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Chiar şi cel mai cumplit blestem 
poate fi rupt de puterea iubirii...

Lui Holly de Chastel i se dusese vestea că era cea mai fermecătoare 
femeie din întreaga Anglie, însă ea îşi considera frumuseţea un 
blestem. De ani buni, reuşea să-şi alunge pretendenţii cu tot felul de 
şiretlicuri. Acum însă, tatăl ei o oferă drept premiu la un turnir la 
care iau parte cavaleri din tot ţinutul, care mai de care mai dornic să 
îi câştige mâna. Holly nu are însă de gând să se căsătorească cu 
vreunul dintre ei, aşa că pune la cale cel mai scandalos plan de până 
atunci: să-şi mascheze frumuseţea de privirile lor hrăpăreţe, trans- 
formându-se, peste noapte, din cea mai fermecătoare făptură în cea 
mai hidoasă. Nu şi-a imaginat însă niciodată că printre peţitori va fi 
cineva atât de tenace precum Austyn de Gavenmore.
Chipeşul galez este în căutarea unei soţii cu o înfăţişare banală, iar 
Holly pare să se potrivească de minune. Urâţenia lui Holly reuşeşte 
să-i alunge pe peţitori unul după altul, însă nu şi pe încăpăţânatul 
Gavenmore, astfel că ea se trezeşte dintr-odată soţia acestui străin 
misterios care o conduce la castelul lui, în vreme ce ea se străduieşte, 
să-şi păstreze deghizarea. Oare din ce motiv acest bărbat răvăşitor 
de frumos şi de pasional a căutat să ia de soţie o femeie care nu se 
evidenţiază decât prin urâţenia ei şi prin firea arţăgoasă, când ar fi * 
putut avea orice altă femeie ? Şi oare ce are să se întâmple când va afla 
că a fost înşelat?

Teresa Medeiros este una dintre cele mai bune scriitoare de histo
rical romance, cu apariţii constante pe listele de bestselleruri ale 
The New York Times, Publishers Weekly şi USA Today. Cărţile ei, 
traduse în 17 limbi, au fost vândute în peste 10 milioane de exem
plare şi au fost nominalizate pentru premiul RITA al Asociaţiei 
Scriitorilor de Romane de Dragoste din America.
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Corpul lui ardea de dorul ei. Ardea, cuprins de flăcări mai 
aprinse şi mai strălucitoare decât setea de victorie care îl mistuise 
în timp ce îşi înfrunta vrăjmaşul de moarte pe câmpul de luptă. 
Armura îi era împroşcată cu pete de sânge ruginii, şi totuşi satis
facţia unei bătălii bine purtate şi a unui duşman ucis fără milă nu 
îl copleşea. Vintrele îi erau cuprinse de acelaşi bubuit ritmic care 
se auzea şi dinspre animalul pe care îl strângea între coapse. Ani
malul care avea să îl poarte până acasă, în braţele ei.

Rhiannon.
Misterioasă şi dulce. Vicleană şi blândă. Poznaşă şi irezistibilă.
O întâlnise într-o pădure străveche, foarte asemănătoare cu 

cea prin care îşi conducea bidiviul acum. O fiinţă vrăjită, săltând 
dintr-un mesteacăn într-o salcie, cu părul scânteindu-i într-un 
nimb de aur pur. Răsese de el, îl necăjise, îl ademenise să o ur
mărească până când ajunsese să creadă că avea să înnebunească 
de cât o dorea. Numai când se împiedicase şi se prăbuşise în ge
nunchi, numai când îşi acoperise chipul cu palmele, lăsându-se 
pradă celei mai negre disperări, numai atunci venise la el.

îşi afundase cu blândeţe degetele în părul lui şi îi apropiase 
faţa bărboasă de sânii ei goi, cântându-i numele, neînfricată şi 
dulce. Nu îndrăznise niciodată să o întrebe cum de îi ştiuse nume
le. Cum de îi cunoscuse inima. Cum de îi cunoscuse chiar sufletul. 
Pantalonii îi alunecaseră sub atingerea convingătoare a degete
lor ei, iar ea îi încălecase mădularul întărit, împreunându-se cu el 
într-un abandon inuman, până când numele ei, ieşit ca un urlet 
de pe buzele lui, răsunase prin pădure asemenea unui tunet.

Rhiannon.
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T ’’tresa “Medeiros

îi dădu pinteni armăsarului, ţinând-o tot înainte, nepăsător 
la răsuflarea tot mai greoaie a acestuia, la sudoarea care îi înspu
mase grumazul, la fuioarele de aburi care se înălţau din nările lui 
umflate. Avea să se forţeze atât pe el însuşi, cât şi animalul, din
colo de cât puteau îndura, şi avea să lase regatele să se destrame 
pentru nimic mai mult decât gustul buzelor lui Rhiannon a lui.

Când ajunse în vârful unui deal abrupt acoperit de conifere, 
acoperişul de paie al unei colibe îi apăru în faţa ochilor. Coliba în 
care el şi domniţa lui misterioasă se întâlniseră, goi, timp de două 
săptămâni, ca nişte copii obraznici subjugaţi de o vrajă senzuală, 
satisfăcându-şi toate poftele, atât pe cele naturale, cât şi pe cele 
supranaturale, până când căzuseră epuizaţi, dar nicidecum sătui, 
unul în adăpostul braţelor celuilalt.

Un licăr auriu printre ramurile încărcate de conuri îi spori ne
răbdarea. Bărbaţii pe care îi avusese sub comandă în luptă nu ar 
fi recunoscut niciodată zâmbetul vesel care îi apăruse pe chipul 
întunecat. Acel zâmbet păli însă pe măsură ce copacii se răreau, 
oferindu-i o panoramă completă asupra luminişului din vale.

Rhiannon prinsă în îmbrăţişarea altui bărbat. Rhiannon, cu 
capul lăsat pe spate, cu notele cristaline ale râsului ei purtate 
de vânt. Acel tablou nevinovat căpătă altă formă în mintea lui. 
El văzu nişte membre palide, dezgolite, întinse pe iarbă; chipuri 
schimonosite de o plăcere păcătoasă; Rhiannon călărind un stră
in, trupul ei generos trăgând seva dintr-un mădular la fel de gros 
şi de vrăjit de farmecele ei pe cât fusese şi al lui.

Fără să încetinească, fără să gândească, fără să cântărească 
preţul pe care avea să îl plătească sufletul său pentru acea nebu
nie, îşi trase sabia din teacă şi o ridică mult deasupra capului. Prin 
ceaţa sângerie din ochii lui întrezări privirea înfricoşată a unui 
bărbat, o cunună de aur în jurul chipului unei femei, palid pentru 
că îşi pierduse atât culoarea, cât şi speranţa. Bărbatul încercă să 
o adăpostească în spatele lui, însă ea i se opuse cu o forţă inu
mană, aruncându-i-se în faţă, cu mâinile întinse ca şi când ar fi 
cerut îndurare.

Un urlet nepământean de furie şi trădare cutremură lumini
şul în timp ce el coborî sabia, înfigând-o în inima ei nestatornică, 
străpungându-i cu lama şi pe ea, şi pe ibovnicul ei, dintr-o singură
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lovitură puternică. Sângele ţâşni din sânul ei alb ca neaua, în timp 
ce se prăbuşeau în iarbă de parcă ar fi fost o singură fiinţă.

El îşi întoarse bidiviul ascultător spre marginea luminişu
lui, un fior îngheţat strângându-i inima când deveni conştient 
de ceea ce făcuse. Scrâşnind din dinţi pentru a-şi înăbuşi un 
tremur de durere, descălecă şi o porni înapoi spre locul unde 
căzuseră cei doi, fiecare pas răsunând ca o şoaptă îngrozită în 
liniştea nefirească.

Un bărbat zăcea ghemuit în iarbă, o sabie ieşind din pieptul 
lui îngust. Nu, nu un bărbat - un băiat, cu obrazul neted purtând 
încă o urmă a rotunjimilor copilăreşti, cu auriul frumos al părului, 
acum şters şi moale, încadrându-i chipul lipsit de viaţă.

Vocea se auzi din spatele lui, un şuierat mânios, plin de 
dispreţ.

-Fratele meu, bărbat nechibzuit şi lipsit de credinţă ce eşti! 
Fratele meu muritor.

Se răsuci pe călcâie. Rhiannon stătea la câţiva paşi mai încolo, 
purtând veşminte de un alb orbitor, cu pieptul neatins de săru
tul morţii.

-  Muritor? croncăni el.
-  întocmai, pentru că eu sunt zână. Iar dumneata, domnule, 

eşti un asasin nenorocit!
O pală de vânt cald adie prin luminiş.
Făcu un pas spre ea. Dacă ar fi putut să o atingă! Dacă ar fi 

putut mângâia mătasea aurie a părului ei, dacă şi-ar fi putut lipi 
buzele de satinul gâtului ei, dacă i-ar fi putut cerşi în genunchi 
iertarea! întinse braţele, implorând-o în tăcere.

-Nu!
Ţipătul ei îl lăsă fără suflare. Căzu pe spate, zbierând de 

spaimă.
Vântul se înteţea, îndepărtându-i de pe faţă şuviţele încolăcite 

de păr, dezvăluind un chip la fel de grozav şi de frumos ca al Dom
nului, dar lipsit de orice urmă de îndurare.

îşi ridică mâinile de parcă ar fi vrut să arunce asupra lui o bi
necuvântare păgână. Vocea ei pătrunzătoare căpătase o tonalitate 
sumbră, care batjocorea mânia fără motiv a bărbatului prin furia 
necruţătoare a unei femei nedreptăţite.

-— ------— ‘Bfestemuifrumuseţii  ----------
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---------------------------- T  zresa 'MecCeîros - — --------------------

-Ai încercat să obţii cu spada ceea ce ţi-aş fi dăruit de bunăvoie. 
Inima mea. Loialitatea mea. Dragostea mea. Fie ca Dumnezeu 
să-ţi blesteme sufletul, Arthur de Gavenmore, şi sufletele tutu
ror urmaşilor tăi! De acum înainte, fie ca dragostea să fie slăbi
ciunea voastră de muritori şi frumuseţea -  blestemul vostru 
pentru eternitate!

într-un ultim imbold de deznădejde, el strigă după ea, prefe
rând damnarea eternă viitorului de neînchipuit de a nu o mai ţine 
niciodată în braţe. De a nu se mai ospăta niciodată din nectarul 
dulce ca mierea al buzelor ei sau de a nu mai auzi niciodată sune
tul jos, ca de catifea, al vocii ei dezmierdându-i pielea în întune
ricul nopţii.

Mâinile lui tremurânde căutară moliciunea cărnii ei, însă nu 
prinseră decât aer. Notele batjocoritoare ale râsului ei fură ulti
mele care dispărură, sunând ca nişte cioburi invizibile de sticlă în 
urechile lui.

Tristeţea îl doborî. Căzu în genunchi, acel Arthur de Gaven
more care avea să domnească într-o bună zi peste toată Britania, 
până când o regină frumoasă avea să devină pieirea lui, îşi acoperi 
chipul cu palmele şi plânse ca un copil.
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Partea întâi
Cine-i aceasta, care ca zarea străluceşte şi ca 

luna-i de frumoasă...
Cântecele lui Solomon1

Foarte rar o mare frumuseţe şi o mare virtute 
pot convieţui.

Petrarca2

1 Cântarea Cântărilor sau Cântecele lui Solomon, capitolul 6, versul 10 (n.tr.)
2 Francesco Petrarca (1304-1374), Citat despre frumuseţe (n.tr.)



CapitoCuC 1

-  „Mai îmbătătoare decât adierile din rai este răsuflarea dom
niţei mele; vocea ei -  gânguritul melodios al unei porumbiţe. Din
ţii ei par bidivii albi ca neaua; buzele ei -  petale dulci de roze; 
toate îmi constrâng inima să facă promisiuni de iubire."

Holly îşi ascunse un căscat cu mâna, în timp ce menestrelul îşi 
zdrăngăni lăuta şi trase aer în piept pentru o altă strofă. Se temea 
că avea să adoarmă cu nasul în cupa cu vin înainte ca el să ajun
gă să îi ridice în slăvi alte farmece aflate mai jos de gât. Totuna 
ar fi fost!

Un ritm vioi însufleţi aerul.
-„Motiv de invidie pentru orice lebădă este gâtul graţios al 

domniţei mele; urechile ei -  catifeaua moale a urechilor unui 
iepure. Buclele ei negre ca pana corbului -  o încântare şi pentru o 
nutrie. Dar mult mai plăcute ochiului..."

Holly se uită neliniştită la curba generoasă a pieptului ei aco
perit de un postav meşteşugit lucrat, întrebându-se cu disperare 
dacă sfârcuri rima cu iepure.

Menestrelul îşi înălţă capul şi cântă:
-„Sunt pernele-i rotunde, ademenitoare..."
-  Holly Felicia Bernadette de Chastel!
Holly tresări când degetele agile ale menestrelului se încurcară 

printre corzile lăutei cu un zbârnâit nearmonios. Chiar şi de la 
distanţă, zbieretul tatălui ei făcu să se clatine urciorul cu mied de 
pe masa din lemn. Elspeth, doica ei, îi aruncă o privire îngrozită 
înainte de a se face atât de mică pe locul de la fereastră, încât 
aproape că atinse cu nasul tapiseria pe care o cosea.

Zgomotele unor paşi furioşi se auziră urcând pe scările în spi
rală, îndreptându-se către turn. Holly îşi luă cupa, închinând fără
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tragere de inimă în cinstea bardului înlemnit. Niciodată nu reuşi
se să rămână nepăsătoare la nemulţumirea tatălui ei. Pur şi sim
plu, învăţase să îşi mascheze tulburarea. în timp ce acesta năvălea 
înăuntru, ea se alină cu gândul că nu lua câtuşi de puţin în seamă 
prezenţa bărbatului tolănit pe jilţul cu spătar înalt din faţa ei.

Tenul rumen al lui Bernard de Chastel îi trăda moştenirea 
saxonă, pe care i-ar fi făcut mare plăcere să o poată nega.

Tremurul lui Holly crescu în clipa în care recunoscu pecetea 
de pe sigiliul din ceară frământat fără întrerupere în pumnul lui 
rotofei.

El flutură pergamentul învinuitor din piele de miel înspre ea.
-  îţi trece oare prin cap ce ar putea fi asta, fetiţo?
Ea îşi îndesă o bomboană în gură şi clătină din cap, clipind cu 

inocenţă. Fratele Nathanael, îndrumătorul ei nemilos, o instruise 
bine. O lady nu trebuia să vorbească niciodată când avea în gură şi 
altceva în afară de propria limbă.

Dând la o parte cu degetul mare pecetea sfâşiată, tatăl ei des
chise misiva cu o smucitură şi citi:

-  „Cu nespus regret şi cu inima frântă, sunt nevoit să îmi retrag 
cererea mâinii fiicei Domniei Voastre. Deşi îi găsesc frumuseţea 
fără pereche, din câte am văzut în viaţa mea" -  se opri pentru a 
pufni neîncrezător -  „nu pot risca să îmi expun moştenitorul con
diţiei grave pe care Lady Holly mi-a descris-o cu detalii atât de vii 
şi supărătoare în timpul ultimei mele vizite la Tewksbury." Tatăl ei 
o privi ameninţător. Şi, mă rog, ce condiţie ar putea fi aceea?

Holly scăpă de bomboană cu o înghiţitură sonoră. Se gândi 
rapid să mintă, însă ştia că el ar fi aflat totul cât de curând. De 
asemenea, fratele Nathanael avea o slăbiciune în a pândi pe după 
tapiserii, nutrind speranţa arzătoare de a o surprinde într-o ase
menea situaţie nefericită.

-  Picioare de raţă, rosti ea dintr-o suflare.
-Picioare de raţă? repetă el, ca şi când i se părea imposibil 

să fi auzit bine.
Ea îi dărui un zâmbet îndurerat.
-I-am spus că primul născut al fiecărei femei de Chastel 

a venit pe lume cu picioare de raţă.

' — ---------------------------------------------- T ’eresa ‘Medeiros  -----------------------------------------------------------
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Elspeth icni înfricoşată. Menestrelul se încruntă, căzând pe 
gânduri. Holly şi-l putu închipui storcându-şi creierii pentru a 
găsi cuvinte care să rimeze cu raţă. Tatăl ei ridică epistola, o scân
teiere de un roşu-aprins lângă rădăcinile părului său care începu
se să încărunţească.

-Ei, tată, începu ea pe un ton liniştitor. Nu trebuie să te 
tulburi atât! Rişti să te ia cu leşin.

Când îşi veni în fire îndeajuns pentru a putea vorbi, vocea lui 
sună fals şi periculos de calmă.

-Acum două săptămâni i-ai adus la cunoştinţă baronului 
Kendall că luna plină a provocat o nebunie ucigaşă în toate gene
raţiile femeilor de Chastel; cu toate acestea, mama ta a fost blân
dă ca un mieluşel.

Holly încuviinţă din cap. Considera povestea aceea una dintre 
cele mai inventive înşelătorii ale ei. Elspeth gesticula spre jilţ ca 
scoasă din minţi, dar era mult prea sfioasă pentru a-1 întrerupe 
pe tatăl ei.

-Acum o săptămână, continuă acesta, tonul ridicându-i-se 
cu fiecare cuvânt, te-ai prefăcut a suferi de infirmitatea orbirii 
şi ai dat foc penei de la pălăria preferată a lui Lord Fairfax cu o 
budincă flambată.

-  De unde era să ştiu că era pălăria lui preferată? Nu s-a deran
jat să...

-Şi, nu mai departe de ieri, vocea tatălui ei se preschimbă 
într-un urlet, ţi-ai pictat pete roşii pe faţă şi i te-ai confesat lui 
Sir Henry că un soi nenorocit de vărsat, pe care l-ai luat de pe sca
unul unei camere de baie prost curăţate, te-a lăsat stearpă!

Hohotul de râs bărbătesc venind dinspre jilţ scurse culoarea 
din obrajii tatălui ei. Chipul îi deveni livid când un bărbat zvelt, 
înveşmântat în negru şi argintiu, se ridică, chicotind şi ştergân- 
du-se la ochi.

-  Ce noroc pe capul meu să-mi descopăr rivalii la sentimentele 
lui Lady Holly alungaţi cu atâta iuţeală! Explicaţia este simplă, 
milord. Fermecătoarea fiică a Domniei Voastre se păstrează pen
tru mine.

----------- - B (estemu(frumuseţii -— ------- -
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-Montfort, şopti tatăl ei, dându-şi seama că tocmai o de
făimase în faţa celui mai potrivit dintre pretendenţii ei. Habar 
nu aveam...

-Fireşte. Deşi trebuie să recunosc că picioarele de raţă m-ar 
putea face să dau bir cu fugiţii.

Holly îl considera pe Eugene de Legget, baron de Montfort, de 
departe cel mai enervant dintre pretendenţii ei. Pământurile lui 
se mărgineau cu ale lor, iar ea crescuse practic sub privirea lui pă
trunzătoare şi întunecată. îi ceruse pentru prima dată mâna de la 
tatăl ei pe când ea avea numai doisprezece ani. Când contele îl re
fuzase, folosindu-se drept scuză de tinereţea ei, Montfort jurase 
să o facă a lui într-o bună zi. Jurământul lui pătimaş nu îl oprise 
însă să îşi aducă în pat o mireasă de treisprezece ani, în timp ce 
aştepta ca Holly să atingă vârsta maturităţii.

Dăruit cu o inteligenţă ascuţită şi cu un suflet depravat, răs
punsese la fiecare dintre respingerile ei tăioase cu o vigoare re
înnoită. Un maestru al vânătorii, părea să se delecteze cu fiorul 
prigonirii cu o plăcere aproape păgână. Holly se cutremură. I se 
năzări că era genul de bărbat care ar fi fost încântat să se joace cu 
prada lui de îndată ce aceasta ar fi fost încolţită.

- Te-aş fi rugat să ni te alături, tată, zise ea în grabă, dar baro
nul tocmai îşi lua rămas-bun. Nu-i aşa, Elspeth?

- Dimpotrivă.
Replica lui Montfort, rostită pe un ton mieros, înăbuşi apro

barea murmurată de Elspeth şi îi atrase o căutătură cruntă de 
la Holly. Ochii lui negri sclipiră de răutate când se întinse la loc 
pe jilţ, atârnându-şi un picior slab peste braţul migălos sculptat al 
acestuia, ca şi cum el însuşi, şi nu tatăl ei agitat, ar fi fost gazda. 
Sorbi alene din vin, golindu-şi cupa.

- Menestrelul meu tocmai cânta o baladă pe care am compus-o 
ca un omagiu adus nenumăratelor farmece ale viitoarei Lady 
Montfort.

Privirea lui zăbovi asupra corsajului ei, aducându-şi propriul 
omagiu lasciv „farmecelor" fetei.

Holly scrâşni din dinţi în spatele unui zâmbet graţios.
- Milord, înainte ca menestrelul Domniei Voastre să îşi conti

nue omagiul, vă pot convinge să mai savuraţi puţin vin?
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-Vai, aş fi încântat!
înainte ca Elspeth să se poată ridica pentru a-1 servi, Holly îşi 

strânse degetele amorţite de furie în jurul delicatei toarte a ur
ciorului de argint. Eugene îşi întinse cupa cu un gest reverenţios. 
îndreptând urciorul cu şapte degete mai departe de cupa lui, făcu 
să se reverse o cascadă de vin fierbinte în poala acestuia.

-  Pentru Dumnezeu, femeie!
Sări în picioare, încercând în van să îşi îndepărteze de piele 

catifeaua udă a pantalonilor.
-  Cât de neîndemânatică sunt! Ce noroc că vinul s-a mai răcit 

puţin! Aruncă o privire aprigă înspre prohabul lui umflat. Nu cred 
că veţi suferi o vătămare permanentă.

încruntătura îngrozită a tatălui ei o avertiză că, de această 
dată, mersese prea departe.

-Trebuie să îmi iertaţi fiica, sir! încă din copilărie, a fost de
ranjată de o uşoară amorţeală. Se grăbi să adauge, înainte de a-i 
oferi o batistă brodată baronului ca pe un steag alb de pace: Nimic 
ereditar, desigur!

Eugene respinse oferta, ţinuta lui fiind rigidă din cauza dem
nităţii jignite. Ochii lui îşi pierduseră sclipirea, devenind reci şi 
nepăsători ca nişte cărbuni stinşi. Pentru prima dată în viaţa 
ei, Holly îşi luă răgazul să se întrebe dacă nu cumva impulsul ei 
nechibzuit nu numai că descurajase un pretendent nedorit, dar îi 
şi câştigase un duşman periculos.

-Se  pare că am stat prea mult pentru a mai fi bine-venit. 
Ziua bună, milord! spuse el, trăgându-şi pelerina peste umerii 
înguşti. Privirea lui îi mângâie chipul lui Holly într-o provocare 
nerostită, în timp ce deschise cu un pocnet o broşă din argint 
şi îşi prinse pelerina cu o înţepătură răutăcioasă. Pân’ ce ne-om 
revedea, milady!

După ce plecă, cu menestrelul pe urme ca un căţeluş pedepsit, 
un văl de tăcere cutremurătoare cuprinse turnul. Holly se ridică 
de la locul ei atât de încet, de parcă mişcările lente ar fi putut cum
va să o facă invizibilă.

-Stai jos! tună tatăl ei.
Holly se aşeză. Elspeth se aplecă spre ogiva ferestrei. Dacă 

tatăl ei nu ar fi înlocuit cu vitralii obloanele străvechi din lemn
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în primăvara trecută, Holly era sigură că doica ei s-ar fi cocoţat 
pe cornişă.

Contele se îndreptă spre vatră, sprijinindu-şi braţele întinse 
pe hornul de piatră. Se legănă uşor pe călcâie, ca şi cum, chiar 
descălecat fiind, putea simţi mişcarea nenumăraţilor bidivii care 
îi depărtaseră picioarele scurte.

Holly cugetă dacă era cazul să izbucnească în lacrimi, dar se 
răzgândi pe dată. Se ştia că, până şi la cea mai vagă urmă de ume
zeală în seninii ei ochi albaştri, atât ticăloşii, cât şi prinţii cădeau 
în genunchi, dar tatăl ei nu trăise împreună cu ea timp de opt
sprezece ani fără să înveţe a rezista unor asemenea tertipuri.

Când nu mai putu suporta reproşul lui tăcut, se tângui:
-A  spus că am urechi de iepure!
Şi acele urechi îi zbârnâiră când tatăl ei se răsuci şi urlă:
-Montfort se bucură de bunăvoinţa regelui. Poate să spună 

şi că ai urechi de măgar, dacă aşa îi place!
-Şi ştim cu toţii cum i-a intrat în graţii Maiestăţii Sale, nu-i 

aşa? Hotărând biruri împovărătoare pentru bieţii lui şerbi. Pu- 
nându-le merinde putrezite pe mese şi seminţe seci pe ogoare. 
Nerecunoscându-le preţuitele zile de sărbătoare şi cheltuind câş
tigul astfel obţinut pentru a-i gâdila regelui urechea.

Dându-şi seama prea târziu că furia ei era pe potriva celei care 
îl stăpânea pe el însuşi, tatăl ei ridică o mână împăciuitoare.

-Asta nu înseamnă că se va dovedi un soţ nevrednic pen
tru tine.

-A  fost un soţ destul de nevrednic pentru acea nefericită moş
tenitoare cu care s-a însurat. Mai ales dacă îţi aduci aminte că fata 
s-a prăbuşit de la fereastra unui turn cu numai câteva ore înainte 
de a optsprezecea mea aniversare. Chiar atât de nerăbdător eşti 
să mă vezi măritată?

El se scărpină în vârful capului, ciufulindu-şi firele de păr 
răzleţe.

-Păi, da, copilă, sunt. Majoritatea fetelor de vârsta ta sunt 
de mult măritate şi le încălzesc paturile bărbaţilor lor, cu doi sau 
trei prunci lângă vatră şi încă unul pe drum. Tu ce aştepţi, Holly? 
Ţi-am lăsat mai mult de un an ca să-ţi alegi singură perechea.

------------T ’zresa ‘Medeiros ------------
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Totuşi, tu îmi iei în derâdere răbdarea, cum iei în derâdere şi bi
necuvântarea frumuseţii pe care ţi-a dăruit-o bunul Dumnezeu.

Ea se ridică din jilţ, adunându-şi fustele tunicii din brocart, 
pentru a se învârti pe podeaua din piatră.

-  Binecuvântare! Nu-i nici o binecuvântare, ci un blestem! Dis
preţul îi îngroşă vocea. „Holly, nu te plimba pe afară prin soare! 
îţi vei păta chipul. Holly, nu-ţi uita mănuşile, dacă nu vrei să-ţi 
rupi vreo unghie! Holly, nu râde prea zgomotos! O să răguşeşti." 
Bărbaţii vin în valuri la Tewksbury pentru a se minuna şi a-mi 
lăuda tonul melodios al vocii, însă nimeni nu ascultă nici măcar 
un cuvânt din ceea ce spun. îmi ridică în slăvi nuanţa ochilor, dar 
nu privesc niciodată în ei. îmi văd numai chipul de alabastru! 
Trase mânioasă de o şuviţă de păr, numai pentru ca aceasta să se 
încolăcească din nou într-o buclă perfectă. Cosiţele negre ca pana 
corbului! Cuprinzându-şi sânii în palme, le cântări greutatea ge
neroasă. Rotundele, ademenitoarele...

Amintindu-şi prea târziu cui i se adresa, îşi încrucişă mâini
le peste cingătoarea cu pafta din aur şi îşi plecă fruntea, roşind 
furioasă.

Contele ar fi fost tentat să râdă dacă tirada fiicei lui nu i-ar fi 
readus în atenţie teribila dilemă cu care se confrunta. Holly li
niştită era o privelişte încântătoare, însă Holly într-un acces de 
mânie i-ar fi putut aduce în pragul nebuniei şi pe cei mai răbdă
tori dintre bărbaţi. Nici măcar furia nu putea păta aura angeli
că a chipului ei. Părul brunet îi aluneca pe spatele delicat ca un 
nimb de nori de furtună. Simţi în inimă cele două împunsături 
familiare îngemănate, de uimire şi de groază. Uimire că o ase
menea fiinţă nemaipomenită putuse fi rodul seminţei unui umil 
trol mărunt ca el. Groază că s-ar fi putut dovedi nedemn de o 
asemenea însărcinare.

îşi înclină capul, alungând năuceala îndurerată prin care încă o 
învinuia pe Felicia pentru că murise şi lăsase pruncul nepreţuit în 
grija lui. Holly se transformase dintr-o copilă fermecătoare, cu ge
nunchi juliţi şi bucle încâlcite, direct într-o tânără femeie mlădie 
şi graţioasă ca o salcie, fără să cunoască nici una dintre stângăciile 
care le caracterizau atât de des pe fete în anii de schimbare.
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Acum i se dusese vestea că ar fi cea mai frumoasă lady din toa
tă Anglia, din toată Normandia, ba poate chiar din toată lumea. 
Străinii veneau de la multe leghe depărtare, nutrind speranţa 
deşartă de a o zări măcar puţin, dar el le acorda favoarea unei 
întrevederi numai celor mai bogaţi, celor mai respectaţi nobili. 
Nu grija pentru chipul ei o ţinea închisă între zidurile castelului, 
ci teama lui adâncă şi constantă de a nu fi răpită. Convingerea lui 
tainică era că cine ştie ce bărbat avea să o ducă undeva departe 
şi să îi pângărească inocenţa fără a se deranja să obţină binecu
vântarea care se cuvenea, atât din partea sa, cât şi din partea 
Dumnezeului său.

Această obsesie îl tortura până când se trezea în orele nemiş
cate, întunecate, dintre amurg şi zori, duhnind a transpiraţie stă
tută şi tremurând ca un bătrân în patul său. Era un bărbat bătrân, 
îşi reamintea fără să-şi plângă de milă. Avea aproape cincizeci 
de ani. Oasele îi scârţâiau în semn de protest când îşi călărea ar
măsarul. Vechile răni căpătate când luptase atât împotriva sco
ţienilor, cât şi a galezilor, pentru a-1 apăra pe rege, îl furnicau la 
apropierea ploii. Se descurcase cum ştiuse el mai bine cu singura 
lui fiică. Trecuse de mult timpul să cedeze povara altui bărbat, 
înainte de a deveni prea slab pentru a se interpune între ea şi 
lumea avară care ţipa dincolo de zidurile castelului.

-Am făcut pregătirile pentru un turnir, spuse el fără nici un 
preambul.

Holly îşi ridică brusc capul. Turnirurile erau chestiuni destul 
de obişnuite, se gândi ea. O ocazie pentru cavaleri şi nobili de a-şi 
dezmorţi braţele musculoase şi de a-şi compara în secret lungi
mea săbiilor. Aşa că oare de ce ghearele unei negre presimţiri îi 
strângeau inima asemenea unor cange de oţel?

-  Un turnir? întrebă ea uşor. Şi care va fi premiul de această 
dată? O batistă înmiresmată cu parfumul meu preferat? Şansa de 
a bea mied fierbinte din vârful pantofului meu? Un cântec de pri
vighetoare din gâtlejul meu de lebădă?

-Tu. Tu vei fi premiul.
Holly simţi cum rozele din obrajii ei se veştejeau şi piereau. 

Privi în jos la faţa îngrijorată a tatălui ei, găsindu-i seriozita
tea mult mai tulburătoare decât mânia. Era mai înaltă decât
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el cu câteva palme, dar mantia de maiestate pe care o purtase 
pentru a-1 proteja de săgeţile sorţii, de la moartea preaiubitei lui 
soţii, adăuga mai mult de câteva palme staturii sale.

-Dar, tati, eu...
-Tăcere! Părea să îşi fi pierdut orice urmă de răbdare faţă de 

toanele ei. I-am promis mamei tale, pe patul de moarte, că te vei 
căsători, şi te vei căsători. în două săptămâni. Dacă ai ceva împo
triva judecăţii mele, poţi să te retragi la o mănăstire, unde te vor 
învăţa ce înseamnă recunoştinţa pentru binecuvântările pe care 
Dumnezeu le-a revărsat asupra ta.

Mersul lui apăsat fu mai puţin răsunător decât de obicei cât 
timp o lăsă pe Holly să chibzuiască la vorbele pe care le rostise.

-  O mănăstire? repetă ea, îndreptându-se spre fereastră.
-Nimeni nu s-ar zgâi la dumneata acolo, milady. Elspeth se 

încumetă să iasă din exilul hotărât de ea însăşi, trăsăturile ei de 
şoim fiindu-i îmblânzite de îngrijorare. Ţi-ai putea acoperi părul 
minunat cu un văl şi ai putea face un jurământ de tăcere, aşa că 
n-ar mai trebui să cânţi niciodată la porunca altuia.

O apăsare copleşitoare îi îngreună inima lui Holly. O mănăs
tire. Ziduri de piatră descurajante, mai greu de trecut decât cele 
care o ţineau acum prizonieră. Nu un loc de retragere, ci o temni
ţă, unde avea să se aleagă praful de toate visurile ei nedestăinuite, 
despre pajişti întinse şi ceruri azurii.

