`gazul pe care [i-l luase pân` se
hot`râse s`-i dest`inuiasc` adev`rul nu
p`rea s`-l fi ajutat prea mult \n str`dania de
a \nt`ri rela]ia lor. Când editorul \l invitase la
New York pentru a participa la lansarea
ultimului roman, Blackburn nu se gândise
c` desp`r]irea temporar` de Caroline \i va
deschide ochii \n privin]a sentimentelor pe
care le nutrea fa]` de fosta lui profesoar` de
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englez`. Nu se a[teptase s` se
\ndr`gosteasc` de singura femeie de pe
p`mânt care avea temeiuri serioase s`-l
urasc`. Nu mai putea amâna discu]ia cu ea,
deoarece Caroline ar fi aflat singur`, mai
devreme sau mai târziu, cine se ascunde \n
spatele numelui de Thomas Black.

De fapt, niciodat` nu inten]ionase s-o
mint`, numai c` nu g`sise ocazia s`-i spun`
c` este scriitor. Fusese atât de fericit \n
ultimele s`pt`mâni [i se bucurase c` are
posibilitatea de a-[i petrece timpul liber \n
compania Carolinei, astfel c` nu \ndr`znise
s` aduc` vorba despre preocup`rile lui
literare. |n vitrinele libr`riilor se afla
fotografia lui lâng` volumele sale, deoarece,
de Ziua |ndr`gosti]ilor vânzarea de c`r]i de
dragoste cre[tea semnificativ. Era posibil ca
o admiratoare s`-i cear` un autograf când se
afla cu Caroline \n ora[ [i nu [tia cum va
reac]iona ea. S`pt`mâna urm`toare va
ap`rea la televizor \ntr-o emisiune cultural`
[i era sigur c` interviurile recente vor fi date
pe canalele cu cea mai mare audien]` \n
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]ar`, astfel c` era posibil s` fie recunoscut de
Caroline.

Dac` prin absurd, nu s-ar uita la televizor,
atunci ea ar avea prilejul s`-i vad` fotografia
\n ziare, deoarece c`r]ile lui se bucurau de
succes la public.

A[a cum spunea proverbul, cu cât se
ascundea mai tare, cu atât mai repede putea
fi descoperit. Oricum, se s`turase s` tremure
la gândul c` profesoara putea s`-i declare pe
un ton mâhnit c` [tie cine este [i cu ce se
ocup`. Iubirea pe care o sim]ea fa]` de ea nu
putea s` se bazeze pe o omisiune. Ceea ce
trebuia s` fac` era s-o conving` pe Caroline
c` putea s` se bazeze pe seriozitatea lui.

Taxiul se opri la semafor [i Judd v`zu \n
vitrina unei flor`rii ni[te trandafiri ro[ii. Era
\n ajunul Zilei |ndr`gosti]ilor [i toat` lumea
se gândea la darurile pentru cei dragi.
Blackburn sim]ea nevoia s` fac` un cadou
deosebit fiin]ei pe care o iubea.

{oferul ap`s` pedala de accelera]ie, dar
scriitorul \i strig` s` coteasc` pe strada unde
se afla flor`ria.

121



- |n dou` minute sunt \napoi.
Judd intr` \n magazin [i admir`

buchetele de flori proaspete aranjate cu gust
\n vaze. B`rba]ii se \nghesuiau s` cumpere
trandafiri ro[ii sau galbeni. Tineri [i b`trâni,
\mbr`ca]i \n haine elegante sau \n simple
salopete, reprezentan]ii sexului tare erau
cuprin[i de febra alegerii unui buchet. Din
p`cate, Blackburn nu voia decât trandafiri
albi. Renun]ase la speran]a de a g`si florile
preferate, când z`ri \ntr-un col] o vaz` cu
trandafiri albi.

}inând buchetul la piept, pentru a prote-
ja florile de vântul t`ios, Judd alerg` pân` la
ma[in`. Era treisprezece februarie, dar ziua
aceasta nu-i purta ghinion. Era posibil ca \n
aceast` dup`-amiaz` de vineri s` aib` o mare
bucurie.

* * *

Caroline avea impresia c` masca de
frumuse]e pe care [i-o aplicase conform
instruc]iunilor care \nso]eau flaconul, \i
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strângea pielea mai tare decât se a[teptase. |i
era fric` s`-[i ating` fruntea [i pome]ii,
fiindc` se a[tepta ca masca s` cedeze.
Senza]ia de rece pe care o sim]ea \i spunea
c` sosise timpul s` se spele. Ridicându-se de
pe canapeaua din sufragerie, profesoara se
\ndrept` spre baie. Pisica se uit` la ea [i, cu
un mieunat, se piti sub mas`. Caroline se
ab]inu s` râd` pentru a nu-[i deteriora
masca de frumuse]e.

Soneria de la u[` ]ârâi insistent. Caroline
tres`ri [i se uit` la pendula din hol. Era ora
opt seara. Cel ce sunase nu putea fi decât un
vecin sau o prieten`. Dup` cincisprezece
secunde, soneria se auzi din nou, de data
asta mai \ncet. Dac` nu r`spundea, ar fi fost
nepoliticoas`, dar nici nu putea s` apar` cu
masca de frumuse]e care o f`cea s` semene
cu un clovn de circ! Caroline r`mase
nemi[cat`, ne[tiind ce s` fac`.

- Caroline?
Vocea lui Judd o bucur` dar o [i \ngrijor`.

Primul ei impuls fu s` alerge spre u[` [i s` se
arunce la pieptul lui. Oh, nu! Nu putea s`
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apar` \n fa]a lui cu masca pe chip!
Profesoara f`cu câ]iva pa[i dar se opri,
ezitând s` ia o hot`râre. Judd se \ntorsese de
la New York mai devreme decât spusese.
Venise direct de la aeroport s` o vad`? Ce
dr`gu] din partea lui! Putea s`-l fac` s`
a[tepte? Caroline \ncerc` s` zâmbeasc` la
gândul c`-l va revedea, dar masca o \mpie-
dica s`-[i mi[te mu[chii obrajilor. Trebuia s`
se decid`. Chiar dac` era ner`bd`toare s`-l
s`rute pe Judd, nu putea s`-l primeasc` \n
cas` pân` nu-[i d`dea jos masca de pe fa]`.

