


ELISABETH DUKE 
EXILATUL 



Coperta : ANDY 

(t! by Elisabeth Duke, 1989 
OUTBACK LEGAGY 
Mills & Boon Limited 

Toate drepturile asupra acestui titlu aparţin 
Editurii ALCRIS-M 94 



ELISABETH DUKE 

EXILATUL 
Traducere din limba engleză de 

TEODOR ATANASIU 

BUCUREŞTI 



Redactor : AURELI AN W&SSJ ANDY 
Consilier editorial: TRAlAN IANCTJ 
Lector; ANGELA VASELE 

ISBN 973-9197-78-7 

. Coleopa „ROMANTIC' 



f 

CAPITOLUL I 

— Dă-mi drumul î 
Rugămintea ei rămânând fără efect, Kate 

se zbătu şi mai tare, încercând să scape din 
braţele- puternice care o imobilizau. Simţea 
pe frunte respiraţia caldă şi gâfâită a adminis-
tratorului, însoţită de un miros dezgustător 
d^ tutun. - \ 

— Hai, Kate/murmură el cu o voce ră-
guşită, nu te mai împotrivi. Nu este o plăcere 
să fii văduvă la vârsta ta... 

— Eşti complet nebun, Leif ! Dă-mi ime-
diat drumul, sau te concediez. 

Drept răspuns, administratorul schiţă un 
zâmbet ameninţător. Pe faţa lui şiroind de 
sudoare, ochii lui mici, negri, străluceau de 
dorinţă, 

— Nu-ţi face griji, Kate. Nu ne va vedea 
nimeni... 

A pironit-o brusc de trunchiul zgrunţuros al 
unui eucalipt, în timp ce cu un bobârnac i-a 
aruncat pălăria pe jos. Imediat, părul lung şi 
blond al tinerei femei i s-a revărsat peste 

5 



umeri. Descumpănită, s-a uitat la el fără să 
se mişte, apoi a încercat din nou să-1 res-
pingă, lovindu-1 cu pumnii în piept. Furios, 
Leif a apucat-o de păr şi i-a ridicat capul fără 
menajamente. 

Din cauza şocului, chipul lui Kate expri-
ma o durere intensă şi ea încetă să se mai 
zbată. 

— Aşa... stai puţin liniştită. Mă gândesc de 
atâta vreme la acest moment... 

— Nu fi prost, Leif ! exclamă Kate. 
îngrozită, văzu cum administratorul se 

plecă spre ea. O trecu un fior pe şira- spină-
rii. ' 

— Gândeşte-te la Annie... soţia t a ! 
$ Cuprins subit de scrupule, bărbatul se opri 
o clipă, mijind din ochi şi gândindu-se intens. .1. 
Apoi, trăsăturile i s-au înăsprit 

-T- N-o să ştie nimic, reluă el pe un ton 
mieros. Va fi numai secretul nostru, al amân-
durora. Hai, Kate, să nu-mi spui că nu do-, 

.reşti şi tu... Altfel, de ce m-ai f i atras într-un 
loc atât de pustiu ? 

Cu ochii dilataţi de stupoare, Kate îl privi, 
reflectând cu repeziciune. Trebuia, cu orice 
preţ, să câştige timp ! Dacă-1 ţinea de vorbă, 
poate că va reuşi să-i abată atenţia... 

- - Ce te-a apucat, Leif ?! exclamă ea for- . 
ţându-şe să adopte .un ton indiferent. Am ve-
nit aici să verific dacă puţurile sunt în şUire : 
bună şi nimic mai mult, . Acum:1 pk rkg- \ 
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punderea ^cestei ferme, trebuie să văd cum 
stau lucrurile şi pe teren. Dealtfel, am re-
marcat o anumită neglijenţă în întreţinerea 
ei... 

— Şi a cui este vina ? mormăi Leif. Nu 
vreau să-i vorbesc pe morţi de rău, dar dacă 
Ramsay Downs trece prin momente dificile, 
este din cauză că... 

— Soţul meu nu are nimic de-a face cu 
crsta ! ,i-o tăie Kate. Jferemy ţi-a încredinţat 
multe responsabilităţi, Leif, mult mai multe,-
fără îndoială... Nu uita că avea încredere în 
tine. 

— Daa... 
Administratorul schiţă un surâs batjocori-

tor. 
— în orice caz, dă-mi voie să-ţi spun un 

lucru, Kate : nu este potrivit pentru o femeie 
să conducă o fermă de animale. Ai nevoie de 
un bărbat ca mine, care să te sprijine. 

— N-am nevoie de tine, Leif Clancy î ri-
postă Kate cu furie. Şi dacă nu-mi dai drumul 
imediat... 

Dar, înainte de a termina ce voia să spu-
nă, Leif i-a strivit gura cu a Iui. Dezgustată, 
Kate a întors capul înto^o parte şi alta, 1-a 
împins pentru a se elibera din strânsoarea lui. 
dar n-a reuşit să-1 clintească. Atunci, fu cur 
prinsă de o panică înspăimântătoare. Ferma 
se găsea la o jumătate de oră de mers călare. 
Putea să strige să-şi spargă pieptul şi n-ar fi 
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auzit-o nimeni... Era la cheremul lui Leif ! 
Mobilizându-şi şi ultimele forţe, Kate făcu şi 
un ultim efort de a se elibera şi-1 lovi puter-
nic cu piciorul în glezhă, Administratorul 
urlă de durere, dar nu-i dădu drumul. Cu un 
ge£t violent, îi smulse primii nasturi ai blu-
zei şi "băgă mâna pe sub materialul fin. La 
acest contact, Kate a simţit că, i se face greaţă, 
fiind cât pe ce să leşine. . 
\ — Ajutor \ strigă ea cu o voce ascuţită. * 

Leif izbucni într-un râs feroce. 
Sunt pierdută, se gândi Kate disperată. "Dar 

în. momentul în care administratorul se pre-
gătea să4 smulgă ultimii nasturi ai bluzei, 
văzu că expresia feţei lui se schimbă subit. 

— Ce naiba..., bâigui el. 
înainte de a mai putea să termine ce voia 

să spună, un pumn puternic îl loVi în plină 
figură şi-1 trimise rostogolindu-se în praf. Cu-
prinsă brusc de ameţeală, Kâte jnchise bchdi 
şi trebui să se apuce de trunchiul eucaliptu-
lui ca să nu cadă. Când i-a deschis din nou. 
după câteva secunde, 1-a văzut pe Leif ridi-
cându-se jenat de jos, un firicel de sânge pre-
lirigându-i-se din colţul gurii. Instinctiv, îşi 
strânse bluza pe lângă ea şi se aplecă să-şi 
ridice pălăria. Abia atunci observă un cal sur, 
care se adăpa puţin mai departe. Părea sâ 
fie Silver, unul dintre armăsarii ei. Dar era 
imposibil... Silver se afla în boxă când ple-
caseră de la fermă. 

— _ 8 ; . ^ , • •• 



— Sunteţi bine, doamnă Ramsay ? 
Vocea era calda şi plăcută. Kate a ridicat 

capul încet şi s-a uitat la necunoscutul care îi 
apăruse <în faţă. Părul negru cârlionţat îi în-
cadra figura arămie, de o frumuseţe deosebită. 
Avea ochi negri strălucitori şi gene dese. Frun-
tea înaltă şi nasul fin îi subliniau tră-
săturile ferm conturate, cărora gura arcuită 
le atribuia o senzualitate neaşteptată. In mod 
ciudat, figwa lui îi amintea .de cineva. Dar 
de cine ? 

— Sunt... sunt bine. Mulţumesc că ai inter-
venit, reuşi ea să spună, cu un nod în gât de 
emoţie. Fără dumneata.., 

Brusc i-au dat lacrimile şi a izbucnit în ho-
hote de plâns. 

— Totul este bine,, murmură el. Şocul a 
fost dur, dar acum s-a terminat. 

A ajutat-o să se aşeze jos şi apoi s-a în-
tors spre Leif, care tocmai se ridicase. 

— Iar tu, şterge-o ! Eşti concediat. Şi te 
sfătuiesc să nu mai calci pe aici, că altfel ai 
de-a face cu mine. Ai înţeles ? 

Leif îl privi pe necunoscut cu suspiciune. 
— Nu primesc ordine de la. tine, mormăi el. 
— Fă ce-ţi spun, ripostă necunoscutul pe 

un ton aspru. Şi consideră-te norocos că_ ai 
scăpat numai cu atât. Dacă ar fi fost după 

"' mine, te-aş fi bătut măr ! 
Administratorul îi aruncă o privire duşmă-

noasă, dar nu mai îndrăzni să zică nimic. Apoi. 



plin de ciudă, se urcă pe cal şi se îndepărtă 
în galop, ridicând un nor de praf în urma lui. 
îndată ce rămaseră singuri, Kate s-a întors 
spre necunoscut. 

— Cum îndrăzneşti să-mi concediezi admi-
nistratorul ? exclamă ea indignată. Eu conduc 
ferma, să fie clar. Nu poţi lua o asemenea 
decizie în locul meu... oricine ai fi. 

La aceste cuvinte, un surâs batjocoritor s-a 
conturat pe buzele necunoscutului. 

— Să zicem că sunt noul dumneavoastră 
admir istrator. 

K^te 1-a privit cu stupoare. 
— Dumneata ? Dar nici măcar nu te cu-

nosc... Dacă crezi că'angajez oameni fără re-
comandare, te înşeli. 

Spre marea ei consternare, el începu să 
râdă. 

— în ceea ce priveşte referinţele, adresa-
ţi-vă familiei Stanton. Le va face mare plă-
cere să spună ce părere au despre înine... 

O expresie de surpriză apăru pe chipul lui 
Kate. * 

— Cunoşti familia Stanton ? 
Ted şi Bernice Stanton erau vecinii cei mai 

apropiaţi de ferma lui Kate. La fel ca şi ea, 
aveau o fermă de animale. 

— Bineînţeles. A trecut mult timp de când 
n-am mai fost la Dopngara, dar îşi adiic cu 
siguranţă aminte de mine. A ' -



Kate 1-a cercetat sceptică din priviri. Spu-
nea adevărul? Toată lumea din regiune îi 
cunoştea pe Stantoni, dar asta nu însemna că 
şi ei îi cunoşteau pe ceilalţi. Cu toate acestea, 
ce interes ar fi avut bărbatul acesta necunos-
cut să mintă ? Ştia că ea ar fi putut foarte 
bine să le telefoneze când se întorcea la-Ram-, 
say Downs... Ar fi descoperit repede că este 
un impostor ! 

— A i venit aici ca sâ cauţi de lucru ? 1-a 
întrebat atunci ea. 

— Da şi nu, răspunse el cu un surâs enig-
matic. Vă promit să vă furnizez toate infor-
maţiile când ajungem la fermă. Dar începe 
să se însereze, aşa că ar fi bine să nu mai în-
târziem. ' 

Fără să mai aştepte răspunsul ei, s-a în-
dreptat spre calul lui cu un pas sigur. Pe gân-
duri, Kate 1-a privit 6um se îndepărtează. 
Ceva o tulbura la el, fără să-şi dea seama exact 
ce. Se deosebea mult de bărbaţii care lucrau 
în interiorul continentului, australian. După 
cutti încălecare ai fi putut spune că fusese toată 
viaţa un cowboy. Totuşi, nu-i lipseau nici pres-
tanţa, nici distincţia... Manierele sale îţi per-
miteau să ghiceşti că primise o educaţie bună 
şi că frecventase cercuri de oameni înstăriţi. 
Dealtfel, nu avea nici accentul dur al locui-
torilor din regiune. Atunci de ce venise un 
asemenea bărbat să caute de lucru în acest 
colţ pierdut al Australiei ? 
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în timp ce se urca pe iapa ei, Kate conti-
nua să se gândească. Trebuia, bineînţeles, să 
angajeze un nou administrator. Dar nu~ ştia 
nimic despre acest bărbat misterios, care apă-
ruse din neant pentru a o salva din ghearele 
lui Leif Clancy... Putea oare să aibă încredere 
în el ? 

— Cine ţi-a permis să-1 încaleci pe Silver ? 
1-a întrebat ea, ajungându-1 din urmă la adă-
pătoare. 

Necunoscutul a făcut un gest evaziv. 
— Unul din angajaţii dumneavoastră. Cel 

care mi-a spus unde pot să vă găsesc. I-am 
uitat numele. 

Au pornit la drum în tăcere şi au traversat 
câmpul arid, luminat la acea oră de «razele 
purpurii şi aurii ale soarelui ce apunea. 

Pe când treceau pe lângă ocolurile pentru 
vite, unde se afla o parte din turmă, Kate ob-
servă că însoţitorul ei le examina cu un ochi 
critic pe unele dintre ele, a căror stare lăsa 
de dorit. Dar el nu iăcu nici un comentariu 
şi-şi Văzu mai departe de drum, ca şi când 
nu s-ar fi întâmplat nimic. Kate f#cu şi ea la 
fel, nedorind să angajeze cu el o conversaţie 
asupra acestui subiect. în ultima vreme, lucra 
fără întrerupere pentru a pune ferma pe pi-
cioare, dar mai rămâneau multe de făcut.,, 
şi, pe de altă parte, nu dispusese nici de bani. 
Chiar dacă avea cea mai mare voinţă din lu-
me, nu putea face miracole. 
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După ce au mers călare mai bine de o ju-
mătate de oră, în depărtare au început să se 
zărească acoperişurile strălucitoare ale fer-
mei, care reflectau ultimele raze ale soarelui. 
Se apropiau de Ramsay Dowris. înconjurată 
de un gard alb, reşedinţa era constituită din 
trei clădiri dispuse în formă de „U" şi în ve-
cinătatea cărora se găseau singurii arbori vi-
zibili pe o distanţă de kilometri împrejur." 
.Kate s-a îndreptat spre clădirea centrală şi a 
descălecat. 

—• De fapt, cum te cheamă ? 1-a întrebat 
ea pe necunoscut, în timp ce lega iapa de 
balustrada de lemn a verandei. 

— Nick, i-a răspuns el scurt. 
A coborât şi el de pe cal şi s-a uitat fix la 

Kate, fără să scoată un cuvânt, cu un zâm-
bet uşor pe buze. Kate a scos şaua de pe 
iapă, forţându-se să ignore privirea care o 
cerceta minuţios. 

— Ce v-a venit să vă duceţi în pustietatea 
aceea cu o asemenea brută ? a întrebat-o el 
pe neaşteptate. Trebuia să fi bănuit ce, vă aş-
tepta... 

Privirea lui a întârziat fără jenă pe decol-
teul lui Kate, care s-a înroşit imediat. 

— Cum aş fi putut să-mi imaginez?.., S-a 
.întrerupt şi s-a roşit şi mai tare. Sunt la mine 
aici, a reluat ea cu o voce tremurată. Am 
dreptul să mă duc unde vreau, cu cine vreau. 



— Se poate, dar se pare că nu cunoaşteţi 
brusa*. Bărbaţii care lucrează în asemenea 
zone sunt oameni duri. Adăugaţi la asta sin-
gurătatea şi căldura... Prin forţa împrejură-
rilor apare un moment când îşi pierd. capul ! 

Kate arboră un aer dispreţuitor. 
— Leif Clancy este căsătorit. Nu cred că 

singurătatea este suficientă pentru a explica 
comportarea sa. Cât despre căldură... 

Dar înainte de a termina ce avea de spus, 
o femeie care.tocmai ieşea din clădirea anexă 
s-a repezit spre ei, cu faţa scăldată de lacrimi. 

— Doamnă Ramsay ! strigă ea cu o notă de 
disperare. Leif mi-a spus că a fost concediat. 
Ce-a făcut ? N-a vrut să-mi spună nimic. Este 
grav, nu ? , 

Kate fu cuprinsă subit de un sentiment de 
milă. Annie o servise întotdeauna cu mult zel. 
Era o femeie generoasă şi devotată. Pe drept 
cuvânt, Leif n-o merita. Dar avea ea dreptul 
să-i spună lui Annie ce se întâmplase şi să-i 
zdrobească inima ? Biata femeie îşi adora 
soţul. 

— Ei bine, Annie,.. începu ea puţin stân-
jenită. 

In momentul In care tocmai voia să continue, * 
a intervenit însoţitorul e i : 

* Bftisă — regiune tropic a fă de stepă, prestată eu tufi-
şuri dese şi arbori izolaţi. 
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— Mă tem că eu sunt cauza concedierii lui, 
Annie. 

Kate 1-a privit stupefiată. 
— Ştii, continuă el pe acelaşi ton, fac parte 

din familie. M-am decis s-o ajut pe Kate... 
pe doamna Ramsay... să conducă ferma. Din 
păcate, doamna Ramsay nu-şi poate permite 
să angajeze doi administratori. Ca urmare, 
Leif trebuie să plece. 

— Leif va găsi cu siguranţă de lucru în re-
giune, adăugă Kate. în momentul de faţă lip-
sesc administratorii pricepuţi. î i ' voi face, 
bineînţeles, o scrisoare de recomandare. 

In ciuda mâniei pe care o simţea în privinţa 
lui Leif, nu voia ca el să rămână pe drumuri, 
în definitiv, îşi făcuse totdeauna munca co-
rect şi relaţiile lui cu ceilalţi angajaţi fuseseră 
dintre cele mai cordiale... 

— Puteţi pleca mâine/Annie, adăugă ea 
ca să se arate mărinimoasă. Nick o $ă se culce 
în aripa rezervată cowboy-ilor. Este o cameră' 
liberă acolo. 

în mod ciudat, Kate a încercat o anumită 
satisfacţie. în a-1 plasa în aceeaşi categorie cu 
cowboy-ii care lucrau pentru ea. 

— Se va muta în locul vostru mâine, după 
ce plecaţi, spuse ea. ' - • 

Figura lui Annie s-a luminat de bucurie. 
— O, mulţumesc ! Mulţumesc, doamnă 

Ramsay. 
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Iţi făcea plăcere să vezi uşurarea tinerei 
femei. Kate s-a felicitat în sinea ef că-şi disi-
mulase ranchiuna faţă de Leif. Nu rămânea 
decât să spere că acesta din urmă va înţelege 
lecţia. 

— Masa dumneavoastră este gata, i-a co-
municat Annie. Nu trebuie decât să aprindeţi 
cuptorul şi s-o încălziţi. Mă duc să-i spun lui 
Leif că-i veţi scrie o recomandare. Părea con-
vins că nk> veţi face.- De asta am crezut că 
făcuse ceva grav... Dar, de tapt, îi părea pur 
şi simplu foarte rău că trebuie să plece. 

— Mâine dimineaţă o să rezolvăm şi pro-
blema salariilor voastre, reluă Kate. Şi voi 
scrie o, recomandare pentru fiecare dintre voi. 
O să-mi lipseşti, Annie. 

Aceasta i-a adresat un zâmbet plin de emo-
ţie şi apoi s-a grăbit să intre în casă. Kate 
s-a uitat după ea cum se îndepărtează, cu un 
sentiment'de regret. Annie era o excelentă 
bucătăreasă şi cu siguranţă că. nu va găsi uşor 
o alta la fel de bună care s-o înlocuiască... 
- — Unde-ţi sunt bagajele ? 1-a întrebat ea 

pe Nick. • * 
— Au rămas în avionul meu. 
Kate s-a uitat mirată la el. Cine era el oare, 

încât să-şi poată permite să aibă un 'avion 
particular ? Chiar şi Jeremy renunţase la acest 
lux, cu câţiva ani în urmă. De atunci, pista 
de aterizare servea exclusiv pentru vizitatori 
şi pentru doctor. 



— în acest caz, o să trimit pe cineva să-ţi 
aducă bagajele, reluă Kate. 

— Nu, nu este nevoie, O să mă duc chiar 
eu să le iau. Arată-mi mai întâi camera în 
care urmează să dorm în noaptea asta. 

Lui Kate i s-a părut că vocea lui avea o 
notă de ironie, şi 1-a examinat pe furiş, cu-
rioasă să ştie ce gânduri se ascundeau în spa-
tele acelei măşti impenetrabile. Se tetnea poate 
că ea nu avea intenţia să-i ţină mai mult de o 
noapte sau două ? în faţa lui Annie avusese, 
grijă să nu-1 contrazică, dar nu era hotărâtă 
să-1 păstreze ca administrator. în orice caz. nu 
înainte de a discuta serios cu el. 

— Vino cu mine, i-a spus ea în cele din 
urmă. 

A luat-o înaintea lui şi a intrat în clădirea 
principală. Zugrăveala de pe1 pereţi şi de pe 
plafon se deteriorase, dar Kate nu găsise timp 
să se ocupe de ea. \Feremi prevăzuse, că va zu-
grăvi totul din nou şi chiar să transforme a-
ripa stângă în camere pentru copii. Din pă-

lea te, toate aceste planuri fuseseră abandonate 
| când.., Kate simţi că i se pune un nod în gât. 
f Ce rost mai avea să răscolească trecutul ? Nu 
trebuia să se mai4gândească la asta. Contau 
numai momentele bune pe care ea şi Jeremy 

: le petrecuseră împreună... Oftând din greu,, 
deschise uşa camerei pe care i-o destinase lui 
Nick. 



— Te las să te instalezi, spuse ea. Baia este 
în fundul culoarului, Dacă vrei sk bei ceva 
înainte de masă, vino pe verandă într-o oră. 
Voi fi acolo, 

— Am înţeles, vaspunse^ el pe un, ton ve-
sel. 

Kate s-a îndepărtat, tulburată de surâsul 
fermecător pe care i~l adresase. Trecuse atât 
de mult timp de când nu mai fusese sensibilă 
la farmecul unui bărbat... Şi-a amintit atunci 
cu câtă autoritate intervenise oaspetele ei pen-
tru a o apăra. Bătându-i inima, 1-a văzut pe 
Leif muşcând ţărâna, în timp ce frumosul ne-
cunoscut se profila în faţa ei, câteva secunde 
mai târziu. Emana o asemenea forţă, o aseme-
nea energie-, încât nimeni şi nimic nu părea 
să-i poată rezista... 

Dar cine era oare ? Şi mai ales ce voia ? 
Fără să ştie prea bine de ce, Kate presimţea 
că, într-un fel sau altui, necunoscutul avea 
să-i marcheze destinul. 

Când se duse pe verandă după o oră, Kate 
îşi recăpătase calmul. Se debarasase de colbul 
caracteristic brusei, care ţi se lipea de piele 
şi-ţi intra în haine. ParxH lung şi blond, piep-
tănat cu grijă, îi cădea liber pe umeri. lm~ 
bracata cu o bluză bleu de mătaste, care-i ac-
£entua culoarea ochilor şi cu nişte pantaloni 
simpli din pânză, se simţea uşoară şi mai 
curând seducătoare. 



Oaspetele ei se afla deja acolo. Sprijinin-
du-se cu coatele de balustradă, admira orizon-
tul împurpurat de flăcările soarelui care apu-
nea, îndată ce-1 văzu, Kate fu frapată de schim-
barea care se petrecuse cu .el. Nu mai avea 
nimic din aventurierul de mai înainte/ Părul 
lui negru ca smoala, încă umed, era pieptănat 
pe spate. Purta o cămaşă albă, pantaloni ne-
gri care păreau confecţionaţi la comandă şi 
pantofi de piele, lustruiţi cu grijă. Dacă l-ar 
fii întâlnit acum pentru prima oară; Kate ar 
fi crezut că are in faţa ei un om de afaceri 
în vizită în regiune.-

Forţându-se să-şi ascundă surpriza, îl in-
vită să se aşeze într-unui din fotoliile de ră-
chită din jurul mesei mici şi joase. 

— Vrei o bere ? fl întrebă ea sec. • >• 
—- Cu plăcere. 
— Mă întorc imediat. 

T)upă câteva momente, Kate reapăru ducând 
o tavă pe care se aflau doi ţapi qu bere şi un 
castronaş cu alune. . 

— Şi acum, îi zise ea aşezându-se în faţa 
lui, ce-ar fi să-mi spui ce te aduce la Ramsay 
Downs ? 

Invitatul ei bău o gură de bere înainte de 
a răspunde : 

— Am venit să vă prezint condrîleanţele 
mele, spuse el privind-o drept în ochi. Surit 
Dominic Ramsay, fratele lui Jeremy. Sau ca 
să fiu mai exact, fratele lui vitreg, , 
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Kate il privi stupefiată. 
— Eşti fratele lui Jeremy ? Dar nu ai ae-

rul... . 
— Nu semăn cu fratele-meu,4 interveni el. 

Absolut deloc. ' 
. O undă de dispreţ i-a licărit un moment in 
ochii negri. 

— O... nu asta am vrut să spun, bolborosi 
Kate, cu obrajii în flăcări. Dar... nu eşti aşa 
cum mi-am închipuit. 

în realitate. Jeremy îi făcuse fratelui său 
un portret cât se poate de nefavorabil. Kate 
ştia despre el că avea pielea mată şi părul ne-
gru ca smoala. Soţul ei îi dăduse de înţeles, 
de altfel, că acesta "nu moştenise frumuseţea 
mamei sale. Kate 1-a examiftat pe invitatul ei 
cu neîncredere. N-ar fi bănuit niciodată că 
seducătorul necunoscut nu era altul decât I^o-
rninic Ramsay ! Chipul lui măsliniu, bătut de 
vânt şi ars de soare, era foarte frumos. Ochii 
lui negri, de nepătruns, îi dădeau un aer de 
mister sumbru. Trupul lui musculos degaja o 
forţă şi o virilitate puţin obişnuite. Brusc, 
Kate s-a gândit că părea la fel de periculos 
ca un tigru pândindu-şi prada. 

— Tatăl meu era metis, a reluat Nick, cu 
o notă Me sfidare în ochi. Ar trebui să ştiţi 
de la Jeremy. îi făc^a întotdeauna o plăcere 
răutăcioasă să insiste asupra acestui fapt. To-
tuşi, am avut aceeaşi" mamă şi am primit a-



ceeaşi eckicaţie. Este adevărat că el era sin-
gurul fiu legitim al Iui Logan Ramsay... 

— Şi acesta este motivul pentru care-1 
urăşti atât, nu-i aşa ? întrebă Kate cu o voce 
care~i tremura de emoţie. Mi-a povestit că de 
la o vârstă fragedă n-ai simţit decât ură şi 
gelozie faţă de el. Bănuiesc că din cauza asta 
n-ai venit la înmormântarea lui. 

— N-am venit pentru că n-am aflat la 
timp. 

Nick vorbise rar, cu o voce măsurată, ca 
şi cum făcea eforturi să-şi păstreze calmul în 
faţa acuzaţiilor lansate de Kate. 

— Eram trimis de guvern în China, drept 
consultant, i-a explicat el. Când am aflat de 
moartea fratelui meu era deja prea târziu. 
M-am întors cât de repede am putut. 

— Adevărat ? Te gândeai, fără îndoială, că 
îţi va lăsa ceva prin testament ? 1-a întrebat 
Kate pe un ton sarcastic.-

-— Nu. Ca să fiu sincer, gândul acesta nu 
mi-a trecut deloc prin minte. , 

în timp ce vorbeau, Kate simţea că o apasă 
privirea lui pătrunzătoare, plină de aroganţă. 
Nu avea. nici cea mai mică urmă de remuş-
care în ochi. Cum putea fi atât de sigur pe el 
când trebuia să-şi reproşeze atâtea lucruri ? 
Exasperată, Kate a reluat : 

— în orice caz, nu-ţi lipseşte îndrăzneala. 
Cum îndrăzneşti să revii aici după toate ne-
cazurile pe care i le-ai pricinuit lui Jeremy ? 
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— Şi ce i-am făcut, anume ? » 
Stupefiată, Kate s-a uitat atent la el o cli-

pă. Dar ochii lui Nkk n-au clipit Aştepta 
bineînţeles să vadă ce aflase ea în privinţa lui, 
înainte de a ripmta. Din păcate pentru el, ea 
era la curent cu toate. Nu avea cum să scape 
basma curată, cum probabil sperase... 

— N-ai încetat niciodată să-l aţâţi pe tatăl 
tău adoptiv împotriva lui Jeremy^într-o zi ai 
pus în mod intenţionat foc la un hambar, lă-
sând urme care-1 incriminau pe Jeremy. Dar 
planul tău sinistra a eşuat, datorită unui mar-
tor care te-a văzut aruncând un chibrit în fân. 
După acest incident, tatăl tău adoptiv ţi-a 
cerut să pleci definitiv de la Ramsay Downs. 

— Ei bine... constat că drăguţul de Jeremy 
v-a spălat cu adevărat creierul. 

Cu un gest liniştit, a luat paharul cu bere 
şi a băut o înghiţitură. , 

— Dacă înţeleg bine, sunt condamnat fără 
drept de apeLCe-aţi zice să ascultaţi acum şi 
voce^ apărării ? 

Calmul lui imperturbabil i-a accentuat şi 
mai mult furia lui Kate. 

— Te previn, a declarat ea cu o voce tre-
murata. Nu încerca să mă convingi că eşti 
neymovat, pentru că n-ai să reuşeşti Nu voi 
suporta nici un fel de critică Ia adresa lui 
Jeremy. Dacă nu eşti în stare să-i respecţi pe 
cei viiT respectă-i cel puţin pe cei morţi. 

Nick nu s-a clintit nici măcar un milimetru. 
/ . 
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Totuşi, lui Kate i s-a părut că o undă de tris-
teţe i-a întunecat ochii frumoşi. 

— Te înşeli, Kate, i-a spus el pe nume. 
N-am venit să-1 denigrez pe Jeremy. în mod 
cert, nu ne-am înţeles bine niciodată, dar nu 
am intenţia să-i umbresc imaginea, nici să 
revin asupra trecutului 

Abia a terminat aceste cuvinte, că s-a ri-
dicat şi a îngenuncheat lângă ea. înspăimân-
tată, s-a dat înapoi în fotoliu. Când Nick i-a 
luat mâna, a vrut să şi-o retragă, dar în ace-
laşi moment a cuprins-o o senzaţie ciudată. 
O năpădise un val de căldură şi o senzaţie de 
siguranţă... Trecuse atât de mult timp de când 
nu se mai apropiase un bărbat de ea. Fără 
voia ei, încerca chiar o anumită plăcere. 

— Ascultă, Kate, continuă Nick, fără a în-
ceta să se uite la ea. Am venit pur şi simplu 
pentru a-ţi oferi ajutorul şi toată compasiu-
nea mea într-un moment dureros. 

Vocea lui părea sinceră. Timp de o fracţiu-
ne de secundă, Kate a-crezut chiar că avea 
s-o tragă spre el. In mod ciudat, chiar spera 
acest lucru : ce plăcut ar fi fost să se ghe-
muiască în braţele lui... Se simţea atât de sin-
gură la Ramsay Downs ! Nu avea,pe nimeni 
căruia să i se destăinuiască, nu exista nimeni 
cu care să vorbească despre îndoielile ei, 
despre neliniştile' eL Trebuia să pară mereu 
tare şi hotărâtă, pentru a-şi impune autorita-
tea angajaţilor săi. Dar uneori povara respon-
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, sabilităţilor ei o copleşea şi obiectivul pe care 
şi—1 fixase i se părea excesiv. Va avea ea oare 
forţa de a înfăptui visul lui Jeremy? Visul 
lor... 

— Ştiu ce simţi, Kate, continuă Nick pe 
un ton blând. Ai pierdut persoana la care ţi-
neai cel mai mult pe lume... soţul tău. Să ştii 
că şi eu am pierdut fiinţe dragi : pe mama 
mea, pe tatăl meu şi acum pe Jeremy. 

Când a auzit acest nume, Kate a revenit la 
realitate. Cum putuse să uite, chiar şi pentru 
o clipă, cine era Nick şi ce îndurase Jeremy 
din cauza Iui ? A cuprins-o un sentiment de 
ruşine amestecat cu mânie. Brusc, şi-a retras 
mâna din mâna lui. 

— -Nu încerca să mă faci să cred că re-
greţi moartea lui Jeremy, i-a răspuns ea cu o 
voce slabă. îl urai atât de mult încât ai în-
cercat chiar să-1 ucizi. 

— îmi aduci acuzaţii foarte grave, Kate, 
răspunse Nick ridicându-se. îţi dai seama ? 
Nu poţi să condamni pe cineva fără probe. 

— Ştii foarte bine că nu a existat niciodată 
vreo probă împotriva ta ! Dar Logan, socrul 
meu, nu s-a înşelat. V-a trimis pe amândoi la 
internate diferite, ca să nu vă vedeţi. Nu eraţi 
niciodată împreună, nici chiar în vacanţe. Şi 
în rarele ocazii când vă întâlneaţi aici, vă su-
praveghea îndeaproape, de teamă ca nu cumva 
să cauţi să-i faci vreun rău lui Jeremy. 
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Nick rămase tăcut. Sigură că-1 pusese în în-
curcătură de data asta, Kate reluă, aruncân-
du-i o privire sfidătoare : 

— Ş i acum ce cauţi aici ? Ai intenţia să te 
stabileşti la Ramsay Downs ? Sau chiar să 
răscumperi proprietatea ? Cum Nick nu răs-
pundea nimic, continuă : Ei; asta este ? Vrei 
Ramsay Downs? Crezi, poate, că o să-ţi ce-
dez iocul ? 

Cum de nu se gândise mai devreme ? Nick 
venise cu speranţa de a-şi reclama drepturile 
asupra fermei. Şi era gata să-i povestească 
o.rice* pentru a-şi atinge scopurile. înnebunită 
de furie, Kate s-a ridicat şi 1-a măsurat de 
sus. 

— Mai bine să ştii de la început : nu am 
de gând să vând nimic. 

Nick s-a întunecat la faţă. A ridicat capul 
cu un aer meditativ, apoi s-a întors pentru a 
se sprijini de balustradă şi câteva momente 
n-a scos nici un cuvânt. La ce se gândea ? 
Expresia figurii lui era de nepătruns şi totuşi 
Kate avu sentimentul că nimerise în plin. Când 
vorbi din nou. puse o întrebare cu totul ne-
aşteptată : 

•— Unde este Minya ? o Jntrebă el pe un 
ton brusc. 
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CAPITOLUL II 

— Minya ? 
Nedecisă, Kate nu răspunse imediat. Cine 

era Minya ? Brusc, îşi aduse aminte. Sigur că 
da, Minya era fosta menajeră a lui Logan Ram-
say ! Ea fusese aceea care-i crescuse pe cei 
doi băieţi după moartea mamei lor. Din ce-şi 
amintea de la Jeremy, ea fusese un fel de a 
doua mamă pentru Nick, care era încă foarte 
mic în vremea aceea. 

— Minya nu mai locuieşte aici. 
— Cum asta ? 
Buzele lui Nick tremurară uşor. A conti-

nuat făcând un efort : 
—- Nu cumva a... 
— Nu, nu. Este bine, s-a grăbit Kate să-i 

liniştească. Locuieşte acum la Doongara, la 
familia Stanton. , 

— La Doongara ? Ce face acolo ? Totdea-
una a locuit aici. Ce s-a întâmplat ? 

Kate s-a uitat în altă parte, extrem de je-
nată. . 

— Ei bine, a avut loc un incident... 
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— ...între Jeremy şi Minya, a completat 
Nick, ca şi cum ar fi ştiut dinainte ce se în-
tâmplase. 

Kate încuviinţă din cap. 
— De când a plecat ? 
— De" aproximativ un an şi jumătate. 
— Şi tu locuieşti aici de atunci ?. 
— Ei... de vreun an şi jumătate. 
Nick surâse cu subînţeles. 
— Nu este ceea ce crezi, protestă Kate. 
Era pe punctul de a continua pe acelaşi 

ton, dar s-a răzgândit. Nick manifesta o ase-
menea afecţiune pentru această -femeie... cum 
putea să-i spună motivul pentru care fusese 
concediată ? Dar el trebuie să fi ghicit ezita-
rea ei, pentru că a apucat-o de încheietura 
mâinii, şi a tras-o spre el. 

