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cazurile care se încheiau cum avea să se termine 
acesta. Ethan Truax închise dosarul şi-şi puse mîinile pe 
măsuţa rotundă de cafea. îl măsura pe bărbatul care stătea 
pe scaunul minuscul de hotel din faţa lui . 

- Eşti sigur că cifrele sînt reale? întrebă, fară nici o 
intonaţie. 

- Absolut. Dexter Morrow îi oferi zîmbetul lui asigurător 
de consilier de investiţii. N u reuşea să-i ascundă expresia 
ca lcula tă din ochi. Le-am luat direct din laptopul l u i 
Katherine aseară, după ce s-a culcat. 

- Chiar ziceai că eşti apropiat de şefa. 
Morrow chicoti. Era genul de rîs ca între bărbaţi ce poate 

fi auzit în vestiare şi baruri. 
- Foarte apropiat. Din experienţa personală, pot să-ţi spun 

că e aproape la fel de pricepută în pat ca la a-şi conduce 
compania. 

Ethan reuşi să-şi păstreze faţa inexpresivă, dar nu era 
uşor. Era aici să-şi facă treaba pentru clientă, nu să-i apere 
onoarea. 

Prin fereastră se vedea soarele Arizonei, s trălucind 
deasupra piscinei cu dale albastre a hotelului şi peste zona 
de recreare. Era o zi caldă şi însorită, genul acela de zi pentru 
care statul era faimos. Dar în acea cameră se simţea o răceală, 
şi nu provenea de la aerul condiţionat. 

Morrow îşi puse relaxat un picior peste celălalt. Gulerul 
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cămăşii lui sport crem scumpe avea o mică dungă neagră. 
Cămaşa completa o pereche de pantaloni de firmă şi pantofi 
lejeri din piele adusă din Europa. La încheietură îi strălucea 
un ceas elveţian. 

Dexter Morrow se descurcase în viaţă. Lucra într-un 
birou de lux, juca golf la mijlocul săptămînii şi-şi distra 
clienţii în locuri foarte scumpe, cum era clubul de agrement 
Desert View. Aic i , în Whispering Springs, era un cîştigător. 

Ethan era pe pe punctul de a-i răpi toate acestea. 
- Bine, zise Ethan încet, mai mult decît pregătit pentru 

lovitura de sfîrşit de meci. Facem tîrgul. 
Morrow aruncă o privire către geanta-diplomat de 

aluminiu, care era aşezată pe podea, lîngă Ethan. 
- A i adus banii? 
- Bancnote mici, aşa cum ne-am înţeles. Ethan se aplecă, 

apucă de minerul genţii-diplomat şi o împinse facînd-o să 
alunece pe podea, către Morrow. 

într-o lume în care banii puteau fi transferaţi în orice 
colţ al globului într-o fracţiune de secundă cu ajutorul 
computerelor, cei care nu voiau să lase urme electronice 
pentru federali sau pentru fisc alegeau încă metoda 
transferului prin bani gheaţă. 

Morrow ridică servieta şi o puse pe masă. Ethan îşi dădea 
seama că încerca să pară calm, dar nu-i reuşea prea bine. 
Degetele acestuia tremurau puţin cînd deschise încuietorile. 
Tipul era emoţionat. 

Morrow desfăcu servieta şi privi teancurile de bancnote 
aşezate ordonat. Exulta de o aşteptare aproape febrilă, pe 
care oricine ar fi putut-o lua drept o voluptate bolnavă. 

- Vrei să-i numeri? întrebă Ethan, încet. 
- A r dura prea mult. Trebuie să mă întorc la birou. Nu 

vreau să înceapă cineva să-şi pună întrebări. Morrow băgă 
mîna în servietă. Voi face doar o verificare la întîmplare. 
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Ethan se ridică în picioare şi se îndepărtă puţin de masă. 
Nu ştii niciodată cum poate reacţiona un om cînd e încolţit. 

Morrow răsfoi un teanc de hîrtie tăiată ondulat, aşezat 
cu grijă sub prima bancnotă de douăzeci de dolari, reală. 
Cîteva secunde, nu păru să înţeleagă ce se întîmplase. Apoi 
realiză brusc. Faţa lui bronzată trecu la un roşu închis. Se 
răsuci către Ethan. 

- Ce mama dracului se petrece aici? mîrîi el. 
Uşa de la baie se deschise şi de acolo ieşi Katherine 

Compton. 
- Şi eu tocmai mă pregăteam să-ţi pun aceeaşi întrebare, 

Dex! spuse ea. Vocea ei era plată şi încărcată de o mînie 
stăpînită. Trăsăturile ei frumoase erau încordate. Dar ar fi o 
pierdere de timp, nu-i aşa? Ştiu deja răspunsul. Tocmai ai 
încercat să-i v inzi acele cifre confidenţiale de licitaţie 
domnului Truax. 

Pe faţa lui Morrow trecu pentru o secundă o umbră ce ar 
fi putut fi luată drept panică. 

- Zicea că îl cheamă Williams. 
- Truax mă cheamă, zise Ethan. Ethan Truax, de la 

Agenţia de Investigaţii Truax. 
Mîinile lui Morrow se strîngeau şi se desfăceau pe lîngă 

corp. Se părea că întîmpină dificultăţi în a înţelege. 
- Eşti detectiv particular? 
- Da! spuse Ethan. 
Era puţin surprins de expresia uluită a lui Morrow. Tipul 

avea un trecut încărcat de înşelătorii ca aceasta. A r fi fost de 
aşteptat să fie obişnuit ca lucrurile să meargă prost din cînd 
în cînd. Nu era într-un pericol real, şi ştia asta. în majoritatea 
cazurilor ca acesta, angajatorii nu depuneau plîngere. Nu 
voiau publicitate negativă. 

- L-am angajat pe Ethan săptămîna trecută, cînd am 
început să te bănuiesc, Dex, spuse Katherine. 
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Morrow îşi desfăcu mîinile într-un gest de implorare. 
- Iubito, nu înţelegi! 
- Din păcate, înţeleg, spuse ea. înţeleg totul. Ţi-ai bătut 

joc de mine o vreme, dar s-a terminat. 
Morrow îi aruncă o privire scurtă lui Ethan. Ura îi 

întuneca faţa. Se întoarse spre Katherine. 
- A i înţeles complet greşit. Faci o greşeală enormă. 
- Nu! spuse Katherine. 
- Ascultă-mă! Ştiam că există o scurgere, şi ştiam că 

persoana e foarte apropiată de tine. încercam să-1 identific 
pe nenorocitul care te înşela. 

- Tu erai ticălosul care mă înşela! ripostă Katherine. 
- N u e adevărat. Te iubesc. încercam să te protejez. Cînd 

Truax a scos antenele şi am aflat că era pe piaţă şi căuta 
cifrele acelea de licitaţie, m-am gîndit că, în sfîrşit, aveam 
un fir pe urma oricui va fi fost în spatele scurgerilor de 
informaţii. Sînt aici pentru că voiam să-i întind o cursă şi să-i 
mai storc nişte informaţii. îl jucam. 

- Nu-ţ i face gr i j i , spuse Katherine. N u o să depun 
pl îngere . U n caz care ar ajunge la tribunal ar face rău 
companiei . La Compton Investments, e s e n ţ i a l e s în t 
încrederea şi relaţiile de lungă durată. Ea schiţă un zîmbet. 
Dar, la urma urmelor, tu ştii deja asta, nu, Dex? A i lucrat 
pentru mine aproape un an. 

- Katherine, ai înţeles complet greşit. 
- Acum poţi pleca! spuse ea. La birou te va aştepta un 

agent de securitate. Va rămîne cu tine în timp ce-ţi goleşti 
biroul şi apoi te va escorta pînă la ieşirea din clădire. Ştii 
cum merge. Procedura standard în situaţii ca aceasta. Nu va 
şti nimeni de ce ai plecat. Sînt sigură că toată firma a aflat că 
există o legătură între noi doi. Se va presupune că relaţia 
noastră personală s-a încheiat. Cînd se întîmplă un asemenea 
lucru, întotdeauna pleacă din firmă directorul mai mic în 
rang, nu? 
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- Katherine, nu poţi face asta relaţiei noastre. 
- Nu o fac relaţiei noastrei. Ţi-o fac ţie. Apropo de chei, 

am să o iau înapoi pe aceea de la locuinţa mea, pe care ţi-am 
dat-o în urmă cu cîteva luni. Nu vei mai avea nevoie de ea. 
întinse mîna, cu palma deschisă. 

- îţi spun, faci o greşeală. Vocea lui Morrow era răguşită 
acum. 

- Nu, o repar pe cea pe care am facut-o cînd am început 
o relaţie cu tine. Cheia mea, te rog. Tonul ei deveni dur, 
dintr-o dată. Acum! 

Morrow chiar tresări. Ethan rămase impresionat de viteza 
cu care scoase legătura de chei din buzunar. 

Morrow extrase cheia de pe inel cu mîini tremurînde şi 
i-o dădu lui Katherine. 

- Voi schimba încuietorile, doar pentru a fi în siguranţă, 
desigur. Katherine puse cheia în poşetă. în dimineaţa asta, 
după ce ai plecat, am împachetat cele cîteva lucruri pe care 
le aveai la mine. Cămăşile de rezervă, şi aparatul de ras, şi 
ce mai era. Le-am lăsat la tine la apartament. 

Faţa lui Morrow se schimonosi de furie. Se întoarse către 
Ethan: 

- E vina ta, ticălosule. O să regreţi asta, îţi promit. 
Ethan scoase din buzunar reportofonul digital minuscul. 

Se uitau cu toţii la aparat. Fără nici o vorbă, îl opri. 
L u i Mor row îi căzu falca atunci c înd în ţe lese că 

ameninţarea lui fusese înregistrată. Fără nici un alt cuvînt, 
îşi luă servieta strîngînd-o aşa de puternic, încît i se albiră 
încheieturile degetelor. 

Se duse la uşă, o deschise şi ieşi din camera de hotel. 
Urmă o scurtă tăcere. Camera păru că respiră adînc, cu un 
suspin. 

Katherine nu-şi lua privirea de la uşă. 
- Crezi că vorbea serios cînd te-a ameninţat, Ethan? 
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- Nu-ţi face griji în privinţa asta. Ethan se duse la masă, 
luă pachetul de bancnote false şi-1 aruncă înapoi în servietă. 
Tipi i ca Morrow preferă să nu-şi asume riscul de a ajunge la 
violenţă fizică. Cînd sînt prinşi, dispar cît de repede pot. 
Mîine pe vremea asta va f i părăsit oraşul. Poimîine, cel mai 
tîrziu. în cîteva săptămîni se va instala în altă parte, ocupîndu-se 
de următoarea lui escrocherie. 

Ea schiţă o grimasă. 
- Nu fac lumii nici o mare favoare lăsîndu-1 să plece 

fară a depune o plîngere, aşa-i? 
- N u e treaba ta să faci l u m i i o favoare. A i o 

responsabilitate faţă de compania şi clienţii tăi. E o decizie 
dificilă. 

- Nu, spuse ea fără nici o ezitare, nu e. Compania e pe 
primul loc. Sîntem în toiul unor negocieri extrem de deli
cate, în cele trei sucursale din Whispering Springs şi din 
zona Phoenix, în compania mea lucrează cincizeci de angajaţi 
care ar f i afectaţi în mod direct de această treabă. A m o 
obligaţie faţă de ei toţi. 

Vorbeşte ca un director general adevărat, se gîndi el. 
Katherine clătină din cap, părînd obosită, acum, că totul 

de terminase. 
- N-am crezut să fiu vreodată înşelată în halul ăsta de 

un bărbat, spuse ea. Eram tot timpul aşa de sigură pe mine şi 
pe intuiţia mea. Aşa de sigură, că puteam să depistez pe 
oricine juca teatru. 

- L-ai depistat pe Morrow. El lăsă în jos capacul genţii-
diplomat şi îl închise cu o pocnitură. De-asta ai luat telefonul 
şi m-ai sunat pe mine, îţi aminteşti? 

Observaţia o surprinse. După ce se gîndi un moment, 
încuviinţă din cap, de acord cu ceea ce spusese Ethan. 

- Da, am sunat, nu-i aşa? Porni hotărîtă către uşă. îţi 
mulţumesc că mi-ai amintit ceea ce era evident, domnule 
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Truax. Cu toată agitaţia, uitasem că eu am fost cea care şi-a 
dat seama în cele din urmă că Dexter Morrow avea în el 
ceva un pic prea bun ca să fie adevărat. 

Ethan o urmă pe hol şi închise uşa. 
- Intuiţia ta funcţiona, ca de obicei. 
- Chiar mă gîndeam să mă mărit cu el, ştii?! 
Ethan încuviinţă din cap. 
- A r fi fost a doua mea căsnicie! adăugă ea. 
Ethan încuviinţă din nou din cap. Se duse în faţa uşilor 

de la lifturi şi apăsă butonul de apel. 
- Primul meu soţ s-a căsătorit cu mine pentru că voia să 

pună mîna pe compania tatălui meu, continuă Katherine. Cînd 
şi-a dat seama că eu eram moştenitoarea, în mod evident, şi 
că intenţionam să conduc eu însămi Compton, a înaintat 
actele de divorţ. 

Ethan se ruga la zeii hotelului, sperînd în zadar ca uşile 
liftului să se deschidă mai repede. înţelegea nevoia de a vorbi 
a unui client după ce se termina totul. De obicei, îşi făcea un 
punct de onoare din a asculta cu răbdare. Considera că această 
descărcare făcea parte din meserie. Dar azi nu voia decît să 
se termine. Se simţea cuprins de încordare pînă la oase. 

în acea cameră de hotel nu simţise obişnuita descărcare 
de adrenalină asociată cu rezolvarea unui caz. Poate era din 
cauză că în ultima vreme nu dormise bine. Cunoştea motivul 
insomniei. Era noiembrie. Noiembrie era o perioadă rea. Dacă 
ul t imii doi ani aveau să se repete, nu avea să doarmă bine 
pînă în decembrie. 

Prin mila Domnului, uşile liftului s-au deschis. Katherine 
intră înaintea lui . 

- A i fost căsătorit vreodată? întrebă ea. 
- Oh, da! spuse Ethan. 
Ea ridică din sprîncene. 
- Divorţat? 
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- De trei ori. 
Ea pufni. Nu-1 surprindea asta. în vremurile acestea 

sofisticate unul sau două divorţuri erau de acceptat. Se găseau 
scuze. Trei, totuşi, ridicau întrebări privind posibile deficienţe 
de caracter înnăscute. 

- Acum eşti căsătorit? întrebă Katherine. 
Se gîndi la Zoe, care-1 aştepta acasă. Văzu cu ochii minţii 

imaginea ei, aşezată în faţa lui la masă dimineaţa, la micul 
dejun, vibrantă şi plină de viaţă într-o pijama de culoarea 
ametistului. îşi amintea cum scînteia soarele de dimineaţă 
în părul ei negru-roşcat şi cum îl privea cu ochii misterioşi. 
Femeia lui . Soţia lui . 

Imaginea din minte era pentru el un talisman pe care-1 
purta împotriva forţelor întunecate ale lui noiembrie şi care 
roiau în jurul lui . Dar o parte din el se temea de viitor, pentru 
că era sigur că, mai devreme sau mai tîrziu, acele forţe aveau 
să învingă, luîndu-i-o pe Zoe. 

Apăsă pe butonul pentru recepţie. 
- Oarecum! zise el. 

JJK usese o zi bună. Nu întîlnise nici un zid urlător. 
Pentru marea majoritate a designerilor de interioare, 

„pereţii ur lă tor i" implicau o alegere nefericită a culorii 
vopselei sau o amplasare proastă a ferestrelor. Dar pentru 
un designer medium, care din întîmplare era foarte sensibil 
la aura inviz ib i lă ce r ămînea în încăper i l e în care se 
petrecuseră scene de violenţă sau de pasiune acute, termenul 
„pereţi urlători" putea f i interpretat chiar literal. 
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N u pornise pe drumul vieţii cu intenţia de a deveni 
designer de interioare, se gîndea Zoe, în timp ce turna două 
pahare de vin. Intenţia ei iniţială fusese aceea de a urma o 
carieră de curator de artă. Dar uciderea primului ei soţ 
schimbase totul. 

Ea a fost prima persoană care a recunoscut că-şi pierduse 
controlul pentru o perioadă, după moartea lui Preston. O 
copleşise disperarea. Poliţia ajunsese la concluzia că Preston 
fusese împuşcat de un tîlhar. în clipa unde păşise în cabana 
în care se petrecuse crima, ştiuse că nu era adevărat. Pereţii 
urlaseră crimă. 

în dorinţa ei de a se face dreptate, făcuse greşeala aproape 
fatală de a spune oricui o asculta că Preston fusese ucis de 
cineva apropiat. într-o încercare disperată de a-şi convinge 
rudele uneltitoare din partea soţului că unul dintre ei era de 
vină, le spusese că simţea furia teribilă lăsată în urmă de 
criminal, încă impregnată în pereţii cabanei. 

Mare greşeală! 
Pretenţiile sale susţinute cu vehemenţă că ar avea talente 

de medium le dăduseră rudelor ei motivul de care aveau 
nevoie pentru a o interna, împotriva propriei voinţe, într-o 
clinică psihiatrică foarte exclusivistă şi foarte izolată. Ştia 
că nu era nebună, cînd intrase în acel loc, dar calvarul şederii 
acolo aproape că transformase diagnosticul fals într-unui real. 
Nici pînă acum n-o părăsiseră coşmarurile în care mergea 
pe holurile de la Candle Lake Manor. 

Zoe puse cele două pahare de vin pe o tavă, împreună 
cu caşcaval şi biscuiţi. Luă tava şi o duse în micul l iving al 
apartamentului ei. 

Ethan stătea pe canapea, uşor aplecat înainte şi cu 
picioarele desfăcute, cu coatele sprijinite pe coapse. Era 
îmbrăcat cu un tricou negru, la baza gîtului, şi pantaloni kaki. 
Ţinea neglijent telecomanda în mînă, trecînd în revistă 
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programele de televiziune de la începutul serii, fară să se 
oprească la vreunul. 

Ea îşi aminti prima impresie pe care i-o lăsase, în ziua 
aceea memorabilă din octombrie, cînd intrase în biroul lui 
de la etajul întîi, pe strada Cobalt. Designerul de interioare 
din ea îi aruncase o singură privire şi concluzionase că avea 
foarte multe lucruri în comun cu mobila: bine folosită şi un 
pic uzată la colţuri, dar vizibi l de cea mai bună calitate, din 
cauza construcţiei solide, demodate. 

Acesta era genul de bărbat care termina ceea ce începuse, 
genul care nu se dădea bătut pînă ce nu-şi făcea treaba. 
Trebuia să-1 omori, ca să-1 opreşti, şi ei ăsta nu i se părea un 
lucru uşor. 

Partea puternică, solidă şi de încredere, era în regulă, 
hotărîse ea. Ceea ce o îngrijorase la început erau ochii lui . 
Erau căprui-chihlimbarii, enigmatici şi inteligenţi. Ochii unui 
prădător de la capătul lanţului trofic. 

Nunta lor grăbită din Las Vegas fusese la început doar o 
strategie pe termen scurt, pentru a o proteja de rudele ei 
bogate, care aveau o puternică motivaţie financiară pentru 
a-i dori moartea. Decizia de a da o şansă reală acestei căsătorii 
venise mai tîrziu, după ce trecuse toată agitaţia provocată de 
faptul că fusese aproape de a f i ucisă. 

Căzuseră de acord să ia lucrurile încet, la urma urmelor, 
amîndoi erau conştienţi că fiecare dintre ei adusese o grămadă 
de bagaje în căsătoria asta. Era de presupus că orice consilier 
sau terapeut care dorea să-şi păstreze reputaţia i-ar fi sfătuit 
să nu se căsătorească, şi nu doar din cauza faptului că totul 
se petrecuse în mare grabă. 

Zoe nu ar fi dat vina pe profesionişti. Şansele ca o evadată 
dintr-o instituţie psihiatrică şi un bărbat care trecuse prin 
trei căsătorii să aibă o relaţie înfloritoare şi stabilă trebuia să 
fie undeva în zona probabilităţilor extrem de rele. 
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Pe lîngă aceste trăsături negative, mai era şi părerea lui 
Ethan despre persoanele-medium. Aceasta se formase în 
timpul doliului după moartea fratelui său, cînd un şarlatan 
care pretindea că are viziuni o convinsese pe cumnata lu i , 
Bonnie, că soţul ei era încă în viaţă. Suferinţa emoţională 
provocată de înşelătorie fusese aproape devastatoare. Furia 
răzbunătoare a lui Ethan fusese ca un cazan sub presiune. 
Bonnie îi spusese lui Zoe între patru ochi că era uimită de 
faptul că falsul medium supravieţuise mîniei lui Ethan. 

Şi, colac peste pupăză, Ethan avusese cîndva o experienţă 
foarte neplăcută cu un designer de interioare. 

Dar, în ciuda tuturor motivelor pentru care căsătoria lor 
era sortită eşecului încă dintru început, se gîndea Zoe, ea şi 
Ethan se hotărîseră să lase deoparte precauţiile şi să-şi acorde 
o şansă. Probabil din cauza faptului că amîndoi avuseseră o 
grămadă de experienţe în ceea ce privea asumarea riscurilor. 

Pînă la începutul lui noiembrie, ea se convinsese pe sine că 
avea să cîştige astronomicul pariu - aveau să reuşească. Investise 
chiar şi într-un set de vase noi, de un rubiniu aprins. 

în primele s ăp t ămîn i ale ciudatei lor căsn ic i i se 
obişnuiseră treptat şi uşor cu un mod de viaţă pe care ea l-ar 
fi descris drept „casnic", dacă n-ar fi fost faptul că era greu 
să foloseşti un asemenea cuvînt cînd £ ra vorba de Ethan. 
Avea multe calităţi - inteligent, sexy şi cu o voinţă de fier - , 
dar fără doar şi poate nu trezea în minte imaginile plăcute şi 
calde pe care le implica termenul „casnic". 

Deşi ea îşi păstrase apartamentul de la Casa de Oro, îşi 
petrecuseră toate serile împreună, de obicei la Nightwinds, 
monstruozitatea de casă a lui Ethan. Păreau să se îmbine 
toate cărămizile unei relaţii solide şi stabile. învăţau să se 
descurce amîndoi în bucătărie. Descoperiseră că amîndoi se 
sculau cu noaptea în cap. Nic i unul dintre ei nu lăsa haine pe 
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podea. Amîndoi făceau duş zilnic. Ce puteai să-ţi doreşti 
mai mult, la începutul unei căsnicii? 

Dar, o dată cu venirea l u i noiembrie, lucrurile se 
schimbaseră. Simţea că Ethan se retrăgea, că punea o distanţă 
între ei. Părea agitat şi capricios. Ştia că nu doarme bine. 
Tăcerile dintre ei nu mai erau plăcute sau prieteneşti, şi se 
înmulţiseră. El evita încercările ei de a-1 face să vorbească 
despre orice va f i fiind lucrul care-1 deranja. 

De parcă erau implicaţi într-o aventură, mai degrabă decît 
într-o căsătorie! se gîndea ea. O aventură care se îndrepta 
către prăpastie. 

Poate că fusese o greşeală să se apuce de redecorarea de 
la Nightwinds aşa de curînd. Hotărîrea de a zugrăvi din nou 
toate camerele îi silise să lase goală casa lui cu mai multe 
băi şi spaţii largi de locuit şi să se mute în micuţul ei 
apartament. A ic i era o singură baie, şi nu exista nici un loc 
în care vreunul dintre ei să poată fi singur o vreme. 

Ea îşi spunea că a-1 ţine pe Ethan să locuiască în acest 
spaţiu mic şi înghesuit era ca şi cum ai fi ţinut un leu într-o 
cuşcă de la Zoo. Trebuia să te aştepţi să apară unele probleme. 

- Cum a reacţionat Katherine Compton la scena finală 
din după-amiaza asta? întrebă Zoe, aşezînd tava pe măsuţa 
de cafea. 

- Nu s-a bucurat deloc că i se confirmau suspiciunile, 
dar s-a comportat destul de bine. Ethan opri televizorul şi 
puse telecomanda lîngă tavă. Ridică unul dintre pahare. Cea 
mai grea parte pentru ea e să-şi ierte faptul că i-a permis lui 
Morrow să treacă de sistemul ei defensiv. Mi-a spus că se 
simţea ca o proastă. 

Zoe se cuibări în colţul canapelei şi-şi aşeză o mînă de-a 
lungul spetezei. 

- Asta pot înţelege. Ce i-ai spus? 
El ridică din umeri. 
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- I-am amintit că ea a fost cea care a venit la mine şi mi-a 
cerut să fac investigaţii în ceea ce-1 privea pe Morrow. 
Katherine Compson nu e o proastă. Poate că i-a luat o vreme 
să recunoască cum că avea o problemă, dar în cele din urmă 
s-a ocupat de ea ca o directoare îndrăzneaţă, ceea ce şi e. O 
să fie bine. 

- Şi tu? 
Fusese pe punctul de a lua o înghiţitură de vin, dar se 

opri, cu paharul la cîţiva centimetri de gură. 
- Cum adică eu? 
- Cazul ăsta pare să fi mers foarte bine. Chiar tu ai spus 

că e mai mult rutină. 
- Aşa a fost. Bău un pic din v in şi lăsă paharul jos. 

Morrow era lacom. Cînd a adulmecat mirosul banilor pe care 
i - i ofeream, a devenit neglijent. 

- Dacă totul a fost atît de simplu, de ce te deranjează aşa 
de tare? 

Cîteva secunde, ea crezu că nu avea să-i răspundă. 
- A l dracu' dacă ştiu, zise el încet. 
Ea zîmbi uşor. 
- Ştii ce cred eu? 
- Nu, dar o să-mi spui, nu-i aşa? 
- Desigur. Consider că e datoria mea de soţie, şi ştii cît 

de tare cred în importanţa comunicării într-o căsătorie. 
- Aha! 
- Cred că, în adîncul in imii , eşti un romantic, spuse ea 

blînd. 
El tresări. 
- Prostii. 
- A i avut probleme cu cazul ăsta pentru că ştiai că, la 

sfîrşit, clienta ta va suferi. 
- Dau veşti proaste clienţilor tot timpul. Katherine nu a 

fost prima şi nu va fi nici ultima. 
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- Ştiu, dar asta nu înseamnă că-ţi place partea asta a 
meseriei sau că o găseşti uşoară. 

El luă o altă înghiţitură de v in şi se trase în celălalt colţ 
al canapelei. 

- Crezi poate că nu am o meserie potrivită? 
Ei aproape că îi căzu biscuitele pe care tocmai îl luase 

de pe platou. Primul său gînd fii că glumea. Apoi îi văzu 
privirea. 

- Nu , spuse ea. Cred că faci meseria ce ţ i -a fost 
predestinată, singurul lucru pe care-1 poţi face. 

- Mda? 
- A i chemare pentru ea, Ethan. 
în ciuda dispoziţiei evident morocănoase, el schiţă un 

zîmbet. 
- Cred că asta e unica dată din istoria umanităţii cînd 

cineva s-a referit la meseria de detectiv privat ca la o chemare. 
- în cazul tău e pur şi simplu adevărul. Povesteşte-mi ce 

s-a întîmplat în camera aia de hotel azi. 
El mîncă un biscuit cu puţină brînză, mai luă o înghiţitură 

de v in şi începu să vorbească. Ea-1 asculta descriind cum îl 
momise pe Dexter Morrow în cameră şi cum Katherine 
Compton insistase să se ascundă în baie, în ciuda reco
mandărilor lui . 

- Cea mai mare grijă a mea era ca nu cumva Morrow să 
vrea să folosească baia înainte să-1 fac să se implice, spuse 
Ethan. Dar înţelegeam de ce avea nevoie să fie acolo, aşa că 
am fost de acord s-o las să aştepte în baie. Din fericire, 
lucrurile au mers ca unse. Aşa cum spuneam, Morrow era 
lacom. N u voia să piardă timp. Dar poţi să fii absolut sigură 
că nu i-am oferit o bere sau o sticlă de apă minerală. 

- Bine gîndit. 
- Mersi. Şi eu am fost destul de mîndru de mica mea 

strategie. 

18 



El a mai vorbit o vreme, apoi a urmat-o în bucătărie 
pentru a-şi termina povestea. Stătea în prag, bîndu-şi vinul 
şi vorbind, în timp ce ea sfîrşea de preparat sosul picant de 
legume. 

Ca un adevărat soţ. Gîndul îi ridică moralul. 
Era un aspect al poveştii care o îngrijora. 
- Eşti sigur că Morrow nu-ţi va face probleme? întrebă 

ea, în timp ce scotea orezul din vasul special şi-1 aşeza 
într-unui din noile vase roşii. Cred că dă vina pe tine că i-ai 
distrus aranjamentul confortabil de la Compton. 

- I-am spus lui Katherine că t ipi i ca Morrow nu mai fac 
mulţi purici prin preajmă, după ce se acresc strugurii, şi ăsta 
e adevărul. O să-şi reducă pierderile cît se poate şi o să plece. 

Ethan se aşeză la masă. Examina cu ceea ce părea a fi 
entuziasm real gama de boluri aliniate în care se aflau 
condimentele. Starea ei de spirit se mai îmbunătăţi un pic. 
Cumnata lui Ethan, Bonnie, jura că vechea zicală cum că 
adevăratul drum către inima unui bărbat trece prin stomac 
este mereu actuală. Poate că avea dreptate. 

Zoe aşeză pe masă platoul cu sos picant bine mirositor 
şi bolul cu orez. 

- Crezi că Mor row s imţea ceva pentru Katherine 
Compton? 

- Orice-ar fi fost, nu a fost suficient, cît să-1 împiedice 
să o trădeze pentru două sute de mi i de dolari. 

- Evident. Ea scoase salata din frigider, o puse pe masă 
şi se aşeză în faţa lui . Ce păcat că această Katherine era 
îndrăgostită de-adevăratelea de Morrow. 

- Nu era îndrăgostită orbeşte. Ethan luă sticla de vin pe 
jumătate golită şi umplu din nou paharele. Cînd şi-a dat seama 
ce se întîmpla, a făcut ceea ce avea de făcut. 

- Cred că de-aia e un director general de succes. 
- Şi eu zic la fel. Ethan puse sos pe micul munte de orez 
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pe care-1 construise în farfurie şi îşi luă singur alune, stafide 
şi condimente din holurile micuţe. A mai avut şi privilegiul -
de a f i primul meu client mare din lumea afacerilor de aici, 
din Whispering Springs, lucru pentru care sînt profund 
recunoscător. 

- Rectificare: eu am fost primul tău client mare, se 
încruntă ea spre el. Sînt zdrobită de faptul că poţi uita un 
asemenea lucru. 

- Tu ai fost primul meu client particular. Mare diferenţă. 
- Eşti sigur? 
- Sînt sigur. Şi, crede-mă, nu am uitat nimic în legătură 

cu cazul tău. 
- Probabil că e greu să uiţi un caz cînd sfîrşeşti căsă-

torindu-te cu clienta! spuse ea. 
- Adevărat. 
De aici încolo nu mai ştia încotro să o ia. îşi dădu seama 

că era a doua oară în ultima oră cînd reuşise să găsească o 
cale de a strecura în conversaţie o referire la statutul lor 
matrimonial. Prima se petrecuse în camera cealaltă, cînd 
subliniase că simţea că e de datoria ei să-i spună părerea, şi 
acum comentariul ăsta neobişnuit despre căsătoria cu primul -
client. 

Ethan avea o expresie gînditoare. 
- E ciudat. 
Ea îngheţă. 
- Sosul picant? 
- N u sosul. Sosul e minunat. Voiam să spun că e ciudat 

să discut despre un caz cînd e terminat, aşa cum fac în seara 
asta. 

Ea se încorda, uşor în defensivă. 
- N u trebuie să vorbeşti despre asta, dacă nu vrei. 
- Nu, e în regulă. Doar că nu sînt obişnuit, asta e tot. 
Ea se relexă puţin. 
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- Ethan, asta fac oamenii căsătoriţi. 
- Nu, zău?! îi aruncă un zîmbet strîmb. Nu am făcut 

asta niciodată, cu nici una dintre fostele mele soţii. 
- De ce nu? 
- Probabil pentru că pe nici una dintre ele nu o interesa. 

Hai să f im serioşi, majoritatea lucrurilor pe care le face un 
detectiv privat par destul de plictisitoare cînd încerci să le 
explici altcuiva. Nouăzeci la sută din profesia mea se rezolvă 
la telefon şi la calculator. 

- Dar pentru tine nu e plictisitor, nu? întrebă ea. 
- Nu. Dar, la urma urmelor, e meseria mea. 
- Dacă pe tine nu te plictiseşte, spuse ea răbdătoare, nu 

mă plictiseşte nici pe mine. 
- Eşti sigură? 
- Sută la sută. 
- Bun, gata cu ziua mea. Ethan mai luă puţin sos. A ta 

cum a fost? 
- N i c i pe departe aşa de interesantă . A m petrecut 

dimineaţa în biblioteca mea de la Casa de Vis a Designerului. 
Cred că o scot la cap, în sfîrşit. 

Invitaţia de a participa la proiectul anual Casa de Vis a 
Designerului fusese o realizare importantă pentru firma ei 
de decoraţiuni interioare de o singură persoană, Interioare 
îmbunătăţite. Un comitet alesese o locuinţă nouă de lux din 
Whispering Springs pentru a deveni căminul model. Acelaşi 
comitet alesese o mînă de designeri locali pentru a termina 
proiectul. Ea fusese una dintre cei cîţiva norocoşi. 

Fiecărui designer i se repartizase o cameră şi i se ceruse 
să creeze un spaţiu de vis. Ea primise biblioteca. 

Proiectul îi mîncase mult mai mult timp decît anticipase, 
dar îşi spunea că merită. Pe lîngă faptul că era o sursă 
profitabilă de strîngere de fonduri caritabile din Whispering 
Springs, Casa de Vis a Designerului atrăgea nepreţuita atenţie 
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asupra celor care fuseseră selectaţi pentru a lucra la ea. Cînd 
avea să fie gata, urma să fie prezentată în presă şi aveau să 
se organizeze tururi pentru public. Fotografiile diverselor 
camere precum şi ale designerilor care se ocupaseră de ele 
urmau să apară într-o importantă revistă de aranjamente 
interioare din sud-vest. 

- Lindsey Voyle ţi-a mai făcut necazuri? întrebă Ethan. 
Lindsey Voyle, un designer de interioare care îşi 

deschisese recent o afacere în oraş, era singura muscă din 
alifia proiectului ăstuia, după părerea lui Zoe. Stilurile lor 
profesionale erau diametral opuse, dar nu asta era adevărata 
problemă. Marea problemă era că, din chiar momentul în 
care fuseseră prezentate una alteia, Lindsey Voyle arătase o 
ostilitate inexplicabilă şi prost mascată faţă de ea. 

Strîmbă din nas, conştientă de faptul că Ethan găsea 
amuzantă rivalitatea dintre ea şi Lindsey Voyle. 

- Lindsey era la casă, cînd m-am dus azi acolo. întinse 
mîna după bolul cu condimente cu mango. A avut tupeul să-mi 
dea sfaturi în privinţa tehnicii mele feng-shui. A zis că 
creasem un curent de energie negativă folosind prea multe 
culori intense. 

- Curent de energie negativă, ha? Sună înfricoşător, 
îşi reaminti sieşi că Ethan considera deosebit de amuzant 

conceptul de a proiecta curenţi de energie potriviţi într-o 
cameră sau într-un spaţiu de lucru. 

- Lindsey pretinde că a participat la un atelier al unui 
maestru în feng-shui din Los Angeles, şi ştie toate principiile 
de bază! adăugă Zoe. 

- Ce i-ai spus? 
- Nu ce aveam în minte, asta e sigur. I-am spus doar că 

stilul meu de design nu e feng-shui pur. I-am explicat că 
folosesc elemente din mai multe filozofii ale designului -
unele vechi, altele noi - pentru a crea un curent de energie 
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pozitivă în spaţiu. Zoe îşi mai puse nişte condimente în sos. 
A m subliniat clar că mă bazez pentru idei şi inspiraţie pe 
propriul meu simţ al spaţiului, nu pe regulile vreunei şcoli 
anumite de design. 

Ethan ridică din sprîncene. 
- I-ai spus că tu crezi că eşti medium cînd vine vorba de 

sentimentul pe care-1 transmite o cameră? 
- Sigur că nu. Deja crede că sînt un profesionist de doi 

bani, fără absolut nici un fel de simţ al culorii sau al spaţiului. 
Nu voiam să răspîndească zvonul că sînt o scrîntită. 

- Probabil ar f i rău pentru afaceri, încuviinţă el. 
- Există o linie fină de demarcaţie între a f i cunoscut ca 

un designer care foloseşte principiile feng-shui şi a-ţi face o 
reputaţie de caraghios, care crede în aiureli. 

- î n ţ e l e g şi eu asta. 
- Las-o pe Lindsey Voyle. Cu cît vorbim mai puţin despre 

ea, cu atît mai bine. Un fel de veste bună pe ziua de azi e că 
m-a sunat Tabitha Pine. 

- Apropo de caraghioşi, spuse Ethan cu gura plină de 
salată. 

Ea pufni. 
- Nu e nimic caraghios în a preda tehnici de meditaţie. 

O grămadă de oameni consideră că sînt foarte bune pentru 
reducerea stresului. Există dovezi ştiinţifice că meditaţia 
poate scădea tensiunea arterială şi nivelul de anxietate. 

- Eu rămîn la metoda mea încercată şi dovedită de 
reducere a stresului. 

- Care-i aia? 
- Sexul. 
- Lăsînd la o parte părerea ta în ceea ce priveşte meditaţia 

ca o terapie de reducere a stresului, se-ntîmplă că a preda tehnica 
în cauză este un lucru foarte profitabil. Tabitha a cumpărat 
recent o casă mare şi foarte şic la ieşirea din oraş. Vrea să 
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refacă interiorul în totalitate, cu scopul de a maximiza curenţii 
de energie pozitivă. 

- Chiar pe strada ta. Felicitări. Parcă văd: Zoe Truax, 
designerul de vis pentru orice guru, de oriunde. Pine pare a 
fi o clientă ideală. 

- Nu chiar, suspină Zoe. N u încă, în orice caz. Se pare 
că vrea să vadă propuneri de la mine şi de la altcineva, înainte 
de a-şi alege designerul. 

- A m un sentiment neplăcut în privinţa asta. 
- Ghici cui i-a cerut să-i facă o propunere? 
- Lindsey Voyle? 
- M d a . 
- Valeu, se poate lăsa cu lucruri urîte, zise Ethan. Poate 

auzim despre designeri care se provoacă la duel şi se întîlnesc 
la prînz în Piaţa Fîntînilor pentru confruntare. Cu ce? Rulete 
de la zece metri? Mostre de material de la cinci? 

- Mă bucur că te distrează situaţia. 
El chicoti. 
- Iubito, pariez pe tine. Cînd vine vorba de proiectare 

de energie pozitivă, nimeni nu se pricepe mai bine. 
- N-am nevoie de bancurile sale, Truax. Doar fiindcă 

nu crezi în conceptul înalt de design de interioare, asta nu 
înseamnă că oamenii care cred în el sînt complet ţicniţi. 

Ethan reuşi să pară adînc j ignit . 
- N u le-aş spune ţicniţi niciodată celor care-ţi plătesc 

bani adevăraţi, ca să le echilibrezi curenţii de energie în case. 
Nu, pentru nimic în lume. 

- Cum le-ai spune? 
- Clienţi! zise el gingaş. 
Ea încuviinţă. 
- Corect răspunsul. 
- învăţ repede. Redeveni serios. Dar eşti sigură că vrei 

cu adevărat să faci casa Tabithei Pine? Dată fiind reputaţia 
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asta a ei de guru, probabil are nişte opinii foarte puternice despre 
curenţii de energie. Ar putea fi frustrant să lucrezi cu ea. 

- îmi plac clienţii care au o noţiune clară în privinţa a 
ceea ce le place şi ce nu. Ideile lor mă fac uneori să văd 
lucrurile într-o lumină diferită. întotdeauna e o provocare să 
faci design pentru oameni cu opinii puternice, şi învăţ ceva 
cînd o fac. 

- Eu am o mulţime de opinii puternice în legătură cu ce 
ai plănuit pentru Nightwinds, dar ideile mele nu le numeşti 
provocatoare. Mai mult ne certăm în privinţa lor. 

Ea se gîndi la ultima lor discuţie despre Nightwinds. 
Conacul vechi era o versiune într-un roz exagerat, aprins, de 
Hollywood, al unei vile mediteraneene. Ethan o moştenise 
- mai mult sau mai puţin - de la unchiul său, pentru că nici 
un agent din Whispering Springs nu fusese în stare să o vîndă. 

- N u e adevărat. îi oferi cel mai lustruit şi profesional 
zîmbet, cel pe care îl rezerva celor mai dif ici l i dintre clienţi, 
aceia care aveau nevoie să fie călăuziţi în toate. Ca client, 
eşti întotdeauna o provocare. 

- D a r ? 
- Dar dacă te-aş lăsa să faci aşa cum vrei tu nu ai avea 

nimic altceva la Nightwinds, în afară de pereţi albi şi fotolii 
ajustabile. 

- E o exagerare grosieră. în ochii lui luci pentru un mo
ment expresia „a mea eşti". Nu am nevoie de fotolii ajustabile 
în băi. 

- Eşti sigur? 
El ezită, încruntînd un pic din sprîncene, în timp ce 

evalua întrebarea. 
- Păi, acum, că tot ai adus vorba... 
Ea ridică o mînă, cu palma în afară: 
- Nu intra acolo, Truax. 
El ridică din umeri: 
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- Probabil nu s-ar potrivi, oricum. 
- Probabil că nu. 
Ea îl pr ivi cum „naviga" prin sos şi salată, constatînd că 

tensiunea din mintea lui se mai diminuase, dar încă simţea 
curenţii întunecaţi din adîncuri. Orice ar fi fost în neregulă 
cu Ethan, era sigură că era vorba de ceva mult mai profund 
şi mai incomod decît sfîrşitul nefericit al cazului Dexter 
Morrow. 

Cînd trecu pe lîngă uşa de la baie, auzi bîzîitul uşor al 
aparatului de ras electric al lui Ethan. Mai devreme auzise 
duşul. Se opri în mijlocul holului şi rămase acolo, gîndindu-se 
îndelung. 

A p o i se hotărî . Str îngîndu-şi cordonul de la halat, 
deschise uşa. O învălui aerul cald, pl in de aburi. Ethan stătea 
în faţa oglinzii, cu un prosop înfăşurat neglijent în jurul 
mijlocului. Simţi un impuls brusc de a-şi trece mîinile peste 
contururile strălucitoare şi musculoase ale spatelui lu i . 

El o privi prin ceaţa ce aburea oglinda. I se opri respiraţia 
c înd văzu că în ochii lu i de t igru reven ise ră umbrele 
meditative, enigmatice. 

- N u mai trebuie să te razi înainte de a veni în pat, spuse 
ea, încercînd să păstreze un ton lejer. Acum sîntem căsătoriţi, 
îţi aminteşti? 

Bun! Era a treia sau a patra oară cînd reuşise să folosească 
cuvîntul în acea seară? Pierduse socoteala. 

El opri aparatul de ras şi-1 aşeză foarte hotărît pe etajeră. 
- îmi amintesc. 
Zoe ar fi putut jura că temperatura din camera mică şi 

intimă crescuse cu cîteva grade. Dintr-o dată, parcă s-ar fi 
aflat la tropice. în jurul ei plutea o senzualitate înăbuşitoare. 

Dată fiind dispoziţia lui , se gîndi ea, poate că a deschide 
uşa de la baie nu fusese o idee chiar aşa de bună. 
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Dar era prea tîrziu să se răzgîndească. Ethan se mişca 
prin umezeala plină de aburi, încolţind-o cu energia aceea 
suplă şi controlată care-1 caracteriza aşa de bine. 

Cînd ajunse la ea îi prinse faţa în palme, înfundîndu-şi 
degetele în părul ei. Gura lu i o acoperi pe a ei. Nevoia 
disperată şi fierbinte care emana din el o facu să vibreze şi 
să-i răspundă. 

Să ru tu l l u i era insistent şi cuceritor. T rans fo rmă 
înţepăturile de energie în impulsuri electrice puternice, 
arcuite, încinse. îi puse în funcţiune fiecare nerv. Spera să 
nu strălucească la propriu. 

Ethan prelungea sărutul , gus t înd -o , ademenind-o, 
provocînd răspunsul pe care îl voia - nu, de care avea nevoie 
- de la ea. Mîinile lui puternice se mişcară în jos, către 
mijlocul ei. Dezlegă cordonul şi îi scoase halatul care căzu 
pe podea,"înfăşurat în jurul picioarelor ei. Urmă cămaşa de 
noapte. 

Cînd fu goală, o luă în braţe şi o trase aproape de el, 
ţinînd-o aşa de puternic, că abia se putea mişca. Excitaţia îi 
inundă sîngele. Cu un murmur blînd de dorinţă, se agăţă de 
el, cu degetele înfipte în muşchii lucioşi de pe umerii lui . 
Sînii ei împungeau puternic pieptul lui , acoperit cu un păr 
creţ. Prosopul care-i înconjurase mijlocul dispăru. Ea îi simţi 
erecţia, puternică şi tare, lipită de coapsele ei goale. în ciuda 
furtunii de dorinţă care o cotropea, plutea parcă prin ea o 
uşoară fîlfîire de nelinişte, ca o fantomă. Ceva era puţin în 
neregulă. 

Deşi dispoziţia lui Ethan se îmbunătăţise în timpul cinei 
şi după aceea, trăsăturile întunecate şi colţuroase reveniseră. 
Canaliza acea energie neagră, conştient sau nu, într-o foame 
sexuală brută. Nu era pentru prima dată în ultimele zile cînd 
făcea dragoste cu ea în timp ce se afla în ghearele acestei 
dispoziţii periculoase. Ce spusese la cină? Ceva cum că sexul 
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era alegerea lui în privinţa tehnicilor de reducere a stresului. 
Poate că „periculos" nu era cuvîntul potrivit care să 

descrie vîlvătaia pe care o simţea arzînd în el. Cu certitudine, 
nu se temea pentru siguranţa ei personală. Ethan nu i-ar f i 
făcut niciodată vreun rău. Dar ştia că el folosea sexul ca pe 
un antidot temporar împotriva unei otrăvi ce-i infesta spiritul. 

Ceea ce o îngrijora cu adevărat era faptul că ştia că vreo 
cîteva orgasme nu aveau să vindece pentru totdeauna orice 
ar f i fost ceea ce îl rodea. 

Mîinile lui se strînseră în jurul mijlocului ei, ridicînd-o 
de pe podea. Presupunea că o s-o ducă pe braţe de la tropice 
în dormitor. în loc de asta, el o răsuci şi o aşeză pe masa de 
lîngă chiuvetă. Trase puternic aer în piept cînd fesele ei luară 
contact, cu faianţa rece, dar, înainte să realizeze pe deplin 
faptul că ea şi Ethan nu se îndreptau spre dormitor, el era 
deja între picioarele ei. Simţea cum o izbeşte dorinţa lui , ca 
un vînt de deşert. 

- Duşul şi bărbieritul trebuia să mă încetinească. El îi 
atinse clitorisul cu degetele, mîngîind încet. Nu trebuia să 
mă întrerupi. 

- E bine. Era deja umedă. întinse mîna în jos şi îi luă -
membrul între degete. N u trebuie să mergi încet. N u de 
fiecare dată. Cîteodată e bine rapid. 

- Pentru mine, poate, nu şi pentru tine. Vreau să fie bine 
pentru tine. 

- Ethan, e bine! îl trase mai aproape, frecînd capul 
penisului puternic umflat de deschizătura umedă a corpului 
ei, făcînd tot ce putea pentru a-1 atrage. N u trebuie să te 
controlezi tot timpul. Nu cu mine. 

El gemu. Toţi muşchii i se încordară. 
- Zoe. 
O apucă de şolduri şi se împinse în ea, intrînd tare şi 

adînc. Ea îşi încolăci picioarele în jurul şalelor lui şi îl strînse 
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puternic în braţe , în t imp ce el se avînta spre punctul 
culminant şi spre orice pace temporară îi va f i adus acesta. 

J^krcadia Ames se trezi cu nervii inundaţi de un şuvoi 
de adrenalină. Deschise ochii, ascultînd cu atenţie, tremurînd 
din cauza reacţiei. Cu inima bătîndu-i să-i sară din piept, 
încerca să respire mai lent, dar era imposibil. Avea nevoie 
de aer. 

în întunericul dormitorului ei nu se mişca nimic. Lumina 
lunii era destul de puternică pentru a vedea că nu era nimeni 
în cameră. Nic i deasupra patului nu era aplecat nimeni. Din 
prag nu se ivea nici o siluetă ameninţătoare. Din living sau 
din bucătărie nu se auzea tîrşîitul unor paşi. 

Toate dovezile pe care le avea la d i spoz i ţ i e p r in 
intermediul ochilor şi urechilor o asigurau că sistemul de 
securitate sofisticat pe care îl instalase Harry nu fusese păcălit 
de nimeni. Era singură în apartament. 

Dar senzaţia că era privită devenise atît de puternică, 
încît nu o putea ignoră. înăuntrul ei mocneau frustrarea şi 
«spaima. 

Ce se întîmpla cu ea în ultima vreme? Avusese acest 
sentiment ciudat de mai multe ori în ultimele două zile, şi în 
seara asta era chiar rău. Poate lunile acelea cînd dormise în 
Spitalul de Psihiatrie Candle Lake Manor o afectaseră mai 
mult decît îşi dăduse seama. 

Se internase de bunăvoie în ospiciu, acesta fiind unul 
din paşii planului grandios pe care îl concepuse pentru a se 
ascunde de soţul ei. Grant voise să o vadă moartă. Se gîndise 

29 



că nu avea să-i dea niciodată prin cap să o caute într-un 
stabiliment psihiatric privat. 

Dar Candle Lake Manor se dovedise a fi o alegere 
dezastruoasă. Era condus de un administrator corupt, care le 
îngăduia bandiţilor de infirmieri să conducă locul după ora 
stingerii. 

Cea mai mare parte dintre activităţile nopţii erau relativ 
inofensive. Cîţiva infirmieri vînduseră droguri din depozitul 
spitalului. Alţii se orientaseră spre furtul de medicamente. 
Cei mai mul ţ i dintre ei dormeau. Dar unele brute se 
amuzaseră violînd cîteva dintre pacientele lipsite de apărare 
şi drogate. 

Singurul lucru bun pe care-1 obţ inuse din perioada 
petrecută la Candle Lake era prietenia ei cu Zoe. Puseseră la 
cale evadarea împreună. Fuseseră forţate să o facă altfel decît 
p lănuiseră , pentru că, într-o noapte, doi dintre vicioşii 
infirmieri veniseră după Arcadia. Tremura şi acum cînd îşi 
amintea de tentativa de viol . Dacă Zoe nu i-ar fi auzit pe 
bărbaţi cum o duceau pe hol către camera de examinare ... 

Nu. Nu intra acolo. Nu era nici un motiv să se teamă de 
cineva de la Candle Lake Manor. Ethan aproape că răsese 
spitalul de pe hartă luna trecută. 

Singurul de care trebuia sa se teamă era Grant. 
Ticălosul trebuia să fie mort, dar îl cunoştea prea bine 

ca să creadă în acel convenabil accident de schi din Elveţia. 
Corpul lui nu fusese găsit niciodată, şi se presupunea că 
fusese îngropat sub tone de zăpadă. Dar intuiţia îi spunea că 
el îşi înscenase propria moarte şi acum trăia undeva, sub un 
nume de împrumut. 

Exact cum făcea şi ea. 
întinse foarte încet un braţ în jos şi găsi pistolul pe care-1 

ţinea întotdeauna sub pat în nopţile în care Harry era plecat. 
Atingerea armei o mai îmbărbăta puţin. După evadarea de la 
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Candle Lake, ea şi Zoe luaseră măsuri pentru a obţine un 
nivel de securitate mai mare. Zoe se înscrisese la lecţii de 
autoapărare. 

Ştiind că era posibil ca într-o zi Grant să hotărască să se 
întoarcă din mormînt, Arcadia optase pentru cumpărarea unui 
pistol şi învăţase să-1 folosească. 

Cu pistolul în mînă, îşi trase picioarele de sub cearşafurile 
albe şi se duse la uşă pentru a privi pe hol. Lampa, care 
stătea întotdeauna aprinsă în l iving, arunca o lumină blîndă 
peste covorul alb şi mobila în culori pale. Nic i una dintre 
umbrele familiare nu se mişca. 

înainta prudent, cu cămaşa de noapte argintie plutindu-i 
în juru l gleznelor. Cînd ajunse la panoul de comutatoare 
electrice le mişcă pe toate o dată, iluminînd toate camerele 
apartamentului, inclusiv dulapurile. 

Metodic, verifică fiecare yală şi fiecare alarmă de la 
fiecare fereastră şi de la uşa principală. Cînd se asigură că 
totul era în regulă, stinse luminile din nou şi se duse la 
fereastră. Alesese deliberat un apartament la etajul doi, nu 
numai fiindcă i se părea că ar fi fost mai greu ca cineva să se 
strecoare pe fereastră, dar şi pentru că îi oferea o privelişte 
mai b u n ă asupra p isc ine i şi a g r ă d i n i i d in cent ru l 
complexului. 

Pr iv i afară, în noaptea pustie. La fel ca Sedona şi 
numeroase alte comunităţi din Arizona, Whispering Springs 
nu era dotat cu foarte multe lumini stradale. Oficial, ideea 
era că iluminarea intensivă a cartierelor rezidenţ iale şi 
comerciale ar fi stat în drumul turiştilor şi al cetăţenilor care 
iubeau superbele imagini ale cerului de noapte. Arcadia 
bănuia că asta era o scuză. Credea că autorităţilor locale le 
plăcea ideea de a economisi bani la factura de curent electric. 
Bunii cetăţeni ai Arizonei nu se dădeau în vînt după taxe. 

Asociaţia de locatari căreia îi aparţinea instalase nişte 
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lămpi de capacitate redusă de-a lungul aleilor şi de ju r 
împrejurul gardului care împrejmuia piscina. Strălucirea 
becurilor slabe nu ajungea prea departe. Cînd privi în jos, 
văzu o mulţime de umbre. 

Se uită mult timp, dar, cu excepţia unei pisici în căutare 
de pradă, nu se mişca nimic. 

Telefonul ţîrîi, speriind-o. Nu- i plăcea să-şi simtă din 
nou pulsul ridicat. Iritată de propria reacţie, traversă camera 
şi ezită înainte de a se convinge pe sine însăşi să ridice 
receptorul. La naiba, nu avea să se lase controlată de propriii 
nervi. 

- A l o ? 
- Te simţi bine? întrebă Harry, fară nici un preambul. 
Fu surprinsă de uşurarea enormă care o cuprinse la auzul 

vocii acestuia. Expiră, şi abia atunci îşi dădu seama că-şi 
ţinuse răsuflarea. 

Undeva, în fundalul legăturii telefonice, se auzea r i tm 
de muzică rock Aproape că zîmbi. Harry nu era mare amator 
de rock. Ca şi ea, era un împătimit al jazzului. 

- Da, spuse ea. îşi permise să se relaxeze, rezemîndu-se 
de spătarul unuia dintre cele două scaune de piele albă care 
stăteau lîngă măsuţa de cafea. 

- Nu pari în regulă, spuse Harry. Pari tensionată. Te-am 
trezit? A m crezut că nu te-ai culcat încă. 

Amîndoi erau oameni care iubeau noaptea. Era unul 
dintre multele lucruri pe care le aveau în comun. Nu voia să-i 
explice că nu dormise bine de cînd plecase el şi că încercase 
să recupereze în noaptea asta, culcîndu-se mai devreme decît 
de obicei. 

- Nu. Eram trează. Puse pistolul pe masă şi luă telefonul 
cu ea la fereastră. Cum merge treaba? 

Harry Stagg era di fer i t de toţ i bă rba ţ i i pe care-i 
cunoscuse. La mare distanţă de bancherii şi investitorii 
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alunecoşi, bogaţi şi puternici ce populau lumea din care 
făcuse parte cîndva. Diametral opus lui Grant. 

îl cunoscuse luna trecută, cînd Ethan îl adusese din 
California pentru a o proteja, în timp ce el şi Zoe se ocupau 
de ameninţarea din partea rudelor acesteia. 

Fizic, Harry era oarecum asemănător unui schelet viu. 
Cînd zîmbea, arăta ca un costum de Halloween. Dar în 
puţinele zile de cînd se cunoşteau, ea ajunsese să creadă că 
erau suflete-pereche. 

Pe cartea de vizită a lui Harry scria că e consultant pe 
probleme de securitate. Din cîte îşi dădea ea seama, termenul 
acoperea un teritoriu foarte vast. Dar ştia că în acel moment 
era un pseudonim pentru bodyguard. Săptămîna trecută 
plecase pentru un post pe termen scurt, ca protector al fetei 
unui om de afaceri din Texas. Fusese trimis pe Coasta de 
Vest pentru a vizita diverse universi tăţ i din California. 
Obiectivul declarat era acela de a aduna informaţii care să o 
ajute să se decidă ce instituţie de învăţămînt voia să urmeze. 
Dar, potrivit lui Harry, interesele ei majore pînă în acel 
moment fuseseră cumpărăturile şi holbatul la stele. 

- Rutină, zise Harry. Fata a mai cumpărat azi trei perechi 
de pantofi, împreună cu două poşete şi o bluziţă destrăbălată 
din care i se vede cercelul din buric. A mai cumpărat şi nişte 
blugi, aşa de strimţi încît par vopsiţi direct pe ea, cu o 
pensulă. 

- Nu ar trebui să iei în seamă lucruri de genul ăsta, Harry. 
Eşti un profesionist, îţi aminteşti? 

- Profesioniştii sînt plătiţi să observe fiecare detaliu. 
După ce am văzut-o în cămăşuţa aia perversă, cred că şi-a 
făcut şi o operaţie la sîni. 

- La vîrsta ei? 
- A m senzaţia că puştii cu venituri financiare ca ale ei 
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bagă opera ţ i le estetice la sîni în aceeaş i categorie cu 
îndreptatul dinţilor. 

- A petrecut, de fapt, puţ in t imp în vreun campus 
universitar? 

- Az i am reuşit să scoatem cincisprezece minute serioase 
la Pomona şi poate o oră la Universitatea Californiei de Sud. 

- Bune şcoli. Are notele şi rezultatele SAT necesare 
pentru acestea? 

- Asta nu ştiu, dar tăticul ei are destui bani să o bage în 
orice şcoală îi trece prin cap. 

Muzica rock bubuia mai tare în fundal. 
- Unde eşti? întrebă ea. 
- Un fel de club de tineri. O să fiu norocos dacă nu-mi 

pun aparat auditiv după concertul ăsta. 
- Cît mai durează? 
- Treaba sau muzica? 
- Treaba! zîmbi ea uşor. 
- Păi, tre' să-ţi spun, azi-dimineaţă aproape m-a lăsat 

inima cînd m-a anunţat că voia să-şi prelungească şederea 
pînă la sfîrşitul lunii . Dar, din fericire, tatăl ei a telefonat şi 
i-a spus că trebuie să se întoarcă în Texas în zece zile. 

- Trebuie să o duci înapoi cu avionul? 
- Nu. Tăticul trimite unul dintre oamenii de la agenţia 

obişnuită să o ia şi să o escorteze pînă în Dallas. Singurul 
motiv pentru care m-a angajat pe mine e că voia pe cineva 
care să cunoască locurile prin California de Sud. 

- Deci v i i acasă în zece zile? 
Urmă o pauză destul de lungă. Cîteva secunde ea crezu 

că legătura telefonică se întrerupsese. Apoi îşi dădu seama 
că încă mai auzea muzica rock din fundal. 

-Har ry? 
- Sînt aici! spuse el pe un ton ciudat de rece. 
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- Credeam că te-am pierdut. S-a întîmplat ceva? Trebuie 
să-nchizi telefonul? 

- Nu. Tocmai îmi dădeam seama că nu mă gîndisem la 
Whispering Springs ca fiind acasă, asta-i tot. 

- Oh! N u ştia ce să spună. Adevărul era că, deşi locuia 
aici de puţin mai mult de un an, numai de curînd începuse să 
considere Whispering Springs ca fiind acasă. Nu era sigură 
exact cînd se întîmplase asta. Cîndva, după ce îl cunoscuse 
pe Harry, credea. 

Dar orice va fi fiind acest loc pentru ea, pentru Harry nu 
era acasă, îşi spuse ea din nou. El locuia în San Diego. N u ar 
fi trebuit să uite lucruri semnificative ca acesta. 

- Da! zise el, hotărît. 
Ei i se păru că tocmai pierduse firul conversaţiei. 
- Da, ce? 
- Da, vin acasă în zece zile, imediat ce pun fata în avion, 

zise Harry. 
Certitudinea din vocea lui avu efectul unui antidepresiv 

magic. 
- Sună bine, zise ea. 
Adrenalina care o trezise mai devreme fu înlocuită de 

uşurare şi de un sentiment de fericire. 
Cînd încheie convorbirea, la scurt timp după aceea, se 

simţea mai echilibrată, mai calmă. 
Nu îi mai era frică de întuneric. 

4 

than se mişca abia auzit, dar ea nu dormea şi îl simţi 
dîndu-se jos din pat. 

îi dădu cîteva secunde, să se asigure că nu se ducea la 
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baie. O persoană poate avea un motiv bine întemeiat pentru 
a se îndrepta în acea direcţie în mijlocul nopţii, îşi spuse ea. 
Nu avea să se supere decît dacă începea să se îmbrace. 

Deschise ochii şi-1 urmări cum îşi croieşte drum de-a 
curmezişul micului dormitor, către dulap. Trase uşa şi băgă 
mîna înăuntru. Cînd mîna lui reapăru, văzu că ţinea o pereche 
de pantaloni. 

- Ştii, ai f i cîştigat destul de bine ca spărgător. Se ridică 
în capul oaselor în mijlocul patului şi-şi înlănţui genunchii 
cu braţele. Te pricepi destul de bine să te strecori neobservat 
afară din dormitorul unei doamne. 

El se opri o clipă şi apoi îşi puse pantalonii. 
- Scuze. N-am vrut să te trezesc. 
- Da, am văzut asta. 
- Z o e ... 
- Ethan, ai de gînd să-mi spui ce se întîmplă? 
- Nu puteam să dorm. îşi trase un tricou negru curat pe 

el. Mi-am zis că nu ţi-ar plăcea să mă plimb pe la tine prin 
dormitor pînă-n zori, aşa că m-am gîndit să mă plimb pe 
afară. 

- Să te pl imbi pe afară... 
- D a . 
- în toiul nopţii? 
- M ă gîndeam că nişte aer proaspăt m-ar ajuta. 
- Aiurea. Ea aruncă cearşaful deoparte şi sări în picioare. 

Voiai să mă părăseşti, aşa-i? 
- Despre ce mama dracului vorbeşti? 
- Voiai să mă părăseşti în toiul nopţii. Tîrziu, îşi dădu 

seama că gesticula energic. Ura momentele cînd se întîmplă 
aşa ceva. îşi strînse mîinile foarte tare sub sîni, îmbrăţişîndu-şi 
suferinţa şi enervarea. Nu-mi vine să cred. Mă aşteptam la 
mai mult de la tine, Ethan Truax. 

- Stai să punem ceva la punct. E l îşi trase fermoarul de 
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la pantaloni cu o mişcare rapidă, precisă. Nu plecam. Mă 
duceam la o plimbare. Mare diferenţă. 

- în momentul ăsta nu te cred. în ultimele două săptămîni 
te-ai purtat ciudat şi cred că e din cauză că te-ai răzgîndit în 
privinţa căsătoriei noastre. Lacrimile îi ardeau ochii. Te-ai 
răzgîndit şi n-ai curaj să-mi spui, aşa-i? 

- Nu e adevărat. 
- Nu vrei să f i i căsătorit. Asta e? A i prefera să ai o 

aventură. Vrei să f i i liber să pleci cînd devine plictisitor. 
Recunoaşte! 

- La naiba, nu-mi mai pune cuvinte în gură! Acoperi 
distanţa dintre ei din doi paşi mari şi o prinse de braţe. Nu 
caut o ieşire din căsnicia noastră. 

- N u ? 
- N u . 
Ea ridică bărbia. 
- Atunci de ce te porţi ca un bărbat care abia aşteaptă să 

găsească cea mai apropiată ieşire? 
- Nu vreau să plec, spuse el dur. Dar ar f i mai bine dacă 

m-aş muta înapoi la Nightwinds pentru o perioadă. 
- Ştiam eu. 
- Nu, nu ştii nimic. Doar ţi se pare. Asta nu are nici o 

legătură cu tine sau cu căsnicia noastră. 
- E o minciună. Orice s-ar întîmplă aici, dăunează serios 

relaţiei noastre. 
- Zoe, nu sînt o companie plăcută în momentul ăsta. 
Ea îşi desfăcu braţele şi puse mîinile pe umerii lu i . 
- N u sîntem amanţi, sîntem căsătoriţi, sau ai uitat? Asta 

înseamnă că nu trebuie să-ţi faci gr i j i că eşti sau nu o 
companie plăcută. 

- Da? El părea cuprins de un umor amar. Experienţa 
mea îmi spune altfel, şi am avut destulă. 
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- Nu o să in t răm în exper ienţe le tale cu căsnici i le 
dinainte. Aşa a fost să fie. 

- Aşa a fost să fie, ha? M ă întrebam ce nu a mers. 
- Tu suporţi visele mele urîte. Ea îl scutură un pic, dar 

nu reuşi să-1 mişte nici măcar un milimetru. Şi eu te suport 
pe tine cînd nu eşti o companie plăcută. Aşa funcţionează 
treaba. 

- Zoe ... 
- Spune-mi ce se întîmplă cu tine. Ştiu că ceva e în 

neregulă. Vorbeşte cu mine, Truax. 
El îi dădu drumul şi facu un pas înapoi. 
- Devin un pic neliniştit în perioada asta a anului, asta-i 

tot. 
- Ce e? Vremea? Nu părea probabil. Sigur, era noiembrie, 

dar se aflau în Arizona. în ultimele două săptămîni vremea 
fusese perfectă. Te deranjează zilele mai scurte? A i chestia 
aia de sezon cu sindromul luminii? 

- Nu. N u e vorba despre vreme sau despre orele de 
lumină. O privea din cealaltă parte a unei raze de lună ce 
străbătea încăperea. E ceva ce mi s-a întîmplat în fiecare 
noiembrie din ul t imii doi ani. Asta este luna în care a fost 
răpit şi ucis Drew. 

- Comemorarea morţ i i fratelui tău. în ţe lese brusc. 
Uşurarea se îmbia cu o izbucnire de compasiune. Se grăbi 
către el şi îl luă în braţe. Desigur. Trebuia să-mi dau seama. 
Şi eu am fost foarte deprimată în august, anul ăsta. Nu-mi 
dădeam seama de ce, pînă nu mi-a trecut prin cap că era 
foarte aproape de data morţii lui Preston. 

Asasinarea soţului ei dăduse naş tere unei serii de 
evenimente, care includeau şi coşmarul internării ei forţate 
în Spitalul de Psihiatrie Candle Lake Manor. August avea să 
fie încărcat pentru totdeauna cu amintiri urîte. Fără îndoială, 
noiembrie avea să fie întotdeauna o lună rea pentru Ethan. 
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Ethan o strînse aproape. 
- Bonnie şi băieţii trec prin aceeaşi stare în fiecare an. 
Se gîndea la mesele pe care ea şi Ethan le luaseră cu 

Bonnie şi băieţii în ultimele cîteva săptămîni . Plutea o 
anumită tensiune în aer, îşi dădu seama acum. 

- Bonnie a părut puţin tăcută o vreme, la începutul lunii . 
A m remarcat şi că Jeff şi Theo se ciondăneau mai rău ca de 
obicei! spuse ea. 

- Bonnie şi Theo au trecut prin asta mult mai uşor anul 
ăsta, dar Jeff încă are probleme. îşi frecă ceafa. Cred că şi eu. 

- De obicei, cînd se termină la tine perioada proastă? 
- La sfîrşitul lunii. Ezită o fracţiune de secundă, înainte 

de a adăuga: Imediat după accidentul de navigaţie al lui 
Simon Wendover. A murit la doi ani după Drew, aproape în 
aceeaşi perioadă. 

- înţeleg. 
Ştia că Simon Wendover fusese omul vinovat de moartea 

lui Drew Truax. Ethan îl u rmăr i se şi s t r însese dovezi 
împotriva lui . Dar în cele din urmă roţile justiţiei nu numai 
că se învîrtiseră încet, ci şi foarte slab. Wendover ieşise din 
sala de tribunal un om liber. 

Oricum, nu se bucurase pentru mult timp de libertatea 
lui . La o lună după terminarea procesului, Wendover murise 
într-un accident de navigaţie. 

Stătu cu Ethan în lumina lunii, îmbrăţişîndu-1 pînă ce 
simţi că o parte a tensiunii din el slăbise. Apoi îl luă de mînă. 

- Hai. îl conduse afară din dormitor. Hai să mergem în 
bucătărie, să-ţi încălzesc puţin lapte. 

- Asta-ţi dau eu ţie după ce ai coşmaruri. 
- Funcţionează, nu? 
- Cred că mi-ar prinde bine o duşcă din ceva mai tare. 
- Cum zici tu, zîmbi ea. 
O urmă în bucătărie. Ea scoase coniacul din dulap şi-i 
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puse puţin într-un pahar. Statură împreună la masă, în timp 
ce el îl bea. 

Cînd îşi termină băutura, se întoarseră în dormitorul 
întunecat. Ethan se dezbrăcă pentru a doua oară în acea 
noapte. 

Zoe căscă şi se băgă în patul răvăşit. 
- Dacă nu poţi dormi, du-te în living şi citeşte sau fa ce 

vrei tu. Dar promite-mi că nu te strecori afară să faci o 
plimbare nocturnă de unul singur. 

- Bine, spuse el. 
Ethan se băgă lîngă ea în pat şi o strînse în curbura 

corpului lui . îl simţi lăsîndu-se greu pe ea. 
După o vreme, dormea. 
Ea nu adormi. Stătu mult timp trează gîndindu-se la ce 

spusese Ethan. Era destul de sigură că el îi spusese adevărul, 
atît cît îi spusese. Nu o minţise. Ştia cum sunau minciunile. 
Spusese şi ea o grămadă, în lunile de după evadarea de la 
Candle Lake Manor, cînd fusese nevoită să-şi asume o nouă 
identitate. 

Nu , Ethan nu minţ i se seara. Dar nici nu-i spusese 
adevărul întreg. Se întreba ce omisese şi de ce simţise nevoia 
să facă asta. 

s 
helley Russell scoase fotografiile din plic şi le aşeză 

pe masă. 
- Astea sînt bune? 
Bărbatul masiv întinse mîna şi luă fotografiile. Ea era 

mîndră de ele. Trebuise să stea trei zile în Whispering Springs 
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ca să le facă pe toate, dar credea că John Branch şi patronul 
lui misterios aveau să fie mulţumiţi. 

îl studie pe Branch în timp ce acesta răsfoia teancul de 
hîrtii lucioase. Ea avea optzeci şi doi de ani şi el nu era cu 
mult trecut de treizeci de ani, dar asta nu însemna că nu se 
putea delecta cu cîteva fantezii interesante. Şi Branch era în 
mod clar o fantezie în carne şi oase, dacă îţi plăcea tipul 
macho, bine făcut şi mi l i tăros . Avusese în to tdeauna o 
s lăb ic iune pentru bărba ţ i i în un i fo rmă . La dracu' , se 
căsătorise cu doi asemenea bărbaţi. Unul murise şi de celălalt 
divorţase. 

Branch avea maxilare puternice, ochi reci şi arăta bine, 
cu genul ăla de pomeţi care l-ar fi umplut de mîndrie pe un 
viking. A r fi putut fi fotomodel pentru un poster de recrutare 
al unei unităţi militare de elită. Nu ar fi fost surprinsă să afle 
că făcuse parte din Forţele Speciale, cîndva, în trecut. Şi era 
în mod clar unul care lua antrenamentele în serios. Se ondula 
şi se umfla în toate locurile potrivite. Era a doua întîlnire pe 
care o avea cu el. Era îmbrăcat aproape la fel ca prima dată, 
cu blugii atît de strînşi pe coapsele musculoase că era o 
minune că nu crăpau la cusături. Puloverul gri, cu mîneci 
scurte, bine întins pe piept, lăsa să i se vadă fiecare muşchi 
bine antrenat. 

Dar chiar dacă ar fi fost mai t înără cu treizeci sau 
patruzeci de ani, nu credea că şi-ar fi permis mai mult decît 
să viseze la John Branch. După ce petrecuse ceea ce părea o 
viaţă de om în meseria de detectiv, ştia că nu era bine să aibă 
legături personale cu un client. Dar nu etica profesională ar 
fi oprit-o. De-a lungul anilor încălcase regulile şi se culcase 
cu cîţiva clienţi şi nu se despicase cerul. 

Dar John Branch era diferit. începea să creadă că avea 
nişte circuite stricate în cap. Bărbatul acesta avea mai mult 
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decît o aparenţă militară; poseda nişte trăsături de robot care 
erau de-a dreptul înfiorătoare. 

- Sînt fotografii excelente, domnişoară Russell, spuse 
Branch. Fiecare cuvînt era emis cu o pronunţie sacadată, 
militărească. Vă pricepeţi la munca de supraveghere. 

- Mă bucur că sînteţi mulţumit. Cînd se lăsă pe spate, 
făcu scaunul să scîrţîie. Scîrţîia în halul ăsta de cel puţin 
douăzeci de ani. într-una din zilele astea va trebui să-1 ungă. 
Sînteţi sigur că asta e femeia pe care o căutaţi? 

- Evident că persoana şi-a schimbat culoarea părului şi 
are un stil vestimentar diferit, dar unele lucruri nu pot fi 
schimbate. Se pare că se potriveşte cu descrierea fizică pe 
care v-am dat-o. 

- De cîteva ori am fost foarte aproape de ea. Clar aceeaşi 
înălţime, constituţie fizică şi aceiaşi ochi. Poate puţin mai 
slabă, atît. 

- A m să le arăt şefului meu. E l va face identificarea 
finală. Branch aşeză fotografiile pe birou una cîte una, 
aranj îndu-le într-o linie dreaptă , precisă . Aţi reuşi t să 
identificaţi vreo persoană foarte apropiată de ea? 

- Da. îi înmînă lui Branch două pagini de notiţe pe care 
le scrisese pe laptop. Sînt cu toţii în fotografia aceea de grup 
făcută în faţa pizzeriei. Cele două femei din dreapta sînt 
Bonnie Truax şi Zoe Truax. Zoe e fosta Sara Cleland. Cea 
mai mare parte a anului trecut a folosit numele de Zoe Luce 
şi apoi s-a căsătorit cu un bărbat pe nume Ethan Truax. 

Branch ridică privirea foarte atent. 
- De ce două identităţi diferite? 
- Aparent, încerca să ascundă faptul că petrecuse o vreme 

într-un spital de psihiatrie. 
Branch pufni: 
- Şi copiii? 
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- Sînt ai lui Bonnie. Tatăl lor este mort, a fost asasinat 
acum trei ani în Los Angeles. 

Branch îşi mută atenţia asupra celor doi bărbaţi din 
fotografie. 

- Cine-i tipul chel în pantaloni scurţi, cel care arată de 
parcă ar umbla cu o gaşcă de motociclişti? 

- îl cheamă Singleton Cobb. O amuza descrierea lui 
Cobb făcută de Branch. Aparenţele pot fi înşelătoare, cum 
se spune. Are un anticariat în Whispering Springs. Se ocupă 
de volume vechi şi rare. 

Branch îşi mişcă de două ori capul; o încercare androidă 
de a asimila date ce nu se potriveau. 

- Nu arată ca un negustor de cărţi. 
- Nu! fu ea de acord. 
- Mai ştiţi şi altceva despre el? 
- N u mi-a ţ i dat destul t imp cît să fac o cercetare 

amănunţită asupra acestor oameni, îi aminti ea. Aţi zis că 
şeful dumneavoastră se grăbea cu identificarea femeii. 

Branch bătu cu degetul în fotografie. 
- Credeţi că acest Cobb are o legătură personală cu 

subiectul? 
Ea ridică din umeri: 
- Doar un prieten, din cîte mi-am dat eu seama. Vreţi să 

mai fac nişte săpături? 
- Nu în acest moment. Voi vedea dacă şeful meu are 

nevoie de mai multe informaţii despre el. Branch îşi mută 
atenţia asupra celuilalt bărbat din fotografie. Şi el? 

- Ethan Truax. Soţul lui Zoe. E detectiv particular. Are 
o mică firmă în Whispering Springs. 

- U n detectiv? Branch se încorda tot. Muşchii din partea 
de sus a braţelor i se umflară şi gîtul i se îngroşă. Şeful meu 
va vrea să ştie ce caută persoana respectivă cu un prieten 
detectiv particular. 
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- Din cîte mi-am dat eu seama, nu e nimic deosebit între 
ei. Cu siguranţă, nu profesional. Ca şi Cobb, Truax pare a fi 
o cunoştinţă. în mod clar nu are o legătură intimă cu, îh, 
subiectul. 

Branch îl mai studie puţin pe Truax înainte de a indica 
fotografia următoare. 

- Şi subiectul este proprietara acestui magazin? 
- Galeria Euphoria, da. Se află într-o zonă exclusivistă 

de cumpărături, care se numeşte Piaţa Fîntînilor, în Whis
pering Springs. Se ocupă cu cadouri de lux. Bijuterii făcute 
manual, ceramică, obiecte de artă, genul ăsta de lucruri. 

- O adevărată schimbare a domeniului pentru ea! mustăci 
Branch. Era finanţistă. 

- Domnule Branch, sînteţi absolut sigur că aceasta este ' 
femeia pe care o caută agenţia dumneavoastră? Sînt de acord 
că se potriveşte cu descrierea fizică pe care mi-aţi dat-o, dar 
trebuie să vă spun că în afară de asta nu se potriveşte nimic 
altceva. A m făcut o verificare mai amănunţită asupra ei. 
Arcadia Ames pare a fi o persoană complet diferită. 

- Şi-a cumpărat o nouă identitate. Poate două. N u e aşa 
de greu în zilele noastre. 

- Ştiu, spuse Shelley răbdătoare. Dar dacă e aşa, şi-a 
luat un pachet foarte, foarte bun. Sînt de multă vreme în 
meseria asta şi nu am văzut niciodată ceva atît de complet. 
A m mers pe urma ei la facultate, liceu şi şcoala generală. 
Pot să vă spun şi cînd s-a vaccinat în copilărie. în cazul 
majorităţii identităţilor false, aceste detalii nu sînt obişnuite. 

- A făcut o avere spălînd bani pentru terorişti şi traficanţi 
de droguri, spuse Branch încet. îşi permite tot ce e mai bun. 

- Vreau doar să fiu complet sigură că aceasta e persoana 
pe care o caută şeful dumneavoastră, atît. Ăsta nu e genul de 
situaţie în care aţi vrea să greşiţi. 
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- Nu vă îngrijoraţi, domnişoară Russel. Şeful meu nu 
va face nici o mişcare fară să fie absolut sigur. 

- Ce se întîmplă în continuare? 
- N u am permisiunea de a dezvă lu i acest gen de 

informaţii. 
- N u costă nimic să întreb. Sînt doar un pic curioasă, 

asta e tot. Federalii nu apelează foarte des la afaceri ca a 
mea, conduse de o singură persoană. Se opri o secundă. N u 
că nu aş f i mulţumită de tranzacţie. 

Sprîncenele blonde ale lui Branch se uniră formînd o 
singură linie. Ştia că se gîndea cît de multe să-i spună. 
Federalilor nu le plăcea niciodată să răspundă la întrebări 
puse de c iv i l i . Preferau să lucreze pe baza unei scheme cît-
trebuie-să-ştie. 

- Whispering Springs e un oraş relativ mic, spuse Branch 
în cele din urmă. Şeful meu nu a vrut să rişte să trimită o 
echipă operativă pentru a face supravegherea preliminară şi 
ver i f icăr i le . S-a g înd i t că subiectul putea să observe 
profesioniştii. A decis să folosească un detectiv mai puţin 
cunoscut, ale cărui metode învechite ar f i fost mai puţin 
bătătoare la ochi. 

Ea se prefăcu a nu remarca mici le insulte. Era o 
profesionistă, la naiba. Era detectiv cu mult înainte de a se 
naşte Branch. Dar în privinţa unui lucru avea dreptate. Era 
foarte puţin cunoscută, exact ceea ce căutau ei. 

- în Whispering Springs există o firmă privată destul de 
mare, spuse ea. Radnor Security Systems. De ce nu i-a sunat 
pe ei şeful dumneavoastră? 

- Din aceleaşi motive. Branch se ridică în picioare şi 
începu să strîngă fotografiile. într-o comunitate mică şi bine 
sudată nu e niciodată o idee bună să foloseşti celebrităţi lo
cale pentru o astfel de misiune. Toată lumea cunoaşte pe 
toată lumea. Prea multe riscuri ca cineva să vorbească. 
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Imediat, persoana începe să bănuiască faptul că e urmărită 
şi pune în scenă o altă dispariţie. 

- Şeful dumneavoastră pare un tip grijuliu. 
- Este un tip grijuliu. 
Era pe cale să mai încerce o întrebare sau două despre 

şeful lui , conştientă că forţa nota, dar fu întreruptă de un 
ping ping ping încet şi insistent. 

- Ce e asta? se încruntă Branch. 
- Ceasul meu. Mă scuzaţi. Iritată, apăsă pe micul buton 

pentru a face să se oprească alarma. E timpul să-mi iau 
pastilele. Cînd ajungi la vîrsta mea, îţi doreşti să fî cumpărat 
acţiuni la companiile farmaceutice. 

El încuvi in ţă o dată din cap, aparent satisfăcut de 
explicaţie. 

îl u rmăr i cum îndrepta col ţur i le fotografii lor şi le 
introducea cu grijă în plic. Era ceva neliniştitor în modul în 
care realiză mica operaţie, de parcă ar f i împachetat o paraşută 
sau ar fi curăţat o carabină. Asigurîndu-se că totul era ordonat 
şi gata de bătălie. A i fi crezut că viaţa lui depindea de cît de 
bine erau îndreptate colţurile fotografiilor. „Ord ine" şi 
„precizie" erau evident cuvinte de conduită în ceea ce-1 privea 
pe John Branch. 

- V ă mu l ţumim pentru ajutor, domnişoară Russell. 
Guvernul dumneavoastră vă mulţumeşte. Branch îşi puse 
sub braţ plicul cu fotografii şi dosarul dat de ea. Vă mai 
datorez ceva? 

- Nu. Avansul pe care mi l-aţi dat acoperă timpul meu şi 
costul fotografiilor. Nu-1 taxase pentru setul de copii pe care-1 
făcuse pentru dosarul ei din birou. Contribuţia ei la achitarea 
datoriei naţionale, se gîndi. 