- Judd, spuse ea cât de tare \i permitea
masca, nu pot s` te v`d acum.

- Caroline, ce s-a \ntâmplat? o \ntreb` el
\ngrijorat, deoarece vocea Carolinei abia se
auzea.

- Nimic, tocmai m` preg`team s` m` culc.
- Este abia ora opt seara.
Judd avea dreptate, dar Carolinei \i era

imposibil s`-i deschid` u[a \n acel moment.
Cu teama \n suflet, ad`ug`:

- Po]i s` a[tep]i cinci minute?
- Afurisit` treab`! exclam` Judd nervos.
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Afar` e frig [i am \nghe]at, la fel [i trandafirii
pe care ]i i-am luat!

Trandafiri! Judd \i adusese flori! Ce putea
face: s` râd` sau s` plâng`?

- Bine, zise Caroline, cr`pând u[a,
promite-mi c` vei num`ra pân` la dou`zeci,
\nainte de a intra \n hol. M` duc s` m`
schimb. E[ti de acord?

- Da. Gr`be[te-te. Am \nceput
num`r`toarea!

Caroline se r`suci pe c`lcâie [i se
\ndrept` spre scara interioar`, auzindu-l pe
Judd rostind rar: unu, doi, trei, patru, [ase,
dou`sprezece...

„Of! Doamne, ce m` fac dac` Blackburn
m` vede cum ar`t?” se \ntreb` profesoara,
care nu voia s` fie surprins` cu masca pe
fa]`. Sem`na cu un personaj din serialul de
groaz`, „Povestiri din cript`!” Judd nu va
mai veni \n vizit` dac`-i va vedea chipul.

Musafirul intr` \n hol, o dat` cu vântul
rece de afar`. Caroline f`cu gre[eala s`-[i
\ncetineasc` pa[ii [i Judd se gr`bi s-o ajung`
din urm`. Strângându-[i halatul la piept, ea
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\ncepu s` urce treptele, dar se \mpiedic` [i
scoase un ]ip`t.

- Caroline! strig` Judd, repezindu-se s-o
prind` \n bra]e, ne[tiind motivul pentru
care gazda \i \ntoarse spatele.

Caroline era \ngrozit` c` va trebui s`-i
explice de ce \[i aplicase masca. Blackburn
va râde de str`dania ei de a ar`ta mai tân`r`
[i mai atr`g`toare. Profesoara \[i rec`p`t`
echilibrul [i \ncerc` s`-[i continue drumul.
Dac` va ajunge \n baie \nainte ca Judd s`-i
vad` fa]a, va avea timp s`-[i spele masca [i
totul va fi \n ordine.

Din p`cate, oasptele fu mai sprinten decât
ea [i o prinse \n bra]e pe palier. Datorit`
vitezei, cei doi se rotogolir` pe covorul de pe
coridor. Caroline s` r`suci [i-[i ascunse
capul la pieptul lui Judd, f`r` s`-i pese c`
acesta o \mbr`]i[ase. |n acel moment, par-
fumul trandafirilor strivi]i \i gâdilar` n`rile.

- Oh, Judd! Trandafirii! exclam` ea printre
din]i.

Mâinile lui \i pip`ir` trupul ca [i cum ar fi
c`utat vreo vân`taie, dar Caroline avu
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impresia c` este mângâiat` mai mult din
pl`cere. Dorin]a o cople[i [i un val de
c`ldur` \i str`b`tu corpul. C`ldura trupului
lui Judd o f`cea s` tremure.

- Ai p`]it ceva? o \ntreb` el \ngrijorat.
- Nu, n-am nimic.
- Atunci, de ce ai fugit? }i-e team` de

mine?
Caroline \[i \n`l]` capul.
Degetele lui Judd alunecar` pân` la

ceaf`, apoi atinser` masca de pe fa]`.
- Oh, Doamne! Ai pielea aspr` ca o

scoar]` de copac!
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Capitolul7

Caroline sim]i c` sosise clipa desp`r]irii.
Nu mai putea s`-i ascund` lui Judd c`
\ncercase s` devin` mai frumoas`. Totul se
datorase dorin]ei de a-[i p`stra tinere]ea.
Degetele iubitului ei fuseser` agile [i
descoperiser` c` se \ntâmplase ceva cu
obrajii ei. Trebuia s` fi fost mai hot`rât` [i s`
nu-i fi deschis u[a sau s`-l fi invitat \n
sufragerie, rugându-l s-o a[tepte câteva
minute. Fusese surprins` de sosirea lui [i nu
[tiuse s`-[i ascund` ner`bdarea de a-l
revedea. Numai dragostea o \ndemnase s`
renun]e la pruden]`, expunându-se ironiei
mu[c`toare a musafirului.
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F`r` s` mai ezite, \[i \ntoarse capul c`tre
Judd, \nchizându-[i ochii. Cu teama \n
suflet, st`tea nemi[cat`, curioas` s` aud`
remarcile lui r`ut`cioase [i batjocoritoare.
Dup` o lung` t`cere, el str`nut`. Mi[carea
lui brusc` f`cu ca masca de frumuse]e s`
crape \n jurul gurii Carolinei. Ducându-[i
mâna la nas, Judd se for]` s` nu râd`,
deoarece ar fi stricat pelicula \ntins` cu atâta
trud`.

- Vreau s` m` ridic, morm`i ea printre
din]i, cu o voce r`gu[it`.

Pe nea[teptate, Caroline fu zgâl]âit`, de
parc` s-ar fi declan[at un cutremur. Cel
pu]in, un cutremur ar fi salvat-o. Din p`cate,
era Judd care râdea \n hohote. Caroline
\ncerc` s` se mi[te, dar nu reu[i decât s`-[i
piard` masca de frumuse]e care c`zu pe
c`ma[a oaspetelui. Judd o strânse \n bra]e
pe Caroline, \mpiedicând-o s` scape din
\mbr`]i[are. Ea renun]` la orice \ncercare de
a se ridica \n picioare, a[teptând r`bd`toare
ca hohotele lui de râs s` ia sfâr[it, pentru a
putea s`-i spun` lui Judd s` plece imediat.
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Inten]ia gazdei nu se realiz`, fiindc` el se
r`suci, ajungând deasupra ei. Trupul lui
puternic o ap`sa, f`când inutile eforturile ei
de a se strecura pe lâng` el. Deschizând
ochii, Caroline z`ri chipul amuzat al iubitu-
lui ei care se aplec` pentru a o s`ruta. Ea se
feri [i Judd rosti zâmbind:

- Oh, Caroline! Te iubesc!
Cuvintele lui o tulburar` mai mult decât

se a[teptase. Judd redevenise serios,
privind-o dr`g`stos.