— Dă-mi drumul, mă doare ! exclamă ea, 
o undă de ostilitate apărându-i în ochi. 

— De ce a plecat ? insistă el cu o voce ră-
guşită. Spune-mi adevărul. 

Kate încercă să se elibereze din strânsoare. 
. Dar era în zadar. Expresia hotărâtă a lui Nick 

îi-laşa" clar să înţeleagă că nu-i va da drumul 
până nu va afla ce voia. 

— Tu ai vrut-o murmură ea. A... a furat 
ceva în ziua în care am sosit eu. 

Nick s-a întunecat la faţă-
— A furat ? Minya ? Ce tot spui ? 
— Adevărul. Jeremy,a găsit în camera ei. 
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o brăţară de valoare, care aparţinea mamei 
lui. Te asigur că nu voiam să..: 

Vocea i se stinse brusc. 
— Jeremy a hotărât s-o concedieze ? con-

tinuă Nick. 
—5 Da. Mi-a spus că este singura soluţie. 

Oricum, Minya îmbătrânise şi muncă pe care 
o făcea devenise prea grea pentru o femeie 
de vârsta ei. Şi în plus, Jeremy nu se înţele-
gea bine cu ea. Se pare că Minya nu avea tot 
atât de multă afecţiune pentru el ca pentru 
tine... 

—. Trebuie să-ţi fi spus că eu şi ea suntem 
rude de sânge, nu ? Cum ea nu zicea nimic, 
el continuă : Tatăl meu şi Minya erau veri. 

S-a întors să se aşeze şi ft. rămas pe gân-
duri, înainte de a continua cu o voce'slabă : 

— Iţi dai seama ce-ai făcut ? Minya nu era 
decât o fetiţă când a început să lucreze în 
serviciul lui Logan. Kim, adevăratul meu tetă, 
a fost angajat ca administrator la Ramsay 
Downs, puţin după naşterea lui Jeremy, în 
felul acesta, mama mea şi Kim au avut o a-
ventură. Dar îmi închipui că Jeremy ţi-a spus 
versiunea sa despre cele întâmplate. 

Tonul categoric pe care-1 folosise arăta că 
era vorba mai mult de o afirmaţie decât de o 
întrebare. Kate se abţinu să răspundă. 

— Şi ce face la Doongara ? a întrebat el. 
— Găteşte numai. Stantonii aveau deja o 

menajeră când au angajat-o pe Minya. Au fost 
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formidabili. -Au decis să închidă ochii asupra 
celor întâmplate şi să-i acorde o a doua şan-
să. Sunt sigură că este mai fericită la Doon-
gara decât a fost aici... 

— Nu l-aş fi crezut pe .Jeremy în stare s-o 
concedieze pe Minya, continuă Nick, fără să-i 
dea atenţie, în definitiv, fie că-i plăcea, fie că 
nu, totuşi ea 1-a crescut 

Kate luă imediat apărarea soţului e i : 
— Dar ea nu-1 iubea, Nick, Şi întotdeauna 

a fost foarte nedreaptă cu el. Fără îndoială 
că-1 duşmănea pe Logan Ramsay, pe care-1 
învinuia de moartea tatălui tău... 

Nick îî respinse afirmaţia cu un gest al 
mâinii. 

—• Baliverne ! Toată lumea ştie că a fost 
vorba de un accident. A fost nebun de furie, 
când a aflat de legătura lui cu mama mea. 
Dar n-a avut intenţia să-1 omoare. Tatăl meu 
s-a lovit la cap în cădere. Când a avut Ioc 
ancheta şi audierea martorilor,. toţi au depus 
mărturie în favoarea lui Logan, care a fost 
achitat, 

S-a întrerupt şi a reluat cu o voce slabă : 
— Logan o adora pe mama mea. Cu mult 

mai in vârstă decât ea, suferea de diabet şi 
ştia că nu mai puteau avea alt copil decât pe 
Jeremy. Aşadar, când a aflat că ea a rămas 
însărcinată cu Kim, a hotărât imediat să; a-
dopte copilul. Restul îl cunoşti— 
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Mişcată de relatarea Iui, Kate se uită fn 
altă parte. Discul purpuriu al soarelui tocmai 
dispărea dincolo de linia orizontului. Acum, 
avea să se întunece repede... 

Când şi-a îndreptat ochii spre Nick,, fu cu-
prinsa de un sentiment de compasiune. 

— Moartea mamei tale a fost cu siguranţă 
uri şoc îngrozitor pentru Logan. Ce vârstă 
aveai atunci? 

— Cinci ani şi Jeremy nouă. 
— Atât de mici... Jeremy mi-a sptis că a 

murit încercând să te salveze de Ia înec. 
— Aşa este, răspunse Nick cu voce slabă. 

Plecasem să ne plimbăm şi să mâncăm la iar-
bă verde, lângă baraj. Profitând de un moment 
de neatenţie al Minyei, m-am aventurat pe 
malul râului şi am căzut în apă, într-un Ioc 
unde curentul era foarte repede. Mama stă-
tea puţin mai departe, la umbra unor copaci, 
îndată ce a înţeles ce s-a întâmplat, s-a arun-
cat în apă şi a înotat până la mine. Apoi m-a 
tras până Ia mal şi Minya m-a scos tocmai la 
timp din apă. Dar mama, epuizată de efort, 
a fost luată de curent. 

— Ce întâmplare înspăimântătoare, mur-
mură Kate, cu inima strânsă. 

— Jeremy m~a considerat întotdeauna vino-
vat de moartea mamei noastră. 

— Dar nu-i. adevărat, te înşeli ? protestă 
Kate. Nu s-a gândit niciodată la aşa ceva ! 
Şi, pe de altă parte, n-ar trebui să vorbiţ i 
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astfel de Jeremy. La urma-urmei, îi dato-
rezi viaţa. El a dat alarma când ai căzut în 
apă ! Totuşi nu i-ai fost niciodată recunoscă-
tor. A suferit mult din cauza asta, să ştii;.. 

— îmi dau seama că Jeremy ţi-a vorbit 
mult despre mine, remarcă Nick pe un ton 
sarcastic. 

— Nu mai mult decât atât, de fapt. Când 
l-am întâlnit, mi-a spus că voia să tragă o li-
nie în privinţa trecutului, să uite tot răul pe 
care i l-ai făcut. 

— Câtă generozitate ! 
Şocată de dezinvoltura luL Kate se uită la 

el cu ostilitate. 
— Tot îl mai urăşti, nu-i aşa ? reluă ea. 

Totuşi, nu era vina lui că era preferatul pă-
rinţilor voştri ! 

Kate tăcu, amintindu-şi de o fotografie pe 
care o văzuse la începutul căsătoriei ei. îi în-
făţişa pe Jeremy şi Nick când erau copii. Unul 
semăna cu un arhanghel, cu părul blond şi 
ondulat, cu zâmbetul lui poznaş şi ochii de-
bordând de viaţă şi veselie. Celălalt semăna 
cu un ţigănuş, cu pielea măslinie şi ochii negri 
ca smoala. Mina lui îmbufnată dezvăluia un 
copil dificil-şi ursuz. Cum să se mai mire atunci 
că domnul şi doamna Ramsay îl preferau pe 
copilul lor mai mare ? Totuşi, de-a lungul ani-
lor, gelozia lui Nick faţă de Jeremy devenise 
maladivă şiJLogan Ramsay-ajunsese să înţe-
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leagă pericolul de a-i lăsa pe cei doi fii ai săi 
împreună. în cele din urmă, 1-a îndepărtat pe 
Dominic de la Ramsay Downs. 

-— Şi să nu-mi spui că aveai afecţiune pen-
tru Logan, conţină Kate. Nici la înmormân-
tarea lui n-ai venit. Bineînţeles că ai avut o 
altă treabă, la.celălalt capăt al pământului. în 
orice caz, asta nu te-a împiedicat să iei cunoş-
tinţă de conţinutul testamentului s^u... Când 
mă gândesc la tot ce ţi-a lăsat ! Fără îndoială 
că încerca un sentiment de culpabilitate faţă 
de tine. î-n definitiv, chiar dacă a fost un acci-
dent, 1-a omorât pe tatăl tău, 

— Este adevărat, recunoscu Nick. Dar n-am 
mai vorbit niciodată de asta. Şi daca am regre-
tat că nu mi-am cunoscut adevăratul tată, i-am 
fost întotdeauna recunoscător lui Logan că m-a 
luat sub protecţia lui... Bineînţeles că n-o să 
mă crezi, reluă el, dar n-am venit la înmor-
mântarea Iui Logan din cauza lui Jeremy. Mă 
aflam atunci în America de Sud, unde insta-
lam un sistem de irigaţii. Notarul m-a chemat 
să-mi spună vestea. Jeremy nu voise să mă aş-
tepte ca să particip la înhumare. Aşa că, chiar 
dacă aş fi dorit, n-aş fi putut fi prezent. 

Kate deschise gura să protesteze, dar Nick 
o opri cu un gest. 

—- Nu, nu spune nimic. Oricum, ştiu foarte 
bine ce gândeşti. Nimic din ceea ce ţi-aş pu-
tea spune sau aş putea face nu ţi-ar schimba 

33 



- părerea pe care o ai despre mine. Aşa că să 
nu mai vorbim de trecut, vrei ? 

Qfixa cu ochii negri, cu o asemenea inten-
sitate, încât Kate începu să se înroşească. Ce-o 
apucase 7 De ce se simţea tulburată de fiecare 
dată când bărbatul acesta o fixa cu ochii lui 
frumoşi şi sumbri ? Brusc, o cuprinse un sen-, 
timent de ruşine. Nick îi îndrugase verzi şi 
uscate, încerca s-o influenţeze într-un sens fa-
vorabil lui. Aproape că reuşise în seara asta..; 
dar trebuia să-şi revină. Jeremy avusese cu 
siguranţă motive serioase să nu se încreadă în 
fratele său... Dealtfel, nu spusese el că Nick 
ştia să-şi folosească toată abilitatea pentru a 
se pune într-o lumină favorabilă în faţa altora ? 

— Vino, i-a zis ea cu o voce ezitantă. Să 
mergem să mâncăm. Cei doi jacka*oo * ai mei, 
Danny şi James, cu siguranţă că ne aşteaptă. 

Nick ajunse lângă ea la uşă şi se aplecă pen-
tru a-i murmura la ureche : 

— N-am nimic cu tine, Kate. Jeremy ţi-a 
spus o mulţime de lucruri despre mine/ încât 
nu mă miră reacţia ta. Dar să ştii că am venit 
pentru a te ajuta. Aşa că, ai încredere în mine. 

Kate îi aruncă o privire mirată. 
— Şi de ce vrei să mă ajuţi ? 

* jackaroo — termen în limba engleză-austra liană 
pentru un târiâr de familie bună care învaţă mese-
ria de cowboy. 
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Nick s-a apropiat din nou de ea. Emana un 
parfum plăcut cu miros de ambră, care a tul-
burat-o profund,. 

— Faci parte din familie acum, i-a răspuns 
el cu o voce blândă. Şi ţin mult la Ramsay 
Downs. Or, din ceea ce am putut vedea, situa-
ţia nu este deloc strălucită. Nu te învinuiesc 
pe tine. Ştiu foarte bine că dificultăţile nu sunt 
de ieri, de azi... 

— Vrei să insinuezi că Jeremy ar fi vinovat 
de situaţia asta ? întrebă ea cu o voce încor-
dată. 

— Nu. Ferma începuse să aibă rezultate 
proaste dinainte de a o prelua Jeremy. Logan 
era mult mai bolnav decât voia să recunoască. 
Spre sfârşit abia mai stăpânea problemele. Cât 
despre Jeremy, acesta nu era atât de implicat 
încât să-şi dea seama. Cred că-şi petrecea cea 
mai mare par;te a timpului la competiţii de 
polo *, nu-i aşa ? 

Kate dădu din cap, căzând pe gânduri. Ulti-
mele cuvinte ale lui Nick treziseră în ea amin-
tiri vechi. Când îl întâlnise prima oară pe Je-
remy, participau amândoi la un concurs hipic, 
în acea vreme, ea nu împlinise încă nouăspre-
zece ani, dar câştigase deja mai multe premii 
la sărituri cu obstacole. Dragostea lor pentru 
cai îi apropiase imediat. îndrăgostită nebu-

* polo — joc cu mingea practicat călare, în care 
mingea £ra lovită cu nişte bastoane lungi. 
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neste. Kate abandonase competiţiile pentru a-1 
însoţi pe Jeremy, care avea meciuri peste tot 
in lume. Primele luni de căsătorie au fost idi-
lice. Călătoriseră în India, Anglia, Statele U-
nite, Argentina. Toată lumea era a lor... Ea nu 
mai cunoscuse o fericire atât de mare ca în 
acea vreme. 

Jeremy o trata ca^pe o prinţesă: O copleşise 
cu bijuterii şi rochii somptuoase şi o ducea la 
recepţii oficiale de un lux exorbitant. Era mân-
dria lui, idolul lui şi în fiecare zi îi sărbătorea 
frumuseţea cu acelaşi entuziasm fervent, cu 
aceeaşi ado ra ţie pasionată... 

— După moartea tatălui tău, Jeremy s-a re-
tras din competiţii, reluă ea pe un ton agrea-
bil. Logan dorise mereu ca el să preia, condu-
cerea la Ramsay Downs şi Jeremy n-a avut 
inima să nu ţină cont de ultimele lui dorinţe. 

Kate s-a îndepărtat puţin de Nick. Proxi-
mitatea corpului lui îi provoca o tulburare 
stranie. 

— Din-păcate, continuă"ea, nu l-am întâl-
nit niciodată pe Logan Ramsay. S-a îmbolnă-
vit cu puţin timp înainte de a ne căsători noi 
şi n-a putut veni la ceremonie, la Syclney. Du-
pă aceea, am plecat în Argentina. Când am 
revenit la Sydney, el murise deja. Jeremy a 
luat primul avion ca să ajungă la Ramsay 
Downs, să organizeze funeraliile. Eu am venit 
aici după câteva zile. 



Kate tăcu. îşi aduse aminte cât de tulburat 
era Jeremy din cauza decesului tatălui său. De 
asemenea, a înţeles perfect când el a rugat-o 
să rămână câteva zile la părinţii ei, pentru a-i 
da timp să se ocupe de afacerile lui Logan. 

— Deci n-ai venit la Ramsay Downs îna-
inte de a te căsători ? s-a mirat Nick. 

—- Nu. Dar m-a fascinat imediat farmecul 
acestei regiuni. 

— Pentru că erâi îndrăgostită de Jeremy, 
remarcă Nick. Din momentul în care erai lân-
gă el, orice loc ţi-ar fi plăcut. 

— Nu, nu chiar aşa. Aveam sentimentul... 
cum să-ţi spun .? că aparţin de acest pământ 
Ştii, nu m-am dat niciodată în vânt după 
Sydney, nici după . viaţa mondenă pe care o 
duceau părinţii mei. Cum aveam vacanţă, mă 
duceam la unchiul meu, care a\^ea o crescă-
torie de cai la ţară. De acolo am prins atâta 
dragoste pentru cai. Dar nu văzusem înainte 

i niciodată regiunea brusei. A fost pentru mine 
o adevărată revelaţie. 

— Cum faci să suporţi solitudinea ? Căldu-
ra ? 

Kate surâse enigmatic. 
— Fac parte din întreg, din ansamblu. Pei-

sajele n-ar fi atât de frumoase, dacă ar exista 
peste tot drumuri asfaltate şi ca^e... îmi place 
locul acesta. M-am hotărât să rămân, şi de a-
tunci n-am regretat opţiunea mea. 
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Era adevărat. Nu suferise niciodată de sin-
gurătate la Rajnsay Downs. Din contră... Aici 
se bucura de o libertate întrutotul exaltantă şi 
se obişnuise perfect cu situaţia şi viaţa dură de 
acolo. Dealtfel, asta i se datora Iui Jeremy : la 
întoarcerea, lor la Ramsay Downs el o învăţase 
să domesticească armăsarii sălbatici şi să mâne 
o cireadă spre ţarcuri. Devenise repede la fel 
de abilă ca orice cowboy. 

— Jeremy era foarte fericit că se reîntoarce 
pe pământurile sale natale, adăugă ea. Voia ca 
Ramsay Downs să revină la perioada ei de 
glorie. 

Dar visul lui nu se realizase niciodată. După 
accident, Jeremy fusese obligat să renunţe la 
marile lui planuri... 

Amintindu-şi toate acestea, Kate simţi cum îi 
dau lacrimile. Forţându-se să-şi ascundă emo-
ţia, continuă pe un ton fals dezinvolt: 

— Vino, să nu-i lăsăm pe Danny şi James 
să ne aştepte. Probabil că sunt morţi de foame. 

Cu aceste cuvinte, Kate deschise uşa su-
frageriei. Danny şi James s-au ridicat imediat 
pentru a veni să-i strângă mâna lui Nick. Pe 
un ton aparent vesel, Kate făcu prezentările. 

— Danny Styles şi James Macquarie, cei doi 
ajutori de cowboy ai noştri... Nick Ramsay, 
cumnatul meu. Nick 2 înlocuieşte pe Leif 
CTancy până găsesc un nou administrator. 

Cei doi tineri fură surprinşi, dar s-au abţi-
nut să facă fie şi cel mai mic comentariu. 
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Danny, un flăcău chipeş de douăzeci de ani 
care tocmai terminase un liceu agricol, era cel 
mai vioi şi cel mai ambiţios dintre eei doi. Kate 
nu se îndoia câtuşi de puţin că el va deveni 

, un bun cowboy, eventual administrator şi apoi 
îşi va fonda propria fermă/James, mai mare 
ca el cu trei a n v avea un obraz rumen şi un 
zâmbet cald. Dobândise deja o experienţă *sô  
lidă în îngrijirea vacilor şi cunoştea regiunea 
brusei ca pe propriul buzunar. în câţiva ani va 
fî probabil şi el unul dintre cei mai iscusiţi 
crescători de animale din regiune. 

•— Şi cu Annie ce se întâmplă? întrebă 
James. 

Kate evită privirea lui Nick şi răspunse stan- < 
jenită : 

j — Annie pleacă şi ̂ ea... fireşte. Dealtfel, va 
trebui să găsesc pe cineva în locul ei. 

Mâine mă duc la familia Stanton, in-
terveni Nick. Dacă Minya îşi va exprima do-
rinţa să vină aici, vei accepta s-o angajezi 
din nou ? 

Kate ezită. Regretase întotdeauna hotărârea 
lui Jeremy în ceea ce o privea pe Minya, dar. 
pe de altă parte, menajera manifesta o ase- ' 
menea preferinţă pentru Nick, încât se între-
ba dacă era oportun să-i aibă pe amândoi Ia 
Ramsay Downs. Oare nu se vor alia împreună 
şi o vor forţa să plece ? 

— O să vin şi eu cu tine, se auzi ea răs-
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punzând. Eu trebuie să-i fac propunerea asta 
Minyei. 

Astfel, la cel mai mic semn de ostilitate din 
partea menajerei, va renunţa să mai vorbeas-
că cu ea... 

— Perfect, răspunse Nick, cu un zâmbet 
triumfător pe buze. 

Kate s-a gândit atunci la Stantbni. Cum vor ; 

reacţiona ? Toată lumea o cunoştea pe Minya 
ca pe o. bucătăreasă excelenta. In plus, ea nu 
se simţise bine niciodată în familia Stanton. 
Şi iată că acum trebuie să le ceară această 
favoare... Dar era prea târziu ca să mai dea 
înapoi. 

Kate n-a mai avut posibilitatea să prelun-
gească discuţia despre această problemă pen-
tru că .s-au aşezat imediat la masă. Nick a 
profitat pentru a le pune numeroase între-
bări celor doi tineri, ceea ce a cam iritat-o pe 
Kate. Bineînţeles că, în calitatea lui de viitor 
administrator, trebuia să se informeze despre 
situaţia "fermei. Dar dacă stăteai să-1 asculţi, 
vedeai că voia să îmbunătăţească activitatea 
personalului, încât să fie mai bine folosit 
timpul şi să ia măsuri pentru creşterea pro-
ducţiei... Totuşi cam exagera. 

Kate îşi puse în gând să-i atragă atenţia şi 
să-1 cheme la ordine îndată ce vor fi din nou 

v singuri. 
Ocazia i s-a ivit aproape imediat. După ce 

au mâncat o tartă cu mere excelentă pregă-
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tltă de Annie, Danny şi James au dispărut, 
unul ca să spele vasele, celălalt pentru a face 
cafeaua. Aşteptându-i să se întoarcă, Nick a 
însoţit-o pe Kate pe verandă. După ce s-au 
aşezat, ea 1-a abordat imediat. 

— Ascultă, Nick, zise ea cu o voce fermă. 
Aş vrea să mă consulţi înainte de a schimba 
ceva din organizarea acestei ferme. Şi, bine-
înţeles, înainte de a discuta acest lucru cu 
angajaţii mei. Din câte ştiu, nu suntem aso-
ciaţi, nu ? * 

Nick se lăsă pe spate în fotoliul lui şi îşi 
încrucişă mâinile după ceafă. 

— Nu, şi ştii de ce ? Pentru că Jeremy şi 
cu mine nu ne înţelegeam. Altfel, Logan* ar fi 
luat în considerare o asemenea situaţie. Dar 
cum Jeremy nu mai există ca să conducă a-
ceastă fermă, iar tu... 

A făcut o pauză pentru a se uita la ea. Tul-
burată, Kate s-a forţat să-şi tempereze bătăile 
inimii şi a rezistat privirii lui fără să clipească 

— v.iar tu nu 6şti făcută pentru o aseme-
nea viaţă, reluă el. Eşti tânără. Ai putea să te 
recăsătoreşti şi să întemeiezd o familie. Dar 
în acest colţ de ţară uitat de Dumnezeu îţi 
pierzi timpul. Dacă ai fi avut un copil cu Je-
remy, aş fi înţeles că vrei să-1 creşti în casa 
tatălui său. Din păcate, viaţa a decis altfel. 

Kate lăsă ochii în jos. 

—- Visul lui Jeremy era să aibă un fiu care 
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să, preia eonduceraa fermei, răspunse ea cu o 
voce răguşită. 

— Este adevărat că nici n-aţi avut timp să 
vă gândiţi 3a asta, remarcă Nick pe un ton 
înţelegător. în doi ani.., 

— Ba dâ  totuşi 1 ofta Kate. 
A cuprins-o un val de amărăciune când 

gândit & perioada tristă de după instalai»ea 
lor la Bamsay Dowms. Inir-aitevăr, chiar din 
primele luni, Jeremy dorise ca ea să-i facă ian 
capii, dar speranţa nu >a fost îndeplinită. Ca 
urmare, Kate a consultat un ginecolog, dar nu 
s-a descoperit nimic anormal Acesta a sugerat 
ca şi Jeremy să consulte un specialist 

Dat, când a vorbit despre , asta cu Jeremy, 
pe acesta 1-a apucat furia. El i-a afirmat pe im 
ton hotărât lui Kate că era perfect sănătos şi 
a refuzat să facă vreo analiză. Kate n-a Insis-
tat, sperând că lucrurile se vor rezolva cu 
tîmpifL. Şi Jeremy a reînceput să joace polo, 
neglijând-o tot mai mult pentru a merge la 
meciurile M . înţ^egttoaTe, Kate s-a forţat să 
pari veseli şi bine tîispusă câ^d el se întor-
cea la Bamsay Downs. Dar el nmmai^era Mr-
feeitui taasăra şi atent care o cucerise de prima, 
dată tiknA SMâiliai^... 

Intrarea M liasiies, rare^a&a^ eafeaim, i-a 
înti£naşpt brmc gâîGBtedfe Iriste. 

— Dacă nu aveţi nimic tepotn^ă, sţmse 
tânărul jakaroo, Damy cu mine tne vom 
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retrage. Smitfeyr iiwitafe să wdem ,\m fita 
la video. 

Kate i-a zâmbit 
— Distracţie plăcută,, atunci. Ne vedem 

niâine dimineaţă. 
James i-a strâns mâna lui Nick şi a ieşit, 

îndată ce au rămas Kate a servit ca-
feaua. Nick a băut-o încet pe a lui» pe gân-
duri După câteva minute, i se adresă t 

— Spune-aai, Kate. Cw& s-a petrecut acci-
dentul M Jeremy 1 Mi a*a relatatcă a căzut 
de pe eal-în timpul utm î meci de pola. Am 
rănim stupefiat când am auzii' Jeremy era 
un călăreţ desăvârşit. 

Kate se nitâ mu momaent la e l Nidc o fixa 
cu compasiune. Cum să crezi că acest bărbat, 
cu privirea atât de luminoasă,, nutrise o ase-
menea ură faţă de propriul frate ? Şi totuşi, 
faptele erau fapte. Cu \m cinism incredibil, aş-
teptase ca el să moară înainte de a. reapărea 
la Ramsay Downs. Fără îndoială, cu speranţa 
de a deveni proprietarul fermei. 

Dacă ar fî încescat cel puţin re.muşcări pen-
trur răul pe care i-1 pricinuise lui Jeremy... 
ea î-ar fi acordat poate şansa de a obţine ier-
tarea. Ar fi lisat pliate în considerare chiar să-i 
ofere o parte di& proprietate î Dar* de când 
venise,, Mfefc rm rostise utei mâear t® cuvânt 
de regret. Şi mai gmv chiar, nu ezitase să-1 
ponegrească pe fratele său, acuzându-I că-1 
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împiedicase să vină la înmormântarea lui Lo-
gan. 

— Kate ? reluă el blând. 
Kate tresări. 
— Ei bine... a leşinat. 
— A leşinat ? Dar nu leşini fără un motiv, 

să fim serioşi! 
~ Jeremy avea diabet. 
Frumoşii ochi verzi ai lui Kate se umplură 

brusc de lacrimi. Cu toate acestea, continuă : 
— Nu ştia nimeni acest lucru şi probabil 

că Jeremy nu se îngrijea. Nu-i putea suferi 
pe doctori; îmi închipui că era conştient că 
era bolnav, dar că n-a vrut să ţină seama de 
asta... . 

— Şi n-ai remarcat nimic înainte de acci-
dent ? ~ -

Nick şi-a încruntat sprâncenele. In mod e-
vident, îi venea greu să creadă. Şi totuşi ea 
îi spusese strictul adevăr. Soţul ei* nu-i su-
flase nici o vorbă despre boala lui. Când ea 
descoperise care era situaţia, înţelesese mai 
bine atitudinea lui : refuzul categoric de a-şi 
face un examen medical, intensitatea cu care 
trăiai fiecare clipă a vieţii, epuizarea fizică 
când se întorcea de la vreun meci de polo... 

— Nu, răspunse ea oftând. Nu mi-a trecut 
niciodată prin minte că era bolnav. Poate că 
nu mi-am dat seama de asta pentru că în-
cerca în mod permanent să-şi depăşească li-
mitele. ^ 



Kate- rămase pc gânjiuri. în ciuda tuturor 
suferinţelor pe care trebuie să le fi îndurat în 
cursul Ultimelor lund̂  Jeremy dăduse dovadă 
de o voinţă cu totul ieşită din comun. Gând 
reîncepuse să joace polo, se supusese unor an-
trenamente intensive pentru a reveni la forma 
unui jucător profesionist. Se scula în fiecare 
zi în zori pentru a face alergări şi apoi tre-
cea la exerciţii de forţă. După-amiaza era con-
sacrată antrenării cailor. Abia se întrerupea 
pentru a mânca la prânz. Kate nu-şi imagi-
nase niciodată că ar putea să sufere de ceva... 

Chiar de la prima lor întâlnire, păstrase 
despre el imaginea unui bărbat îndrăzneţ şi 
întreprinzător, care reuşea în tot ce făcea, un 
om binecuvântat de zei... Părea invincibil şi 
că nici boala, nici moartea nu puteau să-1 a-
tingă... 

Cuprinsă de o duioasă nostalgie, Kate în-
cerca să-şi reamintească chipul vesel al soţului 
ei din acea vreme. Vai, Doamne ! în cursul 
câtorva luni, în colţul buzelor îi apăruseră câ-
teva riduri adânci, amare şi ochii lui, altădată 
veseli, se adumbriseră de tristeţe. în loc să-şi 
mărturisească temerile, se refugiase încet, încet 
în izolare, manifestând faţă de soţia sa o in-
diferenţă plină de răceală. Aceasta suferise în 
tăcere, sperând ca prin răbdare şi înţelegere 
el să găsească drumul spre ea şi să i se^desţăi-
nuiască... 
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Brusc, vocea lui N4ek o readuse la reali-
tate. - ^ 

— Nu renunţase să mm participe la con-
crahuri după msiKEtrtm lui ^ 

Kate îşi ridica spre el ochii scăldaţi în la-
crimi 

— Ba da, -este adevărat. Voia să se ocupe 
exclusiv de fermă şi să întemeieze o famSie... 
Awm 'O mulţime de planuri în vremea aeeea : 
(fetea să renoveze clădirile, să construiască 
noâ ocoluri pentru vite şi să organizez o cres-
cătarie de cai pentru polo. 

— Şi de ce s-a răzgândit ? N-a condus fer-
ma decât şase lvtm„ Insuficient pentru a 1© re-
pune pe picioare. 

Reproşul care răzbătea din vooea hii rra-i 
plăcu lui Kate. 

— Avea nevoie să-şi schimbe ideile, i-a ex-
plicat ea în defensivă. Tocmai se confruntase 
cu mari dificultăţi : mai întâi seceta, apoi o 
epidemie de febră aftoasă. Jeremy era foarte j 
deprimat. Din cauza aceasta s^a hotărât să-şi { 
acorde un răgaz, înainte de a se apuca de alte j 
lucruri j 

— înţeleg, răspunse Nick, cu un afer care j 
exprima îndoială. . î 

Nemaidorind să continue conversaţia pe un | 
teren pe care-1 considera periculos, Kate se 
ridică. ' * 

— Vrei să te plimbi puţin prin fermă ? A- ; 
runcă o privire la ceasul-brăţară. După aceea, j 



te las. Mai am să fac puţină contabilitate îna-
inte de a mă culca şi mâine trebuie să ne scu-
lăm devreme... 

Kate se întrerupse. Poate eă Nick nu 
era obişnuit să se apuce de lucru dis-de-dimi-
neaţă/ Dar el răspunse cu un aer perfect na-
tural : 

— Mă voi scula devreme şi eu. 
Satisfăcută de acest răspuns, Kate îi făcu 

semn s-o urmele şt coborî înaintea Iui treptele 
verandei. Razele argintii ale lunii luminau pe-
luza care mărginea casa. Kate s-a oprit puţin 
şi a inspirat cu plăcere parfumul trandafirilor. 
Subit, a asaltat-o îndoiala. Nu comisese oare 
o greşeală -îngrozitoare când acceptase ca Nick 
să rămână câtva timp la Ramsay Downs ? în-
grijorată, i-a aruncat o privire pe furiş. Lângă 
ea, acesta privea stelele cu un aer visător. 

— Ce privelişte magnifică, murmură el în 
şoaptă. Am călătorit mult şi, cu toate acestea, 
n-am văzut niciodată atâtea stele pe cer ca în 
acest colţ din Queensland... A coborât ochii 
şi i-a îndreptat cu blândeţe spre Kate... Poate 
că din cauza asta am revenit aici. 

Vocea" lui gravă, frumoasă era plină de 
atâta melancolie încât Kate fu tulburată. Era 
oare posibil să se fi înşelat în privinţa lui ? 
în acele momente părea sincer emoţionat de 
a fi-revenit în locurile copilăriei sale. Dar cum_ 
mai putea fi ataşat de această casă de unde 
fusese alungat în mod ruşinos ? Din dorinţă. 
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de răzbunare ? Poate ca pur şi simplu se pre-
făcea... 

Bineînţeles, asta exa l Nick încerca s-o în-
duioşeze. Şi, naivă cum era, fusese pe punctul 
de a cădea în cursă. Dar nu se va lăsa păcă-
lită atât de uşor ! Jeremy suferise din cama 
lui şi ea va şti să-şi aducă aminte... 

Strângând pumnii, Kate luă Cerul drept 
martor : nu va permite niciodată ca Ramsay 
Downs să cadă în mâinile duşmanului! 



CAPITOLUL fll 

De câteva minute, avionul zbura razant 
peste dealurile golaşe ale proprietăţii familiei 
Stanton, Doongara. Monotonia acelor întinderi 
imense de iarbă arsă de soare şi pe care păş-
teau sute de oi şi bovine, era întreruptă numai 
de eucalipţii negri şi firavi. 

— Kate! Priveşte! exclamă Nick, virând 
la dreapta. 

Kate privi pe hublou şi văzu un stol de pă-
sări cu pene albe şi galbene, cocoţate pe cele 
mai înalte crengi ale unui arbore de cauciuc. 
Văzute de sus, ele semănau cu un buchet 
imens de flori cu petale viu colorate. 

•—Sunt papagali „cacadu" moţaţi, îi expli-
că Nick. Se deplasează totdeauna în grupuri 
mari. 

După câteva clipe, zăriră acoperişurile plate 
ale fermei de animale. O instalaţie eoliană, ale 
cărei pale se mişcau lent în căldura sufocantă, 
se ridica la vreo douăzeci de metri de clădiri. * 

— Am ajuns, spuse Nick, cu un surâs larg 
pe buze. Pregăteşte-te de aterizare. 
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A înclinat avionul spre stânga şi a început1" 
să coboare spre fâşia lungă de pământ plat, 
care ţinea loc de pistă de aterizare. Crampo-
nată de scaun, Kate îşi ţineairapiraţia şi era 
foarte palidă la faţă. Brusc, carlinga începu 
să vibreze de 2gâlţâituri. Trenul de aterizare 
tocmai atinsese solul şi avionul sălta pe pistă 
ca o insectă mare* neîndemânatică, ridicând 
în urma lui un nor de praf de culoare gal-
ben-brună. In cele din urmă s-a oprit la capă-
tul pistei 

— Scuze pentru zgâlţâituri/îi spuse Nick. 
Pe acest gen de pistă, sunt din păcate inevi-
tabile. 

— Nu-ţi face giyji pentru mine, răspunse 
Kate, care se forţa să-şi recapete calmul Mă 
simt perfect. 

Nick se încruntă. 
Adevărat ? Nu pari! Sper să nu regreţi 

decizia pe care ai luat-o în privinţa Minyei, 
-—Nu, absolut deloc. 
— Atunci ce este ? El o studie câteva mo-

mente din priviri, în timp ce ea îşi desfăcea 
centura de siguranţă. îţi faci probleme din 
cauza familiei Stanton ? 

Jenată, Kate s-a uitat în altă pfcrte. Nick 
era, eu siguranţă, cel mai perspicace bărbat 
care-1 cunoscuse. 

— Nu înţeleg de ce crezi asta. Ne vedem 
foarte rar, dar am întreţinut întotdeauna re-
laţii de bună vecinătate. 1 



$ 

— Cu atât mai bine, răspunse Nick pe un 
ton vesel. Mă gândeam că te temi să-i vezi, 
din cauza iui Jeremy. în definitiv, a fost că-
sătorit cu fiica for timp de şase luni. 