Branch îşi înclină o singură dată capul, se întoarse pe 
călcîie şi ieşi din biroul ei. 

Cînd uşa se închise după el, se ridică în picioare, se duse 
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la fereastră şi-1 urmări cum se urca într-o camionetă fară 
numere de înmatriculare. 

Branch reuşi să facă simpla acţiune de a ieşi din parcare 
şi a intra în traficul din Phoenix să pară o acţiune militară 
foarte atent calculată. 

Rămase acolo o vreme, pe gînduri, pînă ce ceasul ticăi 
din nou. 

Cu un oftat, se duse în baia ce ţinea loc şi de dulap de 
depozitare, deschise sertarul de lîngă chiuvetă şi scoase 
organizatorul de medicaţie mare, pe şapte zile. Cutia lungă 
de plastic era împărţită într-o serie de pătrate, unul pentru 
fiecare zi a săpt îmîni i . Fiecare păt ra t era la r îndul lu i 
subîmpărţit în patru compartimente mai mici , etichetate 
Dimineaţă, Prînz, Seară şi Noapte. Fiecare dintre ele era 
plină de pastile, o grămadă de pastile. Avea reţete pentru 
orice, de la artrită şi uşoară incontinenţă, pînă la probleme 
legate de inimă şi tensiune. 

Aşa de multe pastile, se gîndea ea, dar nici una dintre 
ele nu îi oferea unicul lucru care îi lipsea cel mai tare în 
perioada asta: o noapte de somn bun. 

Cînd termină de înghiţit medicamentele se duse înapoi 
în birou, se aşeză şi scoase micul carneţel pe care-1 folosea 
pentru a nota observaţiile preliminare asupra lui John Branch 
şi a angajatorului său misterios. Studia singurul cuvînt pe 
care îl scrisese şi îl subliniase de două ori după ce Branch îi 
arătase legitimaţia. Federali. 

iHu mă preocupă cele două prietene ale ei de sex 
feminin, spuse Grant Loring în receptorul telefonului pu-
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blic. D i n ce-mi spui, nici una dintre ele nu pare a fi o 
potenţială problemă. 

- Da, domnule, sînt de acord! spuse John Branch de la 
celălalt capăt al firului. 

Grant trebuia să asculte atent, pentru a înţelege cuvintele. 
Vuietul constant al zgomotului din mall-ul uriaş făcea dificilă 
orice încercare de a auzi ceva clar. 

Era ridicol să trebuiască să facă afaceri de la un telefon 
cu fise dintr-un centru de cumpără tu r i , se g îndea . De 
asemenea, era obositor şi ineficient. în ultimele cîteva zile 
pierduse un timp foarte preţios prin taxiuri, venind sau 
ducîndu-se la centre de cumpărături şi locuri de recreare din 
Scottsdale, pentru a folosi telefoane publice. 

D i f i c u l t ă ţ i l e de comunicare erau doar o parte a 
problemei. Trebuise să-i spună lui Branch să lase copiile 
fotografiilor şi dosarul lipite cu scotch de partea de jos a 
unei toalete de bărbaţi, pentru că nu putea risca să transfere 
date prin computer. Era nevoit să folosească bani gheaţă 
pentru orice, altă belea. Cel mai sîcîitor aspect al situaţiei se 
dovedise a fi faptul că era nevoit să se bazeze pe personal de 
mîna a treia, precum acea bătrînă - detectiv particular, pentru 
a aduna informaţii. 

Dar ştia prea bine că, într-o epocă în care telefoanele 
puteau fi monitorizate de la mi i de mile distanţă şi tranzacţiile 
prin cărţi de credit puteau fi localizate cu uşurinţă prin 
Internet, abordarea slab tehnologizată era singurul mod de a 
proceda, dacă nu voia să atragă atenţia unor duşmani vechi 
şi neiertători. în urmă cu doi ani îşi trăise viaţa de afaceri 
on-line, şi asta aproape că dusese la moartea lui . Aşteptă 
pînă ce un grup de tineri zgomotoşi plecară din faţa cabinei 
telefonice înainte de a relua conversaţia. 

- Cum spuneam, nu trebuie să ne facem griji în privinţa 
celor două persoane de sex feminin. Potrivit raportului lui 
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Russel 9 u n a dintre ele e nebună cu acte în regulă, cu o 
interna* r e într-un spital psihiatric, şi cealaltă e o m a m ă 
s i n g u r a c a r e a r e o slujbă cu jumă ta t e de normă într-o 
bibl iotecă. 

_ £)a , domnule! spuse Branch. 
_ \y acă Arcadia Ames ar dispărea pur şi simplu, singurul 

lucru pe c a r e l _ a r putea face oricare dintre aceste două femei 
ar f i szl determine deschiderea unui dosar la „persoane 
dispăru< e"> spuse Grant, vorbind mai mult pentru sine decît 
cu B r a i * c h - Nimeni nu acordă nici o atenţie rapoartelor cu 
privire l a persoane dispărute. în fiecare an se îndosariază şi 
sînt uitare cu miile. 

_ Detectivul particular, Truax, ar putea fi o problemă. 
Dacă Arnes dispare, se poate hotărî să înceapă să o caute. El 
ar şti cu* 1 1 să f a c a asta. 

- Raportul lui Russell spune că femeia nebună, cea cu 
numele £ o e > e măritată cu el. 

- domnule. 
_ A ^ t a e al dracului de ciudat. Ce fel de detectiv ar fi 

destul d £ tîmpit încît să se căsătorească cu o evadată din 
ospiciu? 

- î m i pare rău, domnule, spuse Branch, sumbru. N u am 
un r ă s p u P s pentru asta. 

Din £ a u z a frustrării, Gram simţea nevoia să dea de cîteva 
ori cu receptorul în perete. Branch era ut i l , dar avea limitele 
lui . Se-n^fttea în cercuri foarte strînse. în particular, Grant 
începuse să-i spună John Ciudatul. 

_ Tn> a x e o necunoscută şi nu îmi plac necunoscutele! 
spuse el. 

- Ru£ s e M s-a oferit să facă o cercetare mai amănunţită 
asupra t r £ c u t u l u i lui . Pot să a S un şi să îi spun să facă asta. 

Grant se gîndi puţin. 
- Nu. Să nu o implicăm d i n nou în lucrul ăsta. Deja ştie 
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mai mult decît ar trebui. Dacă Truax joacă legal, nu o să fie 
foarte greu să-i venim de hac. M ă ocup personal de asta. 

- Da, domnule. 
- Unde eşti acum? 
- în apartamentul meu, zise Branch. Plănuiam să fac 

exerciţ i i în după-amiaza asta. Vreţi să stau în preajma 
telefonului? 

Tipul era obsedat de exerciţiile lui , se gîndi Grant. Sau 
de altceva. Fără doar şi poate, ciudat. 

- Nu e nevoie, zise Grant. Va dura o vreme. Te sun la 
cinci treizeci. Pînă atunci ar trebui să aflu dacă Truax va f i 
sau nu un inconvenient. 

- Da, domnule. 
Grant puse receptorul în furcă şi se îndreptă către cea 

mai apropiată ieşire din mall. 
Exact ceea ce nu-i trebuia. O altă întîrziere. Dar trebuia 

să fie sigur pe ceea ce făcea. Nu-şi permitea nici o greşeală. 
Truax ridica nişte întrebări care aveau nevoie de un răspuns 
înainte ca planul să poată fi pus în aplicare. 

C î n d ieş i d in m a l l , se u r c ă î n t r - u n t ax i . Branch 
presupunea că el era şeful unei agenţii guvernamentale atît 
de secrete, încît nici nu exista oficial. într-o privinţă, avea 
dreptate. Grant mustăci. Agenţia nu exista. O inventase şi 
scosese la iveală vechea legitimaţie guvernamentală pe care 
o păstra din vremurile trecute pentru a face credibilă povestea 
în ochii lui John Ciudatul. 

Fusese avertizat că, deşi Branch era dispus să ucidă, avea 
propriul lui cod bizar. Se considera un războinic patriot. Ar 
fi comis o crimă numai în numele adevărului, al dreptăţii şi 
al Modului de Viaţă American. 

N u avea să dureze mult să obţ ină niş te informaţi i 
esenţiale despre trecutului lui Truax, bănuia Grant. Tot ce îi 
trebuia era un computer anonim. Ştia exact unde putea găsi 
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unul: cea mai apropiată filială a bibliotecii publice din 
Scottsdale. 

Răspunsurile veniră destul de repede, şi nu îi plăcea nici 
unul dintre ele. îşi refacu planul. 

în acea după-amiază, la cinci treizeci, se găsea într-un 
alt mall, la un alt telefon public. 

Branch era exact acolo unde trebuia să se afle. Grant şi-1 
imagină în apartamentul lui jerpelit, cu plată săptămînală. 
Trebuia să-i acorde încredere. Omul executa bine ordinele. 
De fapt, a se supune ordinelor părea a fi un fel de religie 
pentru Branch. Grant avea sentimentul neplăcut că ăsta era 
unul dintre modurile în care se păstra pe jumătate sănătos la 
minte. 

- în mod clar, Truax e o problemă, spuse Grant. Una 
mare. De fapt, ceea ce am descoperit în după-amiaza asta 
pune într-o nouă lumină întreaga operaţiune. 

- Da, domnule? 
- Legăturile mele din Los Angeles îmi spun că Ethan 

Truax a fost implicat în afacerile de spălare de bani de acolo. 
Nu au reuşit niciodată să dovedească asta, dar sînt siguri că 
făcea comisioane pentru fratele său, Drew Truax, şeful unei 
operaţiuni de foarte mare amploare. Ethan făcea toată munca 
murdară intermediară. El era cel care se întîlnea cu traficanţii 
de droguri şi cu teroriştii şi aranja ca banii să fie transferaţi 
peste graniţă şi depozitaţi în diferite bănci. 

- Ce s-a întîmplat? 
- Cei din Los Angeles cred că a fost un fel de luptă 

internă pentru putere, spuse Grant, urmînd scenariul pe care 
îl pregătise în minte. Cînd s-a terminat, Drew Truax era mort. 
Cu certitudine, lovitura a fost comandată de un bărbat pe 
nume Simon Wendover. După moartea lui Truax, totul a 
început să se ducă de rîpă. Se pare că Ethan Truax a hotărît 
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să-şi piardă urma şi să plece dracului din rablă. Dar se pare 
că mai întîi 1-a lichidat pe Wendover. 

- L-a omorît pe Wendover? 
- Oficial, Simon Wendover s-a înecat într-un accident 

de navigaţie. N u au existat martori, şi, deci, nici un caz 
împotriva lui Truax. Nu a fost acuzat. 

- Ce caută Truax în Whispering Springs? 
- A m putea spune că a reluat afacerile familiei. 
- Spălare de bani? 
- Exact. Locaţie nouă, dar tot aproape de graniţă. Grant 

se opri înainte de a-i spune „bomba". Date fiind fotografiile, 
putem presupune şi că şi-a găsit un partener nou. 

- Arcadia Ames? 
- Da. Situaţia e mult mai complicată decît părea la 

început. în mod clar, Truax e o problemă. Dar am descoperit 
un mod de a ucide două păsări cu o singură piatră. 

Schiţă planul refăcut, păstrînd lucrurile foarte simple, 
din respect pentru limitele mentale ale lui John Ciudatul. 

- Poţi să te descurci cu... ăă... misiunea revizui tă? 
întrebă, cînd termină. John Ciudatul considera cuvîntul 
„mis iune" foarte important. Părea a f i un fel de Sfînt Graal 
pentru el. 

- Da, domnule. Absolut nici o problemă cu misiunea, 
domnule. 

- Trebuie să pară un accident, sublinie Grant. E clar? 
- Da, domnule. 
Grant închise şi se duse să-şi cumpere un espresso. Ce-i 

trebuia de fapt era un Martini. Faptul de a vorbi cu Branch îl 
lăsa întotdeauna încordat şi agitat. 

Trebuise să ceară înapoi o veche favoare pentru a face 
rost de un profesionist pentru această treabă, şi, ca urmare, 
nu putuse să facă pe pretenţiosul. Fusese nevoit să ia ce i se 
oferea pentru că nu-şi permitea să rateze această şansă. 
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Fără să ştie, ticăloasa se împiedicase de singurul fir pe 
care avusese el norocul să-1 aibă către ea, un cont bancar 
deschis sub un nume şi o identitate false. Urmărise contul 
aproape doi ani, fiind atent la orice indiciu de activitate. Cînd 
trecuseră un an şi cîteva luni fară nici un semn că ea ar fi 
accesat contul, începuse să se întrebe dacă nu cumva chiar 
murise în noaptea aceea la lac. 

Dar, pe 2 noiembrie, din contul secret fuseseră transferaţi 
opt mi i de dolari şi el se văzuse nevoit să dea piept cu cel 
mai urît coşmar al său. Ea era în viaţă şi avea nenorocitul de 
dosar. 

Făcuse lucrul la care se pricepea cel mai bine. Urmărise 
banii pînă în Whispering Springs, Arizona. 

IS^imineaţa următoare, începu să-i pregătească lui Ethan 
regimul cu noile cereale. 

El nu remarcase nimic pînă ce nu înghiţise fară nici o 
tragere de inimă tableta de calciu şi pilula de vitamine 
ultrafortifiante cu minerale şi antioxidanţi pe care ea le punea 
lîngă paharul lui de suc proaspăt de portocale. 

Ridică lingura şi privi cerealele cu atenţie. 
- Musli . M-am gîndit că ar schimba ceva. îşi turnă ceai 

în cană. Are trei feluri de seminţe întregi, cîteva tipuri de 
fructe uscate şi o varietate de nuci. Le-am amestecat cu nişte 
iaurt de cultură vie şi am adăugat lapte. 

- Iaurt de cultură vie, ha? Nu ştiu ce să zic de asta. De 
obicei, îmi place ca mîncarea mea să fie moartă de-a binelea, 
cînd o mănînc. Pare mai sigur aşa, ştii? 
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- Eşti detectiv particular. Pericolul e viaţa ta, nu? 
- A , da, exact. Aproape că uitasem. El înfipse lingura în 

cereale. 
Ea îşi ţinea respiraţia. 
Ethan mestecă, înghiţi şi mai luă o lingură plină de musli, 

fără alte comentari i . Deschise edi ţ ia de d i m i n e a ţ ă a 
Whispering Springs Herald şi trecu în revistă titlurile. 

Zoe se relaxa. Lua schimbarea cerealelor de dimineaţă 
la fel cum luase şi adăugarea antioxidantului la vitamine -
ca atare, aflînd astfel că ăsta era felul lui obişnuit de a trata 
lucrurile. 

Probabil că începutul unei noi căsnicii nu era cel mai 
potrivit moment pentru a introduce în obiceiurile unui bărbat 
schimbări ducînd către o viaţă sănătoasă, dar se părea că nu 
se putea abţine. în ultima vreme descoperise că petrecea din 
ce în ce mai mult timp în raionul cu mîncare organică de la 
supermarket şi cerceta colecţiile de vitamine şi de soluţii de 
protecţie împotriva soarelui de la farmacie. 

Recenta ei obsesie se agrava. 
Cu trei zile înainte îi cumpărase lui Ethan un nou breloc 

de la un magazin de electronice din Piaţa Fîntînilor. Avea 
ataşate la el o mică lanternă şi un fluieraş. în ziua următoare 
se întorsese pentru a cumpăra un radio pentru vreme rea, 
care putea f i agăţat de mînă în caz că o furtună lovea 
Whispering Springs şi rămîneau complet fară electricitate. 

După micul dejun, Ethan o sărută de rămas-bun fară să 
se grăbească. Apoi plecă la birou, cu noul breloc în mînă. 

îşi reaminti sieşi că un bărbat ca Ethan cu certitudine nu 
voia ca o femeie să îl cocoloşească. Dar în ultima perioadă 
nu părea să fie în stare să reziste vreunei reclame care 
conţ inea cuvinte ca „s iguranţă" , „urgenţă" , „sănăta te" , 
„întărit" sau „antioxidanţi protectori". 

Uşa biroului administratorului se deschise exact cînd Zoe 
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trecea pe lîngă ea, în drum s P r e parcare. Robyn Duncan 
scoase capul din deschizătură-

- Bună dimineaţa, d o a m n ă T r u a x - M i s " a P ă r u t că vă 
aud pe scări. Aveţi un minut? 

Robyn vorbea pe un ton m * e r o s - T o t c e e a °e avea legătură 
cu Robyn Duncan era mieros. Z o e încercă să nu scrîşnească 
din dinţi. Noul administrator de l a Casa de Oro îi amintea de 
un termometru de folosinţă ar> a^ ă-

Robyn avea în ju r de t r ^ i z e c i d e a n i > era micuţă şi 
delicată, cu trăsături bine conturate. Părul ei şaten deschis, 
vopsit într-o mulţime de ş u v i ţ e a u r i i , era tuns scurt într-un 
stil pl in de artă, care-i scotea tf> evidenţă ochii strălucitori şi 
urechile de spiriduş. 

Aşa cum descoperiseră ct i repeziciune Zoe şi ceilalţi 
rezidenţi de la Casa de Oro, mieroşenia era doar un văl care 
ascundea ceea ce se dovedea ^ fi 0 abordare foarte rigidă a 
administrării clădirii de apartamente. Robyn Duncan era 
foarte strictă cu regulile ei. U n i i chiriaşi, în frunte cu Hooper 
de la 1B, începuseră să-i zică pe a s c u n s „Sergentul Duncan". 

- M ă grăbesc la o întîlnire, Robyn. Zoe se forţă să 
zîmbească. E urgent? 

- N u chiar. Robyn părea p l i n a d e regrete, dar hotărîtă 
să-şi facă datoria. Mă tem că C foarte important. Aruncă o 
privire rapidă şi cercetătoare P e hol şi pe scări, aparent 
asigurîndu-se că nu era nimeni prin apropiere. Aţi vrea să 
veniţi în biroul meu, doar o s e c u n d a ? 

La naiba! Nu-i mai trebuia Ş1 a s t a - A v e a destule pe cap. 
Se uită intenţionat la ceas. 

- Aş prefera să nu. E v o f b a despre noile locuri de 
parcare? 

- M ă tem că da, se î m b â J " b ă t ă Robyn. Problema e, 
doamnă Truax, că nu-i pot r e p r i z a un loc de parcare 
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domnului Truax, din pricină că nu e trecut pe contractul de 
închiriere. 

- Nu înţeleg. 
- Contractul e pe numele dumneavoastră, doamnă Truax. 

Ca să fiu mai precisă, e pe fostul dumneavoastră nume, Zoe 
Luce. Mă tem că actul e foarte clar. Acolo scrie că numai 
chiriaşul va ocupa apartamentul tot t impul. Sînt permişi 
oaspeţi,-ocazional şi peste noapte, desigur, dar se pare că 
domnul Truax l o c u i e ş t e permanent în apartamentul 
dumneavoastră. 

- S-a mutat pentru că ne-am căsătorit, spuse Zoe fară 
nici o intonaţie. Crezi sau nu, adesea oamenii locuiesc 
împreună după ce se căsătoresc. 

Gura ca un arc a lui Robyn se încreţi: 
- Ştiu asta. 
- în orice caz, e o situaţie temporară. Eu şi Ethan avem 

o casă. Acum o renovăm. O să ne mutăm în ea cînd se termină 
lucrul. 

- înţeleg. Robyn era evident descumpănită de ştire, dar 
îşi reveni repede. N u mi-am dat seama că plănuiaţi să vă 
încheiaţi perioada de şedere aici. Cînd intenţionaţi să ne daţi 
preavizul? 

- Depinde. „De cît îi ia lui Treacher, antreprenorul de 
zugrăveli, să se apuce de lucru", adăugă ea în gînd. î l bătea 
la cap de două săptămîni dar, pînă în acel moment, singurul 
semn că trebuia să se întîmple ceva la Nightwinds erau 
interioarele acoperite cu material de protecţie. 

- Cerem un preaviz de o lună, îi reaminti Robyn. 
- Ştiu asta. 
- Da, ei bine, problema e că si tuaţ ia pe r sona lă şi 

schimbarea stării dumneavoastră civile afectează termenii 
şi condiţiile contractului de închiriere. 
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- Ce vrei să fac? întrebă Zoe, exasperată. Să semnez un 
nou contract? 

- Modificarea contractului e, cu siguranţă, una dintre 
opţiuni. 

- Bun. Fă actele şi le voi semna împreună cu Ethan în 
seara asta. Se întoarse să plece. 

- Sper că vă daţi seama că va f i o creştere a chiriei lu
nare? 

Asta puse capac la toate. Zoe se răsuci pe călcî ie , 
scandalizată. 

- Nu poţi să-mi măreşti chiria în mod arbitrar. 
- Nu e deloc o decizie arbitrară, doamnă Truax, zîmbi 

Robyn. Pot să-ţi spun Zoe? 
- Spune-mi doamna Truax, zise Zoe printre dinţi. 
- Prea bine. Robyn părea rănită. Scrie în contractul 

dumneavoastră, doamnă Truax. Dacă vă veţi deranja să citiţi 
paragraful nouă A, veţi descoperi că un chiriaş în plus 
înseamnă o creştere a chiriei cu o sută cincizeci de dolari. 

- Doar peste cadavrul meu. Eu şi Ethan ne mutăm cu 
cortul în Piaţa Fîntînilor, înainte să-ţi plătesc o sută cincizeci 
de dolari în plus pe lună. Locul ăsta nu face nici cît îţi plătesc 
acum. 

- N u mie îmi plăti ţ i , doamnă Truax, spuse Robyn 
înţepată. Eu doar încasez chiria. Banii ajung la proprietarii 
imobilului Casa de Oro. 

Cu un efort suprem de voinţă, Zoe rezistă tentaţiei de a 
o apuca pe Robyn de urechiuşele ei ascuţite şi a o arunca în 
bena de gunoi din spate. 

- Nu sînt idioată, spuse, în loc de asta. Ştiu foarte bine 
că locul ăsta aparţine unei familii cu numele Shipley. Dar, 
de cînd sînt eu aici, nu au trecut măcar o dată în vizită. Nu 
au investit nimic în proprietate. Nu au făcut nici un fel de 
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îmbunătăţiri. Familia Shipley nu merită o sută cincizeci de 
dolari în plus pe lună, şi poţi să le spui că aşa am zis eu. 

- Familia Shipley are mai multe proprietăţi de închiriat 
în zona Phoenix. Sînt mult prea ocupaţi pentru a se ocupa 
personal de fiecare în parte. Dar am purtat cîteva discuţii cu 
ei în privinţa nevoilor noastre de la Casa de Oro şi vă pot 
asigura că sînt foarte receptivi la planurile mele în legătură 
cu acest complex de apartamente. 

- Insist să-i contactezi, oriunde or f i . 
- Locuiesc în Scottsdale, spuse Robyn , mereu 

îndatoritoare. 
- Bun. Ia legătura cu ei în Scottsdale şi subliniază-le 

faptul că eu şi Ethan s în t em căsă tor i ţ i , nu colegi de 
apartament. Aminteşte-le că am fost un chiriaş excelent mai 
bine de un an. 

Robyn îşi drese vocea. 
- Păi, nu chiar. 
- Ce? Cum îndrăzneşti să sugerezi că nu aş f i fost un 

chiriaş model? 
- Verificam dosarele alaltăieri şi am observat că în 

apartamentul dumneavoastră a avut loc un incident, luna 
trecută, care a necesitat chemarea poliţiei la Casa del Oro. 

- Nu a fost vina mea. A m fost victima unei tentative de 
răpire. 

Robyn plescăi, plină de înţelegere. 
- Da, am c i t i t despre asta în Whispering Springs 

Herald. Trebuie să f i fost o experienţă îngrozitoare pentru 
dumneavoastră. 

- A fost. 
- Cînd am discutat despre asta cu domnul şi doamna 

Shipley, au fost de părere că e un fel de avertisment, oricum. 
Asupra lui Zoe îşi lăsă aripile un sentiment de rău augur. 
- Avertisment? repetă ea foarte precaută. 
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- Soţii Shipley şi-au exprimat o anumită îngrijorare în 
ceea ce priveşte profesia domnului Truax. 

- îngrijorare? 
- Sînt îngrijoraţi de faptul că natura profesiei dumnealui 

ar putea da naştere şi la alte incidente similare, dacă mă 
înţelegeţi. 

- Nu, nu te înţeleg. Zoe se străduia să-şi controleze 
vocea. Profesia soţului meu nu a avut nici o legătură cu 
incidentul, cum îi spui tu. A fost o problemă personală, care 
mă privea doar pe mine. Explică-le asta domnului şi doamnei 
Shipley. 

Robyn deveni ţeapănă. 
- Vreţi să spuneţi că există ceva în legătură cu dum

neavoastră care ar putea atrage alte activităţi criminale pe 
această proprietate? 

- Nu, nu asta vreau să spun. Problema aceea s-a rezolvat. 
Nu vor mai exista altele. Asigură-te că familia Shipley 
înţelege asta. Şi, de asemenea, că refuz să plătesc o chirie 
suplimentară datorită simplului fapt că m-am măritat. 

- Voi discuta cu ei. 
- Aşa să faci. 
- Serios, nu e cazul să vă pierdeţi controlul cu mine, 

doamnă Truax. Eu doar aplic regulile. 
- Da, exact. Zoe scoase cheile din geantă şi, pentru a 

doua oară în acea dimineaţă, porni către uşa holului. Tot ce 
ştiu e că fostul administrator era mult mai flexibil. 

- Flexibilitatea lui excesivă este motivul pentru care 
acum este fostul administrator. Robyn coborî vocea la un 
ton conf idenţ ia l . Familia Shipley a sugerat că avea o 
problemă cu băutura. 

Probabil că asta explica nişte lucruri, se gîndi Zoe, cum 
ar fi motivul pentru care Casa de Oro arătase întotdeauna 
atît de jalnic. Poate că era ceva de spus în favoarea tipului 
regul i l e - s în t - regul i . Dar nu se afla în d i snoz i ţ i a de a 
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recunoaşte acest lucru în faţa lui Urechi de Spiriduş. Ieşi din 
hol şi se urcă în maşină. 

încă mai era furioasă o oră mai tîrziu, cînd Tabitha Pine, 
exploziv de eterică într-o rochie ce arăta de parcă ar fi fost 
croită dintr-o grămadă de eşarfe de mătase scumpă, intră 
plutind în biroul ei. Clopoţeii prinşi de t ivul rochiei sunau. 

- Zoe, draga mea, sper că nu te deranjează că dau buzna, 
fară să fi stabilit o întîlnire în prealabil. Tabitha zîmbea, cu 
siguranţa senină că era bine venită. Aş fi sunat, dar a trebuit 
să vin în oraş în dimineaţa asta, să fac nişte cumpărături, aşa 
că m-am gîndit să trec pe la tine. A m nevoie numai de o 
secundă. 

- Bineînţeles că nu mă deranjează. Zoe trecu imediat la 
stilul de tratare a clienţilor. Nu am nici o altă întîlnire pînă la 
unsprezece. Ia loc, te rog. 

- Mulţumesc. Tabitha se aşeză pe unul dintre cele două 
scaune de pe partea opusă biroului. Eşarfele fluturară cîteva 
secunde şi apoi rămaseră nemişcate, supunîndu-se. O să-ţi 
spun direct. A m avut una dintre viziunile mele paranormale 
azi-noapte, în timp ce călătoream pe cîmpia astrală. A m simţit 
că trebuia să vă contactez şi pe tine, şi pe Lindsey Voyle, 
pentru a vă spune amîndurora despre viziune. 

- înţeleg. 
Zoe îşi reaminti că nu se afla deloc în poziţia de a se 

îndoi de viziunile Tabithei. Dar şi aşa, era greu să iei în serios 
o femeie în jur de şaizeci de ani, care se îmbrăca asemeni 
hippioţilor din a doua jumătate a secolului trecut. Trăsătura 
cea mai săritoare în ochi a Tabithei era părul. Vopsit în 
argintiu şi gri , i se revărsa pe spate şi pe umeri în valuri 
lungi, curgătoare. Zoe auzise că exista o regulă în lumea 
modei, care spunea că, cu cît o femeie avansa mai mult în 
vîrstă, cu atît părul ei trebuia să fie tuns mai scurt. Evident, 
Tabitha nu credea în urmarea legilor naturii. 
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- M-am gîndit care e cel mai bun mod de a vă transmite 
o idee asupra stilului meu personal şi asupra necesităţilor de 
curenţi energetici, ţie şi lui Lindsey Voyle. Vreau ca amîndouă 
să aveţi toate informaţiile necesare pentru a vă putea for
mula propunerile. 

- Oh! Zoe încercă să se gîndească la ce altceva putea să 
spună, dar în minte nu-i veni nimic strălucitor. Brusc, simţea 
că trebuie să fie foarte prudentă. 

- în viziunea mea v-am văzut pe tine şi pe Lindsey Voyle 
participînd la cîteva dintre seminariile mele de meditaţie, 
spuse Tabitha. Imediat ce imaginea mi-a apărut în minte am 
ştiut că e singurul mod în care voi două puteţi înţelege pe 
deplin nevoile mele unice în ceea ce priveşte designul de 
interioare. 

- A h ! Zoe îşi înghiţi deznădejdea. Avea o bănuială că 
seminariile Tabithei nu erau ieftine. 

- A i vreo problemă cu asta, dragă? 
Zoe reuşi să zîmbească anemic. 
- Nu, deloc. E o idee minunată. 
- Extraordinar! Te voi căuta la una dintre sesiunile mele 

cîndva în cursul următoarelor două săptămîni. Tabitha se 
ridică de pe scaun şi puse o coală de hîrtie pe masă. Un orar 
şi un plan de plăţi, pentru tine. Pluti către uşă. Pace, dragă. 

- Pace. 
Zoe aruncă o privire programului de meditaţii. Bănuise 

bine. Seminariile erau scumpe. O vreme, bătu darabana cu 
degetele în birou. Apoi ridică receptorul şi formă numărul 
lui Ethan. 

- Truax. Investigaţii. 
- Tabitha Pine tocmai a plecat. Mi-a dat să înţeleg foarte 

clar că nu am nici o şansă cu proiectele ei dacă nu particip la 
cîteva dintre seminariile pe care le ţine. Sînt exorbitant de 
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scumpe, dar am un presentiment că probabil Lindsey Voyle 
se va înscrie pentru un curs întreg imediat ce va afla că asta 
e calea spre obţinerea contractului. 

- Costurile afacerilor, spuse Ethan filozofic. Să nu aştepţi 
nici un fel de compasiune din partea mea. Tocmai m-a sunat 
Bonnie. Vrea ca Agenţia de Investigaţii Truax să facă o treabă 
gratis pentru Societatea de Istorie din Whispering Springs. 

- Ce fel de treabă gratis? 
- N u ştiu încă. A m o întîlnire cu primarul dimineaţă. 

Cred că o să aflu atunci. 
- N u ca să schimb subiectul, dar am mai avut o 

confruntare cu Urechi de Sp i r iduş în d iminea ţ a asta. 
Ameninţă că ne măreşte chiria, pe baza faptului că acum 
locuiesc două persoane în apartament. 

- Te descurci tu cu ea. 
- Ţie ţi-e uşor să vorbeşti! 

ăutătorul stătea în mijlocul micului birou şi încerca 
să lupte împotriva furtunii cerebrale. Nu încă una. Nu aşa 
de curînd. Trebuie să te controlezi. Nu se poate să-ţi pierzi 
cunoştinţa. Nu aici. Paznicul ar putea observa uşa descuiată. 
Va verifica dacă e vreun intrus. Nu poţi să te laşi prins. 

Dar aura familiară de noapte absolută se închise asupra 
lui cu furia unei furtuni. O fracţiune de secundă mai tîrziu, 
totul era cufundat în întuneric. Căutătorul se prăbuşi pe 
podea, cu capul pl in de zgomote ciudate. 

Cînd se termină, căutătorul era epuizat. întotdeauna era 
aşa după furtună. 
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O privire aruncată micului ceas de pe birou îi arătă că 
trecuseră doar două minute. încă mai era timp. 

Căutătorul se ridică şi avansa către fişet. Sub picior îi 
trosni ceva. 

Alarmat de sunetul puternic în locul prea linişti t , 
căutătorul îndreptă mica lanternă către podea şi văzu un 
creion rupt. Era un obiect caraghios, decorat cu o figură 
micuţă a lui Elvis. Ieftin şi atrăgător. N u un stilou scump, 
căruia i s-ar fi simţit lipsa. 

Uşurat, căutătorul culese creionul rupt de pe jos şi puse 
bucăţile într-un buzunar. 

Trebuie să rămîi concentrat Ai venit aici cu un motiv. 
Trebuie să te concentrezi. 

than îşi uni mîinile pe birou şi îi oferi primăriţei ceea 
ce el spera a fi un zîmbet plin de regrete, dar ferm. 

- E adevărat că rezolvarea misterelor istorice e un hobby 
de-al meu, doamnă primar Santana. Dar mă tem că lucrul 
acesta îl pot face numai între alte cazuri. în momentul acesta 
sînt puţin ocupat. 

Sprîncenele elegante şi negre ale Palomei Santana se 
ridicară uşor. 

- Bonnie mi-a explicat asta, dar a sugerat că aţi face o 
excepţie în această situaţie. 

Ethan îi aruncă o privire scurtă cumnatei sale, care era 
aşezată pe celălalt scaun. 

- Aşa a zis, nu? 
Era destul de sigur că ştia la ce se gîndea Bonnie. în 
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majoritatea situaţiilor, comunicau destul de bine. O plăcuse 
pe Bonnie din prima clipă, cînd fratele său i-o prezentase ca 
logodnica lui . Păruse perfectă pentru el şi era evident că-1 
iubea pe Drew din toată inima. 

Dar în urma morţii lui Drew, între Ethan şi Bonnie se 
sudase o legătură şi mai puternică. Uniţi de scopul comun 
de a-i îngriji pe f i i i lui Drew, aveau o relaţie strînsă asemă
nătoare celei dintre doi fraţi. Dar, cum se întîmplă uneori, 
Ethan se mai supăra pe „sora" lui . 

Bonnie se aplecă înainte, cu trăsăturile ei atrăgătoare 
înţepenite într-o expresie făţarnică. 

- Ethan, rezolvarea acestei crime vechi ar aduce o 
contribuţie enormă la festivităţile planificate pentru deschi
derea Casei Kirwan. Societatea de Istorie se ocupă de proiect 
de mai bine de doi ani. Va f i o mare atracţie turistică. 

înţelegea că pentru Bonnie era important ca el să accepte 
proiectul. Poate că nu era o idee aşa de rea. La urma urmelor, 
amîndoi încercau să prindă rădăcini aici, în Whispering 
Springs. 

Se întoarse din nou către Paloma. Primăriţa, puţin trecută 
de patruzeci de ani, era foarte atrăgătoare, cu ochi căprui 
închis şi un profil elegant. Pantalonii ei bej şi cămaşa crem 
de mătase păreau sofisticate şi scumpe. 

Bonnie îi spusese cî te ceva cu o z i î na in t e , c înd 
telefonase, bîlbîindu-se de entuziasm, să-1 anunţe că voia ca 
el să se întîlnească cu primăriţa. Echipa editorială de la 
Wispering Springs Herald o considera pe Paloma Santana 
cel mai eficient primar din ul t imii ani. Familia ei avea un 
trecut bogat în zona Whispering Springs. Paloma era 
căsătorită cu proprietarul pl in de succes al clubului de 
agrement Desert View, şi cuplul se învîrtea în cele mai înalte 
cercuri ale comunităţii. 
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Pe scurt, Paloma Santana era o cunoştinţă de afaceri 
excelentă. 

- Povestiţi-mi despre cazul Kirwan, spuse el. 
Paloma se rezemă în scaun şi-şi puse un picior peste 

celălalt. 
- Walter Kirwan a fost un scriitor strălucit, excentric şi 

foarte respectat, care a trăit şi a scris aici în Whispering 
Springs cu vreo şaizeci de ani în urmă. Tit lul O vară lungă 
şi rece vă spune ceva? 

Scormoni printre puţinele amintiri pe care le avea din 
experienţa lui extrem de limitată în domeniul educaţiei de 
nivel înalt şi găsi una care i se păru relevantă. 

- Colegiu, spuse el. Anul preliminar la engleză. Vorbim 
despre acel Walter Kirwan? 

- Da. Aşa cum v-a spus Bonnie, Societatea de Istorie 
tocmai a terminat cu restaurarea casei. Moartea lui Kirwan 
a fost o ştire importantă în cercurile literare, atunci cînd s-a 
petrecut, şi de atunci e un fel de legendă printre cercetătorii 
care se ocupă cu opera şi viaţa lui . 

- Spuneţi că a fost asasinat? 
- Asta e o parte a misterului. Nimeni nu ştie foarte sigur 

ce s-a întîmplat. Potrivit articolelor din ziare, Kirwan şi 
menajera sa, o femeie pe nume Măria Torres, erau împreună 
şi singuri în seara morţi i l u i . M a i t îrziu, Măr ia a spus 
autorităţilor că în seara aceea totul a decurs normal şi con
form obişnuinţelor. După cină, Kirwan s-a retras în biroul 
său pentru a lucra la un manuscris. Măria s-a dus la culcare. 
A găsit cadavrul lui în birou a doua zi dimineaţa. Era ţeapăn, 
pe scaun. 

- Cauza morţii? 
- A fost clasată ca atac de cord. Dar imediat au început 

să apară zvonuri că menajera îl otrăvise pe Kirwan. Care 
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zvonuri continuă şi azi. Majoritatea împătimiţilor de istoric 
şi a cercetătorilor operei lui Kirwan consideră că ea 1-a ucis. 

începu să-1 roadă curiozitatea obişnuită. Fără tragere dc 
inimă, întinse mîna după un carneţel şi luă un creion. 

- De ce era ea suspectul? 
- Kirwan a lăsat un testament. Maxilarul elegant al 

Palomei se încorda uşor. Prin acel testament îi lăsa Măriei 
casa. 

- Aşa că presupusul motiv era că voia să pună mîna pc 
casă? 

- Da. Era o femeie săracă şi provenea dintr-o familie dc 
muncitori care abia se descurcau. N u există nici o îndoială 
în privinţa faptului că proprietatea ar fi fost un dar ceresc 
pentru familia Măriei. 

Ceva din vocea ei îl făcu pe Ethan să ridice privirea din 
notiţele sale. 

- Daţi-mi voie să ghicesc. N-a primit casa, aşa-i? 
- Exact, răspunse Paloma. Rudele din Boston ale lui 

Kirwan nu aveau nici o intenţie de a permite menajerei să 
moştenească proprietatea. Şi-au adus avocaţii în Arizona şi 
nu au avut nici o problemă în a contesta testamentul. 

Ethan rămase pe gînduri cîteva secunde. 
- Cum se presupune că 1-a omorît Măria pe Kirwan? 

întrebă el. 
- Se spune că l-ar f i otrăvit cu o substanţă care a făcut 

ca totul să pară un atac de cord. 
- Ha! Puse încet creionul pe masă. Trebuie să vă spun 

că, în afara cazului c înd sînteţi d ispusă să vă asumaţi 
greutăţile şi costurile exhumării cadavrului şi efectuării unor 
teste, mă îndoiesc că va f i posibil să aflăm adevărul. Chiar şi 
dacă dezgropaţi cadavrul, şansele să descoperiţi vreo urmă 
de otravă după atîta timp sînt foarte mici . 

- Exhumarea nu este o opţiune, spuse Paloma. Rudele 
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Iui K i rwan au dus cadavrul la Boston. Descendenţii lor nu 
au nici un motiv să coopereze cu noi. 

- Trebuie să f iu cinstit cu dumneavoastră. N u cred că 
pot face ceva care să vă ofere răspunsul decisiv pe care-1 
doriţi în acest caz, spuse Ethan. 

- E vorba de mai mult decît de faptul că Ki rwan a fost 
sau nu asasinat, spuse Bonnie repede. E vorba de un 
manuscris dispărut. A dispărut în aceeaşi noapte în care a 
murit şi Kirwan, şi toţi cei care au fost implicaţi la momentul 
respectiv sînt siguri că a existat o legătură. 

Ethan îşi propti coatele pe braţele scaunului şi-şi uni 
degetele de la mîini. 

- Şi ar fi vorba despre manuscrisul pe care Ki rwan 1-a 
luat cu el în birou în acea seară? 

- Da. Paloma era foarte decisă. Aceiaşi oameni care 
susţin că Măria Torres 1-a otrăvit pe Walter Ki rwan susţin că 
tot ea a furat şi manuscrisul. 

- De ce ar f i făcut asta? 
- în momentul morţii, Walter Kirwan era deja un scriitor 

foarte cunoscut. Trecuseră cinci ani de la publicarea ultimei 
sale câr t i . U l t i m u l manuscris ar f i adăuga t o valoare 
considerabilă proprietăţii Kirwan. Măria Torres trebuia să fi 
ştiut acest lucru. 

- Ceva teorii în legătură cu ce s-a înt împlat cu acel 
manuscris? întrebă Ethan. 

- Se presupune că s-a pierdut pe piaţa colecţionarilor, 
dar nu s-a găsit niciodată vreo urmă a lui . 

- A întrebat-o vreodată cineva pe Măria despre crimă şi 
despre manuscrisul furat? 

- Desigur, ridică Paloma din umeri. A murit acum doi 
ani, la optzeci şi nouă de ani, şi pînă la sfîrşit colecţionarii şi 
cercetătorii au luat legătura cu ea pentru a o întreba despre 
ultimul manuscris al lui Walter Kirwan. 
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- Ce le-a spus? 
- Acelaşi lucru pe care-1 spusese familiei şi tuturor celor 

care întrebau despre acest lucru. Că Kirwan fusese foarte 
dezamăgit de manuscris, aşa cum fusese şi de un proiect 
precedent. A spus că în seara aceea era m o r o c ă n o s şi 
întunecat. Pretindea că ult imul lucru pe care i 1-a spus ei 
înainte de a închide uşa biroului a fost că intenţiona să ardă 
manuscrisul în şemineu, ca şi pe cel precedent. 

Ethan pufni. 
- I-a spus că voia să-1 ardă? 
- D a . 
- Păi asta ar explica situaţia cu manuscrisul dispărut, 

sublinie el cu blîndeţe. 
- N u chiar, spuse Paloma. Era mijlocul verii şi era o 

noapte foarte călduroasă. Mai tîrziu, Măria le-a spus celor 
din familia ei că a doua zi de dimineaţă vatra era curată. Nu 
era nici un semn că Kirwan ar fi aprins un foc. 

- A h a ! ... 
Bonnie încuviinţă din cap, cu un aer de cunoscător. 
- Mai sînt cîteva detalii ale cazului, care ar putea să ţi se 

pară interesante. A m făcut o mică cercetare preliminară în 
colecţia bibliotecii de numere din Whispering Springs Her
ald. Se pare că, potr ivi t spuselor Măr ie i , în d imineaţa 
următoare uşa de la birou era încă încuiată din interior. A 
trebuit să aducă cheia pentru a o deschide. 

- Care e celălalt amănunt? 
- în ziua morţii , Walter Kirwan a avut un vizitator. 

Numele lui era George Exford. Potrivit Măriei, cei doi bărbaţi 
s-au certat violent pe motiv că manuscrisul era sau nu gata 
de publicare. Exford a plecat furios, pentru că Kirwan 
refuzase să-1 lase să ia cartea cu el. 

- Cine era Exford? 
- Agentul literar al lui Kirwan. Avea un interes clar ca 
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manuscrisul să fie înmînat editorului. La mijloc era o sumă 
frumuşică de bani. 

- Aha! facu Ethan din nou. 
Paloma îi aruncă o scurtă privire lui Bonnie. 
- N u - ţ i face gri j i , spuse Bonnie. întotdeauna spune asta 

cînd îl interesează un caz vechi. 
Ethan o ignoră. întîlni privirea Palomei. 
- A m senzaţia că e vorba de ceva personal aici, doamnă 

Santana. Ce vă face să credeţi că Măria Torres spunea 
adevărul? 

- Era bunica mea, spuse Paloma stăpînă pe sine. în 
numele întregii famili i , mi-ar plăcea să-i văd numele scos 
nepătat din această treabă. 

tă teau cu toţ i i la una dintre terasele din P ia ţa 
Fîntînilor. Arcadia comandă un espresso. Zoe alese ceai 
fierbinte. Era la mijlocul după-amiezei, şi ziua se încălzise 
plăcut. în dimineaţa aceea fusese răcoare, dar Zoe îşi dăduse 
cu crema protectoare, ca de obicei. Trăise destul timp în 
Whispering Springs pentru a căpăta suficient respect faţă de 
intensitatea soarelui din deşert. 

Pe Zoe o intrigaseră şi o atrăseseră întotdeauna soarele 
şi culorile intense, dar nu se aşteptase să le găsească într-o 
asemenea abundenţă în peisajul acesta auster şi bine conturat. 
Deşertul Sonoran era un studiu în nuanţe opuse şi mereu 
schimbătoare. Un peisaj care la prima vedere părea că nu ar 
fi avut cum să menţină viaţa se dovedise uimitor de bogat 
atît în floră, cît şi în faună. 
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Iar lumina era incredibilă. îmbăta ochiul şi crea umbre 
seducătoare. Nuanţele de galben, purpuriu şi auriu foarte 
intense ale unui răsărit lăsau locul strălucirii orbitoare a 
soarelui la prînz şi apoi, în amurg, se dizolvau în cele mai 
dulci umbre cu putinţă. Trecerea de la căldura toridă a după-
amiezei tîrzii la aerul răcoros şi mătăsos al serii nu înceta 
niciodată să-i fascineze ochiul de fotograf. 

Luă o înghiţitură de ceai, puse ceaşca jos şi o privi pe 
Arcadia. 

- Vrei să-mi spui ce s-a întîmplat? 
- Nimic. 
- Arcadia, sînt eu, Zoe, mă mai ţii minte? Eu sînt cea 

care a fugit împreună cu tine din Xanadu. Xanadu era numele 
de cod pentru Candle Lake Manor pe care-1 foloseau ele 
două. Cumva, numele părea să se potrivească cu realitatea 
bizară a acelui loc. 

- Sînt bine, Zoe, serios. 
Zoe ridică o mînă. 
- Stai un pic. Eu sînt cea mai bună prietenă a ta, cu 

posibila excepţie a lui Harry, şi în momentul ăsta el nu e 
aici. îţi spun că ştiu sigur că ceva nu e în regulă. 

Arcadia facu o grimasă delicată. 
- A m avut niş te probleme cu somnul la începutul 

săptămînii. Mă simţeam încordată şi neliniştită. Dar acum 
sînt bine. 

Ce era cu luna noiembrie anul ăsta? se întrebă Zoe. Se 
părea că majoritatea celor din gaşcă aveau probleme luna 
asta. Bonnie , şi b ă i e ţ i i , şi Ethan se confruntau cu 
comemorarea morţ i i l u i Drew Truax, ea înce rca să-şi 
protejeze viitorul căsniciei şi-şi făcea griji pentru schimbările 
de dispoziţie ale lui Ethan şi acum cea mai bună prietenă a 
ei era încordată dintr-un motiv necunoscut. 

Arcadia ridică micuţa ceaşcă de espresso cu ambele 
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mîini. Unghiile ei lungi? date cu ojă asortată cu părul scurt şi 
platinat, străluciră un p i c î n lumină. Numai o persoană care 
o cunoştea de ceva vreme ar fi simţit semnele de încordare, 
se gîndi Zoe. Arcadia $e pricepea foarte bine să-şi mascheze 
emoţiile. 

Zoe presupunea ca Arcadia era uşor trecută de patruzeci 
de ani, dar avea eleganţa atemporală a unei vedete de f i lm 
din anii '30. Şi mai mult, emana acel aer sofisticat de plutire, 
de depărtare de lume c a r e se potrivea cu imaginea ei. A z i 
era îmbrăcată în pastelurile ei de gheaţă obişnuite. înaltă şi 
mlădioasă, purta pantaloni de mătase de culoarea apei şi o 
tunică albă de mătase, c u o graţie în stilul Gretei Garbo. 

Zoe avea un şerveţel în poală, dar Arcadia nu se deranjase 
cu aşa ceva. îşi bea cafeaua şi ciugulea dintr-un croissant cu 
o lipsă de preocupare sufocantă pentru picături şi firimituri . 
Pe hainele scumpe a l e Arcadiei nu se vărsa băutură şi nu 
cădea mîncare accidental. 

- Vrei să-mi spui ^ e te ţine trează? spuse Zoe. Ştiu că nu 
c din cauza partidelor de sex extraordinare. Harry e încă 
plecat din oraş. 

- încep să cred c ă asta ar putea f i problema, spuse 
Arcadia pe un ton foarte serios. 

- Lipsa de sex nebun? 
- Nu. Faptul că Harry e plecat din oraş. 
Zoe rupse o bucăţică de croissant şi întinse puţin unt pe ea. 
- Cred că mă o b i ş n u i e s c să-1 am prin preajmă, continuă 

Arcadia. 
- Şi? Se pare că-i place să fie lîngă tine. N u văd nici o 

problemă aici. 
Arcadia strînse degetele în jurul ceştii. 
- Problema e cg se pare că dezvolt o anumi t ă . . . 

dependenţă de el. 
Zoe înghiţi bucat^ de croissant. 
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- Vrei să-mi explici din nou? 
- A m început să am probleme cu somnul la scurt timp 

după ce Harry a plecat cu ultima însărcinare. Arcadia miji 
ochii albaştri-argintii . Parcă începuse să-mi fie frică de 
întuneric. Acum trei nopţi a fost foarte rău. 

- Povesteşte-mi. 
- Fusesem un pic agitată toată ziua. Mi -a luat mult să 

adorm. Şi apoi m-am trezit foarte brusc. Cîteva secunde am 
fost dezorientată. Credeam că sînt din nou în Xanadu. 

- Reacţia ta a fost perfect de înţeles, dacă mă întrebi pe 
mine, spuse Zoe repede. De fiecare dată cînd visez locul ăla, 
mă trezesc plină de transpiraţie rece. 

Arcadia clătină din cap. 
- Tocmai asta e problema, nu cred că visam asta. Pur şi 

simplu m-am trezit brusc şi mi-era frică. Ca şi cum cineva ar 
f i trecut de yalele de la uşa din faţă. 

Zoe rămase nemişcată. 
- Dar nu era nici un semn de intrare prin efracţie, nu? 
- Sigur că nu. Aş f i strigat după Ethan dacă ar f i fost şi 

cel mai mic semn că cineva trecuse de sistemul de securitate 
al lui Harry. Dar m-am simţit foarte ciudat pînă cînd... 

- Pînă ce? 
Arcadia strîmbă din gură. 
- Pînă a sunat Harry. 
Zoe se linişti puţin. 
- Şi apoi te-ai simţit mult mai bine? 
- D a . 
- Crezi că sentimentul ăsta ciudat pe care îl ai nopţile 

cînd nu e cu tine trebuie să fie din cauză că l-ai lăsat să se 
apropie prea tare, nu-i aşa? 

- Tot ce ştiu e că nu aveam senzaţiile astea înainte de a-1 
cunoaşte, luna trecută. Arcadia ezită. Cred că Harry a simţit 
că eram agitată. A început să mă sune de două ori pe zi , în 
loc de o singură dată, seara. 
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Zoe zîmbi. 
- Şi dintr-o dată dormi mai bine? 
- Mul t mai bine. 
- Deci te temi să nu devii dependentă de Harry Stagg! 
- A trecut foarte multă vreme de cînd am avut ultima 

dată încredere într-un bărbat, zise Arcadia. Gîndul mi se pare 
un pic înspăimîntător. 

- Din motive evidente. Zoe o mîngîie uşor pe mînă. Dar 
Harry Stagg nu e Grant Loring. 

- Ştiu. 
Arcadia se linişti viz ibi l şi îşi bău restul de espresso. 

1 1 

than luă o muşcătură din pizza lui punctată cu măsline 
şi piper jalapeno şi-şi lăsă publicul foarte atent să aştepte, în 
timp ce mesteca şi înghiţea. Prinse privirea lui Zoe. Fusese 
ideea ei să invite ceea ce ea numea „gaşca" la cină în acea 
seară. 

Nu era sigur cînd şi cum luase fiinţă gaşca, dar, cîndva 
în timpul ultimelor cîteva săptămîni, el şi ceilalţi formaseră 
un grup foarte apropiat. Erau cu toţii acolo, mai puţin unul. 

Pe lîngă el şi Zoe, din grup mai făceau parte Bonnie şi 
nepoţeii lu i , Jeff şi Theo. Arcadia şi Singleton Cobb făceau 
şi ei parte din amestecătura aceea ciudată. Harry Stagg, 
membrul cel mai neaşteptat al găştii, era singurul care lipsea. 
Se afla încă în Los Angeles. 

Ethan îşi termină felia de pizza şi cuprinse cu privirea 
auditoriul, aflat în aşteptare. 

- E un mister clasic cu camera încuiată, spuse el. 
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- Ce e un mister clasic cu uşa încuiată, unchiule Ethan? 
întrebă Theo, lovind cu picioarele sale încălţate în tenişi 
stinghia scaunului. 

Jeff pufni pl in de condescendenţă. Avea opt ani, cu doi 
ani mai mult decît Theo, şi nu ezita niciodată să-şi ia aerul 
superior al fratelui mai mare şi atoateştiutor. 

- înseamnă că încăperea în care au găsit cadavrul lui 
Walter Kirwan era încuiată, fraiere! spuse Jeff. 

- N u - m i spune mie fraier, măgăroiule! i-o întoarse Theo. 
Bonnie se încruntă la amîndoi. 
- Nu vreau să mai aud nici un fel de limbaj din ăsta de la 

nici unul dintre voi . Aţi înţeles? 
- Fraier nu e un cuvînt urît, spuse Jeff. înseamnă doar 

că nu e foarte deştept. 
- Măgăroi înseamnă doar măgar inteligent, proclamă 

Theo, apărîndu-se cu o expresie de o inocenţă angelică. 
Măgar nu înseamnă nimic rău. 

- V i se pare că sînt un exemplar din OED? ridică Bonnie 
din sprîncene. Nu discut despre definiţia cuvintelor urîte aipi. 
Dau un ordin. 

- Ce e un OED? întrebă Jeff cu gura plină de pizza. 
- Oxford English Dictionary, răspunse Singleton. 
- Un dicţionar, ha? Jeff era clar nedumerit. Are şi 

cuvintele urîte în el? Dicţionarul nostru de la şcoală nu are 
nici unul. 

Ethan îl pr ivi : 
- A i verificat? 
- Sigur. 
Bonnie îşi dădu ochii peste cap. 
- Minţi cercetătoare, murmură Arcadia. 
- OED e ceea ce s-ar putea numi cea mai înaltă instanţă 

în materie de limbă engleză, spuse Singleton, deci conţine 
toate cuvintele, bune sau rele. De fapt, am un set complet la 
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magazin, dacă vrei să ... Se opri cînd Bonnie îi aruncă o 
încruntătură de avertisment. Ăă, e destul de mare şi greu. O 
grămadă de volume. Nu e ceea ce ai numi o lectură uşoară. 
Cred că nu v-ar plăcea nici unuia dintre voi . 

Jeff şi Theo străluciră instantaneu. Ehan ştia că sînt pe 
cale să-1 asigure pe Singleton că erau pe deplin capabili de 
lecturi grele, dacă scopul merita, dar Bonnie vorbi repede. 

- Ne povesteai despre cazul uciderii lui Walter Kirwan, 
Ethan, spuse ea. Ce ai descoperit pînă acum? 

- Nu multe, recunoscu el. Dar e oarecum provocator, 
deşi singura carte de Walter Kirwan pe care am citit-o 
vreodată a fost O vară lungă şi rece. 

- Despre ce era? întrebă Theo. 
Jeff oftă teatral. 
- Probabil era despre o vară lungă şi rece, fraiere. 
Bonnie pufni: 
- Jeff, vorbesc serios. Dacă nu te comporţi cum trebuie, 

va trebui să plecăm. 
Jeff deschise gura să vocifereze. Ethan îi prinse privirea, 

Iară să zică nimic. Jeff se dădu bătut fară nici un cuvînt şi se 
întoarse la pizza lui . 

Bonnie îl privi pe Ethan. El îi văzu neliniştea din expresie 
şi îi înţelese preocuparea. Jeff se purtase rău în ultimele două 
săptămîni, şi situaţia se agrava. Spre deosebire de Theo, care 
părea să f i trecut peste comemorarea morţii tatălui său fară 
prea mare anxietate anul acesta, Jeff nu făcea faţă situaţiei. 

Nic i eu, băiete, se gîndea Ethan. Dar uneori trebuia să te 
închizi în tine şi să te porţi normal. 

- Din ce unghi vei aborda cercetarea? întrebă Zoe. 
- în felul meu extraordinar de inteligent, ca de obicei, 

răspunse Ethan. Adun toate faptele şi apoi aştept ca disperatul 
să mă lovească inspiraţia. 

Singleton îşi termină felia de pizza. 
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- Stai să văd dacă pricep. Scopul în cazul ăsta e să 
demonstrezi că Măria Torres a fost nevinovată, aşa-i? 

- Cu siguranţă, ăsta e rezultatul pe care şi l-ar dori 
Paloma Santana, spuse Bonnie. în ziua în care Casa Kirwan 
va f i deschisă publicului , locul va fi p l in de reporteri. 
Primăriţei nu i-ar plăcea nimic mai mult decît să poată anunţa 
că misterul manuscrisului dispărut a fost rezolvat. Crede că 
găsirea acestuia ar fi un pas important înspre punerea morţii 
lui Kirwan în seama altcuiva decît a bunicii sale. 

- Pentru că asta ar dovedi că nu Măria Torres 1-a furat? 
întrebă Arcadia. 

- Exact. Ethan privi peste masă la Singleton. Tu eşti 
expertul în localizarea de cărţi rare. A i timp pentru nişte 
muncă de consultantă în chestia asta? » 

- Sigur, încuviinţă Singleton. Sună interesant. Dar ce se 
întîmplă dacă nu obţii răspunsurile pe care le vrea Paloma 
Santana? Dacă de fapt găseşti dovezi convingătoare că, 
în t r -adevăr , Măr ia Torres 1-a ucis pe Ki rwan şi a furat 
manuscrisul? 

Ethan ridică din umeri. 
- Dacă Paloma Santana insistă să obţină răspunsurile, i 

le spun între patru ochi şi ea hotărăşte ce să facă cu ele. Nu 
există nici un motiv să le facă publice. Toţi cei care au fost 
direct implicaţi în caz sînt morţi, inclusiv Măria Torres. A 
dovedi că 1-a ucis într-adevăr pe Walter Kirwan nu ar fi de 
nici un folos acum. 

- Dar, unchiule Ethan, spuse Jeff, nu vrei ca adevărul să 
apară la televizor şi în ziare? Mama spune că ar fi o publicitate 
foarte bună pentru afacerea ta. 

- Da, i se alătură Theo. Şi-n plus, tu şi mama ziceţi că 
întotdeauna trebuie spus adevărul. 

- îi voi spune adevărul Palomei Santana, pentru că ea e 
clienta. Dar nu există nici o regulă care spune că adevărul 
trebuie difuzat o dată cu ştirile de la ora şase. 
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- De fapt, le spuse Arcadia băieţilor, cu aerul grav al 
unei mătuşi înţelepte care împărtăşeşte cunoştinţe importante, 
mass-media este ultimul loc în care ar trebui să vă aşteptaţi 
să găsiţi adevărul. 

- î ţ i iese la iveală partea c in ică , Arcadia, chicoti 
Singleton. 

- E una dintre cele mai bune trăsături ale mele, îl asigură ea. 
- Ce înseamnă „cinic"? întrebă Theo. 
Singleton se lansă într-o explicaţie detaliată, dar cu 

cuvinte alese cu grijă. Bonnie le oferi cîteva rafinamente şi 
avertismente în privinţa riscului de a deveni prea cinic. 
Arcadia apăra înţelepciunea cinismului. A u mai urmat cîteva 
întrebări din partea lui Jeff şi a lui Theo. 

în toiul conversaţiei aprinse din jurul mesei, Zoe îi zîmbi 
lui Ethan. înţelegerea tacită şi intimă a legăturii dintre ei îl 
afecta în interior. Auzi declicul de acum familiar şi simţi 
şuvoiul de nelinişte. 

El văzu înţelegerea din ochii ei. Numai ea dintre toţi 
oamenii din viaţa lu i ştia de ce îşi petrecea timpul liber 
investigînd cazul cel mai vechi şi mai prăfuit din istorie. 
Ceilalţi presupuneau că e pur şi simplu un hobby, dar Zoe 
ştia că era mult mai mult de atît. îşi dăduse seama încă de la 
început că era ceva ce el simţea nevoia să facă. 

El nu exprimase niciodată imboldul acesta cu propriile 
cuvinte, dar o făcuse Zoe. Cînd obţii răspunsurile, faci un 
pic de dreptate. Pui în balanţă nişte cîntare invizibile de 
undeva. 

Legătura dintre ei doi era din ce în ce mai puternică de 
la o zi la alta. Acest fapt îl făcea pe Ethan să se simtă străbătut 
de un fior de uluială, pînă la oase. Şi, de asemenea, să se 
îngrijoreze foarte tare. Deşi erau împreună numai de cîteva 
săptămîni şi căsătoriţi de şi mai puţin timp, Zoe se apropiase 
cumva de el mai mult decît reuşise oricine vreodată. Poate 
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prea aproape. Vedea părţi ale sufletului lui care nu fuseseră 
detectate de trei foste soţii, plus membrii familiei sale. Dacă 
privea prea adînc cu ochii aceia misterioşi, era posibil să 
vadă şi părţile care nu arătau bine în lumina zilei. 

Fu cuprins din nou de sentimentul acela de dezastru 
iminent. Nu se implicase niciodată aşa de tare înainte. Asta 
nu era o potrivire fabricată în ceruri, îşi reaminti. Existau şi 
probleme. Dar cu fiecare zi care trecea era din ce în ce mai 
sigur că, dacă Zoe l-ar f i părăsit, ar f i păşit de-a dreptul în 
iad. 

După cină, Ethan şi Singleton i-au luat pe Jeff şi pe Theo 
şi s-au refugiat la sala de jocuri video de pe cealaltă parte a 
Pieţei Fîntînilor. Zoe se aşezase pe o bancă verde din fier 
ruginit, împreună cu Arcadia şi cu Bonnie. Seara devenise 
răcoroasă, aşa cum erau adesea serile în deşert, dar aria din 
jurul băncilor era încălzită cu calorifere mari de exterior care 
emanau o lumină strălucitoare, roşie-portocalie. 

Fiecare copac şi vitrină de magazin erau însoţite de o 
linie de mici lumini albe. Erau cîteva afişe care anunţau 
Noaptea Festivalului Toamnei, ce avea să urmeze curînd. 
Evenimentul anual era momentul oficial al declanşăr i i 
sezonului de reduceri în Piaţa Fîntînilor. 

Arcadia îi urmări pe bărbaţi şi pe băieţi dispărînd în sala 
de jocuri video. 

- Te-a invitat Singleton să ieşiţi undeva, Bonnie? 
Bonnie nu se mişcă şi nu-şi dezlipi atenţia de la intrarea 

sălii. 
- N u . 
- Hmm, facu Arcadia. Nu te întrebi de ce nu? 
- Ce te face să crezi că l-ar interesa mai mult decît o 

prietenie obişnuită? întrebă Bonnie încet. 
Auzind asta, Zoe întoarse capul. 
- Glumeşti? N-ai observat cum se uită la tine? 
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- Trage de timp, spuse Arcadia. Nu vrea să te simţi 
grăbită. Se asigură că va fi bine venit în viaţa ta. 

Zoe încuviinţă din cap. 
- A m senzaţia că e tipul lent, precaut. 
Bonnie scoase un sunet brusc, ceva între exasperare şi rîs: 
- Ce-i asta? Voi două v-aţi decis deodată să vă faceţi 

peţitoare, pentru că amîndouă aveţi parte de nişte partide 
bune de sex? 

- Probabil! răspunse Zoe. 
Arcadia ridică din umeri încet, elegant. 
- Doar făceam o observaţie. 
Bonnie îşi încrucişa mîinile în poală. 
- Singleton e aşa de diferit de Drew. 
Urmă o scurtă tăcere. 
- Poate că ăsta e un lucru bun, declară Zoe într-un tîrziu. 

N u o să f i i tentată să faci comparaţii. Poţi să-1 laşi să fie el 
însuşi. 

- Aşa faci tu cu Ethan? întrebă Bonnie. 
- Da. Zoe admira jocul fîntînilor arteziene. Ethan nu 

seamănă deloc cu Preston. Relaţia mea cu primul soţ era... 
Se opri, căutînd cuvîntul potrivit. Necomplicată. 

- Şi Ethan e complicat, spuse Bonnie. Era o constatare, 
nu o întrebare. 

- Foarte. Zoe puse un picior peste celălalt şi începu să 
şi-1 legene uşor, gîndindu-se la căsnicia ei. N u mă deranjează 
că e complicat. Şi eu sînt un pic complicată. Dar încep să mă 
întreb dacă Ethan chiar vrea ca eu să cunosc acea parte din 
el. N u e foarte tare la capitolul comunicare. 

Arcadia era amuzată. 
- Care bărbat e? 
- Dă-i un pic de timp lui Ethan, o îndemnă Bonnie. N u 

e obişnuit ca cineva să fie interesat de partea lui complicată. 
Dumnezeu ştie că nici una dintre fostele lui soţii nu a vrut să 
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aibă de-a face cu acea parte a lui . Voiau doar ceea ce vedeau 
la suprafaţă. 

Arcadia încuviinţă: 
- Un bărbat care arată ca el poate avea grijă şi de el 

însuşi, şi de ele. 
- Da, zise Bonnie. Dar nici una dintre ele nu voia să 

aibă grijă de el, sau cel puţin nici una nu-şi dorea asta aşa de 
tare încît să se şi apuce de treabă. 

- Ceva îmi spune că aşa îi place lui Ethan, murmură 
Zoe. 

Bonnie se gîndi la asta. 
- Poate că ai dreptate. Riscul emoţional e mai mic aşa, 

bănuiesc. Oricare ar fi fost problemele lui de comunicare în 
primele trei căsnicii, te pot asigura că s-au înrăutăţit mult 
după ce Drew a fost răpit şi ucis. 

- E mereu copleşit de vină! spuse Zoe. El era fratele 
mai mare. O parte din el va simţi mereu că a eşuat în ceea ce 
avea de făcut - să-1 apere pe Drew. 

Ştia exact ce simţea Ethan, sau cel puţin aşa credea. Nici 
ea nu avea să se elibereze vreodată de un sentiment similar 
al ratării. Ea şi Preston îşi promiseseră să aibă grijă unul de 
celălalt. Dar la sfîrşit ea fusese incapabilă să-1 salveze. 

- Fără îndoială, Ethan va însemna un efort deosebit 
pentru orice femeie care-şi pune mintea cu el. Bonnie clătină 
din cap. î l iubesc ca pe un frate şi-i voi fi mereu recu
noscătoare pentru modul în care a avut grijă de mine, şi de 
Jeff, şi de Theo, după moartea lui Drew. Dar, să spun drept, 
nu m-aş putea vedea niciodată căsătorită cu el. Nic i într-un 
milion de ani. 

- Ceea ce ne aduce înapoi la Singleton, spuse Arcadia. 
Chiar cred că omul e sărit. 

Zoe ridică din sprinceană: 
- „Sări t?" 
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- Mi-am dorit foitorilor de grupuri de comando. Doar 
spuse Arcadia. c a u îţi puteai da seama că, deşi rîdeau 

Bonnie expiră înceţ i i , erau atenţi şi în gardă. Erau genul 
- Sărit sau nu, nu-teai bizui într-o situaţie de criză, 

gîndesc măcar să mă căsţelege de ce ai zis că Harry Stagg e 
- Dar? sări Zoe, proimg, şopti Bonnie. încă părea uluită. 
- Dar băieţii îl plac Uadia cu calm. Dacă Harry ar fi 

fel de al doilea unchi, crecreuşit. 
- Ş i ? 
Bonnie zîmbi. 
- Şi cred că mi-ar plăcea ^ 

bine. g& 
- Bun, declară Zoe. Mă b 
Bonnie rîse. 
- Ajunge cu noi două, Zortisjyar t fu un mic licăr de 

Arcadia? Presupun că şi Harry Stagg e v a i căutătorului, 
complicat? a ş i întunericul 

Zoe aştepta răspunsul Arcadiei cu m.. 
Foarte puţini oameni îndrăzneau să-i pună într 
atît de directe. Era ceva în prietena ei c; 
majoritatea oamenilor să ezite în a invada ^ totul inclusiv 
care o crease împrejurul ei. 

- Harry nu e complicat, zise Arcadia. El u s j ^ j t j 
este. w 

Zoe clătină din cap. Era genul de răspuns fof* P 1^ 1* 1^" 
Arcadiei. 'uml 

- Diferit de răposatul tău soţ, bănuiesc? i n s i ^ . J 1 1 " 
- Din păcate, nu cred că Grant Loring e aşa • 1 m a i r a u ' 

răspunse Arcadia. A m o bănuială că încă tv&\zşitxonStient' 
aşa, sîntem tot căsătoriţi , legal. Dar, pentru a c i n e v a d e 

întrebării tale, da, Harry e foarte diferit de soţu 
primul rînd, Grant a încercat să mă ucidă. 

Lui Bonnie i se alungi faţa vizibil : R a z a 
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ei străbătea biblioteca fară nici un scop, iluminînd o cană 
roşie aflată pe o măsuţă. 

Căutătorul întinse mîna în jos după lanternă şi dădu de 
un obiect mic şi ascuţit de lîngă masă. Un ciob de sticlă 
spartă. 

Alarmat, căutătorul ilumina masa cu lanterna şi văzu că 
vaza, care fusese acolo cu puţin timp mai înainte, dispăruse. 
Obiectul fragil se afla acum pe podea, transformat într-o 
mulţime de bucăţele. 

Trebuie s-o fii răsturnat cînd am căzut. Nu-i nimic. Doar 
o vază micuţă. Va presupune că a spart-o unul dintre 
muncitori. 

Mîini le de pe amuzantul ceas de perete arătau că 
trecuseră doar trei minute. Agentul de securitate nu urma să 
treacă cu maşina prin faţa Casei de Vis a Designerului decît 
peste cincisprezece minute. 

Era timp să găsească un suvenir. Nu putea să plece fară 
unul. 

i 

înd parcă în faţa Casei de Vis a Designerului, a doua 
zi dimineaţa, Zoe se gîndea la Ethan, care păruse mai energic 
şi mai puţin capricios la micul dejun, şi că acest lucru se 
datora probabil faptului că era implicat în cazul uciderii lui 
Walter Kirwan. Poate că rezolvarea vechiului mister era exact 
genul de distragere intelectuală de care avea Ethan nevoie 
pentru a trece prin perioada proastă din acest noiembrie. 

Pe alee intră un Jaguar argintiu şi strălucitor şi parcă 
exact în spatele ei. în oglinda retrovizoare, o urmări pe 
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Lindsey Voyle coborînd de la volan în toată strălucirea ei 
stilată, minimalistă. 

Era o femeie atrăgătoare şi stăpînă pe sine, cam în jurul 
vîrstei de patruzeci de ani. Părul negru, bine coafat, era vopsit 
discret şi nu lăsa să se vadă nici o urmă de gri. Zoe găsea 
neliniştitoare privirea verzuie a lui Lindsey. Părea să o 
urmărească, aşa cum te urmăresc ochii unei siluete din 
tablourile vechilor maeştri . Era ca şi cum Lindsey ar fi 
urmărit-o pe un ecran de radar interior. 

Lindsey purta aşa de mult negru, că ar fi fost uşor de 
presupus că era din New York, dar se dovedise că era o nou-
venită din Los Angeles. Az i era îmbrăcată cu un pulover 
negru tricotat din bumbac foarte fin, pantaloni şi sandale 
negre. într-o mînă ducea un săculeţ din piele neagră. Singura 
pată de culoare era colierul neobişnuit din turcoaze şi argint. 
Recunoscuse piesa. Era o creaţie unicat, pe care Lindsey o 
cumpărase de la magazinul Arcadiei, Galeria Euphoria. 

Brusc, Zoe deveni foarte conştientă de propria ei ţinută, 
care consta dintr-o rochie lungă şi fară mîneci de un violet 
strălucitor peste care purta un duster verde care-i plutea în 
jurul gleznelor. De dimineaţă, în oglindă, ţinuta arătase bine, 
plină de viaţă şi veselă. Acum, comparată cu negrul lucios 
şi artistic al lui Lindsey, avea o bănuială neplăcută că se 
asemăna puternic cu un clovn. 

Gusturile lor vestimentare reflectau destul de corect 
stilurile din design, hotărî Zoe. Dormitorul pe care îl făcea 
Lindsey în Casa de Vis a Designerului era un studiu în alb 
minimalist accentuat cu lemn foarte şters. 

Zoe făcea biblioteca diametral opus: o amestecătură 
eclectică de culori şi texturi bogate. 

Coborî din maşină şi întinse mîna spre scaunul din spate 
pentru a-şi lua geanta de lucru mare şi roşie. Era una dintre 
cele şase genţi ale ei, fiecare colorată altfel. în geantă erau 
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cîteva dintre lucrurile necesare în profesia ei, printre care un 
aparat de fotografiat, ruletă, agendă personală, caiet de schiţe, 
o mică trusă de scule şi o cutie cu creioane colorate şi 
markere. în geantă mai erau şi cîteva plăci grele de faianţă şi 
nişte mostre de material, pe care intenţiona să le ducă la un 
alt proiect, mai tîrziu, în cursul zilei. Şi, bineînţeles, vechiul 
bulb de uşă, care-i servea drept breloc. 

Afacerile cu design de interioare nu erau o carieră pentru 
slăbănogi, se amuză ea. 

Reuşi să-şi compună pe chip ceea ce spera a fi luat drept 
un zîmbet prietenos. 

- Bună dimineaţa, Lindsey. îşi aruncă geanta pe umăr, 
trînti uşa maşinii şi porni către treptele de la intrare. Frumoasă 
zi, nu? 

- Da, este, răspunse Lindsey neutru. Se opri. M-a vizitai 
Tabitha Pine. 

- Şi pe mine. Se pare că simte că trebuie să trăim 
experienţa cîtorva meditaţii de-ale ei, înainte de a ne for
mula propunerile. 

- Cred că are dreptate, spuse Lindsey. M-am înscris la 
un curs întreg, de douăzeci de şedinţe. 

Zoe scoase un aaaaaaaaah, în gînd. Ea se gîndise să 
participe la o şedinţă sau două. Un curs integral costa probabil 
î n ju r de două mi i de dolari. 

Uşa de la intrare a casei era încuiată. 
- Se pare că azi am sosit primele, spuse Zoe. Fiecăruia 

dintre designeri i se dăduse o cheie. Zoe băgă mîna în geanta 
roşie pentru a o scoate pe a ei. 

- Deschid eu. Lindsey avea deja cheia în mînă. O 
introduse în yală şi deschise uşa. 

- Mersi. Zoe găsea eficienţa lui Lindsey drept una dintre 
cele mai iritante caracteristici ale ei. 

Trecu energică peste prag, fară să ezite aşa cum făcea 
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de obicei cînd intra într-o clădire, pentru că fusese deja de 
cîteva ori în Casa de Vis a Designerului în ultimele cîteva 
săptămîni. Nu trebuia să se pregătească pentru necunoscut. 

Cînd era mai tînără, presupusese că toată lumea simţea 
aroma de energie psihică puternică ce se impregna uneori în 
locurile unde oamenii trăiseră, rîseseră, iubiseră sau muriseră. 
Numai cînd a mai crescut a înţeles că, dacă foarte mulţi 
oameni tresăreau la anumite senzaţii, sau experienţe, sau 
sentimente de dejă-vu cînd intrau într-o casă sau o cameră 
străină, ceea ce simţea ea era destul de diferit. 

Nu- i luase prea mult să descopere că, în ceea ce privea 
majoritatea oamenilor, „diferită" se traducea prin „nebună". 
Drept urmare, devenise foarte pricepută în a-şi ascunde 
sensibilitatea la energia psihică ce se afla uneori înmagazinată 
în pereţii unei case sau ai unei alte construcţii. 

Devenise aşa de iscusită la ascunderea adevărului despre 
această parte a ei, încît reuşise să nu-i spună nici fostului ei 
soţ. îl iubea mult pe Preston, şi ştia că şi el o iubise, dar, in 
adîncul sufletului, ştiuse întotdeauna că, dacă i-ar f i spus 
secretul său, acesta şi-ar fi făcut griji pentru starea sănătăţii 
ei mentale. Nu ar mai fi fost niciodată în stare s-o privească 
cu aceiaşi ochi. 

Şi ea nu l-ar fi învinovăţit. Existau momente din trecut 
cînd ea însăşi se temuse pentru starea minţii sale, mai ales în 
lunile acelea oribile de la Candle Lake Manor. 

Cel mai tulburător aspect al relaţiei ei cu Ethan era că, 
deşi îi spusese despre cel de-al şaselea simţ al ei, păruse să 
nu-1 deranjeze mai deloc. Ăsta era un lucru bun. 

Lucrul rău din treaba asta era certitudinea că el primise 
cu atîta calm destăinuirea ei din cauză că nu credea cu 
adevărat că era medium. După părerea lui , era doar extrem 
de intuitivă. Ca detectiv particular, care se baza mult pe 
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intuiţie, Ethan putea accepta această explicaţie fară mare 
bătaie de cap. 

Lindsey o luă înainte pe hol, îndreptîndu-se către scara 
masivă ce ducea la al doilea nivel al casei uriaşe. 

- A m aruncat o privire bibliotecii tale ieri, cînd plecam, 
spuse Lindsey peste umăr. Văd că te-ai hotărît să mergi pe 
rafturile alea roşu închis. Nu crezi că acea culoare va fi prea 
puternică în spaţiul ăla? Deja ai o grămadă de lucruri acolo. 

Respiră adînc, se gîndea Zoe. Fă orice, dar nu deveni 
defensivă. 

- Efectul va fi mult diferit o dată ce cărţile se vor afla pe 
rafturi, zise Zoe. 

- Ei bine, e spaţiul tău. Lindsey începu să urce scările, 
ţinînd strîns săculeţul. Dar ai deja atîtea culori acolo. Tot 
ocrul şi teracota aia, e prea mult . Camera pare foarte 
călduroasă, mai ales într-un climat aşa de încins. 

Zoe scrîşni din dinţi, dar reuşi să-şi ţină gura închisă. 
Lindsey nu aştepta un răspuns. La capătul scărilor coti 

şi dispăru în direcţia dormitorului principal. 
Promiţîndu-şi să nu înjure, nici măcar printre dinţi, Zoe 

îşi continuă drumul pe hol, către bibliotecă. 
Lindsey greşea, se gîndea ea. Pătratele adînci şi roşii ale 

rafturilor din podea pînă în tavan aveau să fie nişte rame 
puternice pentru cărţile şi obiectele de artă expuse pe fundalul 
peretelui ocru cu dungi albastre. De asemenea, avea să 
accentueze plăcile de teracota a şi covoraşele foarte colorate. 

îşi zicea că Lindsey greşea spunînd despre aceste culori 
că erau prea călduroase pentru clima de deşert. Tonurile nu 
păreau călduroase; dimpotrivă, se aflau într-un contrast 
răcoros cu căldura. Succesul de aşa de lungă durată al stilului 
colonial spaniol şi mediteranean dovedea că într-un mediu 
strălucitor mergeau culorile în tonuri de bijuterii. Furnizau 
iluzia umbrei şi reduceau din strălucirea soarelui. 
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Culoarea albă era alegerea greşită pentru deşert, se 
gîndea Zoe în timp ce cotea către bibliotecă. Mai ales atunci 
cînd era folosită aşa de r igid şi excesiv, cum îl folosise 
Lindsey în dormitorul de sus. Ultimul lucru pe care voiai să-1 
faci în climatul acesta puternic luminat era să reflecţi lumina. 
Cînd ajungea să strălucească, albul putea acţiona cu uşurinţă 
ca o oglindă. 

Existau excepţii de la fiecare regulă, desigur. Arcadia 
putea să folosească alb în apartamentul ei, pentru că Arcadia 
era Arcadia. Culorile pale se potriveau personalităţii ei şi 
creau energia potrivită în spaţiul apartamentului ei. Dar 
curentul energetic de sus, din dormitorul lui Lindsey, nu avea 
să fie cel mai bun, conchise Zoe. 

Se opri în prag şi trecu în revistă biblioteca. O proiectase 
gîndindu-se la o familie. Nu era sigură de ce, dar dintr-un 
motiv oarecare avusese în cap ideea unui tată, şi a unei mame, 
şi a doi copii, încă de la începutul proiectului. Ambi i copii 
aveau părul închis la culoare, ca al lui Ethan, şi ochi căprui-
aurii. 

îşi spusese atunci că era doar o imagine mentală utilă, 
construită de imaginaţia ei pentru a o ajuta să creeze un scop 
spaţiului. Era obişnuită să lucreze acompaniată de nevoile 
unui client real, dar în cazul ăsta nu exista un proprietar 
adevărat cu cerinţe unice şi personalitate. Aşa că inventase 
mica familie şi încerca să nu se gîndească prea mult de ce 
copiii semănau foarte mult cu Ethan. Era mulţumită de felul 
în care îi ieşise camera. Era confortabilă şi primitoare. în 
fiecare colţ se petrecea ceva interesant sau care sărea în ochi. 

Păşi uşor prin acel spaţiu, deschizîndu-şi simţurile către 
curenţii de energie şi asigurîndu-se că totul era în regulă. în 
multe p q v i n ţ e era un loc de m o d ă veche, îmbiba t de 
atmosfera bibliotecii de început de secol nouăsprezece. Nu 
exista un televizor cu ecran uriaş sau sistem audio sofisticat. 
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Ce naiba? 
Din adîncimi se înălţă ca un monstru o imagine veche a 

unei nopţi foarte rele de la Candle Lake Manor. O suprimă 
repede. Asta era biblioteca ei din Casa de vis, pentru numele 
lui Dumnezeu, nu Salonul H . 

Bun, să încercăm din nou. Poate că exagerase. Era 
adevărat că imaginaţia ei cuplată cu abilităţile paranormale 
puteau produce nişte momente enervante uneori. 

Dar simţurile ei nu o trădaseră niciodată, îşi reaminti. 
Precaută, le mai deschise o dată larg şi facu un pas înainte. 

Pînzele de păianjen îi alunecară deasupra simţurilor, 
făcînd-o să zvîcnească. Era ceva acolo, lîngă scaun. Mai 
trecuse o dată în viaţă printr-o asemenea experienţă, şi 
amintirea ei încă avea puterea să-i îngheţe sîngele în vine. 

Aici nu e Salonul H. 
îşi repetă de cîteva ori mantra, dar încă era cuprinsă de 

greaţă şi se simţea ameţită. Refuză să-şi îngăduie o retragere. 
Trebuia să ştie ce materie înspăimîntătoare era acolo. 

Firele invizibile pluteau în jurul ei, aşa de firave că abia 
le simţea, dar erau acolo. 

Imposibil. Venise aici cu doar două zile în urmă pentru 
a adăuga cîteva tuşe finale. în ziua aceea nu depistase nimic 
neobişnuit. 