- N-am vrut s` te surprind cu masca pe
fa]`, se justific` el, dar n-am putut avea
r`bdare pân` mâine, când este Ziua
|ndr`gosti]ilor. Te iubesc chiar dac` ar`]i ca
o artist` \nainte de a intra pe scen`.

Caroline \i aprecie efortul de a nu-i leza
mândria, fiind con[tient` c` declara]ia lui de
iubire fusese o \ncercare de a-i potoli
nelini[tea.

- D`-mi voie s` m` duc la baie. Vreau s`
m` sp`l pe fa]`, \l rug` ea.

Judd nu se clinti [i Caroline avu pe
moment ideea de a-l \mpinge cu toate
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for]ele pentru a putea s` se ridice de pe
covor. Ochii lui alba[tri erau atât de
seduc`tori \ncât ea nu f`cu nici o mi[care.
Situa]ia \n care se afla era ridicol` [i pân` la
urm` nu se mai ab]inu [i izbucni \ntr-un râs
izb`vitor.

Hohotele \i pierir` când Judd \[i strecur`
mâinile sub halat, oprindu-se pe sânii ro-
tunzi [i tari. Judd n-o mai mângâiase
niciodat` astfel, [i acum \i stârni fiori care-i
paralizar` voin]a. Sfârcurile se \nt`rir`
imediat ca r`spuns la dezmierd`rile
provocatoare. Trupul lui se \ncord` sub
povara dorin]ei.

- Ce ai sub halat? o \ntreb` el cu o voce
sugrumat` de emo]ie.

Caroline [tia c` nu putea s` se
\mpotriveasc` [i c` sentimentele pe care le
avea fa]` de el o \ndemnau s` se lase
condus` de pasiunea care o \nfl`c`ra.

Punându-[i o mân` pe mâna lui, \l ajut`
s` \nl`ture marginile halatului, l`sându-l s`-i
admire sânii care se ridicau [i coborau u[or
când respira.
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Privirea lui se a]inti asupra pieptului ei
generos. Dup` câteva clipe, Judd \nchise
ochii. Caroline observ` pulsa]iile sângelui
din vena de la baza gâtului, sim]ind c`
iubitul ei o dore[te la fel de mult cât \l dorea
[i ea.

- Caroline, rosti el deschizând ochii, te
iubesc. Nu vreau s` crezi c` \]i fac aceast`
declara]ie pentru c` am de gând s` facem
dragoste, de[i sânii t`i ]i-au tr`dat dorin]a.
Am dreptate?

Ea voia s`-l s`rute [i s`-l strâng` \n bra]e,
dar nu reu[ea decât s` se uite \n ochii lui
minuna]i. Zâmbetul din col]ul gurii lui o
dezarma.

- Parc` spuneai c` vrei s` te speli, ad`ug`
Judd, ridicându-se \n picioare cu agilitatea
unei pantere.

Caroline  \ntinse mâna [i Judd o ajut` s`
se ridice de pe covor, murmurând tandru:

- Te a[tept s` revii. M` ab]in cu greu s` te
s`rut.

Ea se scuz` c`-l las` singur, asigurându-l
c` se va \ntoarce cât mai repede.
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* * *

Judd se uit` \n urma ei, c`utând s`-[i
potoleasc` dorin]a care-i aprinsese o v`paie
\n trup, având senza]ia c` este pe punctul de
a s`ri f`r` para[ut` dintr-un avion.

De fapt, declara]ia \l surprinsese [i pe el,
vorbele ie[indu-i f`r` voie de pe buze.
Acum, a[tepta \ngrijorat revenirea Carolinei,
pentru a-i vedea reac]ia.

|i spusese c` ]ine la ea [i c` o dore[te, dar
nu \ndr`znise s`-i dezv`luie secretul de care
se temea. Sosise momentul s` ia o hot`râre
b`rb`teasc`. Era vorba de via]a sa [i nu
putea s` glumeasc` \n privin]a viitorului.

Avea numai un singur lucru de f`cut.
Caroline disp`ru \n baie [i Judd se

sprijini cu spatele de perete. Gestul ei de al
ajuta s`-i desfac` halatul continua s`-l tulbu-
re. Nu putea s` se \ndoiasc` de faptul c` [i
ea \l dorea. Situa]ia \n care se afla nu-i
permitea s` aib` vreo ezitare. Dac` via]a s-ar
fi desf`[uat ca \n romanele sale, ar fi [tiut
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care era urm`torul pas de f`cut [i n-ar mai fi
stat pe gânduri. Nu [tia \ns` cum s` se
poarte cu profesoara care nu va \ntârzia prea
mult \n baie. De ce nu putea s` pun` \n
practic` tot ce scrisese \n romanele sale?

Personajele lui erau ascult`toare [i se
l`sau conduse f`r` nici o \mpotrivire spre
deznod`mântul pe care el li-l destinase.
Acum se afla \n fa]a unei femei adev`rate [i
reac]ia ei nu putea fi prev`zut`, dar merita
s`-[i \ncerce norocul.

Pentru a-[i lini[ti nervii, Judd \ncepu s`
se plimbe de-a lungul coridorului. |ntorcân-
du-se la capul sc`rii, d`du peste Shoo care
\ncepu s` se frece de picioarele lui.

- A[ vrea s`-mi dai un semn, murmur`
Judd, uitându-se la pisic`. Când trebuie s`-i
dest`inuiesc iubitei mele c` sunt scriitor?

Shoo \[i \n`l]` coada, ca [i cum ar fi fost
de acord cu ezitarea lui. Blackburn se aplec`
[i-i mângâie blana. Pisica \ncepu s` toarc`.