Lui Kate i-a tresâltat inima. Ştia, deci. 
*— Asta s-â petrecut cu mult timp in urmă, 

replică ea cu o voce încordată. între timp Abi-. 
gaii s-a recăsătorit. Aşa că de ce m-aş simţi 
jenată faţă de ea sau de părinţii ei ? în orice 
caz, din câte mi-a spus Jeremy-, nu erau făcuţi 
absolut deloc unul pentru altul. 

~ Ai dreptate. Hai, vino, suntem întâm-
pinaţi. s 

Într-adevăr, Kate văzu-maşina Range Rover 
a familiei Stanton îndreptându-se spre ei. Du-
pă câteva * momente, Ted şi Beraice Stanton 

- opreau în faţa avionului şi coborau din maşină 
cu un surâs larg pe buze. Din notî, Kate s-a 
gândit că formau un cuplu bizar, dar potrivit. 
Ei era un uriaş cu un aer blajin, iar ea era o 
femeie micuţă şi slăbuţă, întotdeauna îmbră-
cată elegant, considerând că deşi locuiau în 
acea regiune îndepărtată, trebuia să facă efor-
turi să arate cât mai bine. 

Spre marea surpriză a lui Kate, Stanto-
nii l-au întâmpinat pe Nick cu atâta efuziune 
de parcă ar fi făcut parte din familie. Se hotă-
râseră oare să pună cruce trecutului, pentru 
că Jeremy era mort ? Şi totuşi nu puteau să-i 
agreeze prea mult pe fraţii Ramsay, pentru 
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că cel mai mare dintre ei divorţase de fiica 
lor... 

Curând au ajuns acasă la familia Stanton. 
Casa era construită în stil colonial şi avea un 
vitraliu orientat spre nord. Bernice i-a condus 
într-o încăpere mare, unde Ivy, menajera, le-a 
servit ceaiul. Conversaţia a fost foarte animată 
datorită lui Nick care le-a povestit despre ex-
pediţiile sale în Chină şi America de Sud. După 
întrebările gazdelor, Kate, a înţeles că Nick 
avea o experienţă serioasă în creşterea anima-
lelor şi irigaţii. Dealtfel, era apreciat şi de gu-
vern, de la care primise mai multe însărci-
nări în acest domeniu pentru a participa la 
proiecte în ţări în curs de dezvoltare... 

Mirarea lui Kate fu şi mai mare când află 
că Nick avea câteva ferme de animale în nor-
dul ţării şi o societate de informatică în-Syd-
ney. Dacă asta era situaţia, de ce-1 interesa 
Ramsay Downs ? Era pus pe agoniseală ? To-
tuşi, nu era cine ştie ce rentabilă şi necesita 
investiţii serioase ca să devină... Sau era din 
cauza ataşamentului faţă de casa copilăriei 
lui ? Nick Ramsay nu părea totuşi omul pe 
care să-1 emoţioneze trecutul. Nu exista, deci, 
decât o singură explicaţie posibilă : voia să 
răscumpere proprietatea pentru a se răzbuna 
că fusese alungat $e abolo cu zece ani în ur-
mă de tatăl său adoptivi Avea să fie ultima 
lui victorie, revanşa sa asupra lui Jeremy ! 



La acest gând, Kate simţi cum îi îngheaţă 
sângele în vine. 

Brusc, vocea lui Nick a întrerupt-o clin re-
flecţiile ei. 

— Ce mai face Abigail, doamnă Stanton ? 
La aceste cuvinte, Kate văzu cum lui Ber-

nice i se contractă faţa. 
— Este bine, răspunse ea. Din păcate, toc-

mai s-â despărţit de cel de-al doilea soţ şi... 
Vocea i s-a frânt când a rostit ultimele cu-

vinte. Ted a reluat pe u» ton care se voia 
vesel: 

— Abby trebuie să revină aici pentru a ne 
ajuta la conducerea fermei. Mai târziu, ea şi 
fratele ei vor putea deveni asociaţi, dacă Teddy 
se decide să revină şi el aici. Nu mai suntem 
nici noi tineri. Şi, dealtfel, Doongara este des-
tul de mare ca să le ajungă la amândoi. Cât 
despre noi, avem intenţia să ne retragem pe 
coastă. 

Cuprinsă de unele temeri, Kate s-a întrebat 
în acel moment dacă avea să se înţeleagă cu 
noua ei vecină. Crezuse că o va întâlni la în-
mormântarea lui Jeremy, însă Abigail se li-
mitase la a trimite o coroană de flori şi o scri-
soare de condoleanţe. 

Gândurile i-au fost întrerupte de vocea lui 
Bernicev 

— Soseşte la sfârşitul săptămânii viitoare, . 
continuă -aceasta. Kate, sunt sigură că te vei 
înţelege foarte bine cu ea... 
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— Bineînţeles, răspunse Kate cu politeţe. 
De fapt, puţinul care-1 ştia despre Abigail 

părea să dovedească contrariul. Dar nu ar fi 
fost delicat s-o contrazică pe Bernice Stanton 
în această privinţă. Kate â considerat atunci 
momentul potrivit pentru a aborda subiectul 
care o interesa. 

-— Nick şi cu mine avem o rugăminte. la 
tine, Bernice, reluă ea cu cel mai fermecător 
surâs. Annie ne-a părăsit în dimineaţa, asta. 
şa Nick... şi cu mine am fi fericiţi să-i pro-
punem Minyei să vină în locul ei. Dacă âsta 
nu vă deranjează, bineînţeles. 

Chipul Bernicei s-a luminat de un zâmbet. 
— Ce idee bună ! exclamă ea. Minya o să 

fie încântată. Nu avem nici o obiecţie, nu-i 
aşa, Ted ? 

Bărbatul ei dădu numai din cap, fără să 
zică nimic. 

— Oricum, reluă Bernice, locul ei este la... 
S-a întrerupt, ca şi când şi-ar fi reamintit 
brusc în ce* condiţii părăsise Minya Ramsay 
Downs... De ce nu te duci chiar acum să-i spui ? 
zise ea, puţin confuză. Este la bucătărie. Du-te 
şi tu, Nick. Va fi foarte fericită să te vadă. 

Dar Nick refuză politicos invitaţia. 
— Aş prefera să fie Kate prima. 
Uşurată de acest refu?, Kate s-a scuzat; şi 

s-a grăbit să se ducă la bucătărie. Când a des-
chis uşa, a găsit-o pe menajeră pregătind o 
prăjitură. 
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— Bună, Minya ! zise ea pe un ton cât se 
poate de Vesel. 

— Bună ziua, doamnă Ramsay, răspunse a-
ceasta, aruncându-i o privire circumspectă. 

— Presupun că ştii că Nick este în. vizită la 
Ramsay Downs ? continuă Kate. 

Minya a ridicat capul, fără să spună nimic. 
— îndată ce-ţi voi spune ce am de spus, o 

să vină să te vadă. Dar mai întâvam să-ţi fac 
o propunere : ai accepta să vii înapoi la Ram-
say Downs ? Annie a plecat şi am nevoie de 
cineva care s-o înlocuiască. 

O licărire sfidătoare a apărut în ochii întu-
necaţi ai menajerei. 

— Nu te vei ocupă decât de bucătărie de 
data asta, continuă Kate, puţin stânjenită. 
Pentru restul menajului am angajat-o pentru 
câteva ore pe zi pe soţia lui Tom. Şi acesta 
din urmă o să ne ajute şi el cu diferite comi-
sioane. 

Minya îşi încrucişă braţele şi o măsură pe% 

Kate din cap până-n picioare, cu animozitate. 
N-am furat eu brăţara aceea. Nu sunt 

o hoaţă: 
Kate a simţit cum se înroşeşte. 
-— O, eu... nu vreau decât să te cred, bâi-

gui ea. Soţul meu a putut comite o eroare, 
în definitiv, oricine ar fi putut pune brăţara 
în camera ta pentru a te acuza... . 

Chiar asta îi spusese ea, dealtfel, lui Jeremy 
când el a hotărât s-o concedieze pe Minya. 
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Dar nimic nu 1-a putut determina să revină 
asupra hotărârii luate. 

— Gât timp rămâne Nick ? a întrebat-o pe 
neaşteptate Minya. 

Kate ezită. 
— Nu ştiu precis, răspunse ea cu prudei^ 

ţă. O să mă ajute să pun Ramsay Downs pe 
picioare, Este o treabă dificilă, ştii,.. 

O undă de uşurare apăru în ochii menaje-
rei. " _ , 

— Atunci, în acest caz, accept să mă întorc 
la Ramsay Downs, răspunse ea cu o voce gravă. 

— Sunt bucuroasă, Minya, zâmbi Kate. 
Cu inima mai uşoară, s-a întors în salon. 

Aflând vestea, Nick i-a adresat un surâs ra-
d'os şi s-a grăbit să se ducă la Minya la bu-
cătărie. S-a întors după o jumătate de oră, 
împreună cu bătrâna, care ducea o valijoară 
de piele cafenie şi un coş de răchită. 

— Suntem gata, a anunţat el cu un surâs 
'larg. 

După puţin timp, s-au despărţit de Ber-
nice şi s-au urcat cu Tedjn maşină. 

— Pe curând, le-a spus acesta din urmă. 
Data viitoare c£nd vii să ne vezi, Kate, o vei 
cunoaşte şi pe Abigail. 

— O să-mi facă deosebită plăcere, răspunse 
Kate cu un zâmbet forţat. 

în timp ce se urca în cabină, Kate s-a gân-
dit că, cu cât acel moment va fi mai îndepăr-
tat, cu atât va fi1 mai bine... Dar acest gând 
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i-a fost repede întrerupt de zgomotul moto-
rului. Pentru momfent, un singur lucru conta : 
să iasă la liman. 

+ 

' + * 

După masa de seară, Kate s-a instalat în 
salon cu o carte bună în mână şi ceaşca de ceai 
alături, bucuroasă de perspectiva serii liniş-
tite pe care o avea în faţă; Dar, în ciuda tu-
turor eforturilor sâîe, nu reuşea să se concen-
treze asupra lecturii: cuvintele i se ameste-
cau în faţa ochilor iar gândurile i se îndrep-
tau în mod constant spre Nick. S-a ridicat pe 
neaşteptate pentru a se duce să caute un album 
cu fotografii pe care i-1 arătase Jeremy cu 
un an în urmă. Din câte îşi amintea, albumul 
se afla într-unui din sertarele bufetului. Cupă 
ce a scotocit prin toate sertarele fără rezultat, 
Kate 1-a găsit în cele din urmă, ascuns sub 
nişte registre vechi de contabilitate. 

Tocmai se pregătea să-1 răsfoiască, cu inima 
bătând, când albumul s-a deschis singur la 
fotografia unei femei tinere, îmbrăcată în ro-
chie de mireasă. Fără nici o îndoială, tre-
buia să fie Sophie Ramsay, soţia lui Logan... 
Ce frumoasă era ! Chipul ei radia de fericire... 
Kate s-a uitat mai atent la fotografie şi a tre-
sărit, frapată de ceea ce descoperea : Nick 
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j semătna întoiitotul marnei sale 1 Ama ^eeiaşi j 
î odbi m|gd&ta$i, aJBeeaşi îjialiă, ao©eaşi î 

"1 gură fermă şi bine conturată... 1 
; O mulţime de întrebări o năpădiră. De ce-i { 
î spusese Jeremy că fratele său vitreg moşte- j 
i nise trăsăturile dizgraţioase ale lui Kim ? în j 
j fotografia mică pe care i-o arătase, Nick era j 

•prea tâinăir ca să-şi ţpoată 4a seama*.. Şi altele ] 
im .bosI «existau m e&să, peuAru ca Logan Ham- ; 

le aruncase pe ckipă plecarea fiului 
$ m M i ^ m . Un gest cât sa poate de kuitil, 
dealtfel... Era suficient să te uiţi la o foto-
grafie de^a SqpMei ipentru a vedea .„în Mi-
gi&m" chipul M Mek l 

Kate închise -albumul oftând. Dacă acesta 
i-ar fi «cel puţin lO&re-i emu nateapie m-
devăr&te... Pentru că era ckr ca nu era mmâ 

să se mulţumească «cu un >p®st de admî-
mstrator . într-o zi sau -alte, îşi va iere drep-
turile. Va fi aa sufieksart de puiemnma atenei ; 
peefcrn a-şi aşătra proprietatea"? 

Brusc, «aru mwmit^ m oiifvinfele M 
Jefflwyi. într-o ^srf̂ migemiiB â-a văzut din niou 
diipui iâvăpt, in timp ce-i î elata despre su-
ierin|ek pe care i le pricinuise Nick ăe-a 
luqgul ariilor. A trecift-o un fipr de groază. . 

-ca voia ca el m fiece... 1fiek ma 
a^ea sici un rdrept asupra femei Banafiay 

Cu foaie .aiee&tea, Ka<fce s-?a forţat &ă apptse-
cieze obiectiv ce va lace idin 
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Bamsay Bgwm a fermă prosperă, împlimrîd 
astfel visul lui J e r emy va trebui să m ® hotă-
râre-. Avea să rămână acolo, fără copii,/ fără 
pfcieteni .adevăraţi, numai cu m&m tirjife drept 

I companie ? Ar fi foatr desigur,, mai înţelept 
să? aştepte ca Nick să p tee : peiîtru a via'ie 

rândul ei... Dar̂ 'isradK 
-sâ pteee ? Mu avea unde să se ducă... 

Ea aoest gând a 'cuprins-o un sentiment de 
disperare Mu fusese^^^ dfe 

vsfegurătâtea ei cu o asemenea acuitate ca &i 
acel ntemenl. O, Mneînfeles că priesleeeîfe ei 

; de Ia Sydiiey îi telefonau din când în când 
pentru a afla veşti despre ea, dar se întâm-
plaseră câteva lucruri de când se instalase la 
Ramsay Downs... Cu timpul, legăturile cu 
ele slăbiseră şi ea nu le mărturisise niciodată 
că mariajul ei nu era atât de idilic pe câţ 
părea.. Iar părinţii ei e i î n c ă supăraţi p^rutru 
că-p sacrificase e&riera penteu :Jeremy Kate 
îşi wm^m âejut reproşuirite piai mplt sau mm 
pu|ii3 mmlate pe care ăr febui să le 
dayeă .3r*r tb mims lai m. î$u,rar fi imt imw-
portabil U Mm b ine să sufere de singurătate 
deeâfc sa au<i& regretele eterne.... 

TSMe stinse luEBrirra in salon? şi âe duse la ea 
m eamri££ăr foiîţ&ncfa-se să-şi aiange gâabir 
rii© sumbre. Epuizată, de ziuai caare traras®, 
s~m dezbrăcat? repede; fără să mai fie în stare 
sărşi aara^psse pe k fereas-
tră;. m dfeserv^t m în? eameafa lui i i i t mai ardiea 
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lumina. în mod ciudat, faptul de a-1 şti acolo, 
atât de aproape de ea, a liniştit-o. Dar când 
s-a urcat în pat fii; revoltată de'această reac-
ţie. Dacă trebuia să-i fie teamă de cineva, 
acesta era Nick Ramsay ! Furioasă pe ea în-
săşi, Kate stinse veioza şi se gândi câteva 
momente. Jeremy avusese dreptate. Fratele 
lui avea puterea să anihileze neîncrederea cea' 
mai justificată. Dar ea va şti sa se păzească 
de el... Şi când Nick va înţelege că ea este 
ferm hotărâtă să nu-i cedeze Ramsay Downs,' 
va pleca, mai mult ca sigur. Până atunci îi va 
demonstra că ştia la rândul ei să conducă 
ferma. 

Nick a dovedit repede că^era suficient de 
competent pentru a ocupa postul de adminis-
trator. Cunoştinţele lui tehnice, experienţa 
practică, autoritatea firească şi, fără îndo-
ială, faptul că şi el era un Ramsay, i-au câşti-
gat imediat încrederea angajaţilor lui Kate. 
Chiar şi aborigenii manifestau faţă de el un 
respect profund, îh timp ce ge vremea lui 
Jeremy se supuneau fără tragere de inimă. 
Kate se gândea că apartenenţa lui la comunir 
tatea lor îi justifica, de asemenea, succesul. 
Cu toate acestea, Nick nu uita care era ro-
lul lui şi ştia să menţină distanţa Cuvenită 
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faţă de ceilalţi angajaţi, fără a da dovadă de 
aroganţă. 

După câteva zile el decise să concedieze 
patru lucrători agricoli pentru a reduce chel-
tuielile. Spre marea surpriză a lui Kate, care 
se temea de o răzvrătire din partea celorlalţi 
angajaţi, măsura a fost primită cu regret, dar 
fără animozitate. Kate n-a putut să nu admire 
uşurinţa cu care N!ck făcuse să fie acceptată 
decizia lui. Trebuia să recunoască, faptul că 
avea stofă de şef. Ştia să asculte şi să se facă 
ascultat. 

Cu acordul ei, Nick s-a apucat după aceea 
să construiască noi îngrădituri pentru ani-
male, să repare şi să vopsească gardul care 
înconjura proprietatea şi să selecţioneze mas-
culii pentru reproducţie. Kate se întreba din 
când în când dacă ea mai conducea încă 
Ramsay Downs. Nick părea foarte sigur pe 
el! Fireşte că-i cerea întotdeauna acordul, 
dar ea nu mai avea nici o iniţiativă. Această 
schimbare o neliniştea, dar nu îndrăznea să se 
plângă. Dealtfel, i-ar fi fost şi foarte greu să-i 
reproşeze ceva. Nick îşi făcea bine treaba şi 
îmbunătăţirile pe care le aducea fermei erau 
evidente. Nu-i rămânea decât să spere că el 
nu se va folosi de puterea sa pentru a o obliga 
să-i cedeze partea la: din afacere... Dar cine 
ştia ce avea în cap Nick v Ramsay ? Nu putea 
s-o ştie nimeni altcineva decât e l 



într-o seară, pe când Kate examina împre-
ună cu el datele contabile din ultimele luni, 
Nick i-a sugerat să informatizeze toată gestiu-
nea fermei^ ceea ce k-ar fi permis să facă 
multă economie de timp. 

— Mă gândisem şi eu la asta, răspunse 
Kate. Dar costurile unei asemene^ investiţii 
sunt cu mult prea mari. 

Nick i-a înlăturat obiecţiile eu un gest al -
mâiriiL 

— Tocmai am instalat un nou sistem de 
computere în unul din birourile mele de la 
Sydney. O să le cer să ne_ expedieze aici ve-
chile computere* care se află încă în stare 
perfectă. In felul acesta nu vei cheltui nimic. 

Aplecându-se peste un dosary el i-a atins 
uşor braţul, fără sa bage de seamă. Kate a 
simţit \m fior prin tot corpul şi inima a început 
să-i bată puternic. O năpădiră o mulţime de 
imagini tulburătoare din trecut, de senzaţii 
aproape uitate... Ce se întâmpla cu ea ? Oare 
efectul unei singurătăţi prea lungi o făcea 
atât de vulnerabilă ? 

Tulburată şi îngrijorată, a încercat să lupte 
împotriva emoţiei caTe pusese stăpânire pe 
ea. Din fericire, Nick părea să nunşi dea sea-
ma de nimic. Dar ce se va întâmpla în viitor ? 
Cum putea fi atât de sensibilă la farmecul unui 
bărbat pe care ar fi trebuit să-1' urască ?î Chiar 
numai amintirea îuî Jeremy era suficientă 
pentru asta... Dar îndată ce se afla în prezenţa 
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lui Ntek, îşi pierdea de tot cumpătul. Ei bine, 
dacă asta era situaţia, va trebui să fie mereu 
în alertă. Dealtfel, de câtva timp, lucrul im-
preună îi apropiase mult prea mult 

In cursul zilelor următoare, fidelă hotărârii 
eî, Kate a fost practic de nevăzut. Se închi-
dea în biroul ei ca să lucreze şi se uroa'să se 
culce imediat după cină. Nick n-a făcut nici 
o aluzie la această schimbare dş atitudine a 
ei, dar Kate i-a surprins de mai multe ori pri-
virea amuzată când se prefăcea că-i este somn 
şi căsca, sau pretexta că are ceva urgent de 
făcut îndată ce el angaja o conversaţie cu ea. 
Ce credea d de atitudinea ei ? Ghicise de ce 
acţiona ea astfel'? Neştiind cum sa interpre-
teze tăcerile lui zeflemitoare, ea s-a repliat şi 
mai mult în solitudinea eL 

Cu toate acestea, într-o dimineaţă, ctn inci-
dent a obligat-o pe Kate să iasă din rezerva 
ei. Se ducea la grajduri, când s-a oprit îângâ 
ţarc pentru a o admită pe Glory, frumoasa 
iapă roaifoă*a lui Jeremy, Dar, în loc să răs-
pundă la chemările ei, aceasta a continuat să 
lovească nervoasă cu copitele din faţă în pă-
mânt, în locul In care se afla. Intrigată, Kate 
s-a uitat mai atent la ea şi a înţeles Imediat 
motivul agitaţiei acesteia: Glory era pur şi 
simplu pe punctul de a pierde o potcoava ! A 
intrat imediat In ţarc, s-a apropiat de iapă şi 
i-a ridicat cu delicateţe pîciotuL După ce i-a 
scos potcoava s-a aruncat îndată înapoi pen-
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trtf a scăpa de o eventuală lovitură de copită. 
Uf, totul a ieşit cu bine ! Brusc a simţit o 
mână fermă pe umăr. Chiar Înainte de a se 
întoarce, a ştiut că era Nick. 

— Eşti nebună de legat! i-a zis el pe un 
ton sec. Putea să se cabreze şi să te lovească 
rău cu copita. • 

— Dar putea să se rănească cu potcoava, 
i-a* replicat ea. Oricum, am reflexe bune., • 

— Şi mai ales, mult noroc. 
El s-a apropiat de'Glory pentru a o mângâia 

pe nări. Vexată de remarca lui, Kate s-a re-
tras supărată, privindu-J cum mângâia iapa 

îmbrăcat cu nişte blugi strâmţi, de parcă 
ar fi fost o a doua piele, eraTnai seducător ca 
oricând. Kaţe simţi brusc cum este cuprinsă 
toată de o dorinţă irezistibilă. O clipă, şi 1-a 
imaginat pe Nick îmbrăţişându-se cu o fe-
meie... Ce bine era să te refugiezi în braţele 
lui puternice, să te laşi sărutată de buzele lui 
care păreau atât de senzuale... 

— Kate, trebuie să vorbim, i-*a zis Nick, 
întorcându-se spre ea. 

Kate a revenit brusc la realitate. Imediat 
a cuprins-o un sentiment profund de ruşine 
Dacă Nick ghicise ce gândise ea, ce va crede 
despre ea ? Şi dacă Jeremy ar ti putut s~o 
vadă... O, Doamne, era îngrozitor ! Cum putea 
să fie atât de slabă, atât de puţin consecventă 
cu sine ? Nu era bărbatul acesta duşmanul lui 
Jeremy şi, implicit, al ei ? 



— Te ascult, răspunse ea, în defensivă. 
— Ei bine, uite. Cred că ar fi timpul să 

vinzi caii pentru polo. întreţinerea lor re-
prezintă o pierdere considerabilă pentru fer-' 
mă. Or, ştii foarte bine că nu ne putem per-
mite să pierdem bani în acest moment. Vinde-i, 
Kate. Sunt sigur că vei obţine un preţ bun 
pe ei. 

Kate făcu ochii mari, îngrozită. 
— Nu, este imposibil. Nu pot face asta... 
Jeremy ţinea foarte mult la caii lui. Dacă 

îi vindea, ar fi însemnat să-1 trădeze, 
— De ©e nu ? insistă Nick. Nimeni de aici 

nu mai joacă polo. Nişte cai buni de călărie 
ne-ar fi mai folositori decât aceştia. 

O dată în plus, Kate era obligată să-i dea 
dreptate. Totuşi, ezita între dorinţa de a sal-
va ferma şi cea de a rămâne credincioasă a-
mintirii soţului ei. 

— O să mă mai gândesc, răspunse ea, spe-
rând să mai câştige timp. 

Dar Nick insistă, ca şi când n-ar fi auzit-o % 
—. în Jocul tău, n-aş aştepta prea mult până 

să mă decid, continuă el pe un ton ferm. Că-
luţii aceştia sunt în forma lor cea mai bună. 
Ori îi vinzi acum, ori niciodată. Vrei să mă 
ocup eu de treaba asta ? -

Kate oftă adânc şi se limită să-i mărturi-
sească scrupulele ei în câteva cuvinte. 

— Nu ştiu ce să-ţi spun. Jeremy a pierdut 
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ore în şir ea să-i. dreseze pentru jocuf de 
polo... 

Nick făcu un. gest de nerăbdare.; 
— Dacă s-ar fi ocupat în schimb mai mult 

timp de fermă; n-ar fi în starea dezastruoasă 
în care* se află acum. 

Auzind cu câtă duritate se exprimase Nick, 
Kate păli. Conştient că depăşise măsura, Nick 
făcu câţiva paşi spre ea şi o apucă de umeri, 
privind-o fix în ochi. 

— Scuză-mă. N-ar fi trebuit să spun ce am 
spus. Fiecare cu priorităţile lui, nu-i aşa ? 
Dacă Jeremy a vrut să se consacre creşterii 
cailor, treaba lui.., îl privea numai pe el... Dar 
pe tine nu pare sâ te intereseze prea mult jo-
cul de polo. De aceea îmi vine greu să înţe-
leg de ce ţii cu atâta înverşunare să-i mai 
păstrezi. . • 

Kate s-a degajat brusc din strânsoarea lui. 
— Nici nu-ţi cep- să înţelegi! a exclamat 

ea cu vocea tremurată. Fac ce-mi place, să 
fie clar. 

— Hai, Kate, nu caut decât să te ajut. Dacă 
ai vrea să accepţi să fim asociaţi, sunt sigur 
că amândoi vom -face o treabă bună. 

— N-am deloc încredere în tine, Dominic 
Ramsay ! Ştiu foarte bine ce vrei. Vrei să pui 
mj.na pe Ramsay Downs ! Dar eu n-o să re-
nunţ la ea, fii sigur de asta..., 

— Este adevărat, vreau Ramşay Downs, 
răspunse Nick pe un ton rece. 



Cu toatp acestea, Kate a remarcat că-i tre-
murau uşor colţurile buzelor. 

— Am îndrăgit întotdeauna foarte mult a-
ceste meleaguri, a continuat ©L Dar, dacă vrei 
să rămâi, nu văd nici un inconvenient în asta. 
Sunt gata să mă mulţumesc cu un parteneriat 
în care tu să ai cincizeci la sută şi eu tot cinci-
zeci la sută. Singura mea dorinţă este să re-
aduc Ramsay Downs la prosperitatea de odi~ 
nioară. 

In voc&a lui se distingea o anumită nostal-
gie. 

— Dacă ai şti cum arătau ferma şi locurile 
astea acum, să zicem, douăzeci de ani, ai în-
ţelege ce vreau să spun.., * 

A făcut o pauză şi a' rămas cu privirea a-
ţintită în gol. Când a vorbit din nou, a fost 
pe un ton mai neutru, aproape profesional. 

— Experienţa îmi permite să sper că voi 
izbuti repede acest lucru, bineînţeles eu con-
diţia să-mi dai mână liberă să iau măsurile 
pe care le consider necesare. Dealtfel, sunt 
gata să investesc un capital important în a-
ceastă fermă. Deci, ce spui ? 

Kate îşi miji ochii şi se uită la el cu ne-
încredere. 

— Vrei să scapi de mine, nu-i aşa ? 
Nick clătină din cap. 
— Câtuşi de puţin. Vreau pur şi simplu să 

iau frâiele în mâini. In ceea ce te priveşte, 
nu vei avea de cules decât beneficii. Iâr asta 



îţi va permite să petreci o bună parte pe coas-
tă sau la Sydney. 

— Este exact ce bănuiam ! exclamă Kate, 
cu ochii scânteindu-i de furie. Vrei să mă eli-
mini, să ai câmp liber de acţiune. 

— Este spre binele tău, Kate. 
— Pentru al tău, vrei să spui ! -
— Să zicem mai bine : pentru binele nos-

tru, al amândurora. Motiv pentru care ar fi x 

mai bine să mă laşi să-ţi răscumpăr toată 
partea ta. în felul acesta ai puteâ să duci 
viaţa care ţi-ar conveni şi nu cea pe care ţi-a 
impus-o Jeremy. 

Kate rămase mută şi stupefiată de o aseme-
nea îndrăzneală. Cu ce drept îşi permitea el 
să-şi ponegrească -fratele ? Căuta orice pre-
text să-1 denigreze, inclusiv prin aluziile per-
fide despre modul în care Jeremy concepuse 
viaţa lor împreună... Dar Kate îi înţelesese 
jocul : îndată ce va fi în posesia unei jumătăţi 
din ferma, nu mai avea decât o singură idee 
în cap : s-o oblige să plece... Gândindu-se la 
asta, lui Kate i se puse un nod în gât. O de-
testa oare atât de mult? Bineînţeles că da, 
nu putea decât s-o urască pentru că-1 iubise 
pe Jeremy ! 

— Ascuiltă-mă, Kate, reluă O femeie 
tânără, atât de frumoasă ca tine nu are drep-
tul să se înmormânteze la Ramsay Downs. Pri-
veşte lucrurile în faţă. Vrei să-ţi petreci tot 
restul vieţii plângâhdu-1 pe Jeremy ? Tre-



buie s-o rupi cu trecutul, altfel nu ai nici o 
şansă. 

Kate îl fulgeră cu privirea. Cine se credea 
oare ? Nici chiar tatăl ei n-ar fi îndrăznit 
să-i vorbească astfel. 

— Şi tu ? De ce te înmormântezi la Ram-
say Downs, când îţi place atât de mult să că-
lătoreşti ? 

— Exact, numai că m-am săturat să-mi 
petrec viaţa prin camere de hotel. în prezent 
vreau să mă stabilesc şi eu şi aceste locuri 
îmi convin perfect. 

— Ai uitat de apartamentul pe care-1 ai 
la Sydney ? 

Nick schiţă un surâs trist., 
— Nu mai vreau să locuiesc înti>un oraş 

mare. Compania pe care o am la Sydney se 
descurcă foarte bine şi fără mine. Este sufi-
cient dacă sunt ţinut la curent prin telefon sau 
fax, despre ceea ce se mai întâmplă, şi dacă 
mă deplasez la Sydney o dată pe lună. .Cât 
despre crescătoriile pe care le-am cumpărat 
în nordul ţării, nu am nici cea mai mică in-
tenţie să mă stabilesc acolo. Nu mă leagă ni-
mic de acele locuri. 

Apoi, parcă regretând că o luase pe calea 
confidenţelor^schimbă tonul. 

— Întoarce-te de unde ai venit, Kate. Nu 
eşti făcută să trăieşti în pustietatea asta. Ai 
nevoie să ieşi, să te vezi cu prietenii, să te dis-
trezi... şi să întâlneşti un alt bărbat. 
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S-a apropiat pe neaşteptate de ea şi a apu-
cat-o de mâini. Kate vru să se elibereze, dar 
el e ţinea ferm şi se uita cu atenţie la mâinile 
ei. 

— Ai nişte mâini foarte frumoase,'conti-
nuă el. Atât de delicate... Dacă rămâi aici, în 
zece ani o să le distrugi, nici n-o să mai poţi 
să te uiţi la ele. îi căută ochii şi o privi cu o 
tandreţe nemărginită. Iar chipul tău îşi va 
pierde toată prospeţimea. Nu-ţi imaginezi ce 
pot face soarele şi vântul şi mai ales praful, 
unui chip frumos. Fără a mai vorbi de griji, 
de responsabilităţi... 

Nick o trase cu delicateţe spre el. 
— Nu vreau să ţi se întâmple aşa ceva, 

Kate. Eşti cu mult prea delicată, prea fragilă 
pentru a duce o asemenea viaţă. 

Fascinată de vocea lui gravă şi profundă, 
Kate a renunţat să se mai elibereze din bra-
ţele lui. Fusese cuprinsă brusc de o inerţie 
ciudată. Nick continua să-4 vorbească, dar ea 
nu mai era atentă la ce-kş£unea. Nu mai era 
conştientă decât de apropierea corpurilor lor, 
de privirea arzătoare, de buzele lui care pă-
reau făcute să sărute... 

— ...pleacă cât mai este încă timp ! mur-
mură el. : 

Aceste cuvinte au avut lin ecou straniu în 
urechile lui Kate şi i-au trebuit câteva clipe 
să-şi revină. 

70 — — 



— Să plec ?! exclamă ea. De ce ? Am aici tot 
ce-mi doresc. 

— Eşti sigură ? 
Dorinţa pe care a citit-o în ochii lui Nick 

în acel moment a făcut-o să se înfioare. Nici-
odată nu mai avusese într-atât conştiinţa fe-
minităţii ei, a atracţiei pe care o .putea exer-
cita asupra unui bărbat. Starea de tensiune 
care se instalase între ei devenise aproape in-
suportabilă pentru Kate. 
. — Ai nevoie de un bărbat alături de tine, 
repetă el. 

Kate simţi cum i se aprind obrajii. Dege-
tele lui Nick îi frământau mâinile, trezind în 
ea o tulburare extrem de plăcută. 

— Nu răspunzi ? a întrebat-o el cu o voce 
voalată. Ai dreptate, este inutil. Corpul tău 
vorbeşte în locul tău... -

S-a aplecat apoi spre ea, căutându-i buzele. 
Cuprinsă subit de panică, Kate 1-a respins cu 
violenţă. 

— Nu ! ţipă ea. Dă-mi drumul ! îţi inter-
zic să mă atingi, ai auzit ? 

Nick s-a uitat o clipă la ea, fără să spună 
nimic, cu o licărire de ironie în ochi. Dezin-
voltura lui i-a accentuat furia lui Kate. 

. — Ştiu cât rău i-ai făcut lui Jeremy, re-
luă ea, tremurându-i vocea. Nu meriţi să mâi 
calci pe aici. Ar trebui să-ţi -fie ruşine. 

S-a întrerupt imediat, alertată de chipul 
ameninţător al lui Nick. 
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Dar înainte ele a avea timp să reacţioneze, 
Nick a apucat-o şi mai puternic de încheie-
turile mâinilor şi a tras-o spre el, fără mena-
jamente. în momentul următor i-a acoperit 
buzele cu ale lui şi a sărutat-o pătimaş. Mo-
bilizându-ş'i toate forţele, Kate a încercat să 
scape. Dar « fost în zadar : Nick o ţinea pu-
ternic lângă el: Înnebunită, gâfâind din greu, 
Kate a simţit cum îi slăbeşte voinţa, în timp 
ce o cuprindea o slăbiciune ciudată. • 

Profitând că ea se abandonase în braţele 
lui, Nick i-a descheiat bluza fină cu care era 
îmbrăcată şi i-a atins uşor sânii. Mângâierile 
lui arzătoare, au fă.cut-o să geamă de plăcere 
şi să se lipească şi mai mult de el. Atunci, 
ardoarea lui Nick nu mai cunoscu margini. 

* Sărutările lui au devenit atât de înflăcărate, 
atât de pasionate, încât Kate fu copleşită de 
un val de dorinţă, care a făcut-o să uite price 
altceva. 

Când, în cele din urmă, el şi-a desprins 
gura de pe buzele ei, Kate s-a clătinat pe pi-
cioare, ameţită de senzaţii nelămurite de "plă-
cere. Cu toate acestea, după câteva clipe şi-a 
revenit. Imediat a cuprins-o. mânia, accen-
tuată de un sentiment îngrozitor de culpabili-
tate/Cum putea să se lase pradă cu atâta ar-
doare dezmierdărilor şi sărutărilor lui Nick ? 
îşi pierduse complet capul! îşi ridică încet 
ochii, gata să-i înfrunte privirea, dar ceea ce 
a citit în ochii lui a îngheţat-o : ochii lui Nick 
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aveau o strălucire stranie, în acelaşi timp im-
pertinentă şi triumfătoare, care a făcut-o să 
se cutremure de ruşine. 