Prăbuşindu-se în genunchi pe banca din piatră, Holly trase ză
vorul ferestrei, privind dincolo de grilajul de fier, în curtea exte
rioară, unde terenul de turnir al tatălui ei, delimitat de bariere, 
se desfăşura ca o tablă de şah de un verde strălucitor. Curând, 
războinici purtând culorile familiilor lor aveau să se reverse pe 
acele câmpuri de luptă acoperite de iarbă, fiecare dintre ei fiind 
pregătit să îşi dea viaţa pentru nimic mai mult decât şansa de a-i 
oferi ei numele şi protecţia lui. Oare vreunul dintre ei ar îndrăzni 
să îi ofere inima lui?

„Tu ce aştepţi, Holly?“ o întrebase tatăl ei.
Privirea îi fu atrasă către vest, spre îmbinarea de nepătruns 

dintre pădure şi vârfurile stâncoase, întunecate, ale munţilor din 
Ţara Galilor. O adiere înmiresmată de primăvară o înfioră, adân- 
cindu-i dorul fără nume. Lacrimi sincere îi înţepară pleoapele.

-— ------- - Westernulfrumuseţii -— ------- -
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-  Of, Elspeth! Ce aştept?
In timp ce Elspeth îi îndreptă cununa de pe cap, Holly simţi 

nevoia să se foiască şi să se jelească. însă nu putu decât să plângă, 
aşa cum fusese învăţată, fiecare lacrimă prelingându-i-se aseme
nea unui diamant fără cusur pe perla strălucitoare a obrazului.

-  O nevastă plăcută vederii este ca o boală pentru norocul băr
batului ei, strigă peste umăr Sir Austyn de Gavenmore, în timp 
ce de sub potcoavele tocite ale armăsarului său săreau bulgări de 
nămol şi iarbă din pământul rămas jilav după o recentă ploaie 
de primăvară.

Discuţia filosofică pe care o purta cu scutierul său îi oferea o 
scuză pentru a privi peste umăr, ceea ce fusese nevoit să facă din 
ce în ce mai des de când lăsase în urmă adăpostul desişului pădu
rii galeze. Nu prea putea aprecia frumuseţea câmpurilor înverzite 
când, la fiecare răsuflare, se aştepta ca o săgeată englezească să îi 
străpungă platoşa şi să i se înfigă în spate.

Carey călărea alături de el, conducând un şir de cai de pova
ră şi purtând băţul de steag din stejar, în vârful căruia blazonul 
Gavenmore flutura cu mândrie. O pală de vânt îi lipi nuanţele 
şterse de purpuriu şi verde ale acestuia peste faţă.

El îl dădu la o parte înciudat, fornăind mai tare decât calul lui 
pestriţ.

- Ptiu, Austyn! Ai prefera să te culci cu o femeie urâtă decât cu 
una drăguţă?

-  Să te culci cu o femeie şi să te însori sunt două lucruri com
plet diferite. Pentru primul, un bărbat ar putea suporta o înfăţişa
re plăcută, dar pentru celălalt, o fată ştearsă, cu o fire blândă, s-ar 
dovedi un giuvaier în coroana soţului ei. La urma urmei, „farme
cul este înşelător şi frumuseţea deşartă, dar femeia care se teme 
de domnul ei va fi lăudată".

-  Nu mai răstălmăci scripturile ca să-ţi susţii punctul de vede
re! Era „femeia care se teme de Domnul". Vocea lui Carey coborî 
până la un mormăit prudent. Cu toate că, dacă un Gavenmore 
este domnul ei, ar face bine să se teamă de el.

Slăbind frâiele pentru a-şi lăsa bidiviul la trap, Austyn îi aruncă 
însoţitorului său o căutătură periculoasă. în ultimele opt veacuri,
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bine cunoscuta gelozie a neamului Gavenmore servise drept sursă 
pentru nenumărate legende. Propriul lui bunic îi ţinuse bunica 
prizonieră într-un turn timp de zece ani, după ce aceasta îndrăz
nise să îi dăruiască un zâmbet unui saltimbanc nomad. Soarta 
nefericitului acrobat nu fusese niciodată confirmată, deşi se zvo
nea, cu şoapte discrete, că ultima lui reprezentaţie fusese un dans 
pe sârmă în cinstea gazdei lui recunoscătoare, de o natură mult 
mai mortală.

-  Nu am ridicat niciodată mâna la o femeie, mârâi el.
-  Nici nu te-ai însurat cu vreuna! Carey nu se lăsa intimidat de 

privirea înnegurată a lui Austyn. I-o tolerase încă din copilărie şi 
mai avea mult până să simtă fiorul fulgerelor ameninţătoare. 
Să presupun că fetişcana asta din Tewksbury este pe atât de fru
moasă pe cât se spune?

-Ha! Nici o muritoare nu ar putea fi atât de frumoasă pe cât 
se spune că este ea. Dacă ar putea, de ce ar oferi tatăl ei o zestre 
atât de însemnată? Aş pune rămăşag că are dinţi de cal şi urechi 
de iepuroi. Adăugă plin de speranţă: însoţite, bineînţeles, de firea 
loială a unui câine de vânătoare.

Carey ridică din umeri.
-  Poate că este nemaipomenit de frumoasă, dar are un tempe

rament certăreţ şi o fire nestatornică.
Austyn se simţi pălind pe sub barbă. Mâinile-i înmănuşate 

strânseră frâiele din piele ca şi când l-ar fi avertizat de isprăvile 
monstruoase pe care le-ar fi putut înfăptui, dacă mireasa lui s-ar 
fi dovedit cât de puţin infidelă.

„Fie ca frumuseţea să fie blestemul vostru."
Incantaţia implacabilă a reginei zânelor, Rhiannon, acuzată pe 

nedrept de lipsă de credinţă de către străbunul său Gavenmore, îi 
răsună în urechi. în timp ce îşi îmboldea armăsarul la galop pe o 
pajişte presărată cu violete, privirea i se ridică la parapetele caste
lului care se înălţa în zare dintr-un vălmăşag de nori.

-Atunci, Dumnezeu să ne ajute pe amândoi, şopti el, mai mult 
pentru sine decât pentru scutierul lui. Pentru că am de gând să 
o câştig.

----------- - ‘Bfestemufjrumuseţii ------------

23



T *tresa “M edeiros-

CapitoCuC 2

Hol y se pfimba pe parapetul care pornea din uşa camerei ei. 
Kataie cortie vânt îi înfoiau pelerina şi luau în râs coroniţa din 
argint Pe Care şi-o pusese pe frunte pentru a-şi îmblânzi pletele 
sălbatic€j- 1 se părea că avea capul umflat din cauza lacrimilor pe 
care nil e lâsa sa se reverse, şi fâşia îngustă a podoabei părea să 
se strânge ja fiecare pas. într-un final, şi-o smulse şi o aruncă 
în noapte> lâsându-şi părul să se unduiască în voie.

Fug>se Spre parapet pentru a scăpa de pălăvrăgeala însufleţită a 
doamn de companie pe care tatăl ei le chemase să o însoţească 
la turnirul de a doua zi. Fostul refugiu reprezentat de camera ei 
roia acum de 0 jumătate de duzină de mătuşi bine intenţionate şi 
de un Sto1 de verişoare din Tewksbury, toate supuse îndrumării 
unui fr2te Nathanael aflat în cea mai aprigă dispoziţie a sa.

Vântul primăvară era liniştitor, însă culoarea perlată şi rece 
a lunii eare trona pe cerul nordic îi reflecta mai bine starea sufle
tească. Stel^ palifie îngheţau bolta cerească, strălucirea lor fiind 
umbrită de flăcările dogoritoare ale focurilor de tabără împrăştia
te în jurul 2 idurilor castelului.

Coasta Q^ajuiui era scăldată de o mare de corturi colorate şi de 
steaguri ^ fâ ito a re . A doua zi, în zori, podul mobil al castelului 
TewksbUry ^vea să fie coborât, grilajul avea să fie ridicat şi porţile 
aveau sâ fie deschise larg pentru a-i întâmpina pe toţi concuren
ţii, in clu d  £>e bărbatul care avea să o pretindă atât ca premiu, cât 
şi ca miraas^ > înainte ca ziua să fi luat sfârşit.

Holly se Cutremură când vântul îi aduse la urechi o frântură de 
cântec şi lar*n a  orgiei unor beţivani. Nu ştia mult mai multe des
pre bărb4J ^ e c â t  cu un an în urmă, când începuseră să o curteze, 
în afară de Pretendenţi, tatăl ei o ţinuse la distanţă de compania 
masculin3» *~^fuzând să o expună privirilor languroase ale servi
torilor de |a bucătărie şi ale grăjdarilor. Pretendenţii ei îi arăta
seră numal Pspectele lor cele mai frumoase, însă ea surprinsese 
expresiile inb o metate care răzbeau de sub acea aparentă curtoazie 
când credeaVi că nu le dădea atentie -  câte o ocheadă aruncată
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în lături, câte o privire coborâtă, câte o umezire a buzelor ca şi 
când ar fi aşteptat să îşi potolească poftele cu vreun festin întu
necat şi misterios.

Se prinse de piatra dură, familiară, a parapetului pentru a-şi 
domoli tremurul mâinilor. în această seară fusese alungată doar 
din camera ei. A doua zi urma să fie izgonită chiar din castel. îşi 
dorea să se fi putut bucura de îndoielnica alinare de a da vina pe 
tatăl ei, dar îşi dădu seama că nu putea. Cele mai multe dintre 
căsătorii erau aranjate de către taţii ambiţioşi încă de când fiicele 
lor nu erau decât nişte prunci. Tatăl ei îi oferise nenumărate oca
zii de a-şi alege un soţ, dar ea dăduse greş.

Focurile împrăştiate îi făceau cu ochiul, luându-i în râs groa
za crescândă. Un bubuit îndepărtat de râs bărbătesc îi trimise un 
fior de disperare de-a lungul şirei spinării. A doua zi avea să fie 
legată pentru totdeauna, în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, 
de un străin. în acea seară putea să guste pentru ultima oară din 
nepreţuita libertate.

Aruncând o privire fugară spre fereastra luminată a camerei 
ei, îşi ridică gluga pelerinei pentru a-şi acoperi faţa şi se topi în 
umbrele scărilor care coborau afară din castel.

-Uuf! îmi stai pe ureche!
-Scuze, spuse Austyn, potrivindu-şi cizma pe capul ud şi alu

necos al lui Carey. Dacă nu te-ai mai foi atât, poate aş reuşi să 
prind frânghia!

-  Şi tu te-ai foi, scrâşni Carey printre dinţii încleştaţi, dacă ai 
avea un ditamai boul pe umeri! Şi nu tu ai luat trânta aia urâ
tă, de pe plută drept în şanţ. Strâmbă din nas la propriul miros 
pătrunzător. Nu mai am îndoieli privind modul cum îl folosesc 
gărzile contelui. Mi s-a părut mai degrabă un şanţ de atac decât 
de apărare!

Austyn mormăi în semn de reuşită când capătul frânghiei zbu
ră din mâinile lui şi se agăţă de unul dintre dinţii puternici de 
piatră ce încununau zidul curţii interioare a castelului. Când o 
consideră destul de stabilă pentru a-i susţine greutatea, începu 
să se caţăre pe ea, lăsându-1 pe Carey să cadă în genunchi în iarba 
umedă, gâfâind, sleit de puteri. Chipul şi părul decolorate, care
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îi fuseseră pesemne lăsate moştenire cu un secol în urmă, de 
către vreun invadator nordic lacom, licăreau în sus, la Austyn, 
din umbre.

-Asta-i nebunie curată, să ştii, răbufni el cu sinceritate când 
Austyn se opri la prima deschizătură îngustă din zid, pentru a se 
asigura că zgomotul aspru al sărbătorii beţivanilor şi ciorovăielile 
mărunte din tabăra de pe coasta dealului le ascunseseră furişarea.

Un chicotit ascuţit, fără îndoială feminin, îi ajunse la urechi. 
Bărbaţii englezi umblau după femei de parcă fiecare dintre ei 
trebuia să îşi aleagă o nevastă în dimineaţa următoare, îşi spuse 
Austyn. Un asediu bine ticluit probabil că ar fi scăpat atenţiei lor 
desfrânate. Amintindu-şi de poziţia rugătoare a lui Carey exact la 
timp, rezistă imboldului de a scuipa dezgustat.

-  Poate că e nebunie, şopti el în jos, dar trebuie să o judec pe 
această lady cu propriii mei ochi.

-  Şi dacă este atât de frumoasă pe cât se spune?
Austyn nu avea ce să răspundă la aşa ceva, aşa că nu-i rămânea 

decât să continue să urce.
Carey se ridică greoi, acoperindu-şi gura cu o mână pentru a-şi 

înăbuşi ţipătul.
-  Dacă eşti prins holbându-te la patul frumoasei domniţe fără a 

dispune de binecuvântarea unui preot, o să fii spânzurat, să ştii!
Austyn îşi trecu un picior peste zid înainte de a strânge frân

ghia şi de a o arunca pe partea cealaltă.
-Atunci, poţi să-mi iei armura, armele şi iepşoara aia zburdal

nică pe care stai cu ochii de atâta timp!
Carey îşi duse o mână la inimă.
-  Sir, pe legea mea, convingerea greşită a dumitale în legătură 

cu devotamentul meu mă răneşte profund!
-Atunci, consideră-te norocos! Rânjetul pieziş al lui Austyn 

îi contrazicea seriozitatea vorbelor. Noi, cei din neamul Gaven- 
more, îi omorâm de obicei pe cei pe care-i iubim.

Părăsindu-şi prietenul cu un salut voios, se avântă de pe zid şi 
căzu în neant.

*
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Holly îşi lăsă pe spate faldurile glugii când se strecură în sanc
tuarul împrejmuit cu ziduri al grădinii mamei ei. Coroanele înmu
gurite ale ulmilor şi ale stejarilor diminuau zarva de voci bărbăteşti 
din afara fortificaţiilor castelului. Deşi avea inima grea, sclipirea 
magică din aer avea puterea de a-i face paşii mai uşori. Gâtul o 
furnică atunci când trase cu nesaţ o gură de aer.

Razele lunii poleiau cu argint mlădiţele gingaşe care îşi cro
iau drum prin pământul gras, negru, cerându-şi dreptul la rodire. 
Mărgele de rouă tremurau pe petalele deschise ale violetelor dul- 
ci-mirositoare şi ale primulelor. Holly se opri pentru a-şi scălda 
degetul într-una dintre picăturile mari, trasând marginea curbată 
a unei frunze care aştepta cu nerăbdare sărutarea zorilor.

Un oftat trist îi scăpă de pe buze. Ei i se refuzase plăcerea pe 
care o oferea lumina soarelui, din cauza temerii de a nu i se păta 
chipul alb ca laptele, însă acolo, în acea grădină, deveni o fiinţă 
plămădită din razele lunii. Acolo găsi singurătatea care îi fusese 
refuzată de către ceata de coţofene cârâitoare pe care tatăl ei le 
numise doamne de companie.

Când era numai o fetiţă, sărise şi se jucase pe aleile şerpuite 
ca orice copil, având credinţa că pământul moale i-ar fi protejat 
genunchii, fără a-i trăda nesăbuinţa, dacă s-ar fi împiedicat.

îşi dorea să se fi putut bucura din nou de fericirea fără seamăn 
de a alerga cât o ţineau picioarele prin grădină, de sentimentul de 
libertate câştigată după ce scăpa de ochii scrutători şi de aşteptă
rile celorlalţi de la ea. Dându-şi seama, cu o împunsătură de dure
re, că aceea era ultima dată când avea să mai trăiască o asemenea 
libertate, se prăbuşi pe scândura lată din lemn a leagănului care 
atârna dintre ramurile unui ulm tânăr.

Afundându-şi tălpile goale în iarbă, începu să murmure un 
cântec duios. Acolo putea cânta, nu rondelurile pretenţioase învă
ţate de la fratele Nathanael şi preferate de către tatăl ei pentru 
a-i întreţine pe pretendenţii ei, ci melodii modeste, ca balada pe 
care o auzise din întâmplare de la o bucătăreasă galeză cu o seară 
în urmă.

Se avântă să fredoneze, savurând sfidătoare plăcerea simplă de 
a cânta fără a trebui să mulţumească pe nimeni altcineva în afară 
de ea însăşi.

----------—- ‘BCestemuCfrumuseţii -— --------
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Austyn îşi îndepărtă din faţă o creangă care atârna prea jos, 
suduind în barbă. îşi croise cu greu drum în curtea interioară, nu
mai pentru a se trezi închis într-o grădină ferecată, fără nici o 
poartă la vedere. Iedera plină de muguri noi se căţăra pe pereţii 
vechi de piatră şi se legăna de pe colţurile ieşite în afară. O cărare 
îngustă se îndrepta spre un desiş abundând de boboci. O urmă, 
plecându-şi capul pentru a se feri de o arcadă ţepoasă, care gemea 
sub greutatea unor frunze lucioase, mirosind a mentă.

Grădina semăna prea puţin cu straturile îngrijite de ierburi pe 
care îşi amintea că le îngrijea mama lui; în schimb, părea stăpânită 
de o neorânduială fermecată. Se mândrea cu faptul că lua în derâ
dere superstiţiile care îi bântuiau pe cei mai mulţi dintre semenii 
lui galezi, însă nu ar fi fost peste măsură de surprins să dea peste 
un spiriduş răutăcios, ieşit de sub o ciupercă otrăvitoare, care să 
arunce un blestem asupra lui. Ce păcat că era deja blestemat!

- Ce prostii! bombăni el, dar fu destul de prevăzător încât să îşi 
facă semnul crucii pe tunică.

începu să se simtă recunoscător pentru acel semn de prudenţă 
când primele note ale cântecului de jale îi ajunseră la urechi.

întâi crezu că îşi imaginase. Se opri, înălţându-şi capul pentru 
a asculta. Un junghi îngheţat îi lovi spatele când îşi aminti, ridi- 
cându-i părul pe ceafă. Fără să-şi dea seama, îşi sprijini o mână pe 
plăseaua săbiei.

Ştia pe de rost versurile baladei. Le învăţase în vreme ce i le 
cânta mama lui, cu vocea ei joasă, puternică, pentru a-1 adormi. 
Era un cântec de leagăn trist, despre o domniţă care îşi convingea 
iubitul să îşi lase fruntea pe pieptul ei şi să închidă ochii. Nu pen
tru o noapte, ci pentru veşnicie, deoarece era de preferat să îm
partă moartea decât să se înşele unul pe celălalt în timpul vieţii. 
O gheară ascuţită de suferinţă îi străpunse inima lui Austyn, însă 
sângerarea îi fu oprită de pansamentul zdrenţuit al furiei.

- Rhiannon, şopti el.
Aceea cu siguranţă nu era fantasma mamei lui care îşi bătea joc 

de el, ci trădătoarea zână galeză. Ar fi preferat să moară înainte 
să îi mărturisească lui Carey sau oricărui alt bărbat, dar îi mai 
simţise prezenţa şi cu alte ocazii, când îşi conducea calul prin vreo
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poiană învăluită în ceaţă, la asfinţit, sau când curăţa lespezile aco
perite de buruieni de pe mormântul mamei lui. Era făcută numai 
din spirit, nu avea pic de substanţă -  o răcire scurtă a aerului, o 
atingere uşoară de păr pe faţă, susurul aţâţător al răsuflării unei 
iubite pe ceafă.

Poate că ar fi trebuit să asculte avertismentul lui Carey, pentru 
că într-adevăr era o nebunie!

Ieşind de pe cărare, se avântă prin desiş, hotărât să o găsească 
pe vrăjitoarea care folosea o asemenea magie neagră. Cânta nu pe 
o voce joasă, răguşită, ci pe un ton înalt, cadenţat, de o intensitate 
fără cusur. încremeni, ţinându-şi răsuflarea, când ultima notă a 
cântecului tremură prin aer, râzând de el.

Un scârţâit straniu se auzi la stânga lui.
îşi trase sabia scurtă, uitând că el era cel care pătrunsese nein

vitat în acea poieniţă bântuită.
-  Cine-i acolo?
întrebării lui aspre i se răspunse printr-un icnet slab şi un 

foşnet de iarbă. Ciopârţind ramurile fragile ale unui frasin, se 
năpusti înainte doar pentru a se trezi singur într-un luminiş 
scăldat în razele lunii, străjuit de un singur ulm. Un leagăn pă
răsit se răsucea în toate părţile, ca şi cum ar fi fost mişcat de 
toanele vântului.

Un zâmbet triumfător îi curbă buzele lui Austyn. Zidul înalt 
care înconjura grădina stăvilea vântul. în afară de cele pe care le 
deranjase el, nici o altă frunză nu mai tremura. întinse mâna că
tre şezutul din lemn al leagănului. Simţi o uşoară căldură în palma 
bătătorită. Se îndreptă, încântat că îşi dovedise că nu fusese nici 
zână, nici fantomă, ci o muritoare.

Cât de muritoare era acea fiinţă află în clipa următoare, când 
un foşnet rapid de boboci fu urmat de un strănut delicat. Vârân- 
du-şi sabia în teacă, se apucă să dea în lături frunzişul. Bobocii tre
murau încă, dar oricine căutase adăpost acolo fugise, scăpându-i 
încă o dată printre degete. Zâmbetul îi păli. Prada lui se dovedea 
mai iute de picior decât el. Era genul de vânător care prefera pro
vocarea zgomotoasă a unui mistreţ înfuriat în locul subtilităţilor 
hăituirii unei căprioare prin pădure. Trosnetul unei crenguţe tră- 
dă mişcarea de la marginea poieniţei. Savurându-şi deja victoria
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clară, Austyn se duse să cerceteze. Scârţâitul leagănului din spa
tele lui îl avertiză o clipă prea târziu. Se răsuci pe călcâie şi obser
vă drăcovenia îndreptându-se spre el cu o viteză ameţitoare, cu o 
creatură întunecată şi înaripată cocoţată pe scândură. Picioarele 
acesteia îl loviră în piept, trântindu-1 pe spate. Ar fi fost doborât la 
pământ, alegându-se numai cu mândria vătămată, dacă nu s-ar fi 
lovit cu capul de marginea unei bănci de marmură. Mii de fulgere 
îi scăpărară în mintea uluită.

Pe măsură ce se cufunda în inconştienţă, ar fi putut jura că 
auzise trilurile batjocoritoare ale râsului unei femei pierzându-se 
în aerul fără adieri de vânt.

Coborând din leagăn, Holly privi în jos la uriaşul pe care îl 
doborâse, simţind cum inima îi bubuia nebuneşte în gât. Zăcea 
întins pe spate, scăldat de razele lunii, semănând mai degrabă cu 
un animal sălbatic lăţos decât cu un bărbat. Obrajii îi erau um
briţi de o barbă înspăimântătoare, care urca şi se îmbina cu o claie 
întunecată de păr neîngrijit. Se îndoia că i-ar fi putut cuprinde 
grumazul musculos cu amândouă mâinile -  cu toate că, în acel 
moment, i-ar fi plăcut să încerce.

Era prinsă între dorinţa de a-şi aşeza triumfătoare piciorul pe 
tunica lui şi de a striga după gărzile tatălui ei şi instinctul de a 
fugi şi de a pretinde că nu părăsise niciodată adăpostul camerei 
ei. Aruncă o privire jinduitoare către scări.

Lipsa oricărei mişcări din partea cavalerului îi atrase iarăşi pri
virea spre el. Cu braţele lui puternice atârnând de-o parte şi de 
alta, implorator, şi cu genele-i lungi, dese, odihnindu-se liniştite 
pe obrajii palizi, arăta la fel de vulnerabil ca un prunc adormit. 
Sau ca un urs adormit, se răzgândi ea. Nişte gheare umede şi reci 
de frică îi potoliră pulsul năvalnic.

Oare îl omorâse?

CapitoCuC 3
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Netrebnicul nici nu merita altceva, se îmbărbătă ea, pentru 
că îndrăznise să îi invadeze sanctuarul şi aproape că reuşise să 
o scoată din minţi de spaimă. încercă să se retragă, însă îşi dădu 
seama că nu îl putea lăsa acolo fără să se asigure că nu îl rănise 
de moarte. Lăsându-se uşor pe genunchi lângă trupul lui nemiş
cat, se forţă să îndrepte o mână tremurătoare spre tunica lui, ob
servând că ovalul de coral al uneia dintre unghiile ei i se rupsese 
din carne.

-Nathanael o să-mi ia capul, murmură ea.
Mâhnirea ei se mai ostoi datorită sentimentului de uşurare 

pe care îl simţi când mâna i se ridică şi coborî în ritmul respi
raţiei uniforme a uriaşului. Se încruntă, uluită dintr-odată. Lo
vitura puternică pe care i-o dăduse cu piciorul în piept o lăsase 
cu convingerea că acel cavaler purta armură din zale, şi totuşi nu 
simţea nici o verigă conturându-se pe sub lâna ştearsă a tunicii. 
Aruncând o privire fugară peste umăr, ca şi când s-ar fi aştep
tat ca fratele Nathanael să răsară dintre heliotropii îmbobociţi, 
îşi strecură mâna tremurătoare pe sub tunică şi cămaşă, şi des
coperi un piept acoperit nu de zale reci din oţel, ci de o întin
dere uimitoare de muşchi calzi. Cârlionţi aspri de păr îi gâdilară 
degetele curioase.

îşi retrase mâna, deranjată de nevoia de a cerceta mai mult. 
Trăgându-şi gluga pe cap, se pregăti să o rupă la fugă, dar un gea
măt care îi îngheţă inima o opri. Captivă în capcana nehotărârii, 
lui Holly îi veni să geamă la rându-i. Aşadar, bărbatul nu era mort. 
Dar dacă era pe moarte? Oare îndrăznea să-l lase la mila umezelii 
reci care i se furişa în oase? Poate că, dacă îl readucea la viaţă, s-ar 
fi putut convinge să fugă înainte ca el să îşi fi revenit complet în 
simţiri şi să fi hotărât să urmărească orice scop sinistru îl adusese 
în grădină.

Se aplecă deasupra lui. Părul ei îi atinse nasul, făcându-1 să 
tresară.

-  Sir? şopti ea. O, sir? Rogu-vă, sir, mă auziţi?
Buzele lui se depărtară pentru a elibera un sforăit uşor, ca şi 

cum s-ar fi mulţumit să doarmă pentru totdeauna, surd la rugă
minţile ei.
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Nu avea ce face, se gândi Holly. Urma să fie nevoită să îl atingă 
din nou.

Minunându-se că o singură fiinţă putea emana atâta căldură, 
îşi încolăci un braţ în jurul gâtului său, hotărâtă să îl zgâlţâie pen
tru a-1 trezi, dacă era necesar. Părul lui îi mângâie încheieturile 
degetelor. Şuviţele ciufulite i se părură moi şi curate, nu aspre şi 
încâlcite, aşa cum se aşteptase. îi cercetă curioasă chipul, între- 
bându-se ce fel de trăsături ascundea un asemenea păr neobişnuit 
de lung. Fascinată de mister, îi trasă cu degetul mare linia bărbii, 
pipăind curba puternică a bărbiei de dedesubt.

-Vrăjitoareo!
înainte ca ea să poată reacţiona la mormăitul răguşit, un braţ 

musculos îi cuprinse talia. O mână puternică o apucă de ceafă, 
trăgând-o în jos până când ajunse să se sprijine, speriată peste 
măsură, pe pieptul cavalerului. Holly îşi întoarse faţa, convinsă că 
el avea să îi frângă gâtul delicat ca pe un beţigaş.

-Vrăjitoareo, şopti el, de această dată cuvântul sunând mai 
mult ca o mângâiere decât ca un reproş.

Tremurând de groază, Holly se întoarse cu faţa spre el. Se aş
tepta ca ochii să îi fie la fel de întunecaţi ca tot restul. Se sperie 
de două ori mai tare când se trezi privind în două iazuri de un 
albastru glacial, aprinse nu de flăcări, ci de o gheaţă care moc
nea. Nu absenţa oricărei ameninţări din acea privire o încremeni, 
ci încleştarea dureroasă dintre teamă şi aşteptare, care se purta în 
adâncimile acesteia. Cu o tandreţe de neînchipuit, mâna puter
nică a cavalerului se ridică de pe ceafa ei şi îi lăsă gluga pe spate, 
descoperindu-i chipul în lumina lunii.

Holly se împotrivi imboldului de a clipi. Nici măcar când era 
prezentată pe o estradă, în faţa unui posibil pretendent şi a suitei 
enervante a acestuia, nu se simţea atât de expusă.

La vederea chipului ei, un fior cutremură puternicul, trup mas
culin de sub ea. Confesiunea nerostită de vulnerabilitate îi răpi 
orice urmă de voinţă. Acest bărbat nu purta nici o mască, astfel 
încât ea să fie protejată de dorinţa lui. Holly ştia din instinct că, în 
acel moment, el era la fel de lipsit de apărare ca ea. El îşi strecură 
degetele pe sub părul ei şi îi cuprinse ceafa cu un gest de posesiu
ne blândă, trăgându-i gura spre a lui.
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Holly mai fusese sărutată - sărutări din vârful buzelor, pe 
obraz, sărutări înfocate, apăsate pe dosul palmei, şi, o dată, chiar 
un sărut scârbos pe buze, primit de la Eugene de Legget, care 
îi adusese acestuia o palmă răsunătoare peste faţă. Insă acest 
bărbat nu numai că o săruta pe gură, ci o invita să îi răspundă 
la fel.

Cu Eugene, îşi ţinuse buzele strâns lipite, dar, cu acest străin, 
i se părea firesc ca ele să se deschidă sub nesaţul lui copleşitor. 
Gâdilatul nefamiliar al mustăţii acestuia şi căldura mătăsoasă a 
limbii lui care îi pătrundea în gură se topeau în ceaţa tandreţii 
irezistibile cu care el părea să savureze gusturile lor amestecate. 
Un sunet abia auzit, în parte de mâhnire, în parte de desfătare, 
scăpă din gâtul ei.

Ca şi cum geamătul involuntar l-ar fi readus în simţiri, îşi 
strânse pumnul în părul ei şi îi îndepărtă faţa de a lui. Lacrimi 
usturătoare de abandon năvăliră în ochii lui Holly. Străinul îi privi 
cu atenţie chipul, din nou, ochii lui nemaifiind lipsiţi de apăra
re, ci îngustaţi şi acoperiţi de desişul de gene întunecate. Ea nu 
se putu abţine să nu se ferească atunci când el îşi îndreptă acea 
privire scrutătoare spre buzele ei, pe care şi le simţea umflate şi 
arse de necruţătoarele raze ale lunii şi de răsuflarea lui domoală, 
mirosind a mentă. Limba îi ţâşni afară pentru a le obloji.

înjurând gutural, o împinse de pe el şi se ridică, clătinându-se, 
ştergându-se la gură cu dosul palmei, ca şi cum sărutul ei l-ar fi 
otrăvit. Dacă nu ar fi observat tremurul evident al acelei mâini, 
poate că Holly şi-ar fi adunat fărâmele mândriei distruse şi ar fi 
fugit. însă era sfâşiată de o dorinţă aprigă de a-1 atinge, de a-i 
acoperi cu blândeţe degetele cu ale ei, până când freamătul lor 
nervos ar fi încetat.

Văzuse bărbaţi rămaşi fără grai sau ajungând să se bâlbâie ca 
proştii în prezenţa ei, dar nu mai văzuse niciodată un bărbat scâr
bit până în măduva oaselor la vederea ei. Nu prea arăta ca un om 
care primise un picior în piept de la ea, ci ca unul căruia i se înfip
sese o lance în burtă.

în timp ce ea se ridica din poziţia aceea nedemnă, el se retrase 
în umbrele de sub ulm până când fata nu mai putu zări decât pu
ţin mai mult de sclipirea prudentă din privirea lui.
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Din ţinuta lui încordată, aproape că se aştepta să îndrepte spre 
ea un crucifix.

-  Pentru numele lui Dumnezeu, femeie, acoperă-te! i-o trânti 
el, în loc să vânture un şirag din căţei de usturoi înspre ea.

O ruşine absurdă îi coloră obrajii lui Holly. Simţindu-se ca şi 
când ar fi fost prinsă având unul dintre acele vise teribile, în care 
era încuiată în afara zidurilor castelului, goală, de-abia rezistă im
pulsului de a-şi acoperi sânii cu mâinile. O privire furişă o asigu
ră că pelerina ei modestă era întreagă. Ridică o mână spre glugă, 
apoi o lăsă în jos, expunându-şi sfidător chipul mângâierii îndrăz
neţe a lunii şi privirii oţelite a cavalerului.

Vocea acestuia coborî până la un mârâit răsunător.
-  Ia seamă la avertizarea mea, lady! Pleacă acum sau asumă-ţi 

consecinţele!
Un străin, îşi dădu seama Holly după accentul lui grosolan. 

Unul dintre acei galezi sălbatici care atacau atât de des grani
ţele vestice ale pământurilor lui Eugene. Făcu un pas spre el, 
încercându-1.

-Vreţi să îmi faceţi rău, sir?
Deja bănuia care era răspunsul lui. Dacă i-ar fi vrut răul, de ce 

ar fi cruţat-o de cel mai mare rău pe care un bărbat i l-ar fi putut 
face unei femei singure, într-o grădină pustie? Şi de ce ar fi alun
gat-o până şi acum din preajma lui?

-Ceea ce vreau să fac nu are nici o legătură cu ceea ce sunt 
mânat să fac.

Holly se aplecă pe sub o creangă joasă, tulburând umbrele pes
triţe de sub ulm.

-Ah, un bărbat care apreciază ghicitorile! Poate aţi dori să îmi 
răspundeţi la una.