Ce se întîmplă aici? 
Calmează-te şi gîndeşte. Ai fost la destule scene de crimă 

pentru a şti ce senzaţie îţi dau, şi camera asta nu emană 
genul ăla de vibraţii. Pereţii nu urlă, aşa cum o fac cînd 
într-o cameră s-a vărsat sînge. 

Energia era destul de slabă, dar extrem de întunecată. 
Acest lucru caracteriza foarte puţine dintre senzaţiile de 
medium pe care le avea. A l şaselea simţ al ei răspundea fară 
greş la pasiunile intense şi la acelea care aveau o natură brută 
şi primit ivă. Ura, frica, panica, furia, dorinţa şi nevoia 
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obsesivă erau energii elementare. Urmele pe care le lăsau 
erau de obicei clare şi precise. 

A ic i era... altceva, ceva foarte înspăimîntător. 
Pînza psihică părea să emane dintr-o zonă din jurul 

scăunelului pentru picioare. Examina spaţiul îndeaproape. 
Totul arăta exact aşa cum arătase şi cînd fusese ultima dată 
în acea încăpere. Nu era nici o urmă de violenţe recente sau 
de distrugere. 

Nu, asta nu era chiar adevărat. 
Lîngă scăunelul pentru picioare, un ciob de sticlă scînteia 

în lumină. Se aplecă şi-1 luă. Culoarea sticlei îi era cunoscută. 
Aruncă o privire către măsuţa de lîngă scaun. Vaza nu 

mai era! Spartă! 
Mai era ceva în neregulă cu spaţiul, dar nu reuşi să-şi 

dea seama imediat ce anume. 
Se răsuci încet pe călcîie, examinînd fiecare centimetru 

al bibliotecii. Cînd ajunse la măsuţa din colţul copiilor se 
opri. 

Aranjase cîteva obiecte colorate pe masa joasă. Jeff 
donase un mic dinozaur şi Theo îi dăduse o mică motocicletă 
de jucărie. Adăugase unul dintre vasele ei roşii noi pentru 
sos întrucît se potrivea cu culoarea rafturilor de cărţi. 

Vasul roşu dispăruse. 

1 4 

-a visat la Xanadu în acea noapte. 
Se ridica din pat şi-şi punea un halat de spital. Haina îi 

era largă. Isepotrivise cîndfusese internată la Candle Lake 
Manor, dar pierduse foarte mult în greutate în ultimele două 
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luni. Drogurile pe care doctorul McAlister încerca să o facă 
să le ia, în speranţa că va răspunde la terapie, îi distruseseră 
pur şi simplu apetitul. 

în cele din urmă învăţase cum să scape de unele dintre 
pastile, fără să-şi dea seama nimeni că nu le înghiţea, dar 
nu putea să scape de toate. Şi chiar în zilele rare cînd era cu 
mintea limpede, nu avea poftă de mîncare. Voinţa enormă 
de care era nevoie pentru a opri valurile alternative de furie, 
frică şi disperare care o luau în stăpînire cu regularitate o 
lăsase aşa de epuizată, că obligaţia de a mînca părea 
covîrşitoare. 

Asta trebuia să se schimbe, se gîndea ea. Trebuia să 
înceapă să consume caloriile de care avea nevoie pentru 
a-şi reface puterile. Nu avea să evadeze niciodată dacă nu 
mînca bine. 

Se dusese la fereastra mică, cu gratii. Camera ei se afla 
la etajul trei al azilului, oferindu-i o privelişte peste gardul 
înalt ce înconjura proprietatea. De acolo se vedea lacul. 

Pe suprafaţa apelor rele, strălucea lumina rece a lunii. 
Uneori, singura evadare pe care şi-o putea închipui era să 
înoate pînă în mijlocul lacului şi să se scufunde în adîncimile 
acestuia. 

Dar în acea dimineaţă evitase otrăvurile lui McAlister, 
şi seara mintea ei era ceva mai clară. Nu voia să se gîndească 
la scufundrea pentru totdeauna în adîncimile lacului. 

Avea nevoie de un obiectiv; trebuia să înceapă să 
plănuiască evadarea. Trebuia să-şi dea speranţe. Era lucru 
sigur că în locul acela nimeni altcineva nu avea să o facă. 

Se întoarse de la fereastră şi se duse la uşă, încercînd 
clanţa, aşa cum făcea întotdeauna, în speranţa că cineva ar 
fi uitat-o descuiată. 

Uşa se deschise. Unul dintre infirmieri fusese neglijent 
din nou. Nu era pentru prima oară. Personalul de la Candle 
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Lake Manor nu avea nici o legătură cu ceea ce în mod normal 
se numeşte profesionism în medicină. 

Doctorul Harper, directorul acestui ospiciu foarte retras 
şi foarte scump, nu era plătit pentru a-şi vindeca pacienţii. 
Lua banii de la clienţii săi pentru că nu se opunea să le 
găzduiască rudele nebune în afara privirii şi gîndului. 

Ieşind din camera care era ca o celulă, se tîrîpe coridor 
Era ca şi cum arfi fost o stafie, separată printr-un văl subţire 
de realitate. Totul părea uşor ireal. îşi reaminti că încă mai 
avea în sînge reziduurile unora dintre drogurile doctorului 
McAlister. 

Ca întotdeauna noaptea, luminile de pe coridorfuseseră 
reduse, dar nu erau stinse niciodată. Holurile de la Xanadu 
erau iluminate de o lumină fluorescentă sinistră. 

Trebuia să înveţe să se descurce prin locul acela. Voia 
să-şi creeze o hartă mentală astfel încît, cînd avea să 
sosească momentul, să se mişte mai repede şi mai stăpînă 
pe ea. Trecu de o serie de uşi încuiate şi se opri cînd ajunse 
la colţ. Avea o amintire înceţoşată a faptului că atunci cînd 
infirmierii o duceau în biroul doctorului McAlister coteau 
la stînga, aşa că în acea seară avea să facă la dreapta. 

Era teritoriu necartografiat. 
Pluti pe o serie de holuri, mai dădu un colţ şi se pomeni 

în faţa a două uşi batante care blocau intrarea pe alt coridor 
cu camere încuiate. Citi afişul alb-negru de pe perete : 
SECŢIA H. Trecu de uşile batante. Secţia asta arăta 
aproximativ la fel cu aceea în care se afla camera ei, dar 
locul îi dădea un sentiment diferit. 

Simţea curenţii slabi şi necunoscuţi schimbîndu-se în 
jurul ei, dar nu-i recunoştea. Senzaţiile acestea erau diferite 
de celelalte emoţii puternice care umpleau spitalul. 

Instinctul o avertiza că dacă se prindea în frînghiile astea 
lipicioase avea să rămînă prizonieră pentru totdeauna. 
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Păienjenişul de energie părea să emane de după uşa 
uneia dintre camere. înainta cu grijă. Firele invizibile 
deveniră mai întunecate, mai dese, mai intense. 

Se opri, incapabilă să se mai apropie măcar cu un pas 
de uşa camerei aceleia. 

O cuprinse frica. Mersese prea departe. 
Materia invizibilă o învăluia, lipindu-se de toate 

simţurile ei: vedere, pipăit, auz, gust, pînă şi de simţul 
mirosului. Dar cel mai tenace i se agăţa de al şaselea simţ, 
de acela care o făcea diferită de ceilalţi oameni. 

Fu înghiţită de un întuneric ceţos. îşi dădea seama că e 
pe cale să leşine. 

Trebuia să iasă de acolo. 
Reuşi să facă un pas înapoi. Ameţeala o făcea să-şi ţină 

cu greu echilibrul. Se apucă de bara de pe perete. 
Firele delicate se agăţau de ea, nevoind s-o elibereze. 
Panica o făcea mai puternică. Folosind bara pe post de 

punct de sprijin, se mai trase un pas înapoi. Cîteva dintre 
fire căzură. Se mai retrase o dată şi reuşi să se elibereze. 

Se răsuci şi fugi înapoi la siguranţa limitată a camerei ei. 
Trecuse prin multe lucruri la Candle Lake Manor, dar 

indiferent ce va fi fost ceea ce fierbea după uşa aceea din 
Secţia H o speria mai tare decît orice i se întîmplase pînă 
atunci. 

Ceafa îi fu atinsă delicat de un întuneric mătăsos. Simţea 
tremurul slab din firele de pînză subţire care avertizau în 
privinţa apropierii păianjenului... 

Se trezi cu urletul încă blocat în gît. 
- Zoe. Ethan era aplecat deasupra ei, ţintuind-o pe pat 

de încheieturile de la mîini şi cu un picior gol trecut peste 
ale ei. Trezeşte-te. E în regulă. Trezeşte-te. 

Realitatea liniştitoare a dormitorului ei şi căldura şi forţa 
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încurajatoare ale corpului lui Ethan înlocuiră treptat frag
mentele de coşmar. Fu străbătută de un tremur de uşurare. 

- îmi pare rău pentru asta. Propria voce îi sună în urechi 
în mod ciudat, răguşită. N-am vrut să te trezesc. 

- Eram treaz. 
Ridică privirea spre el, neliniştea renăscută înlocuind 

frica lăsată în urmă de visul său. 
- Mă gîndeam, spuse el. 
Da, cum să nu. Minţea, ştia asta. Nu putuse să doarmă. 

Din nou. 
- Te simţi bine? întrebă el. 
- Da. încerca să tragă tare aer în piept. De la o vreme n-am 

mai avut nici unul dintre visele cu adevărat rele. începusem 
să cred că am scăpat de ele. Trebuia să ştiu. 

Ethan se rezemă de perne, îşi puse o mînă pe după umeri 
şi o strînse tare în braţe. O mîngîia încet pe mînă şi pe umăr, 
ca pe o creatură speriată. 

- Uită-te la partea bună a lucrurilor, spuse el. Faptul că 
ai mai rar coşmaruri e probabil un semn bun. 

- Probabil. încercă să-şi revină, rezemată de el, dar inima 
îi bătea prea repede şi nu o părăsiseră încă urmele visului. 
Lasă-mă un minut. O să mă simt mai bine. 

- Ştiu. Te descurci cu asta. întotdeauna o faci. Continua 
să-şi mişte mîna lui mare în susul şi în josul braţului ei, ţinînd-o 
strîns lipită de el. A fost unul rău de data asta? 

- D a . 
- Vrei să vorbim despre el? 
O cuprinse un nou val de panică. Să-i povestească visul 

ăsta? Să încerce să-i explice exact ce o speria aşa de tare? 
Nu. O idee proastă. Clar. 

îi povestise lu i Ethan despre multe dintre lucrurile 
înspăimîntătoare pe care le întîlnise la Candle Lake Manor. 
Despre cum directorul corupt al sanatoriului, doctorul Ian 
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Harper, conspirase cu rudele ei să o drogheze şi să o interneze 
împotriva voinţei ei. îi povestise despre Veneţia McAlister, 
doctoriţa care era şi consultant la scene de crimă. McAlister 
fusese obsedată de posibilitatea ca Zoe chiar să fie medium 
şi încercase să o oblige să-i vorbească despre reacţiile ei 
paranormale la locurile în care se comiseseră crime şi astfel 
de fapte îngrozitoare. 

îi povestise lui Ethan despre coşmarul evadării de la 
Xanadu. 

îi povestise mai multe dintre secretele ei decît spusese 
oricui altcuiva, inclusiv Arcadiei, dar nu îndrăznea să-i 
împărtăşească cea mai adîncă şi întunecată teamă a ei, cea 
pe care o descoperise în noaptea aceea c înd cerceta 
coridoarele de la Candle Lake Manor şi se împiedicase în 
firele acestea psihice. 

- Visul era despre ceva ce s-a întîmplat într-o noapte 
cînd am reuşit să ies din camera mea şi să arunc o privire 
prin preajmă, spuse ea, alegîndu-şi cu atenţie cuvintele. 
Mintea nu îmi era complet eliberată de droguri, dar în cele 
din urmă reuşeam să pun vreo două gînduri coerente cap la 
cap. Unul dintre infirmieri a lăsat din greşeală deschisă uşa 
de la camera mea. 

- Ce s-a întîmplat? întrebă Ethan pe o voce joasă. 
- Am. . . mers pe holuri o vreme, încercînd să-mi dau 

seama cum mă puteam orienta prin clădire. 
- Făceai o hartă pentru evadare? 
- D a . 
El îşi mişca ritmic palma pe braţul ei, oferindu-i o alinare 

tăcută. 
- Bun, înţeleg de ce amintirea aceea putea provoca un 

vis de anxietate. 
- în noaptea aceea locul parcă era un labirint. Probabil 

pentru că aveam creierul încă pe jumăta te în ceaţă, mă 
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temeam că nu o să fiu în stare să-mi croiesc drum cînd va 
veni timpul. 

- Dar tu şi Arcadia aţi reuşit să ieşiţi. 
- Da. 
- Şi acum eşti liberă. O sărută în creştetul capului. Adu-ţi 

aminte asta în mod constant. 
- Bine. 
- Ştiu. Gura i se curbă într-o înţelegere deloc amuzată. 

Unele lucruri sînt mai uşor de spus, decît de făcut, nu? 
- A - h a . 
Piciorul ei se mişca pe sub pături, masîndu-i coapsa. Ea 

tresări. Mîna lui se strînse pe braţul ei. 
- Trebuie să fi fost unul rău de tot. Eşti aşa de încordată 

că am senzaţia că o să-mi plesneşti în mînă. 
Ea închise puţin ochii, neputînd să-i spună ce alegere 

proastă erau cuvintele „o să-mi plesneşti" în situaţia dată. 
- Vrei să facem chestia cu laptele cald? întrebă el. La 

tine pare să meargă. 
- Merge. Ea făcu o grimasă. Dar nu-mi place deloc 

laptele cald. 
- în cazul ăsta, am putea încerca nişte tehnici de masaj 

exotic. îi strînse şoldul în mînă şi apăsă sugestiv. 
Zoe ştia că el o necăjea un pic, încercînd să însenineze 

atmosfera cu aluzii la sex. Ştia că avea dreptate. Avea nevoie 
cu disperare să o distragă faptul de a face dragoste cu el 
chiar atunci, în clipa aia. Nu-şi amintea să fi avut vreodată 
nevoie mai tare de ceva. 

- Chiar ştii tehnici de masaj exotic? întrebă ea, încercînd 
un ton sugestiv. 

- Ca din întîmplare am studiat în profunzime problema, 
ca să zic aşa. Mîna lui avansa sub cămaşa ei de noapte pînă 
la coapse. Vrei o demonstraţie manuală? 

Ea se răsuci în braţele lui . 
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- Depinde pe ce intenţionezi să pui mîna. 
- Mă gîndeam să încep de aici. 
îşi strecură mîna între coapsele ei şi-şi mişcă foarte 

hotărît degetul mare, mîngîind locul sensibil pe care îl găsise 
acolo. 

Şuvoiul incandescent al propriei reacţii o sperie. Poate 
că era din cauza adrenalinei rămase în urma visului. Oricare 
ar fi fost motivul, era udă dintr-o dată. 

- Să înţeleg că această tehnică merge la tine? întrebă 
Ethan, cu gura foarte aproape de a ei. 

Ea respiră adînc, tremurînd din cauza intensităţii dorinţei. 
- Da! da, chiar merge. Mai ai şi altele de demonstrat? 
- Uitea ici . 
Se lăsă în jos pe corpul ei, cu mîinile alunecîndu-i 

fierbinţi pe mijlocul şi şoldurile ei. Ea îşi dădu seama că era 
deja complet excitat. 

El îi ridică genunchii şi facu ceva aproape incredibil cu 
limba. 

- Ethan. 
Fără să-şi dezlipească buzele de centrul ei ultrasensibil 

şi umflat, el o pătrunse cu degetele, găsind locul acela special 
chiar lîngă intrare. 

Corpul ei reacţiona, de parcă ar fi apăsat pe un trăgaci. 
în timp ce orgasmul se rostogolea prin ea, îşi strînse 

mîna în părul lui . Avea nişte convulsii aşa de dese şi de 
puternice, că nu putea să-şi recapete răsuflarea. Goana 
nebună a satisfacţiei sexuale înghiţi tot restul, inclusiv 
ghearele coşmarului. 

Era înăuntrul ei, înainte să se fi oprit contracţiile mai 
mici, umplîndu-i şi întinzîndu-i organul suprasensibilizat pînă 
cînd începu să se mire că nu se spărgea. 

Cînd orgasmul lui îi lovi cu putere pe amîndoi, ea îl 
strînse în braţe cu toată energia de care dispunea, avînd 
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nevoie de senzaţia de putere şi siguranţă pe care i-o dădea 
el, pentru a rămîne cu picioarele pe pămînt. 

Cînd totul se termină, rămaseră strîns îmbrăţişaţi. 
- în ceea ce mă priveşte, mormăi Ethan în pernă, cred 

că tocmai am demonstrat fară putinţă de tăgadă că masajul 
exotic face praf laptele cald. 

Ea zîmbi. 
- Adică în privinţa coşmaruri? 
- La dracu', cred că merge la orice. 
Ea se întoarse pe o parte. 
- Acum o să poţi adormi? 
- Nu ştiu cum e cu somnul, mormăi el. Dar, dacă îmi 

permiţi, cred că o să leşin pentru o vreme. 
Ea îl ţinu în braţe, în timp ce adormea, ascultîndu-i 

respiraţia regulată, plină de recunoştinţă pentru pasiunea ce 
izbucnise aşa de rapid între ei. Le oferea amîndurora o 
descărcare temporară. 

Dar ea ştia că sursa neliniştii care pusese în mişcare 
coşmarul nu avea să rămînă departe multă vreme acum, că 
reînviase. îşi înfruntase toate spaimele de la Candle Lake 
Manor, dar exista una cu care nu se putea confrunta în mod 
direct. încercase s-o îngroape într-un colţ adînc şi uitat al 
minţii. în seara asta, se ridicase din mormînt. 

Trebuia să găsească o cale de a ucide păianjenul psihic, 
sau avea să rămînă agăţat de ea toată viaţa. Putea vorbi despre 
aproape orice cu Ethan, dar nu îndrăznea să vorbească despre 
asta. El nici măcar nu bănuia că ea avea un al şaselea simţ. 
Cum ar fi putut să-i explice că cea mai mare temere a ei era 
ca nu cumva, în cele din urmă, aspectul paranormal al 
personalităţii ei să-i distrugă sănătatea mentală? 

Nu se putea convinge pe sine însăşi să-i spună că într-o 
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zi s-ar fi dovedit că rucţele ei ^ i toţi cei d€-la-€andkrLake 
Manor, care pretindeau că era nebună, ar fi putut să aibă 
dreptate . 

JRi doua zi dimineaţă se trezi dîndu-şi seama că trebuia 
să elaboreze o strategie pentru a lupta cu „pînzele de 
păianjen" pe care le întîlnise în biblioteca de la Casa de Vis 
a Designerului. Az i avea să facă planuri. Decizia de a acţiona 
îi dădu energie şi îi ridică moralul. Ethan remarcă dispoziţia 
ei bună de la micul dejun. 

- Te simţi mai bine? întrebă el, turnîndu-şi cafea. 
- Mul t mai bine. 
- Nu te resimţi după coşmar? 
- Tehnicile tale incredibile de masaj exotic m-au 

transformat într-o femeie complet nouă, îl asigură ea. 
- Şi eu care tocmai mă obişnuisem cu femeia cealaltă. 
- Varietatea e condimentul vieţii. 
- îmi place variaţia în munca mea, dar nu mă dau prea 

tare în vînt după ea în celelalte aspecte ale muncii mele, 
spuse el, bizar de serios. 

Ea nu argumentă că trei căsnicii anterioare susţineau 
contrariul. Nu ar fi fost corect. Bonnie îi spusese că nici 
unul dintre cele trei divorţuri prin care trecuse Ethan nu fusese 
ideea lui . Cînd Ethan face o promisiune, îi explicase Bonnie, 
şi-o ţine. Problema era că nici una dintre cele trei femei cu 
care se căsătorise nu-şi ţinuse promisiunile faţă de el. 

- Bine, poate că nu sînt o femeie complet nouă , 
recunoscu ea. Doar una reîmprospătată şi întinerită. 

- Mie-mi sună bine. Ethan zîmbi, se ridică în picioare şi 
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o trase de pe scaunul ei pentru a o săruta. Mă bucur că am 
putut să fiu de ajutor. 

- Sînt, desigur, profund recunoscătoare, spuse ea cînd 
putu vorbi din nou. 

- Recunoştinţa e bună. îi aruncă cel mai şmecheresc 
zîmbet al lui , cel care făcea întotdeauna să o treacă mici 
fiori. Vreau să ştii că sînt gata să-ţi ofer tehnicile mele speciale 
de masaj exotic oricînd ai nevoie de ele. 

- Generozitatea ta mă lasă fară grai. 
- Da? Păi, se pare că generozitatea are şi ea avantajele 

ei. în timp ce se îndrepta către ieşire, zîmbi ciudat. Şi eu am 
dormit destul de bine azi-noapte. 

Ea îl urmă, mulţumită. 
- Mă bucur. 
- A z i avem p r o g r a m a t ă una dintre m i c i l e şi 

stimulatoarele noastre şedinţe de design, nu? 
- Ethan, ştii că trebuie să luăm nişte hotărîri în ceea ce 

priveşte Nightwinds. 
- Mda, sigur. 
- Chiar tu ai spus că nu vrei să trăieşti înconjurat de tot 

rozul ăla. 
- Sînt complet de acord să scăpăm de roz. Dar tot nu 

sînt convins că galbenul va aduce vreo îmbunătăţire. 
- N u sugerez un galben de taxi, pentru numele lui 

Dumnezeu. Mă gîndesc la o culoare caldă, ştearsă, apropiată 
de ocru. Nuanţa pe care o vezi pe palatele mediteraneene. 

- N u am văzut niciodată un palat mediteranean vechi. 
Şi ce e ocrul, oricum? 

- Lasă. Az i , cînd mergem la Nightwinds, îţi arăt nişte 
mostre de vopsea. 

- Bun. Atîta timp cît mîncăm mai întîi. Nu pot să fac 
faţă unei şedinţe de design înainte de prînz. Se opri la măsuţa 
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din hol şi aruncă o privire plină de curiozitate micilor obiecte 
de lîngă cheile lui . Ce dracu' caută astea aici? 

Ea îşi drese vocea. 
- Sînt, îh, lumini de urgenţă. 
- Ştiu ce sînt. Ridică noul breloc şi luminile. Mă întrebam 

doar de ce se întîmplă să fie aici. 
- Mă gîndeam că poate vrei să le ţii în maşină. Ştia că 

începe să roşească. în caz de urgenţă. 
Era destul de sigură că îi văzuse colţul gurii strîmbîndu-se, 

dar el doar încuviinţă din cap amuzat. 
- Bună idee, zise el. Nu se ştie niciodată cînd ar putea fi 

nevoie de lumini de urgenţă. 
Spre surprinderea ei, cînd ieşi pe uşă chiar fluiera. 
Ea cu certitudine nu fluiera, cînd plecă la serviciu, puţin 

mai tîrziu. Se îndreptă repede spre noul ei loc de parcare, 
e labor înd în minte încă un plan împot r iva „pînzei de 
păianjen". 

Era aşa de concentrată asupra modului de abordare al 
pînzelor de păianjen psihice, că nici nu-1 observă pe Hooper 
de la apartamentul 1B, pînă ce nu se lovi de el. Teancul de 
cutii mari de carton pe care acesta le ducea în mîini se prăvăli 
pe pavaj. 

- Oh, îmi pare rău! mormăi el. Nu te-am văzut. 
Hooper era scund şi solid. Calviţia îl lovise încă de tînăr. 

Era îmbrăcat cu pantaloni de poliester, făcuţi pentru oameni 
solizi, şi o cămaşă sport mototolită, cu mînecile scurte, care 
arăta de parcă ar fi fost luată din coşul de rufe murdare. 

Hooper era obsedat de aparatele de înaltă tehnologie. 
Avea la curea vreo cinci kilograme de aparate. Zoe recunoscu 
un telefon şi un mic computer, dar restul obiectelor ce i se 
legănau în jurul taliei o lăsau în ceaţă. 

- Nu- i nimic. Aruncă o privire cutiilor de carton şi 
recunoscu un nume de marcă. Computer nou? 
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- Da. Hooper se aplecă pentru a recupera un carton 
supradimensionat. Primit ieri. E tare de tot. L-am despachetat 
azi-noapte şi merge pe net cu zece. De dimineaţă m-am gîndit 
să scap de ambalajele astea. Se îndreptă. Hei, plănuieşti să 
te muţi în curînd, nu? A i nevoie de o cutie bună, solidă? 

- Nu, mulţumesc. 
Hooper ridică din umeri şi privi cu atenţie ghena de gunoi 

mare din metal, care era aşezată lîngă peretele clădirii de 
apartamente. Containerul era plin aproape pînă sus cu gunoi, 
ziare şi saci mari de plastic. 

Pe peretele de deasupra ghenei de gunoi era lipit un anunţ 
mare şi nou, scris cu litere frumoase şi îngrijite: PRESAŢI 
TOATE CARTOANELE. 

Hooper mij i ochii: 
- Ce să zic... Se pare că Sergent Duncan a mai clocit 

nişte reguli noi. Presaţi toate cartoanele, ha? Ştii ceva? 
M-am săturat de cucoana asta. Dacă vrea cutiile astea presate, 
poate s-o facă foarte bine cu mîna ei. 

Aruncă unul cîte unul cartoanele pe acoperişul ghenei, 
astfel încît noul anunţ nu se mai vedea absolut deloc. 

Cînd termină cu demonstraţia de revoltă, ridică ambele 
mîini deasupra capului cu pumnii strînşi, într-un semn al 
victoriei. 

- Să te ia dracu', Sergent! ricana el. 
Zoe nu putea spune că-i displăcea gestul. Cu toate astea, 

nu putu să se abţină să nu remarce că, din cauza tuturor 
cutiilor masive aşezate deasupra ghenei, nu mai era loc pentru 
gunoi. Compania de gunoi nu avea să vină să golească 
containerul pînă în ziua următoare. 

Amintindu-şi că avea alte probleme de rezolvat, se urcă 
în maşină, porni motorul şi ieşi din parcare. 

Puţin timp mai tîrziu, deschise biroul de la Interioare 
îmbunătăţite şi se duse direct la raftul cu cărţi. Singleton o 
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ajuta să găsească şi să cumpere cărţi din domeniul designului. 
Mulţumită lui , colecţia ei creştea cu repeziciune. 

Conceptul de a proiecta spaţii de locuit astfel încît să se 
obţină armonie şi să crească afluxul de energie pozitivă nu 
era produsul gîndirii contemporane de tip New Age. Mai 
degrabă data de mi i de ani. 

De-a lungul secolelor un n u m ă r mare de oameni 
inteligenţi cheltuiseră foarte mult timp şi efort pentru a studia 
efectele psihice ale decoraţiunilor interioare. Unele teorii se 
bazau pe vechi pr incipi i religioase. Altele derivau din 
a b o r d ă r i matematice şi astrologice ale problemelor 
designului. Biblioteca ei în continuă creştere conţinea cîteva 
volume dedicate studiului teoriilor avansate de bătrînii 
înţelepţi ai unor civilizaţii de mult dispărute. 

Cerce tă r i l e din domeniu continuau, deş i r ecep ţ ia 
modernă cerea cu insistenţă crearea unui glosar ştiinţific. Ea 
avea numeroase rapoarte asupra unor studii controlate în 
mediu psihologic, ce explicau în detaliu modul în care 
anumite culori aplicate pe pereţii închisorilor, sălilor de clasă 
şi spitalelor afectau spectaculos dispoziţia celor ce se aflau 
înăuntru. Avea o mulţime de date cu privire la folosirea 
terapeutică a acvariilor şi plantelor în locuinţe şi cabinete 
medicale. 

La un nivel adînc, intuitiv, oamenii înţeleseseră de foarte 
mult timp că aranjamentul camerelor în care locuiau sau 
lucrau avea asupra lor un aspect negativ sau pozitiv. 

Luă un teanc de cărţi la birou şi se aşeză. în acea 
dimineaţă nu avea nici o întîlnire în agendă. Cu puţin noroc, 
avea să-şi poată petrece următoarele cîteva ore căutînd 
informaţii despre pînzele de păianjen psihice. 

Cîteva ore mai tîrziu, ridică privirea de pe un text religios 
medieval, care explica în detaliu o tehnică de a curăţa o 
cameră de spirite rele şi stafii şi fu surprinsă să vadă că era 
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deja ora prînzului. La douăsprezece şi jumătate trebuia să se 
întîlnească cu Ethan pentru a lua masa împreună şi a discuta 
asupra unor mostre de vopsea. 

Făcu o ultimă notă pe carnetul aşezat pe birou şi se ridică 
în picioare îngrijorată. Orele de studiu intens îi înţepeniseră 
muşchii. Şi, mai rău, era deprimată de lipsa de rezultate. 

Avea nevoie de aer proaspăt. 
Luîndu-şi geanta de lucru verde-acid încuie biroul şi 

porni către Agenţia de Investigaţii Truax. 
Deşi adresa era la doar cîteva blocuri mai încolo, pe 

strada Cobalt, cartierul părea foarte diferit de zona la modă 
şi elegantă în care se afla biroul ei. 

Agenţia lui Ethan se găsea într-una din zonele mai vechi 
din Whispering Springs. Lu i Zoe îi plăceau împrejurimile. 
E adevărat, clădirile scunde în stil colonial spaniol aveau un 
aer învechit şi uşor decrepit, cu zidurile lor cu tencuiala 
căzută, acoperişurile de ţiglă roşie şi intrările boltite. Dar 
aveau caracter, ca şi Ethan. 

Pe strada Cobalt, la numărul 49, intră pe alee, trecu de o 
mică verandă pavată cu cărămidă şi intră pe holul răcoros şi 
umbros. Scara ce ducea către Agenţia de Investigaţii Truax 
era învăluită în semiîntuneric. îi aruncă o privire şi apoi se 
întoarse şi deschise uşa singurului magazin din clădire, 
Single-Minded Books. 

La capătul magazinului văzu capul chel al lui Singleton 
strălucind în lumina stranie a monitorului de la computer. 

- Vin într-o secundă, strigă Singleton. 
- N u te grăbi! 
- Zoe? Singleton ieşi din grota pe care el o numea birou. 

Ce faci? 
- Mă duc să mă întîlnesc cu Ethan, să luăm prînzul. în 

după-amiaza asta avem o şedinţă de design la Nightwinds. 
Singleton chicoti. 
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- N u e nevoie de faţa asta de înmormîntare. Sînt convins 
că ai avut şi clienţi mai dif ici l i decît Ethan. 

- Se poate, dar nu ştiu cum se face că nu-mi amintesc 
numele lor. 

- Păi, ar fi tipul care şi-a ucis soţia cu cîteva luni în 
urmă. 

- Cu totul altă problemă, îl asigură ea relaxată. Poate că 
David Mason era criminal, dar nu a fost un client dif ic i l . 
N-am avut absolut nici o problemă cu el în privinţa aspectelor 
legate de designul interioarelor. 

Singleton se sprijini cu coatele de tejghea. 
- Şi care e problema cu Truax? Chestia cu fotoliile 

extensibile? 
- în ceea ce mă priveşte, obsesia lu i pentru fotol i i 

extensibile e doar un aspect minor. Adevărata problemă e că 
se pare că nu are absolut deloc simţul culorii. 

- Nu e cinstit. Ştie că nu-i place rozul. 
- Nic i despre asta nu sînt foarte sigură. A m o bănuială 

urîtă că dacă tu şi Harry nu i-aţi fi spus că expunerea pentru 
un timp îndelungat la cantitatea mare de roz de la Nightwinds 
afectează creierul unui bărbat, probabil ar fi continuat să 
trăiască destul de fericit acolo şi n-ar fi zugrăvit niciodată 
casa. 

- Dar a fost de acord, sublinie Singleton. Aşa că se pare 
că ne eşti datoare vîndută mie şi lui Harry. 

- Ethan a fost de acord cu ideea de a zugrăvi, recunoscu 
ea, dar cînd e vorba de culoare luptă cu mine centimetru cu 
centimetru şi cameră cu cameră. A m reuşit să cădem de acord 
asupra bucătăriei, dar acum negociem la sînge camera de zi. 
Cred cu adevărat că, dacă ar fi după el, toată casa ar fi alb 
simplu şi pe dinăuntru şi pe dinafară. 

- El zice că dacă ar fi după tine, fiecare cameră ar fi 
într-o culoare diferită. 
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- Fiindcă veni vorba despre exagerări! Eu doar sugerez 
să obţinem un efect spectaculos. N u e ca şi cum aş avea de 
ales în privinţa asta. Ethan insistă asupra unui buget foarte 
strict, şi vopseaua e cel mai ieftin mod de a obţine un impact 
maxim. 

Singleton părea gînditor. 
- Bărbaţii nu sînt chiar tari la efecte spectaculoase, cel 

puţin nu unde locuiesc. 
- Nu ştiu cum e cu bărbaţii în general, dar am descoperit 

că Ethan e deosebit de rezistent cînd vine vorba despre 
schimbări în spaţiul lui de locuit. Probabil o chestie care 
ţine de control. 

- Sau pur şi simplu frică, ridică Singleton din umeri. Nu 
uita că a avut o experienţă neplăcută cu decoratoarea care 
i-a amenajat biroul din Los Angeles. 

- Biata decoratoare, oricine va fi fost, nu a avut nimic 
de a face cu faptul că el a fost nevoit să declare faliment. 

- Poate, dar cred că într-un mod ciudat Ethan asociază 
toată mobila aia scumpă pe care ea 1-a pus s-o cumpere cu 
dezastrul financiar prin care a trecut. Mi-a spus că la licitaţie 
a obţinut mai nimic. 

Ea vîntură o mînă, într-un gest de exasperare. 
- Ei bine, e sigur că n-a fost vina designerului. 
- Se pare că i-a spus că birourile alea elegante şi 

canapelele şi măsuţele din recepţie erau bune pentru afaceri. 
Ea pufni. 
- Sînt s igură că a vrut să spună că erau investi ţ i i 

excelente, în sensul că proiectau imaginea potrivită pentru 
afacerea lui . 

- Cred că Ethan a crezut că o să le crească valoarea. 
- Arareori se apreciază valoarea mobilei. 
- Mda, păi, poate nu i-a explicat asta în mod clar lui 

Ethan. 
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Zoe gemu. 
- Tot ce ştiu e că fiecare şedinţă de design cu el se 

transformă într-o încăierare. 
- Cum spuneam, e doar frică masculină. 
- Aha, se opri ea. Fiindcă veni vorba de frică... 
- D a ? 
Se prefăcea că studiază jurnalul din secolul nouăsprezece 

expus sub sticla de pe tejghea. 
- Ştiu că nu e treaba mea, dar mă întrebam dacă ai de 

gînd s-o inviţi pe Bonnie undeva într-una din zilele astea. 
Singleton nu se mişcă. 
- Mă gîndesc la asta. 
- Oh! Aşteptă o secundă, dar Singleton nu era dispus 

să-i dea mai multe explicaţii. Mă bucur. Mă temeam că s-ar 
putea să eziţi din cauză că ai crede că ea nu e receptivă la 
această idee, şi eu ştiu că e. Receptivă, adică. 

- E ca naiba de sigur că n-o s-o invit să iasă cu mine 
pînă nu trece de-a binelea comemorarea zilei în care soţul ei 
a fost răpit şi ucis. 

Ea rămase blocată, nu doar de comentariu, ci şi de 
înţelegerea care se ascundea în spatele lui . 

- A i dreptate. Nu mă gîndisem la treaba asta. S-ar putea 
să nu fie cel mai potrivit moment pentru o mişcare. Dar mă 
bucur să aud că, în cele din urmă, ai de gînd să faci una. 

- Chiar crezi că va fi de acord cu ideea de a ieşi cu mine? 
N u sînt exact ceea ce ai numi genul ei. 

- Poţi să fii sigur cînd vine vorba de genuri? spuse ea cît 
se poate de serioasă. Uită-te la mine şi la Ethan, de exemplu. 
Pariez că nimeni nu ar fi crezut că vom sfîrşi împreună. 

- Bun argument. Fiindcă veni vorba de lucruri opuse. 
Tu, cu chestiile tale artistice, feng-shui şi Ethan, cu concepţia 
lui răscoaptă despre lume. Neah, nu cred că vreun peţitor 
care se respectă v-ar fi pus la un loc, asta e sigur. 
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Observaţia asta nu o ajută cu nimic să-şi recapete buna 
dispoziţie. Regretă brusc că folosise argumentul cu extremele 
care se atrag. 

Dar starea de sp i r i t a l u i Singleton p ă r u să se 
îmbunătăţească. Radia. 

- Mulţumesc, Zoe. îmi dai speranţe. 
- Mă bucur, spuse ea, vorbind serios. 

Ethan îi auzi paşii pe scara hodorogită. Era şi timpul. 
O văzuse venind pe stradă cu cîteva minute mai devreme 

şi intrînd în clădire, dar întîrziase din cauza discuţiei cu 
Singleton. Se întreba despre ce vorbiseră amîndoi acolo, jos. 

Stătea la birou, studiind oglinda care era în aşa fel 
poziţionată, încît atunci cînd se deschidea uşa biroului să 
reflecte persoana care intra. Zoe nu era de acord cu 
poziţionarea oglinzii. Spunea ceva despre cum destabiliza 
curenţii energetici armonioşi ai biroului. Nu- i plăceau nici 
scaunele pentru clienţi, pret inzînd că erau prea mari şi 
minimalizau persoanele. Dar lui îi plăceau curenţii de energie 
aşa cum erau şi se simţea bine cînd clienţii erau puţin 
copleşiţi. Lucrul acesta îi dădea un uşor avantaj care era 
adesea folositor. 

Zoe se materializa în oglindă. Părul ei închis la culoare, 
negru-roşcat, era prins într-un coc la ceafa. Cînd plecase el, 
după micul dejun, era îmbrăcată în halat. Dar acum purta un 
pulover turcoaz subţire, ale cărui mîneci se terminau imediat 
sub coate şi o fustă într-o nuanţă mai închisă a aceleiaşi culori. 
Materialul diafan plutea plin de graţie în jurul pulpelor. Simţi 
cum e cuprins de dorinţă. Arăta minunat. Dar, de fapt, îi 
stătea bine cu orice s-ar f i îmbrăcat. Arăta şi mai bine cînd 
toate hainele dispăreau. 

Amintirea momentelor cînd făcuseră dragoste în noaptea 
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precedentă îl umplu din nou de dorinţă. Ajunsese să tînjească 
după îmbrăţişările ei, pentru că pasiunea lor împărtăşită era 
un drog care-i oferea o stare de amnezie temporară şi 
binecuvîntată. Cînd erau uniţi în cearşafurile mototolite, uita 
de nesiguranţa viitorului; putea şi să se prefacă a nu avea 
trecut. 

- Ethan? 
- înăuntru. Se ridică şi ocoli colţul biroului. 
Ea se iv i în pagul uşii. 
- Gata pentru prînz? 
Zîmbea, dar ochii ei erau plini de umbre. îl supăra faptul 

că acel coşmar care o trezise în orele întunecate de după 
miezul nopţii încă o mai deranja la lumina zilei. Mînia îi 
încălzi sîngele. O controla cu un efort de voinţă, pentru că 
nu putea face absolut nimic. A r fi dat orice să se poată 
întoarce în timp, s-o salveze de lunile acelea groaznice de la 
Candle Lake Manor. Dar unele lucruri nu puteau fi schimbate. 
Ştia asta mai bine decît toţi oamenii. 

- Da, sînt gata să mănînc, spuse el. înainta, o luă în braţe 
şi o sărută apăsat, încercînd să-i gonească stafiile din ochi. 
Cînd o simţi începînd să se topească lipită de el şi vrînd să-şi 
pună mîinile în jurul gîtului său, ridică privirea. Şi nu mă 
simt foarte decis în momentul ăsta. 

- Eu mă gîndeam la Montoya, spuse ea. 
El îşi plimbă degetul pe linia maxilarului ei, bucurîndu-se 

de senzaţia plăcută la atingerea pielii . 
- Eu mă gîndeam la tine. Pe birou. 
Zoe se retrase repede. 
- Las-o baltă, Truax. Trebuie să hotăr îm ce culoare 

folosim în dormitorul principal. Nu mai putem amîna. 
- Cum te poţi gîndi la vopsea, cînd eu tocmai am sugerat 

sex fierbinte pe un birou? 
- Sînt profesionistă. Trebuie să mă concentrez. 
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După prînzul de la Montoya s-au urcat din nou în SUV 
şi au mers pînă la Canionul Nightwinds. Puţin mai tîrziu, el 
t răgea maşina pe aleea din faţa vechiului conac. 

Zoe se încorda puţin în scaunul ei. îi aruncă ceea ce el 
ajunsese să recunoască a fi cel mai uimitor zîmbet profesional 
de care era în stare. 

- N u trebuie să ne certăm, ştii. A i putea încerca să ai 
încredere în designerul tău de interioare. 

- Iubito, ţi-aş încredinţa şi viaţa mea. 
- Dar nu şi o cutie de vopsea? 
- Vopseaua e chestie periculoasă. 
Uşa roz-flamingo a casei era deschisă larg. în apropierea 

ai era parcată o dubită albă. Pe partea laterală a vehiculului 
ara scris HULL PAINTING CO, ERNEST HULL, PROP. 

Zoe se lumină imediat. 
- Un zugrav, spuse ea. în sfîrşit. Treacher cred că s-a 

f ăzgîndit şi a trimis pe cineva aici săptămîna asta să se ocupe 
de bucătărie. Vino, hai să vedem ce se întîmplă. Vreau să mă 
asigur că are toate instrucţiunile necesare pentru mulajul cir
cular de pe peretele nordic. 

împinse uşa şi sări din SUV înainte ca Ethan să scoată 
cheia din contact. O urmări zburînd pe trepte şi dispărînd pe 
uşa principală. 

Curajosul tău designer de interioare intră în acţiune, se 
gîndi. Era uimitor cît de repede putea să se mişte cînd era un 
zugrav prin preajmă. 

E l coborî din SUV şi se îndreptă spre uşa din faţă într-un 
ritm mai domol. Un zugrav pe-acolo însemna că trebuia luate 
decizii, decizii la care nu voia mai deloc să se gîndească. 

Dar, la dracu'! Redecorarea Nightwinds devenise un fel 
de metaforă ciudată pentru căsnicia lor. Atîta timp cît nu se 
lua nici o decizie, putea să pretindă că nimic nu avea să se 
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schimbe, că toate lucrurile vor r ă m î n e c a înainte Nu ^t r ebuia 
să înfrunte viitorul. 

Cînd trecu pe lîngă camionetă a ru i^ 0 p r j v i r e pe 0 Q m m ^ 
lateral. Pe consolă era o cutie cu o s^ s t an tă care g ş a r a n t a 

mărirea muşchilor, a nivelului de en^gj e şi î m b u n ^ t a t * r e a 

performanţelor fizice. într-un set de ş a s e c u t j j ^e ^ podea 
mai erau cinci încă nedesfacute. Pe s < ^ u n u i pasageri^1 1* e r a 

o pungă mare de hîrtie cu sigla unui % g a z i n c u p r 0 c ^ u s e d e 

nutriţie. 
Trebuia să respecţi un zugrav care $e îngrijea de s ă ^ a t a t e a 

şi nutriţia lui , îi trecu lui Ethan prin ttii^e § e întrebă ^ a c a a r 

fi trebuit să se simtă vinovat în privinţ a e n chi ladei d v ^ e de 
la Montoya pe care o consumase cu t j m p j n u r ^ a ă . 

Se uită mai atent la sigla de pe dubită Era u** a ^ n 

chestiile alea magnetice care puteau % dezlipite cu u £ u r * n ţ a 

şi lipite pe un alt vehicul în caz de n e v 0 j e 

Urcă treptele din faţă, trecînd pe i j n gă stîlpii rc? z c a r e 

încadrau intrarea. Interiorul de la N i g j ^ ^ g n u m ^ i arăta 
aşa de copleşitor de roz, pentru că p o d ^ e j e $ m ma rm^ i r a r o z 

şi covoarele de aceeaşi culoare cu e n o ^ ^ i 0 r o r h i d e e r o z 

fuseseră acoperite cu material de proteQ^e Y)'m păcate? l u c r u l 
acesta lăsa la vedere o grămadă de per^j r o z ^ tavanul uriaş. 

Văzu că Zoe îl încolţise pe n e f ^ r i c i t u l z u g r a v lîngă 
dulapul de haine. Nu mai arăta î n c î n t ^ g r a indign^^-

Zugravul părea disperat. Era î m ^ r ă c a t î n t r _ 0 s ^ ° P e t a 

albă, nouă-nouţă. De sub marginea u ^ e j ş C p C i c u cozoroc, 
de asemenea nouă-nouţă, i se vedea p a r u i blond t U n s c u 

precizie militară. Cutiile de proteine p ^ r e a u s a f i a V u t e f e c t

? 

remarcă Ethan. Tipul era masiv, mai î n a ^ bine de unu oP t z e c** 
Gîtul gros şi pectoralii uriaşi indicau ^ f g c e a C u l t u r i s m în 
mod serios. O domina pe deplin pe Z o e e a p a r e ^ să nu 
remarce asta. Era prea ocupată să-1 b o ^ o r o c j e a s c ă 

- Cum adică, ai trecut doar să la§j n j ş t e e c h i p a l ^ e n t e ^ 
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Voia să ştie, b l ° c î n c * u - i drumul de evadare către iu 
intrare. Cred c# Treacher te-a trimis aici să te apuci} de la 
la bucătărie. * lucru 

- îmi pare r a u > doamnă. 
Zugravul S e u i t a la Ethan peste capul lui Zoe, i i^ 

în tăcere o doz# de înţelegere masculină şi un pic djlorînd 
Ethan îşi î n c r a c i § a mîinile pe piept, se rezemă cu ^jutor. 
de unul dintre pereţii roz şi clătină imperceptibil dk1* umăr 
părea rău de ot*1* dar nu destul de rău încît să se am^ tap. fa 
scena asta. '̂ece îfl 

Zugravul 2 e îndîrji, cînd îşi dădu seama că din 
lui Ethan nu ptitea să se aştepte la nici un fel de aArecţi* 
încruntă la Zo£> c a r e e r a înfiptă în faţa lui . W . Se 

- Uite ce cucoană, tot ce ştiu e că şefii' mi-3 
trec pe la casa £ s t a ° î n d mă întorc din pauza de prîn^ V u s s^ 
pulverizatorul s c a r a * Arătă cu degetul înspre c s ă la* 
piese de pe p o ^ e a u a ^ c a n i e r e i principale. Asta e. două 
rămîn la munca a z i - I n după-amiaza asta trebuie s§ pot & 
altă lucrare. \u la 0 

- Ce altă lucrare? întrebă Zoe, cu ochii străluci* 
suspiciune. C £ s a din Desert View sau cea de pe W i d e 

Grande? \ r roy° 
- îh, cea d i n Desert View. 
- Ha. Ş t i ^ e u - Treacher m-a minţit. Mi-a 

singurul motiv pentru care nu se putea apuca de l^pus & 
săptămîna aste e J a c a trebuia să termine un alt p r ^ r u ai# 
Arroyo Grande- I n l ° c de asta, îşi duce pe ascuns s *ect, f 
lucrarea din D ^ s e r t v i e w . Ăla e proiectul lui Lindse^hipa l a 

nu-i aşa? Voyfo 
- Nu ştiu, doamnă. Zugravul încercă să se stre^ 

lîngă ea. bare p e 

Zoe se mu^â din nou în calea lui , cu mîinile în ^ 
- Mai v e d e m n o i despre asta. A m un contract, \ l d u i i 
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- Nu ştiu nimic despre programarea lucrărilor, doamnă. 
Tot ce ştiu e că încep să întîrzii. Huli o să mă concedieze de 
nu mă văd, dacă nu ajung la lucrarea cealaltă foarte repede. 

- Ei bine, poţi să-i spui lui Hul i să-i spună lui Treacher 
că am vorbit serios la telefon. Jur, dacă mă duce cu fofîrlica, 
aduc antreprenori din Phoenix, şi nu mai apelez la serviciile 
lui în viitor. 

- Sigur, doamnă. Zugravul reuşise, în sfîrşit, să se 
strecoare pe lîngă ea. Se îndreptă repede spre uşă. îi spun. 

- Lindsey Voyle i-a oferit lui Treacher un bonus ca să-i 
termine proiectul mai repede? strigă Zoe după el. Pariez că 
asta se întîmplă acolo. Nu e legal. îmi iau avocat, dacă trebuie. 

Zugravul o ignora. Se opri puţin în faţa lui Ethan. 
- Dumneavoastră sînteţi proprietarul aici? 
- Eu, zise Ethan. 
- Văd că vreţi să zugrăviţi. O grămadă de roz pe-aici. 
- A i observat? 
- Mda. Poate că şeful mă t r imite aici mai t î rz iu, 

săptămîna asta. 
- Probabil ar f i o idee bună. După cum vezi, decoratoarea 

mea nu e mulţumită. 
Zugravul ridică mîna, îşi atinse cozorocul şepcii şi îl 

trase mai bine peste părul blond. 
- Da, domnule, atîta lucru văd şi eu. 
- Nu merită niciodată să superi un profesionist, spuse 

Ethan. 
Ethan privi către Zoe, încercînd să-şi dea seama în ce 

dispozi ţ ie era. I se părea că devine puţ in obsedată de 
redecorarea Nightwinds. Se întrebă dacă era un lucru bun 
sau unul rău. 

- Deci, spuse el, alegînd varianta neutră. 
- Idiot trădător, făţarnic şi dat cu duşmanu ' . 
Gata cu neutralitatea. 
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- Te referi la Treacher, la Hul i , la zugravul care tocmai 
a plecat sau la mine? 

- Treacher. 
- Bun. îşi desfăcu braţele şi se desprinse de lîngă zid. 

Acum, că am stabilit asta, hai să discutăm despre mostrele 
de vopsea. 

i 

ingleton ridică privirea cînd Bonnie intră pe uşă, 
imediat după ora unu. înăuntru, la Single-Minded Books, 
totul păru dintr-o dată puţin mai luminos. 

De obicei era mulţumit cu întunericul generalizat care-i 
invada magazinul. Atmosfera i se potrivea şi lui şi colecţiei 
sale de cărţi vechi şi rare. în ultima vreme, totuşi, începuse 
să bage mai des de seamă umbrele, pentru că se luminau 
cînd intra Bonnie. Era ca şi cum ar fi adus cu ea puţin din 
puternica lumină solară a deşertului. 

- A m primit mesajul tău, spuse ea, trîntind poşeta şi un 
recipient de plastic pe tejghea. Nu-mi vine să cred că ai reuşit 
să scoţi la iveală un exemplar din lucrarea aceea despre istoria 
Whispering Springs. 

- L-am găsit on-line. Scoase cărticica legată în piele de 
după tejghea şi o deschise la pagina de titlu. O istorie a 
fondării oraşului Whispering Springs pe teritoriul Arizonei, 
de J. L . Creek. 

- E minunat, Singleton. Bonnie se aplecă entuziasmată 
peste cărticică, dînd paginile cu mare grijă. M i s-a spus că 
Prietenii Bibliotecii încercau să localizeze un exemplar din 
Istorie de ani de zile. Toată lumea va fi încîntată. Va fi o 
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adăugire extraordinară la colecţia de manuscrise şi cărţi 
vechi. 

- Cu plăcere. 
- Cît a costat? 
El ridică din umeri. 
- Lasă. 
Ea înălţă repede privirea, încruntînd sprîncenele. 
- Poţi f i sigur că nu am sugerat vreodată să donezi cartea 

bibliotecii. îmi dau seama că trebuie să f i fost scumpă. 
Prietenii Bibliotecii îţi vor rambursa costurile. 

El îşi încrucişa mîinile pe tejghea. 
- Consider-o contribuţia mea în folosul comunităţii. 
- E foarte generos din partea ta, Singleton! zîmbi ea. 
- Hei, pot să fac şi eu chestia aia cu preocuparea civică, 

din cînd în cînd. 
- Ei bine, sper că vei accepta această bucată de plăcintă 

cu meringue de l ă m î i e f ăcu tă în c a s ă , ca s imbo lu l 
recunoştinţei unei biblioteci publice. împinse cutia de plas
tic către el. 

- Meringue de lămîie? E una dintre preferatele mele. 
Deschise capacul cutiei şi inhala cu poftă mirosul de lămîi 
proaspăt stoarse. Oh, Doamne! E una dintre cele mai 
frumoase privelişti din Universul cunoscut. Consideră că am 
fost plătit sută la sută. 

Ea păru încîntată de reacţia lui . 
- Ţine-o în frigider pînă eşti gata s-o mănînci. 
- A , să- ţ i dau o veste. Ş m e c h e r i a asta n-o să 

supravieţuiască destul cît să ajungă într-un frigider. 
Băgă din nou mîna sub tejghea, găsi teancul de furculiţe 

rămase de la alte mese la pachet, şi folosi una pentru a lua o 
bucată mare de plăcintă. 

Mestecă încet, facînd experienţa să dureze cît mai mult 
cu putinţă. 
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- Ambrozie pe limbă, declară el după ce înghiţi. 
- Mul ţumesc . Ştii, de la Jeff şi Theo nu am parte 

niciodată de asemenea remarce. De obicei, doar rîcîie 
meringueul de deasupra şi încearcă să-şi paseze unul altuia 
bucăţi din plăcintă înainte să termine partea galbenă. 

- Dă-le cîţiva ani. Papilele lor gustative se vor dezvolta. 
- Adică există speranţe ca în timp să înceapă să mănînce 

ca persoanele civilizate? 
- Nu ştiu ce înseamnă a mînca asemeni persoanelor 

civilizate, dar am o bănuială că în cele din urmă îşi vor da 
seama că meringueul este un adaos culinar plăcut la aroma 
de lămîie. 

- Nu cred că o să-mi ţin respiraţia pînă îşi dau ei seama 
de asta, dar mă bucur că îţi place plăcinta. Aruncă o privire 
la ceas. Ethan e sus? 

- Tocmai l-ai ratat. Mai luă o bucată de plăcintă cu 
furculiţa. A plecat la Nightwinds cu designerul lu i de 
interioare. 

- O-ho, făcu Bonnie. Poate e mai bine că am ajuns prea 
tîrziu ca să-1 mai prind. întotdeauna e puţin întors pe dos 
înainte şi după aceste mici şedinţe de design cu Zoe. 

- Zoe se încordează şi ea destul de tare înainte de ele. 
Zice că Ethan e încăpăţînat şi inflexibil, ca să nu mai vorbim 
cît e de zgîrcit. 

- Ştiu că Ethan e preocupat să se încadreze în bugetul 
pe care l-au stabilit, dar Zoe are multă experienţă. Sînt sigură 
că va menţine costurile coborîte. 

El îşi mai tăie o bucată de plăcintă. 
- N u cred că bugetul îl deranjează de fapt pe Ethan, deşi 

se poate să-1 folosească drept scuză. 
- Dar ce? 
- I-am spus lui Zoe că am o bănuială că el asociază 
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proiectele importante de amenajări interioare cu dezastrul 
lui în afaceri din Los Angeles. 

- Şi amintirile lui în legătură cu falimentul sînt, desigur, 
legate pentru totdeauna de amintirile despre moartea lui 
Drew. Ea oftă. Mai adaugă la asta faptul că tocmai am trecut 
de a treia comemorare a zilei în care a găsit locul unde 
criminalul îngropase corpul soţului meu, şi ai un scenariu 
foarte stresant. Poate că noiembrie nu a fost luna cea mai 
bună în care Ethan şi Zoe să se apuce de redecorarea 
Nightwinds. 

- Probabil trebuia să aştepte pînă după Anul Nou. Dar 
bănuiesc că amîndoi au crezut că proiectul ăsta le va face 
bine. Ceva la care să lucreze împreună. în loc de asta, nu par 
decît să se certe. 

Ochii lui Bonnie se măriră a înţelegere. 
- Crezi că e posibil ca amîndoi să transfere situaţia? Să-şi 

concentreze toate anxietăţile şi grijile în privinţa căsătoriei 
asupra proiectului de redecorare? 

- Nu sînt analist, dar pare a fi o posibilitate. 
Morocănos, studia firimiturile de plăcintă rămase pe 

fundul cutiei. Prea mici să le ia cu furculiţa, hotărî. Se întreba 
cum ar fi reacţionat Bonnie, dacă se lingea pe deget şi-1 
folosea pentru a culege ultimele resturi. Probabil avea să 
creadă că e chiar scîrbos. 

- De la moartea lui Drew încoace, noiembrie a fost o 
lună grea pentru noi toţi, spuse Bonnie gînditoare. Dar am 
crezut cu adevărat că anul ăsta lucrurile se vor îndrepta. Ştiu 
că pentru mine şi pentru Theo aşa a fost. Dar Ethan trece 
prin toanele lui obişnuite, şi Jeff pare să suporte situaţia mult 
mai greu decît anul trecut. 

Singleton puse la loc capacul cutiei, cu o zvîcnire de 
regret. 

- Jeff chiar pare să mocnească un pic. 
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Ea încuviinţă din cap. 
- La începutul lunii mi-a cerut să-1 las să se uite la unul 

dintre albumele cu fotografii de-ale tatălui său. L-a luat la el 
în dormitor. în ziua următoare am intrat în cameră şi el stătea 
în pat, uitîndu-se fix la o fotografie cu Drew. L-am întrebat 
dacă voia să vorbim despre tatăl lui . 

- Ce a zis? 
- A zis că nu vrea şi a închis albumul. Clătină din cap. 

Nu ştiu. Poate că faptul că ne-am mutat în Whispering 
Springs l-a dezrădăcinat mai mult decît mă aşteptasem eu. 

- Se spune că o mutare apasă greu pe umerii unei 
persoane. 

- Ştiu. Se opri. Dar tot cred că decizia de a începe o 
viaţă nouă aici a fost una bună pentru noi toţi. Cu toţii trebuia 
să plecăm din Los Angeles, inclusiv Ethan. 

- Cînd te gîndeşti la asta, realizezi că toţi cei din gaşcă 
au venit aici pentru un nou început. Tu, băieţii, Ethan, Zoe şi 
Arcadia. Pînă şi Harry şi cu mine. 

- Şi tu? ridică ea din sprîncene. 
- Sigur. Şi eu. 
- De ce ai fugit? 
- Soţia mea a hotărît că nu voia să aibă copii. M-a părăsit 

şi s-a măritat cu un alt tip, care o înţelegea mai bine decît 
mine. Cam în aceeaşi perioadă, cei care conduceau instituţia 
la care lucram au hotărît să-şi crească profiturile vînzînd 
serviciile mele celui care oferea mai mult, chiar dacă pe mine 
nu mă interesa să fac genul de cercetare pe care îl voia 
clientul. Ridică din umeri. M-am gîndit că între divorţ şi 
serviciul prost era timpul s-o şterg. 

- Şi ai nimerit în Whispering Springs. Dar Vestul asta a 
fost întotdeauna, într-un fel, nu? Un loc unde s-o iei de la cap. 

- Mda. Şi asta facem cu toţii. Şi o să şi reuşim. îi dădu 
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Istoria lui Creek. Nu-ţi face griji în privinţa lui Jeff. într-una 
din zilele astea va f i şi el gata să o ia de la cap. 

Degetele ei le atinseră pe ale lui cînd luă cartea. 
- Mulţumesc. 
El încuviinţă din cap şi o urmări în timp ce ieşea din 

magazin. Cînd uşa se închise după ea, umbrele se lăsară din 
nou peste el. 

1 7 

cările ce scîrţîiau, care aveau rolul de sistem de 
avertizare prealabilă la Agenţia de Investigaţii Truax, dădură 
alarma, ca o zgîrietură pe creier, cu puţin înainte de zece, în 
dimineaţa următoare. Ethan ascultă preocupat, jucînd jocul 
pe care îl inventase el, acela de a analiza paşii unui nou-
venit înainte ca persoana să intre în biroul lui . îşi spunea că 
e o practică bună pentru un om din domeniul lui . 

Detectivii moderni erau înclinaţi să se bazeze prea mult 
pe dispozitive inteligente şi pe Internet, după părerea lui . 
Talentele de modă veche, â la Sherlock Holmes, ca şi 
metodele, erau în pericol să dispară pentru totdeauna. 

Cineva trebuia să păstreze tradiţia. Paşii aceia nu erau 
fermi, agili şi uşori, aşa că nu era Zoe. N u auzea bufnetele 
rapide şi înfundate de tenişi care semnalau apariţia lui Theo 
şi Jeff. Nic i mersul l in şi grăbit al lui Bonnie. 

Un bărbat, hotărî. Calm. Decis. Genul de om care ştia 
unde se ducea şi avea obiceiul de a rezolva lucrurile. Fie 
omul de la serviciul poştal, fie un viitor client. 

Nu aştepta nici o livrare. 
Puse deoparte carneţelul galben în care luase notiţe în 

privinţa cazului Kirwan şi-şi dădu jos picioarele de pe colţul 
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biroului. Nu era o idee bună să laşi un posibil client să creadă 
că nu aveai nimic mai bun de făcut într-o zi a săptămînii, la 
ora zece, decît să stai şi să pierzi vremea de pomană. 

A l doilea dispozitiv de avertizare, oglinda plasa tă 
strategic, acţiona o secundă mai tîrziu, cînd un bărbat suplu 
apăru în biroul de la intrare. Avea părul bogat şi cărunt, tuns 
foarte scurt. Pantalonii şi cămaşa sport păreau foarte scumpe. 
Hainele nu erau de culoare maro, aşa că asta îl cam scotea 
din discuţie pe omul de la serviciul poştal. 

Era un detectiv modern, sau ce? 
Ethan se ridică în picioare şi se duse la uşă. Bărbatul era 

cu spatele la el. Privea biroul mare de secretariat de lîngă 
fereastră. Probabil îşi dădea seama că nu era nici o secretară, 
se gîndi Ethan. 

- V-aş spune că secretara tocmai a ieşit să cumpere cafea, 
spuse Ethan, dar adevărul e că încă nu am angajat una. Vă 
pot fi de folos cu ceva? 

Bărbatul se întoarse cu faţa la el, măsurîndu-1 cu ochi 
negri, reci. 

- Eşti Truax, să înţeleg? 
- Ethan Truax. întinse mîna. 
- Doug Valdez. Doug strînse mîna lui Ethan în acelaşi 

fel hotărît în care abordase şi scările. 
- Acelaşi Valdez cu D. J. Valdez, preşedinte şi director 

general la Valdez Electronics? 
- D a . 
Ethan fluieră în gînd. Valdez era o figură importantă în 

mediul de afaceri local, şi preşedin te le din acel an al 
Campaniei de strîngere de fonduri în folosul comunităţii din 
Whispering Springs. 

Cu alte cuvinte, un client de vis. 
De fapt, D. J. Valdez era genul de client de care avusese 

parte din abundenţă, pe vremuri, în Los Angeles. Dar nu 
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mai era pe vremuri şi nu mai era în Los Angeles şi el nu mai 
conducea o afacere mare de securitate corporativă care să 
atragă clienţi ca acesta. 

A i c i , în Whispering Springs, genul acesta de clienţi 
mergeau de obicei la Radnor. 

Deci, ce căuta Valdez aici? 
- Te-a recomandat Katherine Compton, spuse Doug. 
O recomandare r e a l ă , pe v i u . L u c r u r i l e nu se 

îmbunătăţeau deloc în branşa asta. 
- Intraţi şi luaţi loc. Ethan se dădu la o parte din uşă. 
Doug intră în a doua cameră şi se cufundă în unul dintre 

scaunele pentru clienţi. Nu era un bărbat masiv dar, contrar 
avertismentului lu i Zoe, scaunul supradimensionat nu-1 
copleşea. 

Doug aruncă o privire înjur , zîmbind şters. 
- Exact ca ceva dintr-un roman poliţist răsuflat. Cu 

excepţia computerului, poate. 
- A m moştenit biroul acesta de la unchiul meu, care l-a 

deschis cu cîteva decenii în urmă, într-un alt secol. Mă tem 
că unchiul Victor avea o viziune asupra profesiei pe care am 
putea-o numi puternic romanţată. 

Doug ridică din sprinceană. 
- N u ai aceeaşi viziune, să înţeleg? 
- Nu-mi permit. încerc să supravieţuiesc. O asemenea 

abordare a afacerii nu permite prea multe sentimente 
romantice. Se duse înapoi la birou şi se aşeză. Ce pot face 
pentru dumneavoastră? 

- A m o p r o b l e m ă în departamentul de p r i m i r e -
distribuire. în ultimele trei luni pierderile la inventar au fost 
mai mari ca de obicei. Nu mare lucru, dar există un curent 
general. Oamenii mei de la securitate n-au reuşit să-şi dea 
seama ce se petrece. Aş vrea să v i i să arunci o privire şi să 
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vezi dacă poţi găsi un mod de a închide breşa din sistemul 
meu actual. 

- Pot face asta, spuse Ethan. înainte de a mai discuta, 
totuşi, am o întrebare. 

- Vrei să ştii de ce nu m-am dus la Radnor? 
- Trăiam cu impresia că Radnor v-a proiectat actualul 

sistem de securitate. 
- Impresia ta e corectă. Radnor l-a proiectat. O echipă 

formată din experţii lui Radnor au efectuat o analiză detaliată 
a operaţiunilor companiei mele. Cînd au terminat cu analiza, 
au alcătuit un document foarte gros cu ceea ce descoperiseră, 
împreună cu o listă lungă de recomandări costisitoare, care 
au fost implementate fară întîrziere. 

- înţeleg. Ethan aştepta. Uneori, dacă lăsai liniştea să 
prevaleze un pic mai mult, oamenii începeau să vorbească. 

Dar Doug nu era genul de client care să reacţioneze la 
acea tactică. Era clar că se gîndeşte, deliberînd cît şi ce să-i 
spună. 

- Vreau să folosesc pe cineva din afara organizaţiei mele. 
- înţeleg. Ethan deschise un sertar, scoase un carneţel 

nou şi-şi luă stiloul. Cu alte cuvinte, credeţi că cineva din 
staful dumneavoastră de securitate e implicat în pierderile 
din departamentul de distribuţie. 

- Mie aşa mi se pare. Şi, dat fiind că Radnor au făcut 
serviciile de consultanţă pentru noi cînd am angajat noul 
personal de securitate şi tot ei au efectuat verificările de 
rutină, nu sînt tentat să mă duc tot la ei pentru a rezolva 
problema. 

- Ceea ce vreţi e un audit al sistemului de securitate. 
- Un audit. Doug încuviinţă din cap, mulţumit de cuvînt. 

Da, exact asta vreau. Poate că un singur om din afară poate 
vedea ceea ce scapă unei întregi echipe organizate, mai ales 
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dacă acea echipă are un interes ascuns să nu găsească ceva 
ce ar reflecta prost imaginea Radnor. 

Patruzeci de minute mai tîrziu, Doug completa un cec, 
strîngea pentru a doua oară mîna lui Ethan şi părăsea biroul. 

Ethan îl conduse pînă la uşă şi apoi se întoarse la birou. 
Stătu o vreme acolo, privind cecul. Pe el era completată o 
sumă destul de satisfăcătoare. Cazul Valdez era cel mai mare 
proiect care ajunsese la el de cînd îşi deschisese afacerea. 

Ridică telefonul. Zoe răspunse la primul apel. 
- Interioare îmbunătăţite. Era politicoasă şi profesională, 

dar oarecum neatentă. Sînt Zoe Truax. 
Zoe Truax. îi plăcea cum suna. 
- Doug Valdez de la Valdez Electronics tocmai a fost la 

mine în birou şi mi-a dat un avans gras pentru a investiga 
nişte probleme din departamentul lui de distribuţie. 

- Ethan, asta e extraordinar. Tonul distrat îi dispăru din 
voce. Dintr-o dată, Zoe clocotea de entuziasm. Felicitări! 
Ce lovitură pentru tine. 

- I-o datorez lui Katherine Compton. Ea l-a trimis la 
mine. 

- Aşa cum şi trebuia să facă, spuse Zoe, cu o loialitate 
care-i încălzi inima. A i făcut o treabă foarte bună pentru ea 
şi, în plus, ai fost foarte discret. Nu a existat nici o urmă de 
publicitate proastă în ziare care s-o pună într-o situaţie 
neplăcută. Dat fiind că se culca cu îngrozitorul Dexter Mor
row, ar fi putut fi o experienţă umilitoare. Sînt convinsă că 
ţi-e foarte recunoscătoare. 

- Ca să spun drept, chiar m-am întrebat dacă o să vrea 
să împuşte mesagerul, recunoscu el. 

- Evident, nu dă vina pe tine pentru alegerea ei nefericită. 
Probabil de-aia e un director plin de succes. Hei, ce-ar fi să 
sărbătorim? Hai să ieşim la cină. Nu toată gaşca de data asta. 
Doar noi doi. 
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Subit, se simţi şi mai bine decît cu cîteva minute în urmă, 
cînd Valdez completase cecul. Sărbătorirea micilor realizări 
personale, cum era afacerea Valdez, era un lucru pe care îl 
făceau oamenii căsătoriţi. 

- Sună bine, zise el. Doar că mai e o problemă. 
- Care? 
- încă nu am rezolvat cazul. Bătea în birou cu muchia 

cecului. Nic i măcar nu am început cercetările. O cină de 
sărbătorire ar putea fi uşor prematură. 

- Prostii. O să rezolvi cazul. Cu asta te ocupi, îţi mai 
aminteşti? Aşa că eu zic să ieşim diseară. Faci cinste, fireşte, 
pentru că tu eşti cel care a primit cecul gras. 

Zîmbi un pic. 
- Bine. Dar asta înseamnă că eu aleg restaurantul. 
- Sigur, atîta timp cît nu e o pizzerie. Mîncăm destulă 

pizza de fiecare dată cînd ieşim cu gaşca. 
- Asta pentru că Jeff şi Theo sînt dependenţi de pizza. 

Potrivit lor, conţine toate ingredientele necesare menţinerii 
vieţii. 

- N i c i nu-mi trece pr in cap să mă contrazic cu o 
asemenea părere expertă în materie de nutriţie, dar, din cînd 
în cînd trebuie să trăieşti periculos. Hai undeva unde ni se 
dau şerveţele adevărate. 

- Ce concept! Bun, lasă-mă să cuget la asta o vreme. E 
o decizie importantă. 

- Surprinde-mă. 
închise telefonul şi pr ivi din nou cecul. Era plăcut să-şi 

poată suna soţia în mijlocul zilei şi să-i spună că tocmai 
agăţase un client important. Era plăcut să-i audă entuziasmul 
din voce cînd zicea lucruri de genul O să rezolvi cazul. Cu 
asta te ocupi, îţi mai aminteşti? 

Era plăcut să ştie că Zoe credea în el; sau cel puţin în 
competenţa lui profesională. 
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Scoase cartea subţire de telefoane din Whispering 
Springs şi deschise la „Restaurante". Era o comunitate mică. 
Lista de locuri unde se foloseau şerveţele adevărate era 
scurtă. 

îşi dădu seama că ceea ce căuta el cu adevărat era un loc 
unde invitai o femeie cînd voiai s-o impresionezi. 

<P$ ales restaurantul din complexul Las Estrellas. Uni i 
puteau obiecta că acolo nu se servea cea mai bună mîncare 
din oraş, dar, cînd venea vorba de categoria cină de lux cu 
atmosferă sofisticată, era cea mai bună alegere de pe listă. 
Şi, la naiba, se gîndea el, Doug Valdez plătea. 

Interiorul luxos al localului era o mare de feţe de masă 
albe ca zăpada, cristal sc înte ie tor şi argint strălucitor. 
Şerveţelele de in erau împăturite în forme de flori exotice. 
Se auzea muzică de cameră în surdină. Luminile erau reduse 
şi chelnerii erau îmbrăcaţi în alb şi negru. 

Ceru un separeu lîngă zidul curbat din sticlă care se 
deschidea către terenul de golf cufundat în noapte şi către 
munţii din depărtare. N u că se putea vedea mare lucru din 
terenul verde sau vîrfurile muntoase semeţe, după lăsarea 
întunericului. Ăsta era principiul chestiei. Toată lumea ştia 
că afară erau terenul de golf şi munţi i , pe undeva, şi că 
priveliştea costa enorm. 

Chiar era genul de lucru care se făcea la o întîlnire 
adevărată, genul de lucru pe care el şi Zoe nu avuseseră şansa 
să-1 facă înainte de nunta aceea din miezul nopţii, în Las 
Vegas. Căsătoria de convenienţă, celebrată în grabă, ştersese 
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practic toată perioada de tatonare, care făcea parte din ritualul 
tradiţional de împerechere. 

Zoe închise meniul şi-1 privi pe deasupra mesei. 
- Eu voi lua paste nicoise şi salată romană. Tu? 
El nu voia să-şi dezlipească privirea de ea. La lumina 

luminărilor era strălucitoare, şi seducătoare, şi misterioasă. 
Minuscula rochie roşie îi descoperea umerii şi braţele. Avea 
părul strîns într-un coc elegant. în urechi îi străluceau cercei 
de aur. 

Se forţă să studieze meniul. 
- Păi, nu cred că pot să cer paste nicoise. Nu sună a ceva 

ce ar mînca un detectiv de modă nouă. 
- Mai bine decît quiche. 
- Da, dar tot un fel de mîncare pretenţios. 
- Probabil. Ea sorbi puţin din Chardonnay şi lăsă paharul 

jos. Sper că nu te uiţi la friptură. 
- De ce nu? Sîntem în Arizona, nu în California. Chiar 

pot să mănînc carne roşie aici, fară riscul de a oripila pe 
toată lumea din restaurant. 

- Mă vei îngrozi pe mine. N-ai citit articolul despre 
pericolele de a mînca prea multă carne roşie, pe care ţi l-am 
tăiat din ziar şi l-am subliniat? 

El se gîndi la tăietura din ziar pe care o descoperise 
strecurată sub marginea suportului de scris de pe biroul său, 
cu cîteva zile în urmă. 

- Sigur, chiar l-am îndosariat pentru a-1 putea consulta 
în viitor. 

Ochii ei străluceau de amuzament. 
- Adu-mi aminte să nu-ţi verific coşul de gunoi de la 

birou. 
El trecu fără comentarii peste remarcă şi închise meniul. 
- Linişteşte-te, nu comand friptura. Peştele sabie la grătar 

sună bine. 
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- Excelentă alegere. 
Chelnerul apăru de nicăieri şi le luă c 0 m a n d a fără să 

noteze nimic. Chelnerii cu memorie bună e r a u un alt semn 
distinctiv al localului pretenţios, îşi spuse Ethan. 

Zoe ridică paharul şi-1 ciocni cu al lui . 
- Pentru noul tău client. 
- Beau pentru asta. 
Sorbiră fiecare o înghiţitură şi puseră paharele jos. Pe 

faţa lui Zoe trecu o umbră de îngrijorare. 
- Crezi câ Nelson Radnor se va supăra c î n d V a afla că ai 

fost angajat pentru un audit al sistemului de securitate 
proiectat de el? 

- N-o să-i placă, dar Radnor e p rofes i 0 n i s t şi astea-s 
afacerile. 

- Cu asta te ocupai în Los Angeles, ţ n t r e b ă ea. 
Chestii de securitate corporativă. 

- Mda. El luă puţin din pîinea densă şi c u coaja tare pe 
care chelnerul o aşezase în mijlocul mesei. Ca să-ţi spun 
drept, nu mi-e foarte dor de asta şi n-o să-i f a c c i n e ştie ce 
concurenţă lui Radnor. în oraşul ăsta nu pot e x i s t a două firme 
mari de securitate corporativă. Dar face bine cîte un client 
ocazional, cum e Katherine Compton sau Do^g Valdez, care 
vrea ca treaba să fie făcută fară tam-tam. 1 

- Face bine reputaţiei Agenţiei de Investigaţii Truax, şi 
face bine în general. 

- A-ha. Se întreba dacă nu cumva, d i n în t împlare , 
devenea suficient de orientat spre succes. Q ş t i g a s e bani o 
perioadă în Los Angeles, dar în cele din u rmă afacerea, ca şi 
cele trei căsnicii anterioare ale sale, se duses e de rîpă. 

Ştia destul de bine că fostul soţ al lui Z o e avea legături 
cu o familie din mediul afacerilor, foarte b o g a t £ Deşi nu se 
înţelegea bine cu nici una dintre fostele ei r u d e ? era acţionar 
majoritar la Cleland Cage, Inc. Dacă compania a r fi prosperat 
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în următor i i c î ţ iva ani, ea era pe cale să facă o avere 
frumuşică. 

El , pe de altă parte, putea scoate un venit decent cu 
Agenţia de Investigaţii Truax, dar asta era cam tot ce se putea 
spune. Şansele lui de a face avere erau undeva în zona minus-
zero. 

Cînd sosiră salatele, Zoe luă furculiţa şi atacă salata 
romana cu entuziasm. 

- Ştii, spuse ea, unul dintre lucrurile pe care le admir la 
tine e că ai hotărît ce e important şi ce nu e. 

Cuvîntul „admir" îl facu să se s imtă prost. Implica 
respect, dar şi o oarecare distanţă. Se admiră doctorii şi 
profesorii dedicaţi meseriei, şi jucătorii de fotbal, dar de la 
distanţă. 

- Da, păi, unele dintre decizii s-au luat singure pentru 
mine, spuse el. 

Ea clătină din cap. 
- Nu chiar. A i putea să te pui cu Radnor şi să faci aceleaşi 

afaceri pe care le face şi el în Whispering Springs, dacă asta 
ai vrea să faci. Dar ar trebui să te întorci la modul de viaţă 
gen director general, şi asta ar însemna să renunţi la abordarea 
„de acum" a muncii tale. 

El ridică din umeri. Avea dreptate. 
- A i alte scopuri şi priorităţi în momentul ăsta, zise ea. 
El tresări: 
- Nu-mi place să recunosc asta, pentru că-mi distruge 

oarecum imaginea de vizionar, dar adevărul e că de obicei 
nu gîndesc în termeni de scopuri şi priorităţi. 

- Ştiu. Tu doar mergi continuu, facînd ceea ce trebuie 
făcut. 

E l se întrebă dacă ăsta era doar un alt fel de a spune că 
nu avea imaginaţie. 

- Bine, recunosc că sînt genul de om care de obicei 
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abordează metoda un-pas-înaintea-celuilalt pînă ajung la 
sfîrşit, dar, hei, nu putem fi cu toţii dcsigneri de amenajări 
interioare străluciţi. 

Ea nu luă în seamă gluma şi învîrti paharul de vin în 
mînă, privind jocul luminii luminării în cristal. 

- îţi iei angajamente şi le ţii. Fără să te intereseze preţul 
pe care trebuie să-1 plăteşti pentru asta. 

Nu era sigur unde bate, şi era destul de sigur că nu voia 
să afle. Asta trebuia să fie o întîlnire. Ul t imul lucru pe care 
voia să-1 facă era să se împotmolească într-o conversaţie care 
să scoată în evidenţă lipsa lui de obiective de afaceri pe 
termen lung. Era timpul să schimbe direcţia. 

Vînă un subiect de discuţie sigur. 
- Cum merge proiectul cu biblioteca? întrebă el. 
Şi dintr-o dată, între ei se lăsă un văl. O privi în ochi şi 

ştiu că-i ascundea anumite lucruri. Simţi cum i se strînge 
stomacul. Dacă ar fi fost oricare altă femeie, probabil ar fi 
bănuit că avea o aventură. Dar era Zoe. 

- Bine, spuse ea, puţin cam prea relaxat. Merge foarte 
bine. 

Clar, ceva era în neregulă. Poate ceva în legătură cu 
trecutul ei. 

- Ţi-e dor vreodată de fosta ta slujbă? spuse el, încercînd 
abordarea subtilă. 

- De la muzeul de artă? Clătină din cap. Nu. Dar o 
grămadă de lucruri pe care le-am învăţat acolo despre 
expunerea obiectelor de artă şi a antichităţilor mă ajută în 
noul domeniu. Mulţi dintre clienţii mei sînt colecţionari. O 
mare parte din designul de interioare implică pentru ei 
încorporarea unor obiecte din colecţiile lor în spaţiul de 
locuit. 

Gata cu subtilitatea. Nu avea de gînd să-şi dezvăluie cu 
uşurinţă secretele. Poate că el nu voia să le afle. 
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Dar ştia că, în cele din urmă, avea să fie nevoit să rezolve 
misterele din ochii ei, chiar şi dacă ar fi însemnat un dezastru 
pentru el. Nu putea face nimic altceva. Un pas înaintea 
celuilalt pînă ajungi la sfîrşit. 

Zăboveau la cafea. Cînd Ethan îşi luă portmoneul şi 
scoase cartea de credit era puţin trecut de zece. 

Ieşiră din restaurant pe l îngă intrarea întunecoasă a 
barului hotelului şi traversară recepţia spaţioasă. 

Afară, îi învălui noaptea rece şi clară a deşertului. Imediat 
ce părăsiră intrarea puternic luminată a hotelului şi intrară 
în parcare, cerul nopţ i i îi acoperi cu o feerie de stele 
strălucitoare. 

Zoe îşi strînse şalul subţire peste umerii goi. 
- A fost o seară minunată. Ştii, chiar ar trebui să facem 

asta mai des. 
- E ciudat că spui asta. Ethan scoase cheile din buzunar. 

Eu tocmai mă gîndeam la acelaşi lucru. N-am prea avut şansa 
să ieşim la întî lniri . . . 

El auzi paşii repezi şi apăsaţi apropiindu-se din spatele 
lor, chiar înainte ca Dexter Morrow să-i strige numele. 

- Truax. Pui de căţea. 
Gata cu seara minunată. Se răsuci pentru a înfrunta 

silueta întunecată ce se apropia de ei. 
- Stai deoparte. N u o privea pe Zoe, atenţia fiindu-i 

concentrată asupra lui Morrow. Orice-ai face, nu încerca să 
te amesteci. Dacă lucrurile scapă de sub control, îndreaptă-te 
către recepţie. 

- îl cunoşti pe bărbatul ăsta? şopti Zoe. 
- Fă cunoştinţă cu Dexter Morrow. 
Morrow trebuie să fi petrecut cea mai mare parte a serii 4 

în barul hotelului. Aburi i de alcool se simţeau de la cîţiva 
paşi. Din păcate, nu era mort de beat, se gîndi Ethan. Mai 
degrabă stupid de beat. 
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- S-a cam dus teoria mea că ai să părăseşti oraşul, îi 
spuse lui Morrow. 

Dexter se opri la un metru distanţă, cu pumnii strînşi şi 
gura strîmbă într-o grimasă furioasă. Proababil era şi roşu 
la faţă, dar nu era destulă lumină pentru a se vedea acest 
detaliu. 

- N u plec nicăieri decît cînd am eu chef, se răsti Dexter. 
E sigur ca dracu' că nu am de gînd să te las pe tine să mă 
goneşti din oraş. Cine te crezi, nenorocitule? Cine ţi-a dat 
ţie dreptul să te bagi în viaţa mea? 

- Singurul lucru în care m-am băgat a fost înşelătoria ta 
cu Katherine Compton, spuse Ethan calm. Ştim amîndoi asta. 
S-a terminat. A i c i îţi faci socotelile şi-ţi găseşti o altă pradă 
în alt oraş, nu? în Whispering Springs ţi-ai terminat treburile. 