— Şi mai îndrăzneşti să afirmi că nu ai 
nevoie de un bărbat ! exclamă el cu un aer 
dispreţuitor. N-ar trebui să te mire că Leif 
Olancy şi-a încercat norocul... 

La aceste cuvinte, pe Kate a copleşit-o 
furia, 

— Eşti josnic, şuieră ea, te... te urăsc ! 
Imperturbabil, Nick o fixa cu privirea lui 

pătrunzătoare. Atunci, ea continuă : 
— Să-ţi spun un lucru, Dominic Ramsay. 

N-am intenţia să-ţi vând ferma. Şi dacă într-o 
zi voi fi obligată să renunţ la ea, mai bine 
o dau primului venit decât să ţi-o vând ţie ! 

O licărire de nemulţumire apăru în ochii 
lui Nick. 

• — Nu fi ridicolă, Kate. Dacă cineva poate 
să salveze ferma, acela sunt eu. Termină cu 
copilăriile astea ! Ce-a fost, a fost. Acum tre-
buie să priveşti spre viitor. 

Kate şi-a ridicat capul cu un aer sfidător. 
— Asta am şi făcut până azi. îţi amintesc 

că tu.ai abordat discuţia despre cai. 
Nick oftă obosit. 
— De acord. Dar cu caracterul tău urât. 

faci imposibilă orice discuţie. Astea fiind zise. 
oferta mea de 'parteneriat rămâne valabilă 
Mai gândeşte-.te.. Dacă te încăpăţânezi să 
conduci ferma de una singură, sau cu un ad-
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ministrator atât de puţin eficient ca Leif 
Clancy, n-o să ajungi departe. Dar cel mai 
grav este faptul că nişte. oameni cumsecade 
îşi vor pierde locurile de muncă din cauza ta. 
Te-ai gândit la asta ? 

Kate s-a înroşit uşor de reproşul care-i fu-
sese adresat. 

— Şi dacă aş întâlni un alt bărbat ? re-
plică ea. S-ar putea să vrem să ne stabilim 
la Ramsay Downs şi să întemeiem o familie. 
Ce-o să faci atunci ? 

Nick s-a gândit un moment înainte de a 
răspunde. 

— în acest caz, aş pleca. Ţi-aş vinde atunci 
partea mea şi m-aş duce undeva mai departe. 
Poate pe terenurile pe care le ai în nord-est... 

Kate tresări. Terenurile din nord-estul pro-
prietăţii ei... acolo se dusese Jeremy cu câteva 
zile înainte de a muri. ; 

— De ce ai vrea să te stabileşti acolo ? 1-a 
întrebat ea, bătându-i inima. Sunt nişte te-
renuri aride, inutilizabile, atât pentru creş-
terea animalelor, cât şi pentru agricultură. 

Nick ridică din umeri. 
— Acele pământuri au aparţinut întotdea-

una aborigenilor. Am, deci, rădăcini acolo. 
Era oare posibil ca un bărbat atât de dur 

ca Nick Ramsay să fie dintr-odată atât- de 
sentimental ? Vorbele lui sunau fals... Tre-
buia; fireşte, să ştie ce i se întâmplase buni-
cului lui Jeremy pe acele pământuri... Dealt- -
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fel, toată lumea din regiune ştia. Dar bănuia 
ce descoperise acolo fratele lui ? Era, totuşi, 
singura persoană căreia Jeremy îi destăinuise 
secretul lui. „Să nu vorbeşti cu nimeni despre 
ce ţi-am spus", îi zisese el. „Dacă Nick va 
afla vreodată ce este acolo, va fi sfârşitul lui 
Ramsay Downs." 

— Nu credeam că te leagă ceva de acel loc, 
reluă ea cu o voce gravă. Acolo a fost ucis 
bunicul lui Jeremy de către aborigeni, deşi 
se afla pe proprietatea lui. 

Nick îşi încruntă sprâncenele. 
— N-a fost chiar aşa. Era vorba de zona 

unor lăcaşe sacre. Aborigenii au văzut că el 
este un uzurpator. 

— Dar de ce l-au ucis ? Puteau să-1 fi a-
lungat. 

— Pentru că le ameninţa existenţa. 
— In ce fel ? Fii mai explicit ! 
— îmi închipui că voia să pună mâna pe 

acele lăcaşuri şi pe terenurile din jur. Reac-
ţia aborigenilor poate să ţi se pară exage-
rată. în concepţia lor, privarea de lăcaşurile 
de cult echivalează cu o condamnare la moar-
te. 

— Hmm ! articulă Kate, pe un ton lipsit 
de convingere. 

Explicaţia lui neconvingătoare o făcea să 
fie mai sceptică. Dar era inutil să-1 mai ches-
tioneze. Dacă Nick se interesa de acele tere-
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nuri pentru aceleaşi motive ca şi Jeremy, era 
clar că se va feri să-i spună ceva. 

Ea, însă, nu4 va ceda nici măcar o palmă 
de pământ, orice s-ar întâmpla. Nick comi-
sese mult prea multe mârşăvii pentru a mai 
căpăta şi Ramsay Downs. Şi în nici un caz 
nu trebuia să descopere secretul lui Jeremy. 
Va avea ea grijă de asta. 



CAPITOLUL IV 

A doua zi, Nick a informat-o pe Kate de 
intenţia de a se duce cu avionul în partea de 
nord a fermei pentru a verifica starea ocolu-
rilor pentru vite. Kate s-a decis imediat să 
meargă cu el. Ideea de a zbura pe deasupra 
proprietăţii o amuza şi voia mai ales să se 
asigure că Nick nu-şi depăşea atribuţiile de 
administrator. 

Le-a luat mai mult de o oră pentru a ajun-
ge la hotarele lui Ramsay Downs. Păşunile 
vaste, presărate cu eucalipţi şi stejari de de-
şert, erau împărţite în mai multe ţarcuri largi, 
în care păşteau liniştite cirezi de vite. Toată 
dimineaţa au survolat zona, observând cu 
atenţie traseul geometric al împrejurimilor, 
şi unul şi altul păstrând tăcerea. De fiecare 
dată când avionul zbura razant pe deasupra 
vreunei turme de vite, acestea o luau la fugă 
speriate de zgomotul motorului. 

— Animalele astea rezistă remarcabil la 
căldură, rupse tăcerea Nick, arătându-i boii 
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roşcaţi de Texas. Am putea extinde creşterea 
lor mai la est. 

— Uiţi că ar trebui mai -întâi să cureţi te-
renul de buruieni, a obiectat Kate. S-a gândit 
şi Jeremy la asta, dar costurile erau mult prea 
mari. ' 

^— Nu ţi-am spus că am capital să inves-
tesc ? Ar trebui început cu degajarea unui te-
ren de aproximativ cincizeci de hectare. După 
aceea, cu banii obţinuţi de pe noua păşune, 
am putea curăţa un teren şi mai mare. Şi 
aşa maî departe. 

— Şi aşa mai departe ? Dar este vorba de 
mii de hectare, Nick. 

— Şi ce dacă ? Avem tot timpul. Ai fost 
în estul proprietăţii ? -

— Nu, răspunse Kate cu o voce încordată. 
— în acest caz, să mergem ! exclamă el. 

Este cea mai bună modalitate de a te face să 
înţelegi ceea ce vreau să spun. 

înainte de â mai avea timp să protesteze, 
Nick schimbase deja direcţia. 

— Dacă nu vrei sa finanţezi aceste lucrări, 
dă:mi cel puţin voie să-ţi acord un împrumut. 
Fără îndoială că fără dobândă şi fără scadenţă 
de rambursare. în felul acesta, rămâi singura 
proprietară a fermei. 

Kate se uită cu neîncredere la el. 
— De ce să-mi faci un asemenea serviciu ? 
— Pentru că sunt convins că este o inves-
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ti ţie bună şi, că nu-ţi va fi greu să-mi retur-
nezi banii. 

Mirată de propunerea lui, Kate rămase pe 
gânduri. Trebuia să recunoască faptul că Nick 
conducea Ramsay Downs cu competenţă şi 
autoritate. Cu toate acestea, nu putea să nu 
întâmpine orice schimbare cp rezervă. Nu va 
deveni Nick adevăratul patron în ochii anga-
jaţilor ei ? Din acest motiv, refuzase perma-
nent să-1 lase să achite şi cea mai neînsem-
nată factură. Pe de altă parte, dacă el îi a-
corda un împrumut, ar fi putut să realizeze 
în fine dorinţa lui Jeremy... 

Nick trebuie să fi simţit ezitarea ei, pentru 
că adăugă : 

— Nu te mai frământa, Kate. îţi spui pro-
babil că nu merit să posed nici măcar un me-
tru pătrat din proprietatea asta, nu-i aşa ? 
Ei bine, fie. Abandonez, pentru moment, 
ideea. Dar acceptă pentru început oferta mea 
de împrumut. Pentru salvarea lui Ramsay 
Downs. 

Kate se uita la peisaj şi nu-i răspunse. Cât 
vedeai cu ochii se întindeau abandonate /hec-
tare întregi de pământ. Din nou, Nick avea 
dreptate. Atunci, de ce să refuze oferta Iui 
atât de generoasă ? în fiecare an, ferma pier-
dea tot mai mulţi bani... In definitiv, dacă el 
nu cerea altceva în schimb... 



Ca şi când i-ar fi citit gândurile, Nick s-a 
aplecat spre Qa şi i-a murmurat cu o voce 
blândă : 

— Lasă-mă să salvez Ramsay Downs, Kate. 
Când voi realiza toate proiectele pe care le 
am în cap, tu vei decide. Şi dacă vei dori să 
plec, ei bine, voi pleca ! 

Kate s-a uitat jenată în altă parte. Ce pu-
tea să-i răspundă ? Nick părea sincer... To-
tuşi, vorbele lui Jeremy nu încetau s-o ob-
sedeze : „Nick este capabil să se transforme 
şi în Mielul" Domnului pentru a-şi atinge 
scopurile", îi spusese el. 

Va accepta Nick să plece, după ce va re-
dresa situaţia financiară a fermei ? Şi, mai 
ales, va avea ea forţa să-i ceară acest lucru ? 
Numai gândul la a se trezi singură, cu Ram-
say Downs pe cap, o făcea să se cutremure. 
Şi totuşi, asta dorea... nu era nici o îndoială 
în privinţa asta. Dar, pe de altă parte, trebuia 
să recunoască faptul că, de când venise Nick, 
se simţea uşurată de o grea povară. 

Kate oftă adânc. Iată că încă o dată se lăsa 
influenţată de bunăvoinţa lui Nick faţă de 
ea. Nu era exact ceea ce urmărea el ? Şi spera, 
fără îndoială, ca drept mulţumire pentru ser-
viciile loiale pe care i le făcea, ea să treacă cu 
vederea peste trecut şi să-i x:eară să rămână... 

Dar asta nu se va întâmpla niciodată ! Nick 
trebuia să înţeleagă : ori ea, ori e l ! Dealtfel, 
nu va mai putea continua să convieţuiască în 
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mod decent cu Nick... Şi nici el nu va mai 
suporta mult timp să trăiască în aceeaşi casă 
cu văduva fratelui său ! 

— Ei, Kate ? Ce zici ? 
Kate tresări. 
— O ! Trebuie să mă mai gândesc, răspunse 

ea, evaziv. 
în minte i se contura un plan. Trebuia ne-

apărat să mai câştige timp. îl va lăsa pe Nick 
să se ocupe de Ramsay Downs ; eventual, îi 
va accepta chiar împrumutul pe care voia să 
i-1 acorde şi va aştepta să înceapă defrişările, 
înainte 4e a-i cere să plece. După ce lucrurile 
vor intra pe acest făgaş, va aveâ, desigur, timp 
să angajeze un alt administrator, care se va 
limita să continue ceea ce fusese deja început... 
Poate că nu era prea onest faţă de Nick, dar 
trebuia să se apere cu propriile arme... 

Cuprinsă de vagi remuşcări, Kate se întoarse 
spre hublou şi se prefăcu că este absorbită de 
contemplarea peisajului, în tot restul călă-
toriei. 

Când au ajuns acasă, au văzut o maşină 
Range Rover garată sub baobabul enorm, ale 
cărui crengi se întindeau până sub acoperişul 
verandei. 

— Uite, pare să fie maşina Stantonilor, re-
marcă Nick. 

— Ciudat. De obicei, vin întotdeauna cu 
avionul, răspunse Kate, care ştia că Berftice 
detesta să meargă atâta drum cu maşina. 



In acel moment, din casă a ieşit Minya, cu 
un şorţ alb în faţă. 

— Aveţi un musafir,- doamnă Ramsay, a-
.nunţă ea pe un ton ceremonios. Tânăra doam-
nă vă aşteaptă la piscină. 

Kate îşi încruntă sprâncenele. 
— O doamnă tânără ? Ţi-a spus cum o 

cheamă ? 
— O, nu, nu era nevoie ! răspunse bucătă-

reasa cu un zâmbet larg. O cunosc de când 
era mică de tot. Este domnişoara Abigail. 
, — Abigail?! exclamă Kate, brusc neliniş-
tită. v 

— Ia te uită, s-a mărginit Nick să spună. 
Kate se uită pe furiş la el, întrebându-se 

dacă reîntoarcerea lui Abigail îi făcea plăcere 
sau pur şi simplu era intrigat de această vi-
zită neaşteptată. Stantonii erau vecinii cei 
mai apropiaţi de familia Ramsay. Abigail şi 
Nick trebuiau prin urmare să se cunoască, cu 
atât mai mult cu cât aveau aceeaşi vârstă... 
Ce credea el despre fosta soţie a lui Jeremy ? 

Oricât l-ar fi scrutat pe Nick, Kate îşi dădu 
seama că nu putea să-i citească gândurile. 

— Nick ! 
De după colţul casei apăru o tânără în bi-

kini, alergând spre ei cu un zâmbet fermecă-
tor pe buze. Nu fără ciudă, Kate constată că 
era. încântătoare : înaltă şi zveltă, cu pielea 
frumos bronzată, cu părul lung şi buclat, ar 
fi putut să candideze pentru reclama unei 
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creme pentru bronzare... Nick a strâns-o în 
braţe, părând emoţionat. Jenată de exuberan-
ţa celor doi, Kate se uita în altă parte. Nick 
şi Abigail lăsau impresia că sunt foarte buni 
prieteni, prieteni foarte vechi. Şi iată că re-
veniseră pe pământul lor natal, liberi de orice 
legături sentimentale.... 

— Abigail, ţi-o prezint pe Kate Ramsay. 
Kate schiţă un surâs de bun-venit. 
— Eşti. deci, cea de-a doua soţie en titre 

a lui Jeremy ! exclamă Abigail, examinând-o 
cu atenţie. 

Jenată* de privirea insistentă a acesteia, 
Kate îi spuse pe un ton curtenitor : 

— Sper că nu aştepţi de multă vreme... 
— Nu, am sosit abia de o jumătate de oră. 

Minya m-a prevenit că trebuie să vă întoar-
ceţi curând. Am profitat de absenţa voastră 
pentru a face o baie în piscină. Abigail se în-
toarse . spre Nick şi adăugă cu un surâs fer-
mecător : Păcat că n-ai fost aici să facem o 
baie împreună. A fost divin ! zise ea. 

Agasată, Kate reluă pe un ton sec : 
— O să-i spun Minyei să mai pună un ta-

câm. î)acă aş fi bănuit că vii, i-aş fi cerut să 
pregătească o cină specială, dar mă tem că 
acum este prea târziu şi nu vreau s-o dau peste 
cap. 

— Nu te deranja pentru mine, s-a grăbit 
să răspundă Abigail. Oricum, Minya este o 
bucătăreasă excelentă. Este capabilă să trans-
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forme o simplă cină într-un adevărat ospăţ, 
nu-i aşa, Nick ? 

Acesta din urmă s-a mărginit să ridice capul 
şi să surâdă. 

— In orice caz, accept invitaţia ta cu multă 
plăcere, Kate, continuă Abigail. Sper, de a-
semenea, că nu vei avea nimic împotrivă să 
dorm în noaptea asta aici, da ? -Nu-mi vine 
să mă întorc la Doongara şi să traversez brusa 
pe întuneric. 

— Cu mare plăcere, răspunse Kate, făcând 
un efort supraomenesc pentru a-şi disimula 
nemulţumirea. O să-i spun Minyei să-ţi pre-
gătească camera de oaspeţi. 

— Eu vă las, spuse Nick. Am ceva de lu-
cru. 

Cu aceste cuvinte, le-a părăsit şi s-a în-
dreptat spre casă. 

— Mă duc să-mi iau lucrurile, spuse brusc 
Abigail. Le-am lăsat la piscină. 

— Merg şi eu cy tine, îi propuse Kate. 
După aceea, îţi arăt camera. 

Cele două femei au luat-o pe aleea ce măr-
ginea casa. 

După câtva timp, Abigail rupse tăcerea : 
— Ştii, am fost foarte surprinsă când am 

auzit că vrei să rămâi la Ramsay Downs. 
Kate ridică din sprâncene. 
— Serios? Nu văd nimic surprinzător în 

asta. îmi place mult acest loc. 
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— Nu la asta m-am referit. O femeie tâ-
nără ca tine n-ar trebui să se înmormânteze 
într-un asemenea loc retras. De ce nu te în-
torci la Sydney ? Ai putea să te recăsătoreşti, 
să începi o viaţă nouă... 

— Dar nu vreau câtuşi de puţin să mă re-
căsătoresc. Mă simt foarte bine aşa. 

— Acum, poate, insistă Abigail. Dar într-un 
an, doi ? în definitiv, nu te mai leagă nimic 
de acest loc. 

— Te înşeli! Ţin mult la proprietatea asta. 
Şi Jeremy ţinea mult la ea. Visa să readucă 
Ramsay Downs la splendoarea pe care a avu-
t-o înainte. 

Spre marea surpriză a lui Kate, Abigail 
primi aceste cuvinte cu un râs cristalin. 

— Şi l-ai crezut ? Hai, Kate, nu fi naivă. 
Lui Jeremy puţin îi păsa de Ramsay Downs ! 
Singurul lucru la care ţinea, într-adevăr, era 
creşterea cailor pentru polo. Şi s-a întors aici 
numai pentru a-1 împiedica pe Nick să revină 
la Ramsay Downs şi pentru acelaşi motiv te-a 
luat şi pe tine de soţie... 

— Ce vrei să spui ? întrebă Kate. bătân-
du*-i inima. 
, — Vrei să pretinzi acum că n-ai bănuit ni-

mic ? se miră Abigail. Jeremy nu avea decât 
o obsesie în cap : să-1 împiedice pe Nic să moş-
tenească Ramsay Downs/ Or, ştia că dacă 
murea fără să aibă moştenitori, proprietatea 
îi va reveni fratelui său. 
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— Este absurd ! exploda Kate. Cum poţi 
susţine"aşa ceva ? 

— Uiţi că şi eu am fost căsătorită cu Je-
remy... Logan i-a lăsat lui Ramsay Downs 
pentru că era cel mai mare. Dar a adăugat o 
clauză în testamentul lui : dacă Jeremy va 
muri fără să aibă soţie sau copii, atunci Nick 
va moşteni proprietatea. 

— Da, cunosc acest lucru... este o simplă 
măsură de precauţie, conform uzanţei. 

Abigail surâse amuzată. 
— Când m-am căsătorit cu Jeremy, mi-a 

spus imediat că vrea să aibă mulţi copil Do-
rinţa lui a devenit repede o obsesie. Când 
medicii ne-au comunicat că nu voi putea face 
niciodată copii, s-a grăbit să ceară divorţul 

Kate tresări. 
— Mie mi-a spus că nu vă înţelegea ţi... 
— Cred într-adevăr că mariajul nostru n-ar 

fi ţinut prea mult. Dar motivul adevărat al 
„concedierii mele", dacă pot să mă exprim 
aşa, a fost faptul că nu puteam să-i asigur 
urmaşi. " -

Cu aceste cuvinte, Abigail s-a aplecat pen-
tru-a-şi lua prosopul de baie, pe care şi' 1-a 
înnodat în jurul taliei. . 

— Bietul Jeremy ! continuă ea cu un ton 
răutăcios. Sunt convinsă că a fost extrem de 
decepţionat că n-a a^ut :op\\ nici cu tine... 

O umbră de tristeţe i-a întunecat chipul lui 
Kate. 
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— Şi unul şi altul am fost decepţionaţi, 
i murmură ea cu o voce stinsă. 

— O, scuză-mă^ n-ar fi trebuit să... 
Abigail făcu câţiva paşi spre ea şi-i puse 

în mod-amical o mână pe umăr. 
— N-am vrut să te întristez. Numai că,., 

il cunoşteam atât de bine pe Jeremy ! în a-
numite privinţe, ne asemănam mult amândoi. 
Când urmăream un scop, nimeni şi nimic n-ar 
fi putut să ne împiedice să-1 atingem. La în-
ceput, am fost foarte fericiţi. Şi după aceea, 
din momentul în care a ştiut că nu voi putea 
avea copii, s-a schimbat complet. 

Kate lăsă capul în jos, umilită. Care soţul 
ei nu avusese aceeaşi atitudine şi faţă de ea ? 

— Când am avut toate aceste probleme, 
continuă Abigail, Jeremy a făcut tot timpul 
abstracţie de ele. Pentru că se temea, desigur, 
de verdictul medicilor. Ştiai că avea diabet ? 

Kate clătină din cap. 
— Nu. N-am bănuit nimic. 
în timp ce Abigail îşi punea sandalele, Kate 

încercă să schimbe subiectul. 
— Şi cel de-al doilea bărbat al tău, cum 

era ? 
— Bevan ? 
Abigail s-a ridicat şi' şi-a dat părul frumos, 

castaniu pe spate. 
— Când m-am căsătorit cu el, am crezut 

cu adevărat că găsisem bărbatul vieţii mele. 
Era frumos, inteligent, puternic... Dar mi-am 



dat repede seama de eroarea pe care-o făcu-
sem. Bevan era pur şi simplu un tiran. M-a 
făcut să duc o viaţă imposibilă mai bine de 
un an... până în ziua când am plecat, trân-
tind uşa ! Iată-mă, deci, revenind pentru a 
doua oară acasă la părinţi. Ochii îi scânteiau. 
Dar simt că de data asta sorţii sunt de par-
tea mea. Apropp, ce părere ai despre Nick ?" 

Inima lui Kate începu să bată puternic. 
— Nick RamSay ? O... ei bine, este un ad-

ministrator excelent. 
Abigail ridică din umeri. 
— Nu, voiam să spun ca bărbat... îl gă-

sesc,extrem de seducător, tu nu ? 
Chipul lui Kate s-a întunecat. Cum putea 

Abigail să vorbească aşa despre Nick, după 
cât rău îi făcuse acesta lui Jeremy ? 

— Este ciudat, continuă Abigail cu un aer 
visător, îl cunosc de ani de zile şi, totuşi, nu 
mi-am dat seama niciodată că este atât de 
seducător. întâlnind privirea dezaprobatoare a 
lui Kate, adăugă : Se pare că nu-1 apreciezi 
deloc pe Nick Ramsay. Ascultă, ştiu că-1 vezi 
cu ochii lui Jeremy. Dar,* indiferent de ceea 
ce crezi, lui ar trebui să-i revină această pro-
prietate. A fost sau nu fiul lui Sophie Ram-
say ? Iar Logan 1-a adoptat! în plus, Nick 
a iubit întotdeauna nespus de mult Ramsay 
Downs. 

— Nu este singurul, ripostă Kate. Şi eu 
ţin foarte mult la acest loc şi am intenţia să 
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rămân aici... Hai, vino, este timpul să mer-
gem în casă. ' 

•— Kate ! strigă Abigail. Nu face . aceeaşi 
greşeală ca Jeremy. Nu-1 împiedica pe Nick 
să devină proprietarul lui Ramsay Downs ! 
. — Am luat hotărârea să r&mân aici înainte 
de sosirea'lui Nick, i-a replicat ea, sec. 

Abigail s-a uitat fix la ea cu o animozitate 
neaşteptată. 

— Jeremy ţi-a băgat ideea asta în cap, nu-i 
aşa ? Ar fi mândru de tine, Kate ! Ai' învăţat 
bine lecţia : preferi să mori de plictiseală în 
acest loc retras şi pustiu decât să-1 laşi pe Nick 
să se bucure de drepturile lui. 

— Poţi să crezi ce vrei.- Oricum, eu n-am 
de gând să plec, şi cu asta am terminat. 

Când au ajuns în faţa casei, Kate a deschis 
uşa şi a invitat-o pe Abigail să intre. 

— Poftim, intră ! Minya o să-ţi arate ca-
mera. Ne vedem mai târziu, pe verandă... să 
zicem într-o jumătate de oră ? 

— In regulă. 
Spre uşurarea iui Kate, Minya a apărut chiar 

în acel moment. Kate a rugat-o s-o conducă 
pe Abigail în camera ei şi a scos un oftat când 
a rămas singură. Invitata ei devenea cu ade-
vărat cam indiscretă. 



CAPITOLUL V 

Puţin mai târziu, seara, Kate simţi că iri-
tarea ei creşte din ce în ce mai mult din cauza 
comportării lui Abigail. îmbrăcată cu o ro-
chie din mătase bleu, fără mâneci şi cu spa-
tele complet decoltat, aceasta şi-a făcut mai 
întâi o intrare elegantă pe veranda unde se 
aflau cei doi tineri jackaroo, Danny şi James 
apoi, în timpul mesei, n-a încetat să-i tot facă 
complimente lui Nick, să râdă în hohote în-
dată ce acesta făcea cea mai neînsemnată 
glumă şi să-i adreseze zâmbete languroase. 
Ce bărbat ar fi rezistat la un asemenea arse-
nal de seducţie ? în ceea ce o privea, Kate se 
simţea totail eclipsată de frumuseţea vecinei 
ei de masă. 

Spre marea ei uşurare, nimeni n-a făcut vreo 
aluzie la Jeremy în timpul cinei. S-a discu-
tat, cum era şi firesc, despre activităţile de 
la fermă şi îndeosebi despre strângerea ci-
rezilor şi turmelor, care trebuia să înceapă 
de a doua zi. La desert, Danny şi James „au 
înveselit discuţia cu câteva din anecdotele 
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specifice din regiune. în cele din urmă, când 
masa s-a terminat, Kate aproape că uitase că 
fusese prost dispusă, înainte. * 

— Mă duc să mai lucrez ceva la computer, 
anunţă Nick ridicându-se. Se întoarse spre 
Abigail. Sunt pe punctul de a pune întreaga 
contabili ta tae a fermei pe computer, i-a ex-
plicat el. 

— O, Nick, dă-mi voie să te ajut ! exclamă 
Abigail entuziasmată. Mă pricep bine la in-
formatică, să ştii. 

— Eşti foarte amabilă, Abigail. Dar n-aş 
vrea să te obosesc să-ţi petreci seara în faţa 
ecranului unui computer. 

— Nu mă deranjează absolut deloc, răs-
punse Abigail surâzând. 

— Nick are dreptate, interveni Kate. N-ai 
venit aici să lucrezi. S-a întors spre Nick şi a 
adăugat pe un ton ferm : Oricum, dacă ai ne-
voie de ajutor, Nick, aş prefera să apelezi la 
mine. 

Şi-a dat, însă, imediat seama că remarca ei 
era nepoliticoasă faţă de musafira ei. Dar, pe 
de altă parte, nu putea suporta gândul că 
Nick şi Abigail ar fi putut petrece ore întregi 
închişi în biroul lui ! Cine ştie, dacă se apucau 
cumva să comploteze împotriva ei ! Dacă pe 
Nick îl atrăgea Abigail, n-avea decât să se 
ducă s-o va3ă la Doongara. 

întorcându-se spre Abigail, i-a zis cu o vo-
ce t>lândă ; 



— Oricum, îţi mulţumesc că te-ai oferit sâ 
ne ajuţi. Rămâne pentru altă dată.., 

O licărire de duşmănie apăru în ochii lui 
Abigail şi Kate aproape că regretă interven-
ţia ei. Oare Abigail nu-şi va închipui că şi 
ea, la rândul ei, nutrea unele speranţe în pri-
vinţa lui Nick ? 

— Ce-ar fi să mergem să ne plimbăm sub 
clar de lună înainte de a ne culca ? i-a pro-
pus ea pentru a-i distrage atenţia. 

Abigail şi-a încruntat sprâncenele. 
— Gred că este cam târziu pentru aşa ce-

va... Dealtfel, mă gândeam că eşti ocupată şi 
tu, cu strângerea animalelor, mâine dimineaţă. 

— Eu ? Nu, dar asta nu mă va împiedica 
să mă scol în zori. 

— Tu, Nick ? Tu conduci operaţia de strân-
gere a animalelor ? continuă Abigail. 

— Da. Dar din avion. 
— Din avion ? O, Nick, iar-mă şi pe mine 

cu tine. As putea să te ajut să reperezi anima-
lele... 

Kate .strânse din buze. In mod hotărât, 
Abigail era în 'stare să facă orice pentru a-1 
seduce pe cumnatul e i ! 

Dar, din nou. răspunsul lui Nick fu nega-
tiv, 

— Nu cred că este o idee bună, Abigail. 
Există riscul ca, din 'cauza ta, să nu mai fiu 
atent la treaba pe care trebuie s-o fac, chiar 
dacă n-ai avea o asemenea intenţie. 
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Licărirea batjocoritoare din ochii lui iţi per-
mitea să ghiceşti în mod clar în ce fel risca 
Abigail să-i distragă atenţia. 

— în plus, continuă el, voi fi fără îndoială 
obligat să fac câteva lupmguri. Când nu eşti 
obişnuit cu asemenea manevre, ţi se poate face 
frică... 

Abigail scoase un oftat. 
— Bine, ai câştigat. Dar ţin foarte mult să 

fiu prezentă,când pleci. La ce oră te scoli ? 
— în zori. Oamenii trebuie să fie gata cu 

caii şi să-i urce în camion. După aceea îi duc 
la locul de unde începe strângerea vitelor. 

Faţa lui Nick, s-a luminat de un surâs. ' 
— Ai face bine să te duci să te culci ime-

diat, Abigail. Nu cred că eşti obişnuită să te 
scoli aţâţ de devreme. 

— Când am hotărât ceva, nimic nu mă 
poate face să renunţ, îi replică Abigail, su-
râzând. O să vezi, voi fi în picioare la ora 
cinci. 

— în acest caz, noapte bună ! 
Când să iasâ, privirea i s-a încrucişat cu a 

lui Kate. în ochi i-a apărut o licărire de satis-
facţie şi apoi a ieşit din cameră fără să mai 
spună, nici un cuvânt. Kate simţi cum o cu-
prinde mânia. Dacă Abigail îşi imagina că 
este geloasă, se înşela amarnic ! Nu voia decât 
ca Nick să plece. După aceea, Abigail şi el vor 
putea face ce le place. Ei puţin îi păsa... 
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Kate şi-a împăturit şerveţelul şi a ieşit şi 
ea din cameră, dând de Danny şi James, care 
o aşteptau împreună eu Abigail. -

— Să mergem, le-a spus ea. Am mare ne-
voie să respir aer curat. 

Au traversat veranda şi apoi aii coborât cele 
câteva trepte care duceau în curte. 

— Ce noapte splendidă ! s-a extaziat Abi-
gail, cu ochii spre cer. 

Razele argintii ale lunii luminau o parte din 
curte. După căldura copleşitoare din timpul 
zilei, acum aerul era extrem de plăcut şi se 
simţea o briză răcoroasă, înmiresmată de par- . 
fumul trandafirilor agăţători care creşteau de-a 
lungul verandei. James şi-a aprins o ţigară 
şi a tras adânc din ea. 

— Poţi să-mi dai' şi mie una ? 1-a întrebat 
Abigail. Nu sunt fumătoare, dar din când în 
când sunt tentată să fumez câte o ţigară... 

— Desigur, cu plăcere. 
în timp ce James i-a întins pachetul, Danny 

a aprins repede un chibrit şi i-a oferit foc. 
Privirea lui Abigail s-a oprit asupra , cutiei 
de chibrituri pe care el o avea în mână. 

-r- „Diplomat-Stockholm" citi ea cu voce 
.tare. Ai fost în Suedia, Danny ? 

— Eu, nu, a răspuns acesta zâmbind. Pă-
rinţii mei au fost acolo, luna trecută. Tatăl 
meu călătoreşte mult în interes de serviciu şi 
de fiecax^e dată când merge în străinătate îmi 



aduce câte o cutie de chibrituri pentru colec-
ţia mea. 

— A, înţeleg, spuse Abigail care, pierzând 
brusc orice interes pentru Danny, s-a întors 
spre Kate. Unde mergem ? 

— Dacă n-ai nimic împotrivă, mi-ar plăcea 
să văd pentru ultima oară căluţii lui Jeremy. 

— Pentru ultima oară ? Ce vrei să spui ? 
întrebă Abigail iuţind pasul pentru a o ajun-
ge pe Kate, care mergea foarte repede. 

Absorbiţi de conversaţia lor, Danny şi 
James au rămas în urmă. 

— M-am hotărât să-i vând, spuse Kate, 
calm. 

— Ce ? Vrei să vinzi caii pentru polo ? 
— Trebuie. Până acum i-am ţinut în amin-

tirea lui Jeremy, dar nu ne mai putem per-
mite să-i întreţinem. Dealtfel, Nick a găsit un 
cumpărător din Brisbane. 

Abigail tremura uşor în rochia ei foarte de-
coltată şi-şi încrucişă braţele. , 

— Iţi mărturisesc că nu înţeleg, zise ea, 
Ce-ţi mai rămâne de la Jeremy dacă vinzi 
caii ? Ştii că ţinea la ei mai mult ca la orice 
pe lume. 

în faţa minei contrariate a lui Kate, Abigail 
se grăbi să adauge : 

— Să nu crezi că te dezaprob pentru ho-
tărârea pe care ai luat-o, din contră. în locul 
tău, aş vinde Ramsay Downs şi m-aş duce 



să-mi refac viaţa în altă parte. Trebuie să ştii 
să uiţi trecutul. 

Kate era pe punctul de a-şi pierde răbdarea. 
Cu toate acestea, făcu un ultim efort pentru 
a-şi păstra calmul. 

— Nu vând aceşti cai pentru a uita tre-
cutul, răspunse ea, ci pentru că nu am altă 
spluţie. Oricum, Jeremy şi cu mine aveam 
mult mai multe în comun decât dragostea 
pentru cai. ' 

Chiar aşa, ce avuseseră în comun ? s-a în-
trebat ea pe neaşteptate. Nu deveniseră pur 
şi simplu nişte străini unul faţă de altul ? în 
ultimele luni, Jeremy nici nu-şi mai dădea 
osteneala să vină acasă între două meciuri 
de polo, rămânând toată săptămâna la Bris-
bane, fără să-i dea nici un semn de viaţă... . 

Când a ridicat capul, privirea lui Kate s-a 
încrucişat cu privirea foarte atentă a lui Abi-
gail. De ce-o examina astfel ? O preocupa 
ceva ? Agasată, Kate reluă : 

— Iubeam amândoi aceste locuri şi voiam 
să realizăm aici o fermă modernă şi prosperă. 
Nu se pune problema să abandonez acest pro-
iect, acum că Jeremy este... acum că Jeremy 
este... 