- Iat` care este dilema mea: pot s` fac
dragoste cu ea [i \i voi dezv`lui Carolinei
adev`rul când aceasta \[i va da seama ce simt

134



pentru ea, sau pot s`-i m`rturisesc c` sunt
Thomas Black, riscând s` n-o mai v`d
niciodat`.

Shoo continu` s` toarc` [i Judd lu`
hot`rârea s` fac` dragoste [i apoi s`-i spun`
Carolinei adev`rul.

- Dac` u[a de la dormitor este \nchis`,
[opti Judd luând pisica \n bra]e, asta
\nseamn` c` voi fi nevoit s`-i spun Carolinei
adev`rul \nainte de a face dragoste.

Clan]a se mi[c` u[or [i Judd intr` \n
camer` cu inima cât un purice. Dincolo de
u[a interioar` se auzea zgomotul apei.
Musafirul zâmbi, [tiind c` \n curând o va
\mbr`]i[a pe Caroline.

Apropiindu-se de pat, z`ri p`tura cu
motive florale [i pernele imaculate.

„Este un semn bun sau r`u?” se \ntreb` el.
Pisica toarse din nou, ceea ce \l f`cu pe

Judd s` se gândeasc` la scena care-l a[tepta
peste câteva minute.

- Dac` iubita mea a f`cut patul \nainte de
a se duce la baie, este sigur c` voi avea [ansa
s` facem dragoste .
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F`când câ]iva pa[i, intrusul ajunse la u[a
de la baie.

- Dac` a \ncuiat u[a, este clar c` va trebui
s`-i dezv`lui cine sunt \nainte de a ne urca \n
pat, \[i spuse Judd, ap`sând clan]a.

Spre surprinderea lui, aceasta ced` u[or
[i cum parfumul de vanilie se r`spândi \n
\nc`pere, Judd l`s` pisica jos [i p`trunse \n
baie, \nchizând u[a \n urma sa. |n spatele
paravanului de sticl`, formele suple ale
corpului Carolinei \i atraser` aten]ia. Pe
nea[teptate dorin]a \i r`scoli corpul
\ncordat.

Ar fi putut s` se \ntoarc` \n dormitor sau
ar fi putut s`-i m`rturiseasc` adev`rul,
\nainte ca iubita lui s` ias` de sub du[. Acum
era clipa mult a[teptat`.

Scriitorul ezita, fiindc` voia s` afle mai
\ntâi dac` ea \l iube[te sau dac`-l va izgoni
pentru totdeauna din casa ei. Judd voia s-o
conving` pe Caroline c` inima lui este
sincer`, chiar dac` limba \i fusese minci-
noas`. Cuvintele erau uneltele cu care lucra
[i putea s` g`seasc` formula adecvat` pentru
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a fi conving`tor. |n romane [tia s` pun` \n
gura personajelor cele mai frumoase
declara]ii de dragoste, dar \n via]` nu era
convins c` o tirad` ar avea câ[tig de cauz`.
Vorbele pe care le va rosti trebuiau s` fie
simple [i sincere. Acest lucru \i d`du puterea
s` r`mân` \n baie.

Trupul Carolinei se ondula \n spatele
paravanului de sticl`.

- Judd, tu e[ti?
- Da, r`spunse acesta, gata s` se confe-

seze. Caroline, a[ vrea s`...
Profesoara d`du la o parte paravanul,

oferindu-i lui Judd imaginea corpului ei
armonios [i ispititor. Goal`, Caroline sem`na
cu o nimf` a m`rii, cu apa [iroindu-i pe
pielea alb` [i pletele m`t`soase. Judd
r`mase cu gura c`scat`, uluit de frumuse]ea
trupului din fa]a sa. Cuprins de dorin]`, uit`
pentru ce venise. Voin]a i se frânse [i singu-
rul lucru care-l obseda \n acel moment era
s` \mbr`]i[eze corpul ml`dios al Carolinei [i
s` se bucure de farmecele lui. Ochii ei aveau
o scânteiere \mbietoare, iar mâna pe care o
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\ntinse spre el tremura u[or.
Judd f`cu un pas c`tre Caroline care-i

adres` un zâmbet sfios.
- Ar trebui s` te dezbraci, altfel ri[ti s`-]i

uzi hainele. 
Judd \[i desf`cu febril nasturii de la

c`ma[` [i-[i scoase pantalonii, apoi pantofii
[i chilo]ii. Pasiunea r`scolitoare \l orbea,
f`cându-l s` uite de orice problem`. Nimic
nu mai conta \n acea clip` decât dorin]a de
a face dragoste cu ea.

* * *

Caroline sim]ea c` iubirea pe care o
nutrea pentru Judd era mai puternic` decât
voin]a ei. Cu sim]urile biciuite de dorin]`,
a[tepta ca b`rbatul din fa]a ei s-o cuprind`
\n bra]e. Temerile [i re]inerea disp`ruser`.
Rela]ia dintre ea [i Judd ajunsese la o
cotitur` important`. Sosise momentul când
sentimentele lor trebuiau s` se topeasc`
\ntr-o \mbr`]i[are ce urma s` le aduc`
fericirea dup` care tânjeau de câteva
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s`pt`mâni. Chiar dac` nu avusese o
experien]` bogat` \n privin]a amorului fizic,
Caroline [tia c` iubitul ei va fi tandru [i
r`bd`tor. Era mult` vreme de când voise s`
se d`ruiasc`  acestui b`rbat senzual [i viril,
dar nu era sigur` dac` [i el o dore[te  cu
aceea[i intensitate cu care ea a[tepta clipa
când trupurile lor se vor uni.

Când Judd r`mase gol [i se \ntoarse cu
fa]a spre ea, Caroline \[i \n`bu[i un strig`t
de surpriz`. Trupul lui solid [i musculos era
\ntr-adev`r frumos [i armonios. Nu era nici
o \ndoial` \n faptul c` Judd o dorea. Chiar
foarte tare. Caroline nu avea \ndemânarea
de a trezi sim]urile b`rba]ilor [i se \ntreba,
\ngrijorat`  dac` va fi capabil` s`-l
mul]umeasc` pe acest atlet viguros.