Rămas fără şansa de a se retrage, el îşi încrucişă braţele im
presionante la piept, adoptând o atitudine defensivă şi mai greu 
de biruit.

-Vei pleca în cazul în care o fac?
Vorbele lui o durură mai mult decât ar fi fost dispusă să re

cunoască. Era obişnuită cu bărbaţi care se călcau în picioare în 
nerăbdarea lor de a se afla în compania ei. Reţinerea lui începea 
să o insulte.

------------Ttresa ‘Mecfeiros ------------

34



-Dacă aşa doriţi, răspunse ea rece. Ajunseseră aproape faţă 
în faţă acum, iar ea îşi lăsă capul pe spate pentru a-i întâlni 
privirea, simţurile ei fiind tulburate de amintirea mărimii ace
lui bărbat. Şi de cât de periculos ar fi putut fi dacă era încolţit. 
De ce m-aţi urmărit? întrebă ea uşor. Şi, odată ce m-aţi prins, de ce 
mi-aţi dat drumul?

Preţ de câteva bătăi agitate ale inimii ei, el rămase atât de 
nemişcat de parcă ar fi fost sculptat în piatră. Apoi, un zâmbet 
strâmb îi transformă chipul într-o mască batjocoritoare.

-Trebuia să îmi întâlnesc iubita aici. Te-am confundat cu ea. 
Când ai fugit la apropierea mea, am crezut că erai ea, atrăgân- 
du-mă pur şi simplu într-un joc pe care îl jucăm uneori.

Holly descoperi că era dureros de uşor să îşi imagineze fi
nalul acelui joc, indiferent de cine ar fi fost câştigătorul. Se părea 
că vraja tandră a sărutului lui fusese numai o iluzie. In realita
te, nu făcuse altceva decât să întrerupă o întâlnire josnică. îşi 
înclină capul, fiind luată pe nepregătite de un val neaşteptat 
de dezamăgire.

Holly probabil îşi închipuise mormăitul lui îndurerat, pentru 
că, atunci când îşi înălţă capul, chipul lui redevenise nepăsător. îşi 
desfăcu braţele ca şi cum ar fi ajuns la o concluzie irevocabilă.

-  Nu fi atât de tristă, milady! E devreme încă. Poate că putem 
readuce nişte bujori în obrajii tăi până când ajunge doamna mea.

Holly făcu un pas în spate.
-  Cred că nu, sir. Prefer ca bujorii mei să se veştejească decât să 

îi dăruiesc unui ticălos necredincios ca dumneata.
El se îndepărtă de trunchiul copacului cu o privire ameninţă

toare de neconfundat.
-Sunt un ticălos necredincios, aşa-i? Şi ce spui despre propria 

ta fidelitate, când îţi dăruieşti sărutările atât de uşor unui străin?
Cuvintele lui o loviră mai tare, pentru că erau adevărate. Acum 

ea era cea hăituită. Se retrase de lângă silueta lui dominatoare, 
împiedicându-se de tivul pelerinei. Nu o prea mira faptul că o 
considera o desfrânată. Nu făcuse nimic pentru a descuraja o ase
menea gândire. Dar nici măcar necazul ei nu ar fi putut-o împie
dica să dea o lovitură năucitoare.

----------- ‘Biestemuifrumuseţii-------------
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-  Poate că îmi dăruiesc sărutările unui străin, însă puteţi fi 
sigur, sir, că nu le voi mai dărui niciodată dumitale.

Dorindu-şi cu disperare să îi fi ascultat avertismentul, se ră
suci pe călcâie, dar se trezi oprită intr-un mod dureros. Convinsă 
că o apucase de păr, închise ochii, aşteptând cu groază momentul 
în care avea să o trântească la pământ şi să îi sfâşie fustele cu mâi
nile lui nemiloase.

-Trădată de cununa ta de lauri, ei? Cât de potrivit!
Acea voce batjocoritoare se auzi de la câţiva paşi în spatele ei, 

iar Holly se simţi umilită când îşi dădu seama că fusese urmărită 
de cavaler numai în imaginaţia ei mult prea bogată.

îndrăzni să se uite în sus. Nu o mână de muritor, ci un de
get noduros al ulmului o înşfăcase. Trase de şuviţa perfidă, însă 
nu reuşi decât să o înnoade şi mai tare în jurul ramurii. Rămase 
atârnată acolo, la fel de lipsită de apărare ca un iepure prins în laţ 
la apropierea rapidă a cavalerului.

Pe măsură ce umbra lui o înghiţea, ea îşi linse agitată buzele, 
apoi îşi dori să nu o fi făcut. încă păstrau savoarea sărutului său 
străin, dar nu neplăcut -  gustul răcoritor, mentolat, al perişoru
lui, amestecat cu gustul de mosc al hameiului.

Gura i se uscă atunci când el scoase un pumnal din cingătoa
re. Lama subţire, dar letală, părea neînsemnată între degetele lui 
încordate. Ea scânci fără să vrea.

-Iisuse Hristoase, femeie, vrei să nu te mai foieşti? Nu am nici 
cea mai mică intenţie să-ţi tai gâtul!

îi prinse smocul de păr în pumn, uşurându-i apăsarea dureroa
să de pe cap.

în timp ce cuţitul se împlânta în şuviţa înlănţuită, ei îi scăpă 
un nou geamăt de durere. Cavalerul înlemni, respirând zgomotos, 
şi se holbă la ea de parcă îşi recântărea promisiunea.

încercarea ei de a ridica prosteşte din umeri fu stânjenită de 
poziţia nefirească în care stătea.

-  Iertaţi-mă, sir! Doar că nici o lamă nu mi-a mai atins vreoda
tă părul. încă de când m-am născut.

El privi poznaş spre coama întunecată care îi cobora până 
dincolo de coapse.

---------- - Teresa ‘Medeiros -----------
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-Dar un pieptene? A profanat vreun pieptene lungimea lui
sfântă?

- Păi, desigur! Doica mea îl piaptănă de câte cinci sute de ori în 
fiecare noapte înainte să îmi aşez capul pe pernă.

El pufni.
-  Şi eu care am bănuit că dormi în fund, ca să nu deranjezi nici 

o buclă preţioasă!
Holly ar fi putut strâmba din nas dacă Nathanael nu ar fi învă

ţat-o că asemenea porniri copilăreşti îi puteau lăsa urme perma
nente pe piele.

-Dacă v-aţi pus în cap să râdeţi de mine, sir, vă permit să 
continuaţi.

în loc să îi ciuntească fără pic de îndemânare încurcătura din 
păr, aşa cum se aştepta să facă un asemenea ticălos, el nu se grăbi, 
despărţind fiecare fir ca şi cum ar fi fost făcut din aur. Grija lui o 
cutremură mai mult decât toate cuvintele lui muşcătoare.

Când termină, ea îşi pipăi scalpul, aproape aşteptându-se să 
simtă un petic de piele pleşuvă. Nu se putu abţine să nu arunce 
o privire încruntată spre bucla neagră, strălucitoare, întinsă ca o 
ofrandă în palma lui.

El îşi strânse pumnul în jurul acesteia şi clătină din cap. 
Un deget mare, aspru, se ridică pentru a-i dezmierda linia delicată 
a bărbiei.

-  Pleacă acum, milady, şi o voi considera un trofeu dintr-o lup
tă dorită, dar niciodată purtată.

Vrăjită de scânteierea îngheţată din ochii lui, Holly ezită, 
simţind că era ultimul avertisment oferit de el. Un amestec ciudat 
de teamă şi de nerăbdare îi precipită respiraţia când se întrebă în 
pripă ce soartă ar fi avut de înfruntat în mâinile lui dacă nu l-ar fi 
luat în seamă.

Masca lui dispăru, rapid, chinuitor, dezvăluindu-i adevă
rul indiscutabil. Lui nu îi era teamă de ea. Se temea de ceea ce 
i-ar fi putut face dacă s-ar fi arătat îndeajuns de nesăbuită încât 
să rămână.

Desprinzându-şi privirea de a lui, o rupse la fugă spre scări, 
fără a îndrăzni să se uite măcar o dată înapoi.

------------(Bfestemuffrumuseţii -—-------- -
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Dacă ar fi făcut-o, poate l-ar fi zărit pe cavaler prăbuşindu-se 
pe bancă, în lumina lunii, cu trupul lui masiv chircit ca pentru a-şi 
proteja inima de o lovitură ce îi cauzase deja o rană mortală.

-Bărbaţii! Nişte nemernici necredincioşi, mizerabili, cu toţii! 
bombăni Holly cu o satisfacţie morocănoasă în timp ce se cufun
da în baia fierbinte pe care i-o pregătise Elspeth.

Aburii se înălţau din apa care mirosea a smirnă, umezin- 
du-i şuviţele de păr ce îi scăpaseră din coada grea, răsucită în 
jurul capului.

Elspeth îi frecă umerii cu un burete aspru, mişcarea aceea 
nereuşind să o calmeze, aşa cum ar fi trebuit.

-N-ar fi trebuit să îţi iei tălpăşiţa aşa, milady! Fratele 
Nathanael mai că a chemat gărzile castelului. Nu-i sigur să umbli 
aiurea de una singură, cu toţi bărbaţii ăia care stau la pândă 
pe aici.

Amintindu-şi de dorinţa aprigă pe care o întrezărise atât de 
scurt pe chipul cavalerului, Holly pufni cu amărăciune.

-  Spui adevărul, Elspeth, fiindcă se pare că o femeie este la fel 
de bună ca oricare alta, pe întuneric.

îşi lăsă capul pe spate, sprijinindu-1 pe marginea căzii de lemn, 
în timp ce Elspeth îi freca sânii şi burta. Când ochii i se închise
ră, fu luată prin surprindere de viziunea nepoftită a cavalerului 
cuprins în îmbrăţişarea braţelor palide, dolofane, ale acelei „doam
ne" a lui.

-  Doamnă pe naiba! mormăi ea în barbă. Probabil vreo ţiitoare 
de la palat. Sau vreuna dintre servitoarele tinere.

-  Ei? Zis-ai ceva, copilă?
-Nu, i-o trânti ea, fără să deschidă ochii, apoi murmură: Pro

babil are şi vreo nevastă lăsată pe undeva. Porc împuţit! Ochii i se 
deschiseră brusc. Urs!

Elspeth aruncă o privire întrebătoare spre chipul morocănos 
al stăpânei ei. Fata năvălise în cameră puţin mai înainte ca şi cum 
ar fi fost urmărită de un animal sălbatic, cu ochii scânteind şi cu 
obrajii aprinşi. Ignorând întrebările gângurite şi împotrivirile sla
be ale escortei sale, îi alungase pe toţi din odaie, îndrăznind chiar
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să trântească uşa în faţa lividă a îndrumătorului ei. Doamnele 
se retrăseseră cu prudenţă, însă fratele Nathanael încă mai pier
dea vremea prin faţa uşii boltite, sunetul paşilor lui fiind între
rupt de bătăi puternice şi de cereri imperioase de a intra.

Elspeth începu să fredoneze pe nas în timp ce storcea buretele. 
De fapt, dădacei îi plăcea mult mai mult această scorpie ursuză 
decât fantoma ştearsă, supusă, a stăpânei ei, care bântuise prin 
castel de când aflase de turnirul ce urma să aibă loc a doua zi.

Uimirea îi reveni când Holly îi smulse buretele din mâini şi 
începu să îşi frece buzele.

Simţind privirea scrutătoare a lui Elspeth, Holly lăsă burete
le ca o nătângă, ştiind că eforturile ei erau zadarnice. Oricât de 
mult ar fi frecat, gustul cavalerului rămânea acolo. Era ca şi cum 
sărutul lui i-ar fi invadat nu numai gura, ci şi sufletul. Nu îşi dorea 
nimic altceva decât să îşi acopere faţa cu mâinile şi să izbucnească 
în lacrimi.

Fusese aproape gata să cedeze şiretlicurilor tatălui ei, dar în
tâlnirea cu cavalerul îi amintise un lucru. Trebuia să lupte pentru 
libertatea ei. Nu avea să devină niciodată podoaba ascultătoare a 
unui tiran ca Eugene sau, şi mai rău, prizoniera unui bărbat care 
avea să o lase să lâncezească lângă vatră, în timp ce el îşi întâlnea 
ibovnica într-o grădină scăldată de razele lunii.

Uşa camerei fu zgâlţâită de asaltul unui pumn insistent.
-Stăruiesc să mă laşi să intru, Holly! Trebuie să te pregă

tesc pentru cântarea de mâine. îmbufnarea copilărească nu îţi 
stă bine.

Ultima parte fu însoţită de o lovitură plină de frustrare în uşa 
solidă.

Holly strânse din dinţi. Când solicitase funcţia de preot al 
castelului Tewksbury, fratele Nathanael îi jurase tatălui ei că îşi 
părăsise mănăstirea plecând intr-un pelerinaj care să îi asigure 
hrană sufletului său însetat de cunoaştere. Holly bănuia că sta
reţul îl izgonise pe tânărul călugăr arogant după ce acesta îşi 
prezentase slaba convingere că, dacă ar fi fost Dumnezeu, le-ar 
fi creat pe femei şi pe pisicuţe astfel încât să fie folosite cu mai 
mult spor.
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-Pleacă, Nathanael! Ea era singura care îndrăznea să îl depn 
sedeze de titlul lui, ştiind că astfel îi împungea fără milă nemărgl 
nita vanitate. Nu voi cânta pentru nici un  bărbat în noaptea ast.i 
Nici măcar pentru tine.

Un mormăit foarte puţin pios pătru n se  prin stejarul gros ,d 
uşii, înainte ca ecoul paşilor lui să se stin gă.

-Bărbaţii! Holly se ridică în capul oaselor, împroşcând <11  

apă peste marginile căzii rotunde. Pungaşilor nu le pasă denii 
de blândeţea vocii, drăgălăşenia ch ipu lu i şi generozitatea s.i 
nilor. De ce pun atâta preţ pe asem en ea  fleacuri? De ce nu m.i 
laudă nimeni pentru ascuţimea m in ţii?  Sau pentru manierele 
mele alese?

Aruncă buretele în peretele opus, de care  acesta se izbi lăsând 
o pată mulţumitoare şi apoi căzu pe p o d e a .

Sărind din cadă, se năpusti de p a r te a  cealaltă a camerei, la 
sând-o pe Elspeth să tropăie în urm a ei, răsucind un prosop de 
lână în mâinile muncite.

-Ei, haide, milady! O să te ia frigul.
Holly se opri în faţa unei oglinzi înalte  c â t  un stat de om, întoi 

cându-se în toate părţile pentru a-şi o b s e r v a  corpul gol cu un o< In 
critic. Pur şi simplu nu avea ce face, îşi s p u s e  ea cu severitate. Iii .1 
uluitoare, din orice unghi ar fi privit. în  t im p  ce Elspeth îi ştergea 
timid picăturile de apă de pe spate, se în tre fcă  dacă exista vreo cale 
prin care să îşi tragă pe sfoară atât îndrum ătoru l, cât şi tatăl. Dai .1 

planul lor dădea roade, acea noapte av ea  s ă  fie ultima în care mal 
dormea în aşternuturile ei, goală şi s in g u r ă .

Se întinse să îşi despletească părul, a t in g â n d  în treacăt locul de 
unde cavalerul îşi retezase trofeul. F u s e s e  atât de grijuliu, înrâl 
de-abia se putea observa că îi lipsea o b u c lă .  îşi aminti de şuviţa 
neagră ca abanosul din mâna lui b ă tă to r it ă ,  de mângâierea ade 
menitoare a degetului său pe bărbie. C in e  s -ar fi gândit că labele 
lui lipsite de graţie erau capabile de o a s e m e n e a  fineţe?

Oftând neconsolată, îşi întrebă re flex ia  ^fln oglindă:
-  De ce sunt bărbaţii nişte creaturi a t â t  cde prefăcute?
-N y pot să spun, milady, răspunse E l  Speth, ridicându-i un 

braţ lui Holly pentru a o usca pe d e d e su b t:. Nu mi-au dat nici o 
clipă bătăi de cap.
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l'i ivirea lui Holly se mută încet spre reflexia lui Elspeth. Doi- 
. t 1 1  ci.i i u numai câteva degete mai scundă decât ea, dar ţinuta 
hi rtilunA de umeri făcea ca trupul mlădiu al lui Holly să pară cu 
m u l l  nul înalt. Holly nu dăduse niciodată trăsăturilor lui Elspeth, 
»»u nul I»ino zis, lipsei acestora, prea mare atenţie. Văzuse numai 
Im ii im de afecţiune din ochii saşii ai femeii, auzise numai nota de 
lit|p l|inate din croncănitul ei răguşit, simţise numai tandreţe la 
ai in|iei ca mâinilor ei noduroase.

i nni|urate cu acele daruri, revărsate cu atâta generozitate asu- 
l. 1 1  unei lei iţe care încă îşi jelea mama, mustaţa rară a lui Elspeth 
, 1  in |• nI pionunţat de lângă nas păliseră şi nu mai avuseseră nici 
H i• n|ii n l miţă. Până în acel moment.

I nMşiirâtidu-şi o şuviţă de păr pe deget, Holly privi încă o dată 
diii n nţa dintre imaginile lor reflectate în oglindă, un zâmbet şu- 
1 1 1 1 11 1 ţ mllorindu-i pe buze.

I lupei li rânji, dezvăluind un şir de cioturi negre de dinţi.
„i )| lat e bine de ţi-oi găsi o slujbă la castel, fato“, zicea mereu 

m i »l meu, „pen’că numa’ un orb te-ar lua de nevastă!" Chicoti, 
•I nţ t nd nn sunet tineresc, fără a-şi plânge de milă. Mă striga „mi- 
i nl Ini gaigui", zău aşa! Mă ameninţa că o să mă pună să stau pe 
hi ii|ni iui' colibei, ca să alung spiritele rele.

I lupei b scăpă prosopul cu un ţipăt speriat când Holly o cu- 
l<i Inue ml r o îmbrăţişare umedă, aproape ridicând-o de la podea.

Al nuci, tatăl tău a fost un prost, deoarece eu cred că eşti cea 
ni ii li nmoasă femeie din lume!

In I imp ce Holly îşi lipea obrazul neted de cel zbârcit al doicii 
. de, I l .peth miji ochii spre reflexiile lor, recunoscând, cu un nou 
ni.......le teamă, scânteia de răutate din ochii stăpânei ei.

------- - (B fes temu ffrumuseţii ~—-------- -
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I in mmet ascuţit de trompete tulbură aerul dimineţii, 
i ,n ry scuipă puful peniţei din pene pe care o rodea, privi

ţi i mdirptându-i-se spre castelul din vârful dealului. Huruitul
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metalic al podului mobil care era coborât însoţea invitaţia zgomo
toasă a trompetelor.

Ca şi când ar fi fost atras de cântul de sirenă al acestuia, Austyn 
ieşi din cortul lor cenuşiu în razele soarelui ce de-abia răsărea. 
Carey îşi îndreptă repede atenţia spre pergamentul lui şi îşi aşeză 
peniţa după ureche, aşteptându-se să fie dojenit pentru că nu îşi 
petrecea timpul liber lustruind armura din zale a stăpânului său 
ori îndeplinind alte sarcini utile. Prima ocheadă aruncată asupra 
chipului lui Austyn îi alungă din minte acele temeri şi îl determină 
să se ridice.

Carey îi luase peste picior, îi insultase şi îi blestemase toată 
dimineaţa pe englezi, bărbaţi care ajunseseră doar nişte umbre 
şterse ale lor înşişi din cauză că se delectaseră peste măsură cu 
bere, femei şi orgii, dar nici unul dintre ei nu avea acea înfăţişare 
chinuită a unui om sortit pieirii ca Sir Austyn de Gavenmore. Din 
câte ştia Carey, stăpânul lui nu se dedase vreunuia dintre acele 
vicii. Se întorsese devreme în cort, refuzând să vorbească despre 
rezultatul încercării sale, şi se retrăsese fără un cuvânt. Se părea 
că nu dormise, ci îşi petrecuse noaptea luptându-se cu demonii 
şi pierzând.

Pielea de pe frunte îi era palidă, ochii îi erau nişte găvane 
aprinse. Cu toate acestea, gura de sub mustaţa întunecată forma
0 linie de hotărâre dârză. Carey mai văzuse acea curbare a buzelor 
lui numai o dată în trecut, când descoperise un Austyn în vârstă 
de nouă ani care se chinuia să care trupul neînsufleţit al mamei lui 
pe scările înguste, întortocheate, de la Caer1 Gavenmore fără să îi 
lovească ţeasta moale de ziduri.

Carey îşi ţinu răsuflarea fără ca măcar să îşi dea seama, anti
cipând comanda răstită de a pregăti caii pentru a începe lunga 
călătorie spre casă.

Austyn trecu pe lângă el fără o vorbă, pornind-o spre castel.
Intinzându-se să îşi adune cerneala şi pergamentul, Carey se 

grăbi să-l prindă din urmă, alergând pentru a ţine ritmul cu paşii 
lungi ai acestuia.

-  Rămânem? se aventură el să întrebe. 1

1 In dialectul galez, în original, „fortăreaţă, citadelă" (n.tr.)
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îndrăzneala lui Carey îi aduse un gest brusc de încuviinţare 
din cap.

- Păi, da. Nu putem continua să mai trăim ca până acum pen
tru totdeauna -  trecând de la un turnir la altul, luptând şi punând 
gheara pe fiecare uncie de aur englezesc pe care ni-1 predau. Dacă 
ini-aş pierde punga sau, mai rău, un mădular? Dacă aş muri pe 
câmpul unui turnir? Ce s-ar întâmpla atunci cu Caer Gavenmo- 
re? Clătină din cap. Nu voi pleca de aici fără acea zestre. Tatăl 
meu a fost pedepsit suficient de blestemul ăla nenorocit. Mai 
bine putrezesc în iad decât să-l văd lipsit de libertate şi de tot 
ce preţuieşte.

Fermitatea lui Austyn nu reuşi să îmblânzească ferocitatea ex
presiei sale. Un acrobat ameţit se feri din calea lui, lipsindu-se de 
recompensa câtorva bănuţi, pentru a căuta nişte meleaguri mai 
puţin periculoase.

Acrobatul nu era singurul care se uita chiorâş la Austyn. 
Trecerea lor printre şirurile de englezi care împânzeau dealul 
îi aduse mai mult de câteva priviri neîncrezătoare, ghionturi şi 
şoapte ale numelui Gavenmore rostite pe un ton atotştiutor. Uri
aşul galez îl depăşea în înălţime cu un cap şi ceva până şi pe cel mai 
solid dintre ei. Comportamentul lui din acel moment îi accentua 
aerul ameninţător. Arăta ca un bărbat gata să-şi vândă sufletul 
Satanei, fără a urmări să culeagă nici un rod.

Curiozitatea lui Carey învinse până la urmă.
-  Este într-adevăr acea lady atât de frumoasă?
Austyn se cutremură, dar nu încetini pasul.
-A  fost de parcă mi-aş fi privit moartea în faţă.
-Ochii?
-  Doi. Atât de albaştri, încât poţi spune că sunt violet.
-  Fruntea?
-Albă ca zăpada neatinsă.
Carey îşi desfăşură pergamentul, jonglând cu cerneala şi 

hârtia.
-Nasul?
Austyn ridică un deget stingher până la propriul nas, rupt de la 

prea multe lovituri primite în coif.
-  Drept.
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Trăgându-şi peniţa de după ureche, Carey îşi şterse o pată de 
cerneală de pe tâmplă, înainte de a începe să mâzgălească.

-Vocea?
-  îţi dezmiardă urechile ca miedul încălzit la soare.
-O , asta-i bine! Este foarte bine. Şi ce-mi spui despre pă

rul ei?
Austyn îşi vârî o mână în tunică, scoţând de acolo o buclă 

neagră ca tăciunele, care se desfăşură şi îi căzu până peste ge
nunchi. Carey se opri din scris, înghiţind anevoie.

-Dumnezeule mare, Austyn! Ei i-ai mai lăsat ceva?
Privirea pe care i-o aruncă Austyn în vreme ce puse la adăpost 

comoara îl făcu pe Carey să strige:
-  Sânii?
O negură de durere puse stăpânire pe ochii stăpânului său.
-Moi. Dornici. îl pot face pe un bărbat să îşi dorească să se 

cufunde între ei şi să...
Vocea i se stinse într-un geamăt.
Carey mâzgălea frenetic. Era chiar mai bine decât sperase.
-Firea?
Resemnarea lui Austyn se transformă în pasiune.
-Atâta îndrăzneală! Atâta vanitate neobrăzată! Fetişcana aia 

neruşinată nu are nici pic de raţiune. Este prea neroadă ca să se 
facă nevăzută din calea unui cavaler înarmat într-o grădină pus
tie, dar totuşi s-a tânguit ca un copil când mi-am atins cuţitul de 
părul ei nepreţuit.

Carey strânse peniţa între dinţi şi o ronţăi gânditor.
-Aşadar, ai găsit-o dezagreabilă, ei? Poate că repulsia asta te 

va proteja de...
Pumnul lui Austyn se încleştă pe pieptul tunicii lui, împingân- 

du-1 înapoi până când umerii îi atinseră un stejar aflat exact unde 
trebuia. Carey îşi pierdu curajul în faţa disperării care se citea pe 
chipul stăpânului său.

-  Dezagreabilă? Repulsie? I-aş fi mulţumit Domnului să fi fost 
aşa! Am vrut să o trântesc la pământ, sub mine, şi să intru în 
ea ca într-un ogor nelucrat. Am vrut să mă las în genunchi, să îi 
acopăr picioarele cu sărutări şi să îi jur loialitate eternă. Am vrut
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să o închid undeva departe, astfel încât nici un bărbat în afară de 
mine să nu mai pună ochii pe ea vreodată.

Carey surprinse în ochii prietenului său o străfulgerare din 
animalul sălbatic pe care Austyn se chinuise întreaga viaţă să îl 
îmblânzească. Un fior rău-prevestitor îl făcu să tresară. Neluând 
în seamă privirile curioase ale trecătorilor, şopti:

-  Nu-i prea târziu să ne întoarcem.
Austyn îl eliberă, netezindu-şi, pierdut în gânduri, o cută pe 

care şi-o făcuse pe tunică. Chiar şi în copilărie, greutatea respon
sabilităţii îi îndreptase umerii, în loc să îi plece.

-Aici greşeşti, băiete! A fost prea târziu ca să mă întorc 
dinainte să mă fi născut. Se aplecă pentru a aduna de pe jos peniţa 
şi hârtiile împrăştiate ale lui Carey, observându-le pentru prima 
dată. Dar ce-i asta?

Carey îşi salvă preţioasele notiţe, încercând să nu se agite. Spe
rase să amâne acel moment cât mai mult posibil.

-  Azi-noapte, cât ai lipsit, mi-am petrecut timpul cu nişte barzi 
aduşi de către stăpânii lor din Normandia. Se pare că turnirul va 
începe cu o probă de cavalerism.

-  Cavalerism?
Austyn scuipă cuvântul de parcă ar fi fost o însuşire nemai

auzită.
-Păi, da. După ce fata contelui va deschide turnirul cu un 

cântec, pretendenţii ei se vor întrece într-o scurtă confruntare 
de -  îşi coborî vocea până la un mormăit -  versuri.

Austyn se întoarse pe călcâie şi o porni voiniceşte înapoi spre 
cort. Carey se grăbi după el.

-N u te zori atâta! Asta-i numai găselniţa contelui pentru a-i 
separa pe cei civilizaţi de orice sălbatic neşcolit care ar încerca 
să-i câştige fiica.

Paşii lungi ai lui Austyn nu se opriră.
-  Atunci, poţi să-l feliciţi pe bărbat din partea mea. Acest sălba

tic neşcolit se duce acasă, în Ţara Galilor. Să fii blestemat pentru o 
veşnicie este una, dar să fii făcut de ruşine e cu totul altceva.

Carey i-o luă înainte, fluturând hârtiile pe sub nasul lui 
Austyn.

----------- - ‘Bfestemufjrumuseţu -----------—
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- N-o să-i las să te facă de ruşine! De-aia am stat treaz toată 
noaptea, compunând aceste elogii meşteşugite despre frumuse
ţea domniţei.

Austyn se opri pe neaşteptate, puţin mai lipsind să îşi calce în 
picioare scutierul. Nările îi fremătară ca ale unui taur furios.

-  Prea bine. îndreptă un deget spre Carey, care clipea întruna. 
Dar, dacă ea îndrăzneşte să râdă de mine, nu pe ea am s-o omor. 
Ci pe tine!

Lui Austyn i se zbârli părul pe ceafă când traversară curtea in
terioară a castelului Tewksbury pentru a fi înghiţiţi de fălcile căs
cate ale sălii celei mari.

Greutatea considerabilă a zalelor pe care le purta pe sub tunică 
îi calma nervii tensionaţi. Refuza să îşi lase spatele descoperit în- 
tr-o asemenea gloată de englezi înarmaţi. Nici o perioadă de pace, 
stabilită prin tratat sau câştigată prin supunere, nu putea face să 
dispară secolele de neîncredere care îi măcina până la măduvă oa
sele lui galeze.

O suită de cavaleri bogat înveşmântaţi, conduşi de un lord cu 
capul acoperit de o glugă, trecură pe lângă Carey, îmbrâncindu-1, 
rânjind la vederea tunicii lui roase şi a cizmelor vechi. Carey îşi 
flutură pumnul în spatele lor.

-Fugiţi de furia mea, nu-i aşa? Oţi fi cavaleri sau domnişoare?
Austyn lovi uşor umărul omului său pentru a-1 linişti, întin- 

zându-se să mângâie plăseaua propriei săbii. Se înfrână, ştiind că 
orice răbufnire necugetată a temperamentului său s-ar fi sfârşit 
într-o baie de sânge. Era mai bine să îşi păstreze ostilitatea pentru 
câmpul de luptă al turnirului, unde avea să şi-o poată revărsa cu 
onoare, pentru un premiu valoros.

Considerând, desigur, că avea să supravieţuiască umilinţei de 
a se duela în rime, în loc de oţel. O undă de fierbinţeală îi urcă 
pe ceafă în timp ce îşi închipuia frumuseţea din grădină, cu capul 
brunet dat pe spate, râzând, cu ochii strălucind de amuzament, 
pe socoteala lui.

îi aruncă lui Carey o căutătură încruntată, însă îşi irosea efor
turile. Scutierul lui privea în jur, cu ochii atât de măriţi şi cu 
gura atât de larg deschisă, de parcă porţile cu perle ale raiului
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se deschiseseră şi îi permiseseră să intre. Austyn îşi dădu ochii 
peste cap. Carey era numai cu două veri mai tânăr decât el, care 
avea douăzeci şi nouă de ani, însă uneori Austyn părea cu câteva 
decenii mai bătrân.

El însuşi se împotrivi tentaţiei de a se purta prosteşte. Cas
telul Tewksbury era mai degrabă un palat decât un castel. In loc 
de o vatră aşezată în centrul sălii, cu un coş de fum rudimentar 
deasupra, trei perechi de cămine acoperite cu piatră mărgineau 
pereţii văruiţi. Cizmele lui nu striveau ierburi aromatice şi rogo
jini din stuf putrezite, ci covoare turceşti foarte scumpe. Austyn 
încă îşi amintea perioada când Caer Gavenmore fusese împodobit 
cu asemenea comori, înainte de moartea mamei lui, şi cum fuse
seră toate vândute pentru a se plăti taxele.

în capătul opus al sălii boltite se afla o platformă înaltă, acope
rită cu mătase albă. în spatele platformei, o fereastră filtra razele 
soarelui prin ochiuri de sticlă colorată, aruncând măşti de jad şi 
de rubin pe chipurile nerăbdătoare adunate dedesubt.

Carey îl înghionti.
-Arată ca o afurisită de catedrală, nu-i aşa?
-Păi, da. Austyn înclină din cap, încruntat, privind ţintă la 

nuanţa feciorelnică a mătăsii drapate. Pare un altar potrivit pen
tru un înger.

Nu se putu abţine să nu remarce faptul că vicleanul conte nu 
permisese prezenţa nici unei femei în sală, fie ea de viţă nobilă 
sau ţărancă. Fără îndoială îşi dorea ca întreaga atenţie a bărbaţi
lor să se îndrepte spre premiul turnirului. Austyn pufni arogant. 
Măsura de precauţie nu era necesară. Din ceea ce apucase să vadă 
la fata contelui, aceasta întruchipa dorinţele neîmplinite ale ori
cărui bărbat născut pe lume după Adam. Cu o aşa Evă splendidă 
în faţa ochilor, orice altă femeie prezentă ar fi pălit precum luna 
pe lângă strălucirea soarelui la răsărit.

Cortina stacojie lăsată peste intrarea boltită din lateralul plat
formei fu dată în lături. Pulsul lui Austyn se iuţi de emoţia aştep
tării, chiar dacă stomacul i se făcuse ghem de groază.

Un bărbat scund îşi făcu apariţia. Dacă tunica lui galbenă ca 
şofranul nu ar fi purtat blazonul de Tewksbury, Austyn l-ar fi con
fundat cu unul dintre saltimbanci. Era de neînţeles pentru el cum
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o asemenea creatură pitică reuşise să zămislească nimfa mlădie ca 
o salcie pe care o întâlnise în grădină. Bărbatul părea mai potrivit 
să se pitească sub o ciupercă puţintel mai mare!