S-a oprit brusc, cu lacrimile în ochi. 
— Spune tot, Kate, zise Abigail pe un ton 

dur. Jeremy este mort şi n-o să-1 readuci la 
viaţă încăpăţânându-te să salvezi Ramsay 
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Eowns de la faliment. Este timpul să priveşti 
spre viitor, spre viitorul tău. 

— Este exact ceea ce fac, răspunse Kate, 
întorcându-se spre ea. Dar viitorul meu este 
aici, Ia Ramsay Downs şi nu la Sydney sau 
în altă parte. Nimeni nu mă va face să renunţ 
la convingerea asta. 

Cu aceste cuvinte, deschise zăvorul uşii de 
la grajd şi intră înăuntru. Atitudinea lui Abi-
gail o-irita profund. De ce se băga unde nu-i 
fierbea oala ? încerca oare un sentiment de 
simpatie pentru ea care suferise aceleaşi de-
cepţii lângă Jeremy ? Nu, era puţin probabil, 
Dacă o îndemna să plece, o făcea doar cu uni-
cul £cop de a-i lua locul. Fără îndoială că o 
considera drept o adversară serioasă în con-
curenţa pentru Nick. 

Kate s-a apropiat de boxa lui Glory şi a 
chemat-o pe nume. Imediat, iapa a scos un mic 
nechezat de bucurie şi a venit să fie mângâ-
iată. 

— Aşa, uşurel, murmură Kate, mângâind-o 
pe nări. Fii cuminte. 

Fără să-şi dea seama, gândurile i s-au în-
dreptat diiKnou spre Nick. Nu era de mirare 
că Abigail pusese ochii pe el. Avea tot ce 
putea să-i placă unei femei : era frumos, in-
teligent, curajos şi reuşea în tot ce făcea... 

La acest gând, Kate a tresărit. Cian putea 
să se lase pradă unor asemenea reverii ? Nick 
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era un om cinic şi neîndurător şi nicidecum 
Făt-Frumos ! 

Când a ridicat capul, a observat că Abigail 
o studia de la distanţă, cu braţele încrucişate, 
în ochii ei câ ambra strălucea o licărire ciu-
dată. Totuşi, când privirile li s-au Jncruci-
şat, expresia chipului ei s-a schimbat şi i-a 
surâs lui Kate ca şi când nimic nu s-ar fi 
întâmplat. 

— Să ne întoarcem, spuse Abgail. începe 
să fie rece. 

Cele două femei au făcut drumul înapoi 
spre casă în tăcere, absorbite de gânduri. 

A doua zi, când Kate ieşi din casă, soarele 
abia apăruse la orizont. Aerul era rece şi ea 
tremura puţin. In curte era deja mare agita-
ţie. Danny şi James, împreună cu alţi lucră-
tori, strângeau caii, îi înşeuau şi apoi îi ur-
cau în camioanele care trebuiau să-i transporte 
la circa cincizeci de kilometri de acolo. Stri-
gătele lor răsunau în toată curtea, amestecân-
du-se cu nechezatul şi zgomotul potcoavelor 
care loveau pământul. Kate şi-a încheiat nastu-
rii de la vestă şi s-a îndreptat spre James care 
supraveghea unul din camioane. 

Pe neaşteptate, cu tot vacarmul, s-a auzit 
un strigăt puternic de furie. Kate recunoscu 
imediat vocea gravă a lui Nick. 
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— A scăpat Glory ! Cine a uitat să-i închidă 
boxa ? 

Când a auzit aceste cuvinte, lui Kate i-a în-
gheţat inima. Glory fusese iapa preferată a 
lui Jeremy ! Cum putea să se întâmple aşa 
ceva ?.„Era, totuşi, sigură că ieri seara verifi-
case dacă boxa era bine închisă... înnebunită, 
alergă spre Nick. 

— De cât timp a scăpat Glory ? 1-a între-
bat ea gâfâjnd. 

Nick s-a întors spre ea cu faţa înnegurată. 
— Nu ştiu. Dar au trecut nişte cai sălbatici 

pe aici pe aproape azi-noapte. Se poate să se 
fi luat după ei... 

— Cai sălbatici ? I-ai văzut ? 
— I-am auzit. Ieşisem să mă plimb... 
— Dumnezeule, este îngrozitor ! Cum am 

putea s-o găsim ? 
Ignorând întrebarea ei, Nick a strigat câ-

teva ordine oamenilor săi. 
— Tu verifică să nu fie prin vreun ţarc, 

voi ceilalţi, luaţi-o de-a lungul râului. Eu îmi 
încerc norocul spre est. Danny, Joe, Smithy, 
veniţi cu mine ! 

înainte ca ea să fi avut timp să reacţioneze, 
Nick încălecase deja calul care-i fusese în-
şeuat. Cu groază, Kate a recunoscut-o pe Eme-
raude, frumoasa ei iapă rpaibă. 

— Stai ! strigă ea furioasă. Este calul meu 
N-ai dreptul să... 
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— Vrei s-o găseşti pe Glory, sau nu ? i-a 
tăiat-o Nick. 

Trăgând de hăţuri a întors calul în loc şi 
i-a dat pinteni. 

— Haideţi ! le-a strigat el oamenilor săi. 
Imediat caii au pornit în trap, ridicând un 

asemenea nor de praf încât Kate fu apucată 
de un acces de tuse. în acelaşi moment, 1-a 
văzut pe James care încălecase un armăsar 
cenuşiu. Kate s-a repezit la el. 

— James, dă-te jos ! i-a ordonat ea cu o 
voce sugrumată. îl iau eu pe Silver ! Tu gă-

,seşte~ţi alt cal. 
James i-a aruncat o privire dezaprobatoare, 

dar s-a supus. Cu toate acestea, în timp ce-i 
întindea hăţurile a încercat s-o pună în gardă 

— Doamnă Ramsay, nu vă duceţi în cău-
tarea lui Glory. Ar putea fi periculos. 

— O cunosc pe Glory mai bine ca oricine, 
James. Dacă cineva poate s-o găsească, eu 
sunt aceea. 

Fără să mai aştepte, Kaţe s-a urcat în şa, 
a dat pinteni armăsarului şi a pornit în direc-
ţia în care o luase Nick. Acesta era deja de-
parte... Galopând nebuneşte, cu capul plecat 
pe grumazul calului, bătăile inimii i se conto-
peau cu zgomotul sec al potcoavelor pe pă-
mântul uscat. Câştiga încet, încet teren. Când 
nu mai erau decât treizeci de metri până la 
Nick şi oamenii lui, auzi un strigăt puternic : 
„Cai sălbatici" ! 



în fruntea grupului de călăreţi^ Kate îl re-
cunoscu pe Nick, care, ridicat în scări, îşi era-

v vaşa frenetic calul. în acel moment, văzu şi ea 
x caii sălbatici. Erau vreo zece şi se aflau Ia mai 

puţin de cincizeci de metri de Nick. Un cal 
roib mai mic venea în urma lor... Glory ! în-
sufleţită, Kate îşi înfipse călcâiele în burta ar-
măsarului să alerge mai repede. în câteva mi-
nute i-a ajuns din urmă pe cei trei călăreţi 
care-1 însoţeau pe Nick, după care i-a depă-
şit unul câte unul. 

în faţa ei, Nick aproape ajunsese lângă 
Glory şi se pare că încerca s-o depăşească prin 
dreapta pentru a-i schimba direcţia în care 
alerga. Cu speranţe renăscute, Kaţe s-a aplecat 
în faţă şi 1-a încurajat prin cuvinte pe Silver 
să alerge mai repede, cu ochii aţintiţi pe coa-
ma aurie a iepei. Trebuia cu orice preţ s-o 
prindă pe Glory ! Singur, Nick nu avea nici 
o şansă s-o oprească. 

Dublându-şi eforturile, reuşi să se mai. a -
propie câţiva metri. în momentul în care a 
ajuns în cele din urmă lângă iapă, Nick^s-a în-
tors spre ea. Pe chip i se citea furia. 

— Kate, ce cauţi aici? Eşti complet ne-
bună ! 

Ignorându-i reproşurile, Kate s-a apucat să 
strige cât putea de tare : 

— Glory ! Glory ! Stai cuminte ! Qpreşte-te ! -
Recunoscând vocea familiară a stăpânei ei, 

iapa îşi încetini pasul. Nick a profitat imediat 



fientrn a m liepăşi şi & <iMigat~o s-a ia la 
stâaa^a. E^selent, şh& zis Kate uşurată. Un 
mamezâ saaai târziu, tpcasfea&ă i e Mici: şi Kate, 
Glory intra în mod firesc în ritmul cailor a-
cestoxa şi se opri în cele din urmă la o sută 
demetrifflaiiâepsrte. 

ISTick a coborât imediat de pe cal şi i-a tre-
cut un lasou pe după gât Epuizată de efor-
tul pe care-1 făcuse, Kate s-a mlrgtoil turnai 
să se uite la ce face el. 

^ dând s-a -întors spre ea, cu efebul luminat 
de un surâs fermecător, au schimbat amândoi 
3) privire lungă, încărcată de emoţie* în acel 
moment, ochii im lîîck exprimau o asemenea 
Mâfideţe, încât Kate a simţit o tulburare ciu-
dată. A vrat să-i mulţumească, să-i •exprime 
recunoştinţa ei, dar în mod eu telul duâat, 
rm-i veneau cuvintele. Spre uşurarea ei, ve-
mma oelorla^i diiărepi a scoshd âm îr^uatcă-
Iracă. 

— Bravo 1 a strigat m *ochiî scânteind 
de bucurie. Aţi fost formidabili ! 

Câteva clipe, strigătele şi exdamaţiile n-au 
mai contenit în ju n i lor. După aceea, când 
emoţia s-a mai atenuat, micul grup de călăreţi, 
cu Nick în frunte, şi-a reluat drumul înapoi 
spre casă. Când în faţa lor a apărirt clădirea 
«femei, §m a tras două focuri âe puşcă în aer 
pentru a le anunţa celorlalţi că Glory fusese 
găsită. Im tia$p ce imeme se întorcea la tre-
burile lor, Joe a -dus iapa şi a toefeis-o m fbofxă. 
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— Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc, Nick, t-a 
zis Kate, coborând de pe cal. Fără tine, poate 
că n-am fi reuşit niciodată s-o mai găsim pe 
Glory. r 

Nick, care tocmai o lega pe Emeraude de 
balustrada verandei, s-a întors spre ea. 

— îmi pare extrem de rău că ţi-am luat 
calul fără să-ţi cer voie, i-a zis el, dar situa-
ţia a fost, după-cum ştii, de aşa natură încât 
n-am avut încotro. 

— O, nu-i nimic, răspunse Kate cu vocea 
sugrumată. 

— M-ai impresionat, Kate, reluă Nick, a-
runcându-i o privire admirativă. Când te-am 
văzut galopând după noi, cu părul în vânt. 
nu mi-a venit să-mi cred ochilor ! Ca o ade-
vărată amazoană... 

La aceste cuvinte, Kate se înroşi. Era con-
ştientă că ştia să călărească mai bine decât 
oricare dintre lucrătorii de la fermă, dar, ve-
nind de la Nick, complimentul i-a mers drept 
la inimă. 

— Oricum, tot nu-mi explic cum a putut 
să scape Glory, i-a zis ea, brusc serioasă. Când 

r am ieşit din grajd ieri seară, am verificat dacă 
boxa era bine închisă. 

Kate şi-a încruntat sprâncenele. 
— Ai ieşit aseară, din câte am înţeles... 

ri-ai remarcat nimic ? 
— Nu, nimic. De fapt, n-̂ tm luat-o în di-

recţia grajdului, răspunse Nick. 
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Ei i s-a părut că vocea lui era lipsită de 
convingere. îi spunea oare adevărul ? 

— De ce ai ieşit ? Ai auzit ceva ? 
. Nick păru că ezită. 

— în realitate, lui Abigail nu-i era somn 
şi ne-am dus să ne plimbăm... în timp ce ne 
plimbam am auzit caii sălbatici. Erau destul 
de departe. Nu mi-a trecut prin cap să veri-
fic dacă grajdul era închis. 

Kate a remarcat că Nick îi evita privirea. 
De ce se simţea vinovat ? Pentru că nu veri-
ficase uşile de la grajd sau că-i făcuse curte 
lui Abigail ? / • 

— îmi închipui că aveai altceva de făcut, 
i-a replicat ea destul de sec. 

Fără să îndrăznească să-şi mărturisească, 
ea ardea de dorinţa de a şti ce se petrecuse 
după aceea. îl însoţise Abigail pe Nick până 
în camera lui ? Brusc, a cuprins-o o presim-
ţire sumbră/ Dacă complotaseră împreună, 
toată istoria asta pentru a-i da ocazia lui Nick 
să-i câştige încrederea ? Sperau oare că după 
aceea ea îi va încredinţa Ramsay Downs lui 
Nick cu ochii închişi ? ^ 

Din ceea ce ştia despre Nick, acesta era 
perfect capabil să conceapă un asemenea plan. 
Dealtfel, poate că Abigail era complicea lui 
Era totuşi sigură de un singur lucru : petre-
cuseră seara împreună. Toată seara ? La acest 
gând, Kate simţi cum o cuprinde o furie rece. 
Tocmai se pregătea să-1 întrebe pe Nick la ce 
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oră se întorsese de la plimbare, când Abigail. 
ieşi din casă, radioasă şi elegantă, într-o bluză 
frumoasă de bumbac şi nişte pantaloni de in. 
Văzând-o, Kate şi-a dat imediat seama cât de 
neglijentă era ţinuta ei : părul i se ciufulise, 
era roşie ca para la faţă şi blugii ei erau plini 
de praf. 

— Bravo, Nick ! exclamă Abigail, fără s-o 
bage în seamă pe Kate. Am aflat deja isprava 
ta. Dacă nu erai tu, am fi pierdut-o pe Glory. 

Nick n-a dat atenţie complimentului, dar 
o undă de tandreţe i-a apărut în priviri când 
s-a uitat la Abigail. ^ 

—• Ar trebui să te întorci la Doongara îna-
inte de a se face prea cald, a sfătuit-o el. 

Vocea lui căpătase o intonaţie plăcută şi 
Kate şi-a muşcat buzele în timp ce se apu-
case să-i scoată şaua lui Silver, fără să ros-
tească un cuvânt. 

— Trebuie să plec, reluă Nick. 
Kate a înţeles că i se adresa ei, dar s-a fă-

cut că era absorbită de ceea ce făcea. 
— Mă întorc la prânz să fac plinul la avion, 

continuă e l Vrei să-i spui Minyei să-mi pre-
gătească un sandviş, Kate ? 

— E în regulă, răspunse ea, fără să ridice 
capul. 

— Mulţumesc. O să fim ocupaţi cu strân-
gerea animalelor până seara târziu... Nu mă 
aşteptaţi la cină. 
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—• La revedere, Nick, zise Abigail. Pe cu-
rând, sper. 

întrucât el s-a aplecat spre ea pentru a o 
sărata pe oteraE, Kate a întors capul, Jignită/ 

îndată ce Nick a plecat, Abigail s-a întors 
spre Kate repede. 

— Mă duc să-mi iau lucrurile şi plec. Mul-
ţumesc pentru ospitalitate, Kate. Când vii să 
ne faci o vizită la Doongam ? 

Fără să mai aştepte vreun răspuns, Abigail 
s-ă grăbit să intre în casă. 

„Bine că am scăpat şi de tine l" îşi spuse 
Kate în sinea ei, exasperată de comportarea 
lui Abigail. Dacă Nick voia s-o revadă, să 

• facă bine să s& ducă după ea la Doongara. Şi, 
dacă o iubea, să rămână cu ea acolo ! 
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CAPITOLUL VI 

Soarele era.un disc roşu pe linia orizontu-
lui, când Kate a auzit zgomotul avionului lui 
Nick, ce se învârtea deasupra clădirii fermei. 
Nerăbdătoare să afle cum mersese strângerea 
cirezilor, s-a urcat în jeep şi a plecat în în-
tâmpinarea lui. Puţin mai devreme primise 
vizita crescătorului de cai interesat să cum-
pere caii de polo. Afacerea se încheiase ra-
pid. Caii trebuiau transportaţi în camioane 
până la Brisbane peste câteva zile. 

Kate şi-a dat seama că se grăbea să-i îm-
părtăşească această veste lui Nick. îngrozită, 
a înţeles, de asemenea, că Nick îi lipsise în 
toată ziua aceea. Şocată de această descope-
rire, a încercat să-şi pună ordine în gânduri. 
Dar nu se poate, este absurd ! Nick nu-i.lip-
sise deloc. Era pur şi simplu îngrijorată. în 
definitiv, când se desfăşura strângerea vite-
lor aveau loc uneori accidente... 

Kate oftă adânc. Ce rost avea să Se mai 
frământe atât ? Oricum, era evident că Nick 
nu va încerca s-o seducă. Totuşi, ştia foarte 
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Urie ce gândea ea despre el şi fără îndoială 
că nu dorea să fie confruntat cu ceea ce fă-
cuse în trecut. Şi, pe de altă parte, dacă avea 
chef să-şi pună în valoare talentele de sedu-
cător, o putea face foarte bine cu Abigail... 
, Când ea ajunse la capătul pistei, Nick toc-
mai coborâse din avion. Abia a ieşit şi Kate 
din jeep că el a şi fost'lângă ea şi i-a cerut 
cheile maşinii. 

— Condoc eu, i-a spus el £ără alte comen-
tarii. Să mergem, să nu pierdem timpul. 

— Ce -s-a întâmplat ? 1-a întrebat Kate, 
alarmată de aerul lui sumbru. 

A avut exaci timp să se urce pe locul de 
lângă Nick, înainte ca 'acesta să demareze. în 
loc s-o la însă spre casă, a luat~o în viteză spre 
ocolul cel mai mare. 

— Ceva nu-i în regulă acolo, i-a explicat 
el. Am văzut din avion mai mulţi viţei abia 
târându-;se pe picioare, ca şi cum ar fi fost 
bolnavi. 

Kate îşi încruntă sprâncenele. 
— Trebuia să mă duc după-amiază aeoto, 

i-a zis ea, dar n-am mai avut timp.. A veaai't 
cumpărătorul nostru de la Brisb&ne şi„. 

Nick a frânat forase şi Kate n-a mai apu-
cat să termine. 

— Discutăm despre asta mai fcâmui, i-a 
spus Nick pe un ton rece. Vrei să deschizi 
ptfatla ? 
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Kate a făcut ce i ^ spus, fără să scoată 
un-cuvânt. După ce maşinala intrat, a închis 
la loc poarta şi şi-a reluat locul lângă Nick. 

După câteva clipe s-au oprit în faţa adăpă-
toarei. Brusc, Kate a lăsat să-i scape un ţipat 
de mânie. Doi viţei mici zăceau culcaţi pe 
spate. Lângă ei, mama lor mugea neputin-
cioasă. 

Nick a oprit motorul şi s-a' repezit spre 
viţei. Odată ajuns la ei, şi-a reţinut o înjură-
tură. 

— Se pare că sunt otrăviţi cu stricninăJ 
exclamă el. Trebuie să le spălăm stomacul 
Du-te la maşină şi cheamă-1 pe Joe prin sta-
ţia radio. Spune-i să ne aducă imediat apă şi 
sare. 

Cu un mod în gât, Kate s-a 'dus la maşină 
şi a deschis staţia. Cu vocea tremurândă, i-a 
repetat lui Joe mesajul cât mai clar posibil şi 
s-a întors la Nick. , 
' — Cum naiba au putut înghiţi stricnina ? 

Fără să-i răspundă, Nick s-a dus până la 
adăpătoare. 

— Adăpătoarea... ? murmură Kate, mirată. 
Nick băgă un deget în apă şi apoi îl duse 

ia gură. 
— Ptiu ! Este amară... 
Kate a simţit cum i se strânge inima. 
— Vrei să spui eă... 
Nick a terminat fraza în loeufî ei : 



— Cineva & pus stricnină în adăpătoare, 
zise el. Cantitatea este suficientă pentru a pu-
ne în pericol un viţel. 

O licărire de furie scânteia în ochii lui sum-
bri. 

— Ce brute ! Dar nu te îngrijora, Kate. 
Voi face tot ce pot pentru a salva aceste biete 
animale. între timp, vrei să ai grijă ca restul 
cirezii să nu se apropie de adăpătoare ? Mai 
târziu o să ducem toate animalele în alt ocol. 

— O, Nick ! exclamă Kate, apropiindu-se 
^ el. Dacă nu erai tu, riscam să pierdem toţi 
viţeii nou-năseuţi... 

în elanul ei. îl apucase de braţ şiJl strângea 
cu forţă. 

— Nu-ţi face probleme, Kate, spuse Nick 
cu o voce liniştitoare. O să fie totul bine. Uite 
că a venit şi Joe. 

Privirile lor s-au îpdreptat spre camioneta 
care traversa ocolul bălăbănindu-se. Kate i-a 
dat îndată drumul lui Nick. 

— Doamne, murmură ea, cu lacrimi în ochi, 
ajută-mă să salvăm viţeii aceştia ! 

• * 

Când Nick şi Kate s-au întors la fermă, 
erau complet epuizaţi. Le trebuiseră- mai biw 
de două ore ca să îngrijească viţeii şi să trans-
fere vitele în alt ocol. în timp ce se odihneau 
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şi mâncau pe verandă, Nick i-a spus lui Kate 
că strângerea vitelor se desfăşiyrase fără cel 
mai mic incident. După aceea, Nick s-a inte-
resat despre ce stabilise Kate cu cumpărătorul 
cailor şi ea i-a relatat tot ce făcuse. Nick s-a 
arătat satisfăcut de informaţiile pe care i le-a 
dat. Când au ajuns la cafea, conversaţia a 
revenit, la nenorocirea care tocmai avusese loc 
în ocolul mare. 

— Oare cine a putut să toarne stricnină 
în adăpătoare ? a întrebat foarte surprinsă şi 
nedumerită Kate. 

Nick s-a uitat câteva momente la ceaşca lui 
de cafea, fără să zică nimic. în cele din urmă, 
s-a hotărât să vorbească : 

Cineva îţi poartă pică. pentru vreun mo-
tiv oarecare ? De exemplu, fostul tău admi-
nistrator ? 

— Leif ? 
Kate clătină din cap cu vehemenţă. Ideea 

i se părea complet absurdă. Leif era prea im-
pulsiv pentru a premedita o asemenea răzbu-
nare. ) 

— Nu, nu cred. Din câte am aflat, a găsit 
de lucru la Longreach. 

Nick ridică din umeri. 
— Nu este atât de departe de aici. Ar fi 

putut veni în timpul nopţii. Oricum, nu putem 
dovedi nimic. însă întâmplarea asta s-ar fi 
putut sfârşi mai rău. Dar cei doi viţei au fost 
salvaţi şi restul cirezii cruţat. 



Kate rămase pe gânduri, în timp ce Nick 
discuta de una, de alta cu Joe. O frământa 
mai ales o chestiune. în mai puţin de patru-
zeci şi opt de ore, Nick o scosese din încurcă-
tură de două ori. Şi, în ambele cazuri, e l fu-
sese acela care dăduse alarma... Nu era ciu-
dat? A cuprins-o brusc o bănuială. Dacă pu-
sese la cale o asemenea stratagemă pentru a-şi 
atinge scopurile ? Ar fi putut foarte bine să 
deschidă boxa lui Glory în timpul nopţii şi, 
după aceea, la ora prânzului, să se ducă până 
la ocol şi să otrăvească apa din adăpătoare.... 
Toţi lucrătorii fiind ocupaţi cu strângerea vi-
telor, ar fi putut acţiona fără să-l vadă ni-
meni. Dar de ce să însceneze asemenea lu-
eruri ? Pentru a avea apoi ocazia să facă pe 
eroul ? 

Tot gândindu-se, i-a trecut o idee prin cap. 
Poate că Nick intenţiona s-o sperie, făcând-o 
să creadă că cineva îi voia răul şi s-o oblige 
să părăsească Ramsay Downs cât mai repede 
posibil. Dar, pe de altă parte, Nick făcuse tot 
ce-i stătuse în putere pentru a salva viţeii... 
Cum să-ţi închipui că tot el încercase să-i o-
trăvească ? Numai uri monstru ar fi putut 
acţiona astfel ! Şi Nick nu era totuşi un mon-
stru. 

Brusc, pe Kate a cuprins-o o mare obosea-
lă. încercările acelei zile o epuizaseră complet. 
Nu-şi dorea decât .să doarmă, să uite toate 
grijile până a doua zi... După o noapte bună 



de somn îşi va redobândi toată luciditatea şi 
va putea să se gândească cu obiectivitate la 
problema care-o frământa. 

— Sunt obosită, spuse ea. Cred că mă duc 
să mă culc. 

Rostind aceste cuvinte, Kate şi-a dat seama 
că Joe plecâse din cameră. în momentul când 
s-a ridicat i-a venit ameţeală şi a văzut negru 
în faţa ochilor. Brusc i-a apărut chipul lui 
Jeremy, pe care erau întipărite durerea şi tris-
teţea. Ochii lui dojenitori păreau să spună : 
„Kate, cum poţi să crezi că două incidente 
petrecute în aceeaşi zi" se datorează pur şi 
simplu hazardului ? Cineva vrea să te oblige 
să pleci, cineva care te detestă la fel de mult 
cum m-a detestat şi pe mine. Şi cine altul 
decât fratele meu ar fi capabil de asemenea 
fapte ?" 

Kate a clipit din ochi, ca şi când ar fi vrut 
să-şi şteargă din minte această imagine. Corpul. 
ei îngheţase. 

— Scuză-mă, Nick, zise ea. Trebuie să... 
Cuvintele i-au* murit pe buze. La capătul 

puterilor, a încercat să facă un pas spre uşă 
când, pe neaşteptate, totul s-a învârtit în ju-
rul ei... 

Când şi-a revenit, nu ştia cât timp trecuse. 
Aplecat deasupra ei, Nick o privea cu îngri-
jorare. 

— Ce... 
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— Totul este bine. Ai avut o uşoară indis-
poziţie. 

Vocea lui Nick era caldă, liniştitoare. Des-
chizând din nou ochii, Kate a descoperit cu 
stupoare că o ţinea în braţe. 

— Nu-ţi fie teamă, reluă el. Orice s-ar în-
tâmpla, voi fi aici ca să te protejez." 

Era posibil ? Kate 1-a chestionat din priviri, 
întrebându-se ce era sincer din cuvintele lui. 
Dar s-a pierdut apoi în contemplarea ochilor 
lui negri, misterioşi... Animată de un impuls 
neaşteptat, şi-a pus capul pe umărul lui. Ime-
diat s-a simţit cuprinsă de o stare plăcută. 
O căldură agreabilă îi toropea corpul, i se 
infiltra în vine, îi paraliza voinţa... 

Kate gemu uşor. Cât de mult i-ar fi plăcut 
să stea astfel ghemuită în braţele lui Nick, la 
adăpost de orice pericol ! Se simţea atât de 
bine... I se părea că nu i se putea întâmpla 
nimic atâta timp cât el o ţinea în bra-
ţe. Dar nu asta voia el ? Ca ea să-i acorde 
o încredere' oarbă, nelimitată ? Chiar dacă-1 
trăda pe Jeremy... şi se trăda pe ea însăşi ! 

Kate şi-a muşcat buzele pentru a-şi reţine 
un suspin. Era într-o asemenea stare de ner-
vozitate, încât, dacă ar mai fi stat un minut 
în plus, ar fi izbucnit în lacrimi. Adunându-şi 
puţinele forţe pe care. le mai avea, se smulse 
din braţele lui Nick şi alergă spre uşă. 

— • Kate î strigă Nick în spatele ei. 



Dar Kate nu 1-a mai auzit. Ieşise deja pe 
uşă şi fugea spre camera ei, cu obrajii scăl-
daţi în lacrimi. 

• * 

A doua zi de dimineaţă când s-a trezit, 
după o noapte bună de somn, Kate uitase 
complet frământările ei de cu o zi în urmă. 
O dată cu trecerea timpului, suspiciunile în 
privinţa lui Nick i se păreau cu totul ridicole. 
Cum putuse să creadă, chiar şi pentru o clipă, 
că el fusese capabil să otrăvească vitele pen-
tru a-şi satisface ambiţiile ? Nu-i dovedise el 
de nenumărate ori cât de mult se preocupa de 
bunăstarea fermei ? 

Nu, dacă cineva otrăvise apa din adăpă-
toare, atunci trebuia să fie vreun străin în 
trecere pe acolo, invidios pe prosperitatea 
aparentă a fermei, sau totuşi Leif Clancy, aşa 
cum sugerase Nick. Oricum, ce importanţă 
avea ? N-ar putea niciodată să dovedească ni-
mic. Trebuia să tragă învăţămintele de rigoare 
din aceste incidente şi să-şi întărească vigi-
lenţa. 

Dornică să-i arate lui Nick că-şi revenise. 
Kate s-a dus după el pe verandă şi a început 
să discute cu el pe un ton vesel. Apoi, deoarece 
Nick se pregătea să plece, s-a oferit săJi con-
ducă până la avion. Trebuia să se întâlnească 



cu cinci lucrători ai fermei în partea de sud 
a proprietăţii pentru a încheia strângerea vi-
telor. 

După ce avionul a decolat, Kate a mai ră-
mas câteva momente urmărindu-1 eu privirea. 
Cele câteva cuvinte pe care le schimbaseră cu 
puţin înainte o făceau încă să-i bată inima 
puternic. 

— Ai grijă de tine, Kate. îmi promiţi ? îi 
recomandase el. 

— Da, promit. 
Nick o privise atunci cu o asemenea duio-

şie încât.ea simţise că se topeşte. 
A oftat şi s-a întors; la maşină. De 

ce nu putea Nick să fie altcineva, un văr în-
depărtat al lui Jeremy sau fratele lui Abigail, 
de exemplu ? Dar îşi reveni imediat. Era ab-
surd să, facă un asemenea gen de supoziţii ! 
Nick nu era nici înger, nici demon, ei un 
Ramsay, fratele lui Jeremy. Orice s-ar în-
tâmpla, ea nu putea să schimbe nimic în a-
ceastă privinţă. 

* 

- * * 

La prânz, Nick s-a întors la fermă ca să se 
aprovizioneze cu benzină. Kate a profitat de 
acest lucru pentru a-i aduce nişte sandvişuri, 
pe care i le pregătise în med special în cursul 
dimineţii. Dacă era să se încreadă în privirea 
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pe care i-a adresat-o, Nick a fost mişcat de 
atenţia ei. 

— Totul este în ordine ? s-a interesat el 
intre două înghiţituri de bere. 

Kate a încuviinţat, înroşindu-se uşor sub 
privire^ lui pătrunzătoare. 

— Foarte bine. în ceea ce mă priveşte, cred 
că terminăm cu strângerea vitelor în câteva 
ore. Cu puţin noroc, sper să mă întorc înainte 
de a izbucni furtuna. A ridicat ochii spre ce-
rul care se întuneca puţin câte puţin. Cred 
că vine un adevărat uragan, remarcă el. 

— Fii prudent, Nick ! 
El i-a adresat un zâmbet binevoitor. 
— îţi promit. Şi tu, fii prudentă. Mă în-

torc repede. Pe curând. 
în momentul când a închis portiera avionu-

lui, Nick i-a făcut un semn cu mâna. Kate i-a 
răspuns^u un surâs puţin forţat. „Numai să 
nu izbucnească furtuna prea devreme", şi-a 
zis ea, cuprinsă de o nelinişte neaşteptată. 

După câteva ore, Kate s-a instalat pe ve-
randă sub pretextul că citeşte. în realitate, 
pândea cu îngrijorare întoarcerea lui Nick. 
Furtuna încă nu izbucnise, dar se simţea o căl-
dură umedă înăbuşitoare şi atmosfera era în-
cărcată de electricitate. în cele din urmă, a 
perceput bâzâitul familiar al avionului. Fără 
să mai aştepte, s-a urcat în jeep şi a pornit 
spre pistă. Când ajunse, avionul tocmai ate-
riza. Kate a coborât din maşină şi s-a dus în 



întâmpinarea lui Nick, care cobora zâmbind 
din avion. 

— S-a desfăşurat bine strângerea vitelor ? 
1-a întrebat ea. 

— Absolut perfect. Toţi oamenii se întorc 
la fermă mâine. 

Urcându-se în maşină, Kate făcu o grimasă 
în momentul în care se apfleca să intre. 

— Ce s-a întâmplat ? a întrebat-o Nick. 
— Nu-i nimic. Trebuie să fi făcut o mişcare 

greşită mai devreme, când 1-atn ajutat pe 
Danny să încarce nişte scânduri. 

Nick îşi încruntă sprâncenele. 
— N-ar trebui să faci asemenea muncă de 

bărbat, Kate. 
— Nu-ţi face griji pentru mine, îi răspunse 

ea pe un ton indiferent. Fac o baie caldă şi-mi 
trece. 
* Când ajunseră acasă, masa era deja pusă 
în salon şi cina gata pentru a fi servită. S-au 
aşezat la masă şi au mâncat felurile delicioase 
pregătite de Minya, au vorbit în linişte despre 
ziua care tocmai se încheiase, despre însem-
narea vitelor care urma să aibă loc începând 
de a doua zi, şi despre unele amenajări pe 
care Nick voia să le realizeze în următoarele 
zile. 

Când Minya a venit să strângă masa, Kate 
s-a ridicat. 

— Nu beţi cafea, doamnă Ramsay ? a în-
trebat-o politicos bucătăreasă. 
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— Nu, mulţumesc, Minya. Mă duc să fac 
o baie, dar domnul Ramsay sunt sigură că 
.bea. 

Kate s-a întors spre Nick. 
— De fapt, de ce n-aţi bea cafeaua împre-

ună ? 
— Excelentă idee, aprobă Nick, care " s-a 

ridicat şi el. Adu cafeaua pe verandă, Minya. 
După aceea mă duc să lucrez la computer. 

Chipul bucătăresei s-a luminat. 
— Imediat, domnule Ramsay. 
Minya s-a îndepărtat cu tava, cu mersul 

dintr-odată mai uşor. Kate se pregătea să iasă 
după ea, când Nick a apucat-o de braţ. 

— Stai puţin, Kate ! i-a zis el cu o voce 
puţin voalată. 

Kate s-a întors şi a simţit un fior prelung 
prin tot corpul. Nick se uita la ea cu o lică-
rire ciudată în ochi. 

— Poftim ? murmură ea din vârful buze-
lor. 

Ar fi trebuit sâ fugă, dar era incapabilă şi.* 
de cel mai mic gest. 

— Unde te doare exact ? a întrebat-o el, 
privind-o în continuare cu intensitate. 

— Aici, i-a arătat Kate, tremurându-i vo-
cea. 

Când degetele lui Nick i-au atins ceafa, a 
tresărit. 

— Destinde-te, i-a spus el cu o voce foarte 
calmă. Dacă te doare, te rog să-mi spui. 
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A început s-o maseze uşor în locul pe care-I 
arătase ea şi câteva clipe, Kate a simţit nişte 
furnicături plăcute gâdilându-i ceafa. 

— Ce bine este, murmură ea. 
— Nu spune nimic. Relaxează-te numai. 
Kate nu avea ^ nimic împotrivă. A închis 

ochii pentru a se concentra asupra senzaţiilor 
pe care le trezeau în ea mângâierile lui Nick. 
în afară de masajul plăcut pe care i-1 făcea, 
îi simţea şi respiraţia caldă pe ceafă, mirosul 
înţepător al apei de colonie, corpul său îl a-
tingea din când în când pe al ei... Pe neaştep-
tate, lîate fu cuprinsă de o dorinţă irezistibilă 
de a se lipi de trupul lui viril. 