Pe nea[teptate, el ajunse lâng` ea. Apa \l
ud` imediat, dar Judd se apropie [i mai mult
de trupul Carolinei. Gândurile ei \n leg`tur`
cu tehnicile erotice se evaporar` imediat ce
Judd o s`rut` ginga[ pe buze. Caroline sim]i
fiori pe [ira spin`rii. S`rutarea devenise mai
pasionat` [i ea \l cuprinse cu mâinile dup`
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umeri. Mi[carea aceasta \i \n`l]` sânii [i Judd
\[i petrecu un bra] pe dup` talia ei,
atr`gând-o la pieptul lui. B`rb`]ia lui \i ap`sa
pântecele, stârnindu-i dorin]a. Caroline \i
sim]ea pulsul rapid [i ner`bd`tor, fiind gata
s` se d`ruiasc`. Dezmierd`rile lui o f`cur` s`
scoat` un suspin.

Judd \[i dep`rt` capul, c`utând s-o
strâng` tare \n bra]e. Spre surprinderea ei,
trupul lui puternic tremura la atingerea
corpului ei.

- Oh, draga mea, a[ vrea s` te iubesc aici
[i acum, murmur` Judd, dar nu pot s-o fac
din cauza apei.

- |n cazul acesta, vom \nchide robinetele,
spuse Caroline. 

Judd f`cu un pas \napoi [i opri apa, apoi
o ridic` pe Caroline \n bra]e de parc` ar fi
fost un copil. Ea avu timp s` ia un prosop de
pe suport \nainte s` fie lungit` \n pat de
Judd care \ncepu s`-i [tearg` corpul [i p`rul,
provocându-i un val de c`ldur`. Mi[c`rile
energice ale mâinilor lui trezeau dorin]a de
a fi mângâiat` direct pe piele.
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Ca [i când i-ar fi ghicit gândurile, peste
câteva clipe el \ncepu s`-[i plimbe degetele
peste sânii ei, d`ruindu-i senza]ii r`scoli-
toare. Caroline tremura din tot corpul [i
scoase un oftat de pl`cere. Judd se aplec` [i
o s`rut` pe gur`, \nte]indu-i focul interior.
Cu un gest hot`rât, ea lu` prosopul lui Judd
[i, la rândul ei, \i [terse corpul atletic. |n
curând, mâinile ei \i explorar` cu mi[c`ri
agile formele trupului, moliciunea pielii,
t`ria mu[chilor [i intensitatea dorin]ei. Cu
blânde]e, el o cuprinse \n bra]e [i-i acoperi
buzele cu o s`rutare care-i d`du senza]ia c`
plute[te.

- Draga mea, murmur` Judd la urechea
Carolinei, te doresc.

|ngenunchind \n fa]a ei, el \i prinse
mâinile cu un bra] [i \ncepu s`-i s`rute sânii
tari.

Senza]iile pe care i le trezea gura lui o
f`cur` pe Caroline s` se arcuiasc`.

- Noapte... sertar... lumini, rostea ea f`r`
s` gândeasc` la nimic.

Judd se r`suci [i se urc` deasupra ei,
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s`rutând-o p`tima[, fiind la rândul s`u
s`rutat de Caroline care avea impresia c` se
afl` \ntr-o alt` lume.

- Data viitoare, murmur` el, promit c` voi
fi mai r`bd`tor. Acum nu mai pot a[tepta.

- Nu... a[tepta, suspin` Caroline. Oh...
nu, nu mai a[tepta!

Judd o p`trunse imediat, ducând-o pe
t`râmul deliciilor. Caroline avea senza]ia c`
totul se petrece \n vis. Ritmul \n care se
mi[cau deveni mai iute, pân` când Judd se
\ncord` pentru ultima dat` [i \[i \ntinse cor-
pul lipindu-se de trupul iubitei sale care
tremura de pl`cere. Caroline \l strânse \n
bra]e, pân` când cele dou` trupuri \[i
reg`sir` calmul. Judd se l`s` pe spate [i timp
de câteva minute st`tur` unul \n bra]ele
celuilalt. Caroline plutea  \ntre veghe [i
visare pân` \n clipa când sim]i c` iubitul ei o
dore[te din nou. Cu un gest tandru, el \i
mângâie pielea fierbinte, f`cându-i loc s` o
iubeasc` cu aceea[i pasiune.

* * *
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Judd se de[tept` la ora zece, cu senza]ia
c` petrecuse cea mai frumoas` noapte din
via]a sa. Ce noapte! Ce femeie! F`r`
\ndoial`, era cel mai fericit om de pe
p`mânt.

„La naiba!” \[i spuse el, con[tient c`
uitase un lucru esen]ial.
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Capitolul 8

Zâmbetul larg se stinse pe buzele lui Judd.
Ducându-[i o mân` la ochi, scriitorul \[i aminti
brusc c` planul s`u de a-i m`rturisi Carolinei
cine este, e[uase lamentabil. Fusese un idiot [i
f`cuse dragoste \nainte de a-i spune iubitei c`
este faimosul autor de romane de dragoste.

Ridicându-se \n capul oaselor, el se uit` \n
jur. Era singur \n pat [i lumina p`trundea prin
fereastr`. Perdeaua se mi[c` u[or [i Judd o z`ri
pe Shoo care se plimba prin camer`. Noaptea
trecut` nu mai avusese timp s` alunge pisica
din dormitor.

|nainte de a-[i pune ordine \n gânduri [i de
a-[i f`uri un plan care s`-l salveze de o posibil`
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alungare din cas`, Caroline ie[i din baie,
\mbr`cat` \ntr-o pereche de jean[i [i un tricou,
cu p`rul aranjat; dar nu se mai machiase [i
aborda un zâmbet cald care-l  \nfior` pe Judd.
Scriitorul \[i spuse c` nu are rost  s` strice o
diminea]` atât de minunat`, mai ales c` surâsul
iubitei sale \i demonstra c` aceasta era
bucuroas` c` el o iubise. {i ea \l f`cuse s` se
simt` ca... \n rai! Va amâna câteva clipe pân`
când \i va face o confesiune sincer`. Pân`
atunci nu putea s-o \ntristeze pe femeia pe care
o iubea.

- Bun` diminea]a! zise Caroline, a[ezându-se
pe marginea patului.

Judd \i lu` mâna [i o duse la buze. Pielea ei
era moale [i pl`cut`, r`spândind o arom` de
vanilie.