- Nu se termină decît cînd zic eu. Vocea lui Morrow 
urca spre o zonă dură. Mă auzi? Nu s-a terminat. 

- Eşti beat, Morrow. întoarce-te înăuntru şi cheamă un 
taxi. 

- N u - m i da tu mie ordine, pui de căţea, care-ţi bagi nasul 
unde nu-ţi fierbe oala. 

- Dacă vrei să vorbim despre asta, poţi veni la mine la 
birou mîine. 

- Nu-mi spune tu mie ce pot şi ce nu pot să fac. Tu ai 
stricat totul. N u aveai nici un drept. 

- Uite ce e, Morrow ... 
- Eu o iubeam şi tu ai stricat totul. A i întors-o împotriva 

mea. Avea încredere în mine, şi tu ai întors-o împotriva mea. 
Ţi-am spus că o să plăteşti. 

Morrow se repezi înainte, clătinîndu-se puternic. 
Ethan pară lovitura. Morrow era aşa de instabil pe 

picioare că, atunci cînd rată, îşi pierdu echilibrul. 
Se lovi tare de aripa unui Mercedes şi scutură puternic 

din cap, de parcă ar f i încercat să şi-1 limpezească. 
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- Nu e o idee bună, spuse Ethan. Prinse o mişcare cu 
coada ochiului şi îşi dădu seama că Zoe se pregătea să se 
ducă în recepţia hotelului să ceară ajutor. Nu, Zoe. Nu încă. 

Ea ezită. 
- Ethan, nu se controlează. 
- Ticălosule! Morrow se smulse de lîngă Mercedes şi se 

lansă înainte a doua oară, cu mîna dreaptă trasă înapoi şi 
pregătind o a doua lovitură. 

De această dată Ethan îl lăsă să se apropie mai mult 
înainte de a se feri de lovitura neîndemînatică. înşfacă braţul 
drept al lui Morrow şi folosi propria inerţie a bărbatului 
pentru a-1 trage înainte şi a-1 dezechilibra. 

Morrow se împletici şi căzu greoi pe pavaj. 
- Ethan? Vocea lui Zoe era sugrumată. 
- Nu! spuse el din nou. 
Ea renunţă, încrezîndu-se în judecata lui , dar el îşi dădea 

seama că nu o făcea cu plăcere. 
Morrow se ridică în capul oaselor cu greutate şi încercă 

să-şi strecoare un picior sub el, pentru a se ridica. Efortul 
nu-i fu încununat de succes. După vreo două încercări, reuşi 
să ajungă în patru labe. 

- Cînd ai ajuns la concluzia că o iubeai? întrebă Ethan 
încet. 

- Taci, spuse Morrow printre dinţi. 
- A m o bănuială că a fost în ziua aia, în camera de hotel, 

cînd ţi-ai dat seama că totul se dusese de rîpă. Atunci ţi-ai 
dat seama că înşe lă tor ia te costase mai mul t dec î t te 
aşteptaseşi? 

- Chiar o iubesc, mormăi Morrow răguşit. 
- Poate, spuse Ethan. Poate nu. Dar să-ţi zic ceva, Mor

row. Ea chiar ţinea la tine. A i avut un lucru bun şi l-ai pierdut, 
pentru că nu ai putut rezista tentaţiei unei lovituri mari. Cred 
că unele obiceiuri sînt prea greu de părăsit, nu? 4 
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Morrow începu să plîngă. 
- Nu aveam de gînd să merg pînă la capăt. Voiam să mă 

opresc. Cînd ai apărut tu şi te-ai oferit să cumperi estimările, 
m-am gîndit să te demasc şi să apar ca un erou în ochii lui 
Katherine. 

- E o poveste frumoasă şi, poate, dacă privim înapoi, îţi 
doreşti să f i fost adevărată. Poate chiar ai reuşit să te convingi 
de asta. Dar rescrii istoria aici, Morrow. Ştii asta, aşa cum o 
ştiu şi eu. 

- N u . 
- Vrei să faci ceva pentru a-ţi răscumpăra greşeala în 

ochii lui Katherine? Pleacă din oraş, ca să nu mai trebuiască 
să-şi facă grij i că se loveşte de tine în locuri ca barul de aici, 
de la Las Estrella. Cel mai bun lucru pe care îl poţi face 
pentru ea e să dispari din viaţa ei. 

Mor row se ridică greoi în picioare şi r ămase aşa, 
clătinîndu-se cîteva secunde. Cînd îşi recapătă echilibrul, 
plecă fară un alt cuvînt. Umerii lui căzuţi spuneau mai mult 
decît ar fi spus el. 

Zoe îşi strînse şalul şi mai tare pe umeri. 
- Crezi că va chema un taxi? N u e într-o stare în care să 

poată conduce. 
- Nu, nu cred că o să cheme un taxi. Resemnat, o luă de 

mînă şi porni înapoi către recepţie. Mai bine aş vorbi cu 
cineva dinăuntru să facă asta pentru el. La naiba. Urăsc de-a 
binelea cazurile care se termină cum s-a terminat ăla. 

Zoe îi strînse degetele cu ale ei. 
- înţeleg de ce. Ethan, eu cred că e un tip periculos. 

Poate ar trebui să raportezi incidentul la poliţie. 
El o privi doar, fară să vorbească. 
- Bine, bine, zise ea. Dec i e î m p o t r i v a codulu i 

detectivului particular să te duci smiorcăindu-te la poliţie 
cînd încearcă să te lovească un idiot beţiv. 
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- Cu siguranţă codul e un motiv important, spuse el. 
Dar mai e şi un alt motiv, mai delicat. Katherine Compton 
m-a angajat pe mine pentru că voia să-şi rezolve problema 
discret. 

- Şi a depune o plîngere împotriva lui Dexter Morrow 
ar atrage cu siguranţă atenţia presei locale, lucru care, la 
rîndul lui , ar însemna probabil că întreaga afacere neplăcută 
s-ar afla în titlurile principale ale paginilor de afaceri de mîine 
dimineaţă. 

- Iubito, eşti născută să fii soţia unui detectiv particular, 
înţelegi perfect situaţia. 

- Şi dacă mai încearcă ceva? 
- Nu cred că o va face. Asta a fost o chestie din aia cu 

locul şi timpul nepotrivite. Morrow şi-a petrecut seara în 
bar şi a fost doar ghinion că noi am luat cina din întîmplare 
în seara asta aici . Probabil că ne-a văzut cînd i eşeam 
împreună prin recepţia hotelului şi a dat în clocot. Şi-a pierdut 
controlul. Mîine dimineaţă va începe să gîndească la fel ca 
un artist în înşelătorii ce este şi o să-şi dea seama că a fost 
pe-aproape. N u va mai încerca altceva. 

îşi dădea seama că nu o convinsese, dar ea nu se opuse 
părerii lu i . 

- Crezi că o iubea cu adevărat? întrebă ea. 
- Nu. Cred că-şi plînge de milă, aşa că s-a convins pe 

sine însuşi că nu avea de gînd să-şi ducă înşelătoria pînă la 
capăt şi că sentimentele lui faţă de Katherine erau reale. 

- în felul ăsta te poate învinovăţi pe tine pentru tot ce a 
mers prost. 

- D a . 
Zoe arăta tulburată în continuare. 
- Promite-mi că o să ai grijă. 
- Dimineaţă o să iau o vitamină în plus. 
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Singleton îşi scoase capul strălucitor pe uşa de la Single-
Minded Books, chiar cînd Ethan lua corespondenţa pentru 
Agenţia de Investigaţii Truax din cutia poştală de pe holul 
strîmt. 

- Cum a mers marea întîlnire? întrebă Singleton. 
- Lucrurile au mers bine pînă cînd am ieşit din restau

rant şi Dexter Morrow ne-a urmărit afară cu intenţia precisă 
de a mă băga-n ciment. 

- Oh, amice, vezi, asta nu-mi place mie la scenele cu 
întîlniri moderne. îţi pui cravată, faci un împrumut pentru a 
acoperi nota de plată pentru cină, şi dup'aia apare vreun 
nenorocit şi strică atmosfera romantică, încercînd să te bată 
în faţa partenerei. 

- Trebuie să recunosc că Morrow a avut un impact 
oarecum negativ asupra serii. Ethan răsfoi prin cataloagele 
şi fluturaşii publicitari. Noroc că eram însurat cu partenera 
mea, că altfel puteam să plec singur acasă. 

Singleton îl privi atent. 
- Morrow nu pare să f i provocat vreo s t r icăc iune 

importantă. 
- Era aşa de beat, că abia se ţinea pe picioare. Angajaţii 

complexului l-au trimis acasă cu un taxi. 
- Probabil în dimineaţa asta nu e în toane mai bune decît 

aseară. Pe fruntea lui Singleton apărură două cute adînci. A i 
grijă de tine. 

Ethan aruncă totul la coşul de gunoi, cu excepţia unui 
catalog cu piscine şi accesorii de grădinărit şi începu să urce 
scările. 

- Tipi i ca Morrow sînt oportunişti. Nu le place să-şi 
asume riscuri fizice. Mă îndoiesc să se mai dea la mine, dar, 
dacă o mai face, sînt pregătit. 
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- Cum aşa? 
Scutură noul breloc pe care i-1 dăduse Zoe. 
- Fluier şi-i pun luminiţa drept în ochi. 
- D a , ar trebui să meargă, spuse Singleton. Ştii, s-ar putea 

să fie nevoie să-mi iau şi eu unul din ăla. 

upă-amiaza următoare, Zoe îşi sprijinea mîinile pe 
marginea bazinului şi se cufunda adînc în apa plină de 

bule. 
- Cred că pierd controlul. 
- Acum ce mai e? întrebă Bonnie. A i cumpărat un alt 

dispozitiv de siguranţă pentru Ethan? Poate una dintre scările 
acelea împăturite pe care le poţi arunca de pe o fereastră în 
caz de urgenţă? 

Ochii Arcadiei luciră de amuzament. 
- Sau poate un portmoneu de-ăla deştept pe care-1 poate 

purta un bărbat pe sub cămaşă cînd călătoreşte în străinătate? 
Umilită, Zoe se scufundă pînă la bărbie în apa înspumată. 
Arcadia era cea care avea carnet de membru la clubul 

sportiv exorbitant de scump, dar părea să aibă un număr 
nelimitat de permise pentru invitaţi . Le folosea în mod 
frecvent pentru a le invita pe Zoe şi pe Bonnie să meargă cu 
ea la sauna elegantă a clubului. 

- N i c i un portmoneu ascuns, spuse Zoe. A m luat o pauză 
în dimineaţa asta şi m-am dus la farmacie. 

- A h ! Arcadia luă o expresie de cunoscătoare . I-ai 
îmbunătăţit din nou crema de protecţie solară, nu? Cea pe 
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care ai cumpărat-o săptămîna trecută era treizeci şi ceva, 
din cîte-mi amintesc. De data asta ce-ai luat? 

- SPF patruzeci plus, recunoscu Zoe. Protecţie pentru 
tot spectrul, rezistenţă garantată la apă ş i transpiraţie. 

Arcadia ridică privirea către tavanul saunei. 
- Cea mai mare parte a cunoscătorilor sînt de acord că 

SPF cincisprezece sau treizeci e suficient pentru uzul zilnic. 
- Mai ales în noiembrie, zise Bonnie sec. Nu se poate 

spune că Ethan face plajă la modul serios. 
- Ştiu, bîigui Zoe. Trebuie să creadă că devin obsedată. 

Şi aşa e, nu? 
- Poate, răspunse Arcadia. Dar cred că e complet de 

înţeles, date fiind circumstanţele. 
- Ce circumstanţe? pufni Zoe. 
- Eşti căsătorită cu un bărbat care, din cînd în cînd, îşi 

asumă riscuri în meseria lui . Arcadia îş i mişcă mîna prin 
apă leneş, îndelung. Iţi faci griji pentru el, aşa că încerci să 
compensezi protejîndu-1 cum poţi mai bine. Mie-mi sună 
perfect natural. 

- Are dreptate, spuse Bonnie. Aşa sînt şi eu cu Jeff şi 
Theo. îi cocoloşesc. Uneori prea mult. 

- Exact asta fac, nu? suspină Zoe. îl cocoloşesc. Cînd 
Ethan o să-şi dea seama, în sfîrşit, ce se întîmplă, nu o să 
mai suporte. 

Bonnie rămase pe gînduri. 
- N-aş fi prea sigură de asta. Ethan nu prea ştie ce 

înseamnă a fi cocoloşit. Nic i una dintre fostele soţii nu a 
făcut-o, asta ştiu sigur. Nu m-ar surprinde dacă în secret s-ar 
bucura de experienţă. 

- S-ar putea să simtă nevoia sâ tragă o linie, dacă crema 
solară îi înfundă arma, totuşi, zise Arcadia. 
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woc tîmpit. Jeff apăsă tare un buton de pe jocul video, 
oprind aparatul. Joc tăntălău, idiot. Urăsc jocul ăsta. 

Aruncă jocul deoparte, sări în picioare şi se repezi ca o 
furtună pe lîngă raftul de cărţi vechi. Se opri în uşa micului 
birou al lui Singleton şi mîrîi furios: 

- Nu mai ai nimic cu care să mă joc? 
- Mă tem că nu. Singleton ridică privirea din catalogul 

de anticar on-line pe care-1 studia în speranţa de a găsi un fir 
care să-1 conducă la manuscrisul dispărut al lui Kirwan. Cred 
că dacă te-ai plictisit de-a binelea, poţi să te apuci fară nici o 
problemă de teme. 

- N u vreau. Urăsc temele. Vreau acasă. 
- E aproape patru. Mama ta va veni în curînd de la saună, 

să te ia de aici. 
- Aş vrea să mă fi dus cu Theo şi cu unchiul Ethan, să 

mă uit cum schimbă mecanicii uleiul de la maşină. 
- A fost alegerea ta să rămîi aici. 
- Asta pentru că suna plictisitor. Faţa lui Jeff se mai 

schimonosi un pic. Dar la fel e şi aici. 
Era a treia sau a patra oară în acea săptămîna cînd Jeff 

alesese să-şi petreacă vremea la magazin în timp ce Bonnie 
făcea diverse comisioane sau îl ducea pe Theo la diverse 
p rogramăr i . De obicei, c înd rămînea acolo, băia tul îşi 
împărţea timpul între a-1 bate pe Ethan la cap, sus, în biroul 
lu i , şi a se juca pe computer aici. Dar în timpul ultimelor 
vizite arătase puţin interes vînturatului între cele două firme, 
alegînd în loc de asta să-şi petreacă majoritatea timpului aici, 
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jos. Era ca şi cum l-ar fi evitat pe Ethan, se gîndea Singleton. 
Se ridică în picioare. 
- Hai să facem o plimbare. 
- Nu vreau să mă plimb. 
- Ei bine, eu vreau, şi tu mergi cu mine pentru că o să 

închid magazinul. 
Jeff se încruntă, rebel, dar înţelegea un ordin, cînd îl 

auzea. 
Ridică ambii umeri, gestul acela bine gîndit care exprima 

un izvor nesfîrşit de plictiseală tinerească. 
- Cum zici tu, mîrîi. 
- Ia-ţi pălăria. 
- Nu vreau să-mi pun pălăria. 
- Mama ta zice că trebuie să porţi pălărie de fiecare dată 

cînd ieşi la soare. 
- Mama nu e aici. 
- N u contează. Regulile sînt reguli. 
Singleton luă dintr-un cui din perete o pălărie de pînză 

cu borurile lăsate şi şi-o îndesă pe propriul cap. N u încerca 
doar să dea un bun exemplu, îşi spuse. Un bărbat care rădea 
şi puţinul păr care-i mai rămăsese trebuia să-şi ia nişte 
precauţii cînd era vorba de soarele deşertului, chiar şi în 
noiembrie. 

Jeff îşi luă pălăria de pînză şi ieşi furios pe uşa din faţă. 
Aşteptă, rotindu-şi ochii, în timp ce Singleton încuia uşa şi-şi 
punea cheile în buzunar. 

Afară o luară la stînga şi se îndreptară spre micul parc 
neîngrijit de la capătul străzii Cobalt. Un timp, Jeff nu spuse 
nimic. 

- Te întrec pînă la parc, zise Singleton. 
- H a ? 
- M-ai auzit. Facem întrecere pînă la fîntîna din parc. 

Cine pierde, cumpără sucurile. 
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- Bine. 
A fost de parcă ar fi deschis un zăgaz. Jeff explodă, 

pornind cu toată viteza către mica pată de verdeaţă din capătul 
străzii. în braţele lui care se mişcau şi-n picioarele care loveau 
asfaltul se simţea energia furiei. 

Singleton se tîrî după el, fară să-şi schimbe pasul de 
plimbare, încercînd să se gîndească ce să facă mai departe. 
Copilul avea nevoie de o discuţie ca de la tată la fiu, dar nu 
avea tată. Avea un unchi, care făcuse o treabă mai mult 
decît onorabi lă ţ inînd locul tatălui , dar, dintr-un motiv 
necunoscut, Jeff nu se dusese la Ethan cu problema lui 
actuală. 

Rămîn eu! se gîndi Singleton. Din păcate, nu se prea 
pricepea la discuţiile dintre tată şi fiu. 

Cînd ajunse la fîntînă, Jeff îl aştepta, fară suflare şi uşor 
roşu la faţă din cauza efortului. încă părea supărat. 

- N i c i n-ai încercat, zise el. Din fiecare sunet se prelingea 
cîte o acuzaţie. 

Singleton se aşeză pe marginea fîntînii de piatră. Apa 
fusese oprită cu ani în urmă. Bazinul crăpat era p l in de 
frunzele uscate şi nisipul rămase după cîteva sezoane. 

- Tu eşti cel care avea nevoie să alerge azi, zise el. 
N u eu. 

Faţa lui Jeff se strîmbă într-o expresie de uimire. 
- De ce trebuia să alerg? 
- Pentru că ăsta e genul de lucruri pe care le face un tip 

deştept atunci cînd se înfurie, explică el, căutînd cuvintele 
potrivite. Se duce afară şi aleargă, sau poate se duce la o sală 
de sport şi face nişte exerciţii. 

Jeff îşi dădu puţin capul pe spate şi îl privi întrebător, pe 
sub borul pălăriei. 

- De ce face asta? 
- Pentru că, atunci cînd un bărbat se înfurie, e ca şi cum 
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i s-ar scurtcircuita ceva în creier. Brusc, din foarte deştept 
devine foarte prost, şi dacă nu rezolvă repede problema cu 
scurtcircuitul, e mai mult ca sigur că va face o gogomănie. 

- Ce fel de gogomănie? 
- Ar putea să spună cuiva lucruri pe care nu le crede cu 

adevărat sau ar putea să lovească un jucător care n-a făcut 
nimic. Poate se ia la bătaie cu cineva. 

- Şi ce e aşa de rău cu lucrurile astea? 
- Cînd face lucruri de genul ăsta, oamenii îl privesc ca 

pe un ciudat, şti ind că şi-a pierdut controlul. îş i pierd 
respectul faţă de el. Cînd un tip e în faza asta stupidă, e lucru 
sigur că, mai devreme sau mai tîrziu, se va face de rîs. 

- Aşa că rezolvă scurtcircuitul alergînd, sau ceva-n genul 
ăsta? 

- Cei deştepţi asta fac. Tăntălăii rămîn în starea lor 
stupidă şi în general sfîrşesc facîndu-se de rîs. 

- Şi dacă un tip vrea să fie supărat? întrebă Jeff încruntat. 
Şi dacă pur şi simplu vrea să fie supărat? 

- Nu e nimic rău în a f i supărat. Orice om se mai supără 
din cînd în cînd. Diferenţa dintre t ip i i deştepţi şi cei tîmpi e 
că deştepţii repară scurtcircuitul imediat. în felul ăsta, pot să 
gîndească logic din nou. Pot să fie tot supăraţi, dar se împacă 
bine cu asta, ştii? E mai puţin probabil să facă lucruri prosteşti 
şi să se facă de rîs. 

- Şi dacă un tip rezolvă scurtcircuitul şi încă e supărat? 
Atunci ce face? 

- Se gîndeşte de ce e supărat şi rezolvă problema. 
Jeff luă o piatră şi o aruncă în fîntînă. 
- Şi dacă nu poate repara nimic? Ce ar trebui să facă? 
- Depinde. Ar putea încerca să discute despre asta cu 

mama lui . 
- Nu. Jeff luă o altă piatră şi o azvîrli în bazin. Şi dacă 

asta nu merge? 
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- Cred că ar putea să încerce să vorbească cu un alt tip. 
Cu unchiul lui , poate. 

Jeff clătină din cap îndărătnic, înghiţind în sec aşa de 
tare că Singleton îi văzu gîtul mişcîndu-se. 

- Ce să zic, spuse Singleton, tatonînd terenul. Ar putea 
vorbi cu un prieten. 

- Şi la ce l-ar ajuta asta? 
- Nu ştiu. Dar uneori ceilalţi oameni îţi pot da nişte idei 

despre cum să repari lucrurile. 
- Dar nu ar avea nici un rost să vorbească despre ceva 

dacă nu ar exista nici un mod de a repara problema, nu? 
Gata cu subtilitatea, hotărî Singleton. Nu ştiu ce naiba 

fac aici. Aş putea foarte bine să trec la subiect. 
- Uite ce e, Jeff, ştiu că tu şi familia ta aţi avut o perioadă 

grea în ultimele cîteva săptămîni. Ştiu că ţi-ai pierdut tatăl 
în perioada asta a anului şi uneori te simţi din nou rău cînd 
vine luna noiembrie. Poate că eşti supărat din pricină că el 
nu mai e aici. Asta e bine. A i dreptul să f i i supărat. Poate că 
o parte din supărare e îndreptată către unchiul şi mama ta. 

- Nu sînt supărat pe mama sau pe unchiul Ethan, spuse 
Jeff, cu vocea ridicîndu-i-se tăioasă. 

Un fel de progres. 
- Bun, şi atunci pe cine eşti supărat? 
- Pe mine. 
Singleton nu se mişcă. Nu scoase nici un cuvînt. 
- Sînt supărat pe mine. Vocea lui Jeff fu întretăiată de 

un suspin. Nu mi-1 amintesc. Era tatăl meu, dar nu mi-1 mai 
pot aminti. Cum poate un copil să-şi uite propriul tată? 

începu să plîngă. Umerii lui mici se zgîlţîiau din cauza 
suspinelor puternice. Faţa îi era scăldată în lacrimi. încerca 
să le şteargă cu dosul palmei, dar nu putea opri potopul. 

Singleton se întreba ce trebuia să facă acum. Negăsind 
nimic care să-1 ajute, stătea acolo şi aştepta. 
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După o vreme, Jeff rămase fară lacrimi. 
Se lăsă tăcerea. 
- N-o să-1 uiţi niciodată, spuse Singleton într-un tîrziu. 

Nu acolo înăuntru, unde contează. 
- L-am uitat deja. Jeff se şterse la ochi cu poalele cămăşii. 

Nu-mi mai amintesc cum arăta. Mama are nişte poze cu el. 
Mă tot uit la ele, dar e ca şi cum m-aş uita la poza unei 
persoane pe care n-am cunoscut-o niciodată. 

- Sînt o grămadă de feluri de a-ţi aduce aminte. Cum 
arăta tatăl tău nu e important. 

- B a e. 
- Nu. Singleton îşi mută privirea asupra parcului. E 

interesant, dar nu e chiar important. Ceea ce contează e că 
face parte din tine. Nu poţi să schimbi asta, nici dacă ai 
încerca. 

- Şi atunci de ce nu pot să mi-1 amintesc? 
- Unele părţi din tine şi-1 amintesc. Sînt mici părţi din el 

în genele tale, de exemplu. A i învăţat pînă acum la şcoală 
despre gene? Despre cum moşteneşti diferite chestii de la 
părinţii tăi? 

- Ştiu că ar trebui să semăn cu tata, dacă asta vrei să 
zici. Mama îmi spune tot timpul asta. Şi unchiul Ethan. Dar, 
cînd mă uit în oglindă, nu-1 văd. 

- în gene nu moşteneşti doar chestii superficiale, cum 
ar fi culoarea ochilor sau a părului. în felul ăsta primeşti şi 
alte lucruri, cum ar f i inteligenţa. Ethan spune că eşti la fel 
de deştept cum era tatăl tău şi că probabil vei avea la fel de 
mult succes. Data viitoare cînd iei un zece la şcoală, poţi să 
te gîndeşti cum unul dintre motivele pentru care l-ai obţinut 
e că tatăl tău ţi-a dat nişte gene bune, inteligente. 

Jeff cîntări problema. 
- Şi dacă nu fac nimic la test? 
Singleton zîmbi. 
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- Bună întrebare. O întrebare foarte, foarte deşteaptă. 
Genul de întrebare pe care ar f i pus-o, probabil, şi tatăl tău 
cînd era de vîrsta ta. Răspunsul e puţin complicat. 

- De ce? 
- Uite cum funcţionează chestia cu genele. Nimeni nu 

primeşte un set perfect. Primeşti cîteva bune şi cîteva rele. 
Ceea ce contează e cum le foloseşti. Toate genele inteligente 
din lume nu o să-ţi facă nici un fel de bine dacă nu le pui la 
treabă învăţînd pentru test. 

Jeff se strîmbă. 
- Deci, dacă nu fac nimic, e vina mea. 
- Da. Dar funcţionează în ambele direcţii. Dacă iei un zece, 

tot creditul îl primeşti tu, pe baza faptului că ai învăţat bine. 
- Aha. 
- Mai sînt şi alte lucruri pe care ţi le aminteşti în adîncul 

sufletului despre tatăl tău, lucruri care nu au nimic de-a face 
cu genele. Lucruri care sînt şi mai importante. 

- Cum ar fi? 
- Cum ar fi că era un om bun şi că te-a iubit foarte mult. 
- Dar tocmai ţi-am spus că nu-mi amintesc asta. 
- N u - ţ i face gri j i , lucrurile astea le ai în tine. Sînt o parte 

din ceea ce te face să fii copilul grozav care eşti. 
- Ce se întîmplă dacă copilul are un tată care nu-1 iubeşte? 
- Altcineva trebuie să-1 înveţe cum să fie un copil grozav. 

O mamă, poate. Singleton căută printre cele cîteva imagini 
pe care le ţinea ascunse într-un colţ al minţii şi găsi două 
feţe familiare. Sau bunicii copilului. 

Jeff se aşeză pe marginea fîntînii. 
- Nu înţeleg. 
- Tocmai asta e frumuseţea, vezi? Nu trebuie să înţelegi. 

Trebuie să ştii doar că, orice s-ar întîmplă, nu-1 vei uita 
niciodată pe tatăl tău. Pe măsură ce creşti, te vei gîndi la el 
de multe ori. Serios, te vei gîndi la el şi peste mulţi ani de 
acum încolo, cînd vei avea şi tu un fiu. 
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- Mda? pufni Jeff. Şi la ce fel de lucruri o să mă gîndesc? 
- O să fie întrebări pe care o să-ţi doreşti să i le f i pus, şi 

uneori o să fii un pic trist pentru că nu ai avut şansa să o faci. 
Cel mai mult te vei întreba dacă ar fi fost mîndru de tine. 
Dar aşa e pentru toţi oamenii. Nic i unul dintre noi nu primim 
toate răspunsurile pe care ni le dorim de la taţii noştri. 

Urmă o tăcere lungă. 
- Crezi că tata ar fi mîndru de mine? întrebă Jeff după o 

vreme. 
- Oh, da. Cu siguranţă. 
- Tu ai nişte întrebări pe care ai vrea să i le fi pus tatălui 

tău? întrebă Jeff. 
- Sigur. 
- Şi de ce nu-1 întrebi? 
- Din acelaşi motiv pentru care tu nu o să poţi să-1 întrebi 

pe tatăl tău. A murit. 
- Oh! Jeff împinse cîteva pietricele cu vîrful de la pantof. 

Cu ce se ocupa? 
Singleton se prinse cu ambele mîini de marginile fîntînii. 
- Era ofiţer de marină. Toată lumea zice că era foarte 

deştept şi viteaz. 
- Ce-a păţit? 
- A fost ucis în luptă cu o lună înainte de a mă naşte eu. 
Jeff rămase blocat. 
- Nic i măcar nu te-a văzut? Nic i măcar o dată? 
- N u . 
- Şi tu nu l-ai văzut niciodată pe el, şopti Jeff. 
- Tot ce am sînt cîteva fotografii. 
- Dar încă ţi-1 mai aminteşti? 
- Nu-1 voi putea uita niciodată, spuse Singleton simplu. 

Era tatăl meu. 
Jeff se gîndi puţin. 
- Semeni mult cu el, nu-i aşa? 
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Singleton se simţi de parcă ar fi intrat cu capul într-un 
zid de beton. Toată viaţa fusese dureros marcat de faptul că 
nu făcuse nimic asemănător cu tatăl lui. Nu era nici pe departe 
un erou militar pl in de îndrăzneală, ba dimpotrivă. Alesese 
viaţa unui singuratic contemplativ, mulţumit cu computerul 
şi cărţile lui rare. 

- Nu cred, spuse el. 
- Ba da, semeni, insistă Jeff. Eşti foarte deştept şi eşti 

viteaz, exact ca tatăl tău. A i salvat-o pe Zoe, cînd au atacat-o 
t ipi i ăia doi, atunci, şi eşti aşa de deştept, că mama zice că 
înainte ai lucrat într-un fel de loc special unde se inventează 
coduri pentru computere. 

- Mda, aşa este, spuse Singleton absent, încă luptîndu-se 
să facă faţă conceptului uimitor care fusese introdus în 
conversaţie. 

Jeff părea în mod bizar mulţumit. 
- Tatăl tău ar fi fost foarte mîndru de tine dacă te-ar fi 

putut vedea acum. 
Şi cînd se gîndea că venise aici încercînd să-şi dea seama 

ce-1 deranja pe copil şi poate să-1 facă să se simtă mai bine! 
Ăsta era unul dintre lucrurile cu adevărat interesante din viaţă. 
Nu se ştie niciodată ce poţi să înveţi în secunda următoare. 

- Mulţumesc. Se ridică în picioare. Acum vrei să mergem 
să luăm nişte suc? 

- Sigur. 

i 

aleria Euphoria se afla într-un colţ exclusivist din 
Piaţa Fîntînilor. Intrarea era semnalată de o gamă de ghivece 
aşezate sofisticat, pline cu plante verzi, luxuriante. în vitrinele 
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magazinului erau expuse bijuterii executate manual şi obiecte 
de artă create de artişti locali şi din regiune. Locul avea un 
aer rafinat inconfundabil, se g îndea Zoe, la fel ca şi 
proprietara. 

Un clopot minuscul scoase un clinchet discret cînd 
deschise uşa de sticlă. Arcadia, calmă şi elegantă, într-o 
cămaşă şi o pereche de pantaloni de culoarea şerbetului de 
lămîie, se ocupa de o clientă. Femeia de pe partea cealaltă a 
tejghelei trebuia să fie o turistă, hotărî Zoe. Indiciul important 
era cămaşa verde tricotată pe care erau brodate cuvintele 
Las Estrellas Complex Turistic şi Club de Agrement. 

Arcadia privi spre Zoe, dînd uşor din cap, semn că o 
observase intrînd, şi se întoarse să-i arate clientei nişte brăţări 
de argint. 

Zoe scrută curioasă o nouă serie de mici bronzuri, 
înfaţişînd animale de deşert. Erau o broască ţestoasă, un 
sprintenac şi un coiot. Se întinse după sprintenacul amuzant, 
gîndindu-se că i-ar plăcea lui Ethan. Cînd văzu colierul din 
turcoaze din următoarea cutie, rămase cu mîna în aer. 

întorcînd spatele bronzurilor, se apropie să se uite la 
colecţia de bijuterii aşezate pe catifea neagră. Artistul era 
acelaşi care crease şi colierul deosebit pe care-1 purta Lindsey 
Voyle în ziua precedentă. 

Clopoţelul de deasupra uşii scoase un alt clinchet şi 
imediat după aceea clienta Arcadiei plecă. 

Arcadia închise cutia şi o încuie. 
- E ceva ce-ţi place acolo? 
Zoe ezită. 
- Lindsey Voyle are un colier făcut de artistul ăsta. 
- Ştiu. A fost şi ieri pe aici, să se mai uite la cîteva dintre 

creaţiile lui . A comandat deja o brăţară. Trebuie să sosească 
de pe-o zi pe alta. 

- Cît de bine o cunoşti? 
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- Pe Lindsey? Tot ce pot să-ţi spun e că are un gust 
deosebit c înd vine vorba de bi juter i i . Dacă vrei n iş te 
informaţii despre trecutul ei, mai bine încearcă cu Ethan. El 
e expertul în treburi din astea. 

- Ştiu. Eram doar curioasă în privinţa ei, asta e tot. De 
fapt, i se părea o idee foarte bună să-1 întrebe pe Ethan. 
Problema era că Ethan va dori să afle de ce voia verificarea 
lui Lindsey, şi ea nu era dispusă să dea explicaţii despre 
pînzele alea de păianjen oribile din bibliotecă. El era deosebit 
de indulgent cu pretenţiile ei de a avea un al şaselea simţ 
dar, dacă ar fi încercat să-i descrie orice va fi fiind ceea ce 
simţise în biblioteca de la Casa de Vis a Designerului, putea 
începe să-şi pună întrebări. 

De ce nu? Avea ea însăşi nişte întrebări care o stînjeneau 
despre sursa acelor vibraţii, întrebări cu care nu voia să dea 
piept prea de aproape. Cercetările ei nu dăduseră la iveală, 
încă, nici un răspuns încurajator. 

Arcadia o studie cu o expresie gînditoare. 
- S-a întîmplat ceva, Zoe? 
Poartă-te normal Nu voia nici ca cea mai bună prietenă 

a ei să se bage prea tare în sufletul său. 
- Nu. Reuşi să schiţeze un zîmbet chinuit. Sînt doar un 

pic stresată, asta e tot. Aşa sînt de vreo două săptămîni. A m 
trecut să văd dacă nu cumva am uitat un plic cu fotografii la 
tine în birou, săptămîna trecută. îmi amintesc că le aveam în 
geanta mea verde de lucru cînd ţi le-am arătat, dar nu le mai 
găsesc. 

- Sînt aici. Le-ai uitat pe fişet. Chiar voiam să te anunţ. 
- Bun. Să spun drept, cu toată agitaţia asta cu Casa de 

Vis şi cu încercările de a face un proiect uluitor pentru Tabitha 
Pine, am devenit un pic aeriană. 

- N u eşti singura care uită unde pune lucrurile în ultima 
vreme. Arcadia intră în micul ei birou. Nu găsesc pixul ăla 
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mic cu Elvis pe care mi l-a dăruit Harry, strigă ea din cealaltă 
încăpere. L-am căutat peste tot. 

Uşa de sticlă se deschise şi în galerie intră cineva cu 
înfăţişare de schelet viu. 

- Bună , Harry, îl în t împină Zoe. Te-ai în tors mai 
devreme. Ce s-a întîmplat? 

- Clientul a decis că fiica lui făcuse destule cumpărături, 
zise Harry. A trimis unul dintre oamenii lui de la securitate 
să o ia înapoi în Texas. N-a fost fericită, dar eu sigur m-am 
bucurat s-o văd plecată. Dacă nu mai văd nici un magazin 
de încă l ţ ămin te pe d inăun t ru cît vo i mai t ră i , nu m ă 
deranjează. 

- Harry! Arcadia îşi făcu apariţia în pragul biroului. A i 
venit acasă! 

Harry zîmbi, cu moaca lui de dovleac de Halloween. 
- Da. Ce zici de asta? 
Arcadia pur şi simplu strălucea. Zoe era uimită. Cine ar 

fi crezut că Arcadia Ames cea distantă se putea îndrăgosti în 
asemenea hal? 

Arcadia îşi lăsă poşeta lîngă casa de marcat, ocoli repede 
capătul tejghelei şi sări drept în braţele lui Harry. El o strînse 
tare cu braţele lui osoase. 

Aura de intimitate ce învăluia perechea o făcea pe Zoe 
să se simtă foarte bine. Ea şi Arcadia trecuseră printr-o 
mulţime de lucruri împreună, dar nu o văzuse niciodată pe 
prietena ei cu adevărat fericită pînă cînd Harry Stagg nu 
intrase în viaţa ei, cu cîteva săptămîni în urmă. 

în micul birou sună telefonul. Arcadia îşi ridică fară 
tragere de inimă capul de pe umărul lui Harry. 

- Răspund eu, zise Zoe repede. Iau şi pozele, între timp. 
- Mersi, răspunse Arcadia. Oricine-ar fi, spune-i că voi 

fi plecată toată ziua. Asistenta mea, Molly, se întoarce curînd 
din pauza de prînz. Se ocupă ea. 
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Harry chicoti. 
- A m înţeles, zise Zoe. 
Se strecură pe lîngă tejghea, intră în biroul mic şi curat 

şi se opri direct în firele lipicioase ale unei pînze de păianjen. 
Şocul îi tăie răsuflarea. Ceva din interiorul ei ţipă. 
Nu, nu aici. E imposibil. 
Apucă spătarul scaunului de la birou, pentru a nu cădea 

în genunchi. Dacă ar fi fost în stare să inspire, probabil ar fi 
ţipat. Dar, în momentul acela paralizant, nu putea nici să 
respire. 

Un gînd coerent ieşi la suprafaţa minţii ei. Era acelaşi 
gen de energie psihică pe care o întîlnise în bibliotecă. 

Firele dese se agăţau strîns de al şaselea simţ al ei, nu doar 
înceţoşîndu-i percepţiile, ci deformîndu-le. O străbătu ca un 
fulger amintirea celui mai recent coşmar, electrizîndu-i 
fiecare nerv. Panica îi urcă în gît. Ce i se întîmplă? 

Telefonul sună încă o dată. Sunetul strident tăie în două 
atmosfera cleioasă. Se concentra asupra sunetului, de parcă 
ar fi fost un fir de supravieţuire, aţintindu-şi atenţia asupra 
lui în timp ce încerca să scape de energia sîcîitoare ce plutea 
prin micul birou. 

Reuşi, cel puţin într-o oarecare măsură, şi începu să 
respire din nou. Senzaţia de ameţeală slăbi în intensitate. 

Telefonul sună pentru a treia oară şi ea reuşi să înşface 
receptorul. 

- Galeria Euphoria. îşi dădea seama că suna de parcă 
s-ar fi sufocat. 

- Zoe? Tu eşti? 
Uşurarea mai că o doborî. Vocea puternică şi vibrantă a 

lui Ethan era ca o ancoră în toată această furtună. Se agăţă 
de ea şi rămase aşa, de parcă ar fi fost un colac de salvare. 

- R ă s p u n d în locul Arcadiei la telefon. Bun, era mai 
bine. îşi putea controla vocea din nou. Ea e în magazin cu 
Harry. 
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- Credeam că Stagg urma să se întoarcă mîine sau 
poimîine. 

- Evident, tînăra pe care trebuia să o păzească a petrecut 
prea multă vreme pe Rodeo Drive şi nu destul vizitînd 
campusuri universitare. Tăticul şi-a pierdut răbdarea. Se opri, 
lovită de un gînd. De ce suni aici? 

- Te căutam pe tine. Nu ai răspuns la telefon. 
- Nu l-am auzit. Surprinsă, îşi luă geanta de pe umăr, o 

trînti pe birou şi o deschise cu mîna liberă. Aruncă o privire 
înăuntru. Micul telefon era exact acolo unde ar f i trebuit să 
fie, în buzunarul special din interiorul genţii. Ecranul era 
gol. O-ho! ... 

- L-ai lăsat în apartament? 
- Nu, e aici. Scoase telefonul din geantă. A m uitat să-1 

deschid de dimineaţă. Cred că eram distrasă de anunţul stu
pid pe care mi l-a lăsat pe parbriz Urechi de Spiriduş. 

- Duncan a lovit din nou? 
- Cred că am parcat unde nu trebuia aseară. Tu parcaseşi 

exact lîngă mine. Ţi-a lăsat şi ţie bilet pe parbriz? 
- Păi, de ce să facă asta? Sînt oaspete, şi parcasem corect 

într-un loc pentru oaspeţi. 
Ea ştia că el rînjeşte. 
- N u cred că de-asta nu ţi-a lăsat şi ţie bilet. Cred că pe 

tine te lasă în pace fiindcă o intimidezi. 
- Neah. Chestia e, vezi tu, că numele tău e trecut pe 

contractul de închiriere, aşa că îşi concentrează atenţia asupra ta. 
- Femeia asta o să mă înnebunească. 
Să mă înnebunească. Pe şira spinării o trecură fiori reci. 

începu să-şi piardă controlul. Simţi încă o dată cum pînza 
de păianjen îi plutea peste simţuri. 

Trase adînc aer în piept şi se forţă să se concentreze din 
nou. Firele abia simţite plut i ră înapoi , către marginea 
conştiinţei ei. Se concentra cu putere asupra deschizăturii 
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acoperite cu o draperie ce dădea în depozitul Arcadiei, 
calmîndu-se. 

- Te descurci tu cu Urechi de Spiriduş, spuse Ethan calm. 
A m încredere în tine sută la sută. Ştii, am sunat să-ţi spun că 
o să mă duc cu maşina pînă la Casa Kirwan, să arunc o privire. 
Mă gîndeam că, dacă nu ai vreo întîlnire cu un client în după-
amiaza asta, ai putea veni cu mine. 

- Da. Orice era mai bine decît să stea tot restul după-
amiezei în biroul ei, facîndu-şi grij i . Mi-ar plăcea. Mă întorc 
acum la birou. 

- Te iau de acolo. 
Puse receptorul în furcă, îşi luă geanta de lucru roşie şi 

fugi departe de firele de energie întunecată. 
- Trebuie să mă întîlnesc cu Ethan, le spuse Arcadiei şi 

lui Harry în timp ce se grăbea către uşă. Ne mai vedem. 
Nic i unul dintre ei nu îi acordă vreo atenţie. Erau prea 

ocupaţi să se privească unul pe celălalt. 
Afară, în soarele deşertului, îi era mai uşor să gîndească. 
La jumătatea drumului de întoarcere era suficient de 

calmă pentru a compara asemănările dintre cele două întîlniri 
cu pînzele de păianjen. 

Cele două situaţii aveau în comun un lucru de netăgăduit, 
se gîndea. La un moment dat, în ultimele două zile, Lindsey 
Voyle se aflase în apropierea ambelor locuri în care acum 
sălăşluiau chestiile alea neplăcute. 

uţin mai tîrziu, după ce ea coborî din maşină, Ethan 
ocoli prin partea din faţă şi i se alătură. Traversară împreună 
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parcarea nou pava tă către intrarea în hacienda cur înd 
restaurată. în parcare nu erau decît şase maşini, pentru că nu 
se deschisese încă pentru public. 

- Bonnie zicea că Societatea de Istorie nu a făcut deloc 
economii cu hacienda, şi se pare că avea dreptate. Zoe arătă 
cu o mînă. E uimitoare, nu-i aşa? 

- Da, zise Ethan. Şi nici măcar nu e roz. 
- Nu, cu siguranţă. Şi e frumoasă. 
Nu era nici o îndoială că hacienda pe care o construise 

Kirwan merita costurile restaurării minunate la care fusese 
supusă. Era o structură graţioasă şi elegantă, zugrăvită într-o 
nuanţă bogată şi caldă de auriu cu maro. O verandă lungă şi 
umbroasă se întindea pe toată lungimea construcţiei , şi 
probabil cîndva funcţionase ca o extensie a livingului în serile 
calde. Peretele era presărat cu suporturi pentru torţe din fier 
forjat, complicat lucrate. 

- Ştii, spuse Zoe, culoarea din exterior e apropiată de 
cea pe care încerc să te conving să o folosim pentru exteriorul 
de la Nightwinds. Spuneai că nu reuşeşti să vizualizezi cum 
ar arăta casa în altă culoare decît roz. Făcu un gest larg. Asta 
ar trebui să te facă să-ţi formezi o părere. Ce zici? 

Ethan îşi scoase ochelarii de soare, studiat şi încet. 
Contemplă o vreme hacienda. 

- Nu-i rău. 
Ea îşi încrucişa braţele pe piept şi pr iv i îndelung şi 

încruntată pereţii casei. 
- E mai bine de atît. Recunoaşte. 
Ethan nu spuse nimic un timp. Era conştientă că o studia 

pe ea, nu casa. 
- Bine, zise el într-un tîrziu. 
Uimită de capitularea bruscă, Zoe îşi lăsă mîinile să-i 

cadă pe lîngă corp şi se întoarse repede cu faţa spre el. 
- Eşti sigur? Eu văd Nightwinds un pic mai în ocru. 
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El ridică din umeri. 
- Nu pot să-mi dau seama cum e „un pic mai în ocru". 

Dar dacă ţie îţi place, facem aşa. La dracu', nimic nu poate 
fi mai rău decît roz-bombon. 

Ea zîmbi, emoţionată. 
- Mulţumesc, Ethan. Va merge, îţi promit. 
- Mai devreme sau mai tîrziu, trebuie să ai un pic de 

încredere în decorator, aşa zic eu întotdeauna, replică el. 
- De fapt, sînt aproape sigură că e absolut prima oară 

cînd ai spus chestia asta în viaţa ta, dar e în regulă. Accept. 
Făcu un pas înainte şi se ridică pe vîrfuri. 
Intenţionase să-i dea un sărut fugar dar, înainte să se 

poată retrage, el o cuprinse cu braţele şi o strînse la piept. 
- Nu mi-ai spus că dacă merg pe mîna decoratorului 

primesc ceva în schimb, zise el. 
O sărută încet, pătimaş. 
Cînd se opri, ea îşi dădu seama că îi tremurau puţin 

genunchii. 
- Să clarificăm un lucru, spuse ea gîfîind. N u te mituiesc 

cu sex. 
- E-n regulă. Sexul merge. Văd deschizîndu-se în faţa 

noastră noi zone de compromis. 
- Hmmm. 
îşi vîrî degetele între ale lui şi se îndreptară către intrarea 

largă, arcuită. 
Ea ezită, aşa cum făcea întotdeauna cînd se afla la intrarea 

unei clădiri în care nu mai fusese. Ethan nu comentă şi nici 
nu o grăbi spre interiorul umbros. Aşteptă răbdător. 

Din cauza faptului că fusese luată pe nepregătite de două 
ori în ultimele zile, ea îşi deschise simţurile mai precaută 
decît de obicei. Dar nu întîlni nimic altceva în afara bîzîitului 
psihic redus, tipic clădirilor vechi. De-a lungul anilor se 
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suprapuseseră straturi de emoţii umane, dar erau doar lucruri 
normale, uşor de ignorat, se gîndi ea. 

Păşi pe uşă împreună cu Ethan, fară să dea importanţă 
energiilor psihice slabe şi blînde din atmosferă în acelaşi fel 
în care nu lua de obicei în seamă zgomotul de fond al unei 
străzi aglomerate. 

în interior, tavanele cu grinzi închise la culoare ale 
haciendei erau i lumina te de ferestre î n a l t e , bine 
proporţ ionate. Picturile şi celelalte obiecte de artă care 
aparţineau colecţiei Kirwan erau aranjate cu gust în ceea ce 
fusese probabil la început camera de primire. 

La unul dintre capetele salonului alungit, Paloma Santana 
stătea de vorbă cu doi bărbaţi care purtau haine de lucru şi 
cingători cu scule. 

Primăriţa aruncă o privire către intrare şi înclină capul 
uşor, în semn de salut. Le mai spuse ceva muncitorilor şi 
apoi traversă camera, către Zoe şi Ethan. Tocurile sandalelor 
ei de firmă răsunau pe dalele pardoselii. 

- Ethan, mă bucur că ai putut veni să arunci o privire 
asupra casei. 

- Nu vizitez foarte des scena crimei în cazurile vechi. 
V-o prezint pe soţia mea, Zoe. 

Intonaţia posesivă din vocea lui era inconfundabilă. Zoe 
simţi cum i se încălzesc obrajii. 

- E o onoare, doamnă primar Santana, spuse ea, întinzînd 
politicos mîna. 

- Spune-mi Paloma. înţeleg că eşti designer de interioare, 
Zoe. Ce părere ai despre restaurare? 

- E minunată, spuse Zoe, chiar crezînd asta. Trebuie că 
e un lucru minunat pentru comunitate, şi, de asemenea, o 
atracţie turistică. 

- Sînt de acord. Cu toţii sîntem foarte mulţumiţi. Paloma 
îl privi pe Ethan. Bănuiesc că vrei să vezi biroul lui Kirwan. 
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- Dacă se poate, spuse Ethan. 
- Desigur. Urmaţi-mă. 
Paloma îi conduse prin încăperea lungă de recepţie, pe 

lîngă sufrageria restaurată şi bucătărie, şi apoi într-o cameră 
lungă, cu pereţii acoperiţi de cărţi. Aproape tot peretele din 
capăt era ocupat de un şemineu masiv de piatră. 

Zoe mai ezită o dată la intrarea arcuită a biroului , 
îmbărbătîndu-se pentru orice ar fi aşteptat-o înăuntru. Se 
relaxa profund, cînd simţurile ei nu se loviră de nimic ieşit 
d in comun. N u mai avea nevoie de o a l tă î n t î l n i r e 
traumatizantă în ziua aceea. 

- Unul dintre scopurile noastre a fost acela de a recrea 
biblioteca lui Kirwan, spuse Paloma, intrînd în birou. Din 
fericire, exista un catalog complet al colecţiei originale. A m 
reuşit să o copiem aproape în întregime. 

Zoe îl urmărea pe Ethan cum intră în birou. Simţea cum 
se trezeşte în el curiozitatea de prădător a vânătorului 
înnăscut. 

Străbătu repede camera, examinînd rafturile de cărţi, 
biroul masiv şi şemineul mare din piatră. în cele din urmă, 
se opri în mijlocul camerei şi o privi . 

Tîrziu, îşi dădu seama că el aştepta să vadă dacă ea avea 
să intre. Privi totul încă o dată, şi apoi păşi în încăpere. în 
ju ru l ei şopteau urme de emoţii vechi, slabe, dar nimic 
puternic, violent sau îngrijorător. 

- Cum merge investigaţia? îl întrebă Paloma pe Ethan. 
- în această fază, încă adun informaţii, spuse Ethan, calm. 

A m parcurs cîteva articole de ziar despre moartea lui Kirwan. 
Singleton Cobb m-a ajutat să găsesc nişte scrisori care au 
fost redactate de biograful lui , de agentul literar, Exford, şi 
de cîţiva dintre prietenii săi. Din cîte se pare, Kirwan era un 
bărbat dif ici l , temperamental. 

Paloma încuviinţă din cap. 
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- Bunica mea spunea acelaşi lucru. Dar mai zicea şi că a 
ştiut întotdeauna cum să se poarte cu el. Şi Exford? Aţi reuşit 
să-1 găsiţi? 

- Mort într-un accident de maşină, la cîţiva ani după 
moartea lui Kirwan. Avea o problemă serioasă cu băutura. 

- Bănuiesc că nu aţi găsit nici o indicaţie asupra faptului 
că el ar f i fost cel care a luat ult imul manuscris Kirwan. 

- încă cercetez această pistă, spuse el. 
Siguranţa de sine profesională a lui Ethan o facu pe Zoe 

să se chinuie să-şi reţină un rînjet. 
Afară, în parcare, ea se urcă în maşină şi-şi prinse 

centura. 
- „Urmăresc această pistă"? 
- Asta i se spune clientului, cînd nu ştii ce dracu' se 

petrece. Pariez că şi voi , decoratorii, aveţi cîteva expresii 
asemănătoare pentru manevrat clienţi. 

- Eu am optat întotdeauna pentru „Sper că aţi înţeles că 
livrările din Italia au necesitat patru luni în plus". 

- Adu-mi aminte să nu fac nici o comandă specială de 
mobilă din Italia. Răsuci cheia în contact. Ei? A i simţit ceva 
în camera aia? 

Ea îi aruncă o privire, surprinsă de o asemenea întrebare. 
- Hei, tu nu crezi că sînt medium, nu? 
- A m un mare respect pentru intuiţia ta, ştii asta. Băgă 

SUV-ul în viteză şi se îndreptă către ieşirea din parcare. Ce 
ţi-a spus? 

^ Nimic folositor, recunoscu ea. Dar ţi-am explicat că 
nu detectez decît emoţiile puternice şi foarte întunecate, îţi 
aminteşti? Furie, frică, panică, dorinţă. 

- Toate chestiile distractive. 
- Mda. în orice caz, m-am gîndit la asta şi nu sînt sigură 

că aş putea detecta ceva în cazul unei otrăviri. 
- De ce nu? 
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încercă o explicaţie, dar nu înţelegea nici ea prea bine. 
- într-o asemenea situaţie e posibil să nu se fi degajat 

destulă energie violentă. Se poate ca Kirwan să nu-şi fi dat 
seama că a fost otrăvit. Poate că pur şi simplu i s-a făcut rău, 
a leşinat şi a murit în linişte. în afara cazului în care criminalul 
a stat deasupra lui ameninţător, generînd o multitudine de 
emoţii puternice, cred că ar rămîne foarte puţine vibraţii în 
urmă pe care să le pot simţi ani după aceea. 

- Cu alte cuvinte, nu poţi să-mi spui nimic. 
- Priveşte partea pozitivă, ai avantajul consultaţiilor mele 

de medium pe gratis. 
- Bine, mda, atîta ai, atîta dai, bănuiesc. 
- Bine, domnu' superdetectiv, ce credeţi că s-a întîmplat 

în acea cameră? 
- Ei bine, pentru început, sînt aproape sigur că nu Măria 

a furat manuscrisul. 
Reuşise să-i capteze atenţia. 
- N u i-ai spus asta primăriţei. 
- Pentru că deocamdată nu pot dovedi nimic, nici într-o 

direcţie, nici în cealaltă. 
- Ce te-a făcut să hotărăşti că nu menajera a luat cartea? 
- Dacă l-ar fi ucis şi ar fi luat manuscrisul, acesta ar fi 

apărut mai devreme sau mai tîrziu. Era prea valoros ca să 
rămînă ascuns toţi aceşti ani. 

- în afara cazului că nu l-a ars ea în acea noapte. 
El clătină din cap. 
- De ce să fi făcut asta? Lucrase ani de zile pentru 

Kirwan. Destul de mult cît să ştie că manuscrisul valora o 
sumă mare de bani. Probabil a auzit cearta dintre Kirwan şi 
agentul său şi ştia că exista cel puţin un cumpărător potenţial. 

- Editorul? 
- A - h a . 
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- Şi agentul? Crezi că Exford l-a ucis pe Kirwan şi a 
furat manuscrisul în noapte aia? 

- Nu. Din acelaşi motiv ca şi Măria. Agentul avea 
probleme financiare. Dacă ar f i luat manuscrisul, l-ar fi vîndut 
sau s-ar fi ocupat de publicarea lui . 

Zoe cîntări o vreme ideea. 
- Ştii, eşti al naibii de bun cînd e vorba de genul ăsta de 

gîndire logică. 
- Mersi. Cu siguranţă ar fi mult mai interesant să fiu 

medium, dar am învăţat să mă tîrăsc folosind logica şi bunul-
simţ. 

- Cu toţii avem micile noastre talente. 
Ethan rîse. 
Era pentru prima dată cînd făcea asta, în ultimele zile. 

Dintr-un motiv sau altul, rîsul lui o îmbărbăta. 

mku ieşit împreună în seara aceea la Last Exit pentru a 
sărbători întoarcerea mai devreme a lui Harry de la Los 
Angeles. Arcadia stătea lipită de el, lăsîndu-şi umărul să se 
sprijine de al lui , furîndu-i puţin din căldură. Acordurile 
blînde şi lente ale melodiei „Lush Life", a lui Bil ly Strayhorn, 
pluteau prin clubul de noapte puţin aglomerat. 

Era trecut bine de miezul nopţii. Jazzul era de calitate, 
şi Arcadia avea în faţă un martini. Harry era acasă, sănătos 
şi întreg. Viaţa ei nu se mai apropiase aşa de mult de 
perfecţiune de mult, mult timp. Dar de ce nu se putea relaxa? 

- Te-ai întors mai devreme din cauza mea, nu-i aşa? 
întrebă ea. 
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-Neah. Harry mesteca încet alune dintr-un bol aşezat în 
faţa lor. Ţ i - am spus, cl ientul a în t re rupt exped i ţ i a la 
cumpărături a fetei. 

- Mincinosule. Ea luă măsl ina de pe scobitoare, o 
mestecă şi o înghiţi. A i renunţat mai repede la slujbă din 
cauza mea. Recunoaşte. 

Harry sorbi din bere. 
- Hei, m-am bucurat cînd distracţia s-a terminat. Copila 

mă înnebunea. 
- Ştiam eu. Te-ai întors mai devreme acasă din cauza 

mea. 
- Deci, spuse Harry, rezemîndu-se de peretele tapetat al 

separeului, ai de gînd să-mi spui ce se întîmplă? 
Ea ezită. 
- Din cîte-mi dau eu seama, nimic nu e în neregulă. A m 

fost un pic agitată cîteva zile după plecarea ta, asta e tot. 
Luă o înghiţitură din martini. Acum sînt bine. Dar ... 

- Dar, ce? 
- Dar mi-a fost dor de tine, Harry. 
Harry nu spuse nimic. Aştepta doar, răbdător ca un 

mormînt. 
Ea oftă uşor. 
- Bine, o să-ţi spun ce i-am spus şi lui Zoe. La puţin 

timp după plecarea ta, am avut de cîteva ori un sentiment 
ciudat. De parcă mă urmărea cineva, sau ceva în genul ăsta. 

Harry nu mişcă nici o sprinceană. 
- D a ? 
- Dar sentimentul a dispărut după două sau trei zile, 

spuse ea repede. 
- Altceva? 
Ea îşi aşeză degetele într-un triunghi în juru l paharului 

cu martini. 
- A m pierdut pixul cu Elvis pe care mi l-ai dat tu. A m 

căutat peste tot, şi nu l-am găsit. 
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- Nu e mare lucru. E doar un pix. 
- îmi plăcea. Era preferatul meu. 
Harry se gîndi îndelung la asta. 
- Mai era şi altceva deranjat în biroul tău? 
Faptul că el pusese propriile ei temeri în cuvinte o facu 

să îngheţe pînă la oase. 
- Nu. Nimic altceva. Crede-mă, am verificat. Dat fiind 

trecutul meu, pentru mine paranoia e o stare normală. A m 
verificat fiecare sertar. Nimic nu părea în neregulă. 

- Un profesionist nu ar f i lăsat nici o urmă în dosarele 
tale, spuse el gînditor. La birou nu ai tipul de securitate pe 
care îl avem acasă. Pentru o persoană care ştia exact ce avea 
de făcut, nu ar fi fost greu să pătrundă înăuntru. 

Ea pufni. 
- Chiar crezi că e posibil ca în biroul meu să fi intrat 

cineva doar pentru, a fura un pix cu Elvis? N u are nici o 
logică. 

- Pixul se poate să fi fost un accident sau o greşeală. 
Mişcă mîna, într-un semn de concediere. La naiba, se poate 
să nu aibă nici o legătură cu nimic. Echipa de curăţenie putea 
să-1 rupă şi să-1 arunce la coş. 

- Adevărat. Ea schiţă un zîmbet. în care caz, nu am 
absolut nici un motiv să cred că în biroul meu a fost cineva 
după ora închiderii. Doar un alt exemplu de imaginaţie vie 
care a luat-o razna, Harry. Acum sînt sigură de asta. 

El nu-i răspunse la zîmbet. 
- La începutul săptămînii, cînd aveai senzaţia că cineva 

te urmărea, ai verificat feţele din jurul tău? 
- Sigur. Dar nu am văzut pe nimeni care să arate măcar 

pe aproape ca ... el. 
Nu trebuia să-i explice la cine se referea. Harry ştia că 

era vorba despre Grant. 
- A i văzut vreo persoană necunoscută mai mult de o dată? 
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întrebarea o puse pe gînduri. Prin minte îi trecu imaginea 
unei femei în vîrstă, cu o sacoşă de cumpărături şi un aparat 
de fotografiat. 

- în Piaţa Fîntînilor a fost o săptămîna aglomerată. O 
grămadă de turişti care veneau şi plecau. A m văzut cîţiva 
mai mult decît o dată, dar nici unul care să-mi pară suspect. 

- Maşini? 
- Cine e atent la maşini? 
- Eu, zise Harry. Gîndeşte-te la asta, iubito. Sentimentul 

ăla dubios îl aveai de la ceva ce văzuseşi, chiar dacă nu ai 
fost conştientă de asta. Aşa funcţionează. 

- Cum funcţionează ce? 
- Sentimentele dubioase. Le ai pentru că ai văzut pe 

cineva sau ceva cu coada ochiului, şi nu părea în regulă. 
Poate că nu dai mare atenţie acestui lucru, dar ceva din 
interiorul tău intră în alertă. 

Harry trebuia să ştie, se convinse ea, în timp ce se lăsa 
pe spate, rezemîndu-se de spătar şi încercînd să-şi amintească 
cele cîteva maşini pe care le observase în ultimele zile. După 
două minute se dădu bătută, frustrată. 

- Pur şi simplu nu am cine ştie ce memorie cînd e vorba 
de maşini, spuse ea, pe ton de scuză. 

- încearcă cu oamenii. 
în minte îi veni din nou imaginea femeii reflectată în 

vitrina magazinului. 
- A fost o persoană, spuse ea încet. A m văzut-o de două, 

poate trei ori. 
- Descrie-rni-o. 
- Tocmai asta e. Nu ştiu de ce mi-a rămas în minte. Nu 

era tocmai o persoană care să iasă în evidenţă ca un personaj 
periculos. Trebuie că avea cel puţin optzeci de ani. Avea o 
pălărie cu boruri mari şi ochelari din aceia supradimensionaţi, 
de soare, pe care îi poartă bătrînii peste ochelarii obişnuiţi. 
Era doar o turistă, Harry. 
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- Altceva? 
Omul se pricepea la interogatorii, se gîndi ea cu ciudă. 

Nu se oprea deloc. 
Luă o înghiţitură din martini şi încercă să-şi oţelească 

mintea. în trecut, îşi cîştigase existenţa în lumea financiară, 
propulsată de adrenalină. Era o lume în care de fiecare dată 
cînd lua o decizie risca milioane de dolari. în lumea aceea, 
se pricepea foarte bine să vadă modele şi orientări . Se 
antrenase să observe micile semnale care apăreau înainte ca 
o companie să intre în vr ie . î n v ă ţ a s e să u r m ă r e a s c ă 
nepotrivirile din fluxul de informaţii care avertizau asupra 
unor potenţiale animozităţi între membrii consiliului director 
al unei companii. îşi dădea seama că erau scurgeri din interior 
înainte chiar ca cei din Comisia de control să se trezească 
dimineaţa. 

Talentul ei de a prinde micile anomalii din rîndurile în 
continuă schimbare de date o pusese în gardă în legătură cu 
intenţiile lui Grant. Poate că acum putea să aplice aceste 
vechi aptitudini. 

- A m văzut-o cel puţin de două ori, în ambele cazuri ca 
pe o reflexie în vitrina unui magazin. îmi amintesc că mă 
gîndeam la faptul că aparatul era foarte sofisticat, nu vreunul 
dintre acelea de unică folosinţă. Şi de fiecare dată purta 
aceeaşi geantă de cumpărături , una alb-albastră de la un 
magazin de rochii din Piaţa Fîntînilor. 

Harry tăcu o vreme. 
- Bine. 
Ea ridică întrebător din sprîncene. 
- Bine, ce? 
- Bine. Acum mergem să vorbim cu Truax. 
- E unu şi jumătate noaptea. Probabil că el şi Zoe dorm 

buştean. 
- Nu e vina noastră că ăia doi au un program ciudat. 
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Ethan reuş i să a d o a r m ă agitat, dar avu v i su l cu 
Nightwinds. 

Mergea prin casa vastă, deschizînd fiecare uşă la care 
ajungea, căutînd în fiecare cameră. Dar Zoe nu se afla în 
nici una. Trebuia să fie acolo. Posibilitatea de a nu o găsi îl 
făcea să simtă disperarea măcinîndu-l pe dinăuntru. 

O striga, voind să-i explice, să se scuze, să o facă să 
înţeleagă. Dar ecourile se prelungeau la nesfîrşit pe 
coridoarele infinite de noapte pătată în roz. 

In cele din urmă ajunse la mica sală de cinema privată, 
camera în care se petrecuse vechea crimă, singurul loc din 
casă ce părea să o deranjeze. 

Deschise încet uşile, pregătindu-se pentru orice îl va fi 
aşteptat în întuneric. 

Zoe era în umbră, lîngă micul bar din marmură. Simon 
Wendover se relaxa într-unui dintre fotoliile din catifea 

pluşată din faţa ecranului. îl privi pe Ethan peste umăr şi rînji. 
- Eşti mort, spuse Ethan. 
Wendover rîse. 
-Asta e problema ta, nu a mea. Amîndoi ştim că mă vei 

vedea din cînd în cînd în visele tale, pentru tot restul vieţii. 
Ethan îşi întoarse privirea spre Zoe. 
- Vino cu mine. 
Ea clătină din cap. 
-Nu. 
- Te va părăsi, aşa cum au făcut-o şi celelalte, spuse 

Wendover vesel. Aşa funcţionează lucrurile în privinţa ta. Aşa 
a fost toată viaţa ta. Tu le salvezi şi ele îţi spun la revedere. 

Ethan o privea în continuare pe Zoe. 
- Eşti altfel. 
-Da? spunea ea. 
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Wendover chicoti. 
- Cum ar putea iubi un om cu trecutul tău? Eşti un ratat, 

Truax. N-ai putut să-ţi salvezi fratele. N-ai reuşit să-ţi păstrezi 
nici una din cele trei căsnicii. Nu ai reuşit să menţii 
corporaţia pe care ai construit-o de la zero. Ţi-ai petrecut 
luni de zile investigîndu-mă, dar, la sfîrşit, nu ai putut nici 
măcar să pui cap la cap un caz care să reziste la tribunal. 

Ethan ştia că trebuia să o scoată pe Zoe din camera 
unde bîntuia Wendover. încercă să treacă de uşa cinema
tografului, dar ceva îl oprea. Era ca şi cum s-ar fi lovit de 
un perete invizibil. 

Zoe îl privea cu ochii ei misterioşi. 
- îmi pare rău, Ethan. Nu poţi intra aici. E o barieră 

psihică. Nu poţi trece de ea, pentru că tu nu crezi în chestia 
cu bau-bau. 

Rîsul lui Wendover reverbera printre umbre. 

- Ethan! Ethan, trezeşte-te! 
Vocea ei. Aşa de aproape. Aşa de intimă. 
Deschise ochii. Zoe era aplecată deasupra lui. Anxietatea 

se scurgea dinspre ea în valuri. 
- E în regulă. îl apucă de umăr. E în regulă. Doar un vis urît. 
- Asta poţi să o mai spui o dată. îşi şterse faţa cu o mînă 

şi se forţă să respire încet. Cînd fu destul de sigur că se putea 
controla, se r idică şi îşi lăsă picioarele să atîrne peste 
marginea patului. 

Ea îngenunche în spatele lu i , masîndu-i umerii. 
- Sper măcar să nu iei de la mine obiceiul cu coşmarurile. 

Crezi că visele rele sînt contagioase? 
- Mă îndoiesc. Senzaţia mîinilor ei pe umerii lui era 

p l ăcu t ă . N u voia dec î t să se relaxeze sub presiunea 
mîngîietoare a degetelor şi palmelor ei, dar tensiunea bîzîia 
prin el ca un curent electric. 
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- Vrei să-mi povesteşti visul tău? întrebă Zoe încet. 
Lu i i se păru că aude rîsul lui Wendover undeva, la 

distanţă. 
- Era complicat, spuse precaut. 
Mîinile ei se opriră pe umerii lu i . O simţea cum se 

retrage. Cîteva secunde, crezu că se va opri din masajul 
calmant. 

- Mă pricep la lucrurile complicate, îţi aminteşti? spuse 
ea. Mîinile i se mişcară din nou pe umeri. 

îl străbătu un fior de uşurare. 
- Ethan? 
- Ne aflam amîndoi la Nightwinds, dar casa părea mult 

prea mare, spuse el fară nici o intonaţie. Era o serie nesfîrşită 
de încăperi. 

- Probabil coşmarul ţi-a fost provocat de gîndul de a 
redecora toate acele încăperi. 

- Probabil. Ştia că ea încerca să înveselească atmosfera, 
dar nu mergea. Se simţea prea rece şi prea stors. Se putea 
opri acum, îşi spuse. Nu avea nici un rost să-i spună restul. 
Dar era ca şi cum un magnet puternic ar fi smuls cuvintele 
din el. Erai şi tu acolo, undeva, dar nu te puteam găsi. 

- A , da, designerul alunecos, care nu răspunde niciodată 
la telefoanele clientului, murmură ea. 

- în cele din urmă te-am găsit în cinematograf. Ezită şi 
apoi ridică dintr-un umăr. Atunci m-ai trezit. 

- Dădeai din mîini. A m avut impresia că încercai să-ţi 
faci loc cu mîinile prin ceva. 

El îngheţă. 
- Te-am lovit? 
- Nu. Doar m-ai trezit. Continua să-i maseze umerii. 

Eşti sigur că nu era altceva din vis ce te deranja? 
Undeva, în umbre, Wendover chicotea. 
Sună telefonul. Mîinile lui Zoe se opriră din nou pe 
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umerii lui . El aruncă o privire la ceas. Era unu treizeci şi 
cinci dimineaţa. Arareori se întîmplă ca un apel telefonic la 
ora aceea să fie o veste bună. 

- Răspund eu. Ridică receptorul. Truax. 
- Sînt Stagg, spuse Harry. Avem o problemă. Stăm în 

faţa uşii de la Casa de Oro. Ne deschizi şi nouă? 

IJBthan stătea pe canapea, urmărind-o pe Zoe cum servea 
ceaiul pe care îl pregătise pentru toţi patru. Ea îşi prinsese 
părul într-un coc lejer şi-şi pusese o pereche de papuci negri 
ce arătau ca pantofii aceia pe care îi poartă balerinele. 
Cămaşa ei de noapte albastru închis era strînsă neglijent în 
ju ru l taliei. 

El îşi pusese o pereche de pantaloni şi un tricou. Din 
pricină că remarcase că noul lui obicei de a se bărbieri înainte 
de culcare începuse să o îngrijoreze pe Zoe, în acea seară nu 
se mai deranjase să facă acel lucru. Ştia că rezultatul era că 
arăta un pic cam mototolit. 

Arcadia şi Harry, pe de altă parte, erau amîndoi creaturi 
ale nopţii . Reuşeau să pară ciudat de eleganţi la unu şi 
jumătate dimineaţa. Arcadia arăta ca de obicei, regina gheţii, 
într-o rochie ca o coloană strimtă, în culoarea răsăritului din 
deşert. Harry părea surprinzător de elegant, într-o cămaşă 
cu mînecă scurtă decorată cu plăci de surfing şi palmieri. 

- Staţi să văd dacă am înţeles bine. Ethan se lăsă în faţă 
pe canapea, cu coatele pe genunchi şi palmele cu degetele 
încrucişate. A i observat aceeaşi bătrînă cu pălărie şi ochelari 
de soare de două ori în două zile şi ai pierdut pixul pe care ţi 
l-a dat Harry? Asta e? 
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- Nu sună a cine ştie ce motiv de îngrijorare, nu-i aşa? 
spuse Arcadia, pe un ton de scuză. îmi pare rău pentru asta. 
A fost ideea lui Harry să venim aici. 

- Şi în t r -adevăr a fost o idee bună , spuse Zoe cu 
convingere. D a c ă adaugi chestia asta cu bă t r în ica la 
sentimentul de neplăcere de care-mi vorbeai la începutul 
acestei săptămîni, se ridică nişte întrebări. 

- M-am gîndit că poate eram doar un pic agitată din 
cauză că Harry era plecat şi... Unghiile sidefate ale Arcadiei 
străluciră cînd îşi ridică ceaşca de ceai. Ei bine, sentimentul 
acela a dispărut, aşa că nu am vrut să aduc vorba despre el. 

- în ceea ce mă priveşte, aparatul de fotografiat mă 
îngrijorează cel mai tare, spuse Zoe. După descrierea ta, nu 
numai că era scump, dar pare a f i unul folosit de un fotograf 
profesionist. Nu tipul de echipament pentru care ar opta o 
turistă în vîrstă. 

- Pixul pierdut poate însemna ceva, sau poate nu, spuse 
Harry. Dar, dacă cineva o urmăreşte pe Arcadia, ar fi logic 
de presupus că i-a scotocit prin birou. Poate că a folosit pixul 
pentru ca să forţeze un sertar sau ca să arunce o privire printr-un 
dulap de dosare şi a plesnit. S-a gîndit că ar fi mai bine să 
scape de bucăţi, decît să le lase pe acolo. 

- Era un pix ieftin, adăugă Zoe. Trebuie să fi presupus 
că nimeni nu îi va remarca lipsa. 

Ethan o privi pe Arcadia. 
- A i mai observat ceva lipsă sau mutat în birou? Pare 

ceva diferit acolo? 
L î n g ă el , Zoe se î n c o r d a brusc. N u făcu n ic i un 

comentariu, dar Ethan văzu cum ceaşca de ceai îi tremura 
imperceptibil între degete. Ce dracu' mai însemna şi asta? 

- Nu, spuse Arcadia, ca răspuns la întrebare. Şi am 
verificat, crede-mă. 

Ethan îşi mută atenţia asupra lui Harry. 
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- Dar în apartament? 
- Totul e în regulă acolo, îl asigură acesta. Aş şti dacă 

cineva ar fi trecut de noul sistem. 
- Bun. Ethan ridică pixul şi carneţelul pe care le pusese 

pe măsuţa de cafea. Uite ce avem. S-ar putea ca cineva s-o 
urmărească pe Arcadia. Dacă e adevărat, ar putea exista o 
legătură cu Grant Loring. 

- Care ar trebui să fie mort, dar eu nu cred asta nici în 
ruptul capului, spuse Arcadia fără nici o intonaţie. El e 
scenariul cel mai urît pentru mine, cu siguranţă. Dar mai e 
posibil şi ca federalii să fi dat de urma mea. 

Harry îşi întoarse privirea către ea. 
- Cît de tare vor să pună mîna pe tine? 
Arcadia oftă uşor. 
- Sincer, nu credeam că sînt aşa de importantă pentru ei. 

Dar bănuiesc că trebuie să se fi gîndit că, dacă Grant e încă 
în viaţă, eu aş putea să-i conduc la el. 

- Doar că nu poţi, zise Zoe. Nu ai nici o idee unde s-ar 
putea afla. Pe lîngă asta, scenariul ăsta implică faptul că ei 
nu te mai cred moartă. 

Arcadia ridică din umeri şi nu zise nimic. 
- Bun, hai să ne oprim aici un minut. Ethan notă ceva în 

carneţel. Cazul cel mai fericit ar fi să fie federalii. Problema 
e că nu prea pare o operaţiune de-a lor. 

Harry ridică din sprîncene. 
- Doamna în vîrstă cu aparatul de fotografiat? 
- Da. Nu e stilul lor. Cînd e vorba de echipament, ei sînt 

mult mai high-tech. De asemenea, se pricep bine să pună 
microfoane şi să împingă oamenii spre conversaţii pe care 
să le poată asculta. îi aruncă o privire scurtă Arcadiei. 
Bănuiesc că în ultima vreme nimeni nu a încercat să te tragă 
de limbă. 
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- Nu. A i dreptate. Probabil că nu sînt federalii. Mai 
rămîne Grant sau unul dintre foştii lui asociaţi. 

- Din fericire pentru tine, ai un prieten foarte bun care 
mai e şi bodyguard de mare clasă, spuse Ethan. Şi un alt 
prieten bun care e detectiv de elită. Voi împărţi treaba cu 
Harry. El va avea grijă de tine, în timp ce eu încep să pun 
nişte întrebări. O să avem nevoie de ajutorul lui Singleton să 
lucreze pe Internet. 

Zoe îi aruncă o privire. 
- Crezi că Harry ar trebui să o scoată pe Arcadia din 

oraş în timp ce tu îţi faci cercetările? 
- Ar fi o opţiune, spuse el neutru. 
- N u . Brusc, Arcadia deveni încrîncenată, hotărîtă. Dacă 

Grant m-a găsit sub această nouă identitate, mă poate găsi 
oriunde. A dispărea din nou pentru o vreme nu ar face decît 
să întîrzie lucrurile. Mai degrabă îl înfrunt acum şi termin 
cu asta. 

Harry încuviinţă. 
- Un argument pentru a rămîne aici, în Whispering 

Springs. E o comunitate relativ mică şi e terenul nostru, nu 
al lui Loring. Ştim mult mai multe despre el decît Loring. 

- De asemenea, lucrurile s-au schimbat considerabil în 
ultimele săptămîni, remarcă Arcadia. Acum ai nişte relaţii 
cu poliţia locală, Ethan. Cunoşti oameni din oraş şi de la 
Radnor. 

- N i c i unul dintre contactele astea nu va fi de mare ajutor 
dacă încearcă să te elimine cu un glonţ, spuse Ethan sec. 
Harry e bun, dar nimeni nu e perfect. 

Arcadia ridică ceaşca şi studie profunzimile ceaiului de 
parcă ar fi fost un oracol. 

- Nu pot fi complet sigură, spuse ea cu precauţie, dar nu 
cred că va încerca să mă împuşte de la distanţă. 

îşi întoarseră cu toţii privirile către ea. 
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- De ce nu? întrebă Ethan. 
- Din două motive. în primul rînd, Grant gîndeşte stra

tegic. Era punctul lui forte, cînd îşi conducea imperiul de 
investiţii, şi nu e genul care să-şi schimbe obiceiurile. De 
fapt, e aproape obsedat, cînd vine vorba de planificare. Ţineţi 
minte că are un motiv să fie precaut. Ult imul lucru pe care 
ar vrea să-1 facă e să le dea federalilor sau foştilor lui parteneri 
de afaceri înşelaţi un motiv să creadă că e în viaţă. 

- Bun argument! zise Zoe. 
- Să mă lovească o maşină sau să aranjeze să mor într-un 

incendiu misterios în locuinţă ar f i mai aproape de stilul lui , 
spuse Arcadia. 

Ethan îl văzu pe Harry strîngînd pumnul. Era singurul 
indiciu în privinţa a ceea ce ar f i putut să gîndească, dar era 
o mişcare ce-ţi dădea fiori. 

- Care e al doilea motiv pentru care nu ar încerca să te 
împuşte de la o distanţă sigură? întrebă Ethan. 

- înainte de a dispărea, am luat cu mine o mică poliţă de 
asigurare. 

- Ce fel de poliţă? întrebă Ethan. 
- A m un lucru pe care şi-1 doreşte Grant. Arcadia îşi 

puse ceaşca pe farfurioară. Şi singurul mod de a-1 obţine e 
să mă facă să-i spun unde e. 

Nu vorbi nimeni. Stăteau cu toţii acolo, aşteptînd. Ethan 
văzu îngrijorarea amestecată cu curiozitatea de pe faţa lui 
Zoe şi îşi dădu seama că Arcadia nu-i spusese toate secretele ei. 

- Cînd am realizat că cel mai sigur lucru pe care-1 puteam 
face era să dispar, spuse Arcadia încet , am făcut nişte 
aranjamente. A m ascuns bani în diverse conturi sub mai multe 
identităţi şi am încercat să-mi pierd urma internîndu-mă la 
Candle Lake Manor. După ce am evadat cu Zoe, mi-am 
schimbat identitatea a doua oară. 

- Continuă, zise Harry încet. 
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- Mi-am mai luat o măsură de precauţie. Grant ţinea 
toate lucrurile importante pentru el pe un computer secret 
despre a cărui existenţă credea că eu nu ştiam nimic. Multe 
dintre lucrurile acelea erau informaţii financiare detaliate, 
care l-ar f i putut trimite la închisoare pentru foarte mult timp. 
Dar, aşa cum am descoperit mai tîrziu, în computer mai era 
şi altceva, mult mai periculos. In orice caz, i-am descoperit 
parola şi am descărcat întregul fişier. Apoi am ascuns copia. 

- Povesteşte-mi despre chestiile astea periculoase, spuse 
Ethan. 

- Sînt nişte înşelătorii pe care Grant le-a pus la cale pe 
seama unor tipi care nu sînt la fel de înţelegători ca federalii 
cînd vine vorba de lucruri ca frauda fiscală. Umerii Arcadiei 
erau încordaţi. într-o perioadă tîrzie a căsniciei mele am 
descoperit că soţul meu jefuise nişte oameni extrem de 
dezgustători. Dacă află vreodată că e v iu şi dacă descoperă 
că le-a furat o grămadă de bani, vor vrea cu siguranţă să se 
răzbune. 

Harry fluieră încet. 
- Dacă Loring e prin preajmă, nu o să doarmă liniştit 

pînă nu distruge copia pe care ai facut-o după dosarul acela. 
- Cum spuneam, continuă Arcadia, am ascuns fişierul. 

Dar nu i-am spus lui Grant despre asta. Mă gîndeam că am 
destul timp. încercam să mă hotărăsc care va fi următoarea 
mea mişcare. Dar apoi el a încercat să mă ucidă. 

- Cum? întrebă Ethan. 
- Trebuia să fie un accident. V-am spus, Grant preferă 

abordarea asta. Aveam o întîlnire seara tîrziu cu un client 
care locuia într-o casă de la marginea unei staţiuni montane. 
Grant ştia că drumul meu trecea pe lîngă un lac mare. M-a 
aşteptat. Mi-a împins maşina de pe şosea, dintr-un punct înalt 
de deasupra apei. 
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- Doamne Dumnezeule! Zoe puse o mînă peste a 
Arcadiei. 

Harry arăta cadaveric. 
Ethan nu zise nimic şi mai luă nişte notiţe. 
- Era noapte şi ploua puternic, continuă Arcadia după o 

vreme. Din fericire, maşina a aterizat într-o porţiune relativ 
puţin adîncă a lacului. A m ieşit prin geamul din dreptul 
şoferului şi apoi la suprafaţă, sub nişte crengi aplecate 
deasupra apei. Probabil asta mi-a salvat viaţa. 

Ethan se opri din scris. 
- Loring nu te-a găsit în apă? 
- Nu. Mi-am dat seama că era el cînd a coborît din maşină 

şi s-a aşezat în faţa farurilor. Avea o lanternă. A folosit-o 
pentru a cerceta suprafaţa lacului. Dar nu m-a găsit din cauza 
copacilor acelora. A m crezut de-adevăratelea că o să mor de 
hipotermie înainte ca el să plece de acolo. 

Harry îşi aşeză palma pe genunchiul ei. Ethan văzu cum 
degetele lui strîngeau blînd. 

- După ce a plecat cu maşina, am ieşit din apă. A m 
petrecut noaptea într-o colibă abandonată. Dimineaţa, am 
hotărît că cel mai sigur lucru pentru mine era să dispar, pînă 
ce autorităţile aveau să-1 prindă pe Grant. 

- Dar nu l-au prins niciodată, concluziona Harry. 
- Nu, pentru că Grant a fugit din ţară în dimineaţa 

următoare, devreme. Două săptămîni mai tîrziu, s-a anunţat 
că a murit într-un accident de schi în Europa. 