Identitatea gazdei sale fu confirmată de ovaţii puternice şi de 
o mare îmbulzeală înainte, dat fiind că rivalii îşi croiau drum cu 
coatele mai aproape de platformă. Se ţinură destul de departe 
de Austyn, dar acesta se văzu nevoit să se întindă şi să îl tragă 
înapoi pe Carey, apucându-1 de tunică, ca să nu fie călcat în picioa
re. Austyn era mulţumit să rămână la marginea îngrămădelii, 
ştiind că avea să vadă destul de bine peste capetele tuturor.

Păşind pe platformă, contele îşi ridică braţele groase. Mânecile 
lungi i se deschiseră ca nişte aripi îmblănite.

-  Fiţi bine-veniţi cu toţii la castelul Tewksbury!
Austyn clipi. Toată măreţia care îi fusese refuzată contelui prin 

statură îi fusese pusă în voce. Pe Austyn încă îl durea capul în 
urma loviturii pe care o încasase noaptea trecută, şi strigătul con
telui de Tewksbury îi răsună în ţeastă ca un tunet.

Contele aprecie ovaţiile şi bătăile din picioare cu o înclinare 
regală a capului.

-  Mulţi dintre voi aţi venit de departe şi aţi îndurat multe ne
ajunsuri pentru a accepta invitaţia specială de astăzi. înainte de a 
începe întrecerea, doresc să vă ofer o viziune care să vă inspire.

Mulţimea deveni agitată, auzindu-se de peste tot: „Domniţa! 
Ne-o va arăta pe domniţă!"

Austyn încercă să îşi descleşteze pumnii, însă descoperi cu stu
poare că îi era peste putinţă. Nu putea decât să se roage să nu se 
năpustească pe platformă pentru a o feri de privirile lacome ale 
celorlalţi bărbaţi. Gândul că ei o priveau cu poftă, închipuindu-şi 
în taină tot ce de-abia aşteptau să îi facă trupului ei mlădiu, toate 
lucrurile pe care el de-abia aştepta să le facă...

Lăsă să îi scape un geamăt de chin. Carey îi aruncă o privire în
grijorată, încruntându-se când zări picăturile de sudoare pe care 
Austyn le simţea prelingându-i-se spre sprâncene.

-... Dorinţa mea este să nu vă mai prelungesc aşteptarea, spu
nea contele, vocea sunându-i ca un răget al răzbunării în urechile 
lui Austyn. Fiica mea iubită a hotărât să vă onoreze nobila prezen
ţă printr-un cântec.
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In timp ce contele ocupa un loc pe platformă, rumoarea de 
aprobare care urmase proclamaţiei lui se stinse într-un murmur 
smerit. Carey ţopăia pe vârfuri pentru a vedea peste capul bărba
tului din faţa lui.

Austyn îşi strecură o mână în tunică pentru a pipăi moliciunea 
diafană a trofeului greu dobândit; parfumul exotic de smirnă îi 
invadă nările. Primele note, îngânate cu o voce de zână, ale cân
tecului de leagăn galez îi răsunară în capul care îi bubuia, dar nu 
putea spune dacă erau reale sau le visa cu ochii deschişi.

Cortina se deschise.
O femeie se arătă vederii.
Carey îl trase de mânecă. Vocea lui întrebătoare sună ca un 

clopot în acele prime câteva clipe de tăcere uimită.
-  Iartă-mi întrebarea, sir, dar cât de întuneric a fost în grădi

na aia?

----------- - ‘Bfestemuffrumuseţii ------------ -
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Urechile lui Austyn, precum şi cele ale tuturor bărbaţilor din 
sala mare erau pregătite să asculte trilul melodios al unui înger. 
Ceea ce îi explică pornirea de necontrolat de a şi le acoperi cu pal
mele când femeia de pe platformă deschise gura şi croncăni vesel 
printre dinţii înnegriţi.

-Nicio domniţ’ nu a avut vreodat’ un cavaler cu o aşa lance 
poznaşă. Biruia femeile, pe legea mea, şi le cerea mai mult; pân’ 
ce domniţa lui pe uşă i-a dat vânt. Nici vorbă să îl mai ierte, ca 
o laşă!

Mâna lui Austyn se desfăcu încet de pe trofeul lui. Ştia că ar fi 
trebuit să îi mulţumească lui Dumnezeu pentru norocul neaştep
tat, dar, în timp ce firele de păr uşoare ca borangicul îi alunecau 
printre degetele lipsite de vlagă, se clătină de parcă vreo pierdere 
de neimaginat i-ar fi lăsat inima sângerând de durere.

-Ar fi putut fi oricine, murmură el, năucit de revelaţie. 
O doamnă care aştepta pe cineva. Sora contelui. Ibovnica lui.
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Austyn clătină din cap pentru a face să piară viziunea aceea de 
nesuportat. Nu mi-a trecut prin cap să o întreb cum o cheamă. 
Am presupus doar...

Carey zâmbi slab, făcând un efort vizibil de a-şi înghiţi propria 
scârbă.

-Ce noroc că te-ai înşelat! Măi să fie, este chiar aşa cum ţi-ai 
dorit! O nevestică blândă şi ştearsă.

Austyn îşi reţinu un tremur când femeia atacă refrenul cânte
celului cu o veselie crescândă şi pe un ton vulgar.

-Nu este ştearsă. Este... hidoasă!
După zumzetul enervant din jurul lor, nu era singurul care 

ajunsese la acea concluzie. Bombăneli despre şiretlicuri şi în
şelătorie roiau prin sală aidoma unor albine furioase, în timp 
ce bărbaţii se împungeau cu coatele şi îşi aruncau priviri bănu
itoare. O menţionare timidă a vrăjitoriei îi făcu pe câţiva din
tre competitori să îşi facă semnul crucii şi să se îndepărteze 
de platformă.

Numai oftatul sincer al unui nobil care purta veşminte preţi
oase împiedică mulţimea să se împrăştie în cete periculoase. Băr
batul clătină din cap cu regret, pana prost prinsă a pălăriei lui 
enorme căzându-i pe un ochi.

-  Păi, da, o boală molipsitoare. A încercat să mă prevină, însă 
frumuseţea ei era atât de orbitoare, încât am refuzat să o cred.

Aceste vorbe iscară noi şoapte, despre „picioare de raţă“, „peri
oade de orbire", ba chiar un murmur mult mai îngrijorător despre 
„vărsat", ceea ce îi împinse pe bărbaţi să se închine în dreptul ge
nunchilor, nu în dreptul pieptului.

Pe măsură ce zvonurile se răspândeau prin sala cea mare, miş
cările de încuviinţare din cap câştigară teren. în sfârşit, bărbaţii 
înţeleseseră motivul pentru graba contelui de a-i găsi un soţ fiicei 
lui, precum şi oferta atât de generoasă pe care o făcuse în legă
tură cu zestrea. Sperase să o mărite înainte ca înfăţişarea să i se 
urâţească mai mult. Câţiva dintre competitori aruncară priviri în
grozite spre platformă, priveliştea depăşindu-le până şi cele mai 
groaznice închipuiri.

Din fericire, cântecul ajunse la final. După ce se holbă cu 
gura căscată la fata lui preţ de câteva momente lungi, încordate,
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contele făcu un pas în faţă. Austyn îşi miji ochii. Mult mai des 
decât ar fi fost cazul, însăşi supravieţuirea lui depinsese de capa
citatea de a judeca starea de spirit a adversarului său, şi ar fi fost 
gata să jure că pumnii strânşi ai contelui tremurau nu din cauza 
supărării, ci a furiei.

Vocea gazdei sale pocni ca un bici, punând capăt bârfelor:
-Vom continua cu întrecerea de rime. Cine va fi primul care 

îmi va lăuda fiica, prin poezie sau prin cânt?
Tăcerea continuă şi se adânci. Spaţiul gol din jurul platformei 

părea să se mărească prin propria voinţă. Câţiva bărbaţi începură 
să se foiască. Alţii încercau să îşi ascundă lăutele la spate sau să îşi 
îndese flautele în pantaloni.

Austyn încremenise locului. Carey îi şuieră în ureche:
-Nu tu ai spus că „o nevastă plăcută vederii este ca o boală 

pentru norocul bărbatului ei“? Dumnezeu ţi-a oferit o şansă să îţi 
păcăleşti destinul. Nu o irosi!

Austyn privi spre cadrul ademenitor al uşii din spatele lui, 
apoi înapoi spre platformă, unde femeia stătea şi admira mulţi
mea ca şi cum ar fi fost prea neroadă pentru a înţelege freamătul 
pe care îl stârnise apariţia ei. Tatăl ei îşi ştergea fruntea lucioasă 
cu mâneca şi înainta, puţin câte puţin, spre cortină.

Austyn se trezi prăduit de dreptul de a face o alegere când 
Carey îi înfipse un umăr hotărât în spate şi îl împinse în faţă. 
Pe jumătate se împiedică, pe jumătate se clătină înainte, redobân- 
dindu-şi echilibrul intr-un cor de chicoteli neruşinate.

Dregându-şi vocea, care îi pierise brusc, îşi îndreptă umerii, îşi 
aşeză o mână pe mânerul săbiei şi declară curajos:

-Am venit pentru femeie.

Lui Holly îi venea uşor să îşi păstreze zâmbetul fericit. Savura 
deja visurile despre victorie. Văzuse cum arăta un public încântat 
de reprezentaţiile ei de atâtea ori înainte, însă nu mai văzuse nici 
unul atât de înspăimântat.

S-ar fi temut pentru subterfugiul ei dacă Lord Fairfax, cel cu 
pana de la pălărie arsă, nu i-ar fi venit în apărare fără să vrea, 
repetând acele poveşti ridicole pe care i le înşirase. Singura ei 
grijă rămasă erau bufniturile înăbuşite care se auzeau dinspre
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dulapul de la etaj, unde ea şi Elspeth îl încuiaseră pe fratele Na
thanael. Dar până şi acea grijă se domolea pe măsură ce minutele 
se scurgeau.

Păi, da, îşi mărturisi în gând, ceafa tatălui ei căpătase o nuanţă 
liliachie jalnică, iar el se legăna pe călcâie ca un cazan rotund, gata 
să dea pe dinafară, dar avea să o ierte, cu timpul. întotdeauna o 
făcea. Zâmbetul îi deveni visător când se gândi la vicleniile isteţe 
la care avea să recurgă pentru a-1 îmbuna.

Mai întâi, avea să poruncească să i se pregătească felurile pre
ferate pentru cină: fazan proaspăt umplut cu rozmarin şi ornat cu 
propriile pene, capere micuţe fripte până când căpătau acea nuan
ţă brun-aurie a perfecţiunii, bomboane fine şi prăjituri glazurate 
cu unt topit. începu să îi lase gura apă de poftă.

Apoi avea să îmbrace rochia lui preferată -  cea violet, cu vălul 
asortat prins cu o bentiţă de aur. Se împotrivi dorinţei bruşte de 
a se întinde şi de a-şi atinge părul. Avea să crească la loc, cu timpul, 
şi, până urma să se întâmple asta, o aşteptau o duzină de văluri 
frumoase cu care să îl acopere. Nu putea decât să spere că genele 
ei aveau să crească la fel de repede.

îndată ce tăticul ei o să se aşeze pe banca acoperită cu bro
cart din faţa căminului, avea să îngenuncheze pe o pernă la 
picioarele lui, să zdrăngănească o melodie la harpă şi să cânte 
cântecul lui preferat -  cel pe care mama ei i-1 cânta pentru a-1 
linişti de fiecare dată când se întorcea după ce îmblânzise un 
armăsar sălbatic sau îi izgonise pe galezii încăpăţânaţi.

O, urma să stea îmbufnat şi să se plângă puţin, cum îi era obi
ceiul, dar, după ce ea avea să fi terminat de cântat, avea să cla
tine din cap cu tristeţe, să chicotească în barbă şi să se aplece 
pentru a-i ciufuli... ei bine, vălul. Apoi urma să îi mărturisească 
faptul că se simţea foarte uşurat să o aibă în continuare alături, 
şi ei doi aveau să închine câte o cupă cu mied în cinstea iscusin
ţei ei, şi...

-Am venit pentru femeie.
Declaraţia lipsită de tact o smulse pe Holly din reveriile ei plă

cute. Zâmbetul îi păli.
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Clipi pentru a alunga închipuirea luminoasă şi descoperi un 
nor de furtună neaşteptat ivindu-se la orizont. Un nor de pro
porţii alarmante, care fusese mânat dinspre vest de un vânt 
năprasnic. Nu ar fi crezut niciodată că aşa ceva era posibil, 
însă Nemesis1 al ei din grădină era chiar mai ameninţător ziua 
decât noaptea.

îi depăşea în înălţime pe ceilalţi bărbaţi, părul lui lung, săl
batic, şi barba aspră formând un contrast uimitor cu capetele 
lor tunse în stil roman şi cu mustăţile căzute. Nu părea să facă 
parte din altă naţiune, ci mai degrabă părea a aparţine unei 
alte specii de creaturi. îşi purta greutatea pe şoldurile înguste 
cu atâta uşurinţă, încât părea să se fălească până şi atunci când 
stătea nemişcat.

Lui Holly nu îi venea să creadă că o asemenea bestie păroasă de 
bărbat îi putuse gusta buzele cu atâta tandreţe fermecătoare. încă 
simţea furnicături pe buze când îşi amintea.

Şocul iniţial fu înlocuit de o izbucnire iraţională de mânie. 
Carevasăzică netrebnicul se credea unul dintre pretendenţii ei, 
nu-i aşa? Şi, cu toate acestea, îşi dăduse întâlnire cu altă femeie 
chiar în noaptea de dinainte să-i ceară mâna de la tatăl ei. Ba, mai 
rău, cum doamna lui se lăsase aşteptată, se gândise chiar să se 
înfrupte din nurii lui Holly, înşelându-şi astfel posibila mireasă 
cu nimeni alta decât cu ea însăşi! Se încruntă, uşor nedumerită de 
ciudăţenia situaţiei.

-Veniţi în faţă, sir! porunci tatăl ei.
Holly îşi înghiţi un „Nu!“ înfocat, chiţăitul pe care îl scoase în 

schimb atrăgându-i o căutătură furioasă din partea tatălui ei, care
0 preveni că acesta ardea de nerăbdare să îi dea în vileag deghi
zarea în faţa întregii săli, dar că nu îndrăznea să rişte să işte un 
asemenea scandal.

Pe măsură ce străinul se ţâra mai în faţă, mulţimea se ferea din 
calea lui, privind temătoare la mâna care îi părea lipită de plăsea- 
ua săbiei. Era urmat de un bărbat mai scund, la fel de blond pe cât 
era el de brunet.

- Numele Domniei Voastre, sir? tună tatăl ei.

1 Zeiţa greacă a răzbunării (n.tr.)
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-  Sir Austyn de Gavenmore.
La auzul numelui Gavenmore, şuşotelile transformară iarăşi 

adunarea într-o mare învolburată. Holly cotrobăi în minte prin 
colecţia nu prea însemnată de bârfe pe care o deţinea, însă nu 
reuşi să găsească nici o referire la vreun galez arogant, cu maniere 
grosolane şi cu o inimă nestatornică.

-Aţi venit să îmi lăudaţi fiica? întrebă tatăl ei.
Cavalerul şovăi, privirea trecându-i de la podea la căpriorii pă

taţi de fum, la cizmele scâlciate ale însoţitorului său, oprindu-se 
oriunde numai asupra ei nu. Holly presupuse că nu avea cum să 
îl învinuiască.

Până la urmă trase aer în pieptul care i se umflă căpătând pro
porţii înfricoşătoare.

-Da.
Un fior neplăcut o cutremură pe Holly. Gavenmore sugerase 

prin acel simplu cuvânt un destin necruţător, făcându-i cererea să 
pară deopotrivă inevitabilă şi irevocabilă.

Tatăl ei flutură din mână şi spuse:
-  Puteţi începe!
Apoi se prăbuşi pe scaun. Privirea piezişă pe care i-o aruncă lui 

Holly spunea clar: „Sper că eşti mulţumită, fetiţo!"
Holly îşi împreună mâinile în faţă pentru a le împiedica tre- 

murul brusc, singura ei consolare fiind că acel cavaler arăta şi 
mai nenorocit decât se simţea ea. însoţitorul lui îi îndesă o buca
tă mototolită de hârtie în mână. Când acesta îşi miji ochii la ea, 
un aer teribil de ameninţător îi cuprinse puţinele trăsături care 
erau vizibile.

După ce îşi drese de două ori vocea, începu să citească, cu un 
firicel de voce:

-  îmi apare în vise, dulcea mea domniţă...
La auzul unui hohot de râs cu suspine de undeva din spatele 

sălii, îşi înălţă capul şi îşi duse din nou mâna la mânerul săbi
ei. Holly se trezi ţinându-şi răsuflarea împreună cu toţi ceilalţi, 
aşteptându-se ca el să îşi scoată sabia şi să înceapă să reteze mă
dulare şi capete, aidoma unui călău de temut. Mâna îi tresări o 
dată, de două ori, apoi se întoarse şi apucă strâns hârtia, destul
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cât să i se albească încheieturile degetelor umbrite de un puf 
întunecat.

De această dată, o linişte mormântală îi întâmpină recitarea 
bâlbâită.

-  îmi apare în vise, dulcea mea domniţă, /  Cu ochi de p-p-peru- 
zea şi picioare de căpriţă...

îi aruncă însoţitorului său o privire atât de chinuită, încât până 
şi Holly simţi un junghi de milă pentru el. Blondul îi făcu cu ochiul 
în semn de încurajare, în acelaşi timp sforţându-se să se ferească 
din calea acelor braţe musculoase.

-  îmi tulbură somnul, domniţa mea frumoasă, /  Cu fruntea ca 
neaua şi cosiţa...

Cuteză să arunce o privire furişă spre platformă. Holly îşi 
dezveli dinţii pătaţi cu frunze de nuc în direcţia lui, sperând ca 
gestul să poată fi considerat un zâmbet cochet. Mâna lui căută 
fără ţintă prin tunică, în timp ce ochii păreau să rămână fixaţi, 
împotriva voinţei lor, pe smocurile inegale de păr care se zburleau 
pe capul ei.

-... Monstruoasă, sfârşi el.
însoţitorul lui făcu o grimasă.
Accese bruşte de tuse îi apucară pe câţiva dintre lorzi şi cava

leri. Un bărbat din spatele sălii o zbughi pe uşă, râsul lui năvalnic 
răsunând în liniştea glacială.

-  Unduioasă, mormăi Gavenmore, corectându-se printre din
ţii încleştaţi. Mototoli hârtia în pumn, rămânând atât de ţeapăn, 
de parcă ar fi fost sculptat într-o stâncă.

Scăparea îi veni dintr-un loc neaşteptat. Contele sări în picioa
re, aplaudând cu un asemenea entuziasm, încât ceilalţi preten
denţi nu avură încotro decât să i se alăture, altminteri riscând să 
îşi jignească gazda.

Printre nişte strigăte de „Ura!“ scoase cam cu jumătate de gură, 
tatăl lui Holly îşi înălţă glasul:

-  O reprezentaţie minunată, Sir Austyn de Gavenmore! Se află 
printre voi vreun bărbat destul de curajos încât să înfrunte un 
adversar atât de măiastru la vorbă?

încă o dată se aşternu liniştea, marcată de noi trageri de mâne
că şi priviri jinduitoare către uşă.
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-  Prea bine, atunci, spuse tatăl ei. îl declar pe Sir Austyn câşti
gătorul întrecerii de rime. Să trecem mai departe, da? Poate unii 
dintre voi doresc să îşi măsoare tenacitatea în turnir.

Urmă o goană nebună spre uşă. Holly bănuia că majoritatea 
bărbaţilor îşi vor fi mânat deja caii peste podul mobil, înainte ca 
gigantul încremenit din mijlocul lor să apuce să clipească o singu
ră dată.

încercă să se îndrepte spre tatăl ei, însă chipul lui sever o pi
roni locului. Se făcu nevăzut în spatele cortinei, într-o scânteiere 
de şofran.

Ea presupusese că avea să anuleze turnirul. Acum, planul ei 
meşteşugit o luase razna. Şi totul numai fiindcă un ţărănoi galez 
era prea încăpăţânat pentru a se recunoaşte înfrânt.

Se răsuci pentru a-1 străpunge pe cavaler cu o privire de te
mut, dar descoperi că lespezile din calcar din faţa platformei erau 
goale. Se părea că învingătorul ei îşi luase tălpăşiţa, împreună cu 
ceilalţi. Avu puţin timp să îşi savureze victoria înainte ca braţul 
tatălui ei să apară de după cortină, să o apuce de încheietură şi să 
o târască după el.

Holly se poticni în urma tatălui ei, anticipând durerea ce avea 
să urmeze. Nu ridicase niciodată mâna la ea, nici măcar pentru 
a o trage de urechi, dar bănuia că acea păcăleală avea să-i aducă o 
chelfăneală zdravănă. Ei, bine, se încurajă ea cu înţelepciune, 
era de dorit să depăşească partea neplăcută, ca să se poată con
centra pe modul în care avea să îi reintre în graţii.

însă când o trase în intimitatea aparentă asigurată de un para
van sculptat şi se întoarse pentru a o înfrunta, ea observă că nu 
nuanţa purpurie a mâniei îi acoperea chipul, ci paloarea gălbuie 
a fricii.

-  Ai habar ce fel de bărbat ai provocat?
-  Nu, tată. Ştiu că îţi imaginezi uneori că ai avea o fire groazni

că, dar nu mi-a fost câtuşi de puţin teamă...
-Nu vorbesc despre mine, scuipă el cuvintele printre dinţii 

încleştaţi. Vorbesc despre Gavenmore!
Holly ştia ce fel de bărbat era Gavenmore chiar mai bine decât 

voia să mărturisească. Se strădui să râdă nepăsătoare.
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- Nu este decât un umil cavaler. Un galez necioplit, cu gusturi 
îndoielnice în ceea ce priveşte versurile.

Tatăl ei îşi lăsă capul pe spate pentru a-şi apropia faţa de a ei.
- Sir Austyn de Gavenmore este unul dintre cei mai periculoşi 

şi mai puternici războinici din întreaga Ţară a Galilor. Şi unul 
dintre cei mai puţin previzibili. Dacă îndrăznesc să îi descon
sider onoarea sau să îi stârnesc mânia, ar putea foarte bine să 
mă coste reluarea ostilităţilor dintre Anglia şi Ţara Galilor. Dacă 
Gavenmore nu îmi cere capul, atunci mi-1 va cere regele, mai mult 
ca sigur. Gemând, se răsuci pe călcâie şi începu să se plimbe în
colo şi încoace pe suprafaţa limitată. Ar fi trebuit să te dau jos de 
pe platformă în clipa în care ai apărut în costumul ăsta ridicol! 
Nu m-am gândit niciodată că vreun nebun te-ar putea vrea şi aşa. 
Acum este prea târziu.

Holly putea face faţă mult mai bine răgetelor furioase ale tată
lui ei decât disperării acestuia.

-Să  îmi mărturisesc înşelătoria? se oferi ea cu voce stinsă. 
Să îmi cer scuze în public?

- Şi să te faci de ruşine în faţa întregii Anglii? Ce bărbat cumse
cade şi-ar dori ca mireasă o mincinoasă neruşinată? La fel de bine 
ai putea să-ţi razi puţinul păr pe care îl mai ai şi să te îngropi de 
vie într-o mănăstire. îşi ciufuli propriul păr până când i se aşeză 
într-un fel foarte asemănător cu al lui Holly şi bombăni: Presu
pun că până şi Gavenmore poate fi o soluţie mai bună decât să 
rămâi nemăritată.

Holly nu reuşi să îşi exprime cum se cuvenea dezaprobarea 
profundă, aşa că pur şi simplu netezi şuviţele zbârlite ale tatălui 
ei cu degetele.

- Nu ai de ce te teme, tată! Probabil ticălosul arogant se află 
deja la jumătatea drumului către Ţara Galilor. Nu a fost nimic 
mai mult decât un moment de nebunie care l-a îmboldit să mi 
se juruiască.

El îi îndepărtă mâna, ţintuind-o cu o privire îngheţată, care o 
cutremură până în măduva oaselor.

-Ai face bine să te rogi să ai dreptate, fetiţo, pentru că 
Gavenmore a câştigat toate premiile, la toate turnirurile la care
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a participat în ultimii cinci ani. Dacă te înşeli, s-ar putea foarte 
bine ca tu să fii cel mai râvnit premiu al lui.

Regina Dragostei şi a Frumuseţii trona peste turnir de pe jilţul 
ei din partea de sus a galeriei de lemn, fără a-i scăpa ironia pro
priului titlu.

Holly se foia pe scaunul tare, pentru a-şi găsi locul printre su
lurile de cârpe pe care Elspeth le meşteşugise ca să-i înfoaie fuste
le. Sânii începeau să o doară fiindcă fuseseră legaţi foarte strâns, 
şi nevoia de a se scărpina din pricina părului proaspăt ciuntit 
devenea imposibil de controlat. Razele soarelui de la amiază îi 
dezmierdau pielea delicată. îşi linse picăturile de sudoare de pe 
buza superioară şi gura i se umplu de funinginea pe care o folosise 
pentru a-şi înnegri firişoarele abia vizibile de acolo, astfel încât să 
creeze o umbră de mustaţă.

Jumătate dintre concurenţi plecaseră deja. Mai rămăseseră 
numai acei lorzi şi cavaleri care îi juraseră credinţă tatălui ei şi o 
mână de bărbaţi încăpăţânaţi care ezitau să îşi piardă onoarea din 
cauza unor zvonuri despre laşitate. Se adunaseră ciorchine la cele 
două capete ale barierelor, gesticulând cu inima îndoită ca să li se 
pună armurile şi să li se înşeueze caii pentru un turnir despre care 
ştiau că nu avea să aibă loc niciodată.

O grămadă de spectatori curioşi se alăturaseră, de asemenea, 
mulţimii: ţărani din sat, copii sprinţari, servitori de la castel, fe
mei uşoare -  care coborâseră din tabăra de pe coasta dealului cu 
părul încurcat şi cu ochii mijiţi de la prea puţin somn şi o diversi
tate ameţitoare de atenţii masculine.

Râsului lor ascuţit le răspundea chicotul mai subtil, dar nu 
mai puţin răutăcios al doamnelor aşezate lângă Holly, în galerie. 
Mătuşile şi verişoarele ei se îngrămădiseră pe băncile din spate, 
ţinându-se cât mai departe de ea, ca nu cumva boala ei să fie mo
lipsitoare, iar ele să se trezească dimineaţa şi să îşi descopere pro
priile gene şi cosiţe zăcând în mormane, pe perne.

Aruncă o privire furişă spre chipul împietrit al tatălui ei. Se 
cocoţase pe tronul de alături, picioarele bălăbănindu-i-se la mai 
bine de cincisprezece palme de podeaua galeriei. De la confrunta
rea lor de mai înainte, pusese capăt tuturor încercărilor ei firave
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de a face conversaţie. Dat fiind că nu avea de ales decât să se ghe- 
muiască nefericită pe scaunul ei, Holly începea să îşi dorească să 
se termine odată acea farsă oribilă.

Când heralzii îşi ocupară locurile, cu trompetele strălucitoa
re în mâini, bănui că dorinţa ei era pe cale să se îndeplinească. 
Cum nici măcar un concurent nu avea să le accepte invitaţia as
pră de a lupta, urma să fie liberă să se întoarcă în camera ei şi să 
înfrunte mânia binemeritată a tatălui. îşi schimbă poziţia, într-o 
încercare zadarnică de a-şi potoli o mâncărime neplăcută de 
pe coapse.

Heralzii ridicară capetele aurii ale trompetelor. Nişte sunete 
încântătoare străpunseră aerul ceţos.

Holly căscă şi se scărpină în cap, închipuindu-şi deja somnul 
tihnit de după-amiază.

Un singur călăreţ se ivi la capătul îndepărtat al barierei. înain
te ca măcar să îşi fi dat seama, Holly se ridicase, strângând balus
trada galeriei în palmele umede.

în timp ce cavalerul galez îşi mâna masivul armăsar murg prin 
mulţimea care se împrăştia din calea lor, tatăl ei mormăi:

-  Nu pot spune prea multe despre gusturile lui când vine vorba 
despre versuri sau femei, dar flăcăul este dat dracului în ceea ce 
priveşte caii.

Dacă Holly ar fi reuşit să scoată un cuvânt din gâtlejul uscat, 
poate că ar fi fost de acord. Nu exista îndoială că Gavenmore avea 
o ţinută maiestuoasă călare. Stătea în şa de parcă s-ar fi născut 
acolo. Armura de sub tunica lui căptuşită era modestă, o armură 
simplă din zale, întărită cu platoşe de oţel la coate şi la gambe. 
Un coif din argint îi ascundea trăsăturile, făcându-1 să pară şi 
mai primejdios.

Rugându-se să nu o fi văzut ridicându-se, Holly se prăbuşi la 
loc pe scaun, împotrivindu-se unui fior supărător de încântare.

-N u ştiu de ce se mai deranjează să poarte coif. Se pare 
că are capul destul de tare cât să pareze orice lovitură pe care 
ar primi-o.

Pe măsură ce armăsarul înainta cabrându-se de-a lungul bari
erei, îndreptându-se spre galerie, acoperământul drapat al aces
tuia reflectând nuanţele sumbre de verde şi purpuriu ale tunicii
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stăpânului, fragmentele agitate de bârfă care se auzeau dinspre 
mătuşile şi verişoarele lui Holly deveniră imposibil de ignorat.

-Pă, da, Gavenmore... atât de arogant încât a adus un singur 
scutier la întrecere, dar se zvoneşte că mai sunt o mie de galezi 
ascunşi în pădure, aşteptându-i semnalul ca să atace.

Holly îl simţi pe tatăl ei înţepenind.
-... Puţin mai mult decât un sălbatic...
-... Odată incredibil de bogat...
-... Văduvit de titlul de conte când tatăl lui şi-a omorât propria 

nevastă.
-A omorât-o? Eu auzisem că a mâncat-o!
O replică înăbuşită, prea joasă pentru ca urechile lui Holly să 

o poată prinde, declanşă o rafală de chicoteli răutăcioase dinspre 
femei.

Holly îşi simţi pieptul strivit de apăsarea necruţătoare a spai
mei. Doamne, Dumnezeule, ce fel de bărbat provocase? Avu la 
dispoziţie puţin timp preţios pentru a-şi cântări nesăbuinţa, de
oarece calul şi călăreţul ajunseră la galerie.

Oprind animalul neliniştit cu o strângere a coapselor, Gaven
more ridică un pumn înmănuşat, oferindu-i spre cercetare lungi
mea periculoasă a lăncii.

Holly ar fi leşinat dacă nu ar fi fost amorţită de teamă. Se holbă 
la coada aceea groasă până când privirea îi deveni saşie. Pentru o 
clipă, îi trecu prin minte să se arunce în ea, însă vârful mortal îi 
era acoperit de o cunună ceremonială.

Tatăl ei îi propti un cot prea puţin patern între coaste.
-Fiind câştigătorul tău, îşi doreşte un omagiu. Nu ai nimic să 

îi dăruieşti?
-Hmm... oh... păi...
Holly îşi privi neliniştită costumul, ştiind că, dacă ar fi tras de 

ceva nepotrivit, toată deghizarea ei s-ar fi dus pe apa sâmbetei 
acolo, sub privirile tuturor.

Cavalerul se foi nerăbdător în scări. Poate că nu era prea târziu 
să îl descurajeze pe acest pretendent obraznic, se hotărî Holly. îşi 
ridică poalele tunicii şi trase una dintre şosetele pe care le fura
se de la Elspeth. Simţind cum privirea cavalerului se îndreptase
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în jos prin tăietura coifului, îşi cobori iute fustele. Nu prea avea ce 
face pentru a-şi ascunde gleznele subţiri.

Legă şoseta murdară şi găurită de lancea lui, cu o fundă 
frumoasă. Fluturând din genele retezate, îşi coborî vocea până 
ajunse un croncănit provocator.

-Fie să vă protejeze în turnir, sir! Inima mea vă va însoţi în 
goana calului.

Răspunsul lui mormăit fu înăbuşit de coif, slavă Domnului! 
Când îşi întoarse calul, Holly era convinsă că avea să o ia la galop 
spre Ţara Galilor -  sau poate spre Bagdad. în schimb, se opri la 
capătul galeriei şi îşi lăsă pe spate viziera coifului. Cu ochii mijiţi, 
scrută chipurile femeilor din spatele ei cu o intensitate stranie, 
fără a-i arunca măcar o privire lui Holly. Un cor de chicoteli ner
voase fu răspunsul la cercetarea lui amănunţită.

Holly se întoarse, lovită de un simţământ necunoscut. Doar nu 
mersese în grădină pentru a se întâlni cu vreuna dintre verişoare- 
le ei smiorcăite din Tewksbury, nu?

El îşi trânti viziera la loc, aceasta închizându-se cu un pocnet, 
lăsând-o să se întrebe dacă găsise ceea ce căuta.

în timp ce înainta la trap spre capătul câmpului de turnir aco
perit cu nisip şi paie, maestrul de ceremonii al contelui îşi ocupă 
locul, strigând:

-  Concurenţi, la locurile voastre!
Printre ghionturile şi batjocura însoţitorilor lui, un Lord Fair

fax roşu până în vârful urechilor îşi ridică lancea şi scutul, după 
care îşi conduse bidiviul sur la capătul opus al câmpului ales de 
Gavenmore. Holly observă că îşi salvase pana arsă de la pălărie 
şi că o lipise pe coif.