Nu mai simţise niciodată în viaţa ei senza-
ţiile atât de îmbătătoare... Cu Jeremy, fusese 
întotdeauna atât de diferit J Soţul ei era mult 
prea nerăbdător, mult prea grăbit să-şi satis-
facă cât mai repede dorinţa imperioasă, ca să 
se mai preocupe de preludiile dragostei... în 
timp ce Nick... 

Electrizată de contactul cu degetele lui, 
Kate scoase un mic geamăt de plăcere. O, cât 
şi-ar fi dorit să nu se mai sfârşească niciodată 
această fericire pură ! Şi când'Nick a apucat-o 
cu delicateţe de umeri şi a întors-o spre el. 
n-a încercat câtuşi de puţin să-i reziste. Eî 
a strâns-o Ia piept şi s-a aplecat spre ea pen-
tru a o săruta. Buzele li s-au întâlnit avide, 
arzătoare şi s-au contopit Intr-un acord per-
fect. Zăpăcită de sărutările pasionate ale lur 
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Nick:, pierdută într-un vis minunat, Kate abia 
a auzit telefonul sunând în camera vecină. 
Când însă Minya a început s-o strige de din-
colo de uşa întredeschisă, a tresărit. 

— Doamna ! Doamnă ! insista Minya .cu 
vocea ei răguşită. 

Kate s-a desprins cu regret de Nick. 
Ce este, Minya ? a întrebat-o cu o voce 

ezitantă. 1 

— Vă caută doamna Abigail Stanton, spu-
se Minya. 

Acest nume avu un efect imediat asupra lui 
Kate. într-o străfulgerare, şi-a dat seama de 
toată absurditatea situaţiei. Cum putea să se 
arunce în braţele cumnatului ei când acesta 
îi făcea curte lui Abigail ? 

— Mulţumesc, Minya. Spune-i că vin ime-
diat. 

Evitând să se uite în ochii lui Nick, Kate 
intră în bibliotecă. Cu o figură impasibilă, 
Minya i-a dat receptorul şi a plecat imediat. 
Brusc, Kate s-a întrebat dacă bucătăreasa ghi-
cise ce se petrecuse între ea şi Nick. Dar cum 
să ştie ? Dacă aceasta era situaţia, Minya s-ar 
păzi bine ca să nu-şi dezvăluie sentimentele 
Oftând, Kate răspunse la telefon. 

— Alo ? Bună, Abigail 
— Bună, Kate ! exclamă Abigail pe un ton 

vesel. Cum s-a desfăşurat strângerea vitelor ? 
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— Bine. Oamenii se întorc mâine la fermă. 
— Şi Nick ce face ? 
Auzind-o pronunţându-i numele, Kate a sim-

ţit cum i sê  accelerează bătăile inimii. Abi-
gail nu renunţase, deci, la manevrele ei de se-
ducţie ! Kate s-a forţat să-şi disimuleze re-
sentimentele şi a răspuns pe un ton calm : 

— S-a întors deja. Vrei să ţi-1 dau la te-
lefon ? 

•— Nu încă. De fapt, am telefonat ca să vă 
invit pe amândoi la Doongara. Organizăm o 
petrecere în aer liber duminica viitoare, pen-
tru a sărbători un mare eveniment. 

— Adevărat? 
Să fie vorba de divorţul ei ? Fireşte, avea 

chef să sărbătorească vestea cea fericită cu 
Nick, noul ales al inimii ei... • 

— Kâte ? a reluat Abigail. Mă asculţi ? 
— Da, scuză-mă. Eram pe punctul de a mă 

gândi la altceva. 
— Este vorba de logodna fratelui meu 

Teddy, continuă Abigail. Nici măcar n-o cu-
noaştem pe prietena lui. A întâlnit-o acum o 
lună. Dar, se pare că s-a îndrăgostit lulea. Au 
hotărât să se căsătorească în câteva luni. 

— Este minunat. 
— Nu-i aşa ? întrebă Abigail fără cine ştie . 

ce entuziasm. îţi mărturisesc ;că am rămas 
complet surprinsă. Pentru mine, Teddy este 
încă un copil... Nici prin minte nu-mi trecea 
că se va căsători aşa de repede. 



Kate a auzit-o oftând la celălalt capăt al fi-
rului. 

— Se vor stabili la Doongara ? întrebă ea. 
-— Da. După ce se căsătoresc, părinţii mei 

au în vedere să se retragă pe coasta de est şi 
să~i lase Doongara... vr*eau să spun să ne lase 
Doongara. Rămân şi eu aici, bineînţeles. 

— înţeleg. 
Era clar că Abigail era departe de a fi încân-

tată de ideea de a împărţi domeniul cu fratele ei 
şi soţia acestuia. Fără îndoială, convieţuirea lor 
nu va fi de durată. într-o bună zi, Abigail va 
pleca trântind din nou uşa după ea. Dar#unde 
avea să se ducă ? La cine ? Poate la -Nick ? La 
acest gând. Kate simţi imediat un ghimpe de 
gelozie. 

— Contăm, deci, pe voi duminica viitoare. 
Vrei să-i inviţi pe Danny şi pe James din par-
tea mea ? îmi va face plăcere să-i revăd. 

Kate răspunse fără prea mare entuziasm : 
— Eşti foarte amabilă, Abigail. Sunt sigură 

că vor fi încântaţi. Ţi-1 dau pe Nick, acum. La 
revedere şi îţi mulţumesc încă o dată pentru-
invitaţie. 

Văzând-o pe Minya'care trecea pe culoar, 
îi făcu semn să se apropie. 

— Du-te şi spune-i domnului Ramsay că 
Abigail Stanton doreşte să vorbească cu el, 
zise ea. 
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CAPITOLUL VII 

— Te mai doare ? a întrebat-o Nick pe 
Kate a doua zi dimineaţa, când aceasta a apă-
rut pe verandă. 

—- Mult mai puţin, ră&punse ea pe un ton 
sec. Apoi, ridicând ochii spre cer, adăugă : 
Avem mare noroc. Am scăpat de furtună. 

— Oamenii vor fi mulţumiţi. Nu-i nici o 
plăcere să umbli prin mocirlă. 

O licărire batjocoritoare apăru în ochii lui 
negri. Lui Kate îi era ciudă pe el. îşi dădea 
seama, desigur, că ea nu voia să abordeze un 
subiect prea personal... 

— Mă duc până la grajduri să verific dacă 
totul este în regulă, reluă ea. Ai putea după 
aceea să bagi vitele în ocolul mare. Apa din 
adăpătoare a fost schimbată. 

Brusc, chipul lui Kate s-a întunecat. 
— Ştii, tocmai m-am gândit la ceva... Dacă 

a vărsat iar cineva otravă în apă între timp ? 
Eu am pus să fie schimbată apa aseară. 

— Bine, atunci propun să trecem pe acolo 
înainte de a băga vitele în ocol. Cu cât eşti 
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mai precaut, cu atât mai bine. 
—- în acest caz, să ne grăbim. în scurt timp 

trebuie să se întoarcă oamenii la fermă. 
Tocmai când se pregăteau să plece, au apă-

rut Danny şi James. Aveau un aer sumbru. 
— Cineva a turnat ciment mtr-una din-fân-

tânile arteziene, le-a spus James. 
Când a au^it, Kate s-a făcut lividă. încă un 

act criminal! Cât avea să mai dureze acest 
coşmar ? Nick trebuie să-şi fi dat seama de 
confuzia ei, pentru că, atunci când i s-a adre-
sat, vocea lui era surprinzător de blândă. 

— Dă-mi voie să-mă ocup eu de problema 
asta, Kate. îţi garantez că o voi rezolva repede.-

— Cefai de gând să faci ? 
— Trebuie să fie cu siguranţă urmă de. 

pneuri pe lângă fântână, un indiciu oarecare, 
care să. ne ducă la autorul acestei fapte repro-
babile. O să mă duc imediat acolo. Ai încre-
dere în mine. 

Kate lăsă ochii în jos. O dată în plus, Nick 
îi prelua problemele. Dar hotărârea cu care 
se angajase să afle ce se întâmplase nu ascun-
dea oare ceva ? Dacă era cumva autorul aces-
tor fapte mârşave, nu-i dădea ea ocazia să în-
depărteze indiciile care eventual l-ar fi de-
mascat ? 

Când Nick s-a întors, toată lumea luase deja 
masa de prânz. Numai Kate mai întârzia încă 
pe verandă. îndată ce-1 văzu îi ieşi în întâm-
pinare. • 



' — Ai descoperit ceva ? 
Bl clătină descurajat din cap. 
— Din păcate, nu. Ploaia a şters orice urmă 

posibilă de pneuri. 
Acesta să fie oaî e adevărul ? Este drept că 

plouase torenţial, cu puţin timp mai devreme, 
pe când el era plecat, dar plouase oare şi aco-
lo ? Kate s-a uitat în altă parte, pradă unei 
incertitudini profunde. 

Când Nick a mângâiat-o uşor pe păr, a să-
rit ca arsă în sus. 

— întâmplările astea misterioase te-au tul-
burat, nu ? a întrebat-o el cu vocea lui fru-
moasă, gravă. 

Kate ridică ochii spre el, profund neliniştită. 
—• De ce nu te întorci la tine acasă până 

se va termina totul, Kate ? 
— Aici sunt la mine ac$să, i-a replicat ea 

pe un ton sec. 
— Voiam să spun la Sydney, la familia ta. 

sau la nişte prieteni, eventual. între timp eu 
m-aş ocupa de rezolvarea problemei care ne 
preocupă. Toate întâmplările astea care s-au 
petrecut în ultimul timp mă pun pe gânduri; 
La început Glory, apoi otrăvirea adăpătoarei 
şi, în fine? înfundarea fântânii arteziene... cine 
ştie ce ne mai poate aduce ziua de mâine ? Nu 
vreau să ţi se întâmple ceva rău, Kate. 

Kate i-a aruncat o privire încărcată de du-
rere. Se simţea pierdută. Dacă Nick voia s-o 
îndepărteze de Ramsay Downs, pentru a avea 
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mâna liberă, procedase într-adevăr perfect... 
Şi totuşi, părea sincer. Spera el cumva că 
odată ce ea se va afla la Sydney, nu va mai 
dori să se întoarcă ? 

O licărire de sfidare apăru în ochii lui Kate. 
— Rămân, rosti ea pe un ton ce nu admi-

tea replică. Şi am ferma intenţie să descopăr 
cine este persoana care a făcut atâtea ticăloşii. 

Cu toate acestea, era departe de a avea si-
guranţa de sine pe care tocmai o afişase. Poate 
că Nick avea dreptate. Era în mare pericol, 
pentru că răufăcătorul nu se va opri numai la 
atât... 

— Aici sunt îa mine acasă, repetă ea cu 
încăpăţânare. Nimeni nu mă va determina să 
părăsesc această casă vreodată. 

Chipul lui Nick s~a întunecat. 
— Cum vrei, i-a spus el cu o voce slabă 

Dar permite-mi să-ţi dau un sfat : ieşi cât mai 
puţin din casă. Şi, când eşti obligată s-o faci, 
ai grijă să fii însoţită de cineva în care ai în-
credere. Ne-am înţeles ? 

A fixat-o cu o privire îngrijorată, sperând 
să audă o vorbă de aprobare. în loc de asta, 
Kate îşi ridică faţa semeţ, cu un aer provo-
cator. 

— S-ar zice că încerci să mă sperii ! 
— Nu, absolut deloc, răspunse Nick cu un 

ae: grav. Dar, atâta timp cât n-am elucidat 
cele întâmplate, este mai bine să ne luăm toate 
măsurile de precauţie. 



S~a uitat la ea cu un aer visător şi a conti-
nuat pe un ton mai vesel: 

— Să încercăm să uităm toate astea până 
mâine. Vino să bem o cafea, i-a sugerat el 
îndreptându-se spre casă. 

Să uite ? Asta ar fi dorit şi ea. Dacă ar fi 
putut încă să creadă în nevinovăţia lui Nick ! 

A sosit duminica. Soarele luminos îşi răs-
pândea razele arzătoare peste întinderile ne-
mărginite de brusă. Kate se sculase de dimi-
neaţă pentru că avea de terminat nişte lucrări 
de contabilitate înainte de a începe să se pre-
gătească pentru petrecerea de la familia Stan-
ton. Se gândise să-şi aranjeze părul şi să-şi a-
leagă cu grijă rochia. Cu atât mai mult cu cât 
nu se duceau în fiecare zi la petreceri. De fapt, 
nici nu-şi mai aducea aminte de când fusese 
ultima oară... De asemenea, îi făcea o plăcere 
deosebită perspectiva de a îmbrăca o rochie 
frumoasă şi să consacre o oră sau două unor 
frivolităţi femeieşti. 

Când s-a dus pe verandă ca să se întâlneas-
că cu Nick, acesta a scos un fluierat admirativ. 

— Eşti superbă, Kate 1 De ce umbli mereu 
numai în pantaloni ? Este păcat să ascunzi 
nişte picioare atât de frumoase. 

Kate simţi cum i se înroşesc obrajii şi se 
uită în altă parte pentru a-şi ascunde emoţia. 

* 
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î a cele din urmă îmbrăcase o rochie de mu-
selină de mătase albastră cu buline albe, a 
cărei fustă evazată se oprea deasupra genun-
chilor. Un cordon roşu îi sublinia talia fină şi 
în picioare avea nişte pantofi cu toc înalt. Ca 
singură bijuterie îşi pusese o pereche de cercei 
de aur. Ar fi vrut să-şi pună şi colierul pe 
care i-1 dăduse Jeremy, dar se răzgândise în 
ultimul moment. Exista riscul ca Nick să-i 

" pună întrebări în legătură cu el şi nu era si-
gură că el va da crezare explicaţiilor ei. 

— Şi tu eşti la patru ace, recunoscu ea. 
surâzând. 

îmbrăcat într-o pereche de pantaloni din 
stofă fină de o croială impecabilă şi o cămaşă 
bej cu mâneci scurte, Nick era extrem de se-
ducător. Emana un miros plăcut de mosc, de 
care Kate şi-a adus imediat aminte : era apa 
de toaletă pe care o remarcase cu câteva zile 
înainte. Tulburată de amintirea sărutărilor lui 
pasionate, s-a înroşit toată. 

— Am vrut să nu-ţi fie ruşine cu mine ală-
turi, i-a răspuns Nick cu o licărire batjocori-
toare în priviri. 

Kate simţi un nod în gât. De ce încerca să 
se poarte galant ? Ea ştia prea bine că se îm-
brăcase elegant pentru a-i plăcea lui Abigail 
şi nu de dragul ei, cum voia s-o facă să creadă... 

— Ei bine, să mergem ! i-a zis_ea. 
Fără să mai aştepte, a coborât treptele din 

, faţa casei şi s-a îndreptat spre maşină. 
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Grădina din spatele casei familiei Stanton 
era decorată cu baloane în culori vii şi ghir-
lande de flori. Mesele lungi erau încărcate cu 
platouri cu brânză, coşuri cu pâine, multe va-
rietăţi de salată şi carafe cu vin. Un miros 
delicios de carne friptă la grătar şi mirodenii 
plutea în aer. 

Teddy şi Samantha, cei doi tineri logodnici, 
păreau nespus de îndrăgostiţi unul de altul. 
Fratele lui Abigail, un flăcău voinic de un 
metru şi optzeci şi cinci înălţime, semăna mult 
cu tatăl său, cu faţa lui mare şi părul blond 
tuns scurt. Samantha, o fa tă jnal tă şi zveltă, 
avea prospeţimea celor douăzeci de ani ai ei, 
nişte ochi frumoşi căprui şi un zâmbet deschis. 
Kate ştiu imediat că nu va avea nici o proble-
mă ca vecină cu tânăra pereche. 

Recepţia s-a desfăşurat într-jo ambianţă ve-
selă şi destinsă. Abigail s-a dovedit o gazdă 
perfectă. în picioare la intrarea în grădină, îi 
întâmpina pe cei care veneau cu cel mai fer-
mecător surâs al ei şi avea grijă ca fiecare per1 

soană să primească o cupă de şampanie. îndată 
ce 1-a văzut pe Nick, s-a repezit spre el cu 
zâmbetul pe'buze. L-a luat imediat de braţ şi 
1-a condus la bufet. Kate se uita la ei de la 
distanţă, pândindu-le şi cele mai mici gesturi 
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De.data asta nu se mai putea amăgi : era ge-
loasă ! 

Furioasă pe sine însăşi, s-a dojenit sever, 
gândindu-se la consecinţele unei asemenea a-
titudini... Dar totul era în zadar. Nici un ra-
ţionament nu era în măsură" să împiedice ge-
lozia ce.se răspândea în ea, ca o lavă incan-
descentă. In acel moment ar fi strâns-o de gât 
pe frumoasa Abigail, fără cea mai mică ezi-
tare ! 

Atenţia i-a fost atrasă de sosirea unui fer-
mier, domnul Brine şi a soţiei sale, Lise, pe 
care-i cunoştea din vedere şi care intrară în 
vorbă cu ea. Când Kate a privit din nou în 
direcţia unde se aflau Abigail şi Nick, a vă-
zut-o pe AbigailJndepărtându-se împreună cu 
mama ei, Kate simţi imediat o anumită uşu-
rare, Dar bătăile inimii i s-au accelerat din 
nou când 1-a văzut pe Nick făcându-şi drum 
printre invitaţi pentru a veni la ea. 

— Hai, Kate, i-a zis el zâmbind. Vreau să 
te prezint tinerilor logodnici. 

Teddy şi Samantha au părut încântaţi s-o 
cunoască ne viitoarea lor vecină şi conversa-
ţia care a avut loc s-a referit la cele mai di-
verse subiecte : situaţia economică a Austra-
liei,- voiajul de nuntă al celor doi logodnici în 
insula Tasmania, cărţile pe care le citiseră re-
cent.,. încet, încet, Kate a reuşit să se relaxeze 
şi să uite preocupările ei de moment. Ce bine 
ar fi fost ca viaţa să fie altfel, s-a gândit ea. 



Nick şi cu ea să fie într-o armonie perfectă, 
discutând de una şi de alta cu vecinii lor, fără 
ca vreo îndoială sau presimţire rea să le întu-
nece prezentul... 

Dar era un vis irealizabil... Trecutul îşi va 
proiecta întotdeauna umbra blestemată asupra 
raporturilor dintre ea şi Nick. Nu aveau nici 
un viitor împreună. 

După câteva momente, Teddy s-a scuzat şi 
s-a dus să-1 ajute pe tatăl său să pregătească 
friptura la grătar. Nick s-a dus după el, lă-
sând-o pe Kate în compania Samanthei. Cele 
două tinere femei, la fel de pasionate de cai. 
au vorbit de călărie şi concursuri hipice, până 
când din spatele lor s-a auzit vocea lui Abigail 

— Samantha ! Unchiul John vrea să-ţi spu 
nă ceva... 

— Scuză-mă, Kate, i-a zis Samantha cu un 
zâmbet larg. Sper să te mai văd cât de curând. 

— Mulţumesc, i-a răspuns Kate. După ce 
vă veţi instala la Doongara, veniţi să-mi faceţi 
o vizită la Ramsay Downs. 

în timp ce Samantha se îndepărta, Abigail 
s-a apropiat de Kate. 

— Am aflat de necazurile care s-au întâm-
plat, i-a şoptit ea la ureche. Este îngrozitor, 
biata mea Kate ! Bănuieşti pe cineva ? 

Kate clătină din cap, surprinsă că Abigail 
era deja la curent. Dar, în definitiv, ce impor-
tanţă avea ? Nu puteai să ascunzi prea mult 
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timp un asemenea gen de veşti. Mai ales în 
astfel de locuri unde toată lumea se cunoştea... 

— încă nu ? reluă Abigail. Vinovatul nu va 
fi, desigur, uşor de demascat. Când ai câţiva 
lucrători... 

Ochii lui Kate s-au dilatat. 
— Nu cred că vrei să spui că... 
— Că unul din angajaţii tăi este vinovat ? 

Ba da, desigur. Ştii doar că bărbaţii detestă 
să fie comandaţi de o femeie... 

Kate oftă adânc. 
— Fără îndoială că am avut dificultăţi cu 

unul dintre ei. Cu Leif, de exemplu... 
— Leif Clancy ? rosti Abigail pe un ton 

sceptic. Nu riscă el să se răzbune. Administra-
torul nostru a fost la Longreach săptămâna 
asta şi a trecut pe la el la spital să-1 vadă. 
Leif are piciorul în ghips de o săptămână. 

— O... 
Kate simţi cum îi îngheaţă sângele. Dacă nu 

era Leif, atunci cine... ? Era posibil ca Abigail 
să aibă dreptate şi ca unul din angajaţii ei să 
fie vinovatul ? Dar cine avea interes s-o de-
termine să pflece ? Cine, dacă nu... 

A trecut-o un fior din creştet până-n tălpi. 
— Ce-i cu tine, Kate ? Eşti palidă. 
Abigail i-a pus o mână pe braţ. 
— Incidentele astea te deprimă, nu-i aşa ? 

Cât de bine te înţeleg ! în locul tău, aş fi a-
bandonat de mult totul şi aş fi plecat... 
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Kate s-a uitat în altă parte, agasată de so-
licitudinea excesivă a lui Abigail. 

— De ce să te încăpăţânezi ? insistă Abigail. 
Ştii doar că Nick este perfect capabil să con-
ducă ferma. în definitiv, şi el ar putea să rea-
lizeze marele vis al lui Jeremy... 

Această aluzie plină de ironie provocă re-
acţia imediată a lui Kate. 

— Nick ? De unde ştii tu că nu el este res-
ponsabil de toate acestea.;. ? 

Kate s-a întrerupt, cuprinsă de o bănuială 
subită. Dacă Abigail lucra mână în mână cu 
cumnatul ei ? în acest caz, se va grăbi să-1 
pună la curent cu ce zisese ea. 

— Dar aşa cum am spus, ar putea fi oricare 
dintre angajaţii mei, adăugă ea imediat. Va 
trebui să fiu mai vigilentă... 

— Vino cu mine, Kate, spuse Abigail pe un 
ton poruncitor. 

Cu un aer de conspiratoare, Abigail a luat-o 
de braţ şi a condus-o prin grădină, la adăpost 
de eventualele urechi indiscrete. 

— Că Nick are pică pe tine, n-ar trebui să 
te mire, i-a zis ea pe un ton grav. în definitiv, 
are drepturi asupra fermei. 

Kate o privi fix pe Abigail, stupefiată. Nu 
încerca nici măcar să nege culpabilitatea lui 
Nick ? Ştia ceva ? 

— Ce tot îndrugi ? protestă vehement Kate. 
N-are nici un drept asupra fermei Ramsay 
Downs. Dacă a avut vreodată, 1-a pierdut de-
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mult, crede-mă. Nu-i voi ceda niciodată pro-
. prietatea, mă auzi ? Niciodată ! 

în mod ciudat, Kate avea impresia că rostea 
un text învăţat pe dinafară, un text pe care 
Jeremy i-1 repetase de zeci de ori, după ce 
s-au stabilit la Ramsay Downs. 

— Uiţi un lucru, reluă Abigail, şi anume că 
sângele familiei Ramsay curge deopotrivă şi 
în vinele lui Nick. De ce refuzi cu atâta încrân-
cenare să-i cedezi locul ? 

— Ar trebui să ştii, totuşi, i-a răspuns Kate 
cu vocea tremurându-i de emoţie. După toate 
suferinţele pricinuite lui Jeremy, Nick nu mai 
are nici un drept asupra fermei Ramsay Downs. 
Timp de treizeci de ani 1-a urât pe fratele lui 
şi nu i-a făcut decât rău. Şi din ce cauză toate 
astea ? Din invidie* 

Abigail se uită la ea cu o mină neîncreză-
toare. 

— Ce tot spui, Kate ? Jeremy 1-a invidiat 
totdeauna pe Nick, şi nu invers ! L-a acuzat 
chiar că este responsabil de moartea mamei 
lor. 

Kate s-a crispat. 
— Nu, nu-i adevărat... Dealtfel, de ce să-1 

fi invidiat Jeremy pe Nick ? Nu avea nici un 
motiv... Jeremy era adevăratul fiu al lui Logan 
şi dacă acesta din urmă l-a adoptat pe Nick, 
a fost numai ca să-i facă plăcere soţiei lui. 

Abigail surâse sarcastic. 
— Logan Ramşay îl adora pe Nick, ca şi 
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Sophie, ca toată lumea, dealtfel. Era atât de 
plin de energie, de inteligent... Adevărul este 
că Nickera preferatul familiei şi că Jeremy s-a 
simţit în permanenţă lezat. 

Kate scutură din cap, refuzând să creadă 
ce-i spunea Abigail. Cum de putuse să trăiască 
atât de mult timp într-o asemenea eroare ? 
Dintr-odată i se păru că toate visele ei, toate 
iluziile se prăbuşeau ca un castel din cărţi de 
joc... Pe cine să creadă ? Pe fostul ei soţ sau 
pe Abigail ? 

— Dacă-Nick ar fi fost, într-adevăr, prefe-
ratul celor doi, Logan Ramsay nu l-ar fi alun-
gat de la Ramsay Downs, spuse Kate cu un 
aer sfidător. Şi n-ar fi ars fotografiile lui Nick ! 

—* O, Kate, iarăşi te înşeli. Au fost întot-
deauna fotografii de-ale lui Nick în salon. Se 
aflau puse într-una din vitrinele bibliotecii. 
Dacă nu mai există, asta se datorează lui Je-
remy, care le-a luat de acolo după moartea ta-
tălui său. Să nu mă întrebi de ce... 

Auzind acest^ cuvinte, Kate păli. îşi amin-
tise că Jeremy se mutase la Ramsay Downs 
cu o săptămână înaintea ei, pretextând că vrea 
să facă puţină ordine în casă. Dar nu, el n-ar 
fi luat în nici un,caz acele fotografii, aşa cum 
pretindea Abigail. Şi niciodată n-ar fi min-
ţit-o ! Se revoltă brusc. 

•— Dar de ce l-ar fi preferat Logan pe Nick, 
fiul lui adoptiv, propriului lui copil ? insistă 
ea. Nu are sens ! 



Abigail ridică din umeri. 
— Fără îndoială pentru că era leit mama 

sa şi Logan o iubea la nebunie p$ Sophie. Nick 
semăna enorm cu ea, avea aceleaşi trăsături, 
aceeaşi fire tandră şi generoasă... 

—' Dar a încercat să-1 omoare pe Jeremy ! 
explodă Kate. Ştiu că erau încă copii pe vre-
mea aceea, dar asta nu-l scuză. L-a făcut pe 
Jeremy să creadă că tatăl.lui îi ceruse să-1 în-
calece pe Sindbac^ noul lor armăsar şi să se 
ducă la ocolul cel mare după el. Ştia foarte 
bine că Sindbad era rău şi putea să-1 azvârle 
din şa pe Jeremy. Ceea ce s-a şi întâmplat. 
Jeremy ar fi putut fi omorât. 

— O, Kate, îi zise cu blândeţe Abigail. Ce 
mi-ai spus este adevărat, cu excepţia unui de-
taliu : Jeremy a fost acela care l-a trimis pe 
Nick după Logan în ziua aceea, şi nu invers. 
Toată lumea îţi poate spune acest lucru, cele 
întâmplate s-au răspândit ca vântul. Nick a 
reuşit să scape ca prin urechile acului. Nu era 
decât un copil pe atunci. 

Kate a inspirat din greu. Parcă avea o greu-
tate mare pe piept care-o împiedica să respire 
normal. 

— In acest caz, Logan nu,avea nici un mo-
tiv să-1 îndepărteze pe Nick de la Ramsay 
Downs, nu ? 

— Cred că a făcut asta ca să-1 protejeze, 
înţelesese că fratele lui era în stare de orice 

. pentru a scăpa de el. Pe de altă parte, Jeremy 



era cel mai mare şi într-o zi Ramsay Downs 
trebuia să-i revină. Logan voia ,ca Nick să-şi 
facă studiile, să înveţe o meserie şi să se sta-
bilească altundeva. Cu toate astea, Logan a 
avut tot timpul grijă de el, trimiţându-i bani 
să se întreţină, până să înceapă *să lucreze. 

— Dar... totuşi Nick a dat foc la hambar 
înainte de a pleca, nu-i aşa ? A aranjat chiar 
totul ca să pară că Jeremy era vinovat. Din 
fericire, cineva l-a surprins şi l-a denunţat lui 
Logan. 
' Abigail s-a uitat dispreţuitoare la Kate. 

— Ai crezut şi chestia asta, l IM aşa ? Ca 
şi restul de altfel... Jeremy ţi-a făcut* capul 
mare cu bună ştiinţă. Şi de data asta, totul 
s-a petrecut exact invers. Jeremy a pus focul 
la hambar şi l-a acuzat pe Nick că el a făcut-O. 
Din nefericire pentru el, unul din lucrătorii 
fermei l-a văzut ieşind din hambar, cu un bi-
don de benzină în mână. A fost un scandal ori-
bil. Logan s-a supărat foarte tare pe Jeremy 
şi s-a grăbit să-1 trimită- pe Nick la Sydney 
pentru a-1 pune la adăpost. 

Kate s-a întunecat la faţă, i-ar umerii i s-au 
gârbovit. Era posibil oare ca soţul ei s-o fi 
minţit într-un mod atât de odios în cei doi ani 
pe câre-i petrecuseră împreună ? Brusc, a tre-
sărit de indignare. Nu, nu -putea fi adevărat, 
avea dovada ! 

— Dacă Jeremy l-a urât în aşa măsură pe 
fratele lui, nu i-ar fi salvat viaţa în ziua când 
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a căzut în lac. Totuşi el a armnţat-o pe mama 
lui! 

Chipul lui Abigail rămase impasibil. 
— Nick era încă prea mic când a avut loc 

întâmplarea aceasta, nu ştia să înoate. Jeremy 
s-a gândit, desigur, că era deja ppea târziu 
pentru a fi salvat... îmi dau seama însă că nu 
ştii că el 1-a împins pe Nick în lac. 

Kate o privi cu stupoare. 
< — Cu...*cum poţi să susţii aşa ceva ? Sophie 

este moartă şi Nick... N-o să pretinzi acum că 
Jeremy ţi-a mărturisit, nu ? 

— Mi-a destăinuit Minya, când mai lucra 
la noi. Şi că ştia de la Nick, care-i spusese 
când 1-a salvat de la înec. La vârsta v pe care 
o avea, era incapabil să inventeze o asemenea 
minciună. Minya 1-a determinat să-i promită 
că nu va spune nimănui nimic. îi era teamă 
pentru el. Mama lui Nick nu mai era ca să-1 

^ apere şi Jeremy era singurul fiu legitim al lui 
Log&n. Trebuie s-o înţelegi. A crezut că face 
bine. • 

Kate a simţit că o apucă ameţeala şi şi-a dus 
o mână la frunte, 

în acest caz, murmură ea, de ce Nick ilu 
s-a apărat niciodată când am făcut aluzie la 
toate actele de reavoinţă faţă de Jeremy ? 

Nu era din cauză că în sinea lui se . simţea 
într-adevăr vinovat ? Putea foarte bine s-o 
mintă pe Abigail... Oricum, aceasta din urmă 
voia ca Nick să moştenească Ramsay Downs. 
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De aceea, nu era surprinzător că ea îl apăra 
cu atâta convingere. Dealtfel, acuzaţiile ei îm-

. potriva .lui Jeremy făceau, poate, parte din 
complotul...' - / 

Abigail răspunse cu răceală : 
, — Se pare că-1 cunoşti destul de puţin pe 

Nick Ramsay. N-a spus nimic, pur şi simplu 
din mândrie. Nu voia. să te roage să-1 crezi. 

tn timp ce Kate asculta şocată ce-i spunea 
Abigail, se auzi o voce din grădină, care o che-
mă pe aceasta. 
' — Abigail ? Eşti acolo ? Te aşteptăm şă în-
chinăm un pahar în cinstea logodnicilor. 

— Vin, mamă. 
- S-a întors spre Kate cu un surâs puţin cam 

trist. 
—' Ţi-e greu să crezi ce ţi-am spus şi înţeleg. 

Din păcate, Kate, tot ce ţi-am destăinuit este 
adevărat. Dacă nu vrei să vorbeşti despre asta 
cu Nick, discută cu Minya. Ştie tot. 

Kate îi aruncă o privire suspicioasă lui Abi-
gail. Minya era în întregime de partea lui 
Nick. Spusele ei vor confirma, desigur, ceea 
ce tocmai auzise. Atunci cum să-i 'mai dea 
crezare ? 

Descurajată, Kate a mers cu Abigail până 
în grădină. înainte de a se despărţi de Kate, 
aceasta s-a întors spre ea. 

— întreab-d în detaliu pe Minya despre 
brăţara de care fusese acuzată că a furat-o, a 
reluat ea. S-a jurat în faţa mea că cineva a pus 
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dinadins brăţara în camera ei pentru a o acir-
za de furt. Şi pun mâna în foc că acel cineva 
era Jeremy. 

Kate s-a clătinat din cauza şocului. întâm-
plarea asta i se păruse întotdeauna de neînţeles, 
dar refuzase să se gândească la toate posibi-
lităţile... 

— Dar de ce să fi făcut o asemenea faptă ? 
întrebă ea. * 

— Pentru a scăpa de ea, îmi închipui. Mi-
nya ştia mult prea multe lucruri el. 
Trebuia să-i fi fost teamă că ar fi putut să ţi 
ie spună, într-o bună zi. 

Kate rămase mută, copleşită de toate dez-
văluirile pe care le auzise, 

— Biată Kate, i-a zis Abigail pe un ton 
compătimitor. Este greu1 să auzi adevărul, te 
înţeleg. Dar întreabă-i pe părinţii mei c^ cred 
despre Jeremy. N-au fost niciodată de acord 
să mă căsătoresc cu el. Ştiau cât de odios fu-
sese-cu Nick. 

— Dar de ce te-ai căsătorit, totuşi ? Când 
ştiai atâtea despre el... 

— Cine se aseamănă, se adună..Râse pu-
ţin, cu amărăciune. Presupun că în ciuda tu-
turor defectelor pe care le avea, a ştiut totuşi 
să mă seducă. în definitiv, avea mult farmec 
şi nu cred că tocmai tu mă poţi contrazice... 

Cu aceste cuvinte, Abigail s-a răsucit pe 
călcâie şi s-a îndepărtat cu pas uşor. 
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Kate şi-a petrecut restul zilei frământân-
du-şi gândurile şi neputând să participe la 
conversaţiile celor din jurul ei. A ronţăit pu-
ţin o felie de pâine prăjită, fără s-o termine 
şi abia apoi a băut o cupă cu şampanie. De 
fiecare dată când îl vedea pe Nick că se pre-
găteşte să vină lângă ea, făcea în aşa fel încât 
să dispară printre invitaţi. 

Gândurile i se îngrămădeau în cap. A tre-
cut în revistă toate acuzaţiile lui Abigail, cău-
tând o cât de mică inadvertenţă. Numai, măr-
turia părinţilor lui Abigail ar fi putut s-o 
ajute să decidă care era adevărul. I-a căutat 
de mai multe ori cu privirea. Din păcate, erau 
întotdeauna înconjuraţi de mulţi invitaţi. în 
cele din urmă, a considerat că nu era momen-
tul să le pună asemenea întrebări şi s-a re-
semnat să aştepte.. Când va'ajunge înapoi la 
Ramsay Downs, o va întreba pe Minya. După 
aceea, va putea confrunta oricând cele spuse , 
de menajeră cu cele pe care le ştiau Stanto-
nii, dacă va considera necesar. 