- De ce nu te-ai dus la federali? întrebă Ethan. 
- Sinceră să fiu, n-am crezut că o să fie în stare să mă 

apere de Grant. Dar am răspîndit vorba despre fişierul pe 
care îl ascunsesem. 

- Cum ai făcut asta? întrebă Harry. 
- A m folosit un computer pentru a planta povestea în 

presa financiară. Era doar un material scurt despre faptul că, 
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înainte de a muri, soţia lui Grant Loring îi mărturisise unui 
prieten apropiat că ar fi copiat dosarele personale ale acestuia. 
A m sugerat că regretata doamnă Loring depozitase dosarele 
secrete într-o locaţie necunoscută. Din păcate, luase secretul 
cu ea în mormîntul acvatic. 

Harry îşi lăsă un pic capul într-o parte. 
- „Mormînt acvatic"? 
Arcadia ridică din sprîncene. 
- Ţi se pare un pic prea mult pentru presa financiară? 
-Neah. E perfect pentru presa financiară. încuviinţă din 

cap. Mormînt acvatic. Da, îmi place la nebunie. Pariez că au 
muşcat-o. 

- A u facut-o, îl asigură Arcadia. Şi la fel majoritatea 
presei. Numai de asta îmi păsa. Ştiam că, oriunde ar fi fost, 
Grant avea să urmărească ziarele, reţelele şi sursele de ştiri 
on-line, pentru a afla dacă fusese descoperit cadavrul meu şi 
reacţiile cu privire la propria lui dispariţie înscenată. Ştiam 
că ameninţarea nu o să-mi ofere protecţie completă, dar 
m-am gîndit că o să am cu ce să mă tîrguiesc dacă Grant 
avea să mă găsească vreodată. 

Ethan îşi studie notiţele. 
- Bun, uite ce o să facem. Vom merge pe presupunerea 

că Grant Loring e încă v iu şi sănătos şi că a devenit o 
p r o b l e m ă pentru Arcadia, pentru că e o posibi l i ta te 
rezonabilă. Dar nu trebuie să uităm că e posibil să ne înşelăm. 

- Crezi că vînăm stafii? întrebă Zoe. 
- Poate, ridică Ethan din umeri. 
Zoe îşi drese vocea. 
Ethan gemu încet. Cunoştea acel mic sunet pe care îl 

făcea ea cînd se pregătea să-i spună ceva ce nu ar f i vrut să 
audă. 

îi aruncă o privire îngrijorată. 
- Acum ce mai e? 
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- N u ştiu exact ce înseamnă asta, spuse ea, pronunţînd fiecare 
cuvînt cu mare grijă. Dar cred că e ceva ce ar trebui să ştii. 

- Nu trage de timp, mormăi el. Nu suport suspansul, 
în Ipc să răspundă imediat, Zoe schimbă o privire cu 

Arcadia. El nu înţelese mesajul secret ce fusese schimbat 
între ele, dar nu era nici o îndoială că fusese transmis şi 
receptat. 

Zoe îşi încrucişa braţele pe piept şi îl pr ivi cu ochii 
sumbri, umbriţi. 

- în după-amiaza asta, am simţit ceva în biroul Arcadiei. 
- Zoe. Arcadia se întoarse către ea cu o mişcare bruscă. 

De ce nu mi-ai spus? 
- E un pic mai greu de explicat, recunoscu Zoe. 
Harry le privea, interesat. 
- Bun, spuse Ethan. A i atenţia noastră. Ce ţi-a spus 

intuiţia? 
- Tocmai asta e, şopti Zoe. Nu sînt sigură ce. De-asta nu 

ţi-am spus nimic, Arcadia. Dar ştiu măcar atît: am simţit 
acelaşi lucru în biblioteca mea de la Casa de Vis, ieri. 

- Continuă, spuse Ethan calm. 
- Era foarte vag. Strînse tare din umeri. Doar urme vagi. 

Dar... dar m-a scos din minţi de-a binelea pentru o vreme, 
pentru că genul acela de energie l-am mai experimentat doar 
cu o singură ocazie. 

- Cînd a fost asta? întrebă Harry. 
- într-o noapte, cînd bîntuiam pe holurile de la Candle 

Lake Manor. O privi pe Arcadia drept în ochi. Venea din 
Secţia H . 

- Oh, la dracu'! spuse Arcadia, foarte încet. 
Ethan îi aruncă o privire lui Harry, care clătină din cap 

fără să scoată o vorbă. Evident, nici el nu înţelegea nimic, 
îşi concentra din nou atenţia asupra lui Zoe şi a Arcadiei. 
- Vrea vreuna dintre voi să ne spună şi nouă ce era aşa 

de ciudat cu Secţia H? 
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- Da, sîntem nişte persoane curioase! spuse Harry. 
Zoe trase tare aer în piept. Ethan în ţe legea că se 

pregăteşte să facă un mare salt. 
- Candle Lake Manor este un sanatoriu privat de lux, 

spuse ea. A fost creat ca un loc unde, pentru preţul cuvenit, 
oamenii bogaţi să-şi poată interna rudele mai ciudate, cele 
cu probleme de sănătate mentală. 

Ethan încuviinţă. 
- Asta ştim. Mai departe! 
- Ei bine, continuă Zoe, oricît ar fi de greu de înţeles, se 

pare că cei foarte bogaţi au şi ei un număr de membri ai 
familiei foarte deranjaţi, la fel ca toată lumea. Secţia H era 
aripa din Xanadu unde erau internaţi acei pacienţi. 

- „Foarte deranjaţi", repetă Ethan fară intonaţie. Asta 
nu sună bine. 

- Se referă la pacienţii potenţial periculoşi , explică 
Arcadia. Cei cu adevărat nebuni, cei care îi speriau de moarte 
pe angajaţi şi pe toţi ceilalţi. 

- Ei , ei, ce să zic, mormăi Harry. Cei bogaţi nu sînt aşa 
de diferiţi, la urma urmelor. Dar ce e cu senzaţia asta ciudată 
pe care ai avut-o în biroul Arcadiei şi în biblioteca ta, Zoe? 

- încep să cred că acea energie psihică a fost lăsată în 
urmă de Lindsey Voyle, spuse Zoe. 

- Grozav, zise Ethan. Exact ceea ce îmi trebuia în cazul 
ăsta. Designerul de interioare din Iad. 

^înd se deschise uşa magazinului, Singleton se afla 
în micuţul său birou, uitîndu-se cu atenţie în monitor. Intră 
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Bonnie, aducînd cu ea cîţ iva megawaţ i din s trălucirea 
soarelui de dimineaţă tîrzie. 

- Singleton? 
- Aic i , în spate. încerca să ignore micul curent de energie 

pozitivă ce-1 străbătea. Stai calm, omule. Vede în tine un 
prieten, nu un iubit. Nu vrei să strici asta. 

Se dădu înapoi cu scaunul din faţa computerului, îşi 
scoase ochelarii şi se ridică. 

- Trebuie să fii epuizat. Bonnie stătea în picioare în uşa 
strimtă. înţeleg că Ethan te-a trezit pe la trei dimineaţa pentru 
a-ţi cere să lucrezi la situaţia asta în care e implicată Arcadia. 
Ridică un pahar mare de hîrtie pe care era sigla unui bar 
espresso din Piaţa Fîntînilor. 

- Te-ai gîndit bine. El luă cafeaua, dădu la o parte capacul 
şi sorbi o înghiţitură lungă. Cînd termină, lăsă paharul jos 
cu un oftat de satisfacţie. Mulţumesc. Aveam nevoie de asta. 
A i avut dreptate cu telefonul de la trei dimineaţa de la 
cumnatul tău. Norocul lui că mi-e prieten, pe lîngă a fi un 
client ocazional. 

Nu avea nici un rost să-i spună că, atunci cînd răspunsese 
la telefon şi auzise vocea sumbră şi repezită a lui Ethan de la 
celălalt capăt al firului, panica îl lovise cu puterea unui pumn 
în stomac. Timp de cîteva secunde ameţise, crezuse că 
telefonul din miezul nopţii însemna veşti proaste despre 
Bonnie sau unul dintre băieţi. în acea scurtă perioadă de timp, 
lumea lui începuse să se sfărîme şi să se prăbuşească. 

Cînd auzise că ameninţarea nu avea nimic de-a face cu 
Bonnie, Jeff sau Theo, fusese aşa de uşurat, că imediat simţise 
un val de vină. La urma urmelor, îi plăcea Arcadia. Era o 
p r ie tenă , şi vestea că era în per icol îl îngr i jora . Dar 
preocuparea pentru ea nu era acelaşi fel de frică pînă la oase 
pe care ştia că ar fi simţit-o dacă Bonnie sau unul dintre 
băieţi s-ar fi aflat în pericol. 
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Recunoaşte, Cobb, te-ai prins rău. 
Bonnie scoase o cutie de plastic din altă pungă de hîrtie. 
El o studie interesat. 
- Ce avem aici? 
- Ton. 
Luă cutia şi o deschise, cu un sentiment de anticipaţie. 
- Cu orez. Preferatul meu. 
Bonnie chicoti. 
- întotdeauna spui asta. Indiferent ce îţi dau să mănînci, 

îmi spui că e felul tău de mîncare preferat. 
E l dădu la o parte jumăta te din sandvişul durduliu, 

frumos feliat, şi luă o muşcătură. 
- Din cauză că e adevărat. 
Bonnie zîmbi satisfăcută, şi îl pr iv i devorînd prima 

jumătate a sandvişului. 
- înţeleg că ai avut o discuţie cu Jeff, spuse ea, cînd el 

se opri să mai ia o înghiţitură de cafea. 
- Jeff ţi-a povestit despre asta? 
- Zicea că i-ai explicat că nu trebuie să-şi facă griji în 

privinţa faptului că îşi aminteşte sau nu cum arăta exact Drew. 
Că, orice s-ar întîmplă, n-o să-şi uite niciodată tatăl. 

El avu un sentiment neplăcut în stomac, despre care ştia 
că nu avea nimic de-a face cu peştele. Expresia şi tonul foarte 
serioase ale lu i Bonnie îl făceau să-şi piardă apetitul. Se 
întreba dacă ei i se părea că încălcase hotarele prieteniei cînd 
îşi asumase sarcina de a purta acea discuţie cu Jeff. 

- Poate că nu ar fi trebuit să spun nimic. Puse jos restul 
de sandviş. Uite, Bonnie, îmi cer scuze dacă m-am băgat 
prea mult în viaţa personală a familiei tale. 

- Nu, te rog, nu-ţi cere scuze. Nu asta voiam să spun. 
Făcu un pas înainte şi îl atinse pe braţ. Ceea ce încerc să 
spun e că îţi sînt foarte recunoscătoare că ai vorbit cu Jeff. 
Nu îmi dădusem seama ce îl deranja cu adevărat anul ăsta. 
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Credeam că se poartă aşa fiindcă, într-un fel, se întorsese la 
perioada foarte rea, din primul noiembrie de după moartea 
lui Drew. Terapeutul m-a avertizat despre această posibilitate. 

El privi în jos către mîna lui Bonnie. Degetele ei se 
sprijineau uşor de braţul lui gol, chiar sub marginea ridicată 
a cămăşii sport. Era intens conştient de apropierea ei; trebuia 
să-şi amintească să respire. 

- Unui băiat de vîrsta lui îi e greu să explice prin ce 
trece, spuse el. La naiba, unui bărbat îi e greu să se explice 
la orice vîrstă. 

- Ştiu. A i senzaţia că îţi cunoşti propriii copii, dar, la fel 
ca toţi ceilalţi oameni, au şi ei în suflet locurile lor ascunse. 
A u gînduri şi griji, despre care simt că nu pot vorbi. Nu mi-a 
trecut nici o clipă prin minte că Jeff ar putea f i înspăimîntat 
de faptul că-şi uită propriul tată. 

Alarmat, el îşi puse mîna mare peste a ei, fară să se mai 
gîndească la intimitatea micului gest. 

- Pentru numele lui Dumnezeu, Bonnie, nu te învinovăţi 
că nu ţi-ai dat seama imediat ce-1 deranja pe Jeff. Ştiu că tu 
crezi că ar trebui să-i rezolvi toate problemele, dar adevărul 
e că el creşte şi trebuie să treacă peste anumite lucruri în 
felul lui propriu. 

- Are numai opt ani. 
- Da, dar e pe cale de a deveni bărbat şi ştie asta. Şi mai 

ştie că trebuie să se ridice la nişte standarde foarte înalte. 
- Standarde? 
- Cele stabilite mai întîi de tatăl său şi acum de Ethan. 
Ea mi j i ochii. Cînd îi deschise din nou, în privirea ei se 

putea citi înţelegerea deplină. 
- Da, îmi dau seama ce vrei să spui. 
- Jeff trebuie să se ridice foarte sus, şi încearcă. Acum 

începe să se lupte cu chestiile importante. 
- Să se lupte cu pierderea tatălui său? înţeleg, dar ... 
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- Nu, o întrerupse el pe o voce joasă, încercînd încă o 
dată să găsească cuvintele potrivite. Nu e numai asta. Vezi 
tu, lucrurile prin care a trecut Jeff luna asta nu au avut de-a 
face numai cu pierderea tatălui său. Marea lui luptă a fost cu 
temerea că, dacă îşi uită tatăl, cumva vă va trăda pe tine şi 
pe Ethan, cei doi adulţi pe care îi iubeşte cel mai mult pe 
lume. 

Ea părea foarte încordată. 
- Trădarea e un concept foarte preţios în ceea ce-1 

priveşte pe un băiat de opt ani. 
- Ştiu. Dar chestia e că el începe să-şi formuleze propriul 

cod personal, cel pe care îl va urma tot restul vieţii. A - i trăda 
pe cei pe care-i iubeşte e un lucru rău, şi el ştie asta. Aşa că 
s-a speriat cînd şi-a dat seama că era posibil să facă exact 
asta şi nu ştia cum să oprească procesul. 

- Dar nu ne trăda. 
- Da, dar el nu înţelegea asta. Avea nevoie să vorbească 

cu cineva care să-i poată explica, dar acel cineva trebuia să 
fie o persoană pe care să nu o poată răni. 

- Tu. După ce clipi, în ochii lui Bonnie apărură lacrimi. 
N u ştiu cum să-ţi mulţumesc, Singleton. 

El îşi simţi faţa cuprinsă de un val neplăcut de căldură, 
îşi dădu seama că probabil se roşea. 

- Hei, nu e mare lucru, spuse el aspru. Sîntem prieteni, nu? 
Spre surprinderea lui , expresia ei se întunecă. 
- Exact. Prieteni. îşi trase mîna de sub degetele lui şi se 

dusă către uşă. Mai bine aş pleca. Succes cu investigaţia. 
Ieşi din librărie. Cînd uşa se închise după ea, umbrele 

neplăcute reveniră. 

Ethan asculta paşii de pe scări. Mersul apăsat răsuna pe 
holul strimt de la intrarea în birou. Un bărbat, se gîndi. Unul 
prost dispus. 
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Puse deoparte notiţele pe care le luase după discuţia cu 
Singleton, cu o jumătate de oră mai înainte, îşi încrucişa 
mîinile deasupra biroului şi aşteptă. 

Paşii se opriră puţin la intrarea în Agenţia de Investigaţii 
Truax. Avea senzaţia că persoana ezita, poate gîndindu-se 
încă o dată dacă era înţelept să angajeze un detectiv particular. 

în acel moment un om de afaceri deştept s-ar f i ridicat, 
ar f i deschis uşa şi ar fi încercat să pară cît mai înţelegător şi 
încurajator. Dar era ocupat pînă peste cap, aşa că rămase 
acolo unde era. Cu puţin noroc, posibilul client avea să se 
convingă singur să renunţe la întîlnire. 

Uşa se deschise. 
Era şi cazul. N u curge, dar pică. 
Noul sosit intră în anticameră. Se vedea clar cine era în 

oglinda poziţionată cu grijă. Construit atletic, cu fălcile 
pătrate, frumos, cu părul grizonat. Hainele lui erau tipice 
pentru o staţiune din Arizona: pantaloni scumpi făcuţi de 
comandă, cămaşă polo şi pantofi confortabili. Arăta ca un 
tip care fusese căpitanul echipei de fotbal în liceu. Probabil 
că o dusese pe regina frumuseţii la balul de absolvire şi după 
aceea o convinsese să-şi dea chiloţeii jos. în facultate se va 
fi alăturat frăţiei care trebuia, va fi fost ales preşedinte şi se 
va fi întîlnit cu o grămadă de fete blonde. 

Nelson Radnor, preşedin te şi şef al consi l iului de 
administraţie al concurenţei, Radnor Security Systems. 

Ethan se lăsă pe spate în scaun şi-şi încrucişa picioarele 
pe colţul biroului. 

- Cu ce te pot ajuta, Radnor? 
Nelson ajunse în uşa biroului şi aruncă o privire în jur 

cu o expresie de amuzament sardonic. 
- Credeam că noua ta soţie era designer de interioare. 
- Este. Dar nu o las să se atingă de biroul meu. 
- Mda. Asta văd. 
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- Cînd vine vorba de decoraţiuni, un bărbat trebuie să 
pună piciorul în prag la un moment dat. Ia loc. 

Nelson intră în cameră. Aruncă o privire celui mai 
apropiat dintre scaunele pentru clienţi, dar nu făcu nici o 
tentativă de a se aşeza. Se duse la fereastră şi rămase acolo, 
în picioare. 

- Aud că mi-ai furat unul dintre contractele mari. Nelson 
studia strada, de parcă s-ar fi aşteptat ca acolo să se întîmple 
ceva interesant. 

Nu, nu era asta, se gîndi Ethan. Glasul lui Nelson nu 
suna suficient de ofticat. 

- De dragul adevărului, spuse el, n-am furat înţelegerea 
cu Valdez. Nu am posibilitatea de a prelua o funcţie de man
ager de securitate cu normă întreagă, şi el ştie asta. A venit 
la mine pentru un audit independent. 

- Sigur. Şi tu o să-ţi faci auditul independent şi o să scrii 
un raport impresionant despre cum oamenii mei au ratat o 
verificare de fond, nu? 

- Asta s-a întîmplat? 
- Poate. Sau poate un om, pe care l-am angajat şi care 

era curat ca lacrima, a descoperit că nu poate rezista tentaţiei 
atunci cînd aceasta i s-a pus în cale în sala de expediţii de la 
Valdez. Nelson aruncă o privire peste umăr. Avea faţa ciudat 
de trasă şi de sumbră. Oricum, Radnor Security va cădea prost. 

- N u pentru mult timp. Aic i , în Whispering Springs, piaţa 
securităţii corporative îţi aparţine sută la sută. Toată lumea 
ştie asta. Eu sînt ceea ce se numeşte un jucător cu poziţie 
fixă. 

- în L. A. nu erai asta. Faţa lui Nelson era impenetrabilă. 
Acolo erai în liga mare. Poate că ai aspiraţii şi aici, în Whis
pering Springs. 

- Cîteva. Ethan se adînci mai bine în scaun şi-şi privi 
vîrfurile pantofilor sport. Dar nu-mi propun să f iu în 
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competiţie strînsă cu Radnor. Eu caut lucrările mici, pentru 
un singur om, la care e nevoie de contact personal. Ştii la fel 
de bine ca mine că nici măcar nu vrei segmentul ăla de piaţă. 
N u ai cum să te descurci cu el. 

Radnor se întoarse înapoi către fereastră. O vreme, nu 
spuse nimic. Apoi îşi mişcă umerii, de parcă ar f i încercat 
să-şi relaxeze muşchii încordaţi. 

- Ciudat să aminteşti de lucrările mici , care au nevoie 
de contact personal. Nelson părea morocănos, dar hotărît. 
Ca din întîmplare, am una pentru tine. 

Despre orice ar fi fost vorba, Ethan ştia că nu era a bună. 
Avea de-a face cu destule trenuri care veneau peste el. 
Ult imul lucru care îi trebuia era încă unul pe cap. Accidentele 
de tren erau lucruri sîngeroase. 

- îţi mulţumesc că te-ai gîndit la mine, spuse el, dar 
pentru moment sînt puţin ocupat. 

- N u prea am de ales, mormăi Nelson. A m nevoie de un 
jucător de rezervă. Şi tu eşti singurul din oraş. 

- Trebuie să ai vreun angajat care să se poată descurca. 
- N u vreau ca vreun angajat de-al meu să ştie despre 

chestia asta, spuse Nelson dur. De asta sînt aici. 
- Cum spuneam, apreciez oportunitatea, dar ... 
- Cred că soţia mea are o aventură, spuse Nelson sec. 
Oh, la dracu'. Din toate birourile de detectivi particulari 

din oraşul ăsta, de ce a trebuit să intri în al meu? Dar asta 
era problema, desigur, se gîndi Ethan. în Whispering Springs 
existau doar două firme de acest fel. 

Mişcîndu-se cît mai încet cu putinţă pentru a cîştiga timp, 
coborî picioarele de pe birou şi se îndreptă în scaun. 

Ezita, încercînd să găsească cuvintele potrivite. D in 
păcate, nu exista nici o platitudine nimerită pentru genul 
acesta de situaţii. Ştia asta din experienţă personală. 
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- Dacă te ajută cu ceva, cunosc sentimentul! spuse el la 
fel de sec. 

Nelson se răsuci în loc, părînd sincer şocat. 
- Da? Dumnezeule, amice! Eşti căsătorit doar de cît, de 

şase săptămîni, nu? 
îşi dădu seama că Nelson presupusese că Zoe avea o 

aventură. Pentru o secundă, lumea din jurul lui dispăru. în 
locul ei, rămase o ceaţă roşie, teribilă. Sinapsele îi fură 
străbătute cu rapiditate de o viziune întunecată în care Zoe îl 
părăsea pentru un alt bărbat. Podeaua i se dizolvă sub scaun 
şi simţi cum se prăbuşeşte într-un puţ fără fund. Cu un efort 
cumplit de voinţă, reveni din nou la realitate. 

- Nu vorbesc despre Zoe, zise el. Mă refer la o, îh, relaţie 
din trecut. 

- O, da, aşa e, încuviinţă Nelson. A m citit undeva că ai 
fost căsătorit de trei sau de patru ori. 

în mintea lui Ethan se produse un declic. 
- A i citit undeva? 
- înainte de a veni aici, astăzi, ţ i-am cercetat puţin 

trecutul. Nelson începu să se plimbe fără ţintă prin birou, 
oprindu-se ici şi colo pentru a studia diverse obiecte de artă. 
Se opri în faţa unui mic desen în creion făcut de Theo, care 
înfăţişa casa. A m găsit referinţe despre trei foste soţii, dar 
nu se menţiona nici un copil. 

- Probabil pentru că nu am nici unul, spuse Ethan fără 
nici o intonaţie. Nepotul meu a făcut acel desen. 

Nelson se mută lîngă bibliotecă şi scoase un volum la 
întîmplare. Ethan recunoscu coperta roşu cu negru. Era o 
istorie academică a crimelor din San Francisco din secolul 
nouăsprezece. 

Nelson răsfoi cartea, fară să fie atent deloc. 
- Şi care soţie te-a înşelat? 
De fapt, două dintre ele o făcuseră în mod sigur şi încă 
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se mai îndoia în legătură cu Soţia Numărul Unu. Liderul 
cultului religios căruia i se alăturase nu părea a fi un călugăr. 
Dar Ethan nu vedea nici un motiv pentru a intra în detalii. 
Nu avea chef să facă un soi de frăţie bărbătească cu Nelson 
Radnor. 

- A m spus că înţeleg cîte ceva din situaţia prin care treci. 
Luă ceaşca şi examina cafeaua rece. N-am spus că o să-ţi 
povestesc viaţa mea. Hotărî că nu făcea să bea cafeaua şi 
lăsă ceaşca jos. Ce-ar fi să treci la subiect şi să cîştigăm timp 
amîndoi? 

- Bine. Nelson închise cartea şi o aruncă la loc pe raft. 
A m venit să te angajez să afli cu cine se întîlneşte. 

- N u . 
Nelson se întoarse din nou spre el, iritat. 
- La dracu', nu cer nici un fel de favor profesional. îţi 

plătesc cît iei de obicei pe oră. 
- N u . 
- Bine. îţi plătesc cît iau eu de obicei pe oră. Cît înseamnă 

asta? De două ori? De trei ori mai mult? Spune ce preţ vrei. 
Oricît e, s-a făcut. 

- Las-o baltă. 
- Există un model repetitiv, spuse Nelson printre dinţi. 

A m dat peste el acum cîteva zile. Marţea şi joia după-amiaza. 
A m verificat contul comun din bancă. în ultima lună, au 
existat retrageri regulate de bani gheaţă, în fiecare săptămîna. 

- A m spus nu. Vorbeam serios. 
Nelson făcu trei paşi mari prin încăpere şi-şi propti 

mîinile pe birou, enervat acum. 
- N u p o t folosi unul dintre oamenii mei pentru asta. Bîrfa 

s-ar răspîndi prin companie în aproximativ treizeci de 
secunde. Nu am nevoie de ceva de genul ăsta. 

- N u vo i accepta treaba. N u - m i plac chestiile cu 
divorţuri. întotdeauna e de rău, şi e şi mai rău cînd clientul e 
un asociat în afaceri sau un coleg. 
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- Nu e personal. E vorba de afaceri. 
- Chestiile cu divorţuri nu sînt niciodată doar afaceri, 

spuse Ethan. Cunoşti la fel de bine ca mine că, oricît ar 
pretinde clientul că vrea să ştie adevărul, nu e niciodată fericit 
să-1 afle. 

- Eu nu sînt tocmai un client obişnuit. Sînt profesionist. 
Dacă v i i cu numele ticălosului cu care se vede soţia mea, n-o 
să te învinovăţesc. 

- Ba da. Şi mai mult, nu vei uita niciodată faptul că am 
făcut fotografii cu soţia ta intrînd împreună cu un alt bărbat 
într-o cameră de motel. 

Nelson părea şocat. Gura i se deschidea şi închidea 
convulsiv. 

îşi recapătă expresia normală cu un efort vizibi l şi se 
îndreptă. 

- Nu trebuie să mă iei cu chestii spectaculoase! mormăi. 
Ethan îşi dădea seama că tipul era rupt în bucăţi pe 

dinăuntru. Radnor îşi iubea soţia. 
- A i încercat să o întrebi unde se duce marţea şi joia? 

spuse Ethan precaut. 
- Nu. Nelson clătină din cap cu emfază. Va inventa o 

poveste cum că se duce la salonul de gimnastică sau la coafor. 
Nu vreau să aud asta. Vreau să ştiu adevărul. 

îi era frică să o întrebe, îşi dădu seama Ethan. 
- Uite ce e, spuse el cît mai blînd cu putinţă, vreau să 

lucrez aici, în Whispering Springs, mult, mult timp. Asta 
înseamnă că noi doi vom da unul peste altul în mod frecvent. 
Conflicte de afaceri ca acesta pe care-1 avem acum cu Valdez 
vor mai exista. Ne vom vedea la restaurante, prin oraş. într-o 
bună zi ne vom pomeni la aceeaşi staţie de benzină. 

- Ş i ? 
- Şi nici una dintre chestiile astea nu va fi o adevărată 

problemă pentru nici unul dintre noi, dacă păstrăm relaţia 
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de acum. Cum spuneai, s în tem amîndoi profes ioniş t i . 
Competiţia nu e o problemă. Dar dacă eu îţi confirm cele 
mai negre temeri despre soţia ta, va deveni foarte urît şi foarte 
personal. 

Nelson îl privi îndelung. 
- Vorbeşti serios, nu? spuse el în cele din urmă. O să 

refuzi cazul. 
- D a . 
Nelson mai aruncă o privire dispreţuitoare biroului. 
- După cum arată locul ăsta, nu ţi-ar strica. 
- Poate, ridică Ethan din umeri. Dar n-o să mor de foame 

din cauza asta. 
- Nu, n-o să mori, nu-i aşa? A m o presimţire că îţi poţi 

purta de grijă binişor, spuse el încordat. Zoe se împacă bine 
cu ideea că eşti un om de afaceri neînsemnat? 

întrebarea îl luă prin surprindere pe Ethan. 
- Credeam că ţi-am explicat că prefer termenul „de 

rezervă", spuse el. 
- Exact, zise Nelson. Jucător de rezervă. Nu o deranjează 

că nu mai eşti grangurele care erai în Los Angeles? 
ţ - Zoe îmi spune că urmez o chemare. 

- Vede profesia dintr-un punct de vedere romantic, nu? 
- Cred că da. 
- Şi eu aveam un punct de vedere romantic. Nelson se 

duse la uşă şi se opri, aruncînd încă o privire în jur. La 
începuturi, mi se părea că ar fi grozav să am un birou ca 
ăsta. Poate şi o secretară drăguţă şi guralivă la intrare. Să am 
cliente misterioase. Poate să mă şi culc cu cîteva dintre ele. 

- De obicei e o greşeală să te culci cu clientele. 
- Mie-mi povesteşti! Cum crezi că am cunoscut-o pe 

soţia mea? Dar, la urma urmelor, cred că tu ştii totul despre 
ce se întîmplă cînd te culci cu o clientă, nu? Se zvoneşte că 
aşa ai cunoscut-o pe Zoe. 
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Ethan nu spuse nimic. 
Nelson nu părea să aştepte un răspuns. Trecu pragul, 

traversă anticamera şi ieşi singur în hol. 
Ethan rămase pe loc, ascultînd paşii grei ai lui Radnor 

pe scări şi gîndindu-se cum violaseră amîndoi regula cea 
mai simplă a profesiei. 

Dacă ar fi trebuit să facă toate astea din nou, s-ar fi culcat 
cu Zoe în timp ce, tehnic, ea era încă o clientă? Ar mai inventa 
o scuză pentru a o grăbi să se mărite cu el? Cunoscînd 
riscurile implicate, s-ar fi muncit aşa de tare să o convingă 
să dea o şansă reală unei căsnicii de convenienţă? 

într-o clipă! 

a cinci şi jumătate, în acea după-amiază, se ridică în 
picioare, îşi întinse oasele, îşi luă carneţelul şi coborî să 
discute din nou cu consultantul său. 

Intră în umbra de la Single-Minded Books şi îl găsi pe 
Singleton în micul său birou, cocoşat deasupra computerului. 

- Dormi sau chiar lucrezi? Ethan se sprijini cu un umăr 
de tocul uşii. Nu te plătesc să dormi la serviciu. 

- E o tradiţie lungă a consultanţilor care dorm în timp 
ce lucrează. Singleton îşi scoase ochelarii şi îşi masă tîmplele. 
Credeam că ştii asta. Ce naiba, cam jumătate din dăţile cînd 
intru în biroul tău eşti cu picioarele pe masa de lucru. 

- Ăsta e un semn că gîndesc profund. 
- Gîndire profundă, ha? Va trebui să nu uit asta. Single

ton se desprinse de lîngă computer şi îşi răsuci scaunul astfel 
încît să poată să-1 scruteze pe Ethan. Gîndirea ta profundă a 
produs ceva folositor? 
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Ethan deschise carneţelul. 
- Se pare că Lindsey Voyle e exact cine pare a fi. Treizeci 

şi nouă de ani. Căsătorită cu un director important de studio, 
care a divorţat de ea anul trecut pentru a se căsători cu o 
actriţă aspirantă, care avea jumătate din vîrsta lui . 

- Mamă, ce surpriză! 
Ethan ignoră reacţia lu i . 
- Lindsey şi so ţu l ei t r ă i a u o v i a ţ ă în lumina 

reflectoarelor. Petreceri, premiere de film, strîngeri de fonduri 
în scopuri politice. 

- Trebuie că Whispering Springs e un soi de retrogradare 
pentru ea. A decorat ceva de fapt? 

- A-ha. Ethan dădu la o altă pagină din carneţel. Cred 
că o vreme, în Los Angeles, a fost cel mai în vogă designer. 
A decorat cîteva case şi birouri pentru nişte staruri de primă 
mînă. Se pare că divorţul a fost nasol, chiar şi pentru 
standardele de la Hollywood. Dar a ieşit din el cu destui 
bani pentru a cumpăra o casă în Desert View şi a începe o 
nouă afacere aici. Nu are nici un fel de trecut cu probleme 
legale sau financiare. Şi nici găuri misterioase în cazier. 

- Păi, tu te-ai ales cu partea uşoară, aşa-i? Singleton 
bătea darabana cu degetele pe marginea tastaturii. Treaba 
mea a fost un pic mai încurcată. 

- Tu ai primit-o pe cea încurcată din cauză că eşti un 
consultant scump, care primeşte bani buni pentru a se ocupa 
de lucrurile complicate. A i avut ceva noroc? 

- A m liftrt legătura cu vechiul nostru prieten, Negustorul. 
Ethan fu străbătut de un fior de anticipaţie. Negustorul 

era comerciantul misterios de pe Internet care le vînduse lui 
Zoe şi Arcadiei noile identităţi atunci cînd evadaseră de la 
azil. 

- Ş i ? 
- Şi jură că nimeni nu a intrat în sistemul lui . Zice că, 
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dacă cineva a găsit-o pe Arcadia, nu a obţinut informaţia din 
dosarele lui . Singleton se opri. 

- Aud un „dar". 
Singleton oftă uşor. 
- Negustorul e bun, dar există întotdeauna cineva mai 

bun, şi nu există o identitate falsă perfectă. Ajunge să-i întrebi 
pe cîţiva dintre oamenii care nu au supravieţuit programului 
de protecţie guvernamentală a martorilor. 

- Adevărat. Anticipaţia dispăru. Bineînţeles că nu avea 
să fie aşa de uşor. Ce crezuse? Şi mai sînt şi alte feluri de a 
găsi oameni, în afara accesării dosarelor celui care le-a vîndut 
identităţile false. 

- Tu ar trebui să ştii. O faci tot timpul. 
- Grant Loring îşi cîştiga existenţa operînd diverse 

înşelătorii financiare complicate, spuse Ethan încet. Tipi i de 
genul ăsta se ocupă tot timpul cu o grămadă de cercetări. 
Cred că putem presupune că, dacă e încă în viaţă, ştie mai 
multe despre secretele financiare ale Arcadiei decît crede ea. 

- Da, dar avem şi un avantaj, spuse Singleton. Negustorul 
are senzaţia că ne datorează o favoare din pricina faptului că 
au fost furate dosarele lui Zoe, acum cîteva săptămîni. Zice 
că va face nişte cercetări în privinţa asta. Există şanse mari, 
dat fiind domeniul lui de activitate, să aibă acces la resurse 
de care eu nici măcar nu ştiu. 

Ethan bătea absent cu carneţelul în tocul uşii. 
- N u e ca şi cum nu am avea nici un indiciu aici. 

Mulţumită Arcadiei, ştim al naibii de mulfe despre Loring. 
Dacă se mişcă pe teritoriul nostru, va lăsa nişte urme. 

- Zicea că e tipul meticulos, precaut. 
- Cu certitudine nu locuieşte la un hotel sau motel de 

a ic i d in o r a ş . M i - a m petrecut d i m i n e a ţ a v e r i f i c î n d 
posibilitatea asta. 

- în cazul ăsta nu ne rămîne decît toată metropola Phoenix. 
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Singleton facu o gr imasă şi-şi înt inse braţele deasupra 
capului. Vestea bună, aşa cum spuneai, e că avem cu ce lucra, 
mulţumită Arcadiei. Cînd am vorbit cu ea în dimineaţa asta, 
mi-a dat o listă cu ciudăţeniile lui Loring şi cu obiceiurile 
lui în afaceri. Ştiu ce-i place să mănînce, vinurile favorite, 
gusturile vestimentare, maşini le şi sporturile preferate, 
absolut tot. 

- O femeie care a trăit cu un bărbat ştie mult mai multe 
despre acesta decît îşi dă el seama. 

- Probabil fiindcă femeile sînt atente la mărunţişurile 
vieţii, pe care noi, bărbaţii, le ignorăm. Soţia ta îşi face griji 
despre nivelul colesterolului tău şi îţi aminteşte să-ţi faci un 
control la prostată. 

- Ha! Ethan medita asupra acestei probleme. Nic i una 
dintre fostele mele soţii nu şi-a făcut vreodată griji pentru 
colesterolul sau prostata mea. Crezi că asta ar putea f i un 
indiciu al faptului că sînt sau nu dispuse să aibă o relaţie pe 
termen lung? 

- Poate! Şi Zoe a amintit pînă acum de prostata ta? 
- Nu. Dar săptămîna asta am observat că mi-a luat o 

cremă cu ecran solar îmbunătăţită, patruzeci şi opt plus. 
Singleton fluieră. 
- Aşa se explică strălucirea asta nouă, tinerească. 
- încă o remarcă sarcastică şi nu te las să te joc i cu noile 

mele lanterne de urgenţă. Ethan se îndepărtă de cadrul uşii, 
pregătindu-se să plece, dar ezită. Apropo, Jeff mi-a spus că 
a avut o conversaţie lungă cu tine. E evident că se simte 
mult mai bine. Mulţumesc. 

» 

- Conversaţia a funcţionat în ambele direcţii. Singleton 
privi monitorul computerului, de parcă ar f i văzut ceva foarte 
interesant acolo. A m obţinut la fel de mult ca şi el din asta. 

- Mă bucur. Şi cînd ai de gînd să o inviţi pe Bonnie 
undeva? 
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- Tu n-ar trebui să faci pe detectivul la ora asta? 
- De fapt, trebuie să mă duc acasă. Aruncă o privire la 

ceas şi se îndreptă către uşă. Zoe mă aşteaptă. 
- Norocosule, zise Singleton. 
O spusese aşa de încet că Ethan abia îl auzi. 

Cînd ajunse el, Zoe se afla în mica parcare de la Casa 
del Oro. Se lupta cu geanta neagră de lucru şi două pungi 
voluminoase de cumpărături pe care încerca să le scoată din 
portbagajul maşinii. Poziţia ei, îndoită de la mijloc şi aplecată 
în faţă, îi oferea o imagine excelentă a fundului ei. Admiră 
priveliştea, coborînd din SUV. 

Zoe reuşise să stabilizeze o sacoşă în îndoitura braţului 
şi icnea întinzîndu-se după cealaltă. 

- Iau eu astea, spuse el, cînd ajunse lîngă ea. 
-Ethan. Speriată, aproape că se lovi cu capul de capacul 

portbagajului. Nu te-am auzit. 
- Probabil din cauză că m-am antrenat pentru a mă mişca 

în aşa fel încît să nu fiu auzit. 
- Chiar aşa? Ea aruncă o privire către picioarele lui . Eu 

mă gîndeam că e din cauză că porţi tenişi. 
- N u sînt tenişi. îi luă sacoşa din mînă. Sînt pantofi de 

alergat foarte profesionali, ult imul răcnet. 
- Ah! Asta explică totul. 
El scoase a două sacoşă din portbagaj şi aşteptă ca ea să 

închidă. 
împreună, se apropiară de poarta verde, din fier forjat. 
- Ei bine? Ea pescui din geantă clanţa de uşă folosită 

drept breloc şi deschise poarta. Cum a mers azi? A i descoperit 
ceva informaţii despre Lindsey Voyle? 

- Ştiu că nu vrei să auzi asta, dar pare a fi exact ce şi 
cine spune că e - o decoratoare recent divorţată din Los 
Angeles, care tocmai şi-a deschis o afacere aici, în Whisper
ing Springs. 
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- Nu ţi se pare ciudat ca cineva din Los Angeles să aleagă 
un oraş ca acesta în care să o ia de la cap? 

El doar o privi . 
Brusc, ea se încruntă. 
- Bun, deci tu eşti din Los Angeles şi ai venit aici ca să 

o iei de la cap. Vezi? Asta dovedeşte ceea ce cred eu. Trecutul 
tău nu e tocmai normal. 

- Şi eu mă chinui aşa de tare. 
- N-o iei în serios pe Lindsey Voyle, aşa-i? 
- Iubito, jur, am cercetat din toate unghiurile posibile. 

Pînă ce s-a mutat aici, întreaga ei viaţă a fost dedicată 
decorării caselor starurilor de film şi băutului şampaniei 
scumpe cu cei bogaţi şi faimoşi. N u e nimic misterios în 
asta. 

-Dar. . . 
- Eu nu pretind că sînt medium, dar ai spus chiar tu că 

intuiţia mea nu e rea în treburile astea. 
Renunţarea ei, atunci cînd se produse, fu în mod dis

tinct îndărătnică. 
- Bănuiesc. 
El îi prinse bărbia cu marginea palmei şi-şi trecu gura 

peste a ei. Cînd simţi că gura ei se înmoaie puţin, înălţă capul. 
- A i puţină încredere în detectivul tău personal, bine? 
Ea zîmbi şters. 
- Bine. 
El intră în urma ei pe poartă. 
- N u am găsit nimic cu adevărat interesant despre 

învingătoarea ta decoratoare, dar azi am primit o vizită 
interesamtă din partea concurenţei. 

- Nelson Radnor? Ea îl privi cu îngrijorare. în legătură 
cu cazul Valdez? Mă temeam eu că va fi supărat. 

- Nu aşa de supărat, cît să nu-mi ofere un angajament 
pe bani buni. 
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- Ţi-a oferit din nou un post la Radnor? Nu mă surprinde. 
A i fi o achiziţie extraordinară pentru compania lui . Sper că 
l-ai refuzat?!? 

- De fapt, voia să mă angajeze să-i urmăresc soţia. Crede 
că are o aventură. 

- Oh, nu! Ea se opri în mijlocul aleii, şocată. A i refuzat, 
aşa-i? 

- Mai lasă-mă! Doar fiindcă sînt din sudul Californiei 
nu înseamnă că am mintea unui surfer. I-am spus că nu prea 
lucrez pentru divorţuri, şi că al naibii de sigur nu aş face-o 
pentru un asociat în afaceri. 

Zoe ridică din umeri şi îşi reluă mersul pe alee. 
- Asta te-ar pune într-o situaţie absolut îngrozitoare. 

Situaţia cu Dexter Morrow şi Katherine Compton a fost 
destul de rea. Numai imaginează-ţi cum ar fi dacă l-ai accepta 
pe Nelson Radnor drept client şi ai descoperi că soţia lui 
chiar are o aventură. Cu greu ţi-ar mulţumi pentru veste. 

- I-am explicat asta. N u i-a plăcut, dar cred că a înţeles. 
Se opriră din nou, de această dată în faţa intrării principale 

a clădirii de apartamente. Zoe descuie cu cheia ei. 
Uşa de la biroul administratorului se deschise ca la 

comandă. Robyn Duncan scoase capul pe uşă. Cînd îl văzu 
pe el, o parte din impertinenţa ei se of i l i . Hotărîtă, se năpusti 
asupra lui Zoe. 

Ehan nu se opri. Se îndrepta direct către scări. Ţine capul 
la cutie aici, Truax, nu ai nici un cîine în lupta asta. 

- Te aşteptam, Zoe, spuse Robyn radiind. E o problemă 
cu yala de la uşa ta. 

Ethan îngheţă. Se opri şi se întoarse. 
- N u e nici o problemă cu yala mea. Zoe nu se opri. 

Mergea grăbită către scări. Merge bine. 
- Nu, nu merge, spuse Robyn. Nu se deschide cu cheia 

de rezervă. 
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- Asta e din cauză că am schimbat-o. Zoe porni pe scări, 
către etajul întîi. 

Trecu pe lîngă Ethan, care rămase exact acolo unde se 
afla. 

- în regulile clădirii se specifică clar că administratorul 
trebuie să aibă acces la fiecare apartament, spuse Robyn. E 
o problemă de sănătate şi siguranţă. 

- Administratorul dinainte nu a avut nici o problemă cu 
faptul că am schimbat yala. 

- Administratorul dinainte nu se mai află în funcţie. 
Robyn îşi drese vocea. Dată fiind lipsa lui de atenţie pentru 
detalii, probabil nici nu a observat că ai schimbat yala. 

Adevărat, gîndi Ethan. Dar îşi ţinu gura, înţelept. 
- A m închiriat apartamentul acesta de la fostul adminis

trator şi, în ceea ce mă priveşte, aranjamentele pe care le-am 
făcut cu el rămîn în picioare. Zoe se opri la jumătatea scărilor 
şi privi în jos lui Robyn. Voi considera orice încercare de a 
altera înţelegerea mea verbală de la început, cu fostul man
ager, o violare a drepturilor mele de chiriaş. Dacă insişti în 
această problemă, voi consulta un avocat. 

- Nu e nevoie să implici un avocat, spuse Robyn repede. 
Sînt sigură că putem rezolva problema. Poţi să-ţi păstrezi 
yala personală, dacă vrei, dar voi avea nevoie de o cheie. 

- Categoric nu! 
Ult imul lucru pe care şi-1 dorea Ethan era să se amestece 

între ele două, dar nu mai avea de ales. 
Se întoarse către Robyn. 
- Te superi dacă întreb cum de s-a întîmplat ca azi să 

remarci că yala lui Zoe fusese schimbată? 
Robyn se încorda. 
- A m observat acest lucru cînd am încercat să-1 las pe 

depanator să intre în apartamentul dumneavoastră. Deşi ar 
trebui să vă informez că pe viitor v-aş fi recunoscătoare dacă 
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m-aţi anunţa de fiecare dată cînd programaţi o reparaţie sau 
o livrare în apartament. în felul ăsta mă pot asigura că nu 
există o suprapunere cu alte reparaţii sau livrări din alte 
apartamente. 

Ethan văzu mîna lui Zoe strîngîndu-se brusc pe mînerul 
genţii de lucru. încheieturile i se albiră. îi aruncă o privire, 
cu ochii strălucitori indicînd alarma. 

El îşi menţinu atenţia asupra lui Robyn Duncan. 
- încerci să ne spui că cineva a încercat să intre în 

apartamentul lui Zoe azi? 
- Exact asta vă spun. Cum ziceam, deşi a fost o reparaţie 

neprogramată, m-am gîndit să vă fac o favoare şi să-1 las să 
intre. Atunci am descoperit că cheia mea de rezervă nu 
descuie yala. 

- Cine era? întrebă Ethan. 
Robyn pufni. 
- Depanatorul de televizoare, desigur. A apărut pe la 

prînz. Trebuie să vă spun că a fost un noroc chior pînă şi 
faptul că m-a găsit în birou. Programul meu e afişat clar pe 
uşă. De obicei închid de la douăsprezece la unu, pentru prînz. 
Dar am fost reţinută de un telefon, ş i . . . 

- Nu am programat nici un depanator azi! spuse Ethan. 
Robyn se opri la jumătatea propoziţiei. Clipi de cîteva 

ori, apoi se reculese. 
- Trebuie să-1 fi programat. Avea un formular corect 

completat, şi tot ce-i trebuia. 
- Aveai de gînd să laşi un străin în apartamentul meu. 

Acum, Zoe fierbea. Ce fel de manager eşti? 
Robyn arboră o expresie complet jignită. 
- Niciodată nu aş lăsa pe cineva neînsoţit în apartamentul 

unui chiriaş. A m stabilit o politică foarte strictă în privinţa 
reparaţiilor şi livrărilor. Dacă chiriaşul nu e acasă, rămîn cu 
depanatorul sau cu persoana care face livrările în apartament 
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tot timpul cît se află acolo. De aceea e absolut necesar ca 
asemenea întîmplări să fie programate în mod corect. 

- Descrie-mi-1 pe acest depanator, spuse Ethan, încercînd 
să-şi menţină tonul calm şi încurajator. N u era un lucru uşor. 

Robyn clipi de cîteva ori. El îşi dădea seama că ea tocmai 
descoperise că ceva nu era deloc în regulă. 

- Păi, arăta ca... un depanator, spuse ea. Avea uniformă 
şi o geantă de scule, şi avea acte. 

- Ce culoare avea părul lui? întrebă Zoe dur. Era înalt 
sau scund? 

- Cîţi ani crezi că avea? întrebă Ethan. 
- Pă ru l? Robyn făcu repede un pas înapo i , căt re 

sanctuarul care era biroul ei. Nu am remarcat. 
- Lung sau scurt? întrebă Ethan. 
- Scurt. Robyn se mai retrase un pas. Faţa începu să i se 

schimonosească. Cred. N u sînt sigură. Purta o şapcă. 
- Ţi-a spus un nume? continuă Ethan. 
- Nu. Robyn înghiţi în sec. Cred că era un nume brodat 

pe uniformă, dar nu am observat exact. Ceva lung. 
- Dar numele companiei? o îmboldi Zoe. 
- N u - m i amintesc! şopti Robyn. Ochii îi străluceau. 
La dracu', avea să plîngă, se gîndi Ethan. Asta nu avea 

să-i ajute. 
- încetişor. încercăm doar să ne dăm seama ce e cu tipul 

ăsta. Se pare că putea f i un spărgător care ştia că sîntem 
plecaţi toată ziua şi a încercat să te fraierească să-1 laşi să 
intre în apartament ca să p o a t ă fura te levizorul sau 
computerul. 

Robyn se albi. 
- Nu aş f i permis niciodată să se întîmple aşa ceva. 
- Te-ai uitat la camionetă? întrebă Ethan, fară mari 

speranţe. 
- Nu, şopti Robyn. 
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- Acum înţelegi de ce prefer să nu las o cheie de rezervă 
în biroul managerului? Zoe se răsuci şi continuă să urce 
scările. Hai, Ethan. A m nevoie să beau ceva. 

- Dacă-ţi aminteşti ceva ce sărea în ochi la depanator, 
vrei, te rog, să-mi spui şi mie, Robyn? 

- De ce? întrebă ea, oarecum absentă. 
- Pentru că aş vrea să-1 găsesc, îi explică Ethan. Vreau 

să-1 î n t r eb de ce mama dracului î n c e r c a să intre în 
apartamentul nostru. 

- Poate că nu se prefăcea, spuse Robyn. Poate că pur şi 
simplu a făcut o greşeală în legătură cu adresa. 

- Nu se ştie niciodată. Ethan o urmă pe Zoe pe scări. 
Dacă era un spărgător, s-ar putea să încerce din nou aceeaşi 
şmecherie cu unul dintre celelalte apartamente mîine, sau 
săptămîna viitoare. La urma urmelor, acum ştie că eşti dispusă 
să-i deschizi uşa. 

Robyn izbucni în lacrimi, se răsuci pe călcîie şi se repezi 
în birou. Uşa se trînti în urma ei. 

Zoe ajunsese pe palier. Se opri şi se întoarse pentru a 
privi uşa închisă a biroului. Faţa îi era umbrită de un senti
ment de vinovăţie. 

- A m fost cam duri cu ea, nu-i aşa? Poate ar trebui să 
mă duc să-i vorbesc. 

- Lasă. Ethan ajunse în capul scărilor şi porni pe hol. 
Merită să se simtă prost. 

- Bănuiesc că da. Ea îl urmă. Ethan? 
- D a ? 
- Te gîndeşti la acelaşi lucru ca şi mine, nu-i aşa? Că 

poate depanatorul de televizoare nu era doar un spărgător 
ordinar? Că era implicat în chestia asta cu Arcadia? 

- Posibilitatea asta mi-a trecut prin cap, da. Aşteptă ca 
ea să descuie uşa. O să-i sun pe Harry şi pe Arcadia, să le 
spun ce s-a întîmplat. 
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în apartament, puse pungile de cumpărături pe masa din 
bucătărie şi luă telefonul. 

- Dacă are legătură cu Arcadia, spuse Zoe, de ce ar 
încerca bărbatul să intre în apartamentul nostru? 

- Poate fiindcă ştie că tu şi Arcadia sînteţi apropiate. 
Poate voia mai multe informaţii despre ea şi s-a gîndit că le 
poate obţine de la cea mai bună prietenă a ei. 

Ea băgă mîna în prima pungă şi scoase ceea ce părea a f i 
o cutie cu lapte. Pe faţă îi trecu o expresie gînditoare. 

- Un bărbat de data asta. Nu o femeie cu pălărie şi cu 
aparat de fotografiat. Dacă Grant Loring e în spatele lucrurilor 
ăstora, se pare că are mai mulţi asistenţi. Cel puţin doi, pînă 
acum. 

- Dacă nu cumva depanatorul de televizoare era Loring 
însuşi, deghizat. 

- Oh, Doamne, nu m-am gîndit la asta. Măcar dacă 
Urechi de Spiriduş i-ar fi putut face o descriere mai bună. 

- Martorul tipic. Nu era atentă. Ethan duse receptorul la 
ureche. De ce ar fi fost? 

Zoe scoase un sunet de dispreţ. 
- Singurul lucru de care îi păsa era faptul că eu nu îi 

respectasem preţioasele reguli. 
O urmări cum deschide uşa frigiderului şi pune cutia pe 

raftul de sus. Eticheta nu părea cunoscută. 
- Ce dracu' e chestia aia? înt rebă el, aş tept înd să 

răspundă Harry. 
- Lapte de soia. Se întoarse să scoată din sacul de 

cumpărături o pungă de plastic plină cu broccoli. Ar trebui 
să-ţi facă bine la colesterol şi la prostată. 

- Chiar aşa? Dintr-o dată, se simţi un pic mai sigur în 
privinţa viitorului. îşi făcea griji pentru colesterolul şi prostata 
lui . Ăsta trebuia să fie un semn bun. 

încă zîmbea pentru sine, cînd Harry răspunse la telefon. 
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JOTai tîrziu, după ce masa fusese strînsă şi vasele puse 
în vechea maşină de spălat, Zoe turnă coniac în două păhărele 
şi le duse în camera de zi. 

Ethan era din nou la telefon, vorbind cu Singleton de 
data asta. Era al cincilea sau al şaselea telefon pe care-1 dădea 
în acea seară. 

Aşeză coniacul pe masă şi îi studie faţa dură, inteligentă. 
Era foarte concentrat, vorbind cu Singleton pe acel ton egal 
şi neutru pe care-1 folosea cînd era la vînătoare. Părea 
străbătut de o energie furioasă, intensă, dar o ţinea complet 
sub control. 

Era uimită de rezistenţa lui . A r fi trebuit să fie deja 
epuizat. Ea cu siguranţă aşa se simţea. Nic i unul dintre ei nu 
dormise deloc, după ce Arcadia şi Harry veniseră la uşă, de 
dimineaţă. Dar, în timp ce ea îşi petrecuse mai toată ziua 
facîndu-şi griji pentru Arcadia şi încercînd să-şi dea seama 
care era locul lui Lindsey Voyle în schemă, el muncise non-
stop. I i trecu prin minte că poate această sarcină epuizantă 
era exact tonicul de care el avea nevoie pentru a-1 distrage 
de la amintirile lui noiembrie. 

- Bun. De acord. Sună-mă dacă mai ai şi altceva. Ethan 
întrerupse convorbirea şi notă ceva pe carnet. Cînd puse pixul 
jos, observă coniacul. Mulţumesc. 

- Cu plăcere. Ea se aşeză pe micuţa canapea din faţa lui 
şi-şi încrucişa picioarele pe perna de lîngă ea. Ce ţi-a spus 
Singleton? 

- Negustorul l-a contactat din nou. Ethan luă coniacul, 
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se lăsă pe spate pe canapea şi-şi întinse picioarele. Spune că 
a descoperit un concurent, care poate fi cel care i-a vîndut 
lui Loring noua identitate. 

- E o veste minunată. Dacă am şti altă identitate a lui 
Loring, ne-ar fi mult mai uşor să-1 găsim. 

- Nu neapărat. Se poate să-şi fi luat o nouă identitate 
falsă cînd a pornit în urmăr i rea Arcadiei. Ethan luă o 
înghiţitură de coniac şi lăsă paharul jos. Dar informaţia nu 
face nici un rău, asta e sigur. 

- La ce te gîndeşti? 
îşi lăsă capul pe spătarul scaunului. 
- Mă gîndesc că noi mergem pe presupunerea că toate 

astea au legătură cu Loring, că el e undeva acolo, aşteptînd 
să pună mîna pe Arcadia. Dar dacă nu asta e ceea ce se 
întîmplă? 

- Tu însuţi ai spus că e cea mai logică posibilitate. 
- Este, deci trebuie să ne păzim de ea. îi întîlni privirea. 

Dar mai sînt şi altele. Răsucea paharul de coniac în palme, 
în legătură cu sentimentul ăla pe care ziceai că l-ai avut la 
Casa de Vis şi în biroul Arcadiei. . . 

Ei i se strînse stomacul. Paharul din mînă îi tremura un 
pic. Cu grijă îl puse pe măsuţa de cafea. 

- Ce vrei să spun, Ethan? Că mi-am închipuit, orice voi 
fi simţit în locurile alea? 

- Nu. El sorbi puţin coniac. Nu, dacă tu nu crezi că ţi-ai 
imaginat. 

- Nu cred, spuse ea încordată. 
- Te cred. Nu ştii ce era ceea ce te-a deranjat în bibliotecă 

sau la galerie, dar nu pun la îndoială... intuiţia ta. 
Ea nu spuse nimic. Era prea obosită să se mai certe asupra 

faptului dacă era sau nu medium. O ceartă era ultimul lucru 
de care avea nevoie oricare dintre ei în acea seară. 

O vreme, nu vorbi nici unul. îşi beau coniacul, lăsînd 
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l iniştea să se aşeze în j u ru l lor. Zoe căută să schimbe 
subiectul, şi îşi aminti de ceea ce vorbeau cînd îi întrerupsese 
Robyn Duncan cu povestea ei despre falsul depanator TV. 

- încă nu-mi vine să cred că Nelson Radnor a încercat 
să te angajeze să-i urmăreşti nevasta, spuse ea. Are o firmă 
întreagă de detectivi. 

- Nu a vrut să angajeze pe nimeni din personalul lui , 
pentru că asta ar f i declanşat o grămadă de bîrfe în interiorul 
firmei. 

- Da, îmi dau seama că ar f i un pic jenant ca personalul 
lui să pălăvrăgească despre aventura nevestei lui . Oftă. Dacă 
stai să te gîndeşti, nu e un pic ciudat să vrea să angajeze pe 
cineva, oricine ar f i acela, să o urmărească? Adică, e soţia 
lui şi el e un detectiv cu experienţă. De ce nu-şi face singur 
treaba? De ce să implice pe altcineva într-o situaţie atît de 
personală? 

Ethan îşi studia coniacul. 
- Vrea răspunsul, spuse el în cele din urmă. Dar asta nu 

înseamnă neapărat că vrea să-şi urmărească soţia ieşind dintr-o 
cameră de motel cu un alt bărbat. Ar f i . . . Ezită. Un lucru 
penibil pentru orice bărbat. 

Ea simţi curenţii slabi ce îl străbăteau şi se gîndi la cele 
trei căsnicii anterioare. Erau şanse reale ca una sau două 
dintre acele căsnicii eşuate spectaculos să f i implicat faptul 
că cineva îşi făcuse de cap. Dar acela nu a fost Ethan, era 
sigură de asta. 

Pentru un bărbat căsător i t de patru or i , Ethan era 
surprinzător de demodat cînd era vorba de onoare, implicare 
şi fidelitate. 

- Dacă situaţia ar fi inversată, spuse ea foarte încet, unei 
femei i-ar f i la fel de greu să-şi vadă soţul ieşind dintr-o 
cameră de motel cu o altă femeie. 

- Dar unii oameni au nevoie de răspunsuri. Ethan puse 
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jos paharul gol de coniac. Aşa că se duc la detectivii 
particulari pentru a le obţine. 

- Nu cred că tu te-ai duce la altcineva. Dacă ar trebui să 
ştii adevărul, tu l-ai găsi de unul singur. Nu ai angaja pe 
altcineva să facă treburile murdare în locul tău. 

- Nu, fu el de acord. Nu aş angaja pe nimeni altcineva, 
în răspunsul lui simplu se afla ceva tăios şi întunecat. 

Nu putea identifica sentimentul, dar, orice va fi fiind, o 
îngrijora. Despre ce era vorba? 

Trecură cîteva secunde de linişte grea şi apoi un posibil 
răspuns o lovi cu asemenea putere, că scuipă o înghiţitură 
de coniac. 

- Ethan? 
- D a ? 
- Nu sugerezi ceea ce cred eu că sugerezi, nu-i aşa? 

Nu... Se opri, buzele nevrînd să se desprindă pentru a articula 
cuvintele acelea de necrezut. Cu un efort, deschise gura, 
hotărîtă să pună acest lucru pe tapet. Nu sugerezi că tu crezi 
că am o legătură cu altineva, aşa-i? 

La început întrebarea păru să-1 uimească, de parcă ea 
tocmai îi ceruse să-i explice originea Universului într-o 
propoziţie simplă. Cînd îşi reveni, privirea lui era calmă şi 
fixă. 

- Nu, spuse el. 
Era un „nu" foarte plat, fără echivoc, hotărî ea. 
- Ei , asta e o uşurare! Ea ridică paharul şi sorbi o 

înghiţitură reconfortantă de coniac. Pentru un minut, am 
crezut că vizita pe care ţi-a facut-o Radnor azi ţi-a băgat 
nişte idei în cap. 

- Nu m-ai înşela. 
Ea era impresionată de certitudinea profundă din vocea lui. 
- Şi tu nu m-ai înşela pe mine. Ceva în comun, hmm? 
- Da, cu siguranţă măcar asta avem în comun. 
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Ei îi tresări inima pentru a doua oară în cinci minute. Acum 
ce mai era? Se simţea de parcă era într-un soi de carusel 
invizibil . 

îşi drese vocea. 
- Standardele similare de moralitate sînt vitale pentru 

succesul pe termen lung al unei relaţii. Mamă!!! Suna ca o 
pagină dintr-o carte de psihologie populară a relaţiilor. Cele 
zece reguli simple ale doctoriţei Zoe pentru o căsnicie 
minunată. 

în ochii lui Ethan luci pentru o fracţiune de secundă o 
urmă de umor negru. 

- Mă crezi sau nu, mi-am dat seama şi singur de asta. 
Era destul. 
- Ethan, ce se întîmplă aici? Te porţi ciudat. 
- îmi pare rău. Se scarpină la ceafa. A fost o zi lungă. 
- A m stabilit că nu crezi că te înşel. Aşadar, ce te 

preocupă? îmi dau seama că e ceva ce are de-a face cu noi 
doi, nu cu ce i s-a întîmplat fratelui tău sau ce se petrece cu 
Arcadia. Vorbeşte-mi. 

El o privi fix. 
- Uneori, un bărbat nu vrea să audă răspunsurile la 

întrebările pe care şi le pune. 
- întreabă-mă, Ethan, te rog. Nu-mi place necunoscutul, 

nu atunci cînd implică relaţia noastră. 
O clipă, ea crezu că o va refuza. 
- Bine, zise el. Mă întreb dacă regreţi căsătoria noastră. 
- Ce? 
- Mă gîndesc că poate ai senzaţia că trebuie să te ţii de 

ea doar pentru că eu te-am convins să-mi promiţi că o să-i 
dai o şansă . Eşt i unul dintre acei oameni care-ş i ţ in 
promisiunile. 

Uluită, nu reuşea decît să se holbeze la el. Era absolut 
ultimul lucru pe care se aştepta să-1 audă din gura lui . 
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- De unde ţi-a venit ideea că aş avea îndoieli? şopti ea. 
- Din felul în care uneori pari să te retragi în tine şi te 

depărtezi de mine. O privi , cu faţa împietrită. O faci din ce 
în ce mai des în ultima vreme. Mai ales cînd vorbim despre 
ceea ce simţi tu cînd intri în anumite camere. 

- Ethan. Se opri. Nu avea nici cea mai vagă idee cum să 
rezolve problema asta. El avea dreptate, era din ce în ce mai 
frustrată de refuzul lui de a accepta faptul că e medium. 

Dar ce drept avea ea să-1 forţeze să accepte o pretenţie 
pe care marea majoritate a oamenilor raţionali şi inteligenţi 
ar f i tratat-o ca pe un soi grav de autoînşelare, în cel mai bun 
caz, şi în mod deliberat frauduloasă, în cel mai rău? 

- A m senzaţia că dacă nu cred că ai avea un fel de al 
şaselea simţ, nu vei reuşi să mă tolerezi ca soţ, spuse Ethan 
calm. A m dreptate? 

O străbătu o panică ciudată. Nu era nici timpul, nici locul 
pentru această conversaţie. Aveau alte probleme în acel 
moment. 

Bun, deci am sperat să amin o vreme. Cum ar fi la infinit. 
Dă-mă în judecată. Nu vreau să-l pierd pe bărbatul ăsta. îl 
iubesc. 

Dar Ethan nu era genul de tip care să străbată viaţa 
amînînd inevitabilul. 

Se trase în sus şi-şi înlănţui genunchii cu braţele. Trebui 
să înghită de două ori înainte să poată vorbi. 

- Mă tem că dacă în cele din urmă nu vei învăţa să accepţi 
acea parte a naturii mele, spuse ea încet, nu vei putea trăi cu 
mine. Nu ca soţ, în orice caz. Poate că am reuşi să f im amanţi 
şi să ne descurcăm. Dar căsătoria e altceva. 

- Altceva? 
Conştientiza o durere slabă în zona inimii . Cînd privi în 

jos, văzu că avea degetele aşa de strîns încrucişate, că 
încheieturile i se albiseră. 
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- Ethan, deja am fost implicată într-o căsnicie în care a 
trebuit să ascund adevărul despre mine însămi. L-am iubit 
foarte mult pe Preston, dar ştiam că nu ar fi putut niciodată 
să suporte ideea că era posibil să fiu cu adevărat medium. 
S-ar fi temut pentru sănătatea mea mentală. Probabil ar fi 
încercat să mă ducă la nenumăraţi doctori. Presiunea asupra 
căsniciei noastre ar fi fost de nesuportat. 

- Aşa că nu i-ai spus niciodată? 
Ea clătină scurt din cap. 
- N-am vrut să-1 împovărez cu asta, fiindcă ştiam ce ar 

fi însemnat pentru el. Ce ar fi însemnat pentru noi. Dar m-a 
costat enorm să mă prefac că eram... normală. Mai tîrziu, 
după ce el a murit, mă trezeam în timpul orelor acelora cu 
adevărat în tunecate dintre miezul nopţi i şi zori , şi mă 
întrebam dacă... dacă... închise ochii în timp ce lacrimile 
izbucneau. 

- Te întrebai, dacă Preston ar fi trăit, ar fi supravieţuit 
căsnicia voastră în faţa adevărului despre tine? 

Ea încuviinţă din cap. Lacrimile i se scurgeau pe sub 
pleoape. La naiba, la naiba, la naiba, se gîndi. Nu acum. 
Ultimul lucru pe care voia să-1 facă era să se dizolve într-o 
băltoacă. Nu era momentul pentru o mare scenă emoţionantă. 

Iritată, îşi descleştă degetele şi-şi şterse lacrimile de pe 
obraji cu dosul palmelor. Respiră. Poartă-te normal. Nu poţi 
face asta. Te-ai prefăcut toată viaţa. 

Dar nu voia să fie obligată să se prefacă în nici o privinţă 
cu Ethan. 

Cînd reuşi să-şi recapete o urmă de control asupra ei 
însăşi, deschise ochii şi-1 văzu pe Ethan privind-o cu o 
intensitate enigmatică. 

- Şi te simţi vinovată, termină el în locul ei. 
- Mai devreme sau mai tîrziu, cred că aş fi fost nevoită 

să-i spun lui Preston adevărul, recunoscu ea. Nu cred că e 
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genul de secret pe care să poţi să-1 ţii la nesfîrşit. Nu într-o 
căsnicie. 

Ethan se ridică în picioare. Dintr-un pas fu lîngă ea, se 
aplecă şi o cuprinse pe după umeri. 

- în caz că n-ai remarcat, există o diferenţă cu adevărat 
majoră între căsnicia asta şi cea pe care ai avut-o cu Preston. 
O trase în picioare în faţa lui . Faptul că tu te crezi medium 
nu e un secret aici, îţi aminteşti? 

- Ştiu, dar în fond e acelaşi lucru, pentru că tu nu mă 
crezi. 

- Nu, nu e deloc acelaşi lucru. îmi dau seama că tu eşti 
convinsă că eşti medium. Eu cred că din întîmplare eşti al 
naibii de intuitivă, în comparaţie cu oamenii normali. Dar, 
indiferent de interpretarea pe care o dă fiecare dintre noi 
abilităţilor tale, să clarificăm o treabă. Nu cred că ai nevoie 
de un doctor. Nu eşti nebună. 

- Ethan... 
El o sărută, repede şi puternic, ştergîndu-i argumentele 

de pe buze. Cînd se opri, ea era fară suflare. 
- A i trăit nişte experienţe extrem de neplăcute din cauza 

acestei intuiţii, spuse el calm. Deci crezi că nu eşti normală. 
Ea îşi încleşta mîinile de trupul lui . 
- E adevărat. Nu sînt normală. 
- Ei bine, la dracu', nici eu. Ţi-am spus odată că eram 

exact opusul fratelui meu Drew. El făcea totul cum trebuia. 
Satisfăcea şi depăşea toate aşteptările. A urmat o traiectorie 
verticală, de la grădiniţă pînă la director şi preşedinte al 
consiliului de administraţie al unei corporaţii importante. Pe 
drum, şi-a găsit t imp pentru o căsnicie bună şi doi f i i 
minunaţi. 

Dar Drew era cel care fusese ucis cu sînge rece, îşi aminti 
ea, lăsîndu-1 pe Ethan să adune resturile vieţii fratelui său şi 
să caute o dreptate rece într-un Univers fară sentimente. 
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- înţeleg ce încerci să faci cu asta, şopti ea. Dar nu e 
necesar. 

- Eu, eu am greşit cu totul, continuă el dur. Sînt un tip 
care a renunţat la facultate, cu trei căsnicii eşuate şi un 
faliment de mai multe milioane de dolari. Şi astea sînt doar 
cîteva dintre atracţii. Adevărul e că viaţa mea e o istorie a 
ratării. 

- încetează. Aprinsă, ea îl apucă de încheieturi. Nu spune 
asta. Nu eşti un ratat. 

- Şi nu cred că eşti nebună. îi luă faţa între palme. 
- Ethan? 
- Te vreau mai mult decît am dorit vreodată ceva sau pe 

cineva în viaţa mea. 
înainte să poată răspunde, el o săruta din nou. De data 

asta nu încerca să-i închidă gura. Sărutul ăsta avea legătură 
cu o nevoie imper ioasă , e lementară . Foamea goală şi 
puternică radia din el în valuri ameţitoare, care o înfaşurau. 

Deznădejdea şi disperarea pe care le simţise cu o secundă 
mai devreme se vaporizară în focul atoatecuprinzător al 
pasiunii. Dorinţa ce scînteia între ei nu avea să le rezolve 
toate problemele, îşi dădu ea seama, dar era un medicament 
puternic. î l puteau folosi pentru a î n l ă tu r a o vreme 
nesiguranţa şi necunoscutele. 

îşi puse braţele în jurul gîtului lu i , înverşunîndu-se o 
dată cu el în sărut. 

El îi luă capul în palmă şi îi explora gîtul cu gura, lăsînd-o 
să-i simtă tăişul dinţilor. Jucînd rolul amantului periculos, 
medita ea. Nu, nu jucînd rolul. Sub suprafaţă era o urmă a 
prădătorului real. 

Era o senzaţie incredibil de erotică pentru că ea ştia că 
vînătorul din el era numai al ei. Putea avea încredere în el 
cum nu mai avusese încredere în nimeni, niciodată. 

îşi strecură mîinile pe sub tricoul lui negru şi-şi înfipse 

210 



unghiile în pieptul musculos. El inspiră cu putere şi apoi 
expiră într-un geamăt pătimaş, nefacînd nici un secret din 
dorinţa ce-1 cuprinsese. 

Camera se învîrtea în jurul ei. Cînd lumea se opri din 
nou, îşi dădu seama că era întinsă pe spate, pe covor. Ethan 
era deasupra ei. Cu mîna liberă, îi desfăcu bluza şi sutienul. 
Apoi trecu la pantaloni, trăgîndu-i de pe ea împreună cu 
chiloţii. Hainele fîlfîiră şi apoi dispărură în umbră. 

îşi puse un picior între ale ei şi-1 împinse voit înainte, 
desfacîndu-i coapsele pînă ce genunchiul lui o apăsă ferm. 
Era deja udă; ştia că el simţea umezeala prin materialul 
pantalonilor. 

îşi mişcă palmele de-a lungul coastelor, pe sub tricoul 
lui . El se aplecă şi-i luă un sfîrc în gură. Apoi o descoperi cu 
degetele. 

Mişcarea delicioasă a mîinii lui şi a buzelor care îi alintau 
sînul erau aproape de nesuportat. 

O străbătea o dorinţă intensă şi un simţămînt lasciv de 
abandon. Cu Ethan putea f i ea însăşi. N u numai că reuşeau 
să se certe în privinţa faptului că era medium; cu el devenea 
îndrăzneaţă şi scandalos de sexy. Era un aspect al naturii ei, 
despre care nici nu bănuia că existase înaintea lui . 

îşi dădu seama că se gîndea la viaţa ei sexuală ca fiind 
împărţită în două etape: înainte de Ethan şi după Ethan. 

înainte de Ethan, sexul fusese o experienţă plăcută, de 
obicei îmbucurătoare, dar nu una deosebit de necesară. 
Experienţa sexuală de după Ethan, însă, schimbase toate 
definiţiile ei, care rezistaseră atîta t imp, despre ceea ce 
însemna sex adevărat. Sexul de după Ethan era fierbinte, 
intens, stimulant. 

Experienţa sexului de după Ethan o învăţase că, de fapt, 
era surprinzător de pasională. Iar acea latură a ei era mult 
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mai uimitoare şi infinit mai ciudată şi minunată decît cea de 
medium, pe care o luase ca atare toată viaţa. 

Ethan îşi strecură două degete în interiorul ei. Tremură, 
cu corpul crispat. îi acoperi gura cu a lui . Ea întinse mîna, îl 
descheie la pantaloni şi îi încercui erecţia puternică. 

- Te vreau în mine. încercă să-1 ghideze cu mîna ei. 
Exact. Acum. 

- Nu încă, spuse el cu gura lipită de gîtul ei. Mai întîi 
vreau să-mi arăţi cît de repede şi cît de tare vrei. 

Ea îi zîmbi blînd, simţindu-se infinit de seducătoare şi 
misterioasă în braţele lui . 

- Ah , păi tocmai asta e. Cîteodată îmi place încet şi uşor. 
Ochii lui străluciră în noapte. 
- Sînt adaptabil. 
Ea se arcui înspre degetele care o invadau, hotărîtă să 

aibă lucrul după care tînjea. Se mişca la nesfîrşit, arcuindu-se 
şi contractîndu-se, iar o senzaţie de explozie îi invada partea 
de jos a trupului. Şi, în tot acest timp, apăsarea degetelor lui 
nu înceta deloc. 

Cînd nu mai putu suporta, îl încercui cu picioarele şi-şi 
l ipi coapsele de corpul lui . Simţea cum el îşi pierde controlul. 

îi şoptea cuvinte sexy, provocatoare, care o aduseră la 
limită. 

Era de ajuns. 
îl împinse, acum absolut hotărîtă. El se lăsă de bunăvoie 

pe spate, cu ochii strălucindu-i de aşteptare şi plăcere. Se 
lăsă încet pe el. 

Ethan îşi l ipi palmele pe fesele ei şi zvîcni înainte, adînc 
şi puternic. Prima lovitură o sfarîmă. Eliberarea se dezlănţui 
în valuri. 

-Zoe! 
Degetele lui se strînseră în ju ru l ei. Tot corpul i se 

încorda. Apoi uitarea îi copleşi pe amîndoi. 
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Mult timp mai tîrziu, se duseră în dormitor. Ea nu avea 
energia să-şi pună o cămaşă de noapte. Se ghemui sub pături. 
Ethan se lungi lîngă ea în pat şi o strînse tare în braţe. 

îl simţi alunecînd în somn aproape imediat, leacul lui 
favorit contra insomniei arătîndu-şi încă o dată magia. 

Dar tonicul nu se dovedi la fel de eficient pentru ea. 
Oricît era de epuizată, stătu trează mult timp, gîndindu-se la 
trecut şi la prezent. 

Nu se rezolvase nimic în acea seară. Ethan tot nu credea 
că e medium. Dar, era şi o parte pozitivă, nu o credea nebună 
doar fiindcă era convinsă că posedă un al şaselea simţ. 

Nu doar sexul era diferit în privinţa lui Ethan. Totul era 
diferit. 

Se cuibări mai aproape de el, savurînd încrederea pe care 
i-o transmitea trupul lui . 

După o vreme, dormea. 
A fost o noapte bună. Nu a visat. 

® a ora şase şi jumătate, în dimineaţa următoare, ea turnă 
laptele de soia peste o porţie uriaşă de musli şi puse castronul 
în faţa lui Ethan. El nu-şi desprinse privirea din carneţelul 
pe care-1 deschisese pe masă. Se aşeză în faţa lui , dozîndu-i 
vitaminele zilnice. 

- Care e planul A astăzi? 
- La fel ca şi ieri. Continuăm săpăturile. 
Ea deşurubă capacul flaconului de calciu. 
- A m o idee. 
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- Da? Luă lingura, încă atent la notiţe. 
- Lindsey Voyle încă mai e o mică întrebare în cazul 

ăsta, nu? 
Lingura lui se opri deasupra castronului cu musli. Ridică 

privirea, îngrijorat acum. 
- Ţ i - a m spus, am ver i f ica t -o în toate modur i le 

imaginabile, iubito. E curată. Nu există absolut nimic care 
s-o lege de Grant Loring sau de lista Arcadiei cu oameni 
care erau duşmani ai lui Loring sau asociaţi cunoscuţi. 

Tonul lui calm, rezonabil, o irită. Dacă mariajul ăsta avea 
să funcţioneze, el trebuia să-şi dea seama că o noapte de sex 
nu era suficientă pentru a o face să renunţe la propriile teorii. 

- Intuiţia mea psihică a remarcat ceva în două locuri 
diferite în care Lindsey Voyle fusese recent. Nu cred că e o 
coincidenţă. Ştia că părea încăpăţînată, probabil de-a dreptul 
ca un catîr, dar nu avea de gînd să lase lucrul ăsta deoparte. 

- Intuiţie psihică, ha? Aşa te-ai hotărît s-o numeşti? 
- Acum cîteva minute, în timp ce pregăteam micul dejun, 

mi-a trecut prin minte că expresia asta acoperă totul. E un 
compromis. 

- A-ha. Oricum, orice-ar f i , nu cred că va fi de mare 
ajutor în cazul ăsta. N-am găsit nici un blestemat de lucru 
care s-o lege pe Voyle de chestia asta cu Arcadia. 

- Ştiu. Dar poate pot descoperi eu ceva. 
- Aveam o presimţire că eşti pe cale să spui asta. 
Ea zîmbi foarte dulce. 
- Hei, poate eşti un pic medium, la urma urmelor. 
- N u . 
- Nu, nu eşti medium? 
El se uită într-o parte, â la Wyatt Earp. Părea periculos. 
- Nu, nu o să faci orice ar f i ceea ce te gîndeşti să faci la 

locuinţa lui Lindsey Voyle. 
- Plănuiesc doar să arunc o privire. 
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- N u . 
- Ar f i uşor să intru în mod legal. E una dintre clientele 

obişnuite ale Arcadiei. Pun pariu că Arcadia mi-ar putea oferi 
un motiv de a-i vizita casa. O să... o să-mi pun simţurile un 
pic la lucru pe acolo. Nu-mi asum nici un risc. 

- Nu cred asta deloc. 
Ea luă puţin din cereale. 
- Sînt foarte serios, Zoe. Eu conduc investigaţia asta. 

Ceea ce înseamnă că facem lucrurile în felul meu. A i 
priceput? 

- Ţi-ai pus vreodată problema că ai putea avea nişte 
necazuri din cauza nevoii de control? întrebă ea. 

- A m , dar asta nu mă îngrijorează deloc. îmi place să 
controlez. înfipse lingura în cereale şi băgă în gură o cantitate 
măricică. începu să mestece, apoi se opri brusc. Se holba la 
musli cu o expresie neîncrezătoare. 

- Ce dracu'? spuse. 
- Probabil laptele de soia, zise ea. Cred că poate fi un 

gust dobîndit. 
El termină foarte repede de mestecat, înghiţi cu noduri 

şi înşfacă paharul cu suc de portocale. Goli jumătate din 
conţinut dintr-o singură înghiţitură. 

Cînd lăsă paharul jos, în cele din urmă, studie lichidul 
din bolul cu cereale de parcă ar fi fost o formă de viaţă 
extraterestră. 

- îmi face bine la colesterol şi la prostată, ziceai? 
- A m citit asta într-un articol din ziar. 
El lovi cu lingura în cereale. 
- Nu poţi crede tot ce citeşti în ziare, ştii. 
- Măcar încearcă pentru cîteva zile, insistă ea. Dacă nu 

începe să-ţi placă, putem trece la lapte normal. 
El mai luă o lingură plină. 
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- Nu sînt foarte preocupat de colesterol, dar, la dracu', 
orice pentru prostata mea. 

Cînd coborî, la puţin timp după ora opt, Robyn Duncan 
o aştepta. 

- Bună dimineaţa, Zoe, spuse ea, din nou ciripind. Te 
superi dacă v i i puţin în biroul meu? 

- Scuză-mă. Zoe strînse foarte tare mînerul genţii de 
culoarea oului de raţă şi-şi continuă drumul către uşă. A m o 
întîlnire. 

- Durează numai un minut, spuse Robyn repede în 
spatele ei. E foarte important. 

- Chiar nu am timp. 
Tonul lui Robyn deveni prevestitor de rele. 
- Mă tem că am avut nişte plîngeri. 
Zoe se opri chiar în faţa uşii. Se întoarse încet. 
- Ce fel de plîngeri? 
Robyn îşi drese vocea: 
- Domnul Hooper m-a sunat azi-noapte şi mi s-a plîns 

că fusese trezit de nişte bufnituri de deasupra. Locuieşte la 1 B, 
apartamentul de sub voi, ştii. 

- Ştiu foarte bine unde locuieşte Hooper. 
- A zis că la început a crezut că era un intrus. Apoi a 

ajuns la concluzia că dumneavoastră şi domnul Truax mutaţi 
mobila prin casă. în cele din urmă a conchis că aveau loc 
activităţi de o natură, hmm, intimă. 

- înţeleg. Hooper şi-a dat seama, nu-i aşa? 
- Era destul de şocat, zise Robyn. Voia să fac imediat 

ceva în privinţa asta, ca să poată dormi puţin. Dar nu am 
vrut să vă deranjez la acea oră, aşa că i-am spus că vorbim 
dimineaţă. 

Asta era. Ce să mai zici de loialitatea vecinilor! 
- Hooper are mult tupeu, să mă toarne pentru cîteva 

bufnituri în mijlocul nopţii. 
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- Fiind un chiriaş în regulă, are toate drepturile la un 
mediu fară poluare fonică. 

- La dracu' cu drepturile lui Hooper. în caz că nu ţi-ai 
dat seama pînă acum, el e cel care nu pliază cutiile de carton 
înainte de a le arunca în containerul din spate. 

Gura lui Robyn se deschise de uluire. 
- Sînteţi sigură? întrebă. Etichetele cu adresele fuseseră 

îndepărtate de pe cartoanele nepliate, aşa că nu am putut să 
identific persoana care le aruncase la container. Dar e greu 
de crezut că a fost domnul Hooper. E un chiriaş aşa de curat 
şi ordonat. îşi plăteşte întotdeauna chiria la timp. N-am avut 
niciodată vreo plîngere împotriva lui . 