Contele se ridică şi îşi înălţă ambele braţe. Blagoslovirea lui 
bine cunoscută nu fu la fel de însufleţită ca de obicei.

-Luptaţi cu onoare, domnilor, şi fiţi îndurători cu adversarul 
vostru!

Urale viguroase şi strigăte însufleţite izbucniră când caii se 
avântară spre ciocnirea inevitabilă. Gavenmore călărea mult aple
cat pe spatele armăsarului său, sporindu-i viteza şi forţa magnifi
cului animal. Holly apucă strâns balustrada galeriei, simţind cum 
inima îi săltă până în gâtul uscat din cauza emoţiei nedorite.
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61



Gavenmore îşi ridică lancea. Lord Fairfax se rostogoli de pe 
spinarea bidiviului său.

Holly îşi miji ochii, neînţelegând. în timp ce Fairfax se ridica, 
dătinându-se, scuturându-şi de praf pana de pe coiful căzut în ţă
rână, corul de injurii şi de huiduieli care îi erau adresate îi confirma
ră suspiciunile. Lancea lui Gavenmore nici nu îl atinsese. Se îndoia 
că rămăsese încălecat suficient de mult cât să îi audă şuieratul 
trecând pe lângă ureche.

Să scape de următorul rival se dovedi şi mai uşor pentru 
cavaler. Sir Henry de Sovermoth se aruncă de pe cal înainte ca 
Gavenmore să apuce măcar să îşi înalţe lancea. Groaza lui Holly 
creştea pe măsură ce îşi dădea seama că nici măcar unul dintre ve
chii ei admiratori nu era dispus să îşi rişte pielea pentru a o salva 
din ghearele galezului, acum, că legendara ei frumuseţe părea că 
o părăsise.

Gavenmore era şi mai disperat din cauza laşităţii lor decât 
ea. După ce şi cel de-al treilea adversar al său reuşi să cadă de pe 
cal înainte ca heralzii să aibă măcar şansa de a suna începutul 
confruntării, îşi azvârli scutul, îşi smulse coiful şi se aruncă de pe 
armăsar. Dând la o parte braţul scutierului său, care încerca să îl 
oprească, se năpusti spre centrul terenului, fără să pară mai puţin 
primejdios acum, fără calul de luptă şi fără lance.

O tăcere stânjenitoare se lăsă peste mulţime, întreruptă 
numai de plesnetul părului său negru în bătaia vântului. îşi puse 
la loc coiful, trântindu-i viziera, condamnându-i pe toţi cu privi
rea lui dârză.

Scoţându-şi din teacă sabia lată, o ridică în aer cu ambele 
mâini.

-Englezi laşi! Nu este nici măcar unul dintre voi destul de 
bărbat încât să îmi ofere o luptă dreaptă?

Când tatăl ei se ridică încet, Holly se împotrivi pornirii de a-1 
trage la loc pe scaun. Tertipurile ruşinoase păreau să îi fi stors 
puterea de a mima şi cel mai slab entuziasm.

-  Dacă nu mai sunt alţi concurenţi, mă văd obligat să îl declar 
pe Sir Austyn câştigătorul...

Se auzi o voce tunătoare:

---- ------ - T 1tresa Medeiros -— ------- -
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-Aşteptaţi puţin, milord! Sunt mai mult decât pregătit să îi 
ofer acestui galez sălbatic o luptă dreaptă pentru mâna domniţei.

O siluetă înfăşurată într-o mantie, aflată la marginea mulţimii, 
îşi lăsă pe spate gluga elegantă tivită cu damasc. Privirea lui batjo
coritoare nu era aţintită asupra lui Sir Austyn sau asupra tatălui 
lui Holly, ci asupra ei. Ea se ridică, clipind pentru a alunga lumina 
orbitoare a soarelui, şi se trezi uitându-se în ochii întunecaţi, rău
voitori, ai lui Eugene de Legget, baron de Montfort.

---------- — (B(estemuifrumuseţii -----------

CapitoCuC 6

Eugene îşi croi drum prin mulţimea care vocifera, graţia lui de 
şarpe formând un contrast izbitor cu atitudinea lui Gavenmore, 
ce emana putere înfrânată. Trădată de genunchii înmuiaţi, Holly 
se prăbuşi pe jilţul ei când Eugene începu să urce treptele spre 
galerie. Spre deosebire de orice alt bărbat din acea adunare, el o 
privi drept în faţă când se lăsă într-un genunchi la picioarele ei şi 
îi duse mâinile îngheţate la buze.

-Tu, ştrengăriţă şireată! şopti el cu pretextul de a-i săruta 
mâna. Poate că i-ai prostit pe nătărăii ăştia cu caraghioslâcurile 
tale, însă eu nu voi fi dus de nas atât de uşor. Mi-ai făcut sarcina 
mult mai uşoară. După ce voi birui javra asta galeză, va trebui să 
joci numai un singur rol, cel al miresei mele, şi vei dispune numai 
de scena patului meu pentru reprezentaţie.

Scoase limba şi îi linse încheieturile degetelor. Holly îşi smulse 
mâna din strânsoarea lui, ştergând-o de fuste într-un gest voit 
de insultă.

-Atunci va fi o adevărată reprezentaţie, milord, pentru că aş fi 
incapabilă să simt vreo urmă de sentimente pure în îndeplinirea 
unei asemenea datorii.

Zâmbetul lui Eugene deveni feroce, făcând-o să simtă un fior 
de scârbă pe şira spinării. Pe măsură ce se îndepărta, mergând cu 
spatele, înclinându-se la fiecare pas, ea se gândi că era o ironie
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faptul că nu avusese niciodată o mai mare nevoie de un câştigător 
ca acum.

Privirea ei disperată fu atrasă iarăşi de Gavenmore. Acesta 
urmărise ciudatul schimb de replici cu ochii mijiţi, cu sabia încă 
pregătită ţinută cu ambele mâini.

Aproape că sări în sus când tatăl ei se întinse pentru a o mân
gâia încurajator pe mână.

-Ar fi trebuit să ştim că Montfort ne va salva de la dezastru. 
Se va dovedi un soţ bun pentru tine, copilă, să vezi tu dacă nu!

Holly nu mai putea decât să spere că îi luase mormăitul slab 
drept unul de încuviinţare. Nu avea nevoie de prea multă imagi
naţie pentru a-şi închipui viitorul ca nevastă a lui Eugene. Odată 
ce vârsta avea să îi năruiască frumuseţea şi vreo neruşinată de 
treisprezece ani, cu sâni fermi şi o zestre bogată, avea să atragă 
privirea lascivă a bărbatului, ei nu i-ar mai fi rămas de aşteptat 
decât o cădere cu capul înainte din turnul castelului.

Când maestrul de ceremonii îl prezentă pe noul concurent, 
trei scutieri se grăbiră să îl încingă pe Eugene cu o armură atât de 
strălucitoare, încât părea să reflecte flăcările cuptorului în care 
fusese făurită.

De această dată, binecuvântarea tatălui ei sună firesc de con
vingătoare.

- Luptaţi cu onoare, domnilor, şi fiţi îndurători cu adversarul 
vostru!

Când Eugene îşi trase sabia lustruită pentru a-1 înfrunta pe 
Gavenmore, Holly îşi dori să nu îşi fi tăiat atât de tare unghiile 
frumoase, astfel încât acum să nu mai poată decât să îşi ciupească 
pielea delicată a încheieturii unui deget.

Cei doi bărbaţi îşi dădură roată ca nişte lupi care adulmecau cu 
băgare de seamă sângele unei prăzi de-abia ucise. Holly ar fi putut 
urmări cu mai multă curiozitate spectacolul dacă nu ar fi ştiut că 
învingătorul urma să aibă tot dreptul de a o transforma în urmă
toarea lui cină. Gavenmore părea să cântărească mai mult decât 
Eugene cu cel puţin douăsprezece kilograme, dar silueta zveltă 
a lui de Legget echilibra balanţa. Se mişca iute ca argintul viu, 
parând fiecare dintre loviturile puternice ale cavalerului, până 
când spadele li se ciocniră într-o simfonie mortală.

------------ Tt?resa ‘Medeiros ------------
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I lolly se crispă când Gavenmore primi în coif o lovitură care ar 
li doborât un bărbat mai firav. Un răget aprobator se înălţă din
spre mulţime. Ea se încruntă în direcţia spectatorilor. Eugene nu 
prea era apreciat, însă probabil că ei l-ar fi încurajat pe Satana 
însuşi dacă s-ar fi oferit să îl bată zdravăn pe galez şi să păstreze 
nepătată preţioasa onoare englezească, pe care nici unul dintre ei 
im se arătase dornic să o apere.

O lovitură fulgerătoare sub centură a săbiei lui Eugene făcu să 
.ipară o pată de sânge pe pantalonii galezului. Acesta privi în jos, 
l.i rană, cu o uimire neprefăcută.

Eugene îşi ridică viziera coifului.
-Te declari învins? întrebă el rânjind. Mi-e teamă că, dacă te 

( iopârţesc bucată cu bucată, voi dăuna sentimentelor gingaşe ale 
miresei mele.

Holly nu îşi dădu seama că îşi ţinea răsuflarea până când 
Gavenmore nu îşi scoase coiful şi îl aruncă hăt, departe. Zâm
betul lui strâmb păru o străfulgerare ameţitoare de alb în 
barba tuciurie. Scuturându-şi picăturile de sudoare de pe pleoa
pe, răspunse:

-  Nu ar trebui să te temi că o jigneşti pe lady, sir, ci pe mine.
Cu acea avertizare cinstită, atacă, mugind ca un taur furios. 

Lui Holly i-ar fi venit greu să spună cine fusese mai impre
sionat -  Eugene sau mulţimea. In sfârşit, aveau parte de bestia 
sălbatică de care se temeau cu toţii! înaintarea neînfricată a cava
lerului nu îi lăsă de ales lui Montfort decât să îşi irosească fiecare 
mişcare ca să bată în retragere şi fiecare lovitură ca să se apere de 
atacurile neînduplecate ale uriaşului.

Privitorii căzură într-o tăcere consternată, însă, când Gaven
more îl trăsni peste ureche pe Eugene cu latul săbiei, ceea ce pro
babil avea să facă urechile îngâmfate ale baronului să ţiuie două 
săptămâni la rând, Holly sări în picioare, ovaţionând dezlănţuită. 
Observând dintr-odată că toată lumea se holba la ea, inclusiv ta
tăl ei cenuşiu la faţă, se aşeză la loc cu un aer supus, dorindu-şi să 
se mai fi putut ascunde sub voalul protector al genelor.

Cavalerul continua să fandeze. Eugene continua să dea înapoi. 
Coiful strălucitor îi zbură de pe cap când se împiedică în propri
ile picioare slăbănoage şi căzu pe spate, în paie. Scăpă sabia din
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mână, aceasta aterizându-i la numai câţiva centimetri de vârfuri
le degetelor.

Holly privi pe furiş printre degetele răşchirate cum Gavenmo- 
re apăsa cu vârful săbiei lui late mărul lui Adam al lui Eugene, care 
tresălta chinuitor, întrebându-se dacă se deranjase cineva să îi ex
plice galezului că acela nu era un turnir pe viaţă şi pe moarte.

-Vă declaraţi învins, sir?
Vocea lui de oţel nu vădea dispreţul de care dăduse dovadă 

Eugene când pusese aceeaşi întrebare. După o clipă de şovăială 
agonizantă, Eugene ridică mâinile înmănuşate, cu palmele în
dreptate în sus, simbolul tuturor timpurilor pentru predare.

-  Mă declar învins.
Glasul îi era răguşit, ca şi când s-ar fi înecat cu propriul sânge. 

Sau cu propria mândrie.
Doar o ovaţie se auzi din capătul opus al terenului. Holly îl 

văzu pe singurul scutier al lui Gavenmore sărind ca un măscărici 
şi fluturându-şi pălăria ponosită în vânt. La semnul de nedesci
frat al cavalerului, se întoarse valvârtej spre gard pentru a aduce 
armăsarul stăpânului său.

Gavenmore îi întoarse spatele lui Eugene şi o porni spre gale
rie pentru a-şi revendica premiul, aparenta lui atitudine ţanţoşă 
trădând mai mult dezgust decât ar fi crezut Holly.

în spatele lui, ea îl zări pe Eugene ridicându-se în coate. Razele 
soarelui se reflectară în lama ucigaşă a săbiei lui când se pregătea 
să o arunce în spatele descoperit al lui Gavenmore.

Timpul îşi încetini scurgerea până când lui Holly i se păru că 
putea număra fiecare firişor sclipitor de polen care plutea alene 
prin aer. Trilul îndepărtat al unei ciocârlii fu înăbuşit de tumul
tul năvalnic din urechile ei. îşi întoarse capul dintr-o parte în 
alta, îngrozită să descopere că nici un suflet nu avea să îl prevină. 
Nu făcuse nimic altceva decât să lupte vitejeşte şi bine, şi, cu toate 
acestea, aveau să îl lase să fie măcelărit numai pentru că îndrăzni
se să fie un străin printre ei.

Deodată, nu chipul lui ascuns de barbă, ci chipurile lor părură 
să se transforme în figurile crude ale unor străini. Mâna tatălui ei 
se crispă, apoi rămase nemişcată. El era cel mai onorabil bărbat
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pe care îl cunoştea, şi totuşi până şi el se arăta dornic să îl sacri
fice pe galez, urmărindu-şi propriul interes.

Preţ de o clipă neînsemnată, chinuitoare, se lăsă în voia acelui 
gând. Dintr-o singură lovitură cu sânge-rece, ar fi scăpat atât de 
Eugene, cât şi de galezul încăpăţânat. Ruşinea lui Eugene l-ar fi 
descalificat de la revendicarea victoriei. Iar galezul ar fi fost mort, 
(orpul lui impunător zăcând întins pe jos, la fel ca în grădină. 
Cu viaţa scurgându-i-se din mădulare. Cu sângele scurgându-i-se 
în nisip. Cu zâmbetul strâmb îngheţat pentru totdeauna într-o 
mască palidă a morţii.

Eugene îşi duse braţul înapoi.
Holly ţâşni în picioare.
„Nu vorbi mai tare de o şoaptă, Holly! O să răguşeşti."
Holly aproape că se uită în spate pentru a vedea dacă frate

le Nathanael scăpase din temniţa dulapului, dar îşi dădu seama 
că mustrarea nu se auzise decât în capul ei. Folosind întreaga 
forţă a acelei voci minunate, se aplecă peste balustrada galeriei 
şi ţipă:

-  Gavenmore! în spatele tău!
Cavalerul se răsuci, ridicându-şi din instinct braţul. Spada lui 

Eugene ricoşă din mănuşa lui de oţel şi pică inofensivă în ţărână. 
Gavenmore se uită îndelung la sabie, cu faţa o mască de nepă
truns, apoi o ridică şi porni înapoi spre bărbatul căzut. Holly se 
înfioră, întrebându-se dacă, fără să vrea, nu semnase condam
narea la moarte a lui Eugene. Dacă aceea ar fi fost alegerea lui, 
Gavenmore avea tot dreptul să îşi înfigă spada în inima trădătoa
re a lui Montfort.

în schimb, acesta întoarse arma şi i-o aruncă lui Eugene în poa
lă, cu mânerul îndreptat spre el, ca o invitaţie, ca şi când ar fi vrut 
să spună că bărbatul nu reprezenta o primejdie mai mare cu sabia 
decât fără ea. Era o insultă mai înjositoare decât orice lovitură.

-  Sunteţi un laş fricos, sir, şi o ruşine pentru onoarea acestui 
turnir.

Chair dacă Eugene nu schiţă nici o intenţie de a atinge sabia, 
întregul corp îi fremăta de o furie neputincioasă.

-  Bucură-te de mireasa ta cât mai poţi, Gavenmore! Va fi vădu
vă foarte curând.

------------- — 'Bfestemufjrumuseţu ----------------
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Lepădându-se de ameninţarea duşmanului său, cavalerul îşi 
îndreptă încă o dată paşii spre galerie.

Holly rămase ca vrăjită la apropierea lui, nu mai puţin supusă 
voinţei sale decât fusese în acel moment când ulmul îi înşfăcase 
buclele. Genunchii ei încăpăţânaţi refuzară să se îndoaie, refuzară 
să o lase să se aşeze pe scaun, unde ar fi putut măcar să se ghemu- 
iască la adăpost.

Câştigă un scurt răgaz când o fetiţă cu buclele de culoarea mor
covului se târî pe sub funii şi sări în calea lui, strângând o cunună 
împletită din clopoţei în pumnul durduliu. El se opri pentru a pri
mi darul, plecându-şi capul într-o reverenţă timidă ce îi aduse un 
chiot de încântare din partea copilei. O greutate necunoscută îi 
apăsă lui Holly inima zbuciumată.

Apoi urcă treptele înguste spre galerie, fiecare pas hotărât 
zgâlţâind platforma din lemn. Ea se încurajă trăgând adânc aer 
în piept şi se întoarse pentru a da ochii cu el, simţindu-se goală 
pe sub urâţenia pe care singură şi-o cauzase. O tăcere profundă 
domnea peste galerie, peste câmpul turnirului, peste însăşi ziua 
de primăvară.

Se strădui să îi întâlnească privirea, apoi îşi dori să nu o fi fă
cut. In timp ce el îi scruta adâncimile ochilor, o vagă încruntătură 
de uimire îi brăzdă fruntea. Holly îşi înclină repede capul. Nici ea, 
nici Elspeth nu reuşiseră să facă nimic care să mascheze nuanţa 
neobişnuită a ochilor ei.

Se aştepta ca el să îşi revendice cu bravură victoria. Se aştep
ta ca el să îi ceară tatălui ei premiul care i se cuvenea. Nu se aş
tepta însă la atingerea abia simţită a petalelor de clopoţei pe 
urechi când el îi aşeză coroana de flori pe frunte, înconjurând 
urâţenia capului ei tuns cu frumuseţea pură a generozităţii 
unui copil.

Un tremur de ruşine o cuprinse când el se lăsă intr-un ge
nunchi la picioarele ei, îşi plecă fruntea acoperită de păr şi îi duse 
mâna la buze.

-  Milady, rosti el, vorbele simple reprezentând în acelaşi timp 
un omagiu şi un jurământ.

------------- T *eresa “Medeiros---- ------ -
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CapitoCuC 7

Holly se strecură în capela castelului, renunţând la căldura soa
relui de după-amiază în favoarea unei răceli umede care se păstra 
tot timpul anului din cauza pereţilor din piatră groşi de aproa
pe doi metri. Se retrăsese în acest loc pentru a-şi asculta glasul 
inimii, însă nu fu surprinsă să îşi găsească tatăl prăbuşit peste 
mormântul mamei ei, cu mâinile întinse pe lespezile de granit, ca 
şi când ar fi absorbit putere din ele.

Se furişă în linişte lângă el. Efigia sculptată a mamei ei nu reda 
defel căldura pe care şi-o amintea Holly. Felicia de Chastel nu fu
sese o frumuseţe, ca fiica ei. Farmecul ei era mai subtil, nasul cârn 
şi gura ca de heruvim vădind o bucurie de a trăi imposibil de re
produs în piatră, oricât de talentat ar fi fost artistul.

-Tată? îşi luă Holly inima în dinţi.
Degetele lipsite de graţie ale tatălui ei mângâiau şuviţele sculp

tate ale părului soţiei lui.
-Am dezamăgit-o. V-am dezamăgit pe amândouă.
Durerea lui o răni pe Holly în feluri la care nu se aşteptase.
-Sigur că nu ai făcut-o! Vai, dacă mama ar fi fost aici, pro

babil ar fi râs chiar acum, crezând că toate astea sunt o glumă 
foarte bună!

- Mă bucur că este moartă.
Holly se cutremură la auzul cuvintelor lui dure.
-  Mai bine moartă, decât forţată să asiste la o asemenea neno

rocire. M-a prevenit în legătură cu voinţa ta de fier, mi-a spus că 
s-ar putea să fiu nevoit să iau măsuri aspre pentru a te proteja de 
tine însăţi. Dar nu am luat-o în seamă. Din clipa în care a murit, 
am permis ca acea voinţă să ne conducă vieţile. Când plângeai, 
aproape că jeleam şi eu. Când te bosumflai şi nu îţi mai intra ni
meni în voie, cedam în faţa poruncilor tale. Acum, slăbiciunea 
mea ne-a dus pe toţi la ruină.

La fel ca toţi ceilalţi din castelul Tewksbury, se părea că tatălui 
ei îi era greu să o privească. Holly îi apucă mâneca largă, disperată 
să obţină un răspuns familiar din partea lui.
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-  Nu la ruină, tată, nici vorbă! Poate că, dacă mergem la acest 
Sir Austyn, amândoi, împreună, şi îi explicăm... Pare un om destul 
de rezonabil.

Vorbele îi părură goale până şi lui Holly. Se referea la un bărbat 
care o urmărise printr-o grădină, cu sabia scoasă, care o acuzase 
de vrăjitorie, care o sărutase cu o foame blândă ce încă avea pute
rea să o cutremure, apoi continuase ba să o ameninţe că avea să 
o siluiască, ba să o mustre pentru că se purta ca o femeie uşoară. 
Rezonabil, într-adevăr!

-  Dacă se va supăra pe noi, nu ai putea să îl închizi în temni
ţă? întrebă ea sfioasă, ignorând un junghi de vină. Numai pentru 
câţiva ani, până când i se va domoli mânia?

Mâneca tatălui ei fu smulsă dintre degetele ei când bărbatul 
se îndepărtă de ea. Vocea lui răsună din tavanul boltit asemenea 
unor bubuituri de tunet ce prevesteau o furtună puternică:

-  Păi, da, hai să mergem împreună la el, la acest Gavenmore, şi 
să îi explicăm cum gluma ta bună ne-a făcut pe amândoi de ocară! 
Ii vom spune că intenţionez să îmi calc cuvântul de a te da de soţie 
câştigătorului turnirului şi să arunc o pată eternă pe numele de 
Tewksbury. Şi, dacă el hotărăşte să asedieze castelul şi să te ia cu 
forţa, ce facem atunci? Va mai face din tine o femeie cinstită, 
luându-te de nevastă, sau va căuta să te pedepsească pentru că 
ţi-ai bătut joc de el într-un asemenea hal? Tatăl ei se răsuci pe 
călcâie, zbierându-i în faţa din care i se scursese tot sângele. Păi, 
da, vom merge la el, noi doi, şi vom stărui că nu a fost nimic altce
va decât un renghi crud, copilăresc, care a adus un războinic mân
dru şi puternic în genunchi, la picioarele tale!

Holly îşi apăsă buzele cu degetele, pentru a le opri tremurul. 
Cuvintele lui nu făcuseră altceva decât să îi oglindească ruşinea 
care o cuprindea din ce în ce mai mult. Clătină din cap, simţin- 
du-se neajutorată.

-  Sincer, nu am avut intenţii rele.
-Niciodată nu ai când vine vorba să faci cum te taie capul. 

Dar acum ţi-ai pecetluit soarta! Galezul te va lua de nevastă, aşa 
cum am promis. Următoarele lui vorbe fură rostite atât de încet, 
încât Holly crezu că nu erau pentru urechile ei. Ai fi putut avea
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pe oricine. Un bărbat care să te fi adorat. Un bărbat care să se fi 
umilit numai pentru a-ţi săruta tivul rochiei.

Dacă Holly ar fi reuşit să scoată cuvintele din gâtul uscat, poa
te că i-ar fi spus că nu îşi dorea un asemenea bărbat. Că ştia, în 
adâncul sufletului ei, că nu era nimic altceva decât o fiinţă sea
că, ornamentală, lăudată numai pentru trăsăturile care se ve
deau la exterior. Că nu ar fi putut să îşi dăruiască niciodată inima 
unui bărbat atât de nesăbuit încât să o adore. Dar simţi că o 
nouă lovitură l-ar fi doborât, aşa că îşi strânse fustele şi îl lăsă cu 
regretele sale.

Când fiica lui ieşi din capelă, cu înfăţişarea profanată 
aproape de nerecunoscut, Bernard de Chastel făcu ceea ce nu 
îndrăznise să facă în cei treisprezece ani care trecuseră de la 
moartea soţiei lui. îşi îndreptă pumnul nu spre efigia soţiei sale, ci 
spre cerurile nemărginite şi nepăsătoare de deasupra acoperişu
lui capelei.

- Blestemată să fii, Felicia! Am făcut tot ceea ce mi-a stat în 
putinţă pentru ea. Restul depinde de tine!

Izgonită din singurătatea capelei, Holly fugi în grădină, temân- 
du-se că, după nunta care trebuia să aibă loc în acea după-amiază, 
sanctuarul ei avea să îi fie interzis pentru totdeauna.

Ziua liniştită de primăvară îi lua în râs nervozitatea. Un bon
dar dolofan îşi zumzăia mulţumirea pe deasupra unui boboc de 
primulă. Fluturii zburau de pe violete pe heliotropi, aripile lor 
dantelate fiind dezmierdate de razele soarelui. Parfumul ameţitor 
de iasomie îi alina simţurile ascuţite.

în ciuda căldurii din aer, încă resimţea răcoarea din capelă. 
Chiar şi mai de nesuportat decât afirmaţia amară a tatălui ei fu
sese repulsia pe care i-o zărise pe chip, o repulsie care părea să fie 
cauzată nu atât de înfăţişarea ei, cât de caracterul ei.

Holly îşi plimbă degetele de-a lungul frânghiilor leagănului. 
Acesta se legănă uşor când îl atinse, în timp ce ea se lupta să înţe
leagă că tatăl ei refuza să se înduioşeze, că avea intenţia clară de a 
o da uriaşului stângaci care, de când îi invadase grădina, nu îi mai 
dăduse pace nici o clipă.

----------- - ‘BfestemuCfrum useţii -------------
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Iarba de lângă bancă era încă strivită de la căzătura lui. Ea 
îşi aminti cum zăcuse întins, cu braţele în lături, părând cum
va şi vulnerabil, şi formidabil în acelaşi timp. îşi trecu degetele 
peste buzele care încă mai tresăltau la amintirea tandreţii im
posibile a sărutului său. Un sărut care nu fusese pentru ea, ci 
pentru alta.

împotrivindu-se amintirii dure, ochii i se închiseră strâns, 
provocând aura de vis a memoriei şi a razelor de lună să recreeze 
acel moment special.

O mână brutală i se aşeză peste gură. Un braţ subţire îi strânse 
mijlocul.

Primul gând iraţional al lui Holly fu că Gavenmore îi descoperi
se cumva perfidia. Că îşi chemase tovarăşii misterioşi din pădure, 
care escaladau chiar în acel moment zidurile castelului, pentru a 
transforma cetatea Tewksbury într-o ruină, începând, aşa cum 
era şi firesc, cu ea.

La auzul şoaptei răguşite în ureche, atât uşurarea, cât şi dez
gustul puseră stăpânire pe ea.

-Ai făcut-o acum, nu-i aşa, fetişcană trufaşă?! îmi imaginez că 
micul tău vicleşug isteţ nu a ieşit chiar aşa cum ai sperat.

Holly putea suporta ca tatăl ei să joace rolul vocii conştiinţei 
sale, însă nu era obligată să tolereze o asemenea atitudine din 
partea lui Eugene de Legget. îl lovi cu tocul pantofului, cu toată 
forţa, în fluierul piciorului.

El o eliberă, răsuflând atât de tare, încât ea putu simţi mirosul 
de sânge închegat, ca de aramă şi rugină, în respiraţia lui.

Se întoarse pentru a-1 înfrunta. înainte, nu ar fi îndrăznit 
nicidecum să pună mâna pe ea, dar acum nu mai avea nimic de 
pierdut. Bunul lui renume era pierdut, onoarea îi fusese făcută 
ferfeniţă de către propria mârşăvie. Până şi cu un firicel de sânge 
uscat pe bărbie şi cu obrazul umflat, ochii îi scânteiau cu o ase
menea răutate, încât Holly nu reuşi să simtă nici un strop de milă 
pentru el, ci numai scârbă.

îi făcu o reverenţă adâncă, înclinând capul. Neavând în cale 
decât foarte puţine smocuri preţioase de păr, cununa de clopoţei 
îi alunecă pe un ochi.
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-Aţi venit să îmi admiraţi încă o dată frumuseţea, milord? 
V-aţi adus şi menestrelul să îmi ridice în slăvi părul strălucitor? 
Dinţii mei albi ca perlele?

îşi dezveli dinţii pătaţi înspre el, într-un zâmbet prefăcut.
Privirea lui lacomă o răvăşea, stăruind asupra sânilor ei strâns 

legaţi şi asupra şoldurilor rotunde.
-Poate că lui Gavenmore îi lipseşte imaginaţia pentru a in

tui toate comorile care se ascund sub costumul ăsta ridicol, dar 
mie -  nu. Ochii îi ardeau de o foame desfrânată. Ar fi trebuit să 
te fac a mea de prima dată când te-am văzut. Dacă i-aş fi pân
gărit preţioasa copilă, tatăl tău nu ar fi avut de ales decât să 
mi te dea. Acum se pare că eu nu am de ales decât să îţi doresc 
călătorie sprâncenată!

O curiozitate sinceră îi dădu ei ghes să întrebe:
- Fără să mă daţi în vileag?
Eugene se lovi cu un deget peste bărbie, zâmbetul lui medita

tiv părând mai primejdios decât o ameninţare.
-  Oh, am cugetat la posibilitatea de a te demasca, de a te arăta 

ca pe femeiuşcă înşelătoare care eşti, dar am decis că să fii cu
nunată cu galezul ar fi o pedeapsă mult mai potrivită. Poate că, 
după ce îi vei fi încălzit patul unei bestii ca Gavenmore, vei fi mai 
mult decât dornică să primeşti un bărbat între picioarele tale 
drăguţe. îi făcu o plecăciune binevoitoare. Rămas-bun, milady! 
Deocamdată...

îşi luă rămas-bun, şchiopătatul proaspăt oferindu-i mai multă 
demnitate decât merita.

„După ce îi vei fi încălzit patul unei bestii ca Gavenmore..." 
Vorbele nemiloase pluteau ca un blestem.

Holly se cutremură. Nu dăduse niciodată prea mare atenţie 
intimităţii care venea odată cu căsătoria. De fapt, nu era prea si
gură de natura exactă a actului inexplicabil care îi unea pe soţ şi 
pe soţie. Aerul ei de rafinament nu avea altă obârşie decât obsesia 
fratelui Nathanael pentru judecata limpede.

Nathanael!
Privirea îi zbură spre turnul în care se afla camera ei. Cu toa

tă agitaţia, aproape uitase de preotul închis în dulap. Preotul 
care avea să fie chemat de către tatăl ei în câteva ceasuri, pentru
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a-i asculta jurămintele de nuntă. Desigur, numai dacă nu cum
va rămăsese fără aer în temniţa îngustă şi îşi dădea chiar atunci 
ultima suflare.

Ridicându-şi fustele, Holly alergă spre scările exterioare, cu 
simţurile aprinse de o undă încăpăţânată de speranţă. Dacă avu
sese vreodată nevoie de înţelepciunea îngâmfată a lui Nathanael, 
acum era momentul.

Holly plesnea uşurel obrazul moale al preotului, în timp ce 
Elspeth îl stropea cu apă pe faţă. După ce se prăvălise din du
lap şi văzuse silueta transformată a lui Holly înălţându-se dea
supra lui, chipul lui înroşit devenise alb ca varul, iar el căzuse 
în nesimţire.

II aduseseră în simţiri îndeajuns încât Holly să îi explice pe 
nerăsuflate planul ticluit, însă mărturisirea ei năucitoare despre 
finalul încurcat îl făcuse din nou să leşine.

Loviturile blânde ale lui Holly nu păreau să dea roade. Se uită 
în sus la Elspeth, de unde stătea în genunchi, cu o cută de îngrijo
rare brăzdându-i fruntea.

-  Poate încă puţin...
Elspeth răsturnă urciorul, vărsând conţinutul lui rece pe 

chipul preotului. O strâmbătură preocupată încreţea gura doicii, 
dar satisfacţia îi lucea în privire. Elspeth se dondănise de nenu
mărate ori cu preotul trufaş în legătură cu educaţia potrivită pen
tru domniţa ei.

Ca răspuns la botezul neaşteptat, Nathanael ţâşni în capul 
oaselor, tuşind şi scuipând. Fluturând din mână la oferta de aju
tor venită din partea lui Holly, se chinui să se ridice, avântându-se 
într-o tiradă întreruptă de suspine, ca şi când scurta perioadă de 
inconştienţă nu făcuse decât să îi ascută limba şi aşa deosebit 
de tăioasă.

-  Oh, vai mie! Ce păcat teribil am înfăptuit ca să merit o ase
menea suferinţă? Poalele robei lui din pânză ţesută în casă foş
neau în timp ce se învârtea prin cameră, împrăştiind smocuri din 
părul tăiat al lui Holly cu fiecare pas. Picături de apă se prelingeau 
din părul nisipiu ce îi înconjura creştetul ras conform normelor
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preoţiei. Un giuvaier! Am şlefuit un giuvaier fără cusur, doar ca 
să îl cedez unui sălbatic nedemn. Am pregătit o mireasă potrivită 
pentru un rege, doar ca să o las pradă în mâinile grele ale unui 
mercenar. îşi ridică privirea spre ceruri. Cu siguranţă Dumnezeu 
însuşi a dat viaţă unei asemenea splendori de femeie şi a căutat, 
în infinita lui înţelepciune, să mă pedepsească pentru că am în
drăznit să îi desconsider rolul de creator. Mă căiesc, Doamne! 
Mă rog pentru iertare!