- Po]i s` r`mâi \n pat, ad`ug` ea stânjenit`.
Nu am nimic de mâncare. De obicei \mi fac
cump`r`turile sâmb`t` diminea]a. Voi ie[i
pentru câteva minute [i...

- Nu trebuie s` te deranjezi pentru mine o
\ntrerupse Judd cu un glas aspru. Era atât de
sup`rat pe sine, \ncât nu putuse s`-[i
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controleze vocea. Putem ie[i \n ora[ s` lu`m
masa. Te rog s` m` a[tep]i doar câteva  minute
pân` când voi face un du[.

Zâmbetul ei dr`g`stos \l f`cu pe Judd s` se
simt` ca un tic`los care profit` de naivitatea
unei fiin]e care-i d`ruise inima ei sincer`.

Singurul lucru care-l nelini[tea era faptul c`
iubita sa nu va \n]elege motivele t`cerii lui [i c`
nu-l va ierta. Pân` la urm`, lu` hot`rârea s`-i
vorbeasc` la micul dejun. Dac` va amâna
dest`inuirea, \i va fi mai greu s` g`seasc`
\n]elegere [i iertare. Era preferabil s` afl` cât
mai curând ce gânde[te Caroline despre
profesia lui.

* * *

Era o zi blând` de iarn`. Aerul era rece, dar
soarele str`lucea pe cerul limpede. P`[ind de-a
lungul str`zii Yongl, la bra]ul lui Judd,
Caroline se sim]ea fericit` [i dorea s` spun`
\ntregii lumi c` este \ndr`gostit` de cel mai
seduc`tor b`rbat de pe p`mânt.

Dar... \ntotdeauna exist` un dar, nu-i a[a?
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Judd i se p`ruse preocupat \n aceast`
diminea]`. Rela]ia lor era \nc` la \nceput [i el nu
putea s`-i fac` promisiuni ferme, dar Caroline
nu [tia ce s` fac` dac` Judd nu avea inten]ii
serioase. Poate se gr`bise cedându-i [i el
considerase c` avusese o aventur` trec`toare,
f`r` urm`ri \n viitor. Caroline era prea
emo]ionat` [i bucuroas` pentru a avea r`bdarea
s` lase timpul s` decanteze lucrurile. Dac` se
ab]inea s` abordeze acest subiect, \i va fi dificil
mai târziu s` deschid` discu]ia referitoare la
natura rela]iei dintre ei.

Trecând pe lâng` o flor`rie, cu trandafiri \n
vitrin`, Caroline \[i aminti c` nu-i mul]umise
lui Judd pentru florile care le adusese \n ajun.
Pasiunea o \mpiedicase s` fac` acest gest politi-
cos [i Caroline se gândi, ru[inat`, c` trebuie s`
se opreasc` [i s`-i spun` cât de mult \i
pl`cuser` trandafirii.

- Am uitat... \ncepu ea, dar Judd \[i continu`
mersul, obligând-o s` mearg` al`turi de el.
Caroline \[i \n`l]` capul [i v`zu c` iubitul ei era
cu gândul \n alt` parte, p`[ind ca [i cum s-ar fi
gr`bit s` ajung` cât mai repede la restaurant.
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- Judd, s-a \ntâmplat ceva? \l \ntreb` ea,
dup` câteva momente.

El tres`ri, de parc` s-ar fi trezit dintr-un vis
urât.

- Oh, nu nimic, zise el \ncurcat, privind-o
absent. S` mergem mai repede. Vreau s`
m`nânc.

- Dup` col], \l anun]` Caroline, se afl` un
local foarte bun.

Judd se opri [i o \ntreb`:
- Ce voiai s`-mi spui?
Caroline se uit` nedumerit` la el [i Judd \i

explic`:
- Cu câteva clipe \n urm` ai spus c` ai uitat

ceva...
Caroline \l privea uluit`, ne\n]elegând de ce

iubitul ei avea o expresie \ngrijorat`. Ce
putuse s`-l schimbe atât de repede? Era
improbabil s` aib` motive de a fi trist. Se
iubiser` noaptea trecut` atât de frumos [i nu
exista vreo piedic` \n calea fericirii lor. Atunci,
ce \ndoieli avea Judd?

- Voiam s`-]i spun c` am uitat s`-]i
mul]umesc pentru trandafiri. I-am pus \ntr-o
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vaz` [i apa i-a \nviorat, ad`ug` ea, neputând s`-
[i ascund` ro[ea]a din obraji la gândul c`
florile fuseser` strivite când ei doi se
pr`bu[iser` pe covorul din coridor.

- Trandafirii albi sunt florile mele preferate,
m`rturisi Caroline \n [oapt`.

Judd \i dezmierd` b`rbia cu degetele
\nghe]ate [i se uit` \n ochii ei.

- Ai uitat s`-mi mul]ume[ti [i \n urm` cu
zece ani, când ]i-am d`ruit trandafiri albi de
Ziua Indr`gosti]ilor.

Profesoara fr`mânt` z`pada cu t`lpile
ghetelor [i strânse mai tare bra]ul lui Judd.

- Mi-ai f`cut acest cadou când erai student?
se mir` ea.

Judd d`du din cap [i Caroline zise cu glas
tare:

- Nu se poate. Spune-mi c` ai glumit.
- N-am glumit deloc. |]i admiram talentul

pedagocic [i m-am gândit s`-]i fac un cadou
ni[te trandafiri. }i-am scris chiar un bilet [i am
trimis buchetul printr-un b`iat.

Caroline sim]i c` ame]e[te.
- |]i aminte[ti ce ai scris \n acel bilet?
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- „Pentru C., care mi-a schimbat via]a. J.”
Obi[nuiai s` semnezi lucr`rile studen]ilor cu
ini]iala prenumelui t`u, astfel c` am crezut c`
ini]iala mea \]i va da cheia admiratorului care-]i
trimisese flori de Ziua |ndr`gosti]ilor.

Genunchii Carolinei se \nmuiar` [i Judd o
prinse de cot, sus]inând-o s` nu cad`.

- Nu-i nimic, draga mea. A fost doar un gest
amabil! Dup  ̀ ce o s`rut̀  tandru pe tâmpl̀ , el
continu  ̀pe un ton duios: Acum sunt \ndr`gostit
de tine, ceea ce este cu totul altceva.