Zoe se simţea deja vinovată. Nu trebuie să-ţi torni vecinii, 
îşi reaminti sieşi. în privinţa genului ăsta de lucruri existau 
reguli. 

- îh, poate că nu a fost el, bîigui. Adică, am crezut că 
erau cartoanele lui de la computer, dar presupun că ar fi putut 
fi şi ale altcuiva. 

Robyn se îndreptă şi îşi trase umerii înapoi. 
- Voi vorbi imediat cu domnul Hooper, pentru a clarifica 

situaţia. 
Ce mai încolo şi încoace, răul era făcut, se gîndi Zoe. 
- Aşa să faci. Se răsuci pe călcîie şi deschise uşa. Şi 

spune-i că nu l-aş f i dat în gît dacă nu mă turna el primul. 
- Pentru numele lui Dumnezeu, vorbiţi de parcă locul 

ăsta ar f i o închisoare. 
- Completă, cu gardian personal. 
- V-am explicat de nenumărate ori că încerc doar... 
- Să-ţi faci treaba. Da, ai amintit asta de cîteva ori. 
- Regulile există pentru a face Casa de Oro un loc mai 

plăcut pentru toţi chiriaşii... 
Zoe ieşi, asigurîndu-se că uşa se închide cît mai zgomotos 

cu putinţă în urma ei. 



Probabil mîine avea să apară o nouă regulă, împotriva 
trîntitului uşii. 

Puţin după ora nouă, telefonul lui Ethan sună. Ridică 
receptorul. 

- Agenţia de Investigaţii Truax. 
- încerc să iau legătura cu Ethan Truax. E important. 
- Eu sînt. 
- Bun. Numele meu e Branch. Lucrez la Hul i Painting. 

Şeful meu a făcut nişte lucrări de subcontractare pentru 
Treacher. M-am întîlnit cu dumneavoastră ieri, cînd aţi trecut 
pe acolo cu soţia. Lăsam nişte echipamente. 

Ethan se gîndi la zugravul culturist pe care îl întîlnise 
împreună cu Zoe. 

- îmi amintesc. 
- Uite ce e, îmi pare rău să vă spun asta, dar se pare că 

aveţi o situaţie aici, la casă. 
Problemele legate de designul de interioare erau în partea 

cea mai de jos a listei lui cu ceea ce avea de făcut în acea zi , 
hotărî Ethan. Un bărbat trebuia să dea prioritate anumitor 
lucruri. 

- Soţia mea se ocupă de decoraţiuni, spuse el. Dacă ai 
întrebări, poţi să o suni pe ea. 

- Nu e chiar o întrebare, spuse Branch. E mai degrabă o 
problemă. 

- Ce fel de problemă? 
- A m trecut pe aici să iau pulverizatorul pe care l-am 

lăsat în ziua aia. Treacher i-a spus şefului meu că echipa lui 
trebuia să-1 folosească la altă locaţie de lucru. 

Zoe nu avea să fie fericită să audă că Treacher recupera 
pulverizatorul înainte chiar de a-1 folosi. 

- Ce e cu el? întrebă Ethan nerăbdător. 
- A m băgat cheia în uşa de la casa dumneavoastră şi am 
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descoperit că era descuiată. La început m-am gîndit că poate 
şeful meu trimisese pe altcineva să ia pulverizatorul, şi tipul 
uitase să închidă uşa la plecare. 

Ethan se ridică încet în picioare, cu o senzaţie de rece în 
stomac. 

- Treci la subiect, Branch. 
- Păi, nu sînt sigur de asta, pentru că totul e acoperit 

pentru protecţie, şi nu-mi dau seama dacă lipseşte ceva din 
lucrurile dumneavoastră, dar cred că e posibil să fi intrat 
cineva prin efracţie. 

- Unde eşti, Branch? 
- Stau în camionetă, în faţa uşii de la intrare. 
- Nu te întoarce înăuntru. 
- Deja am fost şi am aruncat o privire pe acolo. Cum vă 

spuneam, la început nu mi-am dat seama că ceva nu era în 
regulă. Dar nu aveţi de ce să vă faceţi gri j i . Oricine va fi fost 
aici, a plecat de mult. 

- Rămîi afară şi nu atinge nimic. 
- Bine. Uite ce e, nu sînt sigur că a fost o spargere. Poate 

cineva a uitat să încuie. 
- Ajung acolo în cincisprezece minute. 
- Sigur. Stau pe aici pînă ajungeţi. 
- Mulţumesc. Apreciez asta. 
Ethan întrerupse legătura şi se îndreptă către uşă. La baza 

scărilor, se opri la Single-Minded Books. 
- Mă duc la Nightwinds, îi spuse lui Singleton. M-a sunat 

unul dintre zugravi. Crede că a intrat cineva acolo, dar nu e 
sigur. 

Singleton îi aruncă prin ochelari o privire pl ină de 
curiozitate. 

- A i nevoie de companie? 
- Nu, mă descurc. Probabil nu e nimic, dar ar fi mai 

bine să verific. Ocupă-te în continuare de Loring. Dacă ai 
ceva nou, sună-mă. 
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- în regulă. 
Ethan ieşi, străbătu repede veranda din cărămizi către 

locul în care era parcat SUV-ul şi se urcă la volan. Probabil 
copii, îşi spunea. Mulţumesc lui Dumnezeu că am acoperit 
piscina. 

Ajunse la uşa de la intrare de la Nightwinds în mai puţin 
de cincisprezece minute şi parcă în spatele camionetei. Nic i 
urmă de Branch. 

Uşa de la intrare era larg deschisă. Urcă treptele şi aruncă 
o privire pe hol. Branch avea dreptate, nu se vedea nici un 
semn evident al vreunei spargeri. Husele de protecţie nu 
păreau a fi deranjate. 

-Branch? 
- în spate, lîngă piscină, strigă Branch de undeva din 

depărtare, după camera cea mare. A m găsit două cutii goale 
de bere. 

Minunat. Toată lumea putea fi detectiv amator. 
Ethan intră pe hol şi apoi traversă camera. Uşile duble 

erau deschise. Branch era afară, stînd în picioare lîngă 
piscină. 

Ce nu e în regulă cu imaginea asta? 
Apele albastre şi cristaline ale piscinei străluceau în lu

mina soarelui. 
Bun, asta era problema numărul unu, se gîndi Ethan. 

Acoperise piscina, ca măsură de precauţie, înainte de a preda 
casa zugravilor. Dar acum foaia greoaie de cort zăcea 
aruncată pe alee. 

Branch era lîngă capătul adînc al piscinei. Era îmbrăcat 
într-o salopetă albă apretată şi purta şap£& cu cozoroc ca şi 
în ziua precedentă. Umerii lui masivi şi musculoşi erau uşor 
aduşi în faţă. în uriaşul lui pumn drept era un trafalet cu 
mîner lung. 
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Nici măcar o pată de vopsea pe salopeta aia, se gîndi 
Ethan. îngheţă. 

Mai aruncă o privire scenei. 
Şezlongurile şi scaunele de plajă roz se aflau în poziţia 

lor obişnuită, în umbra acoperişului mare. Uşa micii case în 
care erau adăpostite echipamentele şi mecanismul piscinei 
era închisă. 

Branch îl privea peste apa agitată, cu gura deformată 
într-o grimasă plină de milă. 

- Credeam că o să aştepţi în camionetă, spuse Ethan. 
- M-am gîndit că nu fac nici un rău dacă verific pe aici. 

Se pare că au fost doar nişte copii care s-au furişat să facă o 
baie. 

Ridicătura de ciment roz care mărginea piscina era 
uscată, cu excepţia unui singur loc. Ethan studie zona umedă, 
îndreptîndu-se încet către Branch. 

Se opri la un metru distanţă. 
- Nu cred că au fost copii. 
Se gîndea la arma pe care o lăsase încuiată în biroul lui . 

Poate că nu era una dintre cele mai inteligente mişcări. Privi 
mîinile lui Branch. Vestea bună era că le putea vedea pe 
amîndouă. 

La picioarele lu i Ethan, apele piscinei unduiau şi 
zvîcneau. Atmosfera era de o claritate cristalină, aproape 
dureroasă. Nu era prima dată cînd experimenta genul acesta 
de hiperrealitate: sentimentul că, dacă cineva ar f i vorbit prea 
tare sau s-ar fi mişcat prea brusc, bula magică avea să se 
spargă. 

Degetele lui Branch se strînseră pe mînerul trafaletului. 
- îmi pare rău pentru alarma falsă. 
- Care e locul tău în chestia asta, Branch? 
Fiecare muşchi din corpul masiv al bărbatului zvîcni şi 

deveni rigid. Ethan era surprins că salopeta nu se desface la 
încheieturi. 
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Branch îl privi furios, surprins de întrebare. 
- Despre ce vorbiţi? 
- Lucrezi pentru Loring? 
La auzul numelui, nu se produse nici o tresărire. 
- N u cunosc pe nimeni cu numele de Loring. V-am spus, 

lucrez cu Hul i , unul dintre subcontractorii lui Treacher. 
- Ce-ai zice să-1 sunăm pe Hul i şi să verificăm asta? 
Branch zvîcni înainte fară nici un avertisment. Trecerea 

de la nemişcarea completă la mişcarea violentă fu aşa de 
rapidă, că Ethan îşi dădu seama că omul avea pregătire de 
luptă corp la corp. 

Branch răsuci mînerul lung într-un arc ce era menit să 
se întîlnească cu mijlocul trupului lui Ethan. 

Dar Ethan văzuse încordarea de avertisment a muşchilor 
de la încheietura lui Branch cu o fracţiune de secundă înainte 
ca mînerul să se mişte. Se ghemui la pămînt, lovindu-se tare 
de cimentul roz. O secundă mai tîrziu, mînerul de lemn tăie 
aerul în locul unde stătuse el. 

Dacă l-ar fi atins, se gîndi Ethan, mînerul de lemn l-ar fi 
aruncat în piscină. 

Aşteptîndu-se la impactul cu coastele lui Ethan, Branch 
îşi pierdu echilibrul atunci cînd mînerul nu întîlni nimic solid 
în faţa lui . Se clătină uşor, dar îşi reveni aproape imediat, 
alunecînd pe beton cu agilitatea unui balerin. 

Ethan nici măcar nu încercă să se ridice. Se rostogoli de 
două ori, sperînd să se lovească de picioarele lui Branch. 

Branch sări peste el, aterizînd greu pe partea cealaltă. 
Răsucindu-se, ridică trafaletul pentru a lovi din nou. 

Ethan ridică mîinile şi se mai răsuci o dată. Peria îl lovi 
peste antebraţe şi pe spate, dar nu îi atinse gîtul. 

Branch ridică iar mînerul şi lovi cu putere coastele lui 
Ethan. 

Impactul fi i ca un trăsnet de durere pentru Ethan, lăsîndu-1 
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fară aer în plămîni. Orbeşte, se rostogoli din nou, încercînd 
să scape de următoarea lovitură a trafaletului, cîştigînd cîteva 
secunde pentru a-şi recăpăta respiraţia. 

Se opri pe bordura de la marginea piscinei. Apele albastre 
musteau şi străluceau. 

Era evident că Branch hotărîse că mînerul trafaletului 
nu îi era de folos. I I azvîrli cît colo şi înainta către victimă. 

Ethan reuşi să se ridice în genunchi exact cînd Branch 
se pregătea să-1 lovească cu piciorul. 

Se aruncă într-o parte. Cizma grea a lui Branch îi şterse 
umărul. împunsătura îl aruncă pe spate pe beton. 

Prinse cu degetele pantalonii lui Branch. 
Acesta încercă să se întoarcă, pregătindu-se pentru o altă 

lovitură cu piciorul. Ethan trase tare de cracul pantalonilor. 
Branch se împletici înapoi, cu braţele fluturîndu-i în timp ce 
îşi pierdea echilibrul. 

Ethan lovi cu piciorul, folosind şi ultima farîmă de 
energie pe care o mai avea, şi atinse genunchiul lui Branch. 

Acesta se mai împletici un pas, încercînd să-şi recapete 
echilibrul. Pentru o secundă, piciorul lui plană pe deasupra 
apei. 

Ţipă şi se rostogoli pe spate dînd din mîini şi zvîrcolindu-se 
sălbatic prin aer într-o încercare inutilă de a se salva. 

Ţipătul de teroare pură se opri în secunda în care atinse 
apa. Zvîcni o dată şi apoi rămase inert, cu faţa în jos. 

Ethan sări în picioare şi a le rgă că t re dulapul cu 
echipament pentru piscină, bazîndu-se pe valul de adrenalină 
care-1 străbătea pentru a stăvili durerea ce-i emana din coaste 
şi din umăr. 

Uşa de la căsuţa pentru piscină era descuiată, lucru care 
nu îl surprinse. Dădu uşa de perete şi văzu că panoul electric 
era deschis. 
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Şi asta era logic. 
Lovi întrerupătorul principal, oprind toate echipamentele 

electrice care erau conectate la pompe, la încălzitor şi la 
luminile subacvatice. 

Fu uşor uimit să descopere că telefonul lui se mai afla 
încă în buzunarul de la cămaşă. îl scoase şi sună la 911, în 
timp ce şchiopăta puternic pe drumul de întoarcere la piscină. 

- înec accidental, îi spuse operatoarei, ştiind că lucrul 
acesta avea să ridice unele întrebări şi avea să aducă ajutor 
mult mai rapid decît o discuţie lungă despre o tentativă de 
crimă. 

Coborî privirea şi-1 văzu pe Branch plutind cu faţa în 
jos, nemişcat, lîngă trepte. 

Puse telefonul la loc în buzunar, neluînd în seamă 
pălăvrăgeala agitată a operatoarei, întinse mîna şi îl apucă 
cu putere pe Branch de partea din spate a salopetei. Deşi ştia 
sigur că toate sursele de curent erau oprite, pentru că tocmai 
se ocupase de asta, scoase un mic suspin de uşurare cînd nu 
simţi nici o împunsătură. 

Oamenii nu se gîndesc prea mult la electricitate, pînă ce 
nu se lovesc o dată neplăcut de ea, îşi spuse. Cînd toate astea 
aveau să se termine, probabil avea să înnebunească pe toată 
lumea cu obsesia lui cu privire la măsurile de protecţie 
împotriva curentului electric. 

Branch era greu, poate murise deja. Puse un picior pe 
treapta de sus, pentru a obţine un pic de sprijin, şi-1 trase pe 
bărbatul masiv afară din piscină. 

Probabil nu avea rost, se gîndi, dar începu oricum să-i 
facă respiraţie gură la gură. 

Observă micul tatuaj de sub clavicula lui Branch, exact 
în clipa cînd o maşină de la serviciul de urgenţă parca pe 
aleea din faţa casei. 
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9 
3Pranch e viu, dar doctorii spun că e în comă profundă. 

Ethan se aşeză mai bine pe pernele şi perniţele pe care Zoe 
le aranjase pe canapeaua micuţă. Ceea ce înseamnă că nu 
primim nici un răspuns. 

Zoe, Arcadia şi Harry erau aşezaţi în diverse poziţii în 
micul living. Ochii lui Zoe erau umbriţi. Arcadia emana şi 
mai multă scîrbă de lume decît de obicei, părînd un pic cam 
prea blazată. Ethan ştia că era la fel de încordată şi agitată ca 
şi Zoe. 

Harry avea aspectul lui obişnuit, de om care-şi cîştiga 
existenţa săpînd gropi în cimitir. 

- Şi ce crezi? întrebă Harry. Toate astea au avut legătură 
cu tine? Şi nu cu Arcadia? 

- Nu pot fi absolut convins, dar e ca dracu' de sigur că 
nu pot să-ţi dau un alt motiv bun pentru care Branch ar fi 
încercat să mă ucidă în propria mea piscină. 

- Dar de ce ar încerca cineva să te ucidă? întrebă Acadia. 
- Dexter Morrow, decretă Zoe cu o voce sumbră. Poate 

că pînă la urmă s-a hotărît să se răzbune. 
- Neah. Ethan nu era sigur în privinţa multor aspecte 

ale situaţiei, dar toate instinctele îi spuneau că nu avea 
legătură cu Morrow. Sînt convins că e încă supărat pe mine, 
dar nu văd de ce ar încerca o crimă doar pentru că i-am dejucat 
planurile de a o jefui pe Katherine Compton. 

Zoe dădu din mîini. 
- Tot spui că nu e periculos, dar a încercat să te bată 

seara trecută. E evident că e violent. 
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- Ceea ce s-a întîmplat la Las Estrellas a fost una dintre 
chestiile alea cu timpul şi locul nepotrivite, spuse Ethan 
răbdător. Morrow era beat, m-a zărit şi a văzut roşu în faţa 
ochilor. înscenarea de la piscină a fost diferită. Era bine 
planificată şi decorul era ales cu atenţie. 

- Ethan are dreptate, spuse Harry mai degrabă relaxat. 
Chestia asta cu piscina seamănă mai degrabă cu un contract. 

Zoe îngheţă. 
- Vrei să spui că cineva l-a angajat pe Branch ca să-1 

ucidă pe Ethan? 
- Ia-o uşurel, iubito, o linişti Ethan. îi aruncă lui Harry 

o privire de avertisment. E doar o figură de stil. A i înţeles 
greşit. 

- E cît se poate de sigur că nu am înţeles greşit. Era în 
picioare, cu mîinile în şolduri, scrutîndu-1 ameninţător pe 
Harry. Ce crezi că se întîmplă aici? 

Harry se uită la Ethan, pentru a vedea încotro să o apuce. 
Ethan ridică din umeri. Acum nu mai avea nici un rost să 
încerce să îndulcească pastila. Răul fusese făcut. 

- Trebuie să luăm în considerare posibilitatea ca asta să 
fie o rămăşiţă de pe vremea cînd Ethan investiga moartea 
fratelui său, spuse Harry surprinzător de sincer. 

Zoe înghiţi în sec. 
- N u are nici o logică. Ethan, mi-ai spus că Simon 

Wendover e mort, ca şi ucigaşul pe care l-a angajat pentru a-ţi 
asasina fratele. 

- Adevărat! fu de acord Ethan. 
Harry se lăsă pe spate în scaun şi-şi întinse picioarele 

subţiri. 
- Chestia e că Ethan, aici de faţă, a reuşit să supere un 

număr de oameni în cursul investigaţiei. 
- Crezi că unul dintre oamenii ăia ar putea să încerce să 

se răzbune? întrebă Zoe încordată. 
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Harry îşi răşchira degetele ca de schelet. 
- E o posibilitate. Cu toate că, ştiind ceea ce ştiu eu 

despre foştii mei angajatori, nu mi-aş putea închipui că 
vreunul dintre ei ar putea să ucidă din răzbunare. 

Arcadia îi aruncă o privire întrebătoare. 
- De ce nu? 
- Sînt oameni de afaceri, zise Harry. S-au gîndit că şi-au 

demonstrat punctul de vedere cînd au făcut ca Truax Inves-
tigations să dea faliment, şi asta nu i-a costat nici zece cenţi. 
De ce să rişte o crimă? 

- Şi de ce să vină acum după mine, mai ales că nu sînt 
implicaţi şi bani în treaba asta? întrebă Ethan. 

Arcadia îşi puse un picior peste celălalt. 
- Nu-mi place deloc să vă stric scenariul, dar cred că ar 

trebui să fim cu toţii conştienţi că poliţia nu e încă sigură cu 
privire la ceea ce s-a întîmplat azi. încă cercetează. E posibil 
ca Branch să fie un criminal psihopat, care a pus ochii pe 
Ethan din motive pe care nu le vom cunoaşte niciodată. 

La sugestia asta, Zoe se învioră vizibi l . 
- A i dreptate. Poate că Branch e pur şi simplu nebun de 

legat. Asta ar explica vibraţiile alea negative pe care le-am 
perceput în biroul tău şi la Casa de Vis a Designerului. 

- Mda? Vocea lui Harry suna a îndoială. Şi ce făcea în 
oricare din locurile astea, dacă-1 pîndea pe Ethan? 

- Bună întrebare. Zoe se afla din nou în întuneric. 
- Cei care pîndesc sînt, prin definiţie, nebuni, observă 

Arcadia. Nu gîndesc la fel cum gîndim noi, restul oamenilor. 
Sînt obsedaţi. Poate că Branch voia să ştie mai multe despre 
tine, Zoe, din cauză că eşti apropiată de Ethan. 

Ethan simţi din nou senzaţia aceea de rece în măruntaie. 
- Genul ăsta de speculaţii nu ne vor conduce la nici un 

rezultat. Se ridică cu grijă, încercînd să nu ia în seamă durerea 
care-i pulsa în coaste. Să ne mulţumim cu ceea ce ştim. 
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- Ceea ce ştim, zise Harry, c că Branch a încercat să te 
ucidă. Mai cunoaştem că a ştiut cum să treacă de întreru
pătorul de urgenţă al circuitului. încerca să facă în aşa fel 
încît totul să pară un accident. Asta nu seamănă a fi un lucru 
pentru care şi-ar face griji un nebun adevărat. 

Arcadia ridică din umeri. 
- Cine ştie ce fel de logică are sens pentru un psihopat?!... 
- Ştiţi, Ramirez a făcut cîteva observaţii interesante, 

spuse Ethan. După ce s-a calmat şi s-a oprit din a mă freca 
pe mine, adică. 

- De parcă tu ai f i de vină pentru cele întîmplate, spuse 
Zoe, chiar enervată. După cum sună, detectivul Ramirez 
crede că tu ai pus totul la cale intenţionat, pentru a-i face lui 
viaţa mizerabilă. 

- Păi, să fim cinstiţi, trebuie să privim situaţia şi din 
punctul de vedere al lu i Ramirez, zise Ethan. La urma 
urmelor, chestia asta, de la piscină, s-a întîmplat la numai 
cîteva săptămîni după incidentele în care am fost implicaţi 
noi luna trecută. Cred că e încă puţin stresat. 

- El e stresat? Şi noi? Noi aproape că am fost ucişi, nu el. 
în mod clar, avea dreptate. îl fulgeră gîndul că ar fi trebuit 

să ia în considerare acest punct de vedere mai devreme. Ca 
să nu mai vorbim de o evidenţă orbitoare!... Trebuia să fi 
înţeles că stresul cauzat de întîmplările prin care trecuse ea 
în ultima lună probabil o afectase mai mult decît îşi imaginase 
oricare dintre ei. 

Era o femeie curajoasă, dar orice om are limitele lui . 
Cu cîteva săptămîni înainte, Zoe aproape că fusese ucisă. 
Soiul ăsta de evenimente schimba multe din felul de a fi al 
unui om. 

Poate convingerea ei că simţise ceva ciudat în biroul 
Arcadiei şi la Casa de Vis era un fel de reacţie întîrziată la 
trauma prin care trecuse. Era logic ca, dată fiind convingerea 
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ei că era medium, imaginaţia ei să fi tradus anxietatea şi 
stresul într-o experienţă metafizică ce implica vibraţii ciudate. 

Lăsă această probabilitate deoparte, pentru a se gîndi 
mai tîrziu la ea, şi reveni la subiectul prezent. 

- Ceea ce Ramirez a subliniat ca f i ind important, 
c o n t i n u ă el, a fost că s implu l fapt de a interveni la 
întrerupătorul circuitului nu ar fi garantat un şoc, ca să nu 
mai vorbim de unul mortal. Dar eu cred că se poate ca 
Branch să fi planificat un pic mai mult micul ' lui experi
ment electric. 

- Ce vrei să spui? întrebă Zoe. 
- Mîine-dimineaţă voi pune un electrician să se uite mai 

îndeaproape la accesoriile de iluminare subacvatică. A m o 
presimţire că vom descoperi că Branch le-a făcut o mică 
operaţie. 

- Asta ar face să pa ră şi mai mul t o lov i tură de 
profesionist, mîrîi Harry. 

Ethan încuviinţă din cap, fară tragere de inimă. Zoe îşi 
strînse ochii cîteva secunde, dar, atunci cînd îi deschise, 
privirea îi era clară şi hotărîtă. 

- Credeţi că femeia în vîrstă pe care am văzut-o, cea cu 
aparatul de fotografiat, chiar era o turistă nevinovată? întrebă 
Arcadia. 

- Poate, spuse Ethan. Sau poate că nu. Dacă a fost un 
contract aranjat, e posibil ca Branch s-o fi angajat pentru a 
aduna informaţii generale înainte să intre el în acţiune. 
Cercetarea poate să fi inclus o verificare de rutină asupra 
prietenilor şi asociaţilor mei în afaceri. 

Zoe zvîcni din umeri. 
- Caz în care femeia aceea probabil că ne-a fotografiat 

pe toţi. 
- Poate cu excepţia lui Harry, zise Ethan, gîndindu-se 

229 



mai bine. El a fost plecat din oraş aproape tot timpul în 
ultimele două săptămîni. 

Urmă o scurtă tăcere. Toţi aveau privirile aţintite asupra lui . 
Harry ridică din sprinceană. 
- Ş i ? 
- Aşa că, cred eu, spuse Ethan rar, dacă Branch se baza 

pe femeia cu aparatul de fotografiat pentru a-i furniza datele 
generale, şi dacă ea te-a ratat fiindcă erai plecat din oraş, se 
poate ca oricine va fi fiind în spatele chestiei ăsteia să nu 
ştie despre tine, Harry. Nu încă, în orice caz. 

Harry îi aruncă zîmbetul lui de gropar. 
- Crezi că asta poate să mă facă asul tău din mînecă? 
- S-ar putea. 
- Vrei să vorbesc cu nişte oameni din Los Angeles? Să 

văd dacă e posibil ca vreunul dintre foştii mei asociaţi să 
cunoască numele cuiva care ar putea fi supărat, da' supărat 
rău pe tine, din cauza a ceea ce s-a întîmplat după ce Drew a 
fost ucis? 

- Exact. Mulţumesc. Durerea din coaste se înrăutăţea, 
întinse un braţ şi luă sticluţa cu pilule de pe măsuţa pentru 
cafea. 

- Nu mişca. Zoe sări în picioare. Ţi le dau eu. 
Desfăcu capacul şi-i puse în palmă două dintre tablete. 

Supus, el le băgă în gură şi luă paharul cu apă din mîna ei. 
Rearanjă pastilele, în timp ce el înghiţea antiinflamatoarele. 

Era ciudat să ai o nevastă care să te îngrijească aşa, se 
gîndi el. La un anumit nivel, trebuia să recunoască faptul că 
îi p lăcea . Şi mai mult , existau şanse ca si tuaţia să se 
îmbunătăţească. Zoe nici măcar nu văzuse vînătăile în starea 
lor cea mai proastă. Pînă în dimineaţa următoare aveau să 
fie perfect colorate. 

încerca să-şi închipuie ce nou nivel de siguranţă o să 
instituie ea ca urmare a incidentului de la piscină. Poate că 
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data viitoare cînd va părăsi apartamentul va găsi o cască 
de protecţie, sau nişte genunchiere aşteptîndu-1 pe măsuţa 
din hol. 

Dar, dincolo de satisfacţia faptului de a şti că ei îi păsa 
destul de mult pentru a-1 cocoloşi , sentimentul obscur 
dă inu ia . N u d i spă ruse . Era doar mascat temporar de 
adrenalina 9 i devierea de la problemele obişnuite pe care 
le adusese acest caz. Cînd lucrurile vor reveni la normal, 
ştia că se va trezi într-o dimineaţă şi va descoperi că nimic 
nu se schimbase. Sabia lui Damocles încă atîrna deasupra 
capului său. 

Arcadia se lăsă pe spate în scaun. 
- Apreciez îngrijorarea ta în ceea ce mă priveşte, Ethan, 

dar cred că acum e clar că tu eşti ţinta. Tu eşti cel care are 
nevoie de protecţie. Harry ar trebui să te păzească pe tine, 
nu pe mine. 

- E o idee excelentă. Vocea lui Zoe scînteia de entuziasm. 
Probabil se gîndea că Harry e mai eficient decît laptele 

de soia sau ecranul solar SPF-48, se gîndi Ethan. Avea 
dreptate. 

Harry încuviinţă din cap, cu o expresie sumbră. 
- Doamnele au dreptate. 
- Poate, cedă Ethan, dar nu poţi să mă păzeşti şi să f i i 

arma mea secretă în acelaşi timp. Trebuie să rămîi în umbră, 
pînă vom şti ce se întîmplă aici. 

- Mie mi se pare destul de clar, zise Harry. Cineva a 
încercat să te ucidă. Trebuie să te aştepţi că va încerca din 
nou. 

- Dar probabil nu imediat. Branch fiind în comă, oricine 
îl va f i trimis să mă lichideze trebuie să-şi reevalueze 
opţiunile. 

Harry încuviinţă: 
- Bun, sînt de acord cu asta. S-ar putea să avem un răgaz. 

231 



- Cum poţi fi atît de sigur? întrebă Zoe, potrivind perna 
din dreptul umerilor lui Ethan. 

Harry ridică din umeri. 
- Păi, în primul rînd, va dura ceva să găsească alt om 

care să facă treaba. 
Zoe se opri la jumătatea gestului, cu un aspect suferind. 
Arcadia pufni: 
- Eşti sigur de asta, Harry? 
- în ciuda felului în care apar chestiile astea în filme, 

spuse Harry, reţinut, t ipi i ca Branch nu se găsesc pe toate 
drumurile. 

Urmă o tăcere scurtă, tensionată. 
- Ce? spuse Harry. N u credeaţi că am şi eu simţul 

umorului? 
Arcadia îl mîngîie afectuos pe mînă. 
- Nu încetezi niciodată să mă uimeşti. 
- De fapt, e un punct de vedere destul de interesant, 

spuse Ethan. 
- Adică faptul că oamenii ca Branch nu sînt uşor de 

angajat? întrebă Zoe. 
- La dracu', nu. Probabil se află cîteva sute de mi i de 

sociopaţi în libertate, care ar fi gata să omoare pentru cîţiva 
bănuţi, spuse Ethan. Dar, a găsi un individ care ştie cum să 
facă încît totul să pară un accident, un tip care a făcut un pic 
de pregă t i re de luptă corp la corp, un t ip care să fie 
profesionist, asta nu va fi deloc uşor. 

- La ce te gîndeşti? întrebă Harry, curios. 
- Cred că ar putea fi o idee bună să aflăm mai multe 

despre Branch. Ethan se întinse după carneţelul de pe măsuţa 
pentru cafea şi regretă imediat acest lucru, atunci cînd 
coastele lui protestară. îşi dădu seama că Zoe îl privea cu 
atenţie, aşa că încercă faza â la John Wayne. De asemenea, 
cred că ar fi o idee bună să nu ne culcăm pe-o ureche, 
aşteptînd ca poliţia să obţină răspunsurile. 
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Harry era nedumerit: 
- Cum intenţionezi să-1 cercetezi pe Branch? A i zis că 

tot ce avea asupra lui era un permis de conducere de doi 
bani cu o adresă neinteresantă din Phoenix. 

- Mai avea şi un tatuaj neobişnuit. I l-am desenat lui 
Singleton, care-1 verifică pe Internet. Şi am mai văzut nişte 
cut i i cu proteine în camioneta l u i . Pe sac era adresa 
magazinului de nutriţie din Phoenix. Mă gîndeam să încep 
de acolo. 

*3S#trăbătea Nightwinds, câutînd-o. Deschise uşa 
cinematografului, dar nu era acolo. 

Ieşi afară, în noapte. Ea stătea în picioare pe marginea 
piscinei, privind în adîncurile apei. Cînd îl văzu, zîmbi trist 
şi clătină din cap. 

- Nu poţi veni aici, spuse ea. E o barieră psihică. 
De astă dată nu avea să lase acest lucru să-l oprească. 

Continuă să meargă, pînă ajunse să stea şi el pe ridicătură, 
lîngă ea. 

- Bariera nu contează, zise. 
- Ba da. Tu nu o simţi, pentru că nu crezi în ea, dar 

pentru mine contează. 
Luminile subacvatice erau aprinse. îl vedea pe Simon 

Wendover, plutind, cu faţa în sus, chiar sub suprafaţa apei 
ce unduia uşor. Wendover rîse, cu rîsul lui tăcut, de mort. 

- Poate să rămînă cu tine o vreme, dar în cele din urmă 
o vei pierde şi pe ea, la fel ca pe celelalte, îi promise 
Wendover. 
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- Nu-mi pasă de celelalte, spuse el Am nevoie doar de 
Zoe. 

Wendover rînji. 
- Nu te teme, nu vei fi singur. Voi veni din cînd în cînd să-

ţi ţin companie. Nu vei scăpa niciodată de mine. 

Se trezi în felul acela brusc, complet conştient, ca de 
fiecare dată cînd creierul său adormit înregistra un sunet 
neobişnuit, undeva, în casă. Rămase nemişcat o secundă, 
ascultînd atent. Dar ştia că visul îl trezise, şi nu zgomotul făcut 
de cineva care mergea aproape pe nesimţite prin apartament. 

Zoe se răsuci lîngă el, mişcîndu-se puţin prin somn. 
Piciorul ei gol se frecă de al lui . Voia să îşi pună braţul în 
jurul ei şi să o strîngă în braţe, dar se temea să nu o trezească. 
Dacă ar fi ştiut că avusese încă un coşmar, ar fi pus întrebări. 

După o secundă, îşi dădu seama că adrenalina produsă 
de imaginile din vis nu avea să se evapore prea curînd. încă 
îi mugea prin vene, făcîndu-1 să se simtă încordat şi agitat. 
Trebuia să se mişte, trebuia să se dea jos din pat. 

Dădu cuverturile la o parte şi se ridică în picioare, 
încercînd să nu o atingă pe Zoe. 

îşi luă pantalonii din şifonier şi ajunse la uşa dormi
torului, cînd se auzi vocea ei. 

- Ethan? 
Se opri. 
- Mă duc să-mi iau un pahar cu apă. Dormi. Mă întorc 

în pat după cîteva minute. 
Dar, conform obiceiului, ea nu-i ascultă ordinele. O auzi 

coborînd din pat. Apoi ajunse, lipăind uşor pe covor, în 
spatele lui . 

- Ce e? întrebă ea, luîndu-şi halatul din cîrlig şi pornind 
pe hol după el. A l t vis? 

- D a . 
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Se duse în bucătărie şi se opri destul timp pentru a-şi 
pune pantalonii pe el. Trase fermoarul îndreptîndu-se spre 
masă, fără să se mai deranjeze să aprindă luminile. Luna 
strălucea prin fereastră, scăldînd micul spaţiu într-o lumină 
argintie sinistră. 

Deschise un dulap, luă un pahar şi porni robinetul. 
- Poate că ar trebui să discutăm despre visele tale, spuse 

Zoe. 
Vocea îi era blîndă, dar îmbibată de acea nuanţă hotărîtă, 

chiar încăpăţînată, pe care ajunsese să o cunoască aşa de 
bine. De data asta nu avea să lase lucrurile să treacă. Probabil 
că aşa era sortit. I se păru că aude din nou rîsul lui Wendover, 
de undeva, din întuneric. 

Se aşeză la masă, cîntărindu-şi opţiunile. Erau foarte 
limitate. Putea să-i servească o minciună liniştitoare pe care 
ar f i putut s-o înghită pentru o vreme, sau putea să-i spună 
adevărul. 

N u se pricepuse nic iodată prea bine la minciunile 
liniştitoare. 

- Visul era cu tine şi cu Simon Wendover. 
Ea se aşeză încet în faţa lui , cu chipul impenetrabil în 

lumina străvezie. 
- Amîndoi? împreună, în visul tău? Care era legătura? 
- N u sînt sigur. îşi puse ambele palme în jurul paharului. 

Wendover apare din cînd în cînd, în special în noiembrie. Se 
întoarce pentru a-mi aminti că din cauza lui am încălcat o 
regulă. 

Ea nu zise nimic; aştepta doar. 
- O dată ce se întîmplă asta, nu mai e posibil să faci cale 

întoarsă către cealaltă parte. Lucrurile nu sînt niciodată la 
fel. 

Ea îi luă o mînă de pe pahar şi îi strînse degetele reci în 
căldura ce emana dintr-ale ei. 
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- Eram obsedat. Soţia mea zicea că sînt nebun, şi avea 
dreptate. îţi jur că aveam nevoie de răzbunare pentru a rămîne 
în toate minţile. Dar, privind înapoi, îmi dau seama că ceea 
ce voiam cu adevărat era iertarea pentru faptul că nu mi-am 
protejat fratele mai mic. E de la sine înţeles că nu am primit-o 
niciodată. 

Degetele ei se strînseră pe mîna lui . 
- Ştiam chiar de atunci că răzbunarea nu-ţi poate oferi 

pacea sufletească, spuse el după o vreme. 
- Dacă te-ai putea întoarce în timp, ai evita să te răzbuni? 
Se gîndi la felul în care se simţise atunci cînd Simon 

Wendover, zîmbind triumfător, ieşise din sala de judecată. 
- Nu, spuse el într-un tîrziu. Dar trebuie să trăiesc cu 

faptul că motivul pentru care a scăpat a fost acela că nu am 
reuşit să-1 păstrez pe ucigaş suficient timp în viaţă, ca să 
depună mărturie. A m dat-o-n bară, şi tot nenorocitul de caz 
s-a dus de rîpă. 

- Poliţia trebuia să-1 ţină în viaţă, nu tu. 
- Nu contează. Wendover a ajuns la el, şi aşa s-a terminat 

totul. Simţea acut căldura mîinilor ei. La dracu', nu trebuia 
să te încarc cu treaba asta. N-a fost niciodată intenţia mea să 
te împovărez. 

- Deja bănuiam cea mai mare parte, spuse ea simplu. 
De prima dată cînd Bonnie mi-a povestit despre moartea 
misterioasă a lui Wendover într-un accident de navigaţie, 
am ştiut. 

El îi strînse degetele convulsiv, aşa de tare, că aproape i 
le zdrobi. 

- Nu ai zis niciodată nimic. 
- Ethan, înţelege, te rog. îmi face rău faptul că ştiu cît 

trebuie să te fi costat ceea ce ai făcut. De asemenea, ştiu că 
nu ai fi putut să te opreşti pînă ce nu făceai dreptate pentru 
fratele tău. Ai-face acelaşi lucru pentru Jeff şi Theo, sau 
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pentru Bonnie, sau pentru mine. E o parte din tine. Cred că 
am ştiut asta aproape de la început. îmi pare rău doar că 
trebuie să trăieşti cu visele urîte şi cu amintirile. 

- Pot trăi cu ele, spuse el, optînd pentru onestitate 
deschisă. Nu asta mă bagă în sperieţi. 

O străbătu un fior, dar nu încercă să-şi retragă mîna dintr-a lui. 
- Ce te sperie aşa de tare? 
- Că nu pot fi genul de bărbat bun şi nevinovat pe care-1 

iubeai cîndva. Nu voi fi niciodată Preston Cleland. Nu voi 
scăpa niciodată de trecutul meu. 

-Nu-mipasă. Se aplecă puţin înainte, strîngîndu-i mîna 
la fel de tare cum o strîngea el pe a ei acum. Nu eşti singurul 
pe care l-a schimbat trecutul. Eu sînt diferită. Sînt ciudată. 
La naiba, cred că sînt medium, îţi aminteşti? Crezi că tu ai 
înnebunit puţin la un moment dat? Ei bine, eu am un dosar 
cît toate zilele cu fişe medicale ce dovedesc că sînt de-a 
dreptul nebună. 

- Z o e ... 
- Crede-mă, după ceea ce am trăit la Candle Lake Manor, 

nu sînt aceeaşi femeie care s-a măritat cu Preston. Femeia 
care sînt azi te iubeşte pe tine, Ethan. 

Noaptea oftă în jurul lui . Lăsă cuvintele şi promisiunile 
din ochii ei să intre adînc în el. Simţi cum i se cuibăresc în 
suflet. După o vreme, nu mai auzi rîsul lui Simon Wendover. 

M u m e l e electricianului era Jim. Era un bărbat puternic, 
solid construit, care emana sentimentul plin de siguranţă a 
unei persoane ce-şi cunoştea meseria. 
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Stătea lîngă piscină, în faţa lui Ethan. Studiau împreună 
instalaţia de lumină subacvatică sigilată şi izolată antiacvatic 
pe care Jim o scosese din suportul de sub apă. De ea atîrna o 
bucată de fir electric. 

- Ce ţi-a dat de gîndit? întrebă Jim, foarte interesat. 
- Vreo două chestii din alea de transfer, spuse Ethan. 
Jim ridică din sprîncene. 
- Ceva nu arăta cum trebuie, pur şi simplu? 
- Asigurasem copertina piscinei cu un lacăt, încuviinţă 

Ethan. A m doi nepoţei, aşa că îmi iau precauţii suplimentare 
cînd e vorba de necazuri în plus. Cînd am văzut că prelata 
fusese dată la o parte, am început să mă întreb ce mama 
dracului se petrecea. Mă mai punea pe gînduri şi faptul că 
era pe aici acelaşi zugrav, fară nimeni în preajma lui . 

- Cum ţi-ai dat seama că umblase la lumini? 
- Cînd mergeam spre el pe alee, am remarcat o pată de 

umezeală lîngă suportul ăsta. Ethan aruncă o privire în jos, 
către reflector. Totuşi, nu se vedea nici un alt semn proaspăt 
de apă. N u înţelegeam de ce ar fi fost ud numai în acel loc, şi 
nicăieri în altă parte. Cînd copiii sar în piscină, udă şi la 
vecini. 

Jim chicoti. 
- Deci a fost ceea ce voi , t ip i i din domeniul tău de 

activitate, numiţi un indiciu, ha? 
- Exact. Şmecheriile astea nu apar frecvent aşa că, atunci 

cînd se iveşte vreuna, încerc să fiu atent. 
- Bună treabă că l-ai remarcat pe ăsta. Jim ridică firul 

electric şi scoase la vedere tăietura dreaptă din izolaţia groasă. 
Asta e o urmă de tăietură nouă-nouţă. A lăsat firul expus la 
apă şi a creat un scurtcircuit. O dată făcută bucla peste 
întrerupătorul de urgenţă, toată piscina asta era un accident 
ce aştepta să se întîmple. 

Ethan examina mai îndeaproape firul tăiat. 
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- Cum pot să le dovedesc poliţiştilor că tăietura e făcută 
recent? 

- Liţa de cupru de sub izolaţie nu e deloc corodată. Jim 
îndoi firul, pentru a-i mai arăta o bucată din liţa strălucitoare 
de dedesubt. în apa cu clor, s-ar fi înverzit rapid. 

- A , da, aşa e, spuse Ethan, impresionat de logica simplă. 
Bine gîndit. 

- E o chestie de electrician, zise Jim. 

Cînd auzi paşii lui Ethan pe scări, Singleton ieşi în uşa 
librăriei. 

- Te duci la Phoenix? întrebă el. 
- Da. Ethan se uită la ceas. Zoe merge cu mine. Nu vreau 

să o las singură aici, şi tu şi Harry sînteţi amîndoi cît se 
poate de ocupaţi acum. 

- Cu fiecare minut care trece, chestia asta devine din ce 
în ce mai complicată. 

- A m remarcat asta. 

JSoe aştepta pe scaunul din faţă al SUV-ului, bătînd 
darabana cu degetele în scaun, în timp ce Ethan intră în 
magazinul de nutriţie pentru a pune întrebări. Prin vitrină, îl 
vedea vorbind cu un vînzător tînăr ce arăta de parcă ar fi luat 
steroizi dimineaţa, la prînz şi seara. 

Plecaseră din Whispering Springs la puţină vreme după 
ce Ethan îşi confirmase suspiciunile pe care avea, în urma 
discuţiei cu electricianul. Drumul pînă la Phoenix durase o 
oră întreagă. Mai fusese nevoie de încă o jumătate de oră 
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pînă ce găsiseră m a l l ^ " u l u n d e se afla magazinul de nutriţie. 
Ea avea sentimentul neplăcut că intrau în criză de timp, 

şi era destul de sigura c a Ethan avea aceeaşi senzaţie. 
în magazin, E t h ^ n scoase portmoneul din buzunar. Un 

semn bun, se gîndi • e a - Vînzătorul trebuie să-i fi dat vreo 
informaţie utilă. 

O clipă mai tîrz^ i u> Ethan ieşea vioi din magazin şi se 
urca în SUV. 

- Ce ţi-a spus? întrebă ea. Avea o adresă? 
- Nu. Ethan b ă ^ a vehiculul în viteză şi se îndreptă către 

ieşire. Ar fi fost p r e ; a u Ş ° r - C e e a ce ştia era că Branch plătea 
cu bani gheaţă şi n u - ^ i spunea niciodată numele, dar vînzătorul 
l-a recunoscut imed i - a t c * n d i l-am descris. 

- Asta nu ne o ^ e r ă n i c i 0 noutate. 
Ethan mustăci £P u î i n > cu satisfacţie rece. 
- A m un lucru c a r e a r putea fi de folos. 
-Ce? 
- V î n z ă t o r u l m i " a d a * numele s ă l i l o r locale de 

antrenamente. Nu ^ î n t a ? a de multe în partea asta a oraşului. 
- De unde r e i ^ s e c a Branch ar fi mers la o sală de la ei 

din cartier? 
- Nu e sigur ^ u t a I a sută, dar pare logic să fi ales una 

aflată la îndemînă/- E s t r a i n în oraş. De ce să conduci atîtia 
kilometri prin t r a i f l c u l d i n Phoenix, dacă poţi evita asta? 

- Dumnezeul^ m a r e > c r e z i că Branch se preocupa de 
antrenamentele z i ^ l n * c e î n t i m p ce plănuia să te omoare? 

- Tipi i ca el n e b u n e s c un pic, dacă nu-şi fac exerciţiile 
zilnice. 

Nebuni. Da, ^ s t a s i g u r se potrivea cu noua ei teorie. Era 
logic ca John ^ r a n c h să fie sursa energiei psihice 
înspăimîntătoare P e c a r e 0 întîlnise în două ocazii, în ultima 
vreme. 
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Ping-ping-ping-ul cicălitor al alarmei de pe ceasul ei 
digital reuşi în cele din urmă să rupă concentrarea lui Shelley 
Russell. Fără tragere de inimă, se desprinse de computer. 

Era timpul pentru prînz şi pentru pastilele de la acea 
oră. 

- Da, da, te aud. Apăsă butonul save de pe computer, îşi 
scoase ochelarii şi se ridică în picioare. 

Se crispa la protestele umerilor şi genunchilor. Azi artrita 
chiar se făcea simţită. Era o chestie bună. Ar f i trebuit să ştie 
că nu era bine să petreacă o perioadă aşa de lungă de timp 
aplecată deasupra computerului. într-una din zilele astea, 
trebuia să se ocupe de cumpărarea unei mobile corecte, 
ergonomice pentru birou. 

Intră în mica toa le tă , care servea şi ca spaţ iu de 
depozitare, şi se privi critic în oglinda de deasupra chiuvetei. 
Părul îi era practic plat. Nu mai rămăsese nici un pic de per
manent în el. în după-amiaza asta o să stabilească o rezervare 
la salonul de coafură, imediat ce avea să termine de revăzut 
notele despre cazul din Whispering Springs. 

Deschise sertarul şi scoase cutia de plastic, în care se 
aflau raţiile ei de pastile pentru toată săptămîna. Scoase 
grămada din micul compartiment marcat Prînz pentru ziua 
aceea şi umplu un pahar cu apă. 

înghiţi pastilele, scoase sandvişul cu brînză şi roşii din 
frigiderul minuscul şi se întoarse la birou. 

Situaţia din Whispering Springs avea ceva ciudat în ea. 
Se transformase într-unui din cazurile alea care o ţineau 
trează aproape toată noaptea. 

La dracu', parcă nu mai dormise bine o noapte de ani de 
zile. Totuşi, ceea ce trăise în ultimele două nopţi nu fusese 
insomnia ei obişnuită. Primea impulsurile astea de trezire 
din somn dis-de-dimineaţă numai atunci cînd subconştientul 
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ei încerca să-i semnaleze că trecea cu vederea ceva impor
tant. 

Se întoarse în birou şi pregăti un alt ibric de cafea. Avea 
să fie o zi lungă, şi probabil o seară şi mai lungă. Nu ar fi 
fost prima dată cînd şi-ar fi petrecut noaptea acolo. 

Se aşeză la birou, mîncîndu-şi sandvişul. Studie ceea ce 
scrisese pe ecranul computerului, aşteptînd să fiarbă cafeaua. 
Ce nu făcuse din ceea ce ar fi făcut dacă Branch nu ar fi fost 
federal? 

O grămadă, fu răspunsul ei. Nişte verificări generale 
mai detaliate asupra jucătorilor, pentru început. 

Era de-a dreptul ceva de speriat cît de repede încetai să 
pui întrebările obişnuite, atunci cînd oameni care pretindeau 
a fi agenţi guvernamentali îţi fluturau insignele prin faţa 
ochilor. Patriotismul era un lucru minunat, dar funcţiona cel 
mai bine atunci cînd era temperat de bunul-simţ. 

Puţin mai tîrziu, imediat după ce citise despre Ethan 
Truax în ziarele vechi d in Los Angeles, pe ecranul 
computerului ei apăru articolul din ediţia on-line a Whisper
ing Springs Herald. 

Un bărbat pe nume John Branch a fost victima unei 
electrocutări în piscină la locuinţa lui Ethan Truax. Despre 
Branch s-a anunţat că e în comă la Whispering Springs 
Medical Center. Poliţia face investigaţii. Starea lui e critică. 

Autorităţile au declarat că John Bi^nch a fost salvat de 
la o moarte aproape sigură de intervenţia la timp a 
proprietarului reşedinţei, care l-a scos din apă şi a început 
resuscitarea. 

Circumstanţele în care s-a petrecut incidentul rămîn 
neclare... 
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Branch în comă? Aproape electrocutat acasă la Truax? 
Ce dracu' se petrecea aici? Se holba la ecran, încercînd să se 
concentreze. Muncea cu greu, din cauză că avea senzaţia că 
se scufundă într-un ocean de epuizare. Chiar trebuia să 
doarmă mai mult. 

îşi aminti de cafea. Nu băuse nici măcar o ceaşcă. Avea 
nevoie de nişte cofeină. 

Dar cînd privi către cealaltă parte a camerei, la ibricul 
plin, acesta părea să se afle la un kilometru distanţă de biroul 
ei. Apucîndu-se cu ambele mîini de suportul scaunului, se 
ridică în picioare. 

Valul de greaţă o lovi cînd se afla la jumătatea camerei. 
Nu- i căzu sandvişul, dar era pe aproape. 

Asta nu e bine. Greaţa nu era unul dintre simptomele 
unui atac de cord? 

Sentimentul de greaţă mai scăzu în intensitate. Oftă de 
uşurare . Poate că maioneza pe care o pusese deasupra 
sandvişu l era s tr icată . Nu-ş i amintea cînd c u m p ă r a s e 
borcanul. Cu luni în urmă, cel puţin. 

Reuşi să-şi toarne o cană de cafea, dar îi trebui aproape 
toată puterea pe care o avea pentru a o duce înapoi la birou. 
Mîna îi tremura aşa de tare, că abia reuşi să pună cana jos, 
fără să verse conţinutul. 

Ceva nu e în regulă cu mine. Aşa cum ceva nu e în regulă 
cu cazul din Whispering Springs. O legătură? 

Nu. Imposibil. 
O străbătu un fel nou de frică. Notiţele ei. Trebuia să 

mai arunce o privire peste notiţele alea. 
Lasă notiţele. Avea nevoie de ajutor. Se clătina pe 

picioare, încercînd să gîndească prin ceaţa ce-i învăluia 
creierul. Probabil ar trebui să sun la 911. Dar părea prea 
complicat. Poate că avea nevoie de un pui de somn bun şi 
întăritor. 
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Ridică micul carnet cu spirală în care se aflau notiţele ei 
originale şi încercă să se concentreze. în chestia asta mai era 
implicat un detectiv particular. Potrivit tuturor lucrurilor pe 
care le citise despre Truax, era genul de om dispus să arunce 
pe apa sîmbetei o căsnicie şi o afacere de mai multe milioane 
de dolari într-un efort de a face dreptate fratelui său asasinat. 
Citind printre rîndurile necrologului lui Simon Wendover, 
avea o bănuială că Truax mersese chiar şi mai departe în 
dorinţa lui de răzbunare. 

Se putea baza pe un om ca Truax. 
Picioarele îi amorţeau. Murea? Se gîndi la toate pastilele 

pe care le înghiţise cu puţină vreme în urmă. Le amestecaseră 
la farmacie? Să-i f i dat medicamentele greşit? Auzise că 
genul ăsta de lucru se întîmplă mai frecvent decît ar fi fost 
dispus să recunoască oricine. 

Sună la 911. 
Dar mai întîi să se gîndească unde să pună carneţelul. 

Pentru că asta nu era o greşeală a farmacistului, mai existau 
două posibilităţi, nici una dintre ele foarte încurajatoare. 
Prima era că îi sunase ceasul şi nici o pastilă din lume nu o 
mai putea salva. 

A doua era că cineva voia ca ea să moară. 
Dacă Truax ar fi venit să găsească răspunsuri, unde ar fi 

căutat? 
Gîndeşte ca detectivul particular de modă veche care 

eşti. Poate şi el va gîndi aşa. 
Găsi ascunzătoarea potrivită, puse carneţelul acolo şi 

apoi se întoarse din nou pentru a încerca să ajungă la telefon. 
Dar acum ştia că nu avea să ajungă niciodată. 

Trebuia s-o ascult pe fiică-mea, atunci cînd mi-a zis 
să-mi iau unul din butoanele alea nenorocite de alarmă care 
se poartă la gît. Dar nu am vrut să recunosc că aveam nevoie 
de el. Nu încă. 
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Poate că fiul ei avea dreptate. Poate că ar fi trebuit să se 
retragă anul trecut. 

Căzu în genunchi. Telefonul putea la fel de bine să se 
afle şi pe altă planetă. 

Uşa biroului se deschise. Către ea pluti o siluetă. Acum 
era aşa de ameţită, că nu-şi dădea seama exact dacă era un 
bărbat sau o femeie. 

- A m nevoie de ajutor, şopti ea. 
- Da, ştiu. Dar eu nu sînt aici ca să vă ajut. A m venit 

doar să iau computerul şi dosarul. Aţi făcut o treabă excelentă, 
doamnă Russell. Păcat că veţi muri curînd. Aş fi fost încîntat 
să vă recomand serviciile şi altor persoane. 

Ult imul lucru pe care l-a văzut înainte de a-şi pierde 
cunoştinţa a fost o mînă care se înt indea pentru a opri 
laptopul. 

Ziua se schimbă în noapte, şi se prăbuşi în cel mai adînc 
somn pe care-1 dormise vreodată. 

Puţin după ora unu, Zoe şi Ethan ieşeau din al cincilea 
club de fitness de pe listă. Zoe începea să-şi piardă speranţa. 
Rataseră din nou. Nimeni de la recepţie nu văzuse vreodată 
un bărbat care să se potrivească cu descrierea lui Branch. 

- La naiba, la naiba, la naiba, spuse ea, în timp ce 
traversau parcarea, întorcîndu-se la maşină. Nu ajungem 
nicăieri aşa. 

- Nu pot spune că sînt surprins că nu era un obişnuit al 
clubului ăstuia. Afirmaţia lui Ethan suna ciudat de filozofic. 
Nu e chiar genul de loc unde te-ai aştepta să găseşti un tip cu 
adevărat umflat cu pompa, ca Branch. 

- Da? Zoe îi urmări privirea şi văzu o tînără atrăgătoare, 
îmbrăcată într-o ţinută care dădea un nou înţeles termenului 
de pantaloni scurţi. Coada de păr blond care-i sărea în toate 
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părţile fu ultimul lucru care dispăru dincolo de ferestrele 
puternic mascate. Ăsta a fost primul tău indiciu? 

- Cred că a fost programul nonstop de cursuri de aero
bic afişat pe perete. Ethan descuie SUV-ul. Nu-1 văd pe 
Branch facîndu-şi exerciţiile împreună cu un grup de oameni 
care vin la sală în primul rînd pentru a pierde din greutate. 

- Bun argument. Se gîndi la fizicul atent sculptat al lui 
Branch, în timp ce urca în SUV şi-şi lega centura de siguranţă. 
E clar că era obsedat de culturism. 

- Este. Ethan porni motorul cu o mişcare rapidă. 
Ea îi aruncă o privire, nedumerită. 
- Este, ce? 
- Branch este obsedat. La prezent. Nu e mort, sau cel 

puţin nu încă. 
- Mulţumită ţie! spuse ea încet. 
Ethan nu răspunse. Se concentra asupra manevrelor de 

scoatere a SUV-ului în trafic. 
- N u erai obligat să-1 scoţi din apă, adăugă după o clipă. 

Şi fară îndoială, nu trebuia să faci operaţiunile de resuscitare. 
La urma urmelor, tipul tocmai încercase să te ucidă. 

- Branch nu mi-e de nici un folos mort. Dacă trăieşte, 
poate reuşesc să scot nişte răspunsuri de la el. 

- Cu mine nu trebuie să vorbeşti în felul ăsta dur, de 
detectiv. Sînt soţia ta, îţi aduci aminte? L-ai tras afară din 
piscină pentru că a salva oameni e unul dintre lucrurile pe 
care le faci tu în mod obişnuit. 

El strînse volanul mai tare. Privea drept înainte, prin 
parbriz. 

- Nu întotdeauna. Nu de fiecare dată. 
- Nu , nu întotdeauna, fu ea de acord. Dar aproape 

întotdeauna, şi asta e chestia care contează. 
Următoarea oprire era la Sala Bernard. în secunda în 

care trecu de uşă, Zoe văzu că erau într-o lume cu totul 
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diferită, una care semăna numai vag cu celelalte săli de pe 
lista lui Ethan. 

Sala Bernard era plină de bărbaţi şi femei serios umflaţi, 
îmbrăcaţi în treninguri care păreau a fi cu cîteva numere mai 
mici decît trupurile lor elaborat construite. Şirurile de aparate 
greoaie şi strălucitoare arătau şi ele ca nişte echipamente de 
luptă extraterestre. 

Zoe încercă să stea deoparte, în timp ce Ethan vorbea cu 
un bărbat de la recepţie, masiv îmbrăcat într-un maiou gri şi 
pantaloni de trening. 

Cîteva minute mai tîrziu, banii îşi schimbau proprietarul. 
Cînd Ethan se întoarse, avea privirea dură a unui prădător 
ce-şi încolţeşte victima. 

îi deschise uşa şi ieşi după ea în parcare. 
- Nu pot spune că-mi place să fiu propriul meu client, 

mormăi el, îndesîndu-şi portmoneul în buzunarul de la spate. 
- Devine scump cînd nu poţi trece mita la cheltuieli pe 

nota de plată a altcuiva, nu-i aşa? Ei bine, să nu aştepţi milă 
de la mine. N-am uitat cît m-ai taxat pentru articolele alea 
întîmplătoare de pe nota mea de plată de luna trecută. 

- N u poţi să ui ţ i , aşa- i? Ţ i - am spus, informaţ i i le 
folositoare costă bani. Cît dai, atîta primeşti. 

- Mda, exact. Se urcă înapoi în SUV şi trînti uşa. Ei? 
A m obţinut ceva informaţii folositoare aici? 

- Poate. Ethan porni motorul. 
- Ce înseamnă asta? 
- înseamnă că tipul de la recepţie a recunoscut descrierea 

pe care i-am facut-o. A zis că Branch vine regulat cam de 
două săptămîni, deşi nu l-a văzut ieri sau azi. Plătea cu bani 
gheaţă la fiecare şedinţă. I-a spus managerului că nu voia 
să-şi cumpere o legitimaţie trimestrială sau anuală, pentru 
că nu plănuieşte să stea mult în zonă. 

- Şi crezi că are vreo cameră cu chirie pe termen scurt 
pe undeva pe aproape? 



- Mă bazez pe asta. Ethan despături harta Poenixului şi 
studie cercul roşu pe care îl desenase. Acum urmează partea 
grea. 

- N u - m i spune, lasă-mă să ghicesc. Va trebui să vorbim 
cu managerul fiecărui motel, hotel sau clădire de apartamente 
din cercul ăsta, aşa-i? 

- Nu chiar. Avem un indiciu. Angajatul a zis că Branch 
şi-a uitat o parte din echipamentele profesionale săptămîna 
trecută. Cînd s-a oferit să-i închirieze lucrurile necesare, 
Branch a refuzat, spunînd că prefera să le folosească pe ale 
lui . S-a întors unde locuieşte, şi-a luat echipamentul şi s-a 
întors la sală în mai puţin de cincisprezece minute. Era 
dimineaţa devreme, înainte de ora de vîrf. 

- Deci motelul sau clădirea de apartamente în care 
locuieşte Branch nu poate f i prea departe. 

- Asta e teoria mea pentru moment, spuse Ethan. 
- Şi acum ce facem? 
- Acum punem mîna pe telefoane şi ne apucăm să sunăm 

la fiecare motel sau clădire de apartamente cu adresa pe una 
dintre străzile astea. 

- De asta ai fost de acord să mă iei cu tine azi, aşa-i? 
Scoase telefonul din geantă. Ca să poţi cîştiga din timpul 
care ţi-ar fi trebuit să dai toate telefoanele astea. 

- Extraordinar de inteligentă deducţie, iubire. Deschise 
cartea de telefoane pe care o adusese cu el. S-ar putea să ai o 
înclinaţie pentru profesia asta. 

Ea a fost cea care a avut noroc, patruzeci şi cinci de 
minute mai tîrziu. într-o oră, se afla împreună cu Ethan în 
m i c u l b i rou al managerului de la Tropica l Paradise 
Apartaments. 

Complexul învechit era o construcţie pe trei laturi cu un 
singur nivel, construit în jurul unei piscine de dimensiunile 
unui timbru poştal. Sub ferestre, din pereţi ieşeau aparate de 
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aer condiţionat ruginite. Aleea de beton plină de buruieni 
era crăpată serios. Cîţiva copaci de paloverde neîngrijiţi şi 
doi cactuşi burtoşi plantaţi în interiorul unui dreptunghi din 
cărămidă compuneau restul peisajului. 

Tropical Paradise arăta de parcă luase fiinţă ca un motel 
de mîna a doua şi de acolo urmase o traiectorie descendentă. 

- Da, Branch locuieşte aici. Managerul hotelului, care 
se prezentase numai cu numele de Joe, îşi trecu absent mîna 
prin părul rar şi vopsit negru, pentru a se scărpina pe pielea 
capului. Zicea că plănuieşte să stea o lună. Nu l-am văzut de 
ieri-dimineată. Ziceaţi că a suferit un accident? 

- E în spital, în Whispering Springs, spuse Ethan, cu 
vocea scăldată de îngrijorare sumbră. Dacă vrei să iei legătura 
cu el, am numărul, dar nu-ţi va putea vorbi. E încă în comă. 

- Comă, ha? 
- Accidentul s-a petrecut pe proprietatea mea, şi, de 

vreme ce eu sînt singura persoană pe care o cunoştea în oraş, 
m-am simţit obligat să-i iau o parte din lucruri şi să i le duc. 

- Dar nu ţi-a dat cheia? 
- Cheia s-a pierdut în timp ce era transportat la spital, 

spuse Ethan foarte degajat. Scoase portmoneul din buzunarul 
de la spate. Normal, aş vrea să-i plătesc chiria. N-aş vrea să 
piardă apartamentul, doar fiindcă e în comă. 

Managerul zîmbi pentru prima dată. 
Cinci minute mai tîrziu, Ethan se oprea în faţa uşii cu 

numărul douăzeci şi şapte. Scoase două seturi de mănuşi 
chirurgicale din buzunar şi-i înmînă unul lui Zoe. 

îşi puse propriile mănuşi, potrivi în yală cheia pe care i-o 
dăduse managerul şi deschise uşa. 

Din interior îi lovi un val de aer stătut. 
Ethan traversă pragul şi dispăru. 
Pe Zoe o trecu un fior, în parte de neplăcere şi în parte 

de anticipaţie. Stătea ezitînd chiar la intrare, aruneînd o 

249 



privire în cameră. Tot ce putea vedea era o porţiune dintr-un 
pat şi o bucată de covor verde, ros de timp. 

Scana prevăzătoare, dar din locul unde se afla, pe prag, 
nu reuşi să pr indă nimic neobişnui t în f luxul de energie 
psihică. Cu toate astea, fusese neplăcut surprinsă în cel 
puţ in două r înduri în ultimele zile, îşi reaminti. Dacă 
ul t ima ei teorie era corec tă şi John Branch era sursa 
p înze lor de păianjen, cu s iguranţă aveau să p lu tească 
cîteva şi în camera în care el îşi petrecuse atît de mult 
timp în ultima vreme. 

- Ei , la dracu', zise Ethan, foarte încet. 
- Ce s-a întîmplat? întrebă ea. Te rog, spune-mi că nu e 

nici un cadavru înăuntru. 
- Nu sînt cadavre. Dar cred că acum putem spune foarte 

sigur că toate astea chiar au legătură numai cu mine. 
Ea puse un picior în camera strimtă şi mizeră, sondînd 

terenul. Dinspre pereţi nu ţipa nimic către ea. Nic i o pînză 
de păianjen nu-i înceţoşa simţurile. Simţea reziduurile psihice 
acumulate de-a lungul anilor, un abur vechi, umed, vag 
depresiv, dar asta era tot. 

In orice alte împrejurări, ar f i fost foarte uşurată. Dar de 
data asta lucrurile stăteau altfel. îşi dădu seama brusc cît de 
tare sperase să găsească urme ale substanţei aceleia cleioase 
în acea cameră. O atare descoperire ar f i răspuns la foarte 
multe întrebări neliniştitoare. 

Se pregătea să înlăture vibraţiile slabe şi vechi, cînd simţi 
un tentacul a ceva întunecat şi puternic în atmosferă. Nu o 
p înză de pă ian jen . Era altceva - o dor in ţă d i spera tă , 
nefirească pîlpîia prin încăpere, ca lumina unui tub de neon 
defect. 

- Voia ceva cu disperare, şopti ea. Avea nevoie de acel 
lucru ca de un drog. 
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- Pe mine, mort, se pare. 
Se întoarse şi văzu că Ethan stătea în picioare lîngă 

singura masă din spaţiul acela, răsfoind un teanc de fotocopii. 
- Ce sînt alea? întrebă. 
- Uită-te. 
Traversă camera şi se opri lîngă masă. Fotocopiile erau 

reproduceri după articole de ziar. Unele erau datate cu trei 
ani în urmă. Altele erau mai recente. Toate proveneau din 
ziare din zona Los Angeles. Aruncă o privire celui mai 
apropiat şi îngheţă. 

SIMON WENDOVER MORT ÎN ACCIDENT DE NAVIGAŢIE 

Corpul neînsufleţit al lui Simon Wendover, fost 
preşedinte al consiliului de administraţie al unei firme pri
vate de investiţii, a fost găsit plutind pe apele din Santa 
Barbara azi-dimineaţă, devreme. Autorităţile cred că a 
căzut peste bordul iahtului, cîndva în decursul ultimelor 
trei zile. 

Oficialităţile de la baza navală unde Wendover îşi ţinea 
amarat vasul spun că acesta avea o experienţă îndelungată 
în a naviga de unul singur, mai ales în nopţile cu lună. 

Wendover a ajuns pe prima pagină a ziarelor acum o 
lună, cînd a fost găsit nevinovat la toate acuzaţiile de 
implicare într-un complot de a-1 ucide pe Drew Truax, 
preşedintele Trace & Stone Industries. 

Procesul a fost urmărit îndeaproape de întreaga 
comunitate de afaceri din California de Sud, din pricină că 
implica o serie de dezvăluiri în legătură cu tranzacţiile 
financiare recente ale lui Wendover. Scandalul rezultat a 
avut un impact negativ asupra portofoliilor cîtorva 
investitori de marcă şi a zdruncinat încrederea acţionarilor... 
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Luă o altă fotocopie, scana repede articolul şi se opri 
la ultimul paragraf. 

...autorităţile au remarcat că autopsia a scos la iveală 
prezenţa drogurilor... 

Ridică privirea şi-1 văzu pe Ethan privind-o preocupat. 
- Wendover cocheta cu afacerile cu droguri, spuse el 

fără nici o intonaţie. Nu numai că vindea, ci şi folosea. 
- înţeleg, încuviinţă ea din cap. Ei, toată lumea ştie că e 

un domeniu de afaceri foarte riscant. 
Aruncă o privire pe un alt articol. 

...autorităţile declară că moartea ar putea avea legătură cu 
drogurile. Nu există dovada nici unei erori... 

Ethan răsfoi cîteva dintre tăieturile din ziar. 
- A u stat de vorbă şi cu mine, dar aveam un alibi de 

nezdruncinat. 
- Sigur că aveai. Ethan nu era prost, de asta era sigură. 
- Poliţiştii nu ţineau morţiş să construiască un caz. Ştiau 

la fel de bine ca şi mine că Wendover patinase pe acuzaţiile 
de crimă. 

Ea puse articolul pe masă şi ridică un alt teanc de hîrtii. 
Erau toate copii ale fotografiilor cu Ethan din ziare. Cîteva 
dintre ele îl înfăţişau intrînd într-un tribunal, uneori însoţit 
de Bonnie. în altele cobora de la volanul unui B M W argintiu. 
Vreo două îl arătau ieşind dintr-o clădire frumoasă, în stil 
modern. Pe firma din spatele lui scria TRUAX SECURITY, cu 
litere sofisticate din metal. 

- Ziarele şi-au pus fotografii să dea tîrcoale pe lîngă 
tribunal pe tot timpul procesului, spuse Ethan. Doi dintre ei 
pîndeau biroul meu şi casa lui Bonnie. 
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Ea clătină din cap. 
- Trebuie să fi fost un coşmar pentru voi toţi. 
- A fost. El abandonă subiectul şi se răsuci pe călcîie, 

studiind încăperea. Dar, după moartea lui Wendover, m-am 
gîndit că măcar se terminase totul. Se pare că m-am înşelat. 

- Dacă cineva încearcă să se răzbune, şi dacă tu şi Harry 
aveţi dreptate cînd spuneţi că probabil nu e unul dintre 
investitorii care au avut de suferit, atunci trebuie să fie ceva 
personal, Ethan. 

- Ştiu. 
- Un membru al familiei lui Wendover? Cineva care te 

învinovăţeşte pentru moartea rudei sale? Sau un prieten? 
- Tocmai asta e, nu avea persoane apropiate. Ethan se 

lăsă pe vine pentru a studia podeaua de sub patul învechit. 
Dacă ai fi căutat într-un dicţionar cuvîntul „singuratic", ai fi 
găsit descrierea lu i Simon Wendover. Crede-mă, l-am 
verificat pînă la ziua în care s-a născut. Mama lui era 
dependentă de droguri, şi a murit cînd el avea trei ani. A 
crescut într-o serie de familii adoptive. Nu avea prieteni, 
nici animale de casă, nici copii. 

- Soţii? Amante? 
- Wendover avea î n t o t d e a u n a la b r a ţ o femeie 

atrăgătoare, atunci cînd avea nevoie, dar nici una dintre ele 
nu rămînea lîngă el mai mult de cîteva luni. Nu s-a căsătorit 
niciodată. 

Ethan se ridică şi traversă camera, pentru a deschide 
micul birou. Trecu repede în revistă sertarele. Nimic. 

Deschise uşa dulapului de haine. Zoe văzu înăuntru 
cîteva haine, tricouri şi pantaloni, aranjate cu precizie 
militară. Pe podea era o geantă militară kaki. 

- Se pare că Branch e tipul curat şi ordonat, spuse el. 
- Pregătire militară, cred. 
- De unde ştii? 



- Ceva în legătură cu modul în care se mişca. 
Ethan v e r i f i c ă rapid buzunarele obiectelor de 

îmbrăcăminte din dulap. Cum nu descoperi nimic, se aplecă 
şi deschise fermoarul genţii. 

Zoe făcu cîţiva paşi către el şi văzu că nu era nimic 
înăuntru. 

- Ha. Ethan rîse gînditor. E ciudat că a lăsat haine în 
dulap, dar nimic în geantă. 

Se ridică în picioare şi intră în mica baie, unde rămase o 
clipă nemişcat examinînd locul. 

- H a ! 
Ea cunoştea acel anumit ha. Ceva nu i se părea în regulă. 

Se duse lîngă uşa de la baie. Pe etajeră erau aranjate cîteva 
articole de toaletă masculine, dar toate aveau o trăsătură în 
comun. Aparatul, spuma de ras şi pasta de dinţi ar fi putut fi 
cumpărate din orice magazin din ţară. 

- Cred că nu voia să lase nici o urmă, spuse ea. 
- Locul e curat, de acord. Aruncă o privire în coşul gol 

de gunoi. Poate un pic prea curat. 
- Explică-mi. 
- în coş nu e nici măcar o bucată de hîrtie, nici măcar o 

sticlă goală pentru proteinele alea de care se pare că e de
pendent. Totul, aici, şi în dulap, arată de parcă ar fi fost aranjat 
de un robot. Nimic nu e mişcat. Biroul e gol. 

- Dar? întrebă ea, cînd el se opri din vorbit. 
Trecu pe lîngă ea în cealaltă cameră. 
- Dar fotocopiile alea cu cazul Wendover au fost lăsate 

împrăşt ia te neglijent pe masă. A i crede că un obsesiv-
compulsiv atît de precis în acţiuni ca Branch le-ar fi depozitat 
într-un loc mai sigur. 

Zoe se gîndi la şoaptele de obsesie disperată ce pluteau 
prin cameră. 

- Poate că a vrut să se cufunde încă o dată în povestea 
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cu Wendover, înainte să te atace. Poate că a parcurge acele 
poveşti din ziare era felul lui de a se monta. 

- Poate. Ethan nu părea convins. Şi nici nu-mi dau seama 
care e locul femeii cu geanta de cumpărături şi aparatul de 
fotografiat în povestea asta. Dacă a trimis-o în Whispering 
Springs să adune in fo rmaţ i i despre mine, unde s înt 
fotografiile pe care le-a făcut? 

- Bună întrebare. Dacă chiar e amestecată în asta, ar 
trebui ca fotografiile ei să fie o parte din dosarul ăla cu tăieturi 
din ziare. 

- Numai dacă cineva va fi curăţat camera asta, după 
plecarea lui Branch, şi le-a îndepărtat, spuse Ethan. 

O trecu un nou fior de groază. 
- Crezi că cineva a ajuns aici înaintea noastră? 
- Nu sînt complet sigur, dar, da, locul arată de parcă ar 

fi fost pieptănat şi pregătit de vizionare. 
- De cine? 
- Probabil de acel cineva care l-a plătit pe Branch să ma 

omoare. 
Ea tresări. 
- Mi-ar plăcea să nu spui lucruri de genul ăsta aşa de 

relaxat. 
Ethan adulmecă a doua oară camera, mutînd mobila 

sărăcăc ioasă , ver i f ic înd între saltea şi lada patului şi 
îndepărtînd tăblia patului de perete. Ea se întoarse la birou 
şi cercetă a doua oară prin sertare, verificînd dacă nu cumva 
lui Ethan îi scăpase un indiciu vital. Nu o surprinse foarte 
tare să descopere doar un creion şi un teanc de hîrtii goale. 
Pe prima coală de hîrtie nu era nici o adîncitură care să le fie 
de ajutor, lăsată de oricine ar fi fost cel care va fi scris pe 
pagina de deasupra. 

Ethan înşfacă mica noptieră şi o îndepărtă de perete. 
Pe podea căzu un plic care fusese prins în spatele 

noptierei. 
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îl priviră amîndoi. 
- Ei , ce să-ţi zic! Ethan se aplecă şi ridică plicul. Cred 

că tocmai am dat peste un indiciu. 
în ea fierbea nerăbdarea. 
- Pare a fi un plic de la un laborator foto. 
- Este. Gol, din păcate. Aruncă o privire asupra numelui 

laboratorului şi adresei tipărite într-o parte. Dar avem noroc. 
E o firmă locală. 

U r e ecusonul femeii scria că o chema Margaret. Părea 
să se apropie de şaptezeci de ani, fiind una dintre miile de 
pensionare din zonă care, împinse de plictiseală sau de 
imposibilitatea de a se întreţine din ajutorul social, îşi luaseră 
un serviciu prost plătit, fară bonusuri şi cu program redus în 
spatele unei tejghele. 

- Fotografiile cu femeia înaltă, cu părul scurt platinat? 
Margaret radia. Sigur, mi le amintesc. Arăta ca una dintre 
actriţele alea din filmele vechi de după miezul nopţii. M-am 
gîndit că era poate o persoană faimoasă. A m întrebat-o pe 
Shelley despre ea, dar a zis că nu-mi putea spune nimic. 
Zicea că e confidenţial. M-am gîndit că era un alt caz de 
divorţ dintr-ale ei. 

- Cine e Shelley? întrebă Ethan, rezemîndu-se lejer de 
tejghea. 

Zoe, aflată lîngă el, reuşi să-şi smulgă un zîmbet firav, 
în sinea ei era uimită de atitudinea lui relaxată. Ca şi cum 
n-ar fi mare lucru. Ca şi cum am avea tot timpul din lume. 
Era aşa de încordată, încît credea că, dacă cineva ar fi ridicat-o 
de la pămînt şi apoi i-ar fi dat drumul, ar fi sărit ca mingea. 
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- Shelley Russell e una dintre clientele noastre obişnuite, 
spuse Margaret cu mîndrie. E un adevărat detectiv particu
lar, ştiţi. îi procesăm fotografiile dc cînd mă ştiu. Se opri, 
pufnind. Staţi un pic, îmi pari oarecum cunoscut. îşi mută 
privirea asupra lui Zoe. Şi tu. Eraţi amîndoi în setul ăla de 
fotografii făcute de Shelley. 

- Probabil, spuse Ethan. 
Margaret începu să pară încurcată. 
- Hei, nu eşti soţul sau ceva în genul ăsta, nu? 
- E soţul meu, spuse Zoe pe un ton calm, posesiv. Nu 

soţul femeii cu păr platinat. 
- Oh, ce bine! Margaret se liniştise. O clipă am crezut 

că... ei, nu contează. 
- Biroul lui Shelley Russell se află în apropiere? întrebă 

Zoe, înainte ca Margaret să aibă şi alte presimţiri rele. 
- O, sigur, e la noi în cartier. Adresa e la trei cvartale 

mai încolo. 
- Mulţumim. Ethan se îndreptă. Poate că ne ducem cu 

maşina pînă acolo, să aruncăm o privire. 
- Ăh, de ce? zise Margaret, părînd din nou cuprinsă de 

îndoieli. 
- Eu citesc o grămadă de romane poliţiste, spuse Ethan. 

în to tdeauna mi-am dorit să văd cum arată biroul unui 
adevărat detectiv particular. 

Afară, Zoe avu senzaţia că toate culorile maşinilor şi 
clădirilor din jurul ei erau mai tari. Cerul deşertului devenise 
puţin mai albastru şi soarele mai strălucitor. 

O trecu un uşor fior. Oare făcea parte din momeala ce-1 
atrăgea pe Ethan către munca lui? 

Dacă da, nu era diferit de impulsul ascuţit de adrenalină 
pe care îl trăia ea, după o experienţă deosebit de vie într-o 
încăpere ce mustea de energie psihică. 

în timp ce se urca la volan, Ethan o privi cu sprîncenele ridicate. 
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- C e e? 
- A i vrut întotdeauna să vezi cum arată biroul unui 

adevărat detectiv particular? întrebă ea sec. 
- Cine ştie? Ethan rînji. Poate îmi vin nişte idei mişto în 

privinţa decorării. 
- Da. Ea se lăsă pe spate în scaun. Ştii, a fost foarte 

inteligent din partea ta să o întrebi pe Margaret despre 
fotografii recente cu o femeie platinată care arată de parcă 
ar fi putut fi fotomodel cîndva. 

- Ştiam că fotograful a făcut poze cu Arcadia. Era de 
presupus că unele dintre fotografii erau cu ea, şi Arcadia are 
o înfăţişare mai puţin obişnuită. 

Cinci minute mai tîrziu, manevra SUV-ul masiv în mica 
parcare a unei clădiri de birouri părăginită, cu un singur 
nivel. Două dintre cele trei spaţii erau vacante, şi arătau de 
parcă ar fi fost aşa de multă vreme. A l treilea avea scris pe 
vitrină RUSSELL INVESTIGATIONS, cu vopsea ştearsă, 
negru-aurie. 

Jaluzelele erau trase în jos, iar cartonul de pe uşa din 
fată indica ÎNCHIS./ 

- Acum ce facem? întrebă Zoe. 
Ethan scoase telefonul din buzunar şi formă numărul pe 

care îl copiase din cartea de telefon. 
- Robotul, anunţă el cîteva secunde mai tîrziu. îşi verifică 

ceasul. E aproape cinci. Sînt şanse ca Russell să f i avut o zi 
fără prea multă activitate şi să se fi hotărît să închidă mai 
devreme. 

- Ş i ? 
El porni din nou motorul şi băgă SUV-ul în viteză. 
- Aşa că, dacă vreau să văd cum arată biroul unui 

adevărat detectiv particular, va trebui să fiu propria mea 
gazdă. 

Ea se răsuci brusc în scaun. 
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- Doar nu ai de gînd să intri prin efracţie în biroul ei? 
Ethan, nu, e prea riscant! E detectiv, pentru numele lui 
Dumnezeu. Trebuie să aibă un sistem de alarmă. 

- Poate. Poate că nu. Ocoli cvartalul cu maşina şi parcă 
pe aleea din spatele biroului. 

- A i grijă, spuse Zoe, a cărei nelinişte creştea cu fiecare 
secundă. Nu-ţi permiţi să f i i arestat. Nu cu tot ce se întîmplă 
acasă, în Whispering Springs. 

- Voi fi grijuliu. Coborî din maşină. Dacă dau peste vreo 
alarmă, va fi suficient timp să dispărem înainte să apară 
poliţia. 

Ea îşi desfăcu centura de siguranţă. 
- Vin cu tine. 
- Probabil ar fi mai bine să rămîi aici. 
- Dacă reuşeşti să intri , poate descopăr eu ceva ce ţie-ţi 

poate scăpa. 
Ethan pufni, gîndindu-se la cele spuse de ea. O secundă, 

Zoe se temu ca el să nu facă vreo remarcă dispreţuitoare 
despre caraghioşii de consultanţi cu aptitudini de medium, 
dar în cele din urmă încuviinţă din cap. 

- Bine. Nu-mi strică nici un fel de ajutor. 
Pe stradă trecură cîteva maşini, dar pe alee sau lîngă 

trotuar nu se vedea nici una. Era genul de cartier unde oamenii 
investeau în grilaje de securitate din fier forjat, şi pe Zoe nu 
o surprinse să vadă că mica fereastră din spate de la Russell 
Investigations era protejată de unul. 

- Ţi-am spus! zise ea. 
- Dacă ai de gînd să te încăpăţînezi să fii aşa de pesimistă, 

data viitoare nu te mai las să fii asistenta mea. Ethan încercă 
clanţa uşii. 

Se răsuci uşor în mîna lui. 
Zoe se holbă. 
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- Nu-mi vine să cred. Cum poate un detectiv particular 
să uite să-şi încuie propriul birou? 