Cel mai simplu ar fi fost> bineînţeles, să 
discute direct cu Nick, dar ceva o reţinea. în 
definitiv, dacă Abigail minţise, el ar fi putut 
să folosească ocazia pentru a-şi pleda cauza 
şi să întoarcă situaţia în favoarea sa. Kate nu 
putea să înţeleagă deloc de ce nu încercase el 
să-i deschidă ochii şi să-i arate că se înşela în 
privinţa lui. Găsea vreun avantaj în asta ? 
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Numai... să nu fi fost el cel care provocase 
toate incidentele recente de la Ramsay 
Downs ?... Se decisese cumva să se răzbune 
pe Jeremy prin intermediul ei 7 

4 



CAPITOLUL VIII 

— Te frământă ceva, Kate ? .strigă Nick 
pentru4 a se face auzit peste zgomotul asurzi-
tor al motoarelor, 

Kate tresări. De când plecaseră înapoi spre 
casă, abia dacă schimbaseră două cuvinte $i 
ea îi evitase cu grijă privirea. Brusc, fu ten-
tată să-i mărturisească îndoielile pe care le 
avea, neliniştile, dar s~a stăpânit imediat. Era 
mai baie să aştepte. Luase hotărârea s-o în-
trebe mai întâi pe Minya şi voia să se ţină 
deeai -

— Ţi-e teamă că s-a întâmplat ceva la 
Ramsay Downs în absenţa noastră ? întrebă 
el.. 

— Dar ţie ? Crezi că ar putea fi vreun mo-
tiv de nelinişte V i-a replicat ea prompt. 

El se gândi înainte de a răspunde : 
—. Să zicem că abia aştept să mă întorc 

acasă* pentru a mă asigura că totul este în or-
dine. 

La aceste cuvinte, Kate tresări. Nick se con-
siderase la el acasă la Ramsay Downs ? 
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închise ochii, gândindu-se la asta, cuprinsă 
de o nelinişte profundă. Nu va împărţi nici-
odată cşsa aceasta cu Nick. Nu vor deveni 
niciodată prieteni. Pentru că dacă el era real-
mente nevinovat, nu va face altceva decât să-i 
cedeze partea ce i se cuvine şi va pleca să tră-
iască-în altă parte... 

. , * 

* . * 
. . • v . . • . . — ^ / 

A doua zi dimineaţa, Kate a aşteptat că 
Nick să plece cu Danny înainte de a se duce 
la "Minya îri bucătărie. Aceasta frământa alu-
atul pentru pâine. Aşa cum făcea adesea, Kate 
s-a oferit s-o ajute şi a început să frământe şi 
ea o parte din aluat alături de Minya. 

— Sunt fericită că te-ai întors la noi, Mi-
nya, i-a zis ea veselă. 

Pe faţa ca pergamentul a bucătăresei, a a-
părut o expresie de mirare sinceră. Kate con-
tinuă : 

— Şi sunt sigură că şi Nick este fericit ,să 
te aibă lângă el. Ţii mult la el, nu-i aşa ? 

— Nick este un om bun, răspunse Minya. 
cu un aer de suspiciune. Sunt mulţumită că 
s-a întors la el acasă. 

Kate a inspirat adânc, înainte de a o între-
ba : 

— Cred căJl ştii de când era mic, nu-i aşa ? 
— Hmm. De când s-a născut. . 
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— A avut noroc că ai fost tu, după moartea 
mamei lui. în definitiv, Logan avea deja un 
fiu. Nu cred că mai avea timp să se ocupe şi 
de Nick, nu ? 

— Din contră, domnul Logan petrecea mult 
timp cu Nick. îl iubea ca pe fiul lui. Puţin 
îi păsa că tatăl lui adevărat era vărul meu, 
Kim. O adora pe doamna Sophie şi i-a iertat 
tot ce-a făcut. 

Kate a simţit că i se taie respiraţia. Vocea 
Minyei părea sinceră. Aşadar, Nick era un 
copîl răsfăţat... 

— Doamna Sophie n-a vrut niciodată să-i 
facă necazuri domnului Logan, a reluat Minya. 
Era atât de tânără în comparaţie cu e l ! Şi ; 
vărul meu Kim era un seducător afurisit 1 
Totdeauna îi spuneam că în cele din urmă va 
avea neplăceri. 

— Cred că moartealui'a fost un şoc îngro-
zitor pentru Sophie, a riscat Kate. ; 

Minya ridică din umeri. 
— Da, bineînţeles. Dar nu l-a învinuit nici-

odată pentru asta pe domnul Logan. Ştia că 
a fost un accident. Bietul domn Logan a fost 
deprimat. Când s-a născut Nick, l-a adoptat 
imediat. 

—• Şi cum... a. reacţionat Jeremy la această 
înfiere ? 

Cu capul plecat peste planşeta cu aluat, 
Minya nu răspunse nimic. 

— I-a veiiit greu să-1 accepte ? insistă Kate. 
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— Nu ţi-a spus niciodată acest lucru ? 
— Să-mi spună ce, Minya ? • 
— Ei... cât de mult îl detesta pe Nick. 
Kate a simţit un fior. 
— Vrei să spui că cei doi băieţi se detes-

tau ? 
. — N-am zis asta. Jeremy îl detesta pe 

Nick. Toată viaţa l-a detestat. 
— Şi Nick ? 

El ? El n-a detestat niciodată pe nimeni, 
răspunse MMya cil demnitate. 

Kate făcu o pauză înainte de a continua 
cu întrebările : 

— Şi Jeremy... a încercat vreodată să-i facă 
rău lui Nick ? 

— O, asta... ^ 
Rotindu-şi ocKii, bucătăreasa a continuat să 

frământe aluatul într-o tăcere posacă. 
— Ce s-a întâmplat ,în ziua în care Sophie 

s-a înecat ? Trebuie sa ştiu. 
Minya îi aruncă o privire piezişă. 
— Dacă-mi pui aşa întrebarea, înseamnă că 

ştii deja că Jeremy l-a împins pe fratele său 
în apă. El ţi-a spus, nu-i aşa ? în .definitiv, a 
fost soţul tău.-

Kate tresări. Dacă Minya s-ar fi limitat să 
confirme spusele lui Nick sau ale lui Abigail, 
Kate ar fi putut crede că bucătăreasa era în-
ţeleasă cu ei. Dar ea vorbise de Jeremy...; 

— Tot ce mi-a spus soţul meu este că nu... 
s-a înţeles niciodată bine cu Nick. Minya, s-a 
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întâmplat vreodată ca Nick să se răzbune pe 
Jeremy ? 

Minya clătină vehement din cap. , 
—- O, nu. Niciodată, niciodată, a repetat ea. 

Dacă Jeremy ţi-a spus asta, atunci a minţit. 
— Dacă mi-a spus ce, Minya ? 
Brusc, un val de emoţie păru s-o cuprindă 

pe bătrână şi un torent de vorbe i-a ieşit din 
gură : 

— Nick n-a făcut niciodată rău nimănui. 
Nick este un , băiat cumsecade, un băiat bun. 
întreabă pe cine vrei şi toată lumea îţi va 
spune asta. Dar Jeremy... avea o inimă rece 
ca piatra. Era atât de rău, încât i-a ŝpus lui 
Nick să încalece armăsarul negru al tatălui 
său. A pus foc la hambar, ca toată lumea să 
creadă că Nick a făcut-o şi dacă ai şti câte 
i-au fost ascunse lui Logan pentru a nu-i su-
păra ! Jeremy 1-a alungat pe Nick din propria 
lui casă şi acum tu... tu... ^ 

Minya s-a întrerupt, îngrozită de ceea ce 
tocmai spusese. * 

— Bine, Minya, linişteşte-te, i-a zis Kate 
pe un ton calm. Acum cunosc adevărul şi-ţi 
promit că voi repara toate nedreptăţile comise 
faţă de Nick. * ' 

* * 

Când Nick s-a întors, la sfârşitul după-a-
mieziî, Kate hotărâse deja ce avea de făcut: 
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va începe prin a-i prezenta scuze şi apoi îi 
va oferi un compromis. 

Dar mai întâi trebuia să scape de Danny şi 
James în seara asta. Sub pretextul că nu mai 
existau provizii, Eate i-a trimis în oraş. 

— O să fie deja târziu când veţi ajunge 
acolo, le-a spus ea. Ce-aţi zice să dormiţi noap-
tea la hotel ? Plătesc eu, bineînţeles. 

Aşa cum prevăzuse, cei doi băieţi nu s-au 
lăsat rugaţi de două ori. îndată ce i-a văzut 
plecaţi, Kate s-a dus la Minya şi a rugat-o 
să pregătească o cină bună, care să fie servită 
în verandă. Pentru că mai avea doar o oră ca 
să se pregătească, făcu o bâie. Apa caldă şi 
frumos mirositoare a ajutat-o să se destindă. 
După aceea s-a machiat cu grijă şi şi-a făcut 
un QOC. După ce s-a îmbrăcat, s-a uitat cu 
un ochi critic în oglindă să vadă cum arată. 
Dar imaginea din oglindă i-a calmat teme-
rile. Cu o bluză de mătase verde deschis cu 
nuanţe albăstrui, ce se armoniza cu culoarea 
ochilor, şi eu o fustă lungă pe corp, arăta mul-
ţumitor de elegantă. 

înainte de a se duce să-1 caute pe Nick, 
Kate a scos din cutia cu bijuterii un pandan-
tiv de aur, pe care i-1 făcuse cadou Jeremy. 
Când şi 1-a pus la gât i s-a părut că este foarte 
rece. Timp de o secundă fu tentată să şi-1 
scoată. Dar trebuia ca Nick să vadă bijuteria, 
indiferent care ar fi fost consecinţele. 
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i 
Kate oftă şi ieşi din cameră, îndreptându-se 

cu paşi lenţi spre verandă. Instalat într-un fo-
toliu de răchită^ Nick contempla asfinţitul 
soarelui, ale cărui ultime raze se proiectau în 
grădină. Când s-a întors spre ea, o undă de 
admiraţie 1 s-a citit în priviri. 

— Sărbătorim ceva ? a întrebat-o cu o voce 
veselă. 

Kate s-a uitat drept în ochii lui. In mod 
ciudat, i s-a părut că o schimbare subtilă se 
produsese cu el. Era cumva din cauza ridu-
rilor mici de la colţurile ochilor, pe care le 
remarca pentru prima oară ? Sau faptul că 
părea mai destins, mai uman chiar. Dintr-o 
dată a înţeles de ce părea el diferit în seara 
asta. îl vedea, în sfârşit, aşa cum era şi nu 
prin intermediul a ceea ce aflase de la Jeremy. 

— Eşti superbă, Kate, a reluat el pe un 
ton lejer. 

Privirea i s-a plimbat pe trupul ei cu unduiri 
voluptuoase şi apoi s-a ridicat încet spre chipul 
ei. O licărire ameninţătoare . i-a apărut pe 
chip. 

De unde ai bijuteria asta ? a întrebat-o 
eî pe un ton încordat. 

— Mi-a dat-o Jeremy. A găsit-o. 
— A găsit-o ? Unde anume ? 
Ochii lui Nick o fixau cu o asemenea in-

tensitate încât Kate fu trecută de fiori. 
— Pe terenurile din nord-est.. Acolo unde 

a fost omorât tatăl lui Logan Ramsay. 
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Nick şi-a ridicat capul cu interes. 
— Atunci legenda este adeyărata. Există 

într-adevăr aur acolo. De ce nu mi-ai spus 
nimic, Kate ? Ţi-a spus Jeremy să nu spui la 
nimeni despre destx>perirea lui ? Când a fost 
acolo ? 

— Cu câteva săptămâni înainte de acciden-
tul lui. S-a dus cu intenţia nemărturisită 4e a 
căuta aur«. A găsit numai un pandantiv cu 
detectorul lui de metale. Conta să se reîntoarcă 
acolo după ce se va termina sezonul de polo, 
dar-n^-mipui^-SHi'lacaL 

— Slavă Domnului! exclamă Nick, cu ochii 
dilataţi de mânie. Ascultă-mă, Kate. Logan 
Ramsay nu s-a atins niciodată de acest aur. 
Şi nici tu n-o să te atingi de e l ! 

Kate păli* 
•—^Nu-ţi face griji, Nick, Teuşi ea să răs-

pundă. Nu aveam câtuşi de puţin intenţia de a 
acapara aurul de acolo. Dealtfel* îţi cedez te-
renurile din nord-est. Sunt ale tale. Eşti sa-
tisfăcut ? 

Nick încruntă din sprâncene. 
— Ce vref să spui ? 
— Ei bine... este cel mai bun lucru pe care-1 

pot face. 
Nick s-a uitat-atent la ea ca şi cum încerca 

s-o înţeleagă, 
— Cel mai bun lucru pe care-1 poţi face ? 
— Sigur că da 1 Ţi le dau, ca reparaţie pen-

tru tot răul pe. care ţi I-a făcut Jeremy. O, 
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Nick ! De ce nu mi-ai spus că Jeremy te-a per-
secutat tot timpul copilăriei tale ? Că el te 
detesta şi nu invers ? 

A urmat o tăcere mai lungă. Apoi Nick a 
întrebat-o pe un ton mai grav : 

— Cine ţha «pus? 
— Ce importanţă are ? murmură Kate, cu 

lacrimi în ochi. Principalul este ca acum cu-
nosc adevărul. Ceea ce nu înţeleg este tăcerea 
ta... 

— Ai fi fost pregătită şă auzi adevărul? 
v — Bineînţeles că da. De ce să nu fi... 

. Brusc,-Kate înţelese. 
— Nu voiai să-mi distrugi iluziile, nu ? 
Nick îşi ridică ochii. 
— Ce rost ar fi avut 7 răspunse el cu o voce 

obosită. Nu voiam să te privez de amintirile 
tale fericite, Părfeai să ai multă admiraţie pen-
tru Jeremy... 

— Dar trebuia să bănuieşti că într-o bună 
zi voi afla adevărul.., 

— Speram să nu afli. 
Nick i-a aruncat o privire plină de blân-

deţe, Cu inima strânsă, Kate zise : 
— In orice caz, propunerea mea este sin-

ceră» Nick. Iţi dau pământul din nord-est şi 
tot aurul pe care-1 vei găsi acolo. Asta voiai, 
nu ? 

— Da, dar nu pentru. motivele pe rare ţi 
le închipui. 

— Nu te interesează aurul ? 
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— Bineînţeles că nu ! 
— Atunci de ce Vrei aceste terenuri ?! 

exclamă ea. Ca să mă împiedici să le exploa-
tez eu ? ' 

— într-o oarecare măsură. 
Kate simţi o durere pătrunzătoare în ini-

mă. 
— Mă deteşti, nu ? murmură ea. Prin mine 

te răzbuni pentru tot ce te-a făcut să suferi 
Jeremy... 

— Nu... 
Nick s-a ridicat repede şi a prins-o de braţ*-

strângând-o puternic. " 1 • 
— Bine, Kate. Nu-mi mai tot atribui inten-

ţii rele ! 
Nick îşi- slăbi brusc sfrânsoarea. 
— Să, bem ceva, zise el. O să-ţi explic to-

tul. - . " *.. 
în timp ce se întorcea pentru a se aşeza, 

adăugă : 
— Mai înainte ai afirmat că nu ai fost 

niciodată în zona de nord-est. Este adevărat ? 
Kate îi aruncă o privire indignată. 
— Bineînţeles. 
— în acest caz-, trebuie să te duc acolo, 
— Cum ? Nu se poate ateriza în zona aceea. 
— Mă gândeam să mergem cu maşina. 
— Ia cel puţin o zi de mers cu maşina. 

— Ştiu... - • 
în timp ce Nick o servea cu un pahar de 

vin alb, Kate s-a întrebat de ce Jeremy nu ' 
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vrusese niciodată s-o ducă în partea de nord-est 
a proprietăţii. îi spusese o dată ca nu voia să 
atragă atenţia celorlalţi lucrători de la fermă. 
Dar acum, Kate se gândea dacă Jeremy nu 
avea cumva alt motiv de ascuns. îl ştia oare 
Nick? 

El îi întinse un pahar şi-1 ridică pe al său. 
-— Să bem pentru... un nou debut în.re-

laţiile noastre. 
Kate s-a uitat intens in ochii lui, căutând 

să-i citească gândurile/Dar chipul lui era im-
penetrabil. ^ 

— Pentru un nou debut în relaţiile noastre.! 
repetă Kate. Apoi au ciocnit paharele. Beau 
pentru adevăr şi dreptate, adăugă ea. 

— N-ai nici o obligaţie faţă de mine, Kate, 
i-a replicat el, aşezându-se. 

Kate s-a aşezat şi ea în faţa lui. 
Sunt foarte mâhnit că ai aflat ce s-a 

întâmplat între mine şi Jeremy, a reluat Nick 
Dar să nu fii deprimată de tot ce-ai aflat. 
Este vorba de doi fraţi care nu s-au înţeles şi 
nimic mai mult. Şi oricum, acest lucru nu are 
nici o legătură cu tine, nu te priveşte deloc. 
Dacă Jeremy a deformat realitatea, a făcut-o 
pur şi simplu.pentru că te iubea şi că... 

— M-a minţit, i-a tăiat-o Kate cu o voce 
răguşită. Când doi oameni se iubesc, nu se mint 
unul pe altul. v „ 

— Te-a minţit în legătură cu trecutul, Kate. 
Poate jcă se schimbase... Poate că avea remuş-
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cări... Gricvm ar fi, aş vrea să-i păstrezi amin-
tirea aceluia care era când v-aţi căsătorit. în-
cearcă să uiţi ceea ce s-a petrecut înainte. 

— Dar n-a minţit numai în legătură cu tre-
cutul. A minţit şi în privinţa sănătăţii lui, a 
acuzat-o pe Minya de un furt pe care nu 1-a 
comis, m-a făcut să cred că s-a despărţit de 
Abigail de comun acord eu ea, ceea ce nu era 
adevărat. Mi-a spus că era vina mea că nu 
aveam copii... 

N-a mai putut să continue. Disperată, şi-a 
ascuns faţa în mâini. Nick a venit îndată şi a 
îngenuncheat lângă ea. 

— Kate, te rog ! Nu plânge. Dacă Jeremy 
te-a minţit, a fost din cauză că-i era teamă să 
nu te piardă... 

încet, i-a luat mâinile în ale lui şi a obli-
gat-o să ridice capul. Pe chip i se întipărise 
tristeţea. 

— Mă întreb dacă m-a iubit vreodată, zise 
ea. Şi dacă eu, la rândul meu, l-am iubit cu 
adevărat. îl cunoşteam foarte puţin. Când l-am 
întâlnitj a fost ;şi prima dată când m-am în-
drăgostit. Nu aveam nici un termen de com-
paraţie. Când făceam dragoste, n-am fost nicio-
dată... în sfârşit, credeam că ştiu ce era dra-
gostea, până ce... 

Kate s-a întrerupt, ruşinat^ de ceea ce era 
să-i destăinuie. 

~ Până ce... ce, Kate ? a întrebat-o Nick 



cu o voce blândă. Cum ea nu răspundea, el 
adăugă : Până ce ai întâlnit un alt bărbat ? 

Kate s-a îndepărtat de el, cu obrajii arzân-
du-i de ruşine. Cum putuse să-i vorbească de 
sentimentele ei cele mai profunde, când to-
tul era încă atât de confuz în mintea ei ? 
Dealtfel, ce ştia ea despre el ? Dacă era vi-
novat de incidentele care avuseseră loc la Ram-
say Downs ? 

A trecut-o un fior puternic pe şira spină-
rii. 

— Tremuri, Kate ? 
Nick a luat-o de umeri pentru a o încălzi. 

Dintr-odată, Kate l-a văzut că întoarce capul. 
Urmărindu-i privirea, s-a întors şi ea spre 
ocol. în obscuritatea incipientă se distingeau 
licăriri roşiatice care pâlpâiau la nivelul so-
lului. 

— Dumnezeule ! exclamă ea. Foc de brusă. 
— în această perioadă a anului ? zise Nick, 

strângând din dinţi. Când nici măcar nu adie 
vântul ? 

Dintr-un salt, s-a ridicat. 9 
— îl iau pe Smithy şi mă duc. încearcă să-i 

găseşti pe băieţi. Să vină cât pot de repede cu 
cisterna. 

— Fii fără grijă, Nick ! i-a zis Kate. 
După ce a coborât scările peronului, s-a în-

tors şi i-a surâs. Apoi a dispărut în noapte. 



CAPITOLUL IX 

, In cinci minute, Nick a fost la locul incen-
diului. în timp ce se învârtea cu oamenii 
în jurul camionului-cisternă, Kate s-a apro-
piat de focul care câştigase teren şi ale cărui 
flăcări atingeau acum porţile ocolului. Privi-
rea i-a fost atrasă de o coloană deasă de fum 
din stânga ei. 

• — A luat foc hambarul! strigă ea. 
Oamenii s-au repezit imediat spre clădirea 

cuprinsă de flăcări, înarmaţi cu pompe şi 
extinctoare, Kate s-a dus după ei până aproa-
pe de hambar, fascinată de spectacolul incen-
diului. Totul ardea. Grinzile mari, cuprinse 
de flăcări, făceau să se audă trosnituri lugu-
bre. Brusc, mirosul înţepător al fumului a fă-
cut-o să tuşească. Unde era Nick ? I s-a strâns 
inima de teamă. Numai să nu i se fi întâm-
plat ceva ! 

JCate şi-a scos o batistă din buzunar şi şi-a 
acoperit nasul şi gura înainte de a se îndrepta 
spre tindă/Fumul se învârtea în jurul ei şi 
căldura devenea insuportabilă. L-a văzut deo-
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dată pe Nick care încerca să stingă flăcările 
cu o cuvertură. 

— Eşti bine ? i-a strigat ea, alergând spre 
el. 

— Kate ! a ţipat el cu vocea sugrumată. 
Nu mai sta aici ! Este periculos. 

înainte de a avea timp să înţeleagă ce se în-
tâmpla cu ea, Kate a fost ridicată de două 
braţe puternice. Strângând la piept povara 
preţioasă1, Nick a luat-o la fuga, sa ajungă cât 
mai departe posibil de îiambar. 

Chiar în acel moment, s-a auzit un zgomot 
sinistru. O grindă imensă s-a prăbuşit la mai 
puţin de un metru de ei, intr-o ploaie de scân-
tei şi flăcări. înţelegând imediat că el jţocmal 
îi salvase viaţa, Kate a simţit că îi dau lacri-» 
mile. Când Nick a lăsat-o jos, ea a început să 
plângă. 

— lartă-mă, a murmurat ea. Iartă-mă,.. 
Nick a îmbrăţişat-o cu tandreţe. 
— Nu plânge, Kate, Pagubele sunt impor-

tante, dar am avut totuşi noroc. închipuie-ţi 
ce-ar fi fost dacă am fi avut şi animalele 
aici... 

La aceste cuvinte, pe Kate a trecut-o un 
fior puternic. Nick trebuie să-şi fi dat seama 
pentru că i-a murmurat la ureche : 

— S - a termmat acum. Nu mai plânge. Iţi 
promit că asemenea incidente nu vor mai avea 
loc. 
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Kate a oftat şi s-a ghemuit la pieptul lui, 
căutând consolarea pe care i-o aduceau bra-
ţele lui. încet, tocet, a cuprins-o o raoîeşeală 
extrem de plăcută. Ar fi vrut s^ stea astfel 
ore Ifetregi, protejată de toate fbrţek iiiafe^ 
fice care păreau să se fi dezlănţuit împotriva 
e i Biacă totuşi Nick reuşea să 1e pună capăt ? 
Dar cum putea el să-i proffiită că nu va mai 
avea de ce se feme T 

. Vai J Nu putea să-i promită nimic... numai 
dacă nu era autorul sau complicele ultimei 
întâmplări nefericite l In definitiv, el nu mai 
avea nici tm motiv să-i facă vreun rău, acum 
ci...-

Tulburată, i-a aruncat o privire a cărei sem-
nificaţie trebuie s-o fi ghicit, deoarece* a în-
trebat-o cu blândeţe : 

— Nu ai încredere în mine ? 
Kate a simţit că se înroşeşte puternic, ru-

şinată că se gândise la asemenea lucruri. Cum 
putea să-1 suspecteze, acum când cunoştea a-
devărul despre trecutul lui ? 

—- Ba da, am\încredere în tine, Nick, i-a 
spus ea cu inima strânsă de emoţie. 

A cuprins-o o uşurare imensă. Trebuia să 
fi avut încredere m el de la început. Nu-î do-
vedise de nenumărate ori, că este sincer şi v 

onest.? Orbită de minciunile lui Jeremy, nu 
avusese încredere în el. Astăzi, totul era clar. 
Nick o protejase întotdeauna şi veghease a-
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supra intereselor ei, uneori chiar şi riscându-şi 
viaţa. 

— Hei, Nick ! Uite ce-am găsit! 
Nick a lăsat-o pe Kate şi ş-a întors spre 

Smithy, care tocmai sosise cu un biden de- gaz 
in mână. 

— Uite cu ce ş-a dat foc, a continuat Smithy. 
Focul a fost pus în mai multe locuri în jurul 
ocolului. Cel ce a făcut asta, a vrut să fie si-
gur de lovitura pe care o dă. Veniţi cu mine 
să vă arăt. -

Nick s-a îndreptat spre ocol, urmat de Kate. 
Smithy le-a deschis poarta şi au intrat în ocol. 
Apoi le-a arătat cu degetul o grămăjoară de 
cenuşă şi câteva bucăţi de lemn calcinate, 
Nick s-a aplecat pentru a lua o bucată de 
lemn şi a răscolit cenuşa după un indiciu oare-
care. Deodată, Kate 1-a văzut că ridică o cu-
tie de chibrituri pe furiş şi o bagă în buzunar. 

— Ce era ? 
— Nimic, a răspuns Nick, evitându-i pri-

virea. 
Kate a simţit că-i fuge pământul de sub pi-

cioare. îl văzuse că luase ceva de jos. De ce 
nu-i spunea adevărul ? 

— Uf, incendiul a fost stins ! exclamă 
Smithy, care strângea furtunul de la cisternă 
ajutat de doi oameni. 

— Bun, să ne întoarcem acasă, spuse Nick 
Restul rămâne pentru mâine. 

S-a întors spre Kate şi a adăugat: 



— Cum se face ziuă, vin din nou aici. Poate 
că reuşesc să găsesc urme de pneuri sau alte 
amprente. 

—' Am să vin şi eu cu tine, i-a zis Kate pe 
un ton hotărât. 

De data asta voia să ştie adevărul. Dacă el 
era vinovatul, va şti cum să-1 demaşte. Şi cu 
atât mai rău dacă risca să-şi piardă ultimele 
iluzii... 

A doua zi, Kate a ieşit din casă şi a început 
să tremure din cauza aerului rece de dimi-
neaţă. Nu dormise deloc în noaptea aceea,* dar 
hotărârea ei era luată: nu-1 va lăsa deloc în 
pace pe Nick până nu-i va răspunde la toate 
întrebările pe care le avea. Uitându-se prin 
curte, 1-a văzut lângă maşină, aplecat deasu-
pra motorului. 

-r- Bună, Nick ! 
— Kate ! a zis el ridicând capul. Te-ai scu-

lat deja ? 
— Vreau să discut cu tine, i-a zis ea, pri-

vindu.-l direct în ochi. 
Nick a astupat liniştit bidonul cu ulei pe 

care-1 ţinea în mână şi 1-a şters cu o cârpă 
înainte de a-1 pune în portbagaj. Apoi s-a; 
sprijinit cu spatele de capotă şi şi-a încrucişat 
braţele. 

— Este în regulă, te ascult, i-a zis el cu un 
aer impasibil. 
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K&fce a făcut apel Ia fot curajul ei şi a în-
cepui eti voce slabă.: 

— Vreau să ştii, în primul rând, că nu voi 
părăsi Ramsay Dowm, orice s-ar l&tămpk. In 
al doilea rând, dacă vrei, poţi s i tr staMeşii 
pe te^nuaîiife din norc^est, dar prefer să ţe 
avertizez e& mi-ţl voi eedb restuil proprietăţii 

Kate tăc% aşteptând reaeţm liik Be neaş-
teptate,-Nick înaintă spre ea şi o luă de Mîe. 
Surprinsă, Kate a ţipat: 

— Ce te-a apucai t Bă-mi dramul h â-a zbă-
tut până ce el i-a dat drumuL Nimic eu mă 
va face să-mi sdniBb părere, a rduat ea, gâr 
fâind^ Jixţelegi ? 

— Nici nu încerc să te iac să-ţi schioibi 
părerea, răspunse Nick cu o privire batjoco-
ritoare în ochi. De ce aş face-o, la urmanar-
mei ? Nu vreau să pleci. 

Stupefiată, Kate s-a uitat îndelung la el. 
— Parcă erai cfce altă părere... 
— Da, dar asta era înainte. 
— înainte ? înainte de ce ? 
O speranţă nebunească a făcut-o să-i bată 

inima. Cum Nick nu răspundea, ea continuă : 
— înainte de a afla adevărul în privinţa 

lui Jeremy, asta este, nu ? Nu voiai să ştiu, 
nu? 

— Nu yoiam să te supăr în mod inutiL 
— Ce generos eşti: Dar nu mi-ai spus chiar 

tu că voiai să cumperi Ramsay Downs şi să te 
stabileşti definitiv aici ? 
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Nick oftă. . ; 
— La început, aşa am vrut. Pentru că cre-

deam că ai rămas aici din datorie. Dar am 
sfârşit prin a înţelege că eşti cu adevărat ata-
şată de Ramsay Downs... şi că tţkai fixat ca 
obiectiv să realizezi visul lui Jeremy, 

K ^ simţi c ^ 
Credeam că Jeremy iubea aceste locuri. 

Acum nu mai sunt atât de sigură. Am impre-
sia că voia să locuiască aici numai ca să te 
împiedice pe tine să revii acasă. S-a întrerupt 
un moment înainte de a continua. Nick, nu 
mai vrei să cumperi Ramsay Downs ? Cre-
deam că vei fi decepţionat că vreau să rămân 
aici... 

t Ea l-<a sondat din priviri, pândindu-i cea 
mai mică ezitare. Dar el a rezidat privirii ei 
scrutătoare fără să clipească şi i-a spus pe-un 
ton detaşat : * 

— Pot să stau şi în altă parte decât la 
Ramsay Downs, ştii doar. Această proprietate 
îţi aparţine. 

— Dar chiar ieri mi-ai spus să plec la Syd-
ney. 

—- îmi era teamă să nu ţi se întâmple ceva. 
— Şi acum? 
— Acum cred că cunosc identitatea vino-

vatului. 
La aceste cuvinte, Kate a crezut că inima 

va înceta să4 bată. 
— Cine este ? a întrebat ea dintr-o suflare. 
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— încă nu am suficiente dovezi, Kate, şi 
n-aş vrea să incriminez pe cineva pe nedrept. 

Consternată de această dezvăluire, Kate a -
ridicat ochii,spre e l Subit, şi-a dat seama de 
un lucru : îl iubea' pe Nick, îl iubea mai mult 
decât iubise orice alt bărbat... mai mult ca pe 
Jeremy, pe care-1 cunoscuse atât de puţin; 
Puţin îi păsa ce făcuse Nick în trecut. I-ar fi 
iertat tot, numai să rămână, numai s-o iubeas-

- că şi el. 
Timid, Kate a continuat: 
— Nick, te-am văzut ieri că ai ridicat o 

cutie de chibrituri de pe jos şi mă întrebam 
dacă este un indiciu. 

Chipul lui Nick s-a întunecat. 
— Aş fi preferat să nu mă întrebi nimic 

despre asta, Kate. Nu cred că această cutie 
constituie în sine o dovadă suficientă. 

— Cum aşa ? Ştii cui îi aparţine ? 
Nick dădu din cap. 
— Cred că ştiu. Dar după părerea mea, vi-

novatul a pus-o acolo în mod conştient. 
Kate şi-a încruntat sprâncenele. 
— Pot s-o văd ? 
Nick a consimţit şi a scos din buzunar cu-

tia pe care Kate o zărise cu o zi înainte. 
— Poftim. Să nu te pripeşti să tragi con-

cluzii. 
'Kate s-a uitat cu atenţie la cutie, cu o mină 

gravă. 
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— Provine de la Helsinki ! exclama ea. Ho-
telul Marski din Helsinki. 

Singura persoană care putea să aibă o cu-
tie de chibrituri provenind de la Helsinki era... 

— Danny ! strigă ea. 
Dar îndată a cuprins-o îndoiala. 
— Dar Danny a fost în oraş ieri seara... cu , 

James. 
Nick dădu din cap. 
— începi să înţelegi... 
— Vrei să spui că cineva s-a folosit de a-

ceastă cutie de chibrituri pentru a-1 compro-
mite? 

— Sunt convins. Aminteşte-ţi ce i s«a în-
tâmplat Minyei... 

Gândindu-se la asta, lui Kate i s-a uscat 
gura. Danny scăpase ca prin urechile acului ! 
Dacă nu l-ar fi trimis în oraş în ultima clipă, 
ar fi putut fi acuzat că el a pus focul la ocol. 

— Dar cum îl vom descoperi pe adevăratul 
vinovat ? 1-a întrebat ea. Mi-ai spus că bănu-
ieşti pe cineva/Totuşi n-am fost încă să ve-
dem dacă descoperim urme de pneuri... 

— Sa zicem că am o intuiţie şi că mi-ar 
plăcea să verific. Când trebuie să se întoarcă 
Danny ? 

— în cursul dimineţii- Crezi că ne poate 
ajuta ? 

— Da, dacă-şi aminteşte cumva cui i-a dat 
cutia asta de chibrituri. Vrei să-1 trimiţi la 
mine la ocol de cum se întoarce ? 
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Foarte htm. 
— Kate? 
— Da? 
Kate s-a uitat în ochii lui N-a dtit decât 

blândeţe şi tandreţe. 
— Mâine mejrgemîri nord. 
— Vrei să spui... 
Nick schiţă un surâs. 
— O să înţelegi de ce ţin să păstrez, aceste 

terenuri. 
— Merg cu mare plăcere, răspunse Kate, 

cu noduri In gât de emoţie. 
S-a uitat un moment la el fără sâ zică ni-

mic, iar apoi a adăugat: 
— Nu vrei să vin cu tine la ocol, nu-i aşa ? 
— Nu, -nu-i nevoie. Mai bine pregăteşte-te 

pentru mâine şi vezi ce treburi mai ai înainte 
de a pleca. Oricum, o să-ţi spun ce am găsit 
acolo. 

Fără s-o piardă din ochi, s-a apropiat de 
ea şi a mângâiat-o pe obraz. 

—• Lasă radioul deschis, în cazul că avan 
nevoie unul de altul, zise el cu o voce voa-
lată., • , 

Să avem nevoie unul de altul? „Ir orice 
caz, eu am mare nevoie de tine, Nick" s-a 
gândit ea, privindu-1 cum se îndepărtează. 



* * 

Kate .a lucrat toată dimineaţa în biroul ei. 
Şi-a iriat Mrfîife, a văzut corespondenţa din 
Stimele xile şi a laspuns la ea, a pus în ordiBe 
facturile. Cu toate acestea, gândurile îi erau 
în altă parte. Ce făcea oare .Nick ? Mai era 
înesă la ocol ? Pe la mijlocul dimineţii a vor-
Mt cu el prin radio pentru a-i spune că Danny 
şi James âu, plecat spre el. în cursul orelor 
care au urmat, n-a mai avut Y Ş̂ti despre el. 