Caroline se desprinse din \mbr`]i[are [i se
uit` st`ruitor \n ochii lui.

- Oh, Judd! Dac` ai [ti c` biletul t`u  mi-a
schimbat via]a! zise profesoara care nu [tia
dac` trebuie s` râd` sau s` plâng`. Oh, Jeff
mi-a dat buchetul [i am crezut c` el mi-a
cump`rat florile. A fost singura dat` când fos-
tul meu so] mi-a f`cut un cadou [i am fost atât
de impresionat`, \ncât am acceptat cererea lui
\n c`s`torie chiar \n aceea[i sear`.

|n aceea[i sear` \[i pierduse [i virginitatea,
dar nu era cazul s`-i m`rturiseasc` acest lucru
lui Judd.
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Blackburn avea o fa]` mirat` [i t`cea,
determinând-o pe Caroline s` adauge:

- Oh, Doamne! Când Jeff mi-a spus c` vrea
s` divor]`m, a men]ionat c`-i pare r`u de
trandafiri, dar abia acum \mi dau seama la ce
s-a referit.

Un grup de adolescen]i trecu pe lâng` ei,
glumind [i râzând.

- Judd, simt nevoia s` stau pe scaun. Dup`
cele ce am aflat, m` simt tulburat`. |mi este
foame [i abia a[tept s` beau o cafea fierbinte.
S` intr`m \n restaurant. Te rog.

Caroline porni spre local, cople[it` de
emo]ii contradictorii. |mp`r]it` \ntre uimire [i
mânie, se uita absent` la vitrinele pe lâng` care
trecea. Deodat`, privirea ei fu atras` de c`r]ile
din vitrina unei libr`rii. |ntr-un col], se afla
fotografia renumitului autor de romane de
dragoste, Thomas Black, al`turi de ultima lui
carte ap`rut`. Sau, mai bine zis, \n vitrin` se
g`sea fotografia lui Judd Blackburn.

Caroline sim]i c` i se taie r`suflarea. Totul i
se p`rea o glum` absurd` [i de prost-gust. Era
Ziua |ndr`gosti]ilor [i nu ziua p`c`lelilor.
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Prim`vara era \nc` departe. O mân` i se puse
pe um`r [i Caroline \[i \ntoarse capul spre
Judd.

- Draga mea, a[ vrea s`-]i explic...
- Nu-mi vine s` cred c` m-ai min]it! izbucni

ea, fierbând de indignare. Am tr`it cu
remu[carea \n suflet c` ]i-am ascuns faptul c`
am fost profesoara ta de englez` [i \n tot acest
timp, ai avut tupeul s` p`strezi secretul asupra
ocupa]iei tale...!

Când lacrimile \i ap`rur` \n ochi, Caroline
o lu` la goan` pe trotuar, pentru a fi cât mai
departe de b`rbatul care se dovedise a fi un
mincinos neru[inat.

De-abia f`cu câ]iva pa[i c` el o ajunse din
urm` [i o prinse de bra]. |nainte de a se gândi
la consecin]ele pe care le-ar putea avea lovitu-
ra de ap`rare \nv`]at` de la el, profesoara,
furioas` [i cu nervii la p`mânt, \i aplic` un cot
\n plexul solar, cu o for]` de care numai mânia
era capabil`. Un zgomot \nfundat din spatele ei
\i dovedi c`-[i \nsu[ise bine lovitura. Caroline ar
fi vrut s`-[i continue mersul, dar inima o
\ndemn` s` se opreasc`, \ngrijorat` c` ar fi
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putut s`-l r`neasc` pe iubitul ei.
- Doamn`, v` sim]i]i bine? o \ntreb` un

trec`tor.
- Doamna nu are nimic, se auzi slab vocea

lui Judd, eu am \nv`]at-o s` se apere. Ah, abia
pot respira!

Caroline se ab]inu s` nu pufneasc` \n râs,
a[a de caraghios era glasul lui.

- Hei, b`trâne, ai nevoie de ajutor? S` chem
o ambulan]`? \l \ntreb` un curios pe Judd care
se ridicase cu greu de la p`mânt.

Profesoara tres`ri, sperând ca Blackburn s`
nu fi p`]it nimic grav.

- Caroline, zise acesta apropiindu-se, acord -̀mi
cinci minute. Numai cinci. Atât \]i cer. |]i voi
explica totul. Dup  ̀aceea, po]i s  ̀faci ce vrei.

Ea se uit` cu coada ochiului la fotografia din
vitrin`, ne\ndr`znind s`-l priveasc` pe Judd,
deoarece se temea c` voin]a \i va sl`bi dac` ochii
lui alba[tri se vor oglindi \n ochii ei.

- Am vrut s`-]i spun cu ce m` ocup, imediat
ce am terminat prima [edin]` de antrenament,
fiindc` m-ai influen]at mult \n anii studen]iei.
Gra]ie lec]iilor tale, m-am hot`rât s` scriu.
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Efectiv mi-ai schimbat via]a. Când am aflat c`
fostul t`u so] a g`sit \n c`r]ile lui Thomas Black
argumentul de a pleca \n Alaska, cerând
divor]ul, n-am mai putut s`-]i spun cine se
ascunde sub acest pseudonim. Am amânat
pân` ast`zi, când am hot`rât s`-]i fac aceast`
dezv`luire, c`ci n-am vrut s` m` ur`[ti.

Judd \[i sfâr[i spovedania pe un ton umil,
cl`tinând din cap [i ridicând din umeri.

Caroline avu o reac]ie nea[teptat`:
- Dar eu nu-l acuz pe Thomas Black c` l-a

influen]at pe Jeff s` cear` divor]ul! Eu m-am
m`ritat dintr-o pornire fireasc` de a nu m`
\ndep`rta de b`iatul pe care-l cuno[team din
copil`rie. Jeff s-a folosit de cartea lui Black
invocând un pretext plauzibil pentru dorin]a
lui de a se duce \n ]inuturile s`lbatice din
nordul ]`rii.

Blackburn o privi mânios:
- Dac` ai fost convins` c` so]ul t`u te-a

p`r`sit din alte motive decât cele g`site \n
c`r]ile mele, de ce nu mi-ai spus acest lucru?