Tânguindu-se cuprins de disperare, se prăbuşi pe un cufăr şi îşi 
acoperi faţa cu palmele.

Holly schimbă o privire neîncrezătoare cu Elspeth. Nici una 
dintre ele nu ar fi ghicit, luându-se după hărţuiala necontenită 
a preotului, că era mândru de ea -  ba, mai mult, că o considera 
„o asemenea splendoare de femeie".

Holly nu se putu abţine să nu îi judece neaşteptata atitudine 
umilă ca fiind suspectă, mai ales că insista să îl acuze pe Dumne
zeu că ar fi fost gelos pe el.

-  Nathanael?
Se apropie de silueta lui încremenită într-un gest penitent.
-Fratele Nathanael pentru tine, se burzului el, tonul vocii 

redevenindu-i un bâzâit ca al unei viespi. De această dată, ochii 
lui nu se feriră de ea, ci o scrutară critic. Aşadar, cum ai reuşit 
să creezi o asemenea iluzie de urâţenie?

Holly se apucă de poalele fustei şi se roti pentru ca el să o poată 
admira în voie, neputându-se abţine să nu simtă o furnicătură de 
mândrie pentru cât de apreciate îi erau eforturile.

-  Nu a fost greu. Pur şi simplu, am scăpat de toate virtuţile pe 
care se încăpăţânau să mi le laude pretendenţii mei. Cosiţele ne
gre ca pana corbului. Genele lungi şi dese. Sânii generoşi.

-Măcar mintea ţi-a rămas întreagă. Şi cum intenţionezi să 
continui această şaradă când soţul tău te va lua în patul lui?

Holly îşi lăsă fusta să cadă, orgoliul dezumflându-i-se la 
acel gând.

-Tocmai de aceea te-am căutat, recunoscu ea cu timiditate. 
Vezi tu, nu am mamă, şi nu prea ştiu ce se aşteaptă de la mine.
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De această dată, Elspeth şi Nathanael făcură un schimb de pri
viri, tovarăşi în naivitatea lor. Dându-şi seama că lua la întrebări 
despre intimităţile carnale ce se petreceau într-un pat conjugal 
o fată bătrână şi un bărbat care depusese jurământ de celibat, 
Holly simţi o undă de îndoială.

Insă Nathanael le ştia pe toate, se însufleţi ea. Numai datorită 
virtuţii chemării lui era aproape la fel de atotcunoscător ca Dum
nezeu. Nu aşa îi spusese de o sută de ori?

Şi el nu o dezamăgi. Stând în continuare pe cufăr ca şi cum ar 
fi fost scaunul de judecată, îşi îndreptă umerii şi îşi drese vocea, 
tuşind ca un herald.

-Singura ta îndatorire, copila mea, va fi să te supui voinţei 
soţului tău.

-  Păi, da, să te supui, îl îngână Elspeth, bărbia lăsată scuturân- 
du-i-se aprobator.

Preotul se încruntă la doică.
-Dumnezeu l-a creat pe bărbat în aşa fel încât să poarte 

asupra sa o unealtă divină, cum s-ar spune. O lance puternică 
şi sfântă.

Holly făcu ochii mari când îşi aminti coada lungă şi groa
să a lăncii pe care cavalerul galez i-o prezentase în timpul 
turnirului.

-  Păi, da, şi-o să vrea să o înfigă în matale, pe onoarea mea, in
terveni săritoare Elspeth. Şi o să curgă sânge. Găleţi întregi. Dar o 
să-ţi placă să-l laşi să curgă.

Holly simţea că începea să o ia cu leşin. Ce păcat că Elspeth 
irosise toată apa pe Nathanael! Se temea că urma să aibă nevoie 
de ea.

-Linişte, femeie! îi porunci Nathanael doicii.
Elspeth îl ascultă, ţuguindu-şi buzele.
-Bineînţeles că nu îi va plăcea. Este de datoria femeii să se 

supună chinului, pentru a-şi ispăşi păcatul din grădină.
Holly tresări, simţindu-se vinovată. Oare era într-adevăr pre

otul atât de atotcunoscător încât să fi aflat despre păcatul ei din 
grădină? Oare ştia că se lăsase în voia sărutului carnal al cavaleru
lui fără ca măcar să mimeze o cât de slabă împotrivire?
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-Dacă nu s-ar fi înfruptat din mărul oferit de şarpe, con
tinuă el, poate că omenirea s-ar mai fi aflat încă într-o stare 
de graţie.

Holly răsuflă uşurată când îşi dădu seama că Nathanael vorbea 
despre păcatul Evei, nu despre al ei.

Doica îi făcu cu ochiul.
-  Tre’ să înduri, copilă, altminteri n-o să poată să îşi vâre prun

cul în tine.
Groaza o cuprinse pe Holly cu şi mai multă forţă. Un copil! 

Un copil care ar fi legat-o de galez pentru totdeauna. Se scutură 
înfiorată, închipuindu-şi un coş plin cu puiuţi blănoşi, cu gheruţe 
curbate şi colţi lungi, curbaţi. Ce divinitate ar fi putut pune la cale 
o pedeapsă atât de infernală?

Disperarea o împinse să înceapă a se învârti prin cameră, la 
fel cum făcuse Nathanael. Era mai mult decât dornică să accep
te orice pedeapsă pentru faptele sale, însă ar fi fost cu adevărat 
blestemată dacă ar fi îndurat pedeapsa pentru păcatul unei stră- 
moaşe îndepărtate, care suferise de o slăbiciune cumplită pentru 
viclenia şerpilor.

După câteva clipe în care răsuci în minte cele aflate, se întoarse 
pentru a-i înfrunta pe amândoi.

- Mă voi cununa cu acest galez. Nu prea am încotro. Dar nu 
am nici cea mai mică intenţie de a deveni soţia lui. Holly ura să 
se umilească în faţa îndrumătorului ei, însă îşi impuse să înge
nuncheze la picioarele lui Nathanael şi să îi strângă mâna. Este 
necesar să rămân atât de respingătoare, încât acest Gavenmore 
să nu suporte nici măcar să mă privească, darămite să se culce cu 
mine. Mă vei ajuta?

-Nu-i prea târziu să îţi iei tălpăşiţa, zise Carey în timp ce el şi 
Austyn urmau o slujnică în vârstă prin curtea interioară a caste
lului Tewksbury. Nici măcar nu trebuie să ne întoarcem pe moşia 
Gavenmore. Noi doi am putea să mergem în căutarea aventurii. 
Pe legea mea, sunt o mulţime de lorzi gata să-şi golească pungile 
pentru a-şi cumpăra o pereche de braţe iscusite în lupta cu sabia, 
aşa, ca ale noastre.
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Austyn ridică dintr-o sprânceană înspre el.
-Doar nu suferi de mustrări de conştiinţă, nu? Nu tu m-ai 

împins să cer mâna femeii? Nu tu ai pretins că nu există o cale 
mai sigură de a rupe blestemul decât să mă cunun cu această 
Lady Ivy1?

-Holly, îl corectă Carey cu gândurile aiurea. însă, după ce 
mi-am luat răgazul de a chibzui mai bine asupra posibilităţii de 
a te trezi în fiecare dimineaţă cu acea... acea... faţă...

Se cufundă într-o tăcere îndurerată, sporindu-i lui Austyn im
presia că se îndrepta cu paşi repezi spre spânzurătoare, nu spre 
altar. în timp ce o urmau pe cotoroanţa care îl chemase să îşi în
tâlnească mireasa, soarele se ascunse după un uriaş nor negru, 
reflectându-i tristeţea întunecată din suflet. O adiere răcoroasă 
îi atinse fruntea. Odinioară, exact într-un asemenea moment, ar 
fi putut simţi prezenţa zeflemitoare a lui Rhiannon, însă în acea 
după-amiază aerul rămânea nemişcat, lipsit de orice urmă de bat
jocură, în afară de cea proprie, adresată lui însuşi.

Poate că scutierul lui avea dreptate. Poate că, legându-se de 
această femeie, avea să îşi găsească, în sfârşit, liniştea, scăpând 
de fantomele care îl bântuiau. Ciudat că nu simţea deloc linişte în 
lipsa lor, ci numai un gol straniu.

Paşii hotărâţi ai lui Austyn nu îşi încetiniră ritmul până când 
nu se apropiară de un perete din piatră. Cotoroanţa dădu la o par
te o cortină de iederă şi descoperi vederii o poartă de fier, o poartă 
care ar fi rămas aproape invizibilă în umbrele nopţii. îl încercă un 
fior de ironie muşcătoare când se aplecă pe sub o arcadă din piatră 
pentru a intra într-o sălbăticie încâlcită de grădină, ce îşi pierduse 
foarte puţin din vrajă în lumina zilei.

-Ai fi zis că şi-ar dori să se mărite noaptea, bombăni Carey. 
Pe întuneric.

Austyn îl înghionti cu cotul.
-Tacă-ţi fleanca! Nu este vina fetei că nu a fost binecuvântată 

de natură.

1 Joc de cuvinte, ivy însemnând iederă, mai cu seamă o specie de iederă 
otrăvitoare. Ivy rimează cu Holly, numele eroinei, în limba engleză, în origi
nal. (n.tr.)
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Din fericire, contele îi înlăturase pe toţi spectatorii nedoriţi de 
la ceremonie, rămânând numai el însuşi şi un preot cu creştetul 
ras, care stătea în picioare în faţa băncii din marmură, ca să le 
fie martor la rostirea jurămintelor. Tewksbury părea şi mai scund 
decât îşi amintea Austyn, ca şi când gândul de a-şi pierde fiica l-ar 
li micşorat cumva. Slujnica nu plecă după ce îşi îndeplini sarcina, 
ci făcu câţiva paşi în spate pentru a se adăposti la umbra unui fra
sin, scoţând o batistă cu care îşi potoli gâfâielile behăitoare.

împotrivindu-se imboldului de a arunca o privire plină de 
alean spre leagănul părăsit, Austyn îşi ocupă conştiincios locul 
lângă mireasa lui. Când soarele se iţi de după nor pentru a lumina 
c hipul ei rece, tristeţea lui se transformă în groază. După turnir, 
se consolase cu speranţa secretă că simţurile lui se înşelaseră. 
Şi aşa era. Era mult mai urâtă decât îşi imaginase.

- Lady Ivy, se înecă el, salutând-o.
- Holly, îl corectă ea cu blândeţe.
La invitaţia preotului, ea îşi plecă sfioasă fruntea pentru a ros

ti jurămintele; Austyn se chinui să îşi ascundă uşurarea.
Nu se putea abţine să nu se holbeze în creştetul capului ei, 

captivat de smocurile retezate de păr care îl împodobeau. Se lup
tă cu pornirea absurdă de a-şi trece palma peste părul ei pentru 
a se convinge dacă se simţea ca lâna unui miel tuns, aşa cum 
arăta. Ar fi zis că ea ar fi preferat să se acopere cu o scufie sau cu 
un văl, însă cununa de clopoţei rămăsese singura ei coroană. Bo
bocii fragezi se ofiliseră, ca şi când ea ar fi avut puterea de a trage 
seva din orice o atingea.

Austyn aruncă o căutătură piezişă în jos, temându-se că acea 
însuşire anume nu s-ar fi potrivit defel cu nădejdea lui de a avea 
un moştenitor. împunsătura plăcută din pantaloni îl asigură că 
simpla ei prezenţă nu îi făcea un asemenea rău. De la întâlnirea 
cu frumuseţea brunetă din chiar acel loc, vintrele îi sufereau de o 
stranie, însă pervers de plăcută sensibilitate.

Privirea i se mută la leagăn. Poate că îşi vindea atât numele, 
cât şi mândria pentru a se căsători cu această femeie, dar şi-ar 
fi vândut până şi sufletul pentru a o face soţia lui pe frumoa
sa misterioasă. Nu era bărbatul care să siluiască o femeie, dar,
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dacă ar fi ştiut că îi fusese sortit să se bucure de numai câteva 
clipe fugare în braţele ei, în loc de o viaţă întreagă, ar fi putut 
să facă dragoste cu ea până la ivirea zorilor, posedând-o cu o 
asemenea grijă tandră, încât ar fi ajuns să creadă că i se predase 
de bunăvoie.

-  Sunteţi pregătit să vă rostiţi jurămintele, sir? întrebă preo
tul, întrerupându-i gândurile periculoase.

-Sunt. Ignorând o înţepătură de regret care aducea mai mult 
a suferinţă, Austyn făcu întocmai, vorbind fără pauze sau into
naţie, până când ajunse la ultima şi cea mai solemnă promisiune: 
O voi venera... o voi venera cu...

Atât contele, cât şi preotul se încruntară la el. Carey îl îmbrânci 
în spate. Slujnica horcăi în batistă şi înclină din cap încurajator, 
cu ochii saşii împăienjeniţi de lacrimi. Numai mireasa lui îşi ţinea 
privirea plecată.

îşi drese vocea şi încercă iarăşi, reamintindu-şi că îi datora 
viaţa acestei femei. Când ceilalţi l-ar fi lăsat să pice în capcana 
mârşavă a lui Montfort, ea fusese cea care îl prevenise.

-  O voi onora cu al meu...
Propria şovăială îl ruşina. Dacă nu reuşea să mimeze afecţi

une pentru această femeie, ar fi putut, cel puţin, să simtă pu
ţină compasiune. De bună seamă, vreun suflet răutăcios găsise 
că era o glumă bună să împrăştie zvonuri despre frumuseţea ei 
în cele patru zări. Şi oricine o îmbrăcase pentru cununie nu îşi 
dăduse seama că liniile graţioase ale rochiei nu făceau altceva 
decât să ia în râs stânjeneala ei? Veşmântul îi cădea larg peste 
pieptul lipsit de forme, lipindu-se în schimb pe şoldurile ei în
desate. Nuanţa de smarald îi colora chipul alb ca laptele într-un 
verde bolnăvicios.

La tăcerea lui prelungită, ea înălţă capul, încremenindu-1 cu 
privirea. Poate că, lipsindu-i genele, semăna cu un iepure, însă nu 
putea să nege că fata avea ochi minunaţi.

îmboldit de pornirea surprinzătoare de a o proteja, îi cuprinse 
mâinile între ale lui cu blândeţe, privi adânc în acei ochi şi spuse:

- O voi venera cu al meu trup.

------------ T ’:resa 'Medeiros ------------
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CapitoCuC 8

Promisiunea răguşită a cavalerului, împreună cu atingerea lui 
posesivă, o săgetă pe Holly ca un fulger de mătase. După care o 
(uprinse un val de mâhnire. învăţase, din experienţa întâmplă
toare trăită pe exact acel petic de iarbă de sub picioarele lor, cât 
de tare şi de neîndurător putea fi trupul lui înalt şi musculos. Din 
cauza descrierii înfricoşătoare pe care i-o făcuse Elspeth despre 
actul marital, se îndoia sincer că avea să supravieţuiască unui ase
menea omagiu.

Ca pentru a pune la încercare convingerea lui Gavenmore, Na
thanael adăugă:

-Vă puteţi onora mireasa cu un sărut.
Buzele preotului tresăltară răutăcios. Vai, ticălosul se distra 

copios! observă Holly, aruncându-i o privire aspră.
Cavalerul se aplecă pentru a reduce diferenţa considerabilă 

dintre staturile lor, închizând ochii când buzele lui aveau încă mai 
bine de două palme pentru a ajunge la chipul ei.

Holly simţi furnicături nepoftite de nerăbdare pe şira spinării. 
„Poate că îmi dăruiesc sărutările unui străin, însă puteţi fi sigur, 
sir, că nu le voi mai dărui niciodată dumitale." Jignită de aminti
rea propriilor cuvinte, îşi strânse buzele, îngrozită că ar fi putut-o 
trăda, topindu-se sub insistenţa lui.

Măsura ei de prevedere se dovedi inutilă. Buzele lui îi atinse
ră fruntea, dăruindu-i una dintre cele mai caste sărutări posibile. 
Punând înţepăturile pe care le simţea în obraji pe seama urzicilor 
cu care Nathanael îi mângâiase, făcu o reverenţă stângace.

-  Mă onoraţi, sir.
Expresia de pe chipul lui era serioasă, însă nu nemiloasă.
-Sunt soţul tău acum. îmi poţi spune Austyn, iar eu îţi voi 

spune Ivy.
-îm i puteţi spune astfel, dacă doriţi, răspunse Holly, dar el îşi 

întorsese deja faţa de la ea pentru a discuta despre chestiunea 
zestrei cu tatăl ei. Uimită de senzaţia necunoscută de a fi ignora
tă, adăugă cu voce firavă: Dar nu este numele meu.
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Holly rămase fără grai când află că soţul ei voia să plece din 
Tewksbury într-un ceas. Sperase să îşi petreacă noaptea nunţii în 
tihna pe care i-o oferea protecţia tatălui ei. Poate că acesta nu i-ar 
fi luat în seamă strigătele de îndurare, îşi zise ea înciudată, însă 
măcar ar fi suferit auzindu-le.

Austyn rămase fără grai când află că soţia lui se aştepta ca 
atât doica ei, cât şi preotul să îi însoţească. Ar fi putut-o supor
ta pe doică, cu toate că o considera pe mireasa lui puţin cam 
mare pentru asemenea mofturi, dar cu preotul era altă poveste. 
Chiar şi călare pe un umil măgar, aşteptând să înceapă călăto
ria, un rânjet enervant îi arcuia omului buza de sus. La castelul 
Gavenmore nu mai fusese găzduit nici un preot de peste două 
decenii, o lipsă care lui Austyn îi convenea de minune. La ce 
i-ar fi folosit unui blestemat promisiunile deşarte despre mila 
lui Dumnezeu?

In timp ce Carey le conducea animalele în curtea exterioară, 
sub ochii scrutători ai contelui, mireasa lui Austyn glăsui:

-  Cer să mi se pregătească o litieră.
Austyn schimbă o privire amuzată cu scutierul lui. Cu sigu

ranţă tatăl ei o dusese la plimbare prin împrejurimi într-o litieră 
acoperită, pentru a o feri de ironii, însă nici un bărbat nu ar fi 
îndrăznit să râdă de ea acum, când era soţia lui. Nu fără a-şi risca 
atât dinţii, cât şi viaţa.

-M ă tem că nu este posibil, îi explică el răbdător. Nu are cine 
să care o litieră. Suntem doar eu şi servitorul meu.

Imaginea unei asemenea invenţii frivole zdruncinându-se 
pe dealurile stâncoase şi prin pădurile dese ale meleagurilor lui 
aproape îl făcu să zâmbească.

Holly îşi înălţă ochii spre cer, întrebându-se cât timp mai 
avea soţul ei să insiste în prefăcătoria lui încăpăţânată cum că 
prin pădurile din apropiere nu mişunau hoarde de galezi care 
de-abia aşteptau să dea năvală şi să le taie gâturile la primul semn 
de trădare.

-Atunci, cum mă veţi purta în călătorie? întrebă ea, pronun
ţând apăsat fiecare cuvânt, ca şi când s-ar fi adresat unui copil.

-  Călare, fireşte, răspunse el, imitându-i tonul semeţ.

----------- T ’eresa ‘Medeiros ------------ -
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Holly aruncă o privire neîncrezătoare înspre cai. Păscând lângă 
armăsarii monstruoşi care le aparţineau lui Sir Austyn şi servito
rului său, mai erau patru animale de povară cu desagile îngreu
nate de aurul tatălui ei. Nu prea putea explica faptul că tatăl ei îi 
permisese să călătorească numai însoţită de o escortă înarmată, 
la adăpostul înăbuşitor al unei litiere, pentru a o feri de privirile 
desfrânate ale posibililor răpitori. îşi dorise intimitatea oferită de 
un asemenea mijloc de deplasare, în care şi-ar fi putut dezlega 
sânii care o dureau pentru câteva ceasuri preţioase.

îi aruncă tatălui ei o privire rugătoare. El îşi întoarse nasul 
mare şi umflat spre cer, dându-i de înţeles cu claritate că nu avea 
să primească nici un ajutor din acea direcţie.

Se strădui să pufnească dispreţuitor.
-Eu nu călăresc.
Gavenmore îşi încrucişă braţele la piept.
-Atunci, poţi călări cu mine.
Holly o porni spre primul cal de povară.
-Voi învăţa.
Chiar şi mai înspăimântătoare decât perspectiva de a se urca 

pentru prima dată în şaua unui cal era posibilitatea de a petrece 
ceasuri întregi cuibărită la pieptul impunător al soţului ei. De a-i 
simţi răsuflarea mirosind a perişor dezmierdându-i ceafa dezgo
lită sau, mai rău chiar, de a fi nevoită să îi îmbrăţişeze spatele 
în vreme ce vârfurile sensibile ale bieţilor ei sâni chinuiţi ame
ninţau să rupă legăturile ce îi reţineau. Cu o asemenea apropi
ere, i-ar fi fost aproape imposibil să îşi păstreze deghizarea. 
Sau virtutea.

Se apropie uşurel de cel mai mic dintre cai. Comparat cu drago
nul de armăsar care scuipa flăcări al lui Gavenmore, murgul părea 
micuţ, dar, pe măsură ce se apropia, lui Holly i se părea că pieptul 
lui umflat se mărise până căpătase proporţii descurajante.

întinse o mână spre frâie, dorindu-şi să îi fi oferit un măr sau 
un morcov, nu numai tentaţia suculentă a degetelor ei.

-Hei, căluţule! şopti ea cântat. Ce căluţ frumos!
Sforăitul care se auzi din spatele ei cu siguranţă nu venea de 

la un cal.
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Când apucă frâiele, calul îşi scutură coama albă ca zăpada, 
nechezând prevenitor, şi făcu câţiva paşi mai departe de ea, 
cabrându-se. Impiedicându-se în fustele stânjenitoare, Holly 
se îndârji să îl urmărească, refuzând să slăbească strânsoarea 
greu dobândită.

Ii scăpă un mormăit prea puţin demn de o lady când se agă
ţă de oblâncul din piele şi încercă să se urce în şa. Calul se feri, 
dându-se înapoi, trântind-o în noroi şi oferindu-i un motiv să 
fie recunoscătoare pentru posteriorul ei căptuşit cu perne. Igno
rând sunetele ciudate din spatele ei, se ridică, scuturându-se 
de praf.

Se apropie din nou de cal, strângând din dinţi hotărâtă. încă 
nu se născuse masculul pe care nu l-ar fi putut fermeca sau întrece 
în şiretenie, incluzându-1 şi pe acel cal de povară îndărătnic! Aş- 
teptându-se la retragerea încordată a acestuia, apucă oblâncul şeii 
şi se aruncă peste el cu capul înainte.

Calul nu se mişcă deloc. Holly căzu peste şa, pe burtă, asigu- 
rându-şi o privelişte surprinzătoare a burţii animalului. Nu era 
de mirare că nici farmecul, nici viclenia nu o ajutaseră! Animalul 
nu era un cal, ci o iapă -  o femelă la fel de şireată ca ea. Prinse cu
nuna de clopoţei înainte să fie strivită sub copitele fremătătoare 
ale bestiei.

Se aşteptase la aplauzele seci ale lui Nathanael. Nu se aştep
tase însă la mâinile puternice care îi cuprinseră talia, ridicând-o 
până când ajunse să stea cocoţată pe şa într-o parte, cu fustele 
răsfirate frumos pe crupa iepei. Cum acele mâini întârziau pe talia 
ei subţire, uită să respire.

Gavenmore se încruntă, uitându-se în sus la ea, mijindu-şi 
ochii până ce ajunseră nişte lame îngheţate.

-Eşti mai uşoară decât pari, milady. Nu eşti mai grea decât 
un scaiete.

Luptându-se să scape din strânsoarea lui, cu o atât de mare 
grabă încât aproape că se prăbuşi de cealaltă parte a calului, Holly 
se agăţă cu egală disperare de oblâncul şeii şi de isteţimea ei.

- Numai puterea mai mare a dumitale face să pară astfel, sir.
Gavenmore nu prea părea convins de vorbele ei linguşitoare, 

dar păru să se liniştească pentru moment.
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Holly urmări din şa, ţeapănă ca un băţ, cum lucrurile ei erau 
împărţite pe caii rămaşi. împachetase puţine, luându-şi numai 
loch iile la care Elspeth lucrase cu frenezie toată după-amiaza, ca 
Mă le modifice. La urma urmei, dacă ţelul ei era să îşi dezguste 
Moţul, ce nevoie avea de plase din aur cu care să îşi împodobească 
liuntea albă ca laptele? De cingătoare brodate care să îi scoată 
m evidenţă subţirimea taliei? De piepteni din fildeş cu care să îşi 
prindă mătasea neagră a părului? De broşe din ametist care să îi 
reflecte culoarea ochilor? Oftă cu tristeţe.

Singura concesie pe care o făcuse vanităţii era sticluţa cu smir
nă pe care o îndesase în ciorapi, singura concesie pe care o făcuse 
sentimentalismului era oglinda de mână aurită pe care mama ei 
i o dăruise la cea de-a cincea aniversare.

împunsătura de regret pe care o simţi pentru că îşi părăsea co
morile fu ştearsă de o suferinţă mai mare când tatăl ei se apropie 
pentru a-şi lua rămas-bun. Acesta îi strânse glezna. Ea se aplecă, 
pregătindu-se sufleteşte pentru o mustrare şoptită, o blamare fi
nală a prostiei care îi adusese pe amândoi în acest punct groaz
nic. El îşi lipi gura de urechea ei, vocea-i maiestuoasă coborându-i 
până la un murmur complice:

-Nu te bizui numai pe deghizarea ta pentru a-1 scârbi, fetiţo! 
Fii tu însăţi!

Cu acel sfat tainic, îi lovi uşurel calul peste crupă, făcându-1 să 
pornească la trap uşor. Holly fu nevoită să înşface atât oblâncul, 
cât şi frâiele, pentru a rămâne în şa, însă nu rezistă să nu se mai 
uite o ultimă dată cu mâhnire peste umăr la tatăl ei. Când el îşi 
ridică braţul scurt pentru a o saluta, ar fi dat până şi preţioasa ei 
sticluţă cu smirnă pentru a afla dacă în ochii înceţoşaţi ai acestu
ia se desluşea vechiul lui licăr familiar, strălucirea lacrimilor sau 
poate câte puţin din amândouă.

Holly privi posomorâtă spatele soţului ei, invidiind lejeritatea 
cu care încălecase pe armăsarul lui masiv. în loc să se bălăbăneas
că într-o parte şi-n alta în şa la fiecare tropot zguduitor al copi
telor calului, el călărea cu o graţie înnăscută, ca şi când ar fi fost 
una cu animalul uriaş, ca un fel de centaur legendar. Se încruntă, 
încercând să-şi amintească, din învăţăturile lui Nathanael, dacă

- ---------------------------------------------------“Sfestemuffrumuseţii - — -----------------------------------------

8 5



despre centauri îi spusese că le stătea în fire să siluiască nimfe. 
Sau fusese vorba despre satiri?

Uitându-se pe furiş împrejur pentru a se asigura că nu o pri
vea nimeni, îşi trecu un picior de partea cealaltă a spinării calului 
murg, ca să călărească precum bărbaţii. Nimeni nu rosti vreun cu
vânt despre acea schimbare a poziţiei.

Holly era atât de obişnuită să fie privită galeş, încât acum, când 
toată lumea îi evita ochii, o încerca o curioasă senzaţie de liberta
te. Elspeth se holba direct în faţă, convinsă că galezul avea să le ia 
tuturor capetele şi să le lase leşurile să putrezească în pădure dacă 
le descoperea înşelăciunea. Gavenmore şi servitorul lui probabil 
că nu suportau să o vadă.

Numai Nathanael îi mai arunca din când în când câte o căută
tură pe sub sprâncene, lovindu-se cu degetul sub bărbie pentru 
a-i aminti să-şi întoarcă faţa spre razele slabe ale soarelui care 
apunea. O asigurase că toţi bărbaţii găseau pielea arsă de soare 
o însuşire a femeilor simple, de-a dreptul respingătoare. Holly 
îşi lăsă capul pe spate, ascultătoare. Era dispusă să facă aproape 
orice pentru a evita posibilitatea ca în viitor să mai fie nevoie să 
îşi tortureze pielea delicată cu urzici. Sorbi senzaţia necunoscută 
a căldurii pe chip cu o sete surprinzătoare.

Când soarele apuse, şi luna se ridică pe cer, acoperind pajiş
tile cu un borangic de rouă, oboseala o cuprinse pe Holly. Furni
căturile pe care le simţise în coapse se transformaseră de mult 
în amorţeală. Durerea îi săgeta sânii legaţi la fiecare pas opintit 
al iepei. Cu toate acestea, Gavenmore nu dădea nici un semn că ar 
intenţiona să se oprească şi să îşi ridice tabăra pe timpul nopţii. 
Când pleoapele îi deveniră prea grele pentru a-şi mai putea ţine 
ochii deschişi, se prăbuşi pe oblâncul şeii, incapabilă să mai simtă 
vreun dram de mândrie cât să îi pese dacă avea să cadă direct în 
căpşorul ei tuns.

Gavenmore şi bărbatul căruia auzise că îi spusese Carey înceti
niră până când iapa ei ajunse practic să împungă cu nasul crupele 
armăsarilor lor. îl auzi pe Carey bombănind, parcă nevenindu-i 
a crede:

-  Pentru Dumnezeu, Austyn, o să călărim toată noaptea?
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Răspunsul soţului ei fu rostit pe un ton jos, din fericire de 
neauzit.

-... Mai bine să-i fi ridicat fustele şi să fi isprăvit odată.
Holly ştia că vorbele sumbre ale bărbatului ei ar fi trebuit să 

o sperie, însă era mult prea obosită pentru a-şi aminti de ce. ... 
(oate femeile... la fel pe întuneric.

-Aici te înşeli, băiete. Ştiu cel puţin o femeie pe care nu aş 
confunda-o nicicând cu alta. Nici într-o mie de ani. Nici dacă 
aş fi orb.

Holly suspină, foamea neostoită din vocea soţului ei întris
tând-o. Tatăl ei o crescuse să fie ceva mai mult decât un trofeu 
minunat, nu genul de femeie care ar fi putut stârni pasiunea unui 
bărbat ca Gavenmore. în timp ce încerca să se cufunde în somnul 
ei întrerupt, simţi o împunsătură teribilă de invidie faţă de femeia 
suficient de curajoasă care ar fi putut să ridice pretenţii asupra 
inimii schimbătoare a soţului ei.

Un zâmbet trist se ivi pe buzele lui Austyn când îşi ridică privi
rea spre mireasa lui adormită, scăldată de razele lunii. Chiar dacă 
iapa ei fusese priponită sub desişul de ferigi de mai bine de jumă
tate de ceas, încă stătea aplecată peste oblânc, iar cununa ofilită 
de clopoţei îi alunecase pe vârful nasului.

Fu invadat de un amestec de admiraţie şi vină. Ea îl preveni
se că nu ştia să călărească, şi totuşi o hotărâre de nestrămutat o 
ţinuse în şa pe toată durata procesiunii răzbunătoare pe care 
el o impusese tuturor. Nici măcar slăbiciunea ei nu fusese cea care 
îl mişcase îndeajuns pentru a porunci o oprire, ci teama că bă
trâna ei slujnică s-ar fi putut răsturna de pe cal şi şi-ar fi putut 
rupe vreun os.

Se întinse să îi desfacă degetele chircite de pe frâie. Poate că 
nu hotărârea îi menţinuse strânsoarea, îşi zise el mâhnit, ci frica. 
Poate că era la fel de îngrozită la gândul de a împărţi cortul 
cu el pe cât era el de îngrozit să împartă cortul cu ea. Ei bine, acum 
nu prea mai avea ce face în acea privinţă. în timp ce Austyn se 
ocupase de ceilalţi cai, Carey înălţase cortul în mijlocul crângului 
de pini, apoi se retrăsese la o distanţă discretă pentru a-şi ridica 
tabăra împreună cu servitorii ei.

-— —-----—- (B Cestemuffrumuseţii -—  ------------

87



Când îi luă trupul nemişcat din şa, Austyn îşi dădu seama amu
zat că, undeva de-a lungul drumului istovitor, ea alesese să înca
lece bărbăteşte, dovedindu-se nu numai hotărâtă, ci şi înţeleaptă. 
Poate că miresica lui smerită avea mai multe calităţi decât bănuise 
el. Dumnezeu îi era martor că semenilor lui superstiţioşi le-ar fi 
prins tare bine o porţie zdravănă de judecată sănătoasă!

O cuibări bine între braţele lui întinse, minunându-se încă o 
dată de cât de puţin cântărea. Lărgimea molatică a şoldurilor şi 
a coapselor ei nu îl împovăra aşa cum ar fi trebuit. Când o por
ni spre cort, ea îşi potrivi obrazul în scobitura de sub bărbia lui. 
Austyn se posomori când se trezi îmboldit iarăşi de acea porni
re inexplicabilă de a proteja, de a adăposti şi de a apăra ceea ce 
îi aparţinea.

Strânsoarea i se înteţi, devenind din protectoare posesivă, 
când preotul acoperit cu glugă ieşi dintre ramurile dese şi se pro- 
ţăpi în calea lor.