- Oricine poate avea o zi proastă. 
Cuvintele amuzante nu se potriveau cu tonul lui dintr-o 

dată amar, observă ea. Inima începu să-i bată un pic mai 
repede şi mai puternic. I I privi cum deschide uşa şi intră 
într-un hol mic şi întunecos. îl urmă prudentă, pregătită 
pentru orice fel de energie va fi sălăşluit în pereţi. 

Simţi amestecul obişnuit de emoţii slabe, dar nici una 
dintre ele nu era deosebit de deranjantă. Le respinse şi-1 urmă 
pe Ethan prin spaţiul strimt de trecere, pe lîngă ceea ce părea 
a fi o baie, şi apoi în birou. 

Ethan dădu colţul în cameră şi se opri aşa de brusc că 
Zoe se lovi de el. Priveau amîndoi silueta unei femei în vîrstă 
chircită pe podea. 

- Dumnezeule mare! Zoe simţi cum stomacul i se 
întoarce pe dos. 

- Se pare că Shelley Russell a avut ceva mai mult decît 
o zi proastă, zise Ethan, apropiindu-se şi lăsîndu-se pe vine 
lîngă corpul inert, fuse două degete pe gîtul femeii. 

Zoe se apropie: 
- E . . . 
- Nu! Nu încă, în orice caz. Respiră, dar e într-o stare 

proastă. Nu văd nici o rană şi nici o urmă de violenţă. Poate 
a făcut un atac. Scoase telefonul şi tastă 911. 

Zoe îngenunche lîngă femeia inconştientă şi îi luă mîna 
inertă, observînd cît de fragilă era. încheieturile erau umflate 
din cauza artritei. Privea faţa puternică, plină de riduri , 
ascultînd cum Ethan îi dă indicaţiile operatoarei. 

Cînd termină apelul, îl privi peste corpul fragil al lui 
Shelley. 

- E doar o bătrînică, Ethan. 
- A m o presimţire că e o bătrînică destul de dură. 
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Se ridică în picioare, băgă mîna în buzunar şi scoase un 
alt set de mănuşi subţiri din plastic, dintr-o rezervă ce părea 
inepuizabilă. Zoe se întrebă dacă le cumpăra angro de la un 
magazin de tehnică medicală. 

N u putea face nimic pentru Shelley Russell în timp ce 
aşteptau medicii, ştia asta, cu excepţia faptului de a o ţine de 
mînă. Citise undeva că uneori oamenii inconştienţi reacţionau 
la voci. 

- Rămîi cu mine, Shelley, spuse ea pe un ton ferm, 
autoritar. Masa degetele noduroase, încercînd să le transmită 
ceva din propria căldură. Ţine-te tare. Medicii sînt pe drum. 
O să te faci bine, Shelley. 

Continua să vorbească, pe o voce joasă, conştientă că 
Ethan cerceta rapid încăperea. 

- Vreo idee ce căutăm? întrebă ea. 
- Orice mă va ajuta să-mi dau seama cine a angajat-o să 

facă muncă de supraveghere în Whispering Springs. Studie 
conţinutul unui sertar. Nu văd nici un dosar despre Truax. 
Bănuiesc că ar fi fost prea uşor. 

- Probabil. Nimic din lucrurile care au avut legătură 
cu situaţia asta nu a fost simplu. De ce s-ar schimba ceva 
acum? O ţinea pe Shelley strîns de mînă. Trebuie să rămîi 
cu noi, Shelley, ca să ne ajuţi să rezolvăm cazul. Asta vă 
place vouă, detectivilor, să faceţi, nu? Să rezolvaţi cazul. 
Rezistă, ca să-ţi poţi da seama împreună cu Ethan ce se 
întîmplă aici. 

- Se pare că se specializase în cazuri nasoale de divorţ 
şi persoane dispărute, mormăi Ethan, cercetînd un alt sertar 
cu dosare. 

- Nu e o afacere cu aspect sofisticat. Mă întreb de ce ar 
fi angajat-o pe Russell să facă fotografiile alea. 

- Oamenii care-şi construiesc o carieră urmărind soţii 
care-şi fac de cap de obicei se pricep să mînuiască un aparat 
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de fotografiat, decretă Ethan. Clientul vrea întotdeauna 
fotografii. 

- Da, dar s-ar putea crede că unul dintre vechii tăi 
duşmani din Los Angeles ar fi ales un detectiv particular un 
pic mai modern. Continua să maseze degetele lui Shelley. 
Din cîte mi-ai spus, oamenii ăia pe care ai reuşit să-i superi 
erau cu toţii investitori bogaţi, de mare clasă. E greu să-ţi 
imaginezi că unul dintre ei ar alege un detectiv neînsemnat 
ca Shelley Russell. 

- Poate că cine a angajat-o s-a gîndit că avea să fie mai 
uşor să scape de ea după ce totul se va fi terminat. Cine va 
pune întrebări în privinţa morţii unei bătrînici fragile? 

- Oh, Doamne, crezi că cineva a încercat să ?!... 
El ridică din umeri. 
- E un martor. Trînti sertarul cu dosare pe care tocmai îl 

deschisese şi se întoarse pentru a privi camera acuzator. 
- Ce e? întrebă ea. 
- Nu e nici un computer. 
- Eu te consider pe tine un detectiv particular de modă 

veche, dar se pare că Shelley Russell ar putea să-ţi dea lecţii. 
- Nu e chiar aşa de demodată! spuse el încet. 
Ceva din vocea lui o făcu să întoarcă capul. Văzu că 

ţinea în mînă o coală de hîrtie. 
- Ce e? 
- Un raport pe care l-a scris recent. Soţul clientei avea 

în mod evident o întîlnire programată cu o femeie pe care a 
cunoscut-o într-o cameră de hotel din Scottsdale. 

- Ş i ? 
- Şi, raportul datează de trei luni şi a fost scris la un 

computer. Deschise un dulap. Uite imprimanta. închise uşa 
şi rămase în mijlocul mici i încăperi, cu o faţă nemulţumită. 
Deci unde dracu' e nenorocitul de computer? 

- Poate l-a lăsat acasă. 
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Ethan clătină din cap. 
- Nu cred asta. A m impresia că locuia oarecum aici. Se 

întoarse la birou şi aprinse veioza. Mi j i ochii, în timp ce 
studia suprafaţa suportului de scris învechit. A fost un com
puter aici, da, zise el. Se vede unde era aşezat pe birou. Peste 
tot e un strat subţire de praf, cu excepţia unui loc dreptun
ghiular. 

Părăsi biroul şi dispăru pe holul strimt. Zoe auzi uşa de 
la baie deschizîndu-se. 

- E în regulă, Shelley, o să te faci bine, zise ea. Aud 
sirenele. Medicii vor fi aici dintr-o clipă într-alta. 

- I-am găsit poşeta, strigă Ethan. Se auzi un huruit 
înfundat. Şi nişte pastile. Se pare că lua o grămadă în mod 
regulat. Aş zice că probabil asta explică starea ei din prezent, 
dar faptul că a cedat în acest moment al cazului pare o 
coincidenţă prea mare pentru a-mi conveni. 

Sirenele erau mai aproape acum. Mica parcare fu 
luminată de girofaruri. Era şi timpul, se gîndi Zoe. Respiraţia 
lui Shelley era vizibil mai slabă. Şi pulsul părea să-i fi scăzut. 

- Nu ne părăsi, Shelley. Nu-1 lăsa să cîştige pe ticălosul 
care ţi-a făcut asta. 

- La naiba, murmură Ethan. 
- Ce mai e? 
- A m găsit facturile ei recente, dar nu e nici o chitanţă 

pentru John Branch. Şi nici un fel de înregistrare a vreunei 
plăţi de la el. 

- Medicii au ajuns, mulţumesc lui Dumnezeu. 
Ethan ieşi din baie, mîzgălind rapid în carneţel. 
- A m adresa ei de pe permisul de conducere. Are optzeci 

şi doi de ani. Mă întreb dacă eu voi mai fi în domeniul ăsta 
la vîrsta ei. 

- Tu încă vei mai lucra la o sută doi ani, Ethan. Strînse 
mai tare mîna lui Shelley, conştientă de faptul că femeia se 
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ducea. Ţine-te tare, Shelley, băieţii cei buni sînt aici. Totul 
va fi în regulă. 

Ethan le deschise uşa medicilor. 

în uşa camerei de urgenţă se rezemă un rezident vizibi l 
extenuat. 

- Cred că doamna Russell va supravieţui, mulţumită 
vouă, spuse el. Se ducea repede. Dacă nu aţi fi găsit-o atunci 
cînd aţi ajuns, s-ar fi dus pînă la miezul nopţii. 

- Unde e? întrebă Zoe. Era aproape la fel de obosită ca 
şi doctorul. O dureau muşchii umerilor şi ai gîtului din cauza 
tensiunii cauzate de încercarea de a scăpa de haosul de 
energie psihică intensă, care se îmbibase în pereţii sălii de 
aşteptare. 

- Tocmai au mutat-o la Reanimare. E stabilă şi semnele 
ei vitale sînt surprinzător de puternice, date fiind vîrsta ei şi 
problemele cronice de sănătate. 

- E trează? întrebă Ethan. 
- Nu, şi chiar dacă ar fi fost, nu vi s-ar fi permis să vorbiţi 

cu ea. Rezidentul ezită. Sînteţi rude? 
- Prieteni, spuse Zoe delicat. Funcţionarul de la recepţie 

a zis că nu are nici un fel de rude aici, în Phoenix. I-au anunţat 
pe fiul şi pe fiica sa, dar amîndoi locuiesc în afara statului şi 
nu pot ajunge aici pînă mîine după-amiază. 

Rezidentul încuviinţă din cap. 
- Cum spuneam, dacă nu apar complicaţii, cred că are 

şanse să supravieţuiască. Vedem o grămadă de chestii din 
astea cu oamenii mai în vîrsta. 

- Ce fel de „chestii"? întrebă Ethan. 
- Amestecuri de medicamente. Supradoze accidentale. 

Interacţiuni neprevăzute între medicamente. Cînd vine vorba 
de oameni în vîrsta, avem de-a face cu un sector fragil de 
populaţie, care ia cantităţi incredibile de medicamente foarte 
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puternice şi sofisticate. Nu e dc mirare că apar probleme de 
genul ăsta. 

- Crezi că asta s-a întîmplat cu ca? întrebă Ethan fără 
intonaţie. A luat accidental o supradoză? 

Rezidentul ridică din umeri. 
- Uneori nu e tocmai un accident. 
Zoe rămase nemişcată. Simţi cum Ethan intră în alertă 

maximă. 
- Nu e tocmai un accident? repetă ea cu mare grijă. 
- Probabil aţi auzit că depresiile sînt o problemă majoră 

cu cei în v î rs ta , spuse rezidentul. Se sa tură de toate 
medicamentele alea. Viaţa pare a fi un efort prea mare. Sînt 
singuri. Uneori pur şi simplu nu mai vor să continue. 

- Suicid? Zoe clătină din cap. Chiar nu cred... Se opri la 
jumătatea propoziţiei, cînd Ethan îşi frecă uşor umărul de al 
ei, într-un avertisment fară cuvinte. îşi drese vocea. Dar, cine 
ştie? 

- Exact, spuse rezidentul. Cînd se trezeşte, mă îndoiesc 
că îşi va aminti mare lucru din cele întîmplate. Probabil vor 
pune un psihiatru să o examineze, dar, dacă a luat intenţionat 
prea multe medicamente, nu vă aşteptaţi să recunoască asta. 
E o altă problemă cu grupa ei de vîrsta. De obicei nu vor să 
recunoască faptul că au probleme de sănătate mentală. încă 
resimt prea tare vechiul stigmat. 

- Nu sînt singurii, spuse Zoe sec. Eu ştiu totul despre 
stigmatul ăsta. Trebuie să f i vorbit cu destul de mul tă 
convingere, pentru că doctorul o privi ciudat. 

Trebuia să-mi ţin gura, se certă singură. 
Pe hol trecu o targa. Infirmierul care o împingea aproape 

că alerga. Pe lîngă el mergea grăbită o asistentă, cu o perfuzie 
în mînă. Zoe prinse cu coada ochiului un cearşaf îmbibat de 
sînge. Stomacul îi zvîcni. Un alt strat de energie psihică 
disperată se impregna deja în pereţii din jurul ei. Cum suportă 
oamenii care lucrează aici? se întrebă. 
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Rezidentul a r u n c ă o p r iv i r e t ă rg i i şi p ă r u să se 
dezmeticească. 

- Trebuie să plec, spuse el. Angajaţii vă pot spune cum 
să găsiţi Reanimarea. 

- Mulţumim, spuse Ethan. 
Dar rezidentul deja plecase, mişcîndu-se ca sub un 

impuls de adrenalină. 
Zoe îl privi pe Ethan, care scotea telefonul din buzunar. 
- Şi acum? 
- E aproape şapte şi nu am mîncat nimic de la prînz. Să 

luăm ceva şi să ne întoarcem la biroul lui Shelley Russell. 
- Bine. E un fast-food peste drum. Se întoarse repede 

către uşile de la intrarea camerei de urgenţă, încercînd să nu 
se facă de rîs luînd-o la fugă. 

- Aşteaptă, zise Ethan, grăbindu-se după ea. Mă gîndeam 
că putem lua ceva de la bufetul spitalului. 

- Nu, spuse Zoe, foarte hotărîtă. Nu vreau să mănînc 
aici, în spital. 

Nu intenţiona să petreacă acolo nici un minut mai mult 
decît era absolut necesar. An i i de suferinţă, frică, speranţă, 
disperare şi furie acumulate în pereţii aceştia începeau să-i 
copleşească barierele psihice. Fusese o zi grea. Doar atît putea 
suporta. 

- Eşti bine? întrebă Ethan, cu vocea ascuţită din cauza 
preocupării bruşte, în timp ce-şi potrivea pasul cu al ei. 

- Voi fi, în cîteva secunde. împinse uşile de sticlă, ieşi 
afară şi oftă de uşurare. Nu-mi plac spitalele. 

- Cui îi plac? 
Dar el nu mai încercă să o convingă să meargă la bufetul 

spitalului. îşi făcu de lucru tastînd un număr de telefon în 
timp ce traversau parcarea îndreptîndu-se către SUV. 

Nu credea cu adevărat că ea era medium, dar părea dispus 
să-şi schimbe planurile, pentru că ea îi spusese că nu se simţea 
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bine. Nu era prima dată că făcea un asemenea lucru, îşi aminti 
ea. Pr ivind retrospectiv scurta lor căsnic ie , trebuia să 
recunoască faptul că el făcea în mod regulat concesii pentru 
ceea ce părea a fi cel puţin o imaginaţie deosebit de activă. 
Ethan trecea peste ceea ce alţi oameni ar fi considerat un 
comportament extrem de iraţional doar cu o ridicare din 
umeri, de parcă pretenţiile ei de a fi medium nu erau nimic 
mai mult decît o excentricitate minoră. 

Bărbatul ăsta era în stare să meargă şi să-şi mestece guma 
în acelaşi timp, sau ce? gîndea Zoe. 

Poate că era timpul ca şi ea să înveţe să facă acelaşi 
lucru. 

în ultimele săptămîni, o frustrase din ce în ce mai tare 
refuzul lui Ethan de a accepta însuşirea ei de medium. îşi 
spusese că, dacă el nu credea în realitatea celui de-al şaselea 
simţ al său, relaţia lor avea să aibă de suferit. Era convinsă 
că avea nevoie ca el să accepte partea aceasta a ei care o 
făcea diferită. 

Acum, se întreba dacă acest lucru era absolut necesar. 
Ethan o accepta aşa cum era, fără întrebări. Ăsta era un dar 
minunat şi rar în viaţa asta. 

Gîndurile ei fură întrerupte cînd Harry răspunse la apelul 
lui Ethan, care-i făcu un mic rezumat al evenimentelor. 

- Sînt de acord, lucrurile se complică. Ethan descuie 
SUV-ul şi se urcă la volan. Dar continuă cu legăturile tale 
din Los Angeles. Totul indică faptul că eu aş fi ţinta, nu 
Arcadia. Se pare că acoperirea ei e la fel de solidă cum a 
fost întotdeauna, aşa cum spune Negustorul. 

în timp ce-şi prindea centura de siguranţă, Zoe se lupta 
cu un val de panică. Arcadia era în siguranţă, dar situaţia nu 
se îmbunătăţise, pentru că acum Ethan era în pericol. 

- Nu, rămînem în Phoenix o vreme. Ethan porni motorul. 
Ne întoarcem la biroul lui Shelley Russell. Doctorii cred că 
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a luat accidental o s u p r a d o z ă de medicamente, dar 
computerul ei a dispărut şi nu există nici un dosar despre 
mine. 

Urmă o pauză, cît timp Harry spuse ceva la celălalt capăt 
al firului. Sîngele lui Zoe se mai răci cu cîteva grade. 

- Nu, nu am găsit nici unul despre Arcadia, îi spuse el 
lui Harry. Dar Russell trebuie să fie femeia cu geanta de 
cumpărături şi aparatul de fotografiat pe care a remarcat-o 
Arcadia. Da, bine, ţinem legătura. 

încheie convorbirea şi tastă un alt număr. 
- Hai, Cobb, răspunde. Se opri. Ce dracu' făceai?... Da? 

La naiba, îmi pare rău. A m avut telefonul închis o vreme. 
Cei d in spitale nu permi t folosirea lor în preajma 
echipamentelor computerizate... Nu, sîntem bine amîndoi. 
E o poveste lungă. îţi explic mai tîrziu. Ce ai pentru mine? 

Zoe era încordată, ascultînd monologul. Cînd Ethan 
întrerupse legătura, zvîcni. 

- E i ? 
- A intrat pe nişte site-uri de livrări pentru militari şi a 

pus nişte întrebări despre tatuajul lui Branch. A descoperit 
că e emblema unei grupări de comando de elită, foarte secretă. 

- Deci ai avut dreptate, zise Zoe. Branch e militar. 
- N u chiar. N u mai e. O dată ce Singleton a identificat 

gruparea, a reuşit să le spargă baza de date. E o organizaţie 
mică. A folosit o descriere fizică a lui Branch pentru a-i găsi 
dosarul. Se pare că Branch a fost selectat pentru programul 
iniţial de antrenament, dar a dat-o-n bară în prima lună. 

- De ce? 
- Singleton zice că dosarul e vag, dar se pare că Branch 

a suferit un fel de depresie. A stat în secţia de psihiatrie a 
unui spital militar timp de cîteva luni. în cele din urmă a fost 
lăsat la vatră. 

- Nebun! şopti ea. Se gîndi la emoţia dominantă ce 
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gemea în pereţii camerei ieftine dc motel a lui Branch, o 
dorinţă obsesivă, aproape la fel ca dorinţa sexuală. îşi dorea 
ceva foarte tare. 

- Singleton zicea că, după cc a fost externat, Branch a 
părăsit ţara şi a lucrat cîţiva ani ca mercenar profesionist. 
S-a întors în State cam acum opt luni. Urmele se pierd aici. 

- Poate că ar trebui să mergem la poliţia din Phoenix, să 
vorbim cu ei despre Shelley Russell. 

- Şi ce să le spunem? Pînă acum tot ce avem e o bătrînă 
necăjită care, din punctul de vedere al medicilor, probabil a 
amestecat pastilele între ele. Nu văd cum ar putea cineva să 
se agite prea tare din cauza asta. 

- Şi pozele pe care le-a developat la laboratorul foto? 
- Russell nu a încălcat nici o lege făcînd acele fotografii. 

La dracu', în primul rînd nici măcar nu putem dovedi că ea 
le-a făcut. 

Biroul lui Shelley Russell era învăluit în întuneric. Ethan 
cercetă cu o lanternă Ford-ul vechi parcat în faţă. Negăsind 
nimic interesant în maşină, o luă înapoi către clădirea 
părăginită. 

Rămase o vreme în mijlocul biroului, fără să se mişte şi 
fară să vorbească; doar luînd pulsul locului. Zoe aştepta 
tăcută. îl mai văzuse şi în alte ocazii trecînd prin acest ritual. 
Se întreba dacă nu cumva, în mod inconştient, el îşi deschidea 
simţurile către o parte din energia psihică a locului. Dacă 
da, era sigură că nu ar fi recunoscut nici într-un milion de 
ani. Cînd îl întrebase ce simţea cînd făcea genul ăsta de 
evaluare, spusese simplu că de fapt căuta orice nu arăta cum 
trebuie. 

După o vreme, el începu să se plimbe. Se opri lîngă birou, 
privind ceaşca plină cu cafea rece. 

- Şi-a făcut cafea proaspătă, spuse el. Nu pare ceva ce 
ai face dacă intenţionezi să iei o supradoză de medicamente. 
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- Nu, spuse Zoe. Şi vasul e încă aproape plin. Şi-a pus 
doar o cană, şi nu a apucat să bea deloc din ea. 

- Trebuie să se fi prăbuşit imediat după ce şi-a pus cafea 
în ceaşcă. Recipientul plin indică faptul că se pregătea să 
lucreze o vreme. Se duse la masă şi studie filtrul antic de 
cafea. E oprit. 

- S-a răzgîndit? S-a hotărît să plece acasă? 
- In cazul ăsta, de ce să-şi fi pus o cană plină? Ethan 

continua să privească filtrul de cafea, gînditor. Bun, face 
cafeaua, pune o cană şi o duce pînă la birou. Dar noi am 
găsit-o zăcînd în mijlocul camerei. Aşa că, dintr-un motiv 
oarecare, se hotărăşte să se întoarcă pentru a opri plita care 
se află chiar sub vas. De ce să facă asta? 

- Ce e cu cafeaua? 
- E singurul lucru din camera asta care nu se potriveşte. 

Ridică vasul de pe plită şi-1 puse deoparte. Apoi ridică filtrul 
de cafea şi fluieră încet. Exact cum îmi închipuiam, Shelley 
Russell, eşti mult mai dură decît pari. 

Zoe se îndreptă în grabă către el. 
- Ce ai găsit? 
El ridică obiectul care fusese ascuns sub filtrul de cafea. 
- Carneţelul ei. 
- Oh! Cine zice că nu eşti medium? 

U n i f o r m a nu i se potrivea deloc şi şapca mirosea a 
transpiraţia altei persoane, dar aveau să-i servească scopurile. 

Grant Loring stătea în umbrele aleii înguste ce separa 
librăria de un butic cu îmbrăcăminte şi supravegehea intrarea 
de la Galeria Euphoria. 
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Tocmai trecuse de o r# opt. Festivalul Toamnei se afla în 
plină desfăşurare. Seara s^ dovedise un coşmar. Fusese nevoit 
să asculte nenumărate grupuri de copii de şcoală care cîntau 
şi jucau scenete pe scena în aer liber. Vocile lor stridente şi 
ascuţite îi provocaseră o durere de cap. Valurile de oameni 
care rîdeau şi pălăvrăgeau, în timp ce se plimbau în afara 
mall-ului, ridicaseră şi ele nivelul decibelilor. Şi, dacă 
nenorocita aia de locomotivă, care trăgea micile vagonete 
pline cu copii ce ţipau, ir*ai trecea o singură dată pe lîngă el, 
era ispitit chiar să pună l a cale un accident feroviar. 

Privea vitrinele cj e l a Galeria Euphoria. Căţeaua îi arăta 
un colier unei cliente. As istenta ei, o femeie masivă cu părul 
castaniu tuns scurt, era c*cupată cu o altă potenţială clientă. 

Toată seara, în magazin intraseră şi ieşiseră o mulţ ime 
de oameni. Se părea că soţia lui scotea un profit frumuşel 
aici. Un lucru era cert în pr ivinţa căţelei: avea un talent natu
ral, cînd venea vorba de făcut bani. Talentul ăsta i-o făcuse 
atît de utilă în trecut. 

Planul lui ajunsese 1# capăt, în sfîrşit. Adevărat, Branch 
o dăduse în bară, ner^uşind să-1 ucidă pe Truax, dar obiectivul 
dorit fusese atins, în otice caz. Ar fi fost de preferat ca 
detectivul particular să f ie mort, dar faptul că pînă şi în acel 
moment alerga dupâ propria coadă prin Phoenix funcţiona 
la fel de bine. Dacă Tru#x avea să aibă norocul să găsească 
apartamentul lui Branch, toate semnele aveau să indice către 
trecutul din Los Angeles. Dacă chiar ajungea la biroul lui 
Shelley Russell, nu avea să găsească nimic, cu excepţia unei 
bătrînici care luase o supradoză de medicamente. 

Venise momentul s ă pună mîna pe căţea şi să dispară, 
hotărî Grant. Concentrase planul revăzut asupra acestei seri, 
cea a evenimentului d in Piaţa Fîntînilor. Voia acoperirea 
mulţimii şi a zgomotului-

Nu avea nevoie decît de trei sau patru minute în care să 
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fie singur cu Tîrfa. Sperase să o salte cu o jumătate de oră 
înainte, cînd luase o pauză pentru a se duce la toaleta din 
cealaltă parte a pieţei. Dar cadavrul ăla ambulant o însoţise 
pînă la uşă şi apoi aşteptase acolo pentru a o escorta înapoi 
la galerie. 

Grant era nemulţumit de faptul că Russell nu-i furnizase 
nici o fotografie şi nici o informaţie despre scheletul în 
cămaşă plisată cu mînecă scurtă. Incompetenţă crasă! 

Vestea bună era că tipul nu arăta a fi o mare problemă. 
Era un contabil plătit prost, sau poate un director de pompe 
funebre. în afara acelei scurte excursii cu căţeaua pînă la 
toaletă, îşi petrecuse seara pe banca ce se afla exact în faţa 
Galeriei Euphoria, dînd telefoane. O grămadă de telefoane. 
Poate era agent de pariuri. 

Gusturile căţelei la bărbaţi se schimbaseră, cu siguranţă. 
Ori asta era, ori alesese în mod deliberat un amant care era 
exact opusul genului de bărbat care o atrăgea cîndva, din 
acelaşi motiv pentru care îşi cumpărase o nouă identitate şi 
îşi schimbase stilul de a se îmbrăca. Proasta de femeie 
încercase să-şi inventeze o nouă personalitate, din cauză că 
ştia că era posibil ca el să fie încă în viaţă şi să vină s-o 
caute. 

Se făcea tîrziu. Nu aveau să mai existe multe ocazii 
uşoare de a pune mîna pe ea. Nu-şi permitea să mai aştepte. 
Venise timpul să acţioneze. 

Era foarte nerăbdător să-şi termine treaba şi să dispară 
din nou. 

Ethan se aşeză în scaunul lui Shelley Russell şi nu fu 
deloc surprins să descopere brusc că se simţea ca acasă. 
Russell avea o rezervă de carneţele galbene şi caiete noi într-un 
sertar şi un teanc de creioane pe o tavă. Obiectele de pe birou 
erau ordonate şi aşezate la îndemînă. 

272 



- Cred că e posibil ca voi doi să aveţi cîteva lucruri în 
comun, zise Zoe sec. Notiţele ci chiar seamănă cu ale tale. 
Se ap lecă peste u m ă r u l lu i pentru a vedea mai bine. 
Hieroglife. 

- Orice om care ia foarte multe notiţe sfîrşeşte prin a-şi 
inventa propriul gen de stenografie, spuse Ethan absent. Dar 
ea a fost atentă să scrie corect toate numele, şi s-a chinuit cu 
numerele. Uite numărul de pe plăcuţa de înmatriculare a 
camionetei pe care o conducea Branch. 

- De ce să fi notat numărul de înmatriculare al unui c l i 
ent? 

- Eu fac acelaşi lucru. în ceea ce mă priveşte, e procedură 
standard. E bine să ai multe informaţii despre un client. 

- Ei , ăsta e un comentariu care-mi încălzeşte inima. Se 
cocoţă pe colţul biroului. Dacă aş fi ştiut asta cînd am hotărît 
să te angajez, prima dată, m-aş fi dus la Radnor. 

- Da, da' uite ce sex grozav ratai. 
- Ei , asta era! 
După numele şi numărul de înmatriculare al lui Branch, 

pr imul lucru care îi atrase atenţia fu cuvîntul Fed. Era 
subliniat de două ori. 

- I-a spus că era un fel de agent guvernamental secret, 
spuse el. Probabil s-a gîndit că asta avea s-o împiedice să 
pună prea multe întrebări. 

Ea înghiţi în sec. 
- Crezi că e posibil să fii ţ inta vreunei investigaţi i 

federale? Poate de asta cineva te vrea mort. Ca să nu poţi 
vorbi cu federalii. 

- Linişteşte-te, spuse Ethan. Dacă ar fi fost aşa, pînă 
acum eram copleşiţi de agenţi. Cred, adăugă în gînd. Se opri 
pentru a mai descifra două propoziţii. Se pare că Branch nu 
s-a grăbit să ajungă la motivul pentru care voia să o angajeze. 
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O tatona, se asigura că se poate baza pe ea să-şi facă treaba 
şi să-şi ţină gura. 

- Mulţumesc pentru informaţii, Cari. Cu un picior pe 
banca din fier forjat şi antebraţul rezemat de coapsă, Harry 
o urmărea pe Arcadia prin vitrină în timp ce-şi încheia 
conversaţia cu asociatul lui din Los Angeles. Consideră că 
favoarea aia asupra căreia am căzut de acord nu a existat 
niciodată pentru a f i răsplătită în întregime. 

încheie convorbirea, fără să-şi dezlipească ochii de la 
Arcadia. 

Cu şase săptămîni în urmă, înainte de a veni în Whis
pering Springs să-i dea o mînă de ajutor lui Truax, ar fi rîs la 
ideea că t ipi i ca el ar f i putut vreodată să aibă un asemenea 
noroc. în oraşul ăsta, pentru el se schimbaseră o grămadă de 
lucruri. Viaţa lui nu avea să mai fie niciodată aceeaşi. 

De cealaltă parte a vitrinei, Arcadia zîmbea unei cliente, 
îl s t răbătu un val de că ldură care îi era încă ciudat şi 
necunoscut. 

Se forţă să-şi concentreze atenţia asupra oamenilor ce 
roiau prin piaţă, observîndu-i atît pe cei ce ieşeau în evidenţă, 
cît şi pe cei ce se pierdeau prea uşor în decor. 

Privirea lui zăbovi asupra unui gardian care se pregătea 
să se strecoare într-un pasaj strîmt dintre două magazine din 
apropiere. Pe spatele gecii bărbatului scria Radnor Security 
Systems. Avea o şapcă trasă adînc pe ochi. 

Agenţii de pază îl făceau să fie nervos. în primul rînd, 
era uşor să-i treci cu vederea. în al doilea, majoritatea se 
plimbau pe acolo cu seturi de chei. 

Mai aruncă o privire în vitrina de la Galeria Euphoria. 
Mulţumit de faptul că şi Arcadia, şi asistenta ei erau ocupate 
cu clienţii îşi dădu piciorul jos de pe bancă şi o luă la pas 
către intrarea aleii. 
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La dreapta lui scîrţîi fluierul trenului în miniatură. 
- Trece! Conductorul era un bărbat masiv, care arăta 

de parcă fusese îndesat în cabina micuţă. Avea pe faţă o 
expresie de satisfacţie răuvoitoare. Copiii chirăiau şi băteau 
din palme. 

Mecanicul suflă în fluier, scoţînd un sunet triumfător, 
lung şi satisfăcut, şi porni în direcţia fîntînii. Copiii îi făceau 
cu mîna lui Harry. 

Cînd trecu şi ult imul vagonet plin cu copii încîntaţi, 
Harry văzu că agentul de pază dispăruse în întunericul 
micului pasaj. Simţi ca o înţepătură în ceafa. Grăbi pasul 
spre alee şi se opri puţin la intrare, încercînd să scruteze 
în tune r i cu l . Lumina becurilor puternice d in p ia ţă nu 
pătrundea departe. Cîteva secunde f i i aproape orb. 

Apoi văzu o mişcare în capătul îndepărtat al aleii. Mîna 
agentului se ridica. Harry abia putea distinge conturul unui 
obiect din mîna bărbatului. 

Arcadia auzi telefonul sunînd. Privi repede către aparatul 
cel mai apropiat şi văzu că era linia ei particulară. 

Aruncă o privire de-a curmezişul încăperii. Mol ly era 
ocupată cu o clientă. Discutau despre calităţile artistice ale 
unui vas de ceramică lucrat manual. în jurul lor erau răspîndiţi 
alţi trei sau patru clienţi, aşteptîndu-şi rîndul. 

îi zîmbi femeii care tocmai achiziţionase un inel scump 
şi îi dădu punga de cumpărături personalizată, argintie. 

- Vă mulţumim foarte mult, murmură. Ştiu că vă va 
plăcea să-1 purtaţi. 

Telefonul sună din nou. 
- Sigur, răspunse femeia. Luă punga pe care scria Galeria 

Euphoria din mîna Arcadiei şi se îndreptă către uşă. 
Telefonul suna insistent. Foarte puţini oameni aveau 
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numărul ei privat. Zoe era în capul listei, şi ea se afla în 
Phoenix. Poate că avea veşti. 

Nu voia să răspundă la telefon acolo, unde putea fi auzită 
de clienţi. 

Grăbindu-se către capătul tejghelei, intră în micul hol şi 
deschise uşa de la birou. 

O palmă mare o pocni peste gură. In acelaşi timp, ţeava 
unui pistol i se l ipi de gît. 

Bărbatul îşi lăsă capul puţin într-o parte şi, sub borul şepcii, 
Arcadia desluşi faţa cunoscută. Grant venise după ea. 

O cuprinse panica, uimitor de intensă. începu să tremure. 
- încearcă ceva, iubita mea soţie, absolut orice, şi împuşc 

prima persoană care intră pe uşă. 
Nu se îndoia deloc de asta. 
- Te cunosc, căţea. Vocea lui era rece şi satisfăcută. N -

o să laşi vreun nevinovat să moară dacă poţi face ceva, aşa-
i? Mergem în spate. îi l ipi o bucată de scotch pe gură. Scoate 
un singur sunet care să cheme pe cineva, şi i-ai semnat 
mandatul de execuţie. Apropo, arma are amortizor. 

Se gîndea la pistolul pe care îl cumpărase pentru o 
asemenea ocazie. Era încuiat în siguranţă, acasă, exact acolo 
unde nu îi putea servi la nimic. 

El o împinse prin uşa de la camera din spate şi apoi pe 
aleea care ducea la o intrare de serviciu şi la parcarea 
angajaţilor. Nişte arbuşti de oleandru plantaţi des serveau 
de gard decorativ între alee şi intrare. 

Golul pe care îl simţea înăuntrul ei se umplu din nou, cu 
repeziciune, de speranţă. Intrarea de serviciu nu era aproape 
niciodată complet pustie; chiar şi noaptea, vînzătorii veneau 
în pauze de fumat acolo, în spate. Uni i dintre tinerii care 
lucrau la fast-food-uri se întîlneau uneori lîngă copertina ce 
adăpostea containerele de gunoi, în scopuri care fară nici o 
îndoială i-ar fi oripilat pe părinţii lor. Vagabonzii veneau 
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adesea în acest loc pentru a scotoci în mormanele de gunoi 
şi a bea vin ieftin. 

Auzi voci joase dinspre cealaltă parte a oleandrilor şi 
prinse aroma vagă a marijuanei. Cum credea Grant că poate 
scăpa de aici neobservat? 

Şi apoi văzu căruciorul mare folosit pentru curăţenie, 
plantat drept în calea ei. Pe un suport din faţă se înălţa o 
pădure de perii, mături şi mopuri. Pe o tavă ataşată într-o 
parte era o cutie de carton. 

- Intră în containerul de gunoi şi rămîi jos! îi ordonă 
Grant. Nu te voi împuşca decît dacă sînt nevoit să o fac, 
pentru că prefer să te păstrez în viaţă, ca să putem face un 
tîrg în privinţa dosarului pe care l-ai ascuns. Dar, dacă nu 
mai am altă opţiune, te omor, îţi promit asta. 

Se forţă să meargă către cărucior, încercînd cu disperare 
să gîndească. 

Cînd se apropie, el luă o găleată din partea din faţă a 
că ruc io ru lu i şi o în toa r se cu faţa în jos , făc înd-o să 
funcţioneze ca o treaptă. 

- Foloseşte asta. Grăbeşte-te, lua-te-ar dracu'. 
Urcă pe găleată şi privi în jos. Interiorul containerului 

de gunoi era gol. înăuntru era exact atîta spaţiu cît să încapă 
un adult suplu ghemuit. 

Disperarea o lovi ca un ciocan. Nimeni nu avea să arunce 
vreo privire atentă omului de serviciu şi căruciorului său, se 
gîndi. 

- Urcă, hîrîi Grant. 
Se uită la cutia de carton de pe tava laterală. Partea de 

sus fusese tăiată. înăuntru se vedeau cîteva role de hîrtie 
igienică. 

Cu o neîndemînare nervoasă, numai parţial prefăcută, 
îşi trecu un picior peste marginea containerului. Se clătină 
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un pic, de parcă ar fi încercat să-şi recapete echilibrul, şi 
ridică şi al doilea picior, trecîndu-1 peste margine. 

Vîrful sandalei ei argintii se lovi puternic de cutia cu hîrtie 
igienică; aceasta căzu de pe tavă, golindu-se. Rolele se 
rostogoliră pe dalele aleii. Cîteva aterizară pe pămîntul de 
sub tufişurile de oleandru. 

- Javră proastă. Jos. Vocea lui crescu în intensitate. 
Acum. 

Nu era aşa de calm cum păruse, constată ea. Asta o şocă. 
Grant fusese întotdeauna foarte sigur pe sine. Dar în seara 
asta p ă r e a că se c l a t i nă pe marginea unei p r ă p ă s t i i 
psihologice. 

Se lăsă pe mîini şi genunchi în interiorul containerului. 
Grant aruncă o muşama deasupra. întunericul o învălui. 
Mirosul de gunoi amestecat cu propria frică aproape că o 
făcu să vomite. 

O secundă mai tîrziu, căruciorul se punea în mişcare. în 
adîncul ei ardea o mică flacără de speranţă. Grant se grăbea. 
Nu-şi permitea să se oprească pentru a recupera rolele de 
hîrtie igienică. 

Cît avea să dureze pînă ce Harry avea să vină să o caute? 
Auzi vocile a două persoane lîngă containerele de gunoi 

de lîngă intrarea de serviciu. 
- Mai bine ne-am întoarce la treabă, spunea una dintre 

ele. Vocea era slabă. Ştii cum e Harry cînd întîrziem un minut 
mai mult în pauză. 

Cealaltă persoană îi răspunse, dar nu reuşi să desluşească 
cuvintele. 

Căruciorul se hurduca pe pavajul intrării de serviciu. 
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than citea cu atenţie notiţele criptice ale lui Shelley 
Russell. 

- Tot accentul pus pe necesitatea secretului absolut a 
facut-o nerăbdătoare. Aproape o văd cum bătea din picior 
sub birou, în timp ce îl aştepta pe Branch să apară şi să îi 
spună exact ce voia să facă. 

Ajunse la următoarea pagină. 
Un nume îi sări în ochi, facîndu-1 să îngheţe. 
- O, la dracuM 
Smulse telefonul din buzunar şi tastă numărul lui Harry. 
- Ce e? Zoe sări în picioare şi ocoli repede colţul biroului 

pentru a putea citi peste umărul lui . A i aflat cine l-a angajat 
pe Branch? 

- Nu, am descoperit numele ţintei. 

- Pune-o jos! Harry îi dădu comanda din capătul aleii, 
folosind colţul clădirii ca acoperire. Acum. 

- Hei, domnule, beam şi eu ceva, atît. 
Paznicul părea beat, dar era destul de uşor să imite 

vorbirea împleticită şi tonul plîngăcios al unui bărbat care 
pupase sticla timp de cîteva ore. 

- Pune-o jos şi ieşi afară cu mîinile deasupra capului. 
- La dracu'! Eşti poliţist sau ceva de genu' ăsta? 
- Sau ceva de genu' ăsta. 
Agentul porni către el. 
- Civil? Ce se întîmplă aici? O să mă raportezi la şefu'? 
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Omule, nu face asta. Te rog. Chi#r am nevoie de sli^ , 
- Pune-o jos. a 

- Bine, bine, ia-o uşor. V i n la tine, aşa cutv . z - g 

Paznicul lăsă obiectul să-i cadă din mînă. a l 

Pe dalele pavajului se împrăştiară cioburi de sticţ, 
Din pasajul strîmt emana mirosul unui v in tare^ sP 
puternic îmbunătăţit. * g r C , S Ş 1 

- O risipă de macheală foarte bună, totuşi, zis^ u i 
de pază, plîngîndu-se. a § 

Harry îşi auzi telefonul sunînd în buzunar. Se^ . a ^ e 

neplăcere deveni şi mai puternică- Se simţea de p a r ^ 5 a i i a 6 

îi pusese urzici pe ceafa. a

 4 c l ^ e v a 

Smulse telefonul din buzunar. Intorcîndu-se c^ te^e 

la agentul de pază care nu înţelegea nimic, porni în^ K

 SP ~ 
Galeria Euphoria. ^ 0 1 

- Stagg la telefon, latră în aparat. 
- Unde eşti? 
Harry recunoscu tonul rece, prea egal al vocii h . u A J. A • Hi Ktnan. 

Asta însemna necazuri serioase. 
- Sînt încă la Piaţa Fîntînilor, spuse el. Ce s-a ît^ A , 9 

L-ai identificat pe omul care i-a trimis pe Bran t i m P~ ' 
omoare? t h 5 * t e 

- Nu sînt sigur care era treaba cu faza de la pis . ^ ^ a r 

se pare că Arcadia e ţinta. Ea a fost tot timpul. ^ l n a ' 
- La dracu'. Loring! 
- Aşa se pare. 
Harry se pusese deja în mişcare, făcîndu-şi d\ 

mulţime. Acum vedea bine vitrinele de la Galeria I ^ 1 ? 
Mol ly era la tejghea. Prin magazin încă se mai plitx^P ^ j 
sau trei clienţi, privind obiectele scumpe care erau 1 

Totul părea normal. e x P 
Apoi îşi dădu seama că nu o vedea pe Arcadia 
Uşurel. Probabil că s-a dus în biroul ei din spa^ 

un minut. eP 
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- Te sun cînd o găsesc! spuse în telefon, 
închise şi alergă către magazin. 
Mol ly şi clienţii ridicară privirile şocaţi cînd el dădu 

buzna prin uşa din faţă. 
Se repezi la Mol ly : 
- U n d e e? 
- Arcadia? Mol ly se holba la el de parcă s-ar f i trans

format în vreun monstru ciudat. îh, ea, îh, s-a dus în birou să 
răspundă la telefon acum cîteva minute. Era linia ei privată 
şi cred că... 

Nu o mai asculta. Traversă magazinul din cîţiva paşi 
mari şi trecu prin micul hol care ducea către birou, 

încăperea era goală. 
Pentru prima dată după ani de zile, încerca gustul fricii 

adevărate. 
Opreşte-te, se gîndi. Dacă-ţi pierzi controlul acum, nu-i 

eşti de nici un folos. A dispărut de cîteva minute, cel mult. 
împinse draperia care ducea la camera din spate şi 

aprinse lumina. Uşa care dădea spre aleea de serviciu era 
închisă, dar nu mai era încuiată. 

Mol ly apăru la intrarea în cameră. 
- S-a întîmplat ceva? întrebă ea îngrijorată. 
- Da! Sună la securitatea pieţei. Spune-le că sîntem în 

căutarea unui bărbat care o are pe Arcadia cu el. Apoi sună 
la poliţie. 

- Oh, Doamne! 
- Du-te la nenorocitul ăla de telefon. Acum! 
Ea se întoarse şi se repezi în birou. 
Harry se duse la uşa din spate a magazinului, o deschise 

cu putere şi se pomeni privind pe aleea îngustă şi pustie ce 
ducea către intrarea de serviciu. 

Lumina ce venea prin uşa din spatele lui lăsa să se vadă 
cîţiva cilindri albi pe pavaj. 

281 



Role de hîrtie igienică. 
Nimeni nu băga prea tare în seamă un bărbat în uniformă. 

Dacă lucrul ăsta era valabil pentru un agent de pază de la un 
mall, era şi mai adevărat în ceea ce privea un om de serviciu. 

Se năpusti pe alee şi ieşi spre intrarea de serviciu. 
Iluminarea, acolo în spate, era slabă. O singură lampă de 
stradă străjuia accesul la parcarea angajaţilor. 

Auzi din depărtare huruitul înfundat al unui cărucior. 
Zgomotul roţilor de cauciuc răsuna dinspre parcare. 

îşi aruncă papucii, temîndu-se că sunetul paşilor lui pe 
pavaj l-ar putea avertiza pe Loring. 

Cu picioarele goale, alergă fară să facă zgomot către cel 
mai apropiat dintre containerele masive de gunoi şi se opri 
în umbra densă a acestuia. 

Desluşea o porţiune din parcarea slab iluminată. Un 
bărbat cu şapcă împingea un cărucior folosit pentru curăţenie 
către o dubită oarecare. 

Trebuia să fie Loring. Dar dacă nu era? Dacă gîndise 
prost? Dacă era un om de serviciu muncitor şi cinstit, care 
se ducea acasă după o zi grea de lucru? Poate un tip cu o 
soţie şi doi sau trei copii. 

Ieşi din umbra containerului, ţinînd arma pe lîngă picior. 
Porni fără zgomot către dubită, punînd între el şi omul de 
serviciu maşinile parcate. 

- Loring! strigă el. 
Omul de serviciu zvîcni tare şi începu să se răsucească, 

în timp ce mîna i se ridica. Nu era neapărat Loring, se gîndi 
Harry. Oricine se pomenea singur într-o parcare pustie ar fi 
fost speriat de un străin care strigă un nume. 

Ţeava armei omului de serviciu străluci în lumină. 
De deasupra căruciorului zbură o muşama. Arcadia se 

ridică din adîncurile acestuia, asemeni unei zeiţe a răzbunării. 
N u scotea nici un sunet, dar Harry vedea că se luptă să 

arunce muşamaua peste mîna înarmată a lui Loring. 
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Loring reacţiona brusc, lăsîndu-sc într-o parte. Se răsuci 
către Harry şi trase. 

Harry auzi gloanţele ricoşînd din bara de protecţie de 
metal a unei camionete din stînga lui . 

Acum, cel puţin, lumea părea să se mişte cu încetinitorul, 
aşa cum trebuia să se înt împle cînd lucrurile deveneau 
riscante. Nu mai simţea nici o emoţie - nici furie, nici groază, 
nici panică. 

îşi făcea doar meseria. 
Ridică pistolul şi apăsă pe trăgaci. 
Loring se clătină o dată în urma impactului şi se prăbuşi 

pe pavaj. Nu mai mişca. 

IJratruzeci şi opt de ore mai tîrziu, Ethan stătea cu 
coatele pe barele laterale ale patului de spital, privind-o pe 
Shelley Russell. Zoe era pe cealaltă parte a patului. Harry şi 
Arcadia se aflau undeva, la capătul patului. 

Date fiind cele prin care trecuse, Shelley era în formă 
bună, se gîndea el. Le spusese că trebuia să fie externată de 
dimineaţă, dar nu putea aştepta atît de mult ca să afle întreaga 
poveste. 

Ethan înţelegea. Era o particularitate de detectiv. 
- Loring e mort? întrebă Shelley nerăbdătoare. 
- A murit în ambulanţă, în drumul spre spital, spuse 

Arcadia încet. Dar a vorbit cu mine şi cu Harry în parcare, în 
timp ce aşteptam paramedicii. Ştia că nu avea să supra
vieţuiască, aşa că nu mai avea nimic de pierdut. 

- Cum te-a găsit? 
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Arcadia oftă. 
- D in păcate, Grant ştia despre aranjamentele mele 

financiare mai multe decît credeam eu. Avea numărul unuia 
dintre cele cîteva conturi pe care le ascunsesem de el. L-a 
ţinut sub supraveghere. Acum o lună, l-am accesat pentru 
prima dată pentru a transfera nişte bani în alt cont. 

- Şi Loring a intrat în acţiune, încuviinţă Shelley. 
- Da, dar noua identitate a Arcadiei era foarte bună, spuse 

Ethan. Trebuia să fie sigur că e femeia pe care o căuta, înainte 
să treacă la fapte. De asemenea, îi trebuia o imagine completă 
a noii vieţi a Arcadiei. Prieteni, asociaţi în afaceri, chestii 
din astea. Nu a îndrăznit să apară în preajma ei pînă ce nu a 
fost sigur. 

- Aşa că l-a folosit pe John Branch pentru a mă angaja 
pe mine să fac fotografiile. 

- Scopul lui era să rămînă în umbră pînă la sfîrşitul 
sfîrşitului, lămuri Zoe. 

- Vezi tu, Grant avea o grămadă de duşmani vechi, spuse 
Arcadia. Printre care Comisia de Asigurări şi Schimburi şi 
federalii. N u voia să rişte să fie văzut pe teritoriul Statelor 
Unite, dacă putea evita asta. 

- înţeleg de ce m-a trimis pe mine să fac fotografiile în 
Whispering Springs, spuse Shelley încet. Trebuia să fie sigur 
că eşti cu adevărat soţia lui . Dar de ce să-1 trimită pe Branch 
să te elimine, Truax? 

- Planul original al lui Loring prevedea ca Branch să 
pună mîna pe Arcadia, zise Harry. Dar, după ce ai adus 
fotografiile cu gaşca din Whispering Springs, a început să-şi 
facă griji că Truax, aici de faţă, ar putea f i o problemă. 

- A f i o p r o b l e m ă e una dintre mul te le ca l i t ă ţ i 
profesionale ale lui Ethan, spuse Zoe cu mîndrie. 

Ethan ridică din umeri cu modestie. 
Arcadia îşi drese vocea. 
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- După ce l-a cercetat pe Ethan, Grant a hotărît să-şi 
refacă planurile. Se pricepea foarte bine să facă modificări 
strategice din mers. S-a gîndit că dacă scăpa de Ethan avea 
să rezolve două probleme. Nu numai că îndepărta singura 
persoană despre care credea că avea să vină să-1 caute în 
cazul dispariţiei mele, dar ar f i şi abătut atenţia tuturor într-o 
direcţie cu totul diferită, creîndu-şi o acoperire şi mai bună. 

- Ce e cu Branch? întrebă Shelley. 
- A ieşit din comă în dimineaţa asta, spuse Harry. La 

început nu a vrut să-şi spună decît numele, gradul şi numărul 
de serie. Dar în cele din urmă detectivul Ramirez l-a convins 
că e în mare belea, şi a începu t să se bîlbîie. Se pare că el 
chiar credea că lucrează pentru o agenţie guvernamentală 
ultrasecretă. Nu a trecut niciodată peste faptul că a fost 
eliminat din unitatea aia militară de elită în care a încercat 
să se înroleze. Era obsedat să dovedească faptul că putea 
îndeplini misiunea. 

- Grant plănuia să scape şi de tine, şi de Branch pentru 
a-şi şterge urmele, Shelley! spuse Arcadia. 

- Păi, în cazul meu aproape că a reuşit, la naiba. Faţa lui 
Shelley se alungi. în cele din urmă, doctorii au ajuns la 
concluzia că cineva a golit unul din compartimentele mele 
cu medicamente şi l-a umplut cu nişte droguri tari, de 
contrabandă. în combinaţie cu toate celelalte pastile ale mele, 
m-ar fi terminat, dacă Zoe şi Truax nu m-ar fi găsit atunci. 

Zoe o mîngîie pe mînă. 
Shelley privi degetele lui Zoe atingîndu-le pe ale ei. 

Rămase pe gînduri. 
- Ciudat, îmi amintesc un vis pe care trebuie să-1 fi avut 

cînd eram inconştientă. Cineva îmi tot repeta numele, la 
nesfîrşit. îmi spunea să rezist. 

- Era Zoe, zise Ethan. 
O privi pe deasupra patului. Vedea că efortul de a fi în 
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interiorul spitalului începea să-şi ceară tributul. Colţurile 
ochilor şi gurii ei erau strînse. Trebuia să o scoată de acolo 
cît mai repede. 

Shelley se uită cu atenţie la Arcadia. 
- Ce vei face cu dosarul pe care l-ai ascuns? Sună ca şi 

cum ar fi încă periculos. 
- L-a predat federalilor la prima oră, de dimineaţă, spuse 

Harry. 
- Harry credea că e cel mai bun mod de a calma situaţia, 

sublinie Arcadia. Scopul meu era să-1 folosesc ca poliţă de 
asigurare pentru a mă proteja de Grant, în caz că era încă în 
viaţă. Acum, că e mort, nu mai are nici un rost să mă agăţ de 
el. Trebuie să fac nişte manevre legale pentru a revendica 
nişte vechi proprietăţi şi cei de la fisc au să-mi pună cîteva 
întrebări, dar asta e cam tot ce mă îngrijorează. 

- Nimic ce nu putem face să dispară cu ajutorul unui 
avocat bun, adăugă Harry. 

- Mă bucur să aud asta, oftă Shelley. îmi pare rău pentru 
rolul meu în mizeria asta. Aproape că te-am ucis, Truax. 

- Esenţ ialul e că noti ţele tale au ajutat la salvarea 
Arcadiei, zise Ethan. 

- îmi doresc doar să fi pus totul cap la cap un pic mai 
repede decît am făcut-o. Pe vremuri, nu aş fi fost ameţită aşa 
de uşor de o legitimaţie guvernamentală falsă. 

- Cînd ai început să ai suspiciuni? întrebă Zoe. 
- Branch m-a făcut să-1 bănuiesc puţin încă de la început, 

să vă spun drept. Uneori ai o presimţire în privinţa unui c l i 
ent. Shelley apelă la Ethan: Ştii ce vreau să spun? 

- Sigur. Ceva pur şi simplu nu arăta bine. 
- Mda. Oricum, cînd am aflat că Branch era în comă 

într-un spital din Whispering Springs, după ce se electro
cutase în piscina ta, am ştiut că am o mare problemă. Tocmai 
mă pregăteam să iau legătura cu tine, cînd am început să mă 
simt rău de tot. 
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- Ţi-ai dat seama că fuseseşi otrăvită? întrebă Harry. 
- La început nu eram sigură ce dracului se întîmplă, dar 

m-am gîndit că era o posibilitate, da. 
- Aşa că ţi-ai ascuns carneţelul, zise Ethan. Frumoasă 

în acel moment pe uşă intrară un bărbat şi o femeie. 
Amîndoi r*riveau încruntaţi grupul adunat în jurul patului 
lui Shelley. 

- Ce faceţi voi toţi aici? se răsti femeia. Mama trebuie 
să se odihnească. 

Bărbatul latră la Ethan: 
- Anunţul de afară zice că are voie să primească numai 

doi vizitatori o dată. 
- Faceţi cunoştinţă cu fiica mea, M i e , şi fiul meu, Craig, 

se repezi Shelley. Ei cred că ar trebui să mă pensionez. 
Ethan îi privi pe Julie şi pe Craig. 
- Eu sper din toată inima să nu se retragă din domeniu. 

Mi-ar folosi o legătură de încredere aici, în Phoenix, şi mama 
voastră e un profesionist ca la carte. 

Shelley rînji: 
- E nevoie de unul pentru a-1 vedea pe celălalt. 

% rioul de pe scena mică, intimă, era format dintr-un 
pian, o chitară şi un bas. Cîntau „Sweet Lorraine", piesă bine 
cunoscută a lui Nat King Cole, şi făceau acest lucru aşa cum 
trebuie. Sunetul era vesel, încîntător. Dar nu avea efectul 
obişnuit asupra lui , se gîndea Harry. Nu îl ducea în acel loc 
special. 

mişcare, Russell. 
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înghiţi puţin din bere şi se lăsă adînc între perne. Last 
Exit era puţin aglomerat în acea seară. Stătea cu Arcadia în 
ceea ce devenise separeul lor obişnuit. 

- A i multe regrete în privinţa felului cum au ieşit 
lucrurile? întrebă el. 

Ceea ce voia cu adevărat să întrebe era, /// pare rău că 
te culci cu un tip ca mine în locul directorilor cu care erai în 
vremurile bune? Dar se temea să spună cuvintele cu voce 
tare. Nu voia s-o încolţească. Ştia din experienţă că trebuie 
să profiţi de moment fară să priveşti prea mult înainte. 

Ea îi susţinu privirea pe deasupra paharului de martini, 
şi el ştiu că înţelesese întrebarea ascunsă după cealaltă 
întrebare. Uneori, se părea că îşi pot citi gîndurile unul altuia. 

- Nu, spuse ea. Nici unul. 
Puse paharul jos, se aplecă înainte şi-1 sărută în fugă. 
- Eşti cel mai bun lucru care mi s-a întîmplat vreodată, 

Harry! 
în interiorul lui se dezlănţui o senzaţie pe care nu o putea 

descrie în cuvinte. 
- Te iubesc. Cuvintele sunau dur pe buzele lui . Nu-şi 

amintea cînd le folosise ultima dată. Poate niciodată. 
îl atinse pe obraz. 
- Şi eu te iubesc. Tu eşti pentru mine sufletul-pereche, 

Harry. 
Muzica începu, în sfîrşit, să-şi facă efectul, creîndu-i 

acea senzaţie specială. 
Atunci ştiu că acest nou sentiment avea un nume, la urma 

urmelor. La asta se refereau oamenii cînd vorbeau despre cît 
de fericiţi sînt. 

Se întinse peste masă şi luă mîna Arcadiei. Degetele ei 
se împletiră cu ale lui . Stăteau aproape unul de altul, lăsînd 
muzica să-i poarte pe aripile ei. 
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iSPexter Morrow părăsise Whispering Springs în ziua 
următoare. Cînd a fost sigur de acest fapt, Ethan luă telefonul 
şi o sună pe Zoe. 

- O companie de mutări tocmai a terminat de împachetat 
lucrurile din casa lui . Le-a dat o adresă din Florida. A m 
verificat. A semnat şi un contract de închiriere pentru un 
apartament de la ieşirea din Miami . Fără nici o îndoială se 
mută de pe teritoriul nostru. 

- Unde se află Morrow chiar acum, în secunda asta? 
întrebă Zoe, dur. 

- Iubito, trebuie să treci peste tendinţa asta de a f i 
suspicioasă în privinţa oamenilor. 

- T u vorbeşti?! 
- Pentru mine e normal să fiu bănuitor. Fac parte din 

industria suspiciunii. Oricum, dacă asta te linişteşte, f i i 
convinsă că am verificat că Morrow a cumpărat într-adevăr 
un bilet numai dus către Miami. A i încredere în mine, a plecat! 

- Eşti sigur? 
- Ce-ar f i să-mi acorzi un pic de încredere? Sînt detectiv 

cu experienţă. 
- Păi, bine. Dacă eşti absolut sigur ... 
- Sînt. Ce zici să încercăm o altă întîlnire acum, cînd eu 

nu mai sînt aşa de pasibil de a strica atmosfera luîndu-mă la 
bătaie într-o parcare de restaurant? 

Ea ezită doar o fracţiune de secundă, dar el percepu asta 
şi inima îi tresări puţin. 

- Pare grozav! spuse ea. 
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Entuziasmul suna forţat. Se prefăcu a nu remarca. 
- Diseară? întrebă el. 
- Bine. Dar e ziua cînd trebuie să particip la una din 

şedinţele de meditaţie de la locuinţa Tabithei Pine. Probabil 
că voi ajunge acasă puţin mai tîrziu. 

- Fac rezervările pentru ora şapte. 
El închise şi rămase mult timp punîndu-şi întrebări care 

nu aveau răspunsuri. 

Strada din faţa casei Tabithei Pine era înţesată de maşini 
scumpe. Zoe ochi Jaguar-ul lui Lindsey Voyle lîngă intrare. 

Uşa îi fu deschisă de o menajeră în uniformă. Nefiind 
sigură la ce fel de vibraţii să se aştepte în casa unui guru, 
Zoe intră cu mai mult decît doza ei obişnuită de precauţie. 

Dinspre pereţi nu ţipa nimic bizar către ea. Casa avea 
bîzîitul redus, obişnuit al construcţiilor noi, dar asta era tot. 

Fu condusă într-o încăpere principală albă, ale cărei 
ferestre dădeau către munţi. Zoe numără douăzeci de oameni, 
aliniaţi pe perne albe frumos aranjate. Lindsey Voyle se afla 
în primul rînd. O întîmpină pe Zoe cu ochi reci. 

Zoe realiză imediat că făcuse o gravă eroare vesti
mentară . Toţi ceilalţ i care-şi făceau antrenamentele de 
meditaţie erau îmbrăcaţi în ţinute albe, de yoga. Cu pantalonii 
ei negri şi tricoul purpuriu, sărea în ochi ca un deget umflat 
şi ju l i t rău. 

Tabitha Pine era singura persoană care nu era îmbrăcată 
în alb. Era drapată în argintiu curgător şi mătăsuri aurii, cu 
părul ei lung şi cărunt strîns în creştetul capului, într-un coc 
ciudat ce amintea de o monedă romană. Şedea pe un scaun 
scund, lăcuit şi aurit. 

I i aruncă lui Zoe un zîmbet radios. 
- Bine ai venit în grupul nostru de căutători, Zoe. Mă 

bucur foarte mult că ai reuşit să v i i azi. 
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- Mulţumesc. De parcă am avut de ales, dacă vreau 
contractul cu tine!... 

Conştientă că era singura care stătea în picioare, Zoe se 
aşeză în grabă pe cea mai apropiată pernă disponibilă. Se 
pomeni lîngă o femeie atrăgătoare, cu părul blond coafat 
elegant. 

Femeia se aplecă înspre ea şi coborî vocea: 
- E prima ta şedinţă? 
- Da. Zoe observă că nimeni altcineva nu era încălţat, 

îşi scoase sandalele şi luă o poziţie cu picioarele încrucişate. 
Dar tu? 

- Vin de o lună. Foarte revelator. 
Tabitha facu să sune un mic clopoţel de cristal. Micul 

grup se linişti. 
- Az i ne-am adunat aici pentru a căuta, deschişi către 

adevăr şi noi percepţii, intona Tabitha. Păşim împreună pe 
lungul drum al iluminării, învăţînd unii de la ceilalţi şi de la 
cei care au străbătut calea înaintea noastră. însuşirile pe care 
le studiem nu par a fi complicate, dar este în firea lucrurilor 
ca ceea ce apare simplu să fie, de fapt, cel mai greu de 
cunoscut şi înţeles. 

Tabitha le spuse să-şi pună mîinile pe genunchi, cu 
palmele în sus. 

- închideţi ochii şi permiteţi simţurilor voastre să se 
deschidă larg. Priviţi lumea din interior. Duceţi-vă în acel loc 
deosebit din mintea voastră, acel loc unde lumina e pură şi 
căldura e curată. Acesta e locul vostru intim, un loc fară 
stres, fară tensiune, un loc unde nu trebuie să gîndiţi, sau să 
plănuiţi, sau să simţiţi... 

Zoe închise ochii, supusă, şi încercă să intre în atmosfera 
acelui loc, dar, după vreo cinci minute, se instala într-o 
plictiseală acută. 
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- Lăsaţi-vă să existaţi numai în prezent, conştienţi numai 
de clipă... 

Zoe mij i ochii şi văzu că Lindsey Voyle se concentra cu 
furie. Era evident că femeia nu se putea relaxa nici măcar în 
toiul unui exerciţiu de meditaţie. 

Pe ascuns, examina camera spaţioasă, sondînd fluxul 
natural de energie şi luînd în considerare diferite idei de 
poziţionare a mobilei. 

- Eliberaţi trecutul şi viitorul. Plutiţi pe creasta valului 
care este prezentul. înţelegeţi că faceţi parte din marele val 
cosmic... 

Tratarea ferestrelor avea să fie deosebit de delicată la 
reşedinţa Pine, hotărî Zoe. Casa fusese poziţionată pentru a 
capta priveliştea, fară nici o preocupare pentru problemele 
de ventilaţie şi de căldură. Intensitatea luminii care urma să 
se scurgă prin ferestre în timpul verii avea să fie o mare 
problemă. Evident, arhitectul hotăr îse să se bazeze în 
întregime pe sistemul de aer condiţionat, în loc să ţină seama 
de poziţionarea acoperişului. 

- Plutiţi către orizont. Aceasta este c împia astrală. 
Percepţiile noastre sînt atît de diferite aici... 

Era o casă imensă . Fără îndoială , Tabitha avea să 
dorească să rămînă la schema alb-pe-alb. Dar poate putea f i 
convinsă că mai existau şi alte scheme neutre, care ar fi 
funcţionat la fel de bine şi nu ar fi adus înăuntru atîta strălucire 
în timpul verii. 

- Cu toţii sîntem uniţi cu universul... 
Ş e d i n ţ a de patruzeci şi c inc i de minute p ă r e a 

interminabilă, dar, în cele din urmă, Tabitha îşi îndemnă 
auditoriul să revină în propriile corpuri şi să se trezească în 
prezent. 

- A m folosit cu mult mai multă energie psihică decît 
probabil vă daţi seama, spuse Tabitha, ridicîndu-se cu graţie 
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din scaunul împodobit. Aşa că, vă rog, reîmprospătaţi-vă cu 
ceaiul de plante care v-a fost pregătit. Este propriul meu 
amestec special. 

Femeia care stătuse lîngă Zoe îi zîmbi cînd se ridicară 
în picioare. 

- Ei? Cum a mers? întrebă ea plină de entuziasm. A i 
obţinut ceva din această experienţă? 

- Nu cred că sînt prea tare cînd e vorba de meditaţii, 
recunoscu Zoe, întrebîndu-se de ce simţea nevoia să-şi ceară 
scuze. 

- E nevoie de practică, la fel ca pentru orice lucru. Eu 
vin la şedinţe de o lună, şi simt că am făcut progrese mari. 
Sînt o persoană care-şi face griji de cînd mă ştiu, dar meditaţia 
mă învaţă să iau lucrurile aşa cum vin şi să mă liniştesc. 

- E minunat. 
- Mai am cale lungă de străbătut. Femeia făcu o grimasă. 

De exemplu, nu am reuşit să-mi adun curajul de a-i spune 
soţului meu că m-am înscris la cursuri, pentru că nu ar f i de 
acord nici într-un milion de ani. E un om bun, dar gîndeşte 
foarte linear, dacă înţelegi ce vreau să spun. 

- Totul e suspect, dacă el nu vede dovezi palpabile cu 
propriii ochi? 

- Exact. Şi orice are chiar şi o legătură îndepărtată cu 
filozofia transcendentală este, prin definiţie, o fraudă sau o 
înşelătorie, sau produsul vreunei imaginaţii bolnave, după 
părerea lui . 

- Soţul meu are o părere la fel de iluminată, spuse Zoe 
sec. Dar, spre lauda lui , pare să poată trăi cu ideea că eu sînt 
oarecum, îh, băgată în treburi metafizice. 

- Norocul tău. 
- Nu că ar fi treaba mea, spuse Zoe, dar, dacă nu-i spui 

soţului tău de şedinţele astea, cum explici cheltuielile? E un 
curs scump. 
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- La noi în familie, eu mă ocup de partea financiară. 
Aşa a fost de la începutul căsniciei noastre, fiindcă soţul 
meu e ocupat pînă peste cap să-şi conducă afacerea. Să nu 
rîzi, dar în ultimele două săptămîni am fost nevoită să-mi 
scriu mie însămi cecuri pentru a face rost de bani gheaţă şi 
apoi să-i dau banii Tabithei, astfel încît soţul meu să nu 
poată găsi nici o urmă în acte. Va trebui să dau lucrurile pe 
faţă zilele astea, dar mă tem de asta. Ştiu că ne vom certa 
rău de tot. 

- Urmă în acte? 
- Hei, nu degeaba sînt măritată cu un detectiv particu

lar. Dacă trăieşti destul de mult alături de unul dintre ei, începi 
să foloseşti jargonul. Apropo, nu cred că m-am prezentat. 
Sînt Daria Radnor. 

Zoe începu să rîdă. 
- Ce e aşa de amuzant? 
- Ăsta e un caz de intercepţie psihică, sau ce? Zoe întinse 

o mînă. Zoe Truax. Sînt măritată cu Ethan Truax. Truax In-
vestigations? 

- Desigur! Sînt încîntată să te cunosc. Nelson a amintit 
de soţul tău de cîteva ori. E un pic de competiţie între ei, mă 
tem, dar, sincer, cred că în secret îl invidiază pe Ethan pentru 
că a ieşit din cursa de şobolani a securităţii corporative. 

înainte ca Zoe să-i poată răspunde, Tabitha l i se alătură 
plutind. 

- Zoe, sînt încîntată că ai reuşit să ajungi azi. Eram aşa 
de nerăbdătoare să participi la una dintre şedinţele mele, 
înainte să începi să-ţi schiţezi propunerea. Chiar e singurul 
mod de a percepe adevărata senzaţie a tipului de energie 
psihică de care am nevoie în locul ăsta. 

- Exper ien ţa mi-a fost de mare ajutor, spuse Zoe 
politicoasă. Era conştientă că Lindsey Voyle le privea din 
celălalt capăt al camerei. 
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Tabitha mij i ochii, studiind-o pe Zoe cu o intensitate 
ciudată, neliniştitoare. 

- Atît de adesea ne închidem în modelul de a privi lumea 
din juru l nostru dintr-o perspectivă unică, limitată. Cînd 
facem asta, nu ne mai putem deschide pe noi înşine către 
alte realităţi şi posibilităţi. 

- Foarte adevărat, fu de acord Daria. 
- A m o teorie. Tabitha o atinse pe Zoe de braţ şi apoi îşi 

retrase instantaneu vîrfurile degetelor, de parcă ar fi ars-o. 
Holbă ochii o secundă. Apoi înghiţi în sec şi se relaxa, cu un 
zîmbet ciudat şi cunoscător. Cred că frica e cea care ne face 
să evităm celelalte perspective. Trebuie să trecem peste frică, 
dacă vrem să găsim răspunsurile la întrebări. 

Pentru prima oară în acea după-amiază, Zoe detecta o 
urmă de energie psihică neobişnuită în acea încăpere. Sclipi 
puţin, şi apoi dispăru. 

Tabitha se întoarse într-un nor de mătăsuri argintii şi 
aurii şi se alătură altui grup. 

Zoe fu cuprinsă de o senzaţie de ameţeală. Palmele o 
furnicau, şi abia putea respira. 

Frica e cea care ne face să evităm celelalte perspective. 

- Glumeşt i . Ethan se opri cu furculiţa la jumăta tea 
drumului către gură. Daria Radnor ia lecţii de meditaţie? 

Aşezată de cealaltă parte a mesei, Zoe zîmbea, fară să 
se deranjeze să-şi ascundă satisfacţia. 

- In fiecare marţi şi j o i după-amiaza, de o lună. 
- La naiba. Se gîndea la încordarea pe care o văzuse pe 

faţa lui Radnor. Bietul tip crede că are o aventură pătimaşă. 
- N-am ştiut ce să zic. Nu suportam să-i spun că soţul ei 

e aşa de preocupat de faptul că ea îl înşală, încît a încercat să 
te angajeze pe tine să o urmăreşti. Aşa că nu am zis nimic. 

- întotdeauna e o decizie înţeleaptă. Luă o lingură de 
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salată. Nu poţi greşi prea tare în felul ăsta; aşa am crezut 
întotdeauna. 

- Ei? Ce vei face? 
- E u ? 
- Da, tu, Truax. Trebuie să faci ceva. 
Absent, asculta sunetele înăbuşite de fundal din jurul 

lui . Micul restaurant intim era aglomerat în acea seară. Locul 
îi fusese sugerat de Singleton, atunci cînd Ethan îi spusese 
că nu prea voia să o ducă pe Zoe la Las Estrellas aşa de 
curînd după incidentul nefericit din parcare. 

Ce dracu' avea să facă? 
- Probabil nimic. în cele din urmă ea va găsi curajul să-i 

spună despre lecţii. 
- în cele din urmă. Asta ar putea să dureze mult timp. 

Săptămîni, poate. E clar că Daria nu are nici o idee că Nelson 
suferă. Cine ştie ce impact vor avea asupra relaţiei lor 
bănuielile lui din ce în ce mai puternice? 

- Uite, iubito, asta chiar nu e... 
- După şedinţă, Tabitha Pine a spus ceva despre modul 

în care temerile noastre ne închid anumite perspective. Cred 
că are dreptate. Nelson e prins în capcană de scenariul lui cu 
„cel mai rău caz". Nu poate trece peste el. 

- Ca politică generală, nu e niciodată un lucru inteligent 
să te bagi în viaţa personală a cuiva. 

- Fără supărare, Ethan, tu o faci tot timpul. îţi cîştigi 
traiul din a te băga în vieţile personale ale altor oameni. 

El expiră cu putere. 
- Asta era. Se mai gîndi puţin la situaţie. Gîndul că soţia 

lui are o aventură îl mănîncă de viu pe Radnor. 
Ea se uită la el îndelung, sumbru. 
- Dacă situaţia s-ar inversa, ce-ai vrea să facă Radnor? 
Simţi cum hainele îi devin prea largi. 
- Nu aş fi rugat pe altcineva să afle adevărul pentru mine. 
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- Ce ai fi făcut? 
Ridică din umeri, întinzînd mîna după o altă felie de 

pîine. 
- Te-aş fi întrebat pe tine. 
Răspunsul o sperie. 
- Pe mine? 
- Nu m-ai minţi. Simţi cum intră înapoi în haine, urmînd 

calea propriei logici. Ceea ce înseamnă în primul rînd că tu 
nu m-ai înşela. 

- Sigur că nu. 
- Lucru care, la rîndul lui, transformă întrebarea într-una 

complet ipotetică. Aşa că hai să schimbăm subiectul. 
- Bine. Ştii, trebuie să-ţi spun că meseria de detectiv e 

oarecum distractivă. M-am simţit bine cînd am închis cazul 
Radnor, azi. 

- Din cînd în cînd mai ai şi cîte unul bun. 
- Merită toate eforturile, ha? 
- Mda. 
- Uitasem. întinse mîna sub scaun şi-şi scoase poşeta. 

A m un mic cadou. 
- Oh, Doamne! 
Scoase un pachet mic şi frumos ambalat şi i-1 dădu peste 

masă. 
El îl deschise cu încet ineală şi rînji cînd descoperi 

eticheta. 
- Exact ce mi-am dorit întotdeauna. Spray cu piper. 

<#2krcadia se lăsă în jos în bazinul cu apă termală ce 
bolborosea şi se aşeză vizavi de Zoe şi de Bonnie. 
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- Trebuie să vă mărturisesc ceva, spuse. Zoe, nu voi 
mai face niciodată haz de tine pentru că îi cumperi lui Ethan 
toate chestiile alea de sănătate şi instrumentele de securitate. 
Ieri după-amiază am ieşit şi i-am cumpărat lui Harry vitamine 
şi o cremă de protecţie solară foarte puternică. 

- S u n ă ca un lucru foarte intel igent , date f i i n d 
împrejurările! o asigură Bonnie. 

Pe Zoe o trecu un fior. 
- De fiecare dată cînd mă gîndesc la voi doi acolo, pe 

alee, cu Grant Loring, mă trec fiori i . 
- Ca şi pe mine, recunoscu Arcadia. 
- Nic i nu-mi pot imagina cît de îngrozitor trebuie să te 

fi simţit în căruciorul acela, zise Bonnie. 
- Era destul de rău. Dar partea cea mai urîtă a fost cînd 

l-am auzit pe Harry strigînd numele lui Grant. Mi-am dat 
seama că nu era sigur de identitatea omului de serviciu şi 
încerca să se asigure că e persoana pe care o căuta înainte de 
a acţiona. Eram îngrozită că Grant avea să-1 ucidă înainte de 
asta. 

- Aşa că ai sărit din cărucior pentru a-i distrage atenţia 
lui Grant şi a-i da o şansă lui Harry. Zoe se cutremură. A fost 
foarte curajos din partea ta. Grant ar f i putut foarte bine să 
încerce să te ucidă pe tine mai întîi. 

- Voi două aţi f i făcut acelaşi lucru, şi ştiţi asta. în plus, 
luaţi în considerare celelalte opţiuni, zise Arcadia. încă nu-mi 
vine să cred că Grant a dispărut de-a binelea. Simt că pot 
respira din nou în siguranţă, după atîţia ani. 

- Ce vei face acum? întrebă Bonnie. îţi reiei viaţa 
dinainte? 

- Nu, acum am o nouă viaţă. Şi parcă ar f i viaţa mea 
adevărată. Rămîn aşa. 

- Ştiu exact ce vrei să spui, zise Zoe entuziasmată. 
Arcadia îşi lăsă capul puţin într-o parte, studiind-o cu 

atenţie. 
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- Ţie cum îţi merge? Te-ai mai întîlnit cu chestia aia 
nebunească? 

- Nu, mulţumesc lui Dumnezeu. Dar trebuie să vă spun 
că sînt convinsă că pînzele alea de păianjen nu au fost lăsate 
în urmă de John Branch. Sînt sigură că aş fi detectat vreo 
urmă a lor în apartamentul lui , dacă el era sursa. 

- Şi în continuare? întrebă Bonnie curioasă. 
Le privi pe cele două prietene ale ei, facîndu-şi curaj. 
- Mai e o posibilitate pe care vreau să o verific. Lindsey 

Voyle. 
Bonnie şi Arcadia se holbau la ea. Păreau îngrijorate, îşi 

dădu seama. Foarte îngrijorate. 
- Şi cum, mai exact, plănuieşti să o verifici? întrebă 

Arcadia. 
- Ei , ca din întîmplare, m-am gîndit la un plan. 
- Mă temeam eu de asta, zise Bonnie. 
Arcadia părea resemnată. 
- Povesteşte-ne despre el. 
Zoe se aplecă înainte. în jurul ei, apa scotea aburi şi 

bolborosea. 
- M-am gîndit la cele două locuri în care am simţit 

energia negativă. Pe lîngă vibraţiile nebuneşti, mai există 
două similitudini. 

- Cum ar fi? întrebă Bonnie. 
- în ambele locuri lipseau sau erau sparte nişte obiecte. 

O privi pe Arcadia. Ţi-ai mai găsit pixul cu Elvis? 
- Nu! clătină Arcadia din cap. 
- Ieri m-am uitat prin fotografiile din pachetul pe care 

l-am uitat la tine pe fişet. Comandasem cîte două copii din 
fiecare. Una dintre fotografii, făcută de Theo cu noi două, 
lipseşte. 

- Asta e tot? întrebă Bonnie reticentă. 
- Nu chiar. în biblioteca mea de la Casa de Vis era o 
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vază spartă şi nu am găsit niciodată cana roşie pe care o 
pusesem într-o vitrină de acolo. 

O clipă, Arcadia cîntări informaţiile. 
- Crezi că obiectele d i spă ru te şi cele sparte sînt 

importante? 
- Nu ştiu, recunoscu Zoe. Dar sînt convinsă că există o 

legătură. Cum spuneam, l-am exclus pe John Branch ca sursă 
a pînzelor de păianjen, dar mai rămîne Lindsey Voyle. Voi 
avea nevoie de ajutorul tău, Arcadia. 

- Nu crezi că ar trebui să-i ceri un sfat lui Ethan? El e 
expertul, ai uitat? 

- Nu, zise Zoe. Nu vreau să-1 implic pe Ethan. Nu încă. 

Ethan se opri lîngă biroul de recepţie strălucitor şi îl 
privi pe recepţionerul bine îmbrăcat. 

- Salut, Jason. 
- Domnule Truax! Aţi venit la domnul Radnor? 
- Da. Spune-i că nu va dura mult. 
Jason ridică receptorul, vorbi scurt şi închise. 
- Pe aici, vă rog. 
Ethan îl urmă prin sediul frumos decorat de la Radnor 

Security Systems, pe lîngă o serie de birouri ocupate de 
oameni cu aspect profesionist, care lucrau intens în faţa unor 
computere de ultimă generaţie. De fiecare dată cînd ajungea 
în acel loc, avea o senzaţie ciudată de dejă-vu. Birourile 
corporaţiei Truax Security din Los Angeles arătau cam la 
fel. Uneori se întreba dacă el şi Nelson fuseseră victimele 
aceluiaşi decorator. 

Jason bătu o dată şi deschise uşa biroului privat al lu i 
Nelson Radnor. 

Nelson ridică privirea dintr-un dosar. îmbătrînise cam 
cu o sută de ani în ultima săptămîna, se gîndi Ethan. 

- Sînt puţin ocupat în momentul ăsta, Truax. Ce e cu 
toată treaba asta? 
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Ethan aruncă o privire spre uşă, asigurîndu-se că era bine 
închisă. Apoi se lăsă să cadă într-unui dintre fotoliile scumpe, 
din piele, pentru clienţi. 

- Mă gîndeam că ai vrea să afli că soţia mea a dat peste 
soţia ta ieri după-amiază. 

Nelson nu facu nic i o mişcare , dar Ethan văzu că 
semnificaţia datei din ziua precedentă nu îi scăpase. Fusese 
o zi de j o i . 

- Unde? întrebă Nelson cu o voce răguşită. 
- A u participat amîndouă la un curs de tehnici de 

meditaţie, în casa unei femei pe nume Tabitha Pine. Pentru 
Zoe era prima şedinţă, dar este evident că soţia ta s-a înscris 
la tot cursul. De o lună merge la cursuri în fiecare marţi şi 
j o i . 

- în fiecare marţi şi j o i . . . 
- După-amiezele. Plăteşte cu bani gheaţă, pentru că s-a 

gîndit că tu nu ai fi de acord şi nu voia să treacă printr-o 
scenă pe tema asta. 

Nelson închise dosarul cu mare grijă. Se scarpină la 
rădăcina nasului. 

- Nu ştiu ce să zic. A m fost un idiot. 
- Da, lasă, nu fi prea dur cu tine însuţi. Cînd e vorba de 

Zoe, nu e nevoie de mare lucru ca şi eu să încep să gîndesc 
ilogic. E animalul din noi, cred. 

- Probabil. 
Ethan se ridică şi se duse la uşă. 
- Sfatul meu e să cumperi nişte flori pe drumul spre 

casă, în seara asta. 
- Cred că voi face asta. Nelson se lăsă pe spate în scaun. 

Cursuri de meditaţie, ziceai? 
- Mda. 
Nelson făcu o grimasă. 
- Daria avea dreptate. Dacă mi-ar f i spus că s-a înscris 
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la un curs de tehnici de meditaţie al Tabithei Pine, aş fi sărit 
pînă în tavan. 

- Dar acum nu vei face asta, nu? întrebă Ethan calm. 
Adică, nu ştiu cum rămîne cu conştiinţa ta pătată recent şi 
toate astea. 

- Spune-mi adevărul, Truax. Ce ai face dacă soţia ta ar 
decreta că vrea să cheltuiască două mi i de dolari ca să facă 
un curs de meditaţie cu o caraghioasă ca Pine? 

- Stai de vorbă cu un bărbat care e căsători t cu o 
decoratoare specializată în maximizarea curenţilor de energie 
din casele clienţilor ei, spuse Ethan sec. 

- A h , da, aşa e. Chestia aia cu feng-shui. A m uitat. 
Nelson rînji, părînd cu o sută zece ani mai tînăr. Cred că 
dacă tu te descurci cu cariera soţiei tale, şi eu pot trăi cu 
noul hobby al Dariei. 