- Deoarece m-am sim]it ru[inat` c` am
deschis discu]ia despre divor] chiar de la
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prima noastr` \ntâlnire. Ce voiai s` fac? S`-]i
trimit o scrisoare \n care s`-]i explic de ce m-a
p`r`sit Jeff? Pân` azi, n-am [tiut cum arat`
Thomas Black.

-  Negi c` ai citit romanele mele? se interes`
Judd. }i-am trimis primul meu roman imediat
dup` apari]ie.

Caroline \[i duse mâna la gur` pentru a-[i
\n`bu[i un suspin. Curio[ii continuau s` se
zgâiasc` la cearta lor. 

- Când mi-ai trimis romanul?
- Iar \ncepi, murmur` Judd mâhnit. |]i repet

c` ]i-am expediat cartea prin po[t`.
- Am crezut c` este de la Jeff, pentru a-mi

demonstra c` romanul t`u l-a \ndemnat s`
plece de lâng` mine, astfel c` nici nu l-am
r`sfoit.

- N-ai citit dedica]ia mea? se mir` Judd.
- Nu, fiindc` n-am deschis cartea. Ai scris

dedica]ii [i la alte romane?
Scriitorul rosti pe un ton blând:
- Vreau s`-]i ar`t ceva, dar, mai \ntâi, vreau

s`-]i dau câteva explica]ii. De acord?
Caroline \ncuviin]`, dând din cap.
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|n`l]ându-[i privirea, ea observ` c` iubitul ei
zâmbea [i nu se putu ab]ine s` nu-i \ntoarc`
zâmbetul. Judd desf`cu bra]ele [i Caroline,
dup` o scurt` ezitare, se lipi de pieptul lui.

- Tat`l meu, \ncepu el, n-a fost de acord ca
unicul s`u fiu s` scrie c`r]i. Pân` la urm` l-am
convins c` romanele mele vor fi semnate cu
un pseudonim. A trebuit s` lucrez ca
vicepre[edinte al unei sucursale a firmei
familiei pân` la apari]ia  primei mele c`r]i.

Caroline sim]i c`ldura trupului lui solid.
- Mie nu-mi pas` dac` semnez romanele cu

numele meu real, dar nu pot s-o dezam`gesc
pe mama mea, care ar suferi mult dac` familiei
ei i-ar fi [tirbit prestigiul. Editorul meu a fost
de acord s`-mi publice romanele sub
pseudonimul pe care-l [tii. Culmea este c`,
dup` ce a avut un atac de inim`, tat`l meu [i-a
schimbat p`rerea [i a afirmat c` este mândru
de succesul meu literar.

- Sunt surprins` c` ai avut impresia c`-l ur`sc
pe Thomas Black din cauza fostului meu so],
declar` Caroline cu repro[ \n glas.

Judd \[i plec` privirea [i recunoscu, pe un
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ton umil:
- Am fost un prost, nu-i a[a?
Caroline fu de acord cu afirma]ia lui [i

recunoscu la rândul ei:
- La fel de proast` am fost [i eu, când ]i-am

ascuns faptul c` sunt mai b`trân` decât tine.
Pe buzele lui Blackburn \nflori un zâmbet

[iret.
- Crezi c` e[ti \n stare s` iube[ti un tân`r ca

mine?
Ea zâmbi [i replic` amuzat`:
- Dac` a[ avea un profesor bun, m-a[

\ncumeta s` sus]in c` a[ putea s` te iubesc.
Judd se aplec` [i o s`rut` tandru pe buze.
- S` intr`m pu]in \n libr`rie. Am o surpriz`

pentru tine.
Scriitorul o conduse pân` \n dreptul unui

mald`r de c`r]i care purtau semn`tura lui
Thomas Black. Vânz`torii r`m`seser` cu gura
c`scat` recunoscându-l pe faimosul scriitor,
dar acesta nu le d`du nici o aten]ie. Luând una
din c`r]i, el i-o \ntinse Carolinei. Romanul era
gros [i avea o copert` lucioas`.

- Deschide-l, te rog!
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Caroline \ntoarse cartea, dar \nainte de a
citi dedica]ia, el o opri:

- A[teapt`. Mi-a venit o idee.
Adresându-se vânz`torilor ului]i, el le ceru

cu autoritate:
- Da]i-mi câte un exemplar din toate c`r]ile

lui Thomas Black pe care le ave]i \n magazin.
Nu conteaz` dac` sunt cartonate sau nu.

Peste câteva minute, vânz`torii se \ntoar-
ser` din camera din spate cu bra]ele \nc`rcate
de c`r]i. Dup` ce le puser` pe mas`, f`cur` o
plec`ciune [i se retraser`, l`sându-i singuri  pe
cei doi clien]i.

Judd \i zâmbi Carolinei, \ndemnând-o cu
blânde]e:

- Deschide, te rog, toate c`r]ile. |nainte de a
face acest lucru, r`spunde-mi la o \ntrebare:
Vrei s` fii so]ia mea?

Caroline avea impresia c` inima \ncetase
s`-i bat`.

- Este o \ntrebare \ncuietoare?
Judd cl`tin` din cap.
- Nu mai exist` nici un secret \ntre noi.
Inima Carolinei b`tu mai tare. Ochii \i era
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\mp`ienjeni]i de lacrimi de bucurie. Iubitul ei
era nervos [i a[tepta \ngrijorat r`spunsul ei.

- Da, zise ea cu voce tare, pentru a-i lini[ti
temerile.

Judd se apropie s` o s`rute, dar Caroline \l
opri, ridicând o carte [i zicând \n glum`:

- A[teapt` pu]in! Nu mi-ai spus c` trebuie s`
citesc dedica]iile tale?

Judd \i \ntinse câte o carte, iar Caroline
citea dedica]iile pân` când lacrimile f`cur` ca
literele s`-i fug` din fa]a ochilor. Când ultimul
volum fu pus pe mas`, ea \[i \n`l]` capul [i-[i
[terse lacrimile de pe obraji.

Judd \i d`rui un zâmbet dr`g`stos [i o lu`
\n bra]e. La ureche, el \i [opti cuvintele pe care
le scrisese ca dedica]ie \n fiecare roman de-al
s`u:

- Pentru C., care mi-a schimbat via]a.

Sfâr[it
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