-Seara bună, sir! Intenţia pioasă a mâinilor împreunate ale 
bărbatului era contrazisă de lucirea şireată din ochii lui. Am venit 
să ascult rugăciunile de seară ale stăpânei mele. Este un ritual de 
noapte care o alină.

Nefiind omul care să se lase intimidat de prestanţa preoţilor, 
Austyn arătă în jos, dând din cap, spre grămăjoara liniştită din 
braţele sale.

-După cum vezi, stăpâna ta este deja foarte alinată. îşi con
tinuă drumul, obligându-1 pe preot să se dea la o parte din calea 
lui. Chiar înainte de a intra în cort, se întoarse şi spuse pe un ton 
blând: Să nu te mai deranjezi după noaptea asta, frate. Sunt soţul 
ei acum. O să îi ofer toată alinarea de care are nevoie seara.

Austyn îşi plecă uşor capul pentru a intra în cort, numai pen
tru a se trezi într-o altă capcană. La naiba cu Carey şi cu sufletul 
lui de poet! Scutierul lui îşi folosise scurtul răgaz care îi fusese 
acordat pentru a transforma cortul simplu intr-un budoar senzu
al, potrivit pentru un sultan chitit să ia fecioria unui harem întreg 
de mirese tremurânde.

O singură torţă răspândea o lumină palidă, care se oprea exact 
înainte de a cădea pe patul improvizat. Austyn îl bănui pe Carey
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i .tşezase astfel totul nu pentru a crea o aură de mister, ci pentru 
a I scuti de priveliştea oferită de mireasa sa goală.

In clipa în care îngenunche pentru a o lăsa pe aşternutul 
purpuriu aşezat peste un strat generos de ace de pin, aproa
pe gemu când descoperi că prietenul lui se deranjase până şi să 
împrăştie petale de panseluţe sălbatice pe mătasea rece. Par
fumul lor îmbătător îl insulta. Inima lui nu îşi mai găsise pa- 
i ea de când se oferise zălog, împotriva voinţei lui, frumuseţii 
«lin grădină.

Dacă ar fi fost ea femeia pe care o ţinea în braţe în acea noap
te, cortul ar fi devenit într-adevăr un budoar vrăjit de plăceri 
i.ire ar fi durat până în zori. Ar fi poruncit să se oprească din 
drumul lor de ceasuri întregi şi ar fi făcut dragoste cu ea pen- 
Iru prima dată în timp ce razele soarelui care apunea ar fi co
lorat în trandafiriu şi auriu pereţii cortului. Ar fi cules cu dinţii 
delicatele petale de panseluţe de pe pielea ei umedă de sudoa
re, gustând şi dezmierdând fiecare bucăţică savuroasă de carne 
de dedesubt.

I-ar fi prins strigătele înăbuşite de plăcere cu gura, le-ar fi 
ostoit cu limba. S-ar fi împlântat în trupul ei neprihănit, avân- 
(ându-se mai adânc şi mai tare, până când ar fi obţinut de pe fru
moasele ei buze un legământ pe care nici un alt bărbat nu l-ar 
mai fi...

Austyn îşi înăbuşi un blestem sălbatic. De ce alt mijloc mai 
convingător avea nevoie pentru a recunoaşte că vraja senzuală 
care îl robise urma să îl ducă, fără îndoială, la pieire? Nici măcar 
în propriile visuri nu se putea elibera de gelozia care îi măcina 
sufletul. Ca şi când ar fi simţit violenţa bruscă a strânsorii lui, mi
reasa i se mişcă în braţe, un fior de spaimă străbătându-i chipul.

Ignorând fără milă pornirea năvalnică a stârnirii sale, o aşeză 
în cuibul de mătase. Buzele ei se depărtară într-un oftat somno
ros de încântare. Curios, Austyn se aplecă în faţă, adulmecând 
aerul. Cum era oare posibil ca răsuflarea ei să fie atât de dulce, 
când dinţii îi erau atât de stricaţi? îşi trecu limba peste margi
nea dreaptă, netedă, a propriilor dinţi, întrebându-se dacă s-ar 
fi simţit ofensată de un dar precum o crenguţă cioplită cu care să 
şi-i cureţe.
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Părea nemaipomenit de vulnerabilă, cu genele ei scurte um- 
brindu-i obrajii ca de marmură, cu pumnii mici strânşi ca şi când 
ar fi vrut să se apere de vreun atac nevăzut. Unghiile ei tăiate 
până în carne îi treziră interesul, însă nu putu rezista tentaţiei 
deosebite a părului ei. întinse mâna, apoi o retrase, surprins să o 
simtă tremurând.

-Este nevastă-ta, prostule, mormăi el. Ai tot dreptul să 
o atingi.

Şi o atinse, trecându-şi palma peste contururile tunse mult 
prea scurt ale capului ei, numai pentru a afla că părul i se simţea 
nu ca lâna proaspăt tunsă a unui miel, ci mai mult ca puful moa
le al unui boboc de raţă. Fermecat în mod ciudat de acea desco
perire, chicoti, prinzând un smoc uşor ca o pană între degetul 
mare şi arătător.

Un scâncet uşor de durere îl preveni. îşi coborî încet privirea şi 
îşi văzu soţia uitându-se în sus la el, tremurând ca o ciută speriată 
sub mâna lui vinovată.

CapitoCuC9

Holly ghicise deja că proaspătul ei soţ era un bărbat periculos, 
dar, până când nu îi zărise zâmbetul sincer, nu avusese habar cât 
de periculos era. Liniile puţin adânci de pe frunte i se încreţeau de
0 încântare copilărească. Până şi firele aspre din mustaţă păreau 
să îi devină mai moi. Se împotrivi unei porniri neaşteptate de a 
întinde mâna şi de a le atinge. De a-şi trece degetele peste ţesă
tura lor străină până când şi-ar fi putut aduna curajul de a căuta 
căldura mătăsoasă a buzelor de dedesubt.

Zâmbetul lui păli când privi în jos, în ochii ei, expresia schim- 
bându-i-se pentru a-i oglindi propria dorinţă uimită. Apoi chipul
1 se înăspri, aşa cum se întâmplase şi în grădină, şi o ridică în 
capul oaselor, apucând-o de umeri, scuturând-o uşor.
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Crezând că înşelăciunea îi fusese descoperită, Holly închi
ne strâns ochii, încercând să nu îşi imagineze cel mai mare rău 
pe c are i l-ar putea face.

- Ai vreo soră?
Ochii i se deschiseră într-o clipită. Luată prin surprindere de 

lut rebarea ciudată, îngăimă:
-Nu.
- Atunci, vreo verişoară? Sau vreo mătuşă? Vreo femeie care ar 

I ui tea avea aceeaşi culoare neobişnuită a ochilor ca tine?
-  O mătuşă? O verişoară?
încă ameţită de somn şi de senzaţia minunată de a fi strânsă 

la pieptul puternic al unui bărbat şi purtată asemenea unui prunc 
de pe cal în pat, lui Holly îi luă o clipă năucitoare pentru a price
pe ce întreba el. Când îi trecu prin cap că putea să încerce să afle 
identitatea femeii enervante care îi deranjase întâlnirea amoroa
să, un fior de uşurare amestecată cu teamă o făcu să înlemnească 
m strânsoarea lui.

-O, păi, da! Am hoarde de verişoare şi duzine de mătuşi! 
.Şi nepoate, toate cu ochii violet. Este o trăsătură la fel de obişnu
ită ca ţărâna printre cei din neamul de Chastel.

El ridică dintr-o sprânceană deasă, chipul neînduplecat reve- 
nindu-i la expresia ameninţătoare.

-  Nu am văzut prea multe femei la turnir.
Enervată pentru că îi dăduse răspunsul pe care îl căuta şi 

totuşi el încă îndrăznea să o contrazică, i-o întoarse:
- Poate că strălucirea aurului tatălui meu te-a orbit.
El o eliberă pentru a-şi scărpina falca bărboasă.
-Poate că da. Sau poate că am fost atât de prost încât să 

privesc prea mult în soare.
El se lăsă pe călcâie, statura lui impunătoare făcând spaţiul li

mitat să pară şi mai aglomerat. Holly îşi trase genunchii la piept, 
ridicând o mână pentru a-şi răsuci, ca un tic, o buclă lucioasă pe 
degete, numai pentru a i se aminti intr-un mod necruţător că o 
lăsase pe aceea, şi pe toate suratele ei, pe podeaua camerei ei de 
la Tewksbury. Când degetele îi atinseră capul tuns, se încruntă 
nedumerită. Oare visase sau Gavenmore chiar mângâia claia res
pingătoare când se trezise ea?
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îşi plecă ochii, temându-se că nu culoarea lor violet ar fi pu
tut-o trăda, ci unda de nesiguranţă din adâncurile lor.

Austyn era deranjat de retragerea timidă a miresei lui. Nu ară
ta mai puţin vulnerabilă când era trează decât atunci când fusese 
adormită. încheieturile albite ale degetelor îi strângeau genunchii 
ridicaţi ca pentru a forma o fortăreaţă de nepătruns. Iar el se în
trebă, nu pentru prima oară, ce fel de tată şi-ar lăsa fiica în mâini
le unui străin. Un străin care se putea să nu şovăie să îi asedieze 
fragilele apărări, „să îi ridice fustele şi să isprăvească odată", aşa 
cum sugerase Carey fără ocolişuri.

Laţul unei tentaţii întunecate îi prinse conştiinţa, ţinându-i-o 
în cumpănă preţ de o clipă. O luase de nevastă pe această femeie, 
nu-i aşa? De ce să nu îşi satisfacă nevoia presantă între coapsele ei 
dornice? în orice caz, i-ar fi putut ostoi puţin pasiunea mistuitoa
re care îl tortura. Poate că, dacă ar fi ţinut ochii închişi când s-ar fi 
întins să o cuprindă, ar fi putut îndrăzni să viseze...

Austyn crezuse că se eliberase de toate fantomele, însă femeia 
din grădină încă îl bântuia. Aproape că îi putea simţi moliciunea 
ademenitoare a părului înfăşurat în jurul încheieturilor degete
lor, îi putea mirosi aroma exotică de smirnă de pe pielea albă, îi 
putea gusta moliciunea îmbietoare a buzelor care se deschideau 
sfios sub dezmierdarea lui. îi scăpă un geamăt chinuit.

Holly îşi înălţă capul cu repeziciune când auzi sunetul. Ochii 
soţului ei erau strâns închişi, ca şi când ar fi îndurat o durere cum
plită. Neluând în seamă frisonul de invidie pe care îl simţi la ve
derea desişului de gene negre, îl trase de mânecă, îndrăznind să îi 
folosească numele de botez pentru prima dată.

- Sir Austyn? Sunteţi bolnav? Vă doare rana?
în momentul în care deschise ochii, Holly ştiu că nu el se afla 

în primejdie, ci ea însăşi. Confruntarea cu Eugene fusese numai 
o umbră palidă a luptei pe care o purta sub privirea îngheţată şi 
amăgitoare a acelor ochi. Ochi aprinşi nu de scânteierea gheţii, 
ci de o flacără atât de puternică, încât ardea albăstruie, pârjolind-o 
cu avertismentul că, dacă bătălia nu se încheia în favoarea ei, risca 
să piardă mai mult decât deghizarea.

El se ridică, mult deasupra ei, acoperind lumina torţei. Lui 
Holly i se năzări că era ironic cum umbrele ar fi trebuit să îi fie
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atât aliate, cât şi duşmane. Când el s-ar fi aplecat pentru a-i des
părţi genunchii înţepeniţi, nu ar fi văzut umplutura cusută între 
fustele ei. Nu ar fi văzut nici lacrimile care i se scurgeau în linişte 
pe obraji.

Nu îndrăznea să îi cerşească nici tandreţe, nici răbdare. Dacă el 
i-ar fi acordat favorul de a-şi domoli pasiunea cu sărutări şi mân
gâieri, ar fi fost o chestiune de numai câteva clipe până ce mâinile 
lui dibace i-ar fi dat în vileag înşelăciunea şi ar fi devenit brutale şi 
necruţătoare. Nu îi mai rămânea altceva de făcut decât să tremure 
în umbra lui, aşteptându-1 să se arunce asupra ei ca un urs asupra 
unei hălci proaspete de vânat.

Timbrul lipsit de pasiune al vocii lui o surprinse atât de tare, 
încât aproape că plânse în hohote de uşurare.

-  M-am cununat cu tine din motive greşite, milady.
Când ecoul cuvintelor lui se stinse, uşurarea ei se transformă 

în spaimă. îşi dădu seama îngrozită că se lipsise de toate armele 
care ar fi putut preschimba furia lui în milă. Nu avea gene mătă
soase pe care să le fluture, nici bucle negre ca tăciunii pe care să le 
arunce peste umăr, nici obraji albi ca laptele pe care să îşi reverse 
lacrimile de remuşcare.

îi înşfăcă piciorul, îmbrăţişându-1 implorator. îi simţea, pe 
sub pantaloni, muşchii gambei la fel de tari şi de neînduplecaţi ca 
tot corpul.

Şuvoiul neîntrerupt de cuvinte se revărsă din gura ei.
-Nu am avut niciodată intenţia să vă amăgesc, sir, adevărat 

vă spun. Numai că un mic neadevăr nevinovat a dus la altul, şi, 
înainte să-mi dau seama, până şi eu am uitat care era adevărul. îşi 
întoarse chipul rugător spre el, sperând că umbrele nu ascundeau 
sclipirea luminoasă a lacrimilor din ochii ei. Pedepsiţi-mă dacă 
trebuie, sir, dar vă implor să îi cruţaţi pe Nathanael şi pe Elspeth. 
Este adevărat că spiritului trufaş al lui Nathanael i-ar prinde bine 
o muştruluială zdravănă, însă Elspeth este o femeie bătrână, prea 
firavă pentru a îndura chinul unei bătăi.

Austyn încercă să se elibereze din strânsoarea disperată a mi
resei lui, dar se lovi de o asemenea împotrivire, încât se văzu ne
voit să se oprească, de teamă să nu îi rănească degetele. îşi scutură 
piciorul, dar ea rămase agăţată acolo.
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-Ce naiba tot croncăneşti, femeie? întrebă el tunător, 
adăugând tenacitatea unui arici turbat pe lista însuşirilor ei 
uimitoare.

Se îndepărtă brusc de ea, obligând-o să îi dea drumul pentru a 
nu fi târâtă pe podeaua cortului. Ea se ridică în genunchi.

- Să croncănesc? Am croncănit?
- Din belşug. Chiar crezi că muştruluiala preoţilor şi a femeilor 

bătrâne se numără printre păcatele mele?
-Păcate? Păcatele mele? repetă ea. Un zâmbet fermecător îi 

lumină chipul. O! Vorbeam despre păcatele dumitale!
Austyn se încruntă. Când zâmbea aşa, era atât de urâtă, încât 

devenea aproape drăgălaşă.
-Ş i pentru ce păcat aţi dori să vă căiţi în noaptea aceasta, sir? 

Să încerc să ghicesc? Nu mă doriţi cu adevărat. Aţi căutat să mă 
câştigaţi numai pentru zestrea mea. Hohotul ei de râs vesel îl sur
prinse. Dumneata şi toţi ceilalţi participanţi la turnir.

Austyn se duse să dea la o parte pânza cortului, privind în în
tunericul de cerneală.

-  De-aş putea obţine atât de uşor mântuirea!
Voioşia pe care uşurarea i-o adusese lui Holly se împrăştie.
-  Care este această crimă atât de îngrozitoare pe care nici mă

car Dumnezeu nu o poate ierta? întrebă ea blând.
Razele lunii ţesură o pânză magică pe profilul soţului ei.
-Mi-am rostit jurămintele către tine când inima mea îi era 

deja dăruită alteia.
Holly se forţă să îşi recapete sentimentul de uşurare, însă râsul 

ei năvalnic sună ciudat de prefăcut.
-Poate că nu sunteţi obişnuit cu rigorile simţămintelor de 

dragoste curtenitoare, sir. Nu se cuvine ca un bărbat să îi jure de
votament soţiei sale. Nu îşi prea putea permite să îi înşire nume
roasele laude şi jurăminte de devotament pe care le primise -  şi pe 
care le refuzase -  din partea unor bărbaţi însuraţi. Dacă aţi fi fost 
cununat cu cea pe care o iubiţi, atunci cum aţi mai fi încercat fio
rul tainic de încântare când îi fluturaţi panglicile pe lance, într-un 
turnir? Sau când compuneaţi un frumos vers pentru a vă elogia 
sentimentele caste pentru ea?

---------------- Theresa “Mecfdros ----------------
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Falca lui bărboasă se încleştă, dându-i de înţeles lui Holly că 
sentimentele lui pentru acea femeie misterioasă nu erau nicide
cum caste. Scoase un obiect mic din tunică, expresia lui îndure
rată stârnindu-i curiozitatea lui Holly. Era oare un dar din partea 
frumoasei lui doamne? Vreo amuletă preţioasă a dragostei lor? 
Cu siguranţă bruta necioplită nu era atât de sentimental încât să 
poarte o asemenea mărturie lângă inimă.

-Iartă-mă, milady, spuse el răguşit, însă nu îţi pot fi soţ în 
această noapte. Oricare ar fi obiceiurile englezilor, nu sunt ge
nul de bărbat care să se culce cu o femeie în timp ce se gândeşte 
la alta.

Vorbele îi ieşiră din gură înainte ca Holly să le poată opri.
- Nici măcar dacă este soţia ta?
Doamne, Dumnezeule, ce făcea oare? îl încuraja să împartă 

patul cu ea?
Strecurând obiectul înapoi în tunică, el o privi făţiş, ochii 

oglindindu-i deopotrivă hotărârea şi prudenţa.
-Mai ales dacă este soţia mea.
Cu acea promisiune de neînţeles, îşi plecă uşor capul şi se pier

du în noapte, lăsând-o singură.
Holly se prăbuşi înapoi pe salteaua din paie, simţind cum oa

sele i se topeau în corp din cauza tumultului de emoţii diferite. 
Abandonul lui Austyn ar fi trebuit să îi liniştească temerile, şi to
tuşi uşurarea ei era amestecată cu o undă enervantă de nemulţu
mire. Crezuse că înşelăciunea îi fusese descoperită, numai ca să 
afle că şi soţul ei avea secrete. Mărturisirea lui sinceră îi lua în râs 
propriul vicleşug neînsemnat, făcând-o să se simtă mai nenoroci
tă ca oricând.

Se aruncă pe burtă. Mătasea rece nu reuşi să îi scadă fierbinţea
la din obrajii urzicaţi. Temându-se că soţul ei ar fi putut să cadă la 
învoială cu conştiinţa lui şi să se întoarcă, nu îndrăzni să îşi scoată 
rochia ca să doarmă dezbrăcată, aşa cum tânjea. O petală moale 
de panseluţă o gâdilă pe nas. Ea o îndepărtă cu un gest nervos, 
ridicând-o în lumina torţei.

Se părea că inima soţului ei era dăruită alteia, la fel cum săru
tul lui pătimaş din grădină fusese menit pentru alta. Un tremur 
necunoscut îi sfâşie stomacul. Holly nu izbuti să îl desluşească.

--------------- - ‘B lestemuffrumuseţii ----------------
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De când fusese îndeajuns de mare pentru a-şi împreuna mâini
le micuţe şi dolofane în semn de rugă, orice inimă cedase în faţa 
rugăminţilor ei.

Se rostogoli neliniştită pe spate, neputând să pună freamă
tul neîncetat din burtă decât pe seama foamei. îşi ridică pri
virea şi se uită în gol la acoperişul cortului, de-abia dându-şi 
seama că degetele ei încordate făceau bucăţi delicata petală 
de panseluţă.

— ------------ T tresa “Medeiros ------------- —
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-Elspeth!
La auzul ţipătului ascuţit, Austyn sări drept în capul oaselor 

dintr-un somn chinuit. Ghemuindu-se, îşi smulse sabia din teacă, 
pregătit să apere cortul din apropiere de vreo hoardă de englezi 
spurcaţi sau mai degrabă de vreun alt duşman îngrozitor care sco
sese acel strigăt nepământean.

-Elspeth!
Braţul înarmat i se înmuie de uşurare când îşi dădu seama că 

strigătul se auzea din cort. Aceea nu era vreo strigoaică însetată 
de sânge care venise după sufletele lor nespovedite, ci numai soţia 
lui care urla după slujnica ei.

Carey şi preotul îşi făcură apariţia dintre pini, împleticindu-se 
în lumina ceţoasă a zorilor, preotul ţinând un crucifix de parcă 
ar fi vrut să alunge vreo ameninţare supranaturală, Carey bâj
bâind să potrivească o săgeată în arc.

Austyn împinse arcul într-un unghi mai puţin periculos, înain
te ca scutierul să îl pună la proţap pe vreunul dintre ei.

-  Linişteşte-te, Carey! Nu ne atacă englezii.
Carey îşi trecu o mână prin părul ciufulit, încă luptându-se să 

îşi recapete răsuflarea.
-  Englezii? Eu am crezut că a dat peste tine vreo haită de câini 

turbaţi.
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Preotul se cutremură, plimbându-şi înnebunit privirea de la 
un tufiş la altul.

-  Câini? Eu am crezut că erau demoni.
- Elspeth!
Nici o vorbă de liniştire nu îi putu opri să nu pălească la forţa 

înnoită a acelui ţipăt. Mâna lui Austyn se lipi instinctiv de mâne
rul săbiei. Carey o porni împiedicându-se înapoi, gemând fără să 
vrea, când nevasta lui Austyn îşi iţi capul din cort. Cu marginile 
pânzei de cort împreunate foarte aproape de gât, chipul ei şters 
părea, în mod straniu, lipsit de corp.

-Vă pot deranja rugându-vă să îmi chemaţi doica, sir? întrebă 
ea dulce, clipind înspre Austyn de parcă nu tocmai îi curmase zece 
ani din viaţă speriindu-1 de moarte. Am nevoie de ajutorul ei pen
tru a mă îmbrăca.

-Ar fi o onoare, milady, scrâşni Austyn printre dinţi, fiindcă, 
pe legea lui, l-ar fi chemat şi pe Belzebut însuşi numai pentru a 
pune capăt ţipetelor ei infernale.

Fu însă scutit de sarcină, pentru că servitoarea cocoşată apăru 
zorită dintre copaci, strângând sub pelerină ceva ce el presupuse 
a fi o legătură de haine. La vederea lui Austyn care păzea cortul, 
cu mâna pe sabie, femeii îi scăpă un chiţăit speriat şi aproape că 
dădu drumul legăturii.

îi făcu o reverenţă stângace, cu bărbia dublă tremurându-i.
-  Dacă nu îţi este matale cu prea mare supărare, aş putea să 

trec, sir? Mi s-a părut că aud vocea melodioasă a domniţei mele 
chemându-mă...

Un braţ delicat se ivi din cort, trăgând-o înăuntru.
Carey se uită cu gura căscată la locul în care stătuse ea mai 

devreme, băgând de seamă pelerina împăturită de la picioarele 
lor. O împunse cu un deget desculţ, clătinând din cap cu triste
ţe. Expresia năucită a lui Carey când îşi dădu seama că stăpânul 
lui nu se bucurase de budoarul de plăceri pe care îl pregătise cu 
atâta dragoste nu îl scoase din sărite pe Austyn nici pe departe 
la fel de mult ca rânjetul victorios care apăru pe chipul îngust 
al preotului.

*
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Holly îşi arcui spatele, întinzându-se ca o pisică mulţumită de 
sine în timp ce îşi masa sânii dezlegaţi cu podul palmelor. Razele 
soarelui de dimineaţă pătrundeau prin peretele cortului, dezmier- 
dându-i pielea dezgolită cu degete jucăuşe de căldură.

-Of, Elspeth, se plânse ea. Nu ştiu dacă mai pot suporta încă 
o zi!

Lui Holly nu i-ar fi plăcut nimic mai mult decât să doar
mă întreaga dimineaţă, dar tentaţia de a fura câteva momen
te de descătuşare cu doica ei care să stea de veghe se dovedise 
prea puternică.

Semnul îngrijorat al lui Elspeth spre salteaua şifonată îi stăvili 
lui Holly plăcerea nevinovată.

- O singură privire să-şi arunce la burta matale vârâtă sub pă
turi şi tot restu’ pe-afară şi pun rămăşag că bărbat’tu ăla n-o să te 
mai lase înc’o noapte să dormi singură.

Ca şi când ar fi fost chemată de vorbele lui Elspeth, um
bra impunătoare a lui Austyn se profilă pe peretele cortului. 
Holly îşi încrucişă braţele peste sânii goi, copleşită de o timi
ditate bruscă, dureroasă. Soţul ei se plimbase în jurul cortului, 
păzindu-1 nerăbdător, mai mult de un ceas, oprindu-se după 
fiecare câteva ture pentru a-i aminti mârâind de timpul care 
se scurgea.

Recunoscând cu o urmă de neplăcere că scurta ei eliberare 
ajunsese la final, Holly îşi întinse mâinile în lături, invitând-o pe 
Elspeth să îi mumifice exuberanţa naturală a sânilor. Când sfârşi 
cu acea treabă, Elspeth apucă oala cu cenuşă rece pe care o adu
nase pe furiş din foc şi o împrăştie în părul stăpânei sale, ascun- 
zându-i strălucirea de abanos. Elspeth ţinu oglinda de mână în 
timp ce Holly adăugă ultimul retuş la deghizarea ei, trecându-şi 
un deget acoperit de cenuşă peste buza superioară. Speră ca acel 
tertip să nu mai fie necesar odată ce soarele avea să îi pârjoleas
că pielea.

In afara cortului, o voce bărbătească se drese cu forţa unei bu
buituri de tunet. Oglinda alunecă din mâna tremurătoare a lui 
Elspeth, lovindu-se de marginea oalei din fier.

Vocea lui Austyn răsună cu răbdare exagerată :

---------------- Titresa ‘Medeiros ----------------
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-  Dacă vrei să mănânci în timp ce noi desfacem cortul, milady, 
.ii face bine să sfârşeşti cu atâta găteală!

Temându-se ca nu cumva să se năpustească asupra refugiului 
lor sau să le dărâme cortul în cap, Holly şuieră:

- Repede, Elspeth! Rochia mea!
Holly îşi lăsă degrabă cămăşuţa îngustă ca un sac peste şol

duri, în timp ce Elspeth îi trase peste cap tunica. Ea îşi împinse 
de pe faţă grămada sufocantă a fustelor împăturite, apoi îşi trase 
pe ea corsajul. Tunica avea o nuanţă pală de caisă, care odinioară 
ii făcea obrajii îmbujoraţi să pară de culoarea piersicii. Oftând 
mâhnită la acea amintire, smuci de fuste încoace şi încolo pentru 
a şi le potrivi pe şolduri, apoi se întoarse să arunce o privire preo
cupată peste umăr, la spatele ei.

Elspeth îşi frânse mâinile noduroase.
- Nu-i câtuşi de puţin încovoiat, milady. Am avut foarte pu- 

ţin timp.
-Va trebui să ne descurcăm aşa, răspunse Holly, smulgând 

oglinda.
Era mai puţin interesată de cum îi venea rochia decât de ne

voia de a-şi lua micul dejun. Nu numai că acel junghi curios din 
partea de jos a burţii încă o chinuia, dar ajunsese, fără ajutorul lui 
Nathanael, la concluzia că, dacă ar fi reuşit să mănânce suficient 
cât să se îngraşe, nu ar mai fi avut nevoie de fuste căptuşite care 
să îi păstreze deghizarea.

Se studie cu un ochi critic în oglinda de mână, observând su
părată că sticla i se spărsese în urma căderii. O crăpătură subţire 
ii despărţea reflexia devastată în două jumătăţi.

Umbra lui Austyn se întrezări încă o dată pe peretele cor
tului. Holly puse deoparte oglinda, îşi picură sfidătoare puţin 
ulei de smirnă în scobitura gâtului şi strigă pe un ton măsurat 
de maliţios:

-Sosesc, milord!
Austyn se strădui să nu îşi ferească privirea când mirea

sa lui ieşi din cort. Lumina puternică a soarelui de dimineaţă îi 
arăta şi mai puţină îndurare decât razele blânde ale soarelui de 
după-amiază. Mila îi domoli furia de a fi fost lăsat să aştepte.

-— ---------- - ‘BfestemuC frumuseţii -—  --------- -
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Trebuia să fie o lovitură grea pentru ea să  ştie că eternitatea pe 
care o petrecuse gătindu-se nu dăduse roade mai plăcute.

Tocmai de aceea fu nedumerit să  observe că, dimpotrivă, părea 
nemaipomenit de încântată de sine. Zâmbetul pe care i-1 adresă 
fu aproape sfios.

-Aţi pomenit cumva despre mâncare, sir? Sunt lihnită. Mă te
meam că poate încercaţi să mă înfometaţi.

-  Bineînţeles că nu. Pur şi simplu era atât de târziu când ne-am 
oprit...

Austyn se opri, regretând deja confesiunea pe care i-o făcu
se noaptea trecută. Şovăise să îi împărtăşească secretul, dar se 
temuse că i-ar fi ofensat sentimentele gingaşe dacă ar fi crezut că 
numai înfăţişarea ei îl împiedicase să se culce cu ea.

Ea îşi înălţă năsucul obraznic în aer, adulmecând nerăbdătoare 
aroma de carne friptă.

-Niciodată nu este prea târziu să îţi astâmperi foamea, sir. 
Nici prea devreme.

Ridicându-şi fustele şi lăsând vederii o pereche de glezne sub
ţiri, care ar fi trebuit să fie prea firave pentru a-i susţine trunchiul 
greoi, se îndreptă vioaie în direcţia mâncării.

Austyn îşi aţinti privirea la mişcarea unduitoare a şoldurilor 
ei, fiind copleşit de un sentiment de neputinţă. Ar fi putut jura că 
acea umflătură urâtă îi venea ieri pe partea dreaptă! însă fu dis
tras de la acel gând de gâdilătura plăcută pe care o simţi în nări. 
Nu mirosul de iepure fript i le aţâţa, ci un parfum mult mai subtil 
care stăruia în aer. Clătină din cap, alungând ideea absurdă.
Se părea că îşi pierduse minţile cu totul din ziua în care auzise 
pomenindu-se pentru prima dată numele de Tewksbury.

Zi pe care începu să o regrete din nou când el şi Carey se spri
jiniră de câte un copac, faţă în faţă, urmărind-o mohorâţi pe mi
reasa lui cum dădea gata a treia plăcintă cu carne rece. Stătea pe 
un buştean retezat, cu genunchii mult depărtaţi, în aşa fel încât 
fusta ei să prindă orice îmbucătură care i-ar fi scăpat din ghearele 
hulpave. Până atunci strânsese numai câteva firimituri. Austyn 
începea să înţeleagă cum reuşise să dobândească un brâu atât de 
impresionant pe o constituţie atât de delicată.
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Iepurele pe care Carey îl vânase şi îl fripsese ajunsese de mult 
nu schelet jalnic. Austyn înclină din cap, fascinat împotriva do- 
i niţei lui, în timp ce o privea mâncând. Ura să o recunoască, însă 
Iac o mia ei avea o oarecare eleganţă senzuală. Se ospăta cu aban
donul decadent al cuiva ori binecuvântat de nepăsător, ori neru
şinat de dispreţuitor la părerile critice ale celorlalţi. Privirea îi fu 
,il rasă de buzele ei ţuguiate când se apucă să sugă grăsimea de pe 
liocare deget, unul câte unul, cu o meticulozitate uimitoare.

- Bunule Dumnezeu, răbufni Carey, smulgându-1 din reverie în
I nnp ce ea se avânta asupra altei plăcinte. Nu am mai văzut nicio
dată o asemenea mizerie! Mănâncă mai mult decât un cal.

- Mie mi-a fost teamă că avea să-mi înfulece calul! Ce noroc că 
vom ajunge la Caer Gavenmore până la căderea nopţii, că altfel am
II murit cu toţii de foame.

- Sau am fi fost mâncaţi, bombăni Carey sumbru.
Posibilitatea de a avea o asemenea soartă îi păru mai puţin

rea lui Austyn odată ce îşi reluară drumul şi orele petrecute în 
compania soţiei lui începură să se târască foarte încet. După 
ce străbătuseră numai câteva leghe, Austyn începu să crea
dă că vreun spirit răzbunător îşi croise cumva drum în cort în 
timpul nopţii şi o înlocuise pe mireasa lui îndurerată de ieri cu o 
harpie nesuferită.

Când nu se tânguia, se plângea de căldura neobişnuită pen
tru acel anotimp. Când nu se plângea de căldură, le cerea să se 
oprească pentru o altă masă. Sau pentru o gură de apă dintr-un 
izvor rece. Sau pentru un moment de intimitate în tufişuri. Când 
nu trâmbiţa cereri imposibile, blestema şanţurile nenorocite de 
pe cărarea îngustă. Sau movilele din terenul care începea să de
vină mai abrupt. Sau negura din ce în ce mai groasă care învăluia 
peisajele galeze.

Behăitul ei necontenit nu numai că îl scotea din sărite pe Aus
tyn, ci le aprindea spiritele şi tuturor celorlalţi. Când, neatent, îi 
spuse „Ivy“, după cea de-a treia întrebare sâcâitoare de „Cât mai 
avem de mers?“, toţi membrii grupului, inclusiv doica ei cu mutră 
de şoarece, se răsuciră în şei şi strigară „Holly!“ la el.