în jurul orei cinci după-amiază, s-a repezit 
la radio în momentul când i-a auzit vocea lui 
Nick. 

— Este totul în segulă, Kate ? 
— Da, absolut perfect. Unde^eşti ? La ocol ? 
— Nu. Am plecat de acolo acum o oră. O să 

mă întec «lestul de târziu diseara. 
Pe Kate a cuprins-o o teamă nedefinită. 
— Unde eşti ? Pot să-ţi aduc ceva de mân-

care ? Sau de băut ? 
— Nu, mulţuraessc. Minya irimissand-

vişuri şi bere. Culcă-te devreme, pentru că 
mâine plecăm 3a wa şase dimineaţa. 

— Bine, Nick. 
— PeeurâBd, Kate. Te sărut. 
Bemmlul radio s-a întreriqpt. 
Deprimată, Kate s-a prăbuşit într-un foto-

liu, De ce nu voia Nidk să-l spună unde se 
afla ? lira pe urmele vinovatului ? 
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Brusc, îşi strânse pumnii. Şi dacă era peri-
culos ? Dacă va fi demascat, răufăcătorul nu-1 
va ataca pe Nick ? 
. Şi-a lăsat capul pe spate, frământată de ne-
linişte Brusc, a auzit zgomotul unui motor 
de maşină. Era camioneta care se întorcea de 
la ocol. Nerăbdătoare să afle noutăţi, a aler-
gat la uşa de la intrare. 

— Danny ! James ! In sfârşit ! Kate s-a dus 
la ei. Totul este în regulă ? l-a întrebat ea, cu 
sufletul la gură. 

Ei au dat din cap în mod afirmativ, cu un 
aer plictisit. 

— Şi Nick ? Unde s-a dus ? 
— Nu ne-a spus unde se duce, răşptmse 

Jatfies. Dar a plecat spre nord, în direcţia fer-
mei Doongara/ 

— Doongara ! Dar de ce ? 
Kate a simţit cum gelozia îi străpunge ini-

ma. 
— Nu mi-a spus de ce, doamnă Ramsay, 

zise James. 
— Scuzaţi-mă, dar mă duc să fac un duş, 

zise Danny. Pe curând. 
Era o impresie oare ? Sau Danny îi evitase 

privirea. 
— Mă duc şi eu, doamnă Ramsay, anunţă 

James. Dacă aveţi nevoie de mine, mă găsiţi 
în sala de mese. 

îngândurată, Kate i-a urmărit cu privirea 
în timp ce ei dispăreau în casă. Intuiţia îi 
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spunea că Danny ştia de ce se dusese Nick 
Ia Doongara. îl rugase oare Nick să păstreze 
secretul până se va întoarce el ? 

Cu paşi lenţi, Kate s-a îndreptat spre ve-
randă. Supoziţiile i se amestecau în mintea 
înfierbântată. Cutia de chibrituri a lui Danny 
îl pusese pe Nick pe urmele posibilului făptaş, 
îşi amintise poate Danny cui dăduse cutia a-
ceea de chibrituri ? şi Nick se dusese să veri-
fice la acea persoană care era adevărul ? 

Dar de ce toate misterele astea ? Oricum, 
ea nu-i cunoştea pe angajaţii Stantonilor. Nu 
risca, deci, să facş vreo gafă... 

Brusc, Kate s-a crispat. Se putea ca Nick 
să bănuiască singura persoană pe care ea o 
cunoştea acolo... Abigail ? Asta ar explica de 
ce nu-i spusese nimic. 

Kate s-â aşezat pe treptele verandei pentru 
a se gândi. îşi amintea că Danny vorbise despre 
colecţia lui de cutii de chibrituri cu Abigail. 
Aceasta din urmă putea foarte bine să-i fi 
cerut o cutie de chibrituri cu ocazia logodnei 
fratelui ei. de exemplu..." 

Puţin câte puţin, elementele i se ordonau 
în minte. Nu era Abigail la Ramsay Downs în 
seara când scăpase Glory ? Ce-ar fi fost mai 
uşor decât să*se ducă să deschidă boxa în 
cursul nopţii ? La fel de bine putea să vină 
cu maşina la Ramsay Downs, să toarne otravă 
în adăpătoare şi să verse ciment într-o fân-
tână arteziană... sau chiar să dea foc ocolu-
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lui cu.cutia de cMhriiuri a lui Danny ! 
Totuşi, lui Kate nu-i venea creadă toate 

astea. Fără îndoială, Abigail o încurajase în 
mai multe rânduri să plece de la Rasasay 
Downs şi nu-i ascunsese că-i plăcea de Nick. 
Dar să fi mers atât de departe pentru a-şi a-
tinge scopurile ? I se părea absurd ! 

Dar atunci de ce se dusese Nick la Doon-
gara ? Şi, mai ales, de ce nu-i împărtăşise 
bănuielile lui ? O iubea pe Abigail ? Poate că 
se dusese s-o prevină că risca să fie descope-
rită... şi, în acel moment, poate că tocmai îi 
propunea să plece cu el departe de Ramsay 
Downs... 

Kate lăsă să-i scape un mic geamăt. Totuşi, 
după câteva clipe, dragostea ei pentru Nick fu 
mai tare. în definitiv, nu-i promisese el că va 
acţiona cum este mai bine ? De ce să se fră-
mânte atât ? Mâine se va întoarce şi vor pleca 
în nord, cum stabiliseră. Aşteptăndu-1, trebuia 
să rabde în tăcere. 

Ceva mai calmă după aceste din urmă gân-
duri, Kate s-a ridicat şi a urcat treptele ve-
randei una câte una. Puţin îi păsa ce exista 
pe acele terenuri din nord-est : aur, uraniu, 
cobalt. .Nick putea să ia fotul ! Numai cu con-
diţia să rămână... Va accepta el până la urmă 
oferta, ei de parieneriafc ? Dar va reuşi to-
tuşi, să-i ia locul lui Ab5 gail în inima iui ? Da, 
trebuia. Pentru-că nu va putea niciodată să 
trăiască fără e! ! • 
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CAPITOLUL X 

Cu toate că a avut o noapte agitată* Kate 
s-a trezit Ia primele licăriri ale zorilor şi la 
ora şase dimineaţa a deschis uşa salonului, ne-
răbdătoare să4 găsească pe Nick şi să ştie dacă 
investigaţiile lui fuseseră • încununate de suc-
ces. L-a găsit sprijinit cu spatele de fereastră, 
cu o ceaşcă de cafea în mână. 

— Bună, Kate F a exclamat el îndată ce a 
văzut-o. 

Pe ea a trecut-o un val de emoţie. S-a uitât 
îndelung la chipul lui frumos şi bronzat. Ce 
seducător era astăzi! Ochii lui păreau să aibă 
o strălucire nouă, care i-a provocat bătăi de 
mimă luî Kate. Dar nu se schimbase mai de-
grabă propria ei privire ? Nu avea ea acum 
privirea unei femei îndrăgostite ? 

Nick şi-a pus ceaşca pe măsuţă şl s-a îndrep-
tat încet spre ea. Fascinată, Kate n-a schiţat 
,nra un gest. în timp ce el se apropia, ea înce-
pu să tremure. Emana un farmec atât de pu-
ternic încât o subjuga. Când a ridicat capul a 
fost surprinsă de privirea lui pătrunzătoare. 
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— Te simţi bine, Kate ? Pari obosită. 
Tulburată de vocea lui gravă şi senzuală, a 

trebuit să facă un efort pentru a-şi aduna gân-
durile şi să-i răspundă : 

— Sunt bine, mulţumesc. Ai descoperit ceva 
ieri seară ? 

Chipul lui Nick s-a întunecat. S-a dat câţiva 
paşi înapoi şi a spus : 

— Dacă n-ai nimic împotrivă, aş prefera 
să-ţi spun puţin mai târziu. Este timpul să 
plecăm, dacă vrem să ne întoarcem până di-
seară. 

— Este în regulă. Deşi decepţionatăx Kate 
adăugă : Mă bucur foarte mult că fac această 
călătorie, Nick. 

Surâsul pe care i 1-a adresat ca răspuns i-a 
fost suficient pentru a uita problemele xare-o 
frământau. Se aştepta ca ziua ce începea să 
fie minunată. 

* 

* * 

Erau pe drum de aproape două ore. La circa 
cincizeci de kilometri spre nord, maşina a pă-
răsit drumul principal şi a luat-o pe o cărare 
care se pierdea printre salcâmi şi eucalipţi. La 
tţecerea lor păsările îşi îuau zborul, speriate, 
căutând un refugiu în desişuri. Kate se minu-
na de spectacolul naturii, deşi era foarte obo-
sită. Cerul era albastru deschis şi prevestea o 
zi toridă. 
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Pe măsură ce înaintau spre nord, peisajul 
devenea tot mai abrupt. Crestele de granit, a-
coperite de tufişuri cu spini, se ridicau în ju-
rul lor, scânteind multicolor sub razele arză-
toare ale soarelui. 

-— Pune-ţi pălăria ! îi strigă Nick, în mo-
mentul în care maşina o lua prin albia scurtă 
a unui râu. 

— Mai avem mult ? întrebă Kate. 
Se simţea epuizată, atât din cauza zdrun-

. cinăturilor drumului cât şi a căldurii sufocante 
din valea pe care o străbăteau. 

— Nu mai avem cine ştie ce, a asigurat-o 
Nick, cu un zâmbet abia schiţat. 

Kate l-a privit cu invidie. Nimic nu părea 
să-i afecteze calmul. Fără îndoială că multele 
călătorii pe care le făcuse prin lume îl obişnui-
seră cu cele mai aspre condiţii de viaţă. • 

Albia râului săpase o trecătoare perpendi-
culară între două dealuri. Au intrat prin acel 
pasaj, dar au trebuit să se oprească după 
cincizeci de metri. O grămadă de stânci sur-
pate le bara drurhul. Nick a oprit maşina la 
umbra unui copac şi s-a întors spre Kate. 

Ce-ai zice'să nc dezmorţim puţin ? 
— Din partea mea cu plăcere, răspunse 

Kate surâzând. Am impresia că sunt parali-
zată de reumatism. 

Nick zâmbi şi apoi se duse în spatele maşi-
nii pentru a umbla la frigider. 



— Să începem prin a ne răcori, i-a propus 
el. O merităm din plin. Poftim, bea. 

Kate luă bidonaşul şi bău cu aviditate câ-
teva înghiţituri de apă rece. A simţit imediat 
cum îi revin forţele şi-i dispare treptat obo-
seala drumului. 

— Mulţumesc, i-a zis ea, după ce şi-a po-
tolit setea. Mi-a fost foarte sete. 

Nick bău şi el câteva înghiţituri, după care 
puse bidonul în frigiderul portabil.-

— Să mergem, i-a zis el cu ochii strălucind 
de nerăbdare. 

în jurul lor domnea o linişte profundă. Nu-
mai ţârâitul greierilor în tufişuri tulbura li-
niştea acelor locuri ignorate de oameni. Im-
presionată de măreţia peisajului, Kate a stat 
câteva clipe să contemple pereţii de ocru care 
se ridicau de o parte şi de alta a trecătoarei. 
Brusc, i s-a părut că percepe o prezenţă nede-
finită, misterioasă... 

— Aici a fost Jeremy ? 1-a întrebat ea, în- ' 
torcându-se spre Nick. 

— îmi închipui că da, răspunse el. în orice 
caz, aici a făcut prospecţiuni tatăl lui Logan. 

— A... „şi aici şi-a găsit şi moartea", se gân-
di în sinea ei Kate. 

— Nick, întrebă ea cu o voce îngrijorată, de 
ce ţii atât de mult la aceste terenuri ? Mi-ai 
mai spus doar că aurul —presupunând că e-
xistă cu adevărat — nu te interesează. 
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— Nu vreau efectiv să exploatez acest ză-
cământ. Dar tu ? Ai de gând s-o. faci ? 

Kate s-a înroşit sub privirea lui pătrunză-
toare. 

— Nu, vreau.., vreau sa-ţi dau aceste tere-
nuri, cum ţi-am spus dealtfel, 

Nick făcu un pas spre ea. 
— Dacă vreau să devin proprietarul aces-

tor terenuri, o fac numai pentru a evita ca ele 
să cadă pe mâinile altcuiva. Iţi închipui ce s-ar 
putea întâmpla într-o asemenea situaţie. S-ar 
răscoli aceste dealuri cu buldozerul până s-ar 
găsi zăcământul. 

Kate* dădu din cap încuviinţând, 
— Şi tu vrei să rămână neatins, nu-i aşa ? 

Te înţeleg. Locurile acestea sunt atât de fru-
moase ! 

îşi ridică din nou ochii spre vârfurile înalte 
ale dealurilor. Arborii de cauciuc, cu forme 
noduroase, creşteau în crevasele adânci care 
brăzdau pereţii stâncoşi ai trecătoarei. 

— Mi se pare că aici domneşte o atmosferă 
puţin... supranaturală, adăugă ea. 

Nick iambi uşor. 
—- începi să înţelegi, Kate. 
— Ce vrei să spui ? 
— Vino cu mine, o chemă el întinzându-5 

mâna. 
Au escaladat cu grijă stâncile care se sur-

paseră peste drum, barându-le trecerea. La un 
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moment dat, Kate s-a împiedicat, dar Nick a 
ţinut-o bine, 

-— Nu mai este mult, a asigurat-o el. 
S-au urcat puţm mai sus până la o crăpă-

tură de aproximativ cincizeci-şâizeci de centi-
metri lăţime, care părea să pătrundă adânc în 
stâncă. 

— Am ajuns ! i-a spus Nick cu o voce emo-
ţionată. 

Cu stupoare, Kate s-a uitat la locul de unde 
începea crăpătura, pe jumătate astupată de 
pietre şi mărăcini. 

-— Uită-te înăuntru, în stânga ta, i-a zis 
Nick. 

Kate s-a apropiat şi s-a aplecat cu capul spre 
interior. în semiobscuritate se distingea intra-
rea într-o grotă. 

—- Extraordinar! Dacă eram singură n-aş 
fi găsit-o niciodată. 

Au escaladat pietrele care astupau intrarea 
xn grotă. Kate şi-a ţinut respiraţia în faţa pri-
veliştii fantastice care i se oferea ochilor. Pe-
reţii grotei erau acoperiţi de picturi rupestre 
de culoare roşie şi galben-brună. S-a* apropiat 
cu emoţie ca să vadă mai bine desenele deli-
cate. Erau reprezentate tot felul de animale, 
precum şi diverse scene/de ritual. 

— Deci grota asta vrei s-o salvezi, murmu-
ră Kate. Ce comoară ! 

— Aceste picturi au fost executate de către 
aborigeni cu mii de ani în urmă, i-a explicat 
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Nick. Familia Ramsay a ştiut în permanenţă 
că se aflau aici, dar secretul a fost bine păzit. 
Nu vrem ca aceste locuri să cadă pe mâini 
străine. 

Cu inima strânsă, Kate s-a gândit că Jeremy 
nu vrusese decât să exploateze aurul ce se gă-
sea sub^cele dealuri... 

Profund emoţionată, s-a întors spre Nick. 
— înţeleg acum de ce Jeremy m-a pus să 

jur că nu voi spune nimănui despre zăcămân-
tul de aur. îi era teamă ca nu cumva să afli tu 
ce intenţii are şi să-1 împiedici să treacă la ex-
ploatarea lui, distrugând tot acest peisaj. O, 
Nick, mi-e atât de ruşine ! 

— Nu trebuie, JCate. Dacă Jeremy n-a vrut 
niciodată să te aducă aici, este pentru că ştia 
că ai fi reacţionat ca şi mine, că te-ai.fi opus 
să fie distruse toate aceste picturi. 

Kate simţi că-i dau lacrimile. De ce-i tre-
buise atât de mult ca să descopere adevărata 
fire a .soţului ei ? 

— Kim, tatăl tău, s-a născut în apropiere ? 
întrebă ea. 

Da, la câţiva kilometri de această grotă. 
Venea des aici. Este un loc sacru, cunoscut de 
toţi aborigenii din regiune. Se spune chiar că 
spiritele rele l-au omorât pe tatăl lui Logan, 
pentru că a profanat acest loc. 

— Aş vrea să cred acest lucru, răspunse 
.Kate înfiorându-se. 
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Nick s-a apropiat de ea şi i-a pus braţele 
pe umeri. 

— Este o legendă, bineînţeles. Aborigenii 
l-au urmărit până aici şi l-au omorât. Ştiau că 
găsise aur şi se temeau de consecinţele acestei 
descoperiri. 

Cum chipul lui Kate exprima o adevărată 
groază, el o linişti: 

— Ceea ce ţî-am povestit acum s-a întâm-
plat cu mulţi ani în urmă. în prezent, voi ve-
ghea eu asupra acestui loc. Atâta timp cât voi 
trăi, nu-1 va distruge nimeni. 

Kate s-a întors spre el şi s-a uitat direct în 
ochii lui! 

— Să nu-ţi faci griji, Nick. Nu voi vorbi cu 
nimeni despre secretul acestor locuri. Oricum, 
nu revin asupra promisiunii pe care ţi-am 
făcut-o. îţi cedez terenurile de aici : sunt ale 
tale. 

Nick a privit-o cu tandreţe, ochii strălucîn-
du-i de o emoţie reţinută. 

— Să ieşim, i-a propus el, după o lungă 
tăcere. 

în timp' ce se îndreptau spre ieşirea grotei, 
adăugă: * 

— Fii atentă pe unde calci Şerpii pe care 
i-aî văzut nu există numai în picturi. 

— încântător ! exclamă Kate, grăbind pasul. 
Deşi grota era foarte frumoasă, simţi o uşu-

rare când ieşi în aer liber. 



Ce-ai zice să mâncăm la umbra acestui 
euealipt ? i-a sugerat Nick, arătându-i un ar-
bore care se afla mai jos. Cred că Minya ne-a 
pregătit nişte sandvişuri bune şi salată. 

— Perfect, mor de foame, spuse Kate. 
Au coborât până la maşină, unde lăsaseră 

coşul pentru picnic şi s-au îndreptat apoi spre 
eucaliptul ales de Nick. Acesta întinse faţa de 
masă pe iarbă, în timp ce Kate scotea merin-
dele. începuse să adie o briză uşoară-care ră-
corea în mod agreabil atmosfera. Kate se pre-
gătea să bea apă din bidon când a rămas cu 
privirea pironită în faţă. îngrozită, scoase un 
ţipăt ascuţit. Dintr-un salt, Nick a fost lân-
gă ea. 

— Ce s-a întâmplat, Kate ? 
— Este un şarpe acolo, în spatele pietrei. 
— Nu te mişca, a murmurat el. 
S-a ridicat uşor şi s-a apropiat tiptil de lo-

cul pe ca re-! arăta ea. 
— A, uite vinovatul ! exclamă Nick, apro-

piindu-se de pietre. 
Inima lui Kate a început să bată puternic. 

Voia oare Nick să înfrunte şarpele cu mâinile 
goale ? Dar Nick s-a întors spre ea cu un zâm-
bet larg. 

— Cred că lui îi este mai teamă decât ţie, 
Kate. 

— Dar. ce este ? a întrebat ea, vexată de to-
nul batjocoritor al lui Nick. 
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— O şopârlă cu limba albastră. Există mul-
te pe sub pietrele astea. Dar sunt complet ino-
fensive. 

Kate începu să râdă, uşurată. 
— Biata şopârlă, zise ea. M-a speriat îngro-

zitor. 
Nick a venit şi a îngenuncheat lângă ea. 
— Şi tu m-ai speriat, Kate. Am crezut că 

ai văzut cu adevărat un şarpe. 
Privirile li s-au întâlnit, pline de dorinţă -şi 

de pasiune. Atunci Niek i-a luat mâna cu de-
licateţe şi a sărutat-o în căuşul palmei. îndată, 
pe Kate a cuprins-o un val de voluptate. Dan-
du-şi capul pe spate, s-a oferit fără rezerve 
bărbatului iubit. Emoţionat, acesta s-a„aplecat 
spre ea şi a sărutat-o cu ardoare. înnebunită, 
cu sufletul la gură, ea s-a lipit de el, răspun-
zând cu înfrigurare sărutărilor lui şi solicitân-
du-i mângâieri şi mai îndrăzneţe... Curând n-a 
mai ştiut-ce se întâmplă în jurul ei-: nu mai 
exista decât Nick cu mângâierile, sărutările şi 
dragostea lui... dar oare Nick o iubea 7 Nu-i 
spusese niciodată. Poate că era încă prea de-
vreme... Brusc, K^te s-a crispat. Dacă toate 
astea nu erau decât un joc pentru el 7 După 
ce va obţine ceea ce voia, dacă se va întoarce 
lângă cea pe care o iubea ? Abigail... Imediat 
s-a desprins de el. 

— Nick... începu ea, -fără să îndrăznească 
să-i întâlnească privirea. 



Nick a mângâiat-o pe obraz cu vârful dege-
telor şi i-a zis eu un aer trist : 

— înţeleg, Kate. Am făcut greşeala să cred 
că tu şi eu... 

Dar n-a terminat ce avea de spus. Privirea 
i s-a pierdut departe, ca şi cum gândurile îl 
îndepărtaseră brusc de ea. Kate se uita la bu-
zele lui, aşteptând ca el să continue să vor-
bească. De ce nu-i spunea ce simţea pentru 
ea ? Din cauză că nu simţea pentru ea decât 
o simplă atracţie ? La acest "gând, Kate simţi 
că inima i s-a oprit să mai bată, Poate că el se 
gândea la Abigail... Brusc, s-a revoltat. Trebuia 
să facă ceva. Dacă nu, risca să-1 piardă defi-
nitiv. 

— Nick, începu ea, tremurându-i vocea. Nu 
vreau să părăseşti Ramsay Downs. 

Nick s-a întors spre ea cu sprâncenele 
încruntate. 

— JDe ce ? a întrebat el, bmsc. Sunt sigur 
că vei găsi uşor un administrator bun. Nu toţi 
sunt ca Leif Clancy ! 

Kate simţi din nou că inima nu-i mai bate. 
Avea cu adevărat intenţia să plece ? 

— Nu asta am vrut să spun. Ai putea să 
rămâi ca asociat. Chiar tu mi-ai propus să-ţi 
vând o parte din proprietate. 

— Da, îmi amintesc, răspunse Nkik, privind 
în gol. Dar nu ştiu dacă acum... 
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O disperare cumplită puse stăpânire pe Kate. 
Ceva îl reţinea, dar ce anume ? Sau mm bme 
ziscine? 

— Te-ai răzgândit ? 1-a întrebat cm e-
mope Este din cama M Abigail ? 

—- Din mwm luă M&gpsk f 
Pe ekîpul Im Mick se citea mgtîpmiem^ 
— De ce spin asta ? -
— Eter.... dhiar ta ai .- ' 
Kate s-a mtresrapt: zăpăotăL tncexea oare 

Nick sâ-şi asemtclâ semt&nentefc pexitzu Abi-
gail ? Sati se mira că ghicise tofcid ? ImedM, 
N'iek vorbii ulm nou ; 

— Să âiisctrtăm despre AbigaiL daeă pi atât. 
Am fost s~o văd ieri. 

Kate păli. 
— Credeam ca te-ai ăm $&4 c&eţi pe viim-

vat* replică ea sec. Când mă gândesc dkt rău 
mi-a făcut. Iar tu stăteai, fără îndoială, limştit 
la taclale cu Abigail. 

— Ifu eMar; Kate. 
Ea îl' privi rarraasă, căutând să-r ghicească 

gândurile. Ce încerca să-i spună ? Dmfr-wfelă 
îşi dădu seama. 

— Vrei să şpuii că— 
— Abigail & pus focul k oml% rosti el aproa-

pe în şoaptă».. jE-a mărturisit totuL 
Kate rămase mută. Aproape că-i venea să 

se ciupească pentru a se convinge ca nu visea-
ză. 

— De ce nu rrrf-̂ rî spus- e§ o bănuiai ? 
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— Pentru că nu aveam dovezi împotriva ei, 
xaspunse Mkk. Baimy îşi amintea că-i împru-
mutase cutia cu chibrituri în ziua petrecerii în 
aer liber, dar mu mai ştia dacă ea i~o dăduse 
sau nu înapoi. Cât despre .wrmeăe de pneuri de 
Jâjagă ocoL ele aparţineau unei maşini de la 
Doongara. Dar asta mu constituia o probă ; ori-
care angajat al familiei Stanton ar fi putut să 
se folosească de acea maşina. Singura .soluţie 
era, deci, să obţină o mărturisire &e la Abigail. 

— Şî s-a. recunoscut vinovată ? 
.Nick încuviinţă din cap. 
— Părea chiar foarte mândră că uneltise 

totul. Considera că îmi făcuse un mare serviciu 
Nick $e apropie de Kate şi-i puse o mâna 

pe braţ. 
— I-am promis că nu vom face reclamaţie. 
Kate îi aruncă o privire ofensată. Se împă-

caseră ? In definitiv, "Abigail se 
pentru el. Poate că ei îî era rscunoscător-

— Şi cu mine cum rămâne ? Mi m pare că 
am şi eu un cuvânt de spusin chestia asta. re-
plică ca. 

— La ce Ji-ar servi s-o dai in judecată ? Gân-
deşte-te la familia -ei, la rade. Nu .şi-ar reveni 
uiciodată dintr-un asemenea scandal Nu, ana 
găsit o altă soluţie, Abigail mi-a jurat că rm 
va mai meer&a niciodată să-ţi iacă vreun rău. 
Iar eu i-am promis să tac, ca o singură con-
diţie. 

— Care ? întrebi Kate^ abia auzmău-şi vo-
cea. 
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— I-am cerut să piece. Ceea ce va face în 
dimineaţa aceasta, dacă nu a şi făcut-o deja. 

— A plecat ? Unde ? 
— La cel de-al doilea soţ al ei. 
Kate făcu ochii mari. 
— Dar... credeam că-1 urăşte, că se purta 

cu ea ca un adevărat tiran... 
Nick schiţă un surâs ironic. 
— Vrei să spui că refuză să cedeze la toate 

capriciile ei ? Abigail este un copil răsfăţat. 
Când a înţeles că Bevan nu se lasă dus de nas. 
a plecat crezând că el o va implora să se în-
toarcă. Dar el n-a făcut acest lucru. Plină de 
ciudă, s-a hotărât să se răzbune şi a pus ochii 
pe mine. ^ -

— Nu păreai că-ţi displace, a remarcat Kate. 
•— Hmm ? Eşti cumva geloasă. Kate ? 
— Absolut deloc ! Brusc, îi veni o idee. 

Vrei să spuijja ai profitat de situaţie pentru a 
mă face geloasă ? 
, Nick lăsă să-i scape un oftat adânc. 

— Nu, nu urmăream asta. De fapt, încer-
cam să-mi ascund cât puteam de bine dragos-
tea pe care-o simţeam pentru tine.. După cele 
pe care Jeremy ţi le spusese despre mine, ştiam 
că n-ai putea să mă iubeşti niciodată. Şi nu 
puteam... nu voiam să-ţi spun adevărul, ca să 
nu-ţi distrug amintirile. 

Kate simţi câ o apucă ameţeala. Auzise oare 
bine ? Nu-i spusese el o clipă mai înainte că o 
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iubeşte ? Inima începu să-i bată puternic. Era 
visul pe punctul de a deveni realitate ? 

— Cred că, fără să vreau să-mi mărturisesc 
chiar mie, îmi pierdusem deja iluziile în pri-
vinţa lui. Jeremy, răspunse ea. "Se schimbase 
foarte mult după ce ne-am căsătorit/Dacă aş 
fi putut cel puţin să bănuiesc că era bolnav ! 
Arv fi trebuit să fiu mai apropiată de el, mai 
înţelegătoare. 
' — N-ai ce să-ţi reproşezi, Kate. Nu e$fce vina 
ta. Jeremy n-ar fi suportat să te vadă făcând 
pe infirmiera. 

Kate îşi lăsă ochii ia jos. 
— îl cunoşteam atât de puţin. Nu-mi destăi-

nuia niciodată ce avea pe suflet. Dealtfel* nu 
vorbeam aproape' deloc despre sentimentele -
noastre unul; pentru altul. în cursul ultimelor 
luni ale căsătoriei noastre- abia dacă mai vor-
bea cu mine. De fapt, aveam foarte puţine lu-
cruri în comun. 

— Dar Jeremy te iubea, Kate, murmură 
Nick. Toată lumea mi-a spus-o : Stantonii, 
Minya, lucrătorii tăi... 

— Poate că mă iubea... în felul lui. 
Dar fusese Jeremy capabil cu adevărat să 

iubească ? Singurul lucru de care era sigură, 
era că n-o înşelase niciodată cu o altă femeie , 

—. O, Nick, cum aş putea vreodată să-i iert 
ceea ce ţi-a făcut ?! exclamă ea. Ţi-a distrus 
copilăria... ' - V ^ ' • ' : I 

— Kate!.. l 
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Nick a mângâiat-o cu delicateţe pe obraz. 
— ...uită toate astea. Aminteşte-ţi numai 

de momentele plăcute pe care le-ai petrecut cu 
Jeremy. Restul nu are importanţă. 

Kate îşi ridică spre el ochii scăldaţi în la-
crimi. -

— înţeleg acum de ce toată lumea te iubeş-
te, Nick. Eşti atât de generos, atât de tandru... 

— Şi tu, Kate ? Mă iubeşti şi tu puţin ? 
•Fărăf să-i vină să creadă, s-a uitat în ochii 

lui. 
— Nick, vrei să spui... 
—: Te iubesc, Kate, cum n-am iubit nicio-

dată o femeie. I-a surâs cu tandreţe. Până să 
te întâlnesc, nu credeam că o să m^ căsătoresc 
vreodată. Dar te-am iubit din clipa când te-am— 
văzut. Din păcate, sparta a vrut să fii văduva 
fratelui meu... şi să mă dispreţuieşti. -

— Nu ! Kate s-a uitat cu intensitate la e i 
Nu te-am dispreţuit niciodată, Nick. L-am dis-
preţuit numai pe acel bărbat pe care mi-1 în-
făţişase Jeremy, dar nu erai tu:.. 

Drept răspuns, Nick s-a aplecat spre ea şi 
i-a atins uşor fruntea cu buzele. 

— Iţi aduci aminte de primul nostru sărut ? 
rfiurmură el. Apoi clătină din cap, pe gânduri. 
In ziua aceea n-am putut rezista tentaţiei. Era 
mai puternică decât mine. Şi după aceea, când 
am înţeles cât de mult te iubeam, descoperirea 
asta m-a dat gata. Iubeam o femeie care mă 
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considera un monstru şi ni; puteam să-i dove-
desc că se înşală. 

— Şi eu, Nick, rosti Kate cu o voce emo-
ţionată, am crezut că nu mă vei putea iubi 
niciodată, după cât te-a făcut Jejemy să su-
feri. Dar toate astea nu mai au importanţă. Te 
iubesc, Nick. Din toată inima, din tot sufletul. 
Nu l-am iubit niciodată pe Jeremy cum te iu-
besc pe tine acum. 

Nick a sărutat-o cu gingăşie pe buze şi i-a 
zâmbit. 

— 'Df-ai de ce să te temi de trecut, Kate. Am 
trecut prin multe încercări, este adevărat, dar 
am scăpat nevătămat. Nu vreau-să mă mai 
gândesc decât la viitor acum, la viitorul nostru, 

Kate simţi cum ii dau lacrimile. 
— Nu merit dragostea ta, Nick, murmură 

ea, tremurându-i vocea, Te-am judecat atât de 
nedrept... 

— Ssst t Nu. vreau să mai aud nici un cu-
vânt... Viitorul ne aparţine, Kate. Ţie, mie şi 
poate într-o zi, copiilor noştri. Vreau să mă 
căsătoresc cu tine, Kate-

— O, Nick... 
Dar n-a avut timp să termine ce voia să spu-

nă. Nick o luase deja în braţe şl pusese stăpâ-
nire pe buzele ei cu o pasiune devorantă. Kate 
ştiu imediat că nimic nu-i mai oprea din 
acel moment. Voia să-i aparţină cu tot corpul 
din tot sufletul, să fie a îui pentru totdeauna 



înlănţuindu-i gâtul cu braţele, s-a lipit strâns 
de el, plină de dorinţă, înţr-o chemare mută. 

— Vreau să te văd. goală, dragostea mea, 
% i-a şoptit Nick la ureche. 

Când el a început să-i descheie nasturii blu-
zei, cu gestrai lente şi precise, un fior de plă-
cere i-a trecut prin tot corpul. Curând fu com-
plet goală, expusă privirii lui; 

— Ce frumoasă eşti, murmură ei, în extaz 
în faţa corpului ei superb. 

Vocea voalată a tulburat-o la fel de mult ca 
şi privirea lui. La rândul ei, 1-a ajutat să se 
dezbrace, surprinsă de propria îndrăzneală. 
Orice teamă o părăsise. Era ca şi cum în adân-
cul sufletului ei aşteptase întotdeauna acel 
moment. 

— Vino, a murmurat Nick/chemând-o să 
se aşeze lângă el. 
• Cu inima uşoară, Kate răspunse imediat 
chemării lui. întinsă lângă el, s-a abandonat 
mâinilor lui experimentate care o făceau să se 
înfioare de plăcere. Mângâierile lui trezeau în 
ea o dorinţă profundă, suscitau senzaţii noi şi 
delicioase. Când mâinile lui i-au alunecat pe 
pântec, ea 1-a implorat gemând : 

— Nick, te rog... te doresc atât de mult. 
Atunci, corpurile lor fremătând de dorinţă 

. s-au contopit într-o armonie perfectă şi în cu-
rând în jurul lor nu mai exista ^nimic. Kate 
închise ochii. Plăcerea urca în ea ca o spirală 
de foc care o mistuia în întregime. 

XII-



Şi, apoi, a venit deodată extazul Năucitor, 
sublim. Ajunsă la apogeul voluptăţii, Katfe 
scoase un strigăt după* care căzu în braţele lui, 
epuizată şi fericită. 

Au stat mult timp fără să se mişte, lungiţi 
unul lângă altbţl. Cu un surâs enigmatic pe 
buze, Nick privea absorbit spre cer. 

— Nu mi-aş fi imaginat niciodată... o ase-
menea fericire, murmură Kate după câteva 
clip€. 

Nick s-a-ridicat într-un cot şi s-a uitat cu 
tandreţe la ea. 

— Kate, draga mea. nu este decât începu-
tul... 

I-a trecut mâna ,prin părul lung şi blond şi 
a ridicat-o spre el pentru a o săruta. După 
aceea, a ridicat cu regret ochii spre cerul care 
se împurpurase. 

— Este timpul să ne întoarcem acasă, Kate. 
Soarele începuse deja să apună. 
Acasă, s-a gândit Kate. cu inima plină de 

bucurie, Casa noastră. 
Când au ajuns la maşină, Nick a luat-o pe 

Kate de talie şi i-a murmurat la ureche : 
— Merităm să fim fericiţi, draga mea. Şi 

vom fi şi de acum înainte/Iţi promit. 
Kate a simţit cum îi creşte inima de feri-

cire. 



— Sunt sigură de asta, dragostea mea. Şi 
Ramsay Downs va fi cuibul nostru. Al nostru 
şi numai al nostru. 

Un sărut de o tandreţe nemărginită a pe-
cetluit pentru totdeauna această* promisiune. 

• . & 
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