- Face praf hobby-ul pe care presupuneai tu că îl are. 
- Oh, da! spuse Nelson pe un ton de uşurare. Mul t mai 

bun. 

Lindsey Voyle locuia în Desert View, o comunitate 
exclusivistă şi împrejmuită, construită în jurul unui teren de 
golf în legătură cu care Zoe avea anumite amintiri neplăcute, 
încercă să nu se gîndească la un fost client care comisese o 
crimă într-una dintre casele luxoase. Avea alte probleme în 
acea zi. 

Un paznic în uniformă, cu un ecuson pe piept pe care 
scria Radnor verifică pe computer şi apoi le facu semn 
Arcadiei şi lui Zoe să treacă de poartă. 

Zoe urmă instrucţiunile paznicului şi merse cu maşina 
pe o stradă ce unduia mărginită de palmieri, facu la dreapta 
şi opri în faţa unei reşedinţe albe în stil sud-vestic. 

Opri motorul şi examina o secundă casa de proporţii 
respectabile. 
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- Se poate ca Lindsey Voyle să-şi dorească foarte tare 
proiectul Tabithei Pine, zise ea, dar se pare că nu are nevoie, 
nu şi cînd locuieşte aici, în Desert View. 

- Există multe motive pentru care o persoană îşi poate 
dori cu disperare ceva, îi aminti Arcadia. Nu toate au legătură 
cu banii. 

- Adevărat. 
Coborîră din maşină şi merseră pe o alee care traversa o 

grădină spectaculoasă de cactuşi şi pietre. Pe Zoe o surprinse 
că Lindsey alesese cactuşi . Dar, gîndindu-se mai bine, 
consiliul local din Whispering Springs pufnea la orice 
propunere peisagistică ce necesita multă apă, în afara cazului 
cînd construiai un teren de golf, desigur. A ic i , în Arizona, 
restaurantele serveau apă numai la cerere şi gazoanele 
particulare erau aproape ilegale, dar terenurile de golf nu i 

sufereau niciodată de lipsa apei. 
Dacă ar fi întrebat-o cineva ce credea despre cactuşi 

înainte de a se muta în Whispering Springs, se gîndea Zoe, 
ar fi spus nu mare lucru. Dar un an petrecut în deşert o 
învăţase să privească multe lucruri într-o lumină diferită. 
Descoperise că varietatea de cactuşi nu cobora niciodată sub 
nivelul fascinaţiei, şi multe specimene erau cu adevărat 
spectaculoase. Lindsey investise într-o expoziţie deosebit 
de atrăgătoare. 

Numele cactuşilor erau întotdeauna minunat de descrip
tive, se gîndea. De obicei mergeau direct la subiect. Văzu 
exemple ca Dinte Mare, Cîrlig de Peşte sau Scobitoare pe 
drumul către uşa lui Lindsey Voyle. 

Intrarea în casă era marcată de un grup de Butoaie Aur i i . 
Tulpinile lor durdulii, de un verde închis, erau poleite cu mi i 
de ţepi aurii. Arătau la fel de frumoase şi la fel de periculoase 
ca orice obiect de artă creat vreodată de un meşteşugar din 
Renaştere. 
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- De obicei livrezi personal o bijuterie comandată spe
cial de o clientă? întrebă Zoe, în timp ce aşteptau ca Lindsey 
Voyle să răspundă la sonerie. 

Arcadia aruncă o privire cutiei argintii pe care o avea în 
mînă. 

- Nu, dar Lindsey nu trebuie să ştie asta. 
Uşa se deschise. Lindsey le privea dintr-un vestibul pal, 

placat cu calcar. Zîmbetul ei de bun venit îngheţă cînd o 
văzu pe Zoe. 

- Nu mi-am dat seama că v i i şi tu aici, spuse. 
- Zoe şi cu mine mergem la o prietenă acasă după ce 

plecăm de aici, spuse Arcadia distrată. N-am vrut să luăm 
două maşini. Sper că nu te deranjează. 

- Nu, sigur că nu. Lindsey îşi reveni repede. Făcu un 
pas înapoi, pentru a le permite să intre în casă. Vă rog, intraţi. 
Vă deranjează să vă descălţaţi? 

- N i c i o problemă, spuse Zoe. Trecu peste prag precaută, 
sperînd să simtă o urmă din energia negativă. 

Dar în vestibul nu era nici o pînză de păianjen. 
La naiba. îşi scoase şlapii roşii. 
Arcadia îi zîmbi rece lui Lindsey, scoţîndu-şi sandalele. 
- Cred că vei fi foarte mulţumită de brăţară. După părerea 

mea, e de la distanţă cea mai bună lucrare pe care a facut-o 
Meryck pînă acum. O adevărată capodoperă. 

O parte din tensiunea ce apăsa umerii lui Lindsey dispăru. 
Privea cutia argintie cu o nerăbdare nedisimulată. 

- Nu mai am răbdare s-o văd. Hai în l iving. Lumina de 
acolo e excelentă la orice oră din zi . 

Se întoarse şi porni înainte. 
Zoe prinse privirea Arcadiei şi c lă t ină din cap cu 

amărăciune. Nimic. 
Dar era o casă mare, îşi reaminti. Pînzele de păianjen, în 

caz că existau, puteau fi închise într-una din celelalte încăperi. 
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Locuinţa lui Lindsey semăna foarte mult cu dormitorul 
pe care-1 proiectase la Casa de Vis a Designerului. Era un 
studiu cu covoare şi mobile alb-pe-alb, accentuate de lemn 
galben şi p i a t r ă g r i deschis. Camera de z i î n c a d r a 
dreptunghiul verde al terenului de golf. 

Lindsey turnă ceai cu gheaţă în trei pahare şi le aduse pe 
o tavă albă. Arcadia puse cutia de la Galeria Euphoria pe 
măsu ţa pentru cafea din st iclă şi scoase capacul cu o 
înfloritură elegantă. 

în montura de argint masiv străluceau chihlimbarul şi 
turcoazul. 

- E fabuloasă! Fără doar şi poate, Lindsey era vrăjită. 
Ridică brăţara în lumină. Absolut fabuloasă! 

- Mă bucur că eşti mulţumită de ea, îi răspunse Arcadia. 
Zoe aşteptă pînă cînd cele două se avîntară într-o discuţie 

asupra modelului brăţării, şi apoi îşi drese uşor vocea. 
- Te superi dacă folosesc camera ta de t oa l e t ă? 

mormă i ea. 
- La capătul vestibulului. Lindsey nu ridică privirea de 

la noua ei brăţară. în dreapta. 
Zoe schimbă o altă privire rapidă cu Arcadia şi se ridică 

în picioare. 
Camera de toaletă se afla la capătul unui hol ce ducea 

către ceea ce părea a fi o aripă cu dormitoare. Zoe se strecură 
în mica încăpere , porni ventilatorul pentru a obţ ine o 
acoperire de fundal, în caz că apărea cineva să verifice ce 
făcea, şi apoi păşi înapoi în hol şi închise uşa cu putere. 

Recunoscătoare politicii lui Lindsey fară-încălţări-în-
casă, parcurse holul desculţă, băgînd repede capul în fiecare 
încăpere pe lîngă care trecea. 

încercările rapide într-un dormitor principal şi o cameră 
de oaspeţi se dovediră dezamăgitoare. în nici unul dintre 
spaţii nu plutea nici o pînză de păianjen. 
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O trecu un fior de groază. Speranţele ei se diminuau 
rapid. 

Deschise ultima uşă din acea aripă şi se pomeni într-un 
loc care servea evident drept cameră de lucru pentru Lindsey. 
Pereţii erau acoperiţi cu fotografii înrămate cu Lindsey şi 
bărbatul care, fară îndoială, era fostul ei soţ. Un personaj 
important de la Hollywood, spusese Ethan. 

Fotografie după fotografie, o înfăţişau pe Lindsey 
împreună cu fostul ei soţ alături de staruri şi grupuri 
strălucitoare de oameni în excursii de plăcere. în unele dintre 
ele erau împreună cu diverşi politicieni. 

N u era nici o îndoială că viaţa lui Lindsey Voyle se 
schimbase după divorţ. Whispering Springs nu era tocmai 
un cuib al celor bogaţi şi faimoşi. A ic i nu aveau loc pre
miere strălucitoare, şi nici un bucătar la modă nu deschisese 
vreun restaurant în oraş. în staţiunile locale nu îşi petreceau 
vremea politicienii şi starurile. 

Era gata să închidă uşa, cînd îşi dădu seama că biroul 
mustea de o energie ciudată. Mînie, durere emoţională şi 
tristeţe, amestecate. 

în momentul acela îşi dădu seama că Lindsey nu jelea 
după un mod de viaţă, ci după o căsnicie. îl iubise pe bărbatul 
din fotografii. 

Fără tragere de inimă, se întoarse la camera de toaletă, 
deschise uşa şi opri ventilatorul. Cînd reveni în l iv ing , 
Arcadia aruncă o privire către faţa ei şi se ridică în picioare. 

- Te anunţ c înd primesc un alt transport cu lucrăr i 
de-ale lui Meryck, spuse ea, trecîndu-şi bareta poşetei argintii 
peste umăr. 

- M u l ţ u m e s c . Starea de sp i r i t a l u i Lindsey se 
îmbunătăţise considerabil. Cînd îşi conduse musafirele la 
uşă, arăta chiar fericită. 

Achiziţionarea minunatei brăţări probabil că declanşase 
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eliberarea unei cantităţi apreciabile de endorfine, se gîndi 
Zoe. 

Se urcă la volan. Arcadia alunecă pe locul din dreapta şi 
închise uşa. îşi puseră centurile de siguranţă. 

- A m o presimţire că nu ai găsit ceea ce te aşteptai în 
casa asta, zise Arcadia. 

- Nic i urmă. Zoe strînse mai tare volanul. Eram aşa de 
sigură... 

Se opri. Nu avea nici un motiv să-i insufle Arcadiei 
amănuntele îngrozitoare ale temerilor ei. Nu putea face nimic, 
în afară de a-i împărtăşi panica. 

Dar, între prietene apropiate, unele lucruri nu aveau 
nevoie să fie formulate în cuvinte. 

- Nu înnebuneşti, spuse Arcadia calmă. 
- Cineva sigur o face. 

-a visat la Xanadu în acea noapte. 

Mergea pe coridorul nesfirşit al Secţiei Hy trecînd pe 
lîngă uşi încuiate, urmînd dîra lăsată de firele întunecate de 
energie psihică. 

Pînza lipicioasă deveni mai deasă şi mai înspăi-
mîntătoare, şi se apropie de camera din care provenea. 

Opreşte-te. întoarce-te. Nu vrei să faci asta. 
Dar nu avea de ales. Frica e cea care ne face să nu luăm 

în seamă alte perspective. 
în cele din urmă ajunse la uşa încuiată dincolo de care 
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se afla ascunsă sursa energiei îngrozitoare şi vii. întinse mîna 
să o deschidă. 

Apoi observă numărul camerei. 
232. 

Se trezi scăldată în transpiraţie rece, luptîndu-se să res
pire şi tremurînd violent. Camera 232 de la Xanadu fusese 
camera ei. 

Dădu cuverturile la o parte şi se ridică cu grijă în capul 
oaselor, încercînd să nu-1 deranjeze pe Ethan. 

Rămăşiţele de panică ce o străbăteau o făceau să tremure 
aşa de tare că aproape îşi pierdu echilibrul cînd se ridică în 
picioare. 

îşi luă halatul de casă din cîrlig, îl îmbrăcă şi porni pe 
hol către living. De la fereastră, privea cerul dinaintea zorilor. 

Cît mai putea să pretindă că totul nu era în regulă? Era 
destul de rău că reuşise să se înşele pe sine însăşi în ultimele 
două săptămîni. Acum trebuia să dea piept cu faptul că se 
făcea vinovată de a f i ascuns adevărul de bărbatul pe care îl 
iubea. 

Tu nu m-ai minţi. 
Nu îl minţise. Nu tocmai. Dar merita să afle adevărul, şi 

nu versiunea purificată pe care i-o servise ea. 
Simţi cum ochii i se umplu de lacrimi. Dacă adevărul se 

dovedea a f i esenţa coşmarurilor ei, va trebui să-1 elibereze 
pe Ethan. Era un lucru ce trebuia făcut. Ştia asta. 

Mai ştia şi că avea să-i frîngă inima. 
Dimineaţa, se hotărî. Avea să-i spună la micul dejun. Şi 

asta se va întîmplă destul de curînd. Deja mijeau zorii. 
Lacrimile îi umezeau obrajii . Le ş terse cu mîneca 

halatului. 
- A i de gînd să-mi spui ce mai e de data asta? întrebă 

Ethan calm. Sau mă laşi să mă scald în beznă? 
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Surprinsă, se întoarse şi descoperi că el stătea în picioare 
în întuneric. îşi pusese pantalonii, dar nimic altceva. 

Desculţ, veni către ea şi se opri la mică distanţă. 
- Micul dejun, bîigui ea. 
- Nu mi-e chiar foame. 
- Voiam să zic că aveam de gînd să-ţi spun la micul 

dejun. 
- Să-mi spui ce? 
Ăsta era. Momentul cînd trebuia să meargă prin foc. 
- O , Ethan... 
- Vrei să pleci, aşa-i? îşi trecu degetele prin păr. Ar fi 

mai bine să dăm cărţile pe faţă. Apreciez faptul că nu vrei să 
mă răneşti, dar nu îmi faci nici un favor dacă te forţezi să 
menţii această căsnicie. 

începu să înţeleagă, şi asta o zdruncină pînă în adîncul 
sufletului. 

- Nu spune asta, şopti ea, aprins. Nic i măcar să n-o 
gîndeşt i . Te iubesc mai mult decît am iubit pe oricine 
altcineva în viaţa mea. Te voi iubi tot restul vieţii mele. Nu 
voi înceta niciodată să te iubesc. 

El deveni foarte rigid. 
- D a r ? 
Ea se încuraja, în faţa valului de disperare. 
- Dar cred că există şanse foarte mari să înnebunesc, şi 

te iubesc prea mult pentru ca să te oblig să rămîi căsătorit cu 
o femeie nebună. 

Se lăsă o tăcere sinistră. 
- Hai să încercăm din nou chestia asta! spuse el foarte 

precaut. 
Ea se lăsă să cadă pe o margine a canapelei şi îşi încolăci 

mîinile în jurul taliei. 
- M-ai auzit. 
- Chiar crezi că e posibil să înnebuneşti? 
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- Da. Se concentra asupra orhideelor aurii şi roz ce 
pluteau într-un mic bol de sticlă de pe măsuţa pentru cafea. 
O vreme, am încercat să-ţi spun că pînzele de păianjen peste 
care am dat la b i rou l Arcadiei sau la Casa de Vis a 
Designerului erau lăsate în urmă de John Branch sau de 
Lindsey Voyle. Dar acum nu sînt sigură că vreunul dintre ei 
era sursa. 

- Şi ţi se pare că tu eşti cea care lasă în urmă reziduurile 
psihice? 

- E o posibilitate, Ethan. Una puternică. în afară de ei, 
eu sînt singura persoană care a fost în ambele locuri. 

- Asta e o tîmpenie. 
Ea îşi smulse privirea de la orhidee şi o aţinti asupra lui . 
- Ştiu că tu nu crezi că pot detecta energia psihică. Dar 

acesta e adevărul şi trebuie să trăiesc cu el, chiar dacă tu nu 
poţi. 

El întinse o mînă şi o trase în picioare. 
- Să spunem, de dragul acestei discuţii în particular, că 

eşti medium şi că ai început să emani un fel de vibraţii 
ciudate. în analiza ta e o mare fisură. 

- Care? 
- Dacă tu ai fi sursa, energia nebunească ar fi peste tot, 

prin apartamentul ăsta. Gîndeşte-te la asta. A i c i locuieşti, ai 
uitat? 

Ea clipi şi mai vărsă cîteva lacrimi. 
- Crede-mă, mă agăţ de posibilitatea asta pentru că e 

singura speranţă care-mi rămîne. Dar mai e posibil şi ca ceea 
ce mi se întîmplă în plan psihic să fie sporadic şi intermitent. 
Ca fîşîiturile întîmplătoare din semnalul radio la asfinţit, 
încep uşor, şi se accentuează pe măsură ce se instalează 
noaptea. 

- Tîmpenii, spuse Ethan din nou. 
- Ştiam eu că nu vei înţelege. 
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- Ascultă, iubito. Un lucru îl înţeleg foarte bine, şi ăla e 
că nu înnebuneşti. 

- Cum poţi fi aşa de sigur? Se străduia să nu ridice vocea. 
Teroarea de a înnebuni era împletită cu groaza de a-1 pierde 
pe Ethan. Amîndouă temerile ameninţau să o strivească. Cum 
poţi fi aşa de al naibii de sigur? Tu nici măcar nu crezi că 
sînt medium, deci de unde dracului poţi şti că nu sînt un 
medium nebun? 

- Din acelaşi motiv pentru care tu nu crezi că sînt un 
ucigaş obsedat, deşi ţi-am spus că am pus cu bună ştiinţă la 
cale moartea unui om. 

Urmă o clipă de linişte. 
Ea pufni. 
- Pentru numele lui Dumnezeu, Ethan, era un lucru 

diferit. Nu eşti un ucigaş cu sînge rece. 
- Cînd te privesc în ochi, nu văd nici un fel de nebunie. 
- N u e ceva ce se poate vedea. 
- Ba sigur că e. Cum crezi că se pun diagnosticele de 

boală mentală în prima fază? Oamenii care sînt nebuni 
de-adevăratelea sînt de obicei u l t i m i i care-şi dau seama 
de asta. Cei din jurul lor observă că ceva nu e în regulă. 
Crede-mă, nici unul dintre prietenii tăi nu te crede nebună. 

- Ethan, ceva nu e bine. Tremura acum, speranţa şi frica 
se amestecau în mintea ei. O simt. Cred că Tabitha Pine avea 
dreptate. Trebuie să trec peste fiică şi să privesc realitatea dintr-un 
unghi clar. 

- Tabitha Pine poate avea cîteva zicale de guru plăcute 
şi de lungă folosinţă dar, cum îţi spuneam în ziua aia, avem 
şi noi cîteva în meseria de detectiv. Una dintre ele este: „nu 
căuta răspunsuri complicate dacă ai un răspuns perfect valabil 
şi simplu chiar în faţa ochilor". Şi cel mai simplu răspuns în 
acest caz este că ai fost supusă la un stres foarte puternic în 
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ultima vreme şi reacţionezi la el în felul tău unic, personal. 
Eşti rezistentă, dar nu eşti invulnerabilă. Nimeni nu e. Dă-ţi 
o şansă de a reveni la normal, înainte să începi să-ţi faci grij i 
despre foşnetul psihic. 

- Dar dacă lucrurile se înrăutăţesc, chiar şi după ce viaţa 
revine la normal? 

- Sînt destul de sigur că asta nu se va întîmplă. A m o 
presimţire că aşa-zisele tale pînze de păianjen se vor dovedi 
a avea foarte multe lucruri în comun cu perioadele proaste 
prin care trec eu în noiembrie, în fiecare an. Un fel de chestie 
posttraumatică. 

- Dar, Ethan ... 
- Dacă lucrurile chiar se înrăutăţesc, ne vom ocupa de 

ele. I i strînse umerii mai tare. împreună. 
împreună. Cuvîntul strălucea în întuneric. Fusese singură 

aşa de mult timp din viaţa ei, încît starea asta începuse să i 
se pară normală. Chiar şi în timpul scurtei ei căsnicii cu 
Preston cunoscuse un anumit grad de singurătate, pentru că 
niciodată nu fusese în stare să-i mărturisească adevărul despre 
ea însăşi. 

Dar Ethan se putea descurca cu orice, chiar şi cu o soţie 
care credea că e medium. 

- Te iubesc. îşi puse braţele în jurul taliei lui şi îl strînse 
cu toată puterea. 

El îi luă faţa în palme şi o sărută. 
- Şi eu te iubesc, zise el. Acum s în tem o echipă . 

Indiferent ce ne aşteaptă, rămînem împreună. De acord? 
- De acord. 
După o vreme, o luă de mînă şi o duse înapoi în pat. 

Acolo, scăldaţi în lumina unor noi zori, facu dragoste cu ea 
cu o pasiune arzătoare care-i şterse efectiv toate temerile. 

Cel puţin pentru o vreme. 
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4 1 

ooper ieşea pe uşa din spate de la Casa de Oro exact 
cînd Zoe parcă în locul ei rezervat. Avea în mînă o cutie de 
carton nepliată şi o pungă albă de gunoi în cealaltă. 

Zoe coborî din maşină şi îl urmări cum aruncă mai întîi 
în ghenă punga de gunoi şi apoi cutia de carton. Reuşi să 
proptească cutia exact în dreptul inscripţiei PRESAŢI TOATE 
CUTIILE. 

Nici ea nu ştia de ce se întorsese aşa de devreme acasă, 
îşi petrecuse ultimele ore singură, în biroul ei, nereuşind să 
se concentreze asupra nici unuia dintre proiectele de design 
din cauza unei senzaţii de neplăcere şi de panică ce devenea 
din ce în ce mai puternică. 

încercase să se adîncească în cercetările ei cu privire la 
pînzele de păianjen, dar imediat ce deschisese prima carte -
un tratat asupra sistemului antic al lui Vastu - neliniştea 
devenise imposibil de ignorat. 

Nevoia de a se întoarce la Casa de Oro se dovedise aşa 
de copleşitoare, încît în cele din urmă încetase să i se mai 
împotrivească. Undeva, cumva, avea senzaţia că trecuse cu 
vederea ceva important ce se afla acolo. 

Privi cartonul nepliat şi fluieră: 
- Mişto, Hooper, foarte mişto! 
- E gestul meu de triumf. Hooper se şterse de praf pe 

mîini, admirîndu-şi opera. Poate că voi, restul, aţi abandonat 
războiul, dar eu am de gînd să continuu să lupt. Şi mai mult, 
am o armă secretă. De-abia aştept ca Sergentul Duncan să-mi 
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bată la uşă, ca să-mi ţină încă o predică despre ruperea 
cutiilor. Chiar am să i-o trag. 

- Plănuieşti să-ţi închei contractul de închiriere? 
- La dracu', nu. Hooper îşi aruncă cheile de la maşină 

prin aer. A m nişte delicatese despre doamna Supozitor. 
- Ce delicatese? 
Hooper avea un aer satisfăcut. 
- Fi i atentă aici. Robyn Duncan a fost concediată de la 

ultimul ei serviciu în Whispering Springs din cauză că a 
minţit cînd a completat formularul de angajare. N u trebuie 
decît să pun mîna pe telefon şi să-i sun pe cei cărora le 
aparţine Casa de Oro, şi e istorie. 

- Cum ai aflat că Robyn şi-a pierdut celălalt post? 
Hooper aruncă o privire rapidă prin parcare, pentru a se 

asigura că nu trage nimeni cu urechea, şi apoi facu un pas 
apropiindu-se de Zoe. 

- Azi-noapte, am băut cîteva beri cu un prieten de-al 
meu. A m început să-i povestesc despre crîncenul sergent pe 
care-1 avem ca manager al clădirii de apartamente, şi el a zis 
că semăna exact cu o femeie care a lucrat pentru el cîteva 
zile la sfîrşitul lunii trecute. Cînd i-am spus numele, s-a 
dovedit că nu era nimeni altcineva decît Robyn a noastră. 

Zoe strînse mai tare mînerul genţii. 
- Eşti sigur că a minţit? 
- Aşa zicea amicul meu. Era angajată provizoriu fiindcă 

duceau lipsă de personal, dar după ce au verificat-o, au 
concediat-o pentru că-şi falsificase ultimele angajări, de doi-
trei ani încoace. 

- Ce nu era în regulă? A fost în închisoare, sau ceva de 
genul ăsta? 

- Şi mai rău. Hooper chicoti maliţios. F i i atentă, a fost 
închisă într-un spital particular de psihiatrie. 

Zoe îngheţă. 
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- Eşti sigur? 
- Aşa zicea amicul meu. Hooper aruncă din nou cheile 

în aer şi porni către maşină. De-abia aştept să se dea la mine 
pentru nenorocitul ăla de carton nepliat. Chiar aştept cu 
nerăbdare să-i spun că ştiu că e nebună cu acte în regulă. 

- Hooper? 
- Da? îşi descuie maşina. 
- Unde lucrează amicul tău? 
- E şef de tură la Radnor Security Systems. 
Rămase acolo, uluită, în timp ce Hooper scotea maşina 

din parcare. 
In cele din urmă îşi puse în ordine gîndurile, care i-o 

luaseră razna, şi intră în hol. Pe uşa managerului era un anunţ 
cu litere frumoase care-i informa pe chiriaşi că acesta era 
plecat cu treburi personale. 

Zoe încercă uşa de la birou, dar nu o surprinse să 
descopere că era descuiată. Se dădu înapoi, verificînd micul 
hol şi scările ce duceau la etajul întîi. Nu se vedea nimeni. 
Complexul de apartamente părea pustiu, aşa cum era în 
fiecare după-amiază cînd locatarii erau la muncă. 

îşi cîntărea opţiunile. Putea să-1 sune pe Ethan să-i ceară 
sfatul, dar era aproape sigură că avea să-i spună să nu facă 
nimic. 

A nu face nimic nu mai era o opţiune. Sentimentul de 
nelinişte se transforma rapid în anxietate acută. 

Era imposibil să aştepte. Trebuia să ştie. 
Apartamentul lu i Robyn era u l t imu l de la capă tu l 

culoarului de la parter. Şi ăsta era încuiat, fară nici o îndoială. 
Dar observase că, de obicei, Robyn îşi lăsa fereastra de la 
dormitor deschisă în timpul zilei. 

Ieşi şi porni pe aleea ce ocolea clădirea. Dulapul de 
depozitare în care se aflau echipamentele de grădinărit şi 
cele pentru piscină masca parţial fereastra deschisă. Aruncă 
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încă o privire rapidă peste umăr. Nu era nimeni prin preajmă, 
care să fie martor la intrarea ei oarecum ilegală. 

Băgă mîna în geanta ei fară fund şi scoase mica trusă de 
scule pe care o purta întotdeauna cu ea. 

Nu întîmpină nici o greutate în a scoate plasa din cadrul 
de aluminiu. 

Trase aer în piept şi îşi trecu întîi un picior peste pervazul 
ferestrei, apoi şi pe celălalt. 

Prima atingere a energiei întunecate nu era mai rea decît 
ceea ce întîlnise în biroul Arcadiei şi la Casa de Vis. 

Nu era prea rău. Era pregătită pentru asta. Putea să-i 
facă faţă. O străbătu un sentiment îmbătător de uşurare. Nu 
ea era cea nebună, la urma urmelor. 

Stătea pe covorul de lîngă fereastră, studiind dormitorul. 
A descrie decorul locului ca spartan ar f i însemnat să 

subestimezi precizia dureroasă cu care fuseseră aranjate 
puţinele piese de mobilier. Patul strîmt, cu cuvertura lui albă 
perfect aranjată, îi amintea neplăcut de un pat de spital de la 
Candle Lake. 

Privi de-a curmezişul camerei, la micul scrin. Fotografia 
care dispăruse din plicul pe care îl lăsase la biroul Arcadiei 
era proptită de oglindă. Ceaşca roşie era aşezată lîngă ea. 

F ă c u un pas c ă t r e garderob. N u î n t î l n i n i c i un 
avertisment. Se împotmoli direct într-o ţesătură de energie 
puternică, în fierbere. 

O cuprinse panica. Era pr insă în centrul pînzei de 
păianjen. 

Substanţa îngrozitoare îi înceţoşa simţurile, orbindu-le 
cu totul, nu doar partea de medium din ea. Plonja într-un 
întuneric total. Lipsa bruscă a luminii o dezorienta. întinse 
mîna, încercînd să se sprijine de o mobilă pentru a-şi menţine 
echi l ibrul şi îşi dădu seama că vîrfuri le degetelor nu 
percepeau nici o senzaţie. 
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Teroarea o străbătu ca un arc electric. Trebuia să iasă de 
acolo! Dar cum să facă asta, de vreme ce nu putea nici să 
vadă, nici să audă, nici să atingă sau să pipăie? Comandă 
picioarelor să se mişte, dar nu avea de unde să ştie dacă o 
ascultaseră. 

Era prinsă într-un coşmar pe care-1 trăia cu ochii deschişi. 
Avea să î nnebunească , dacă nu-ş i rec î ş t iga s imţur i le . 
Deschise gura pentru a ţipa după ajutor, dar cum nu mai 
auzea, nu ştia dacă scosese vreun sunet. 

Rătăci nebuneşte printr-un spaţiu amorf o perioadă care 
i se păru o veşnicie, luptîndu-se cu neputinţa de a se mişca, 
ce o învăluia ca un giulgiu. Ştia că trebuia să-şi recapete 
controlul , al tminteri avea să r ămînă pentru totdeauna 
prizonieră în acest întuneric înspăimîntător. 

îşi aminti cum să închidă percepţiile de nivel scăzut. 
Tehnica de a trece prin mizeria asta nu putea să fie prea 
diferită. Totul avea legătură cu acordarea fluxului de energie 
şi găsirea echilibrului modelelor. 

Feng-shui al minţii. 
încet, dureros, folosindu-şi pînă la ultima picătură voinţa 

şi energia psihică, reuşi să îndepărteze o parte din vibraţiile 
negative care, treptat, slăbiră şi cedară. 

Fără nici un avertisment, lumina reveni. La fel şi restul 
simţurilor. Era conştientă de covorul dur din mîinile ei şi îşi 
dădu seama că se prăbuşise pe podea. 

Deschise ochii, slăbită din cauza luptei psihice, şi privi 
către uşa dormitorului. 

Robyn Duncan se afla acolo, în uşa deschisă. Avea un 
pistol în mînă. 

- Puteai să baţi la uşă! spuse Robyn. 

Ethan stătea în spatele lui Singleton, privind monitorul 
computerului. 
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- Bună treabă să intri în dosarele astea, spuse el absent. 
Cea mai mare parte a atenţiei lui era concentrată asupra 
singurului nume de pe listă ce ieşea în evidenţă. 

- N i c i o p r o b l e m ă , spuse Singleton. Securitatea 
computerizată a sistemului lui Radnor e un program învechit. 
Orice hacker pe jumătate respectabil ar putea trece prin el în 
vreun sfert de oră. 

- Ţie ţi-a luat numai cinci minute. 
- Asta pentru că sînt mult mai bun decît „pe jumătate 

respectabil". 
- Just. 
Singleton clătină uşor din cap. Lumina monitorului i se 

reflecta în ochelari. 
- Ce te-a făcut să crezi că e posibil ca persoana care a 

intrat în biroul Arcadiei şi în biblioteca lui Zoe să lucreze 
pentru Radnor? 

- Harry a menţionat că în seara aia în Piaţa Fîntînilor i-a 
distras atenţia un agent de pază de la Radnor. Zicea că agenţii 
îl fac să fie nervos, pentru că pot merge oriunde fără să fie 
observaţi şi, de obicei, au acces la chei. Azi-dimineaţă mi-a 
trecut prin minte că Radnor se ocupă atît de securitatea pieţei, 
cît şi de aceea a Casei de Vis. Cineva cu o uniformă de la 
Radnor, care ştia unde sînt ţinute cheile şi mai ştia şi cum 
sînt distribuite forţele de securitate, putea să intre şi să iasă 
din ambele locuri fară să lase nici o urmă. 

- Bun, sînt impresionat. 
- Era cu bătaie lungă, recunoscu Ethan. 
Singleton se rezemă în scaun. 
- Şi atunci de ce nu te-ai dus să-i ceri lui Radnor o listă 

cu angajaţii lui? 
- N-am vrut să-1 pun în ceea ce în domeniul nostru se 

numeşte o poziţie imposibil de susţinut din punct de vedere 
etic. 
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- A, da, exact. U n angajator responsabil nu ar trebui să 
elibereze o astfel de listă, în afara cazului cînd poliţia vine 
cu un mandat. 

- în plus, e al naibii de uşor aşa. 
- Sigur că da, fu de acord Singleton. 
- Şi, evident, nu am nici un fel de remuşcări în a intra în 

dosarele de la Candle Lake Manor, nu după ceea ce i-au 
făcut lui Zoe oamenii din locul ăla. 

- Sînt alături de tine. 
Ethan citi repede. 
- Se pare că Robyn Duncan a fost pacientă la Candle 

Lake timp de trei ani. 
- Zoe a petrecut un anotimp de infern acolo. Probabil 

trei ani îţi dau senzaţia unei eternităţi. 
- Nu prea dispun de înţelegere în secunda asta, spuse 

Ethan. Cred că Duncan o urmăreşte pe soţia mea. 
- Trebuie să recunosc că prezenţa ei aici, în Whispering 

Springs, şi slujba ei de manager al clădirii de apartamente în 
care locuiţi tu şi Zoe sînt greu de admis a fi coincidenţe. 

Ethan studia informaţiile de pe ecran. 
- Cînd a fost externată Duncan de la Candle Lake? 
- Se pare că nu a fost. Singleton lăsă să curgă cîteva 

pagini de date şi se opri. Nu oficial, în orice caz. Potrivit 
înregistrării de aici, a plecat de capul ei luna trecută. 

- Ei, la dracu'! ... 
Singleton făcu o grimasă, privind ecranul. 
- Imediat după ce te-ai dus cu Zoe la Candle Lake şi ai 

făcut locul praf. Probabil s-a instalat haosul pentru o vreme. 
Bănuiala mea e că Robyn Duncan pur şi simplu a plecat, 
înainte ca cineva să încerce să-şi dea seama ce se întîmplă. 

- Duncan are familie? 
- Să vedem. Singleton trecu la foaia de internare. Nu. 

Nu mai are. Dar se pare că a moştenit o grămadă de bani şi a 

319 



fost numit un executor care să-i administreze proprietatea. 
Un tip pe nume Ferris. El a semnat actele de internare. 

- Şi apoi i-a plătit pe cei de la Candle Lake Manor să o 
ţină ascunsă pe Robyn, în timp ce el înstrăina bunurile 
proprietăţii, probabil. 

- Aşa funcţiona sistemul de la Candle Lake. 
Ethan scana notele de internare şi se opri brusc cînd dădu 

peste nişte expresii foarte cunoscute. 
... Pacienta suferă de halucinaţii auditive severe... 

Pretinde că aude voci în pereţi... 
- O, la naiba! zise el încet. 
Singleton ridică dintr-o sprinceană. 
- Acelaşi diagnostic cu cel pe care l-au scris atunci cînd 

au internat-o pe Zoe, să presupun? 
- Aproape identic. 

WJU m-ai remarcat niciodată la Candle Lake, aşa-i? 
Nimeni nu mă remarca niciodată acolo. Asta pînă au trecut 
primele cîteva luni. A m încetat să le mai spun că nu eram 
nebună. Tăceam, pur şi simplu, şi mă prefăceam că sînt 
invizibilă. Şi după o vreme toată lumea mă ignora. Toată 
lumea, cu excepţia doctoriţei McAlister, adică. 

- Asta era şmecheria ca să supravieţuieşti la Candle 
Lake, nu-i aşa? spuse Zoe cu blîndeţe. Să-ţi ţii gura şi să nu 
creezi nici un fel de necazuri. 

- De trei ori pe săptămîna, îmi dădeau voie să ies din 
Secţia H pentru a merge la biblioteca de la etajul unu. A m 
trecut pe l îngă tine pe hol de cî teva or i . A m văzut că 
infirmierii te duceau în biroul doctoriţei McAlister. Atunci 
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mi-am dat seama că erai diferită în acelaşi fel în care şi eu 
eram diferită. 

- McAlister şi-a încercat şmecheriile şi pe tine? Zoe se 
lăsă încet în poziţie şezînd pe podea. Mişcarea era dificilă, 
din cauză că foarte mare parte din energia ei era concentrată 
ca să ţină departe pînzele lipicioase de păianjen. Pluteau la 
limita simţurilor ei, ameninţînd s-o învăluie din nou. 

- Nu mişca. Vocea lu i Robyn crescu în intensitate, 
cuprinsă de panică. Pistolul din mîna ei tremura violent. 

Zoe îşi ţinea răsuflarea. 
- E în regulă, Robyn. Nu mă mişc. Vezi? 
După o clipă, Robyn îşi recapătă oarecum controlul. 
- Stai exact unde eşti. 
- Povesteşte-mi experienţa ta cu doctoriţa McAlister. 
- Credeam că mă plăcea, şopti Robyn. Era singura care 

mă credea, atunci cînd îi spuneam că uneori simţeam lucruri 
în pereţi. 

- Te-a convins că voia să te ajute, nu-i aşa? 
- D a . 
Zoe oftă. 
- Cît a durat să-ţi dai seama că nu voia decît să te 

folosească pentru observaţiile de la locurile unor crime? 
- Nu mă deranja s-o ajut. Voiam să fiu lîngă ea. Lucrurile 

au mers bine o vreme. îmi plăcea munca. Era plăcut să ştiu 
că ajutam poliţia să prindă criminalii care meritau să fie 
pedepsiţi. 

- Chiar şi dacă McAlister îşi asuma toate meritele şi nu 
făcea nimic pentru a te scoate din Secţia H? 

- Mi-a promis că, atunci cînd aveam să fiu pregătită, 
avea să mă externeze de la Candle Lake. 

- Dar niciodată nu ai fost complet pregătită, aşa-i? întrebă 
Zoe. Buna McAlister! N-a avut niciodată măcar intenţia să 
ne scoată pe vreuna dintre noi de la Candle Lake. Voia să ne 
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păs t reze exact acolo unde eram, pentru a-şi continua 
experimentele asupra noastră. 

Robyn clipi de cîteva ori. Mîna în care ţinea arma tremura 
aşa de violent, că Zoe se temea să nu apese din greşeală pe 
trăgaci. 

- Problema a fost că eu am început să trec prin micile 
mele furtuni cerebrale, spuse Robyn. 

- Furtuni cerebrale. Te referi la substanţa ca o pînză de 
păianjen? 

- Ce vrei să spui? o întrebă Robyn, curioasă. Nu există 
pînze de păianjen. 

- E ceva aici, în camera asta. Dă senzaţia unui fel de 
energie lipicioasă. A m simţit-o în biroul Arcadiei şi la fel în 
biblioteca de la Casa de Vis. 

- Minţi. Eu nu simt nimic. 
- Probabil pentru că, orice va fi fiind, provine din mintea 

ta, zise Zoe. Nu ai observat că, deşi putem simţi emoţiile 
lăsate în urmă de alţi oameni, nu detectăm energia pe care 
noi înşine o lăsăm în cameră? 

Robyn oftă. 
- M-am întrebat întotdeauna care e motivul acestui lucru. 

Uneori, cînd stăteam singură în camera mea de la Candle 
Lake, eram aşa de speriată, aşa de singură. Dar după aceea 
nu simţeam nici una dintre aceste emoţii în pereţi. 

- La mine e la fel. Cred că trebuie să fie un fel de 
mecanism natural de apărare. Zoe se opri. Povesteşte-mi 
despre furtunile tale cerebrale. 

- Le simt doar c înd se apropie, dar apoi to tu l se 
deformează şi îmi pierd cunoştinţa cîteva minute. 

- Ca o criză? 
- Da, cred că da. Cînd îmi revin dintr-una dintre furtuni, 

mă simt bine din nou, dar nu-mi amintesc ce s-a întîmplat în 
t impul perioadei în tuneca te . Cînd au început să apară 
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furtunile cerebrale, am crezut că e un semn că simţurile mele 
psihice devin mai puternice. Poate fi indcă lucram cu 
McAlister. îmi dădea adeseori droguri înainte să-şi facă 
testele. Mi-am spus că reacţionam la ele. 

- A încercat şi pe mine medicamentele alea. Nu-mi 
plăcea deloc sentimentul pe care mi-1 creau. \ 

- Nic i mie. Dar îmi spuneam că dacă funcţionau, atunci 
merita. Apoi, am avut două furtuni cerebrale în timpul a două 
şedinţe diferite şi McAlister s-a speriat. 

- Ce s-a întîmplat? 
Gura lui Robyn tremura. 
- Prima nu a fost prea gravă. Sau, cel puţin, nu mi s-a 

părut. A durat numai cîteva secunde. Dar cred că am dărîmat 
ceva de pe biroul doctoriţei şi am leşinat. Următoarea a fost 
puţin mai puternică. Mai tîrziu, mi-a spus că am spart o lampă 
în t impul perioadei de inconştienţă. A trebuit să cheme 
infirmierii. Cred că am speriat-o. 

- Bravo ţie. O merita. 
- A hotărît că înnebuneam. Vedeam notiţele pe care le 

scria în dosarul meu. A ajuns la concluzia că nu eram destul 
de puternică mental pentru a face faţă însuşirii mele de me
dium, şi că înnebuneam. 

- De ce ai venit aici, în Whispering Springs? întrebă 
Zoe. 

- Te-am urmărit pe tine. Nu înţelegi? Cînd ai evadat de 
la Candle Lake am realizat că, spre deosebire de mine, tu 
erai puternică. Voiam să mă pot controla, ca tine. Noaptea, 
după ce plecaseşi, stăteam trează întrebîndu-mă unde erai şi 
ce făceai. Cînd i-am auzit pe infirmieri spunînd că eşti moartă, 
nu i-am crezut. Mi-am spus că îi păcăliseşi pe toţi şi am fost 
bucuroasă, bucuroasă. 

- Eşti puternică , Robyn. Al t fe l n-ai fi supravieţui t 
experienţei de la Candle Lake. 
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- A m supravieţui t , dar nu am putut opri furtunile 
cerebrale. S-au înrăutăţit. Dar apoi tu şi Ethan aţi venit la 
Candle Lake acum cîteva săptămîni, şi totul s-a schimbat. 

- Atunci ai evadat? 
- într-o zi , am plecat pur şi simplu, spuse Robyn cu 

simplitate. Nu a încercat nimeni să mă oprească. 
- Şi ai venit să mă cauţi? 
- M-am gîndit că, dacă te urmăream şi te studiam, puteam 

afla cum îţi controlezi însuşirea de mediu astfel încît să nu 
te distrugă. 

- De ce nu mi-ai spus cine erai şi de ce voiai să mă 
cunoşti? întrebă Zoe. 

- Din cauza furtunilor, spuse Robyn cu tristeţe. Nu voiam 
să ştii că înnebuneam. M-am gîndit că, dacă aflai, aveai să 
crezi că te voi influenţa, sau mai ştiu eu ce. 

- De ce te-ai dus la Casa de Vis şi la biroul Arcadiei? 
- Unul era locul unde ştiam că-ţi petrecuseşi ceva timp 

cu cea mai apropiată prietenă a ta. Eu nu am avut niciodată 
o asemenea prietenă. Voiam să ştiu ce sentiment îţi dădea 
faptul de a avea o asemenea legătură cu altcineva. M-am 
dus la Casa de Vis pentru că voiam să simt influenţa 
creativităţii tale. 

- Nu a existat nici un depanator TV, aşa-i? spuse Zoe. 
De asta nu ai putut să ni-1 descrii ca lumea. Nu a existat 
n i c i o d a t ă . Vo ia i doar să pui m î n a pe o cheie de la 
apartamentul meu, pentru a putea intra şi a te îmbiba cu 
vibraţii de la mine. 

- Voiam să ştiu cum era să ai o viaţă normală cu un 
bărbat. Vocea lui Robyn se frînse într-un suspin. Eu nu am 
îndrăznit niciodată să-i spun vreunui bărbat adevărul despre 
mine. Voiam să simt experienţa faptului de a fi îndrăgostită. 

Zoe privi către garderobă. 
- De ce ai luat fotografia şi ceaşca? 
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- Mă gîndeam că, dacă aş avea nişte lucruri care-ţi 
aparţin, aş putea să le folosesc pentru a mă ajuta să mă 
concentrez mai bine. Nu am luat nimic de valoare. Nu era 
un furt. Nu exact. Oarecum, le-am împrumutat. Nu credeam 
că ai să le simţi lipsa foarte tare. 

- A i rupt pixul din biroul Arcadiei. Şi mi-ai spart vaza. 
- Alea au fost accidente. Arma tremura din nou. A m 

avut una dintre... dintre crizele mele în ambele locuri. Pixul 
şi vaza s-au spart în timpul acelor „ fu r tun r \ 

Zoe vedea că Robyn era din ce în ce mai agitată, cu 
fiecare secundă care trecea. Arma se putea descărca în orice 
clipă. 

- E în regulă, spuse ea pe un ton blînd. înţeleg. 
- Nu, nu înţelegi. Robyn părea să devină ciudat de calmă. 

Pentru că tu eşti puternică. Nu ai nici o idee cum sînt furtunile 
cerebrale. 

- Ba da. Simt efectele de după încetarea lor chiar aici, 
în camera asta. Le-am simţit o dată sau de două ori şi la 
Candle Lake Manor. 

- A m venit pentru că voiam să te privesc, să învăţ de la 
tine. Dar acum înţeleg că nu are rost. Nu voi fi niciodată 
puternică, asemenea ţie. 

- Dacă mă omori pe mine nu vei opri furtunile. 
Robyn păru uimită de observaţie. 
- Sigur că nu! 
- Robyn, lasă arma jos. Vreau să vorbesc cu tine. 
- E prea tîrziu să mai vorbim. Nimic din ceea ce ai putea 

spune nu poate f i de ajutor. Nu ar fi trebuit să v i i aici azi. Mă 
pregăteam să o fac, cînd te-am auzit intrînd prin fereastra 
din spate. Dacă nu m-ai fi întrerupt, pînă acum totul s-ar fi 
sfîrşit. 

Zoe înţelesese, în sfîrşit. 
- Robyn, ascultă-mă. 
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în uşă, în spatele lui Robyn, se mişcă o umbră. Ethan 
alunecă uşor prin deschizătură, cu arma în mînă. 

încercă să-i facă semn cu o mică mişcare a capului. Spre 
uşurarea ei, păru să priceapă. Se opri la o mică distanţă în 
spatele lui Robyn. 

- La revedere, Zoe, spuse Robyn. A m sperat să devenim 
prietene într-o z i , dar acum ştiu că e imposibil. De ce o 
persoană puternică, aşa ca tine, ar vrea să fie prietenă cu una 
slabă, ca mine? 

Robyn îndreptă arma către ea însăşi şi deschise gura. 
-Nu! strigă Zoe, disperată acum. Te rog, nu face asta. 
- E mai bine aşa. Atîta vreme cît a existat o speranţă că 

aş putea învăţa cum să controlez furtunile cerebrale, a fost 
bine. Dar se în rău tă ţesc , Zoe. Şi nu suport g îndul că 
înnebunesc. 

- înţeleg. Dar te rog să nu o faci de dragul meu. Zoe se 
ridică încet în picioare, luptîndu-se cu tentaculele de energie 
întunecată. Te rog, nu. 

- Ţi-am spus, nu-ţi voi face rău. Nu am vrut niciodată să 
fac asta. 

- îmi vei face rău dacă te sinucizi. Nic i nu-ţi imaginezi 
ce uşurare e pentru mine să ştiu că exişti, Robyn. îmi doresc 
doar să ne fi cunoscut la Candle Lake. Pariez că McAlister e 
cea care s-a asigurat că acest lucru nu se întîmplă. Nu ar f i 
vrut să ne cunoaş tem, pentru că îi era mai uşor să ne 
manipuleze dacă fiecare dintre noi credea că e singură pe 
lume. 

- Nu te pot ajuta, Zoe. Eu înnebunesc. 
- Nu ştim asta sigur. 
- Doctoriţa McAlister a zis ... 
- McAlister era o mincinoasă, care ne manipula, şi o 

vrăjitoare, care voia doar să te folosească. A făcut vreun test 
medical adevărat pe tine? 
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- A încercat o grămadă de medicamente. 
- Dacă erau aceleaşi pe care le-a folosit şi cu mine, scopul 

lor nu era să te ajute. Te rog, nu te sinucide. Pentru că, dacă 
o faci, va trebui să mă întreb dacă asta mă aşteaptă şi pe 
mine. Poate că într-o zi voi vrea şi jeu-să-mi pun un pistol în 
gură. 

- Nu, spuse Robyn încordată. Tu nu ai face niciodată 
asta. Eşti prea puternică. 

- Nimeni nu e perfect în puterea lui . Uite, facem un tîrg. 
Dă-le doctorilor o şansă să încerce să afle cauza furtunilor 
din creierul tu. 

- Cînd o să le spun că simt lucruri în pereţi, o să mă 
creadă nebună. Mă vor trimite înapoi la Candle Lake. 

- Nu voi lăsa pe nimeni să te trimită înapoi la Candle 
Lake. îţi promit asta. în ceea ce-i priveşte pe doctori, nu le 
vom spune că eşti medium. Vom spune doar că ai pierderi 
de cunoştinţă. Poate că ceea ce se petrece nu are nici o 
legătură cu cel de al şaselea simţ al tău. îţi datorezi ţie însăţi 
să ştii asta cu siguranţă, înainte de a face pasul final. Mi-o 
datorezi mie, prietena ta. 

în ochii lui Robyn licări speranţa. 
- V i i cu mine să vorbim cu doctorii? 
- Da. îţi dau cuvîntul meu. 
Robyn rămase acolo, împietrită. 
Ethan întinse mîna şi-i luă pistolul cu îndemînare. Nu 

păru nici măcar să observe acest lucru. îşi luă faţa în palme 
şi începu să plîngă. 

Zoe o trase aproape de ea şi o îmbrăţişa pînă nu mai avu 
lacrimi. 

Cînd îşi ridică privirea, într-un tîrziu, în ochii ei se citeau 
tristeţea şi o resemnare adîncă. 

- Cînd vor afla că se poate să fiu nebună şi că am venit 
de la Candle Lake Manor, domnul şi doamna Shipley mă 
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vor concedia, şopti. O să-mi fie aşa de dor de slujba asta. 
Mă simt de parcă am fost născută să mă ocup de Casa de 
Oro. 

R o b y n e programată pentru operaţie? Arcadia lăsă în 
jos mica ceaşcă de cafea. Cînd? 

- Poimîine, zise Zoe. Ethan şi cu mine vrem să ne ducem 
la Phoenix, ca să fiu lîngă ea cînd se trezeşte. 

Era abia trecut de ora zece. Piaţa Fîntînilor gemea de 
cumpărători entuziaşti. Dimineaţa era călduroasă şi însorită. 

- Pun pariu că e speriată de moarte, se cu t remură 
Arcadia. Eu aş fi, cu siguranţă, la gîndul unei operaţii pe 
creier. 

- E speriată, dar nici pe departe atît de speriată cît era 
atunci cînd credea că înnebuneşte. Eram împreună cînd au 
analizat cu ea rezultatele de la CAT şi de la tomograf. A 
început să plîngă. Trebuia să fi văzut faţa doctorului, cînd 
ş i-a dat seama că p l î n g e a de u ş u r a r e , nu d in cauza 
diagnosticului. 

- Probabil nu a avut niciodată un pacient care să verse 
lacrimi de bucurie, după ce află că are o tumoare pe creier, 
zise Arcadia. 

- Probabil că nu. Evident, nu am încercat să-i explicăm. 
I-am spus doar că eram amîndouă extrem de uşurate să aflăm 
că era operabilă. 

- Nu ai amintit deloc chestia aia cu mediumul? 
- Nu. Imediat ce a făcut analizele, doctorul a zis că era 

aproape sută la sută sigur că tumoarea era cea care-i provoca 
lui Robyn crizele. Zicea că probabil era acolo de multă vreme. 
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- Benignă? 
- Nu a vrut să se pronunţe înainte de a primi rezultatele 

postoperatorii de laborator, dar ne-a spus că are toate 
caracteristicile tipului de tumoare lentă care este, medical 
vorbind, simplu de îndepărtat. 

- Personal, mi se pare deplasat să aud cuvintele „simplu" 
şi „neurochirurgie" în aceeaşi propoziţie, dar bănuiesc că 
totul e relativ. ^ 

- Ei , există o grămadă de riscuri chirurgicale, desigur. 
Dar, ca să-ţi spun drept, acum, că cea mai mare grijă a ei a 
fost îndepărtată, preocuparea cea mai importantă a lui Robyn 
este să nu-şi piardă slujba. 

- Născută să se ocupe de Casa de Oro! Arcadia clătină 
mirată din cap. închipuie-ţi! ... 

- Vrei să ştii partea cea mai importantă? De fapt se 
pricepe destul de bine la asta. Locul nu a arătat niciodată 
mai bine, şi toate apartamentele sînt închiriate. Zoe bău puţin 
din ceai. Cu toate astea, mă bucur că eu şi Ethan ne vom 
muta în curînd. 

- Treacher a promis în sfîrşit să-şi trimită zugravii la 
Nightwinds? 

- A u început la şapte fix, în dimineaţa asta. Ethan s-a 
dus cu maşina pînă acolo, să se asigure că oamenii apar la 
muncă. 

- Şi culoarea? 
- Ethan zice că nu mai are cine ştie ce pretenţii în legătură 

cu nuanţa exactă. Zoe rînji. Vrea doar să vadă locul terminat, 
ca să ne putem muta la noi acasă. 

Zidurile spitalului ţipau. Dar asta era de la sine înţeles 
cînd venea vorba de spitale, îşi reaminti Zoe. Nu avea să 
stea mult acolo. în secţia asta orele de vizită erau reduse la 
minimum. 
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- Te simţi bine? întrebă Ethan în şoaptă. 
Coteau pe holul pe care se afla salonul lui Robyn. 
- Mă descurc, spuse Zoe. Sper doar ca abilităţile de 

medium ale lui Robyn să fi revenit la normal. 
Ethan ridică din umeri. O amuza să vadă că trata pretenţia 

lui Robyn de a avea un al şaselea simţ la fel cum o trata şi pe 
a ei. Putea accepta că se petrecea ceva ieşit din comun cu 
amîndouă, dar nu simţea nevoia să intre în discuţii metafizice 
pentru a-şi explica acest lucru. 

Poate că avea dreptate, se gîndi ea. Cine putea spune cu 
siguranţă unde se aflau graniţele dintre intuiţie şi adevărata 
capacitate de medium? 

îi trecu prin minte că problema o punea pe gînduri pînă 
şi pe ea. Aşteptarea ca Robyn să iasă din sala de operaţie, cu 
o zi înainte, păruse nesfîrşită. Petrecuse majoritatea timpului 
cu Ethan, pe balconul de la sala de aşteptare, pentru că nu 
suporta vibraţiile rele dinăuntru pe perioade lungi de timp. 

în cele din urmă, chirurgul apăruse pentru a le spune că 
operaţia decursese cu bine. 

Dar cînd merseseră în vizită, cîteva ore mai tîrziu, se 
părea că Robyn nu era bine deloc. 

- Nu simt nimic, Zoe, îi spuse ea. Lacrimile izvorîră în 
ochii ei. Strînse foarte tare mîna lui Zoe. Asta e un spital. Ar 
trebui să simt tot felul de lucruri în pereţii ăştia. Dar sînt 
goi. 

- Tocmai ai fost operată pe creier, pentru numele lui 
Dumnezeu. Dă-ţi o şansă să te vindeci. 

Zoe îşi petrecuse cea mai mare parte din noapte sperînd 
ca în cele din urmă Robyn să-şi recîştige abilităţile de me
dium. Dar adevărul era că se aflau pe un teritoriu neexplorat. 

Un lucru era sigur: nu avea nici o intenţie să-i ceară 
neurochirurgului părerea despre efectele postoperatorii 
asupra psihicului. Doctorul Grange părea un om bun şi un 
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chirurg excelent, dar nu toţi oamenii aveau capacitatea lui 
Ethan de a merge în echilibru pe muchia fină ce separa vădit 
improbabilul de absolut imposibilul. 

Intrînd în rezervă, împreună cu Ethan, primul lucru pe 
care îl observă Zoe fu că Robyn, cu capul înfăşurat în bandaje, 
zîmbea cuibărită între ppnele albe. Trebuia să respecţi o 
femeie care putea arăta aşa de veselă după o operaţie pe creier, 
se gîndi ea. Era clar că Robyn avea ceea ce îi trebuia pentru 
a fi un manager profesionist de clădiri de apartamente. 

A l doilea lucru pe care îl văzu fu că Robyn nu era singură. 
Lîngă patul ei se aflau un bărbat şi o femeie, amîndoi în 
vîrsta. Bărbatul se sprijinea de un aparat ortopedic şi doamna 
într-un baston. Pe degetele ei noduroase străluceau diamante 
de dimensiunile unor faruri de automobil. 

- Zoe, Ethan. Robyn tresări puţin cînd întoarse capul 
pentru a-i saluta, dar ochii îi străluceau de plăcere. Faceţi 
cunoştinţă cu domnul şi doamna Shipley. Sînt proprietarii 
de la Casa de Oro. 

- Ce plăcere să vă cunoaştem, dragii mei. Doamna 
Shipley îşi înclină capul cu un gest plin de graţie. 

- Tocmai îi spuneam lui Robyn că nu e cazul să-şi facă 
griji pentru postul ei de la Casa de Oro, spuse domnul Shipley. 
îl vom păstra vacant pentru ea. 

- I-am spus şoferului nostru să ne ducă în Whispering 
Springs ieri, ca să aruncăm o privire proprietăţii, le destăinui 
doamna Shipley. Nu ne-a venit să credem ce îmbunătăţiri se 
făcuseră. Eram pe punctul de a o scoate la vînzare, ştiţi. Dar 
am renunţat. 

- Robyn e de departe cel mai bun manager pe care l-am 
avut la acel complex, zise domnul Shipley. Ul t imul lucru pe 
care vrem să îl facem e să o pierdem. 

- Sînt sigur că Hooper de la 1 B va fi încîntat să audă 
asta, spuse Ethan. 
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în uşă se mişcă ceva. Zoe se întoarse şi văzu un buchet 
de flori care era aşa de mare că bloca intrarea. Bărbatul care 
ţinea în mînă vaza se uita pe furiş printre tulpinile plantelor, 
nesigur dacă era bine venit. 

- Fiindcă veni vorba de Hooper, mormăi Ethan. 
- îh, bună. Hooper intră cu mişcări ciudate în mica 

încăpere şi găsi un loc pentru vaza impunătoare pe pervazul 
ferestrei. 

- Domnul Hooper! Robyn zîmbea radios. 
- îh, eu... am auzit de operaţie. N u ştiam că sînteţi 

bolnavă. Hooper făcu o grimasă. Şi eu am fost la spital pentru 
o operaţie importantă, acum cîţiva ani. Ştiu cum e. Făcu un 
semn către aranjamentul floral gigant. M-am gîndit că... poate 
v-ar plăcea astea. 

- Sînt frumoase. Nu mi-a oferit nimeni niciodată flori . 
Nu ştiu ce să spun. Mulţumesc. 

Hooper rînji, mulţumit de cum îi era primit cadoul. 
- Da, sigur. Cu plăcere. 
Zoe îşi drese vocea. 
- Cum te simţi azi? întrebă. 
Robyn se schimbă la faţă, dar uşurarea ei era evidentă. 
- Totul a revenit la normal, exact aşa cum ai spus. îşi roti 

ochii către cel mai apropiat perete. De-abia aştept să ies de 
aici. 

- Ştiu ce vrei să spui! chicoti Zoe. 

i p ing l e ton se aplecă peste tejghea, privindu-i pe Jeff şi 
pe Theo. Ambi i băieţi aveau mutre deosebit de serioase. 

- Ce s-a întîmplat? întrebă el. 
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- Credem că ar trebui să o inviţi pe mami în oraş, la o 
întîlnire! zise Theo. 

- Da. Faţa lui Jeff se schimonosi din cauza concentrării 
foarte puternice. A i putea să o duci la un film sau altceva. 

Se gîndi un timp la asta. 
- Sînteţi siguri? 
- Da, ciripi Theo/Ai putea să ne iei şi pe noi, dacă vrei. 

Putem să mîncăm pizza înainte de spectacol. 
- Nu fi tîmpit, îi spuse Jeff. Dacă mergem cu ei, nu va fi 

o întîlnire adevărată. 
- De ce nu? se văicări Theo. 
- Ieşim la pizza cu ei tot timpul, şi nu sînt întîlniri! îi 

explică Jeff. 
- Oh! Theo nu părea să fie prea trist din pricina veştii. 

Uită de ea, ridicînd din umeri. Putem să mîncăm pizza cu 
unchiul Ethan şi cu Zoe, în locul lor. 

Umbrele din librărie se ridicară. Spaţiul strimt fu invadat 
de căldură şi strălucire, care izgoneau semiîntunericul. 

Singleton îşi dădu seama că rînjea ca prostul, dar nu îi 
păsa. 

- Mie-mi convine, spuse el. 

Zoe stătea în mijlocul dormitorului graţios, alb-pe-alb. 
Trebuia să r e c u n o a s c ă faptul că la sfîrşit spa ţ iu l era 
impresionant şi frumos, în felul lui . 

- Felicitări, Lindsey, ai creat o încăpere remarcabilă. 
Foarte armonioasă şi liniştită. 

Lindsey nu se clinti din prag. Expresia ei arăta că era 
precaută. 

- Dar nu e în stilul tău, nu? 
Zoe se întoarse către ea. 
- Nu, dar asta nu înseamnă că nu sînt în stare să admir o 

operă de artă, cînd văd una. 
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- Vorbeşti serios, nu-i aşa? întrebă Lindsey. 
- Eşti cu adevărat talentată, spuse Zoe cu sinceritate. Şi, 

mai mult, cred că tu eşti designerul potrivit pentru Tabitha 
Pine. Ea caută genul ăsta de decorare. Eu, nu! A m decis să 
nu-i prezint nici o propunere. 

Lindsey îşi schimbă poziţia, încurcată. 
- Amîndouă ştim că ai putea să-i dai ceea ce vrea. Eşti 

profesionistă. N u trebuie să-ţi placă, pentru a crea pentru 
altcineva. 

- în majoritatea cazurilor, aş spune că e adevărat. Dar 
Tabitha e diferită. Are nevoie de un flux energetic bine 
acordat în casa ei, mai ales în camera de meditaţie. Tu eşti 
mai sensibilă la nevoile ei decît mine. Zoe ridică din umeri. 
Pe lîngă asta, dintr-o dată sînt ocupată pînă peste cap. Doi 
arhitecţi care au venit în vizită ieri vor să mă întîlnesc cu 
clienţii lor. 

Lindsey încuviinţă din cap, relaxîndu-se puţin. 
- Şi eu am o grămadă de reacţii pozitive de la oamenii 

care au venit ieri în vizită. 
- Se pare că toată munca pe care am depus-o aici va 

merita timpul investit în ea. Se uită la ceas şi porni către uşă. 
Scuză-mă, trebuie să plec... I-am promis soţului meu că ne 
întîlnim la prînz. 

- Z o e , aşteaptă! 
Se opri. 
- Ce este? 
Lindsey părea să facă eforturi pentru a rosti cuvintele. 
- Cred că în cele din urmă biblioteca ta a ieşit minunat, 

mormăi. M-am înşelat în privinţa tuturor culorilor acelora 
intense. Chiar merg în camera aia. 

Zoe vedea că Lindsey se lupta cu propriile-i prejudecăţi. 
Dar încerca să fie drăguţă, şi asta conta enorm. 

- Mulţumesc. 
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- îmi pare rău dacă relaţia noastră a început pe un picior 
greşit, continuă Lindsey încet. Doar că proiectul ăsta şi 
contractul Pine au fost foarte importante pentru mine. 

- Nu-i nimic. 
- în trecut, munca mea în design a fost mai mult sau mai 

puţ in un hobby social. Eram la modă , pentru că eram 
căsătorită cu unybărbat care trăgea multe sfori în Los Angeles. 
Gura lui Lindsey se contorsiona ciudat. Oamenii făceau 
coadă pe stradă să-1 pupe în fund. 

- înţeleg. 
- îmi plăcea să fac design, dar nu eram nevoită să-mi 

cîştig existenţa din asta. Era unul dintre lucrurile acelea pe 
care le făceau femeile din lumea mea. Unele aranjau dinee 
importante, eu decoram casele starurilor şi vedetelor de 
televiziune. 

-L indsey . . . 
- Dar, după divorţ, am pierdut totul. Toţi clienţii vestiţi 

m-au părăsit. Brusc am devenit un nimeni, pentru că nu mai 
eram căsător i tă cu bărbatu l care trebuia periat. Atunci 
mi-am dat seama că, dacă voiam ceva care să fie al meu, 
acel lucru trebuia să-1 creez singură. Strînse din buze. A m 
fost obsedată să dovedesc că îmi pot face o nouă viaţă, fară 
ajutorul soţului meu şi al relaţiilor lui . Nu eram sigură că voi 
reuşi. înţelegi?! 

- Cum ai decis să te stabileşti aici? 
- Voiam să o iau de la cap într-un loc care nu avea nici o 

legătură cu fostul meu soţ sau cu prietenii lui . îmi place 
deşertul. Aşa că, mai mult sau mai puţin, am aruncat o săgeată 
în hartă şi am nimerit aici. 

- Bine ai venit! zîmbi Zoe. Aproape toţi oamenii pe care 
îi cunosc s-au stabilit în Whispering Springs ca să o ia de la 
capăt. E un loc bun să începi o nouă viaţă. O să fie bine. 
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4 

amera de studiu minunat restaurată a lu i Walter 
Kirwan era plină de demnitari din Whispering Springs, 
membrii ai Societăţii de Istorie şi o mulţime de cercetători şi 
admiratori ai scriitorului. Uşile de la balcon fuseseră deschise 
pentru a permite accesul fotografilor, reporterilor şi camerelor 
de televiziune. 

Zoe stătea cu Bonnie, Arcadia, Harry şi Singleton în 
partea din spate a încăperii. Jeff reuşise să se strecoare prin 
mulţ ime pentru a ocupa un loc în primul rînd. Theo era 
cocoţat pe umerii lui Singleton. 

Zoe nu reuşea să-1 vadă pe Ethan, care se afla în celălalt 
capăt al încăperii lungi, stînd alături de doamna primar 
Santana, lîngă şemineul masiv. 

îmbrăcat într-o cămaşă kaki şi pantaloni negri, părea 
amuzat de mica isterie mediatică ce se petrecea în juru l lui . 
Ea îi trimise un sărut peste capetele mulţimii şi el îi facu cu 
ochiul. 

- Dacă puteţi să-mi acordaţi atenţia dumneavoastră, vă 
rog, spuse Paloma Santana pe un ton autoritar. 

Toată lumea tăcu imediat şi se întoarse către ea. Zoe 
observă că Nelson Radnor şi soţia lui reuşiseră să se strecoare 
în cameră. Nelson o ţinea pe Daria pe după umeri, şi ea părea 
foarte fericită. 

- Bine aţi venit la Casa Walter Kirwan, spuse Paloma, 
vorbind într-un microfon. Mulţumită eforturilor foarte multor 
oameni din această comunitate, a fost restaurată într-un mod 
cît mai apropiat cu putinţă de acela în care arăta cînd Kirwan 
locuia şi scria aici. înainte de a ajunge la mister, îl voi ruga 
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pe profesorul Mil iard Cottington, un renumit cercetător al 
vieţii şi operei lui Kirwan, să vă ofere cîteva informaţii. 

Profesorul Cottington, un academician din cap pînă în 
picioare, luă microfonul şi perora cîteva minute într-un mod 
foarte plictisitor despre importanţa contribuţiei literare a lui 
Kirwan. în cele din urmă, trecu la partea interesantă. 

- Cauza exactă a morţii lu i Kirwan a fost subiectul 
presupunerilor şi al bîrfelor ani de zile, intona el. Dar 
dispariţia ul t imului său manuscris a fost lucrul care s-a 
dovedit cel mai ftustrant aspect al misterului pentru cei noi, 
care ne-am dedicat carierele studiului operei scriitorului. 
Posibilitatea să fi fost furat, mai degrabă decît distrus în 
noaptea morţii lui Kirwan, ne intriga pe toţi. Cu toţii urmărim 
azi subiectul, pentru a vedea dacă Ethan Truax, un detectiv 
particular fară pregătire în privinţa operei lui Kirwan sau în 
literatură americană în general, a reuşit să rezolve un mister 
care a lăsat cu buzele umflate două generaţii de cercetători 
ai operei şi de colecţionari. 

Cum îndrăznea să-1 descrie pe Ethan ca pe un văcar 
needucat? spumega Zoe în sinea ei, pufnind uşor. 

- Calmează-te, tipo! murmură Arcadia. 
în partea din faţă a camerei Ethan ocupă locul central, 

în mod clar neatins de remarcele d i s p r e ţ u i t o a r e ale 
profesorului. 

- De fapt, există numai trei posibilităţi aici, spuse el 
relaxat. Prima ar fi ca manuscrisul să fi fost furat şi să fi 
dispărut pe piaţa colecţionarilor particulari. A m exclus 
această posibilitate după ce asociatul meu, Singleton Cobb, 
o autoritate în domeniul cărţilor rare, a întreprins o cercetare 
laborioasă pe piaţa neagră a colecţionarilor de carte şi nu a 
găsit nici o urmă a manuscrisului dispărut. 

Făcu un semn cu capul către Singleton, şi toată lumea 
se întoarse să-1 privească pe tipul în geacă de motociclist, 
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purtînd un copil pe umeri, din partea din spate a camerei. 
Singleton zîmbi şi roşi, dar Theo rînjea foarte mîndru. 

Faţa profesorului Cottington se în tunecă , şi pufni 
deranjat. încaseaz-o pe-asta, ratat dispreţuitor şi elitist, îşi 
spuse Zoe în gînd. Evident, Cottington nu se gîndise niciodată 
că era posibil ca în Whispering Springs să existe un expert 
în carte rară. 

- A doua posibilitate, spuse Ethan, e ca Kirwan să fi ars 
manuscrisul în noaptea în care a murit. Cu siguranţă, ultimele 
lui cuvinte adresate menajerei ar putea f i interpretate ca o 
intenţie de a face exact acest lucru. Majoritatea cercetătorilor, 
printre care şi profesorul Cottington aici de faţă, au presupus 
că acesta e cel mai probabil răspuns. 

Cottington încuviinţă din cap, cu un aer doct. 
- Dificultatea în ceea ce priveşte această explicaţie, spuse 

Ethan, e că menajera, Măria Torres, le-a spus membrilor 
familiei ei în repetate ocazii, de-a lungul anilor, că nu a văzut 
a doua zi nici o urmă de cenuşă, a ceea ce trebuie să fi fost 
cîteva sute de pagini de hîrtie dactilografiate. De fapt, a 
pretins întotdeauna că nu a existat nici un indiciu că în acea 
seară se făcuse focul măcar. 

Sprîncenele cărunte ale lui Cottington se uniră brusc, 
din cauza enervării evidente. îşi drese vocea, prevestind a 
rău: 

- Aş dori să reamintesc tuturor celor prezenţi aici că 
versiunea menajerei nu a fost niciodată verificată şi că 
veridicitatea acesteia ridică anumite semne de întrebare, 
spuse el cu voce tare. 

Profilul elegant al Palomei se încorda, dar nu spuse 
nimic. 

- Măria Torres, din întîmplare, e un martor excelent, 
rosti Ethan către mulţime. Fusese angajata permanentă a lui 
Kirwan. El avea, fară îndoială, încredere în ea, şi aceia care 
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o cunoşteau cel mai bine spuneau că era o femeie cinstită şi 
muncitoare, al cărei cuvînt putea fi folosit drept garanţie 
bancară. 

- Mai ştia şi că figurează în testamentul lui Kirwan, 
spumegă Cottington. Trebuia să moştenească chiar această 
casă. 

- Aşa cum ştim, testamentul a fost atacat şi nu a primit 
nimic, spuse Ethan. Dar asta nu are nici o legătură cu 
subiectul. Ceea ce contează aici e că, chiar dacă această 
presupunere ar fi adevărată, ne rămîne faptul că singurul ei 
interes ar fi fost casa. Nu avea ce face cu manuscrisul. Dacă 
l-ar fi luat, >aî^fi vîndut. 

Cottington se încruntă. 
- Care e concluzia ta, Truax? 
- Concluzia mea e că manuscrisul e încă aici. 
Se auzi un oftat corespunzător de spectaculos dinspre 

mulţime. Lu i Cottington i se lungi faţa vizibi l . Zoe o auzea 
pe Bonnie chicotind. 

Ethan scoase la iveală două şurubelniţe lungi. 
- Aş avea nevoie de puţin ajutor. Aş vrea să-i cer celuilalt 

detectiv particular din oraş, lui Nelson Radnor de la Nelson 
Security Systems, un pic de asistenţă profesională. Nelson? 
Te deranjează? Va merge mai repede în doi. 

Zoe îi aruncă o privire lui Nelson şi îi citi surprinderea 
pe chip. Dar îşi reveni repede. 

- Cu plăcere. îşi luă braţul de pe umerii Dariei şi-şi croi 
drum prin mulţime. La ce te gîndeşti? 

- După ce am eliminat celelalte posibilităţi, mi-a trecut 
prin minte că de fapt Kirwan chiar a pus manuscrisul în 
şemineu, dar nu în flăcări, aşa cum a presupus toată lumea. 
Ethan îi dădu lui Nelson una dintre şurubelniţe. Tu iei partea 
din dreapta şi eu pe cea din stînga. începe să baţi. 

Nelson luă şurubelniţa cu o ridicare din sprîncene, dar 
nu facu decît să încuviinţeze din cap. 
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Cînd Ethan şi Nelson începură să ciocănească sistematic 
în pietre, camera se umplu de ag i ta ţ i e . Camerele de 
televiziune se apropiară, şi jurnaliştii se grăbeau să pună 
întrebări. 

- Credeţi că există un seif secret undeva, în şemineu? 
întrebă reporterul de la Whispering Springs Herald, cu 
microfonul întins către ei. 

- Cred că e singura explicaţie care se potriveşte cu toate 
detaliile cazului, spuse Ethan. 

Ciocăni într-un rînd de pietre. Fiecare dintre ele scotea 
sunetul înfundat care ar fi fost de aşteptat de la o bucată 
solidă de piatră. Pe partea cealaltă a vetrei, Nelson făcea 
acelaşi lucru. Obţinu acelaşi răspuns. 

Ethan se mută cu un rînd mai sus şi lovi o piatră mare şi 
gri aşezată exact în dreapta poliţei din lemn masiv. 

Spre deosebire de celelalte, scoase un sunet gol, dis
tinct. 

întreaga încăpere se cufundă în tăcere. 
Nelson se opri din ciocănit şi îşi îndreptă privirea către 

Ethan. 
- Sună interesant. 
- Hai să aruncăm o privire. Ethan îşi trecu degetele pe 

marginile pietrei. Pariez că există un resort undeva. Tu ce 
crezi, Radnor? 

- Aş spune că există o posibilitate foarte, foarte mare să 
existe un mecanism cu arc pe acolo, spuse Nelson, zîmbind. 
Ochii îi licăreau de amuzament. 

Ethan mai încercă o dată. Apoi băgă mîna sub poliţă. 
- Gata, zise el încet. 
Se produse un declic. Piatra care sunase a gol atunci cînd 

fusese ciocănită se răsuci încet, dîndu-se la o parte. 
- Uite, unchiule Ethan, ţipă Jeff din primul rînd. E ceva 

înăuntru. 
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Mulţimea izbucni în aplauze puternice. Reporterii nu 
mai conteneau cu întrebările. Profesorul Cottington se holba, 
uimit. 

Cu mare atenţie, Ethan scoase din seiful ascuns o cutie 
mare de piele. O aşeză pe biroul lui Kirwan şi o privi pe 
Paloma. 

- Vreţi să faceţi onorurile, doamnă primar? 
Zîmbetul îi lumină ochii întunecaţi. 
- Aş f i onorată. 
Desfăcu o ca taramă şi r idică partea de sus. Cî teva 

secunde, privi în interiorul cutiei. Apoi , cu mare grijă, scoase 
dinăuntru ceea ce părea a f i un top de hîrtie. 

- Canyon Visions, citi ea cu voce tare. 
Prin mulţime străbătu un murmur de mirare. 
- Sînt două manuscrise înăuntru, anunţă Santana. Scoase 

un alt teanc de hîrtii şi citi t i t lul cu voce tare. Light of a 
Desert Dawn, de Walter Kirwan. 

- N u cred, urlă Cottington. Daţi-mi să văd manuscrisele alea. 
Paloma îi înmînă ambele topuri. 
- Desigur, domnule profesor. Sînteţi invitatul meu. 
Cottington le examina. 
- Trebuie să fie autentificate. Trebuie testate hîrtia, 

cerneala şi grafia. 
- Sigur, fu de acord Paloma. 
Treptat, furia şi neîncrederea lui Cottington se schimbară 

în uimire respectuoasă. 
- Dacă sînt autentice, şopti el, acesta este un eveniment 

absolut extraordinar în istoria l i t e ra tu r i i americane. 
Extraordinar! 

în acea seară, toată gaşca a ieşit la pizza. Zoe urmărise 
ştirile de seară împreună cu Ethan puţin mai devreme, şi 
încă spumega. 
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- Nu-mi vine să cred că postul local a dat în primul rînd 
replica profesorului Cottington cu „evenimentul extra
ordinar", zise ea. Nu aveau de ce să-i dea aşa de mult spaţiu 
de emisie. Ar fi trebuit să te dea pe tine, Ethan. în loc de 
asta, tot ce am văzut au fost cam două secunde cu tine şi 
Nelson Radnor ciocănind în şemineu. 

- Da, spuse Theo cu gura plină de pizza. Aproape că 
nici nu l-au arătat pe unchiul Ethan. 

- De ce l-au lăsat pe profesorul ăla să vorbească aşa de 
mult? întrebă Jeff. Nu el e cel care a găsit manuscrisele. 

Ethan luă o felie de pizza. 
- Gloria zboară ca vîntul. 
- Gloria cui? întrebă Jeff. Şi unde a zburat? 
Bonnie îl privi peste masă. 
- Bun, trebuie să întreb. N-ai lăsat descoperirea aia 

importantă la întîmplare, aşa-i? 
- Sînt detectiv particular, nu magician, zise Ethan. Sigur 

că nu mi-am asumat nici un risc. A m luat cheia de la primăriţă 
acum două nopţi şi am fost la reşedinţă împreună cu Zoe, să 
aruncăm o privire. A m ciocănit un pic şi am avut noroc. 

- Ethan e foarte bun la rezolvarea misterelor vechi, aşa 
că nu a fost cine ştie ce surpriză cînd a scos la iveală 
manuscrisul dispărut, spuse Zoe. Faptul că l-am găsit pe al 
doilea în acea cutie din piele m-a dat peste cap. Gîndiţi-vă la 
impactul din lumea literară. N u unul, ci două manuscrise 
Kirwan nepublicate. 

Harry cîntări asta o clipă. 
- Crezi că sînt reale? 
Ethan ridică din umeri. 
- Trebuie să lăsăm asta în seama experţilor, dar, judecînd 

după praful pe care l-am găsit în şemineu, putem spune cu 
certitudine că nimeni nu l-a deschis din noaptea morţii lui 
Kirwan. 
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- Deci, Kirwan chiar a murit din cauze naturale? întrebă 
Arcadia. 

Ethan încuviinţă din cap. 
- E evident. Dacă l-ar fi otrăvit Măria, ar fi făcut ceva 

cu manuscrisul. Ştia că era valoros. Cel puţin ar fi încercat 
să i-1 vîndă agentului literar. 

- Dacă nu cumva Ki rwan l-a ascuns înainte să se 
prăbuşească sub efectul otrăvii, gîndi Harry cu voce tare. E 
clar că Măria nu ştia de seiful lui secret. 

Ethan clătină din cap. 
- A m aruncat împreună cu Zoe o privire peste manuscris. 

Kirwan nota modificările cu roşu şi le-a datat în acea noapte. 
Se pare că a petrecut cîteva ore asupra cărţii, înainte să o 
ascundă. Măria Tofresera menajeră, nu criminal profesionist. 
Majoritatea otrăvurilor obişnuite la care ar fi putut avea acces 
în acele zile ar fi acţionat deosebit de rapid. Şi mai mult, ar 
fi produs nişte efecte destul de vizibi le , care ar fi fost 
observate de autorităţi. 

- Deci Măria Torres e absolvită de toate acuzaţiile, zise 
Harry. 

- Da, dar ceva îmi spune că profesorul Cottington îşi va 
asuma toate meritele pentru găsirea acelor manuscrise, mîri Zoe. 

Singleton chicoti. 
- Şi ce? Ethan a obţinut un scor mare cu primăriţa din 

Whispering Springs. A m o presimţire că asta îi va fi de mai 
mult folos pe termen lung decît să-şi vadă numele în cărţile 
de literatură. 

- îmi fac doar datoria civică, zise Ethan. 
Zoe privi împrejurul mesei. 
- Nu că vreau să schimb subiectul, dar în dimineaţa asta 

Treacher mi-a promis că echipa lui va termina bucătăria şi 
livingul pînă la sfîrşitul săptămînii. Ce ziceţi să petrecem 
Ziua Recunoştinţei împreună, acolo? 
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Se produse o hărmălaie de aprobare zgomotoasă. 
Ethan întîlni privirea lui Zoe peste masă. îi zîmbi. Ea îi 

întoarse zîmbetul, şi el era aproape sigur că simţise energia 
pozitiva a fericirii care plutea în aer. 

După cină, Singleton i-a condus acasă cu maşina pe 
Bonnie, Jeff şi Theo. Arcadia şi Harry anunţară că aveau să-şi 
petreacă seara la Last Exit. 

Ethan se urcă în SUV şi o privi pe Zoe. 
- Ce zici să mergem la Nightwinds să vedem cît au 

avansat zugravii azi? 
- Bine. 
Casa enormă era învăluită în lumina lunii . Ethan parcă 

pe alee şi ieşi din maşină. 
împreună, intrară în casă şi îşi croiră drum către bucătărie 

printr-un ocean de huse de protecţie. 
- Uite, zise Zoe. A u terminat aici. Se întoarse către el, 

cu ochii strălucindu-i de încîntare. Acum ce zici de culoare? 
Ethan stătea în prag, studiind bucătăria şi zidurile ei 

proaspăt zugrăvite. 
O înţepătură bizară îi ridică părul pe ceafă. Senzaţia dură 

numai două secunde, dar în acea scurtă perioadă de timp ar 
fi putut să jure că în faţa lui tremurase o scenă prin aer. 

Se vedea luînd prînzul cu Zoe l îngă fereastră. Doi 
copilaşi, un băieţel şi o fetiţă, şedeau cu ei la masă şi rîdeau 
de o glumă neştiută. Desenele lor în creion erau lipite cu 
scotch pe frigider. Bucătăria era învăluită într-o aură unică 
de iubire. 

Imaginea se dizolvă în secunda următoare, dar în adîncul 
lui ştia că, deşi nu era medium, tocmai aruncase o mică 
ocheadă în viitor. 

- Culoarea se potriveşte, zise el. Ştiam eu că aşa va fi. 
La urma urmelor, eşti expertă. 
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- Ha! îş i puse mîini le în j u r u l gîtului l u i . A i avut 
îndoielile tale, recunoaşte. 

- Bine, poate că am fost un pic îngrijorat în legătură cu 
culoarea, o vreme. îi cuprinse faţa cu palmele. Dar nu am 
nici un fel de îndoieli în privinţa noastră. 

Zîmbetul ei exprima mai multă dragoste decît ar fi trebuit 
pentru o viaţă întreagă. 

- Nic i eu! spuse ea. 

Sfîzsit 