El se cufundase în tăcere, încruntându-se primejdios. Propriul 
confort în şa îi era pus la grea încercare din cauza faptului că era
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în permanenţă stârnit de mireasma de smirnă care se simţea încă 
în aer. Crezuse că Rhiannon dispăruse din viaţa lui, dar poate că 
necruţătoarea vrăjitoare ticluise, pur şi simplu, o metodă de tor
tură mult mai infernală.

Când îşi începură urcuşul pe coasta abruptă, stâncoasă, a unui 
deal, Carey îşi mână armăsarul pe lângă al lui Austyn.

- O mică tirană nenorocită, nu-i aşa? Nu mai e nici un mister 
acum de ce taică-său a căutat să scape de compania ei. Ar trebui să 
te duci drept înapoi la Tewksbury şi să ceri mai mult aur.

Austyn se forţă să ridice din umeri, cu mult mai multă se
ninătate decât simţea. începea să se teamă că făcuse o greşeală 
îngrozitoare.

-Modelarea caracterului este o sarcină delicată. Probabil că 
tatăl ei i-a satisfăcut orice moft, pentru a compensa blestemul 
înfăţişării ei.

Carey aruncă o privire cruntă peste umăr.
-  Ce păcat că eforturile nu i-au fost răsplătite decât cu o fătucă 

urâtă!
-  Poate că vârsta îi va domoli firea.
-  Dacă n-o s-o strângi de gât mai întâi! Nu fu nevoie decât de 

o căutătură piezişă din partea lui Austyn pentru a-1 face pe Carey 
să pălească. Of, Hristoase, Austyn, îmi pare rău! Nu ştiu ce-a fost 
în capul meu!

Austyn zâmbi pentru a-1 linişti.
-Nu îţi cere iertare. După cum bine ştii, e nevoie de ceva mai 

mult decât de puţină cicăleală pentru a-1 împinge pe un Gaven- 
more să ucidă.

-  Sir Austyn? Sir Austyn, îndrăznesc să întreb, ne apropiem de 
capătul călătoriei noastre? în curând va fi amiază, şi sunt aproape 
leşinată de foame.

La auzul tonului cârcotaş, zâmbetul lui Austyn se reduse până 
deveni o linie îngustă.

- Poate că am vorbit prea devreme...
Holly nu mai fusese niciodată atât de nefericită, în toată 

viaţa ei.
Terenul muntos nu îi lăsa nici o posibilitate de a se simţi con

fortabil. Prin foiala continuă nu reuşise decât să îşi mişte din loc
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un ghemotoc de cârpe, care se părea că avea o plăcere răutăcioasă 
să o împungă în şira spinării la fiecare tropot chinuitor al copitelor 
t alului. Ascultătoare, îşi ţinuse chipul spre soare toate ceasurile 
care se scurseseră; acum, fiecare rază a soarelui de după-amiază îi 
ardea obrajii ca o limbă de foc.

încercările ei hrăpăreţe de a se îngrăşa sfârşiseră prin a-i umfla 
burta şi a o face somnoroasă. Cu toate acestea, mâncarea nu iz
butise să îi astâmpere durerea surdă din pântece, şi descoperi, cu 
nervii întinşi ca nişte coarde de harpă, că somnul era ceva şi mai 
greu de obţinut decât confortul.

îşi petrecuse jumătate din călătorie stând ca pe ace, aşteptân- 
du-se ca o hoardă de galezi ucigaşi să se ivească de după fiecare 
dâmb şi cealaltă jumătate nutrind bănuiala şi mai terifiantă că 
Gavenmore nu avea asemenea întăriri. Că tăticul ei se descotoro
sise de ea fără să se gândească de două ori.

Nimeni nu îndrăznise să îi mai vorbească de când Nathanael 
îşi mânase măgarul lângă ea, puţin după masa de la amiază.

- Splendidă strategie, copila mea, îi şoptise uitându-se în sus 
la ea, cu picioarele lungi atârnându-i de o parte şi de alta a ani
malului. Nimic nu este mai respingător pentru un bărbat decât o 
nevastă certăreaţă.

Holly îi aruncase una dintre cele mai trufaşe priviri de care era 
în stare.

-  Nu am nici cea mai vagă idee la ce te referi.
Oricât s-ar fi străduit, nu îşi putea dezlipi privirea de pe spa

tele lat, impunător, al soţului ei. Se arătase mai mult decât răb
dător cu ea, totuşi se temea că toleranţa lui nu avea să dureze. 
Mai ales dacă îi descoperea înşelăciunea. Când trecură pe sub 
o arcadă de ramuri noduroase, poarta spre o râpă împădurită, 
profeţia îngrozitoare a lui Elspeth cum că aveau să fie omorâţi 
şi lăsaţi să putrezească sub o pătură de muşchi îi păru mai pu
ţin absurdă decât atunci când traversaseră pajiştile mănoase 
ale Angliei.

Privirea lui Holly trecu de la un copac la altul, căutându-i eli
berarea din propriile gânduri sinistre. Peisajul galez îi era la fel 
de străin ca împrejurările în care se vârâse fără să-şi dea seama. 
Deasupra capetelor lor se înălţau stejari străvechi, prea puţin
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asemănători cu mestecenii şi cu ulmii firavi din Tewksbury. 
Coroanele lor stufoase nu lăsau să pătrundă razele soarelui, cre
ând un amurg etern de umbre jilave şi văgăuni acoperite de ferigi. 
Un covor de muşchi înăbuşea zgomotul copitelor cailor, totul în 
jur fiind numai o linişte sibilică.

Imaginaţia lui Holly se predă cu repeziciune magiei întune
cate a pădurii. In loc de trilul aspru al vreunei păsări neştiute, 
ea auzi chicotul viclean al zânelor care îi luau în râs previziu
nea. Ritmul melodios al unei cascade revărsându-se peste pietre 
deveni cântul din nai al vreunui zeu Pan cu înfăţişare de ţap, 
care ademenea o preafrumoasă domniţă spre propria pierza
nie. Trunchiurile răsucite ale porumbarilor şi ale arinilor ei i se 
părură a fi nişte chipuri înlemnite de suferinţă, spiritele capti
ve ale altor călători destul de nesăbuiţi încât să profaneze acea 
pădure sacră.

Groaza îi crescu când râpa deveni mai abruptă şi ea realiză cât 
de mult rămăsese în urmă faţă de ceilalţi. Ei traversau deja albia 
întunecoasă a unui pârâu care le apăruse în cale. Dorindu-şi să fi 
avut prevederea de a-şi fi trecut un picior peste grumazul iepei cât 
se aflaseră încă pe teren plat, Holly îi dădu pinteni calului, înfă- 
şurându-şi mâinile şi în frâie, şi în coama animalului, pentru a-şi 
păstra poziţia nesigură.

Când iapa intră în apa învolburată, stropind de jur împrejur, 
picioarele din faţă dispărându-i de la genunchi la copite, o atinge
re diafană înfioră ceafa dezgolită a lui Holly. Spaima puse stăpâ
nire pe ea. I se făcu pielea de găină. Scăpă frâiele şi se răsuci în şa, 
ţipând şi lovindu-se sălbatic peste cap şi umeri.

Calul speriat se trase înapoi, trântind-o în fund în apa rece. 
Holly nu ar fi putut spune dacă bufnitura zguduitoare pe care 
o luase sau şocul îngheţat al apei care îi îmbiba fusta o făcuse 
să îşi vină în fire. într-un moment zbiera ca scoasă din minţi, în 
următorul, se uita în sus, cu gura căscată, la crenguţa inofensivă 
pe care o crezuse a fi gheara perfidă a vreunui păianjen veninos 
şi la frunza de salcie pe care şi-o închipuise a fi pânza lui.

Tăcerea rău-prevestitoare se adânci. Holly îşi întoarse capul şi 
îi văzu pe ceilalţi încremeniţi pe coasta râpei, holbându-se la ea de 
parcă nu ar fi căzut de pe cal, ci din cer.
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Poate că ar fi trecut cu vederea rânjetul pe care Carey încerca 
*U şi-l ascundă după mănuşa ridicată discret. Poate că ar fi tole- 
i.it chicotul lui Nathanael şi chiar forţa cu care Elspeth -  loiala şi 
draga de Elspeth -  îşi strângea buzele atât de tare, încât pe faţă 
li apăruseră pete roşii din cauza lipsei de aer. Ceea ce nu putea 
Indura însă era lipsa oricărui semn de amuzament sau de reproş 
din ochii soţului ei. Aceştia reflectau numai o infinită milă, care o
I acu să se simtă şi mai neghioabă decât era.

Unghiile ei ciuntite se înfipseră în noroiul din albia pârâului 
(and dorul de casă o lovi în valuri de disperare. Nu îşi dorea ni
mic mai mult decât să se fi putut cuibări din nou în patul ei din 
Tewksbury. îşi dorea înapoi părul, genele, înfăţişarea fără cusur.
II voia pe tăticul ei. Şi, mai presus de toate, o voia pe mămica ei. 
lira o nevoie primitivă, încătuşată atât de mulţi ani, încât îi uitase 
puterea de a-i usca gâtul şi de a-i prăvăli lacrimi amare pe obraz.

Când îşi înăbuşi un suspin sfâşietor, aşteptând ca acea primă 
l.icrimă să apară şi să se scurgă pe obrazul ei ca o perlă scumpă, o 
l răsni gândul că nu mai trebuia să exerseze arta de a plânge îndu
ioşător. Nu se vedea pe acolo nici un pretendent gata să îi şteargă 
lacrimile, nici un îndrumător care ar fi îndrăznit să o mustre pen- 
I ru că îşi înroşea nasul, nici un tată care să o certe pentru că dădea 
(râu liber, ca o egoistă, nefericirii ei.

Şi, cu acel gând eliberator, Holly Felicia Bernadette de Chastel, 
I,ady Gavenmore şi cea mai frumoasă femeie din toată Anglia, îşi 
dădu capul pe spate şi uită de sine cu un urlet asurzitor.

----------- ‘Bfestemuf frumuseţii------------

CapitoCuC 11

- Doamne, Dumnezeule, omule, nu o poţi opri?
Chiar dacă Austyn ar fi avut un răspuns la ruga lui Carey, ceea 

ce nu avea, Carey ar fi trebuit să îşi ridice mâinile de pe urechi 
pentru a-1 auzi. Austyn şi însoţitorii lui stăteau ca nişte stane 
de piatră pe caii lor, uitându-se cu gura căscată la mireasa lui,

105



expresiile lor denotând diferite grade de groază şi de neîncredere. 
Caii se frământau neliniştiţi, disperaţi să o pornească la galop.

Austyn nu prea îi putea învinui. Era tentat să facă acelaşi lucru. 
Năzuise speranţa naivă că proaspăta lui soţie ar fi putut fi un bun 
tovarăş de viaţă, o femeie căreia i-ar fi putut împărtăşi grijile şi 
responsabilităţile sale, uşurându-le astfel povara. Dar se părea că 
nu reuşise decât să îşi ia pe cap altă povară. Şi una care îi slăbea 
auzul, din câte se părea!

îşi aruncase capul pe spate şi mugea ca un viţel nou-născut. 
Lacrimi mari îi curgeau din belşug pe faţă. Austyn ar fi pus rămă
şag că pielea unui om nu ar fi putut deveni mai roşie decât obrajii 
ei arşi de soare, şi totuşi nasul ei căpătase nuanţa unei cireşe pâr- 
guite. Semăna din cale-afară de mult cu un trol micuţ care avea 
o înfricoşătoare criză de furie.

Purtarea ei copilărească ar fi trebuit să îl scoată din sărite, 
însă Austyn nu putea ignora nota de jale din urletele ei. Era ca şi 
cum ar fi păstrat o viaţă întreagă de suferinţă pentru un moment 
ca acela.

-La naiba, Austyn, fă ceva! îl rugă Carey. Linişteşte-o! Oferă-i 
o batistă! Du-te şi mângâi-o pe... pe... -  se bâlbâi pentru a găsi 
o parte cuvenită a corpului - umăr!

Austyn era mai mult decât pregătit să intervină. îşi trecu 
un picior peste grumazul calului, descălecând cu o hotărâre de 
neconfundat.

-Ia-i pe ceilalţi şi mergeţi mai departe! Nu vă întoarceţi, indi
ferent ce aţi putea auzi!

Preotul şi doica începură să strige implorări tânguitoare.
-  Oh, rogu-vă, bunule sir, începu Elspeth, părând periculos de 

aproape de a izbucni ea însăşi în lacrimi. Nu-i nevoie să fiţi prea 
aspru cu ea! Stăpâna mea este destul de firavă.

Austyn ridică dintr-o sprânceană, neîncrezător. Stăpâna ei 
firavă lovea chiar atunci în apa pârâului cu ambii pumni, împroş- 
când picături mari în jurul ei.

- Ceea ce vrea să spună este că trupul doamnei noastre are o 
asemenea constituţie, încât s-ar putea să nu supravieţuiască unei 
bătăi; prin urmare, vă implorăm..., începu preotul aruncând o pri
vire temătoare spre pumnul înmănuşat al lui Austyn.
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- De-ajuns! tună Austyn.
Tresăriră cu toţii, până şi Carey.
-Singura persoană de aici pe care am s-o bat este următoa

rea care va mai îndrăzni să mă acuze că aş bate pe cineva! Acum, 
plecaţi, aşa cum v-am cerut! Se întoarse spre Carey. Dacă vreunul 
dintre ei încearcă să se întoarcă, trage o săgeată în el!

Carey şi doica se întrecură să îi dea ascultare, mânându-şi caii 
In sus pe coasta abruptă, spre creastă. Numai preotul rămase în 
11 rină, aruncând o privire lungă peste umăr. Austyn se uită ame
ninţător după el. Atitudinea posesivă a bărbatului asupra soţiei 
lui începea să îl enerveze.

Stabilind că urletele ei nu dădeau nici un semn că ar înceta 
fără intervenţia cuiva, Austyn îşi scoase cizmele şi mănuşile, in- 
l ră direct în pârâu şi se ghemui la câţiva paşi de ea, sprijinindu-şi 
coatele pe genunchi. Apa rece îi uda pantalonii.

Holly îşi închisese strâns ochii şi trăgea aer în piept pentru un 
nou ţipăt, când simţi prezenţa cuiva în apropiere. Nu pe a cui
va, îşi dădu ea seama, adulmecând un miros răcoros de mentă cu 
nările înfundate. Pe a soţului ei.

Răsuflarea îi scăzu în intensitate, până ajunse un sughiţ înăbu
şit, când se uită, printre pleoapele umflate, la priveliştea neobiş
nuită a lui Sir Austyn de Gavenmore stând nepăsător pe vine în 
mijlocul unui pârâu învolburat.

El îi zâmbi încurajator.
-Te simţi mai bine, Ivy?
înfăţişarea lui netulburată o jigni peste măsură. Suferinţa i se 

transformă în mânie.
-  Numele meu este Holly, neghiobule! Holly! Eşti atât de prost, 

încât nu-ţi poţi aminti numele propriei tale soţii?
Prea înfuriată pentru a mai cântări consecinţele, azvârli ce ţi

nea în mână, ceea ce se întâmplă să fie un bulgăre mare de mâl, 
drept în faţa lui înfumurată.

Holly fu imediat surprinsă să afle că se simţea, într-adevăr, 
mai bine. Nemaipomenit de bine. Ca şi când şi-ar fi luat de pe 
piept greutatea zdrobitoare a unui gargui din piatră. Dar îşi re
venise într-un moment cât se putea de nepotrivit. Poate că re
uşise să îşi înăbuşe chicotul la vederea chipului auster al soţului
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ei murdărit de mâl, dar expresia nedumerită a acestuia în timp 
ce clipea pentru a-şi scoate murdăria din ochi o dezlănţui pe 
de-a-ntregul. Arătă spre el, suspinele transformându-i-se în ho
hote de râs.

El se ridică din apă, pornind-o spre ea cu intenţii ucigaşe. Cu 
toate că se nelinişti când îşi dădu seama că un galez de o sută de 
kilograme, cu o sclipire letală în ochi, reprezenta o ameninţare 
mult mai reală decât un gargui imaginar, Holly se văzu la fel de in
capabilă să îşi oprească râsul cum fusese să îşi oprească plânsul.

Se târî în spate ca un crab de apă curgătoare, convinsă pe 
deplin că avea să o sugrume, aşa cum merita.

In schimb, el o ridică în braţe. Picături mari se prelingeau din 
fustele ei îngreunate de apă, iar ea se văzu nevoită să îşi petreacă 
braţele pe după gâtul lui, căci altfel risca să pice iarăşi în pârâu.

Surpriza ei crescu când el se aşeză pe o piatră teşită de pe mal, 
ţintuind-o în poala lui într-o strânsoare neîndurătoare. Se gândi 
să se foiască şi să scape, îngrozită că avea să descopere ghemo- 
toacele de cârpe ude care îi căptuşeau fusta, însă îşi dădu repede 
seama că mişcarea ar fi sporit acel risc. Nu avea de ales decât să i 
se sprijine pe piept, poala lui fiind un culcuş mult mai confortabil 
decât ar fi vrut să recunoască.

Păstrând o tăcere stoică, el scoase o batistă uscată din tunică şi 
o cufundă în pârâu. Holly se aştepta să îşi şteargă nămolul de pe 
propria frunte, dar el îi curăţă faţa cu o blândeţe uimitoare. Ea îşi 
închise ochii umflaţi, scoţând fără să vrea un geamăt de plăcere, 
apa rece fiind un dar divin pentru obrajii ei arşi de soare.

Când îi deschise, Austyn scotea o plantă cu frunze dintr-un 
săculeţ de piele. El îi duse frunzele verzi la buze.

Ea se trase înapoi, privindu-i darul cu o neîncredere pe care nu 
se deranjă să o ascundă.

-  Este otravă?
Zâmbetul lui strâmb nu i se oglindi şi în ochi.
-  Otrava este puţin cam subtilă pentru gusturile celor din nea

mul Gavenmore. Muşcă dintr-o frunză, mestecând-o cu o plăcere 
evidentă. Gustă! o provocă el, dezmierdându-i buzele întredeschi
se cu tulpina plantei.
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Holly ar fi gustat şi cucută pentru a-i opri mângâierea năuci- 
loare. Muşcă dintr-o frunză, aproape smulgându-i buricele dege- 
Irlor. Pe măsură ce mesteca, o amorţeală stranie îi asedie gura. 
Stranie, însă bine cunoscută. La fel de cunoscută ca mirosul ră
suflării acelui bărbat pe gâtul ei. La fel de cunoscută ca gâdilătura 
mustăţii lui pe buza ei superioară. La fel de cunoscută ca gustul 
sărutului său, o combinaţie contrastantă între limba lui caldă şi 
menta răcoritoare.

Zăpăcită din cauza amintirii, Holly îşi coborî privirea asupra 
buzelor lui, întrebându-se din nou ce chip se putea ascunde sub 
masca acelei bărbi.

- Este perişor. Curăţă răsuflarea şi dinţii.
Cuvintele lui serioase o aduseră înapoi la realitate. Nu mai 

era femeia pe care el o sărutase în grădină. Dinţii ei nu mai erau 
bidiviii albi ca neaua din oda lui Eugene, ci o herghelie de că
luţi tărcaţi.

îşi strânse buzele, ajungând la o timiditate amuţită din cauza 
înfăţişării ei, pentru prima dată de când se ştia.

-Aşadar, numele tău este Holly, ei? întrebă el, ştergându-şi 
mâlul de pe faţă cu batista umedă.

- Păi, da. Pare-se că am fost zămislită sub nalbele din grădina 
castelului.

Austyn zâmbi la mărturisirea sinceră a soţiei sale. Se părea că 
nu fusese singurul bărbat subjugat de farmecul grădinii.

-  Dacă e să mă iau după dispoziţia ta arţăgoasă, aş zice că erau 
lauri1.

Ea îl fulgeră cu o privire morocănoasă.
- Mai bine să fii făcut din spini decât să fii cioplit dintr-un ste

jar nesimţitor.
Frumuseţea ochilor ei îl reduse la tăcere. Era ca şi cum ar fi 

dat la o parte o piatră acoperită de muşchi pentru a descoperi 
diamantul de dedesubt. Se îndoia că ea îşi dădea seama, însă încă 
avea un braţ încolăcit în jurul gâtului lui, pentru a-şi ţine echili
brul, şi se juca în acea clipă cu părul lui, înfăşurându-şi mai întâi

1 în limba engleză în original, joc de cuvinte intraductibil între numele eroinei, 
Holly, hollyhocks („nalbe") şi holly bushes („lauri") (n.tr.)
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o şuviţă, apoi alta, pe degetele subţiri. Intimitatea acelui gest îi 
provocă un fior ciudat pe ceafă.

-  De ce mă găseşti nesimţitor? Pentru că nu te-am târât afară 
din apă, nu te-am aşezat aplecată peste genunchi şi nu ţi-am dat 
bătaia zdravănă pe care o meriţi? Sau, pur şi simplu, pentru că nu 
ţi-am acordat atenţia după care tânjeşti cu disperare?

Ea îşi aţinti privirea drept în faţă, cu bărbia delicată ridicată în 
semn de răzvrătire.

-  Eşti cel mai necioplit dintre bărbaţi! Nu-mi pasă de aten
ţia ta.

-  Iar tu eşti cea mai necinstită dintre femei. Ceva straniu sclipi 
în ochii ei. Acum, ce-ar fi să îmi spui ce te-a făcut atât de groaznic 
de nefericită?

Ea îşi plecă uşor capul. Austyn aproape îşi dori să nu o fi făcut. 
Cum îşi ascunsese chipul, lui nu îi mai rămăsese decât să îi admire 
ceafa dezgolită. Spre deosebire de pielea pătată de pe obraji, ceafa 
ei avea culoarea laptelui, fiind acoperită de un perişor fin, ca de 
nou-născut. Atenţia îi fu distrasă de dorinţa copleşitoare de a-şi 
trece buzele peste el. îşi reprimă pornirea tulburătoare, spunân- 
du-şi că trebuia să comande nişte mătăsuri fine pentru năframe 
şi văluri.

-Eram nefericită pentru că o voiam pe mama, mărturisi 
ea uşor.

Austyn se încruntă. Nu o prea putea învinui pentru că jelea 
după ce fusese smulsă atât de brusc din braţele mamei ei.

-Nu am văzut-o deloc pe contesă ieri. Era bolnavă?
-  Nu. Era moartă. A murit când aveam cinci ani. Holly îl pironi 

iarăşi cu acei ochi uluitori. Aşa că trebuie să mă consideri deo
sebit de ridicolă pentru că sunt în continuare atât de legată de 
o nălucă.

Austyn o considera mult mai puţin ridicolă decât ar fi crezut 
vreodată.

-Ţi-o aminteşti?
- Nu atât de bine pe cât aş vrea. Câteodată mi se pare că timpul 

îmi topeşte amintirile.
-Timpul nu a fost atât de blând cu mine. Mama a murit acum 

aproape douăzeci de ani, dar îmi amintesc totul despre ea. Vocea
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ci. Zâmbetul ei. Felul în care îşi înălţa capul când cânta. îşi coborî 
ochii înainte să îi trădeze întreaga măsură a durerii. L-aş fi rugat 
pe Dumnezeu să pot uita!

Holly continuă să îşi afunde degetele în părul lui, atingerea ei 
.ipropiindu-se periculos de mult de o mângâiere.

-A fost rea cu tine?
Erau câteva himere pe care Austyn nu şi le putea îngădui, in

diferent de consolarea pe care i-ar fi putut-o aduce. îi susţinu 
privirea lui Holly cu sinceritate.

-Niciodată.
I-ar fi considerat mila dezgustătoare şi compasiunea bănuitoa

re, însă cu greu s-ar fi putut împotrivi graţiei înnăscute cu care ea 
îi luă batista din mână şi îi şterse o pată de nămol de pe tâmplă. 
Se trezi uitându-se nu la părul ei devastat sau la genele rare, ci la 
buzele ei strânse, ademenitoare.

Crezuse că nu putea exista vreun leac mai sigur pentru ardoa
rea lui nesfârşită decât prezenţa neveste-sii în poală, dar, la tan
dreţea gestului miresei lui, vintrele îi zvâcniră de parcă ar fi fost 
pârjolite de un fulger nimicitor.

Austyn se chinui să se ridice, apucând-o de cot înainte să se 
prăvălească înapoi în pârâu.

Temându-se că pornirile lui contradictorii i-ar fi atras atenţia 
[)ână la urmă, se îndreptă spre cai cu pas iute, trăgând-o după el.

-  Hai să nu mai pierdem vremea, milady! Trebuie să ne gră
bim, dacă vrem să ajungem la Caer Gavenmore înainte de 
căderea nopţii.

- Prea bine, sir, îi răspunse ea, nota de trufie revenindu-i în 
glas. Poate vom reuşi să ajungem la culcuşul tău înainte să ajung 
numai piele şi os din cauza lipsei de hrană.

Dacă vreunul dintre însoţitorii lor fu surprins când Austyn 
şi Holly îşi făcură apariţia, după discuţia lor privată, cu Holly 
călărind în spatele soţului ei şi cu iapa urmându-i legată de o 
sfoară, fu destul de înţelept să îşi ţină părerile pentru el. Cum 
amurgul se apropia cu repeziciune, iar ei părăsiseră adăpostul 
pădurii şi urcau un deal biciuit de vânt, nimeni nu consideră că 
era ceva neobişnuit ca Nathanael să îşi ridice gluga pentru a-şi 
apăra faţa.
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Holly descoperi că spatele lat al soţului ei îi oferea adăpost îm
potriva a numeroase neplăceri. De când călărea pe o parte a şeii, 
în spatele lui, cu braţele strâns încolăcite în jurul taliei lui subţiri, 
nu trebuia să se mai teamă că şi-ar fi putut da în vileag fuste
le căptuşite. Tatăl ei îi interzisese plăcerile date de acţiunea de 
a vâna, de a dresa şoimii sau, pur şi simplu, de a galopa pe câm
puri, şi îi veni greu să reziste farmecului rustic al brizei care îi 
ciufulea părul tăiat. Află că putea chiar să şi aţipească dacă îşi 
sprijinea obrazul de spatele lui Austyn.

Se trezi şi constată că balansul liniştitor al calului încetase. 
Adulmecă aerul, intrigată de mirosul lui metalic. Trebuia să fi 
ajuns mai aproape decât credea de vreun râu. Soarele apusese, 
pictând zarea în violet şi contopind umbrele şi formele în nuanţe 
triste de cenuşiu.

Se aplecă pe după umărul lui Austyn pentru a vedea mai bine, 
dându-şi seama că nu susurul furios al izvorului o trezise din 
somn, ci tensiunea care se simţea în corpul soţului ei. Părul lui 
negru flutura în vânt, dezvăluind o expresie la fel de neclintită ca 
steiul de stâncă pe care se opriseră.

Ea îi urmări privirea până la un promontoriu crestat ce se înăl
ţa deasupra brâului argintiu de apă. Făcu ochii mari, apoi clipi 
repede. Cu siguranţă numai într-un vis ar fi putut admira o ase
menea privelişte maiestuoasă! Ar fi putut încerca să îşi şteargă 
praful lui Moş Ene de pe gene, dacă expresia uimită a lui Elspeth 
nu ar fi oglindit-o pe a ei.

Un castel încorona promontoriul, conturul acestuia fiind trasat 
de un zid împrejmuitor vast, ridicat din gresie tencuită. Turnuri 
crenelate îi flancau meterezele puternice cu o graţie mlădioasă 
care contrazicea scopul lor defensiv.

- Casa ta? croncăni ea, simţindu-şi gâtul inexplicabil de uscat.
-  Păi, da, răspunse el sumbru. Şi a ta, de asemenea, milady.
Holly înghiţi cu greu, uimită din nou. Nu era nici pe departe

fortăreaţa înfricoşătoare la care se aşteptase.
-  Dumnezeule! exclamă Nathanael, prea ameţit pentru a se căi 

sau chiar pentru a observa cum căzuse în păcatul blasfemiei. Este 
unul dintre castelele concentrice construite la porunca tatălui
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regelui acum o generaţie, în speranţa deşartă de a-i domoli pe 
sălbaticii idioţi de galezi...

Se opri sub privirea neclintită a lui Austyn, copleşit de nevoia 
bruscă de a-şi lustrui crucifixul cu poalele pelerinei.

Holly nu îşi putea închipui cum un umil cavaler ajunsese să 
deţină o asemenea minune. Fragmente din bârfele de la turnir îi 
reveniră în urechi, purtate pe aripi duşmănoase: „odată incredibil 
de bogat.„vădu vit de titlul de conte...", „omor".

- Dii! strigă Austyn dintr-odată, conducându-şi armăsarul la 
galop cu o împunsătură din pintenii auriţi.

Holly se agăţă de talia lui, dând uitării bârfele mărunte în do
rinţa ei arzătoare de a rămâne în şa. Ceilalţi fură obligaţi să o por
nească într-un galop nebun pentru a ţine pasul cu ei. Ar fi putut 
jura că nu nerăbdarea îi dădea ghes soţului ei spre casă, ci hotărâ
rea de a sfârşi odată ceva dezgustător.

O bucurie neaşteptată puse stăpânire pe ea în timp ce se avân
tau prin amurgul tot mai întunecat. Poate că era numai din cauza 
negurii străvezii, înăbuşitoare, care se ivea la orizont sau a ritmu
lui înnebunitor al copitelor animalului, dar lui Holly îi deveni greu 
să-şi imagineze că locul ei ar fi fost în altă parte decât lipită de 
spatele soţului ei, cu mâinile încleştate pe legăturile reci din oţel 
ale tunicii lui. Avându-1 pe Austyn ca scut, îşi putea întoarce faţa 
fără teamă în direcţia din care sufla vântul.

Coborâră panta, apropiindu-se de promontoriu dinspre par
tea mărginită de uscat. Vântul o făcea pe Holly să lăcrimeze, dar 
ea clipea şi îşi alunga lacrimile, nedorind să îşi îndepărteze pri
virea de la Caer Gavenmore, cocoţat ca un palat ceresc pe un nor 
de calcar.

Pe la jumătatea drumului spre promontoriu, îşi dădu seama că 
era ceva greşit. Foarte greşit. în loc să îl înconjoare pentru a-i pro
teja comorile, masivul zid împrejmuitor se prăbuşea în ruină în 
faţa castelului, lăsându-1 fără apărare în cazul unui atac. Jumătate 
dintr-un turn îşi înălţa silueta fantomatică pe cerul întunecat.

Se părea că palatul nu era, în cele din urmă, o fortăreaţă de 
nepătruns, ci rodul nebuniei unui visător, părăsit cu mult înainte 
de a fi terminat. Inima lui Holly vărsă lacrimi amare în faţa fru
museţii irosite a acestuia.
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Austyn lăsă caii la pas cât timp traversară lungul deal care 
ducea la despărţitura largă ce ar fi trebuit să încadreze o poar
tă de fier. O jumătate înclinată dintr-o gheretă de strajă îi ur
mări trecând peste un pod mobil coborât deasupra unui şanţ de 
apărare secat, ferestrele goale ale acesteia căscându-se ca nişte 
ochi lipsiţi de vedere. înfiorată de aerul de părăsire care dom
nea peste tot, Holly strânse mai tare talia lui Austyn, fără să-şi 
dea seama.

Era şi firesc ca primul lucru pe care avea să-l vadă după ce in
trară în ceea ce trebuia să fie curtea interioară, dacă surata ei exte
rioară ar fi fost terminată, fu un mormânt. O mantie de buruieni 
şi iederă sufoca dalele de piatră. Austyn nu îi aruncă nici măcar o 
privire, însă Holly se răsuci în şa pentru a-1 privi mai bine, curioasă 
să afle cine ar fi putut fi înmormântat într-un loc atât de solemn, 
după ce îi fusese refuzat somnul de veci în capela familiei.

Ardea de nerăbdare să îl întrebe pe Austyn, însă ţinuta ţeapă
nă a acestuia îl făcea să pară la fel de mohorât ca împrejurimile. 
Semăna prea puţin cu bărbatul care o ţinuse în poală şi îi ştersese 
cu blândeţe lacrimile de pe faţă.

îşi aduna curajul pentru a-1 întreba totuşi, când o săgeată îi vâ- 
jâi pe lângă ureche şi ceva o trântila pământ cu forţa unei pietre 
aruncate dintr-^catapultă. /

Oa iU-M 
CapitoCuC 12

Holly trase cu greu aer în piept, cu mintea prea înceţoşată 
pentru a se dumiri dacă fusese străpunsă de o grindă căzută sau 
călcată în picioare de o cireadă de elani. Stelele verzi care i se tot 
rotiseră prin faţa ochilor păliră, lăsând-o să vadă un petic de iar
bă grasă. Numai atunci constată că obiectul masiv care o ţintu- 
ia cu nasul în pământ era trupul soţului ei. îi oferea o mărturie 
atât a reflexelor lui îndelung exersate, cât şi a judecăţii sale, fi
ind capabil să execute o asemenea manevră fără să-i zdrobească 
oasele fragile.
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Ii simţea pe ceafă răsuflarea caldă mirosind a mentă. Primul ei 
instinct disperat fu să se strecoare cumva de sub el. Acea pornire 
îi fu înăbuşită de apăsarea neîndurătoare a şoldurilor lui îngus
te pe fundul ei. Atunci îşi dădu seama că fustele i se răsuciseră 
în timpul căderii şi nu mai exista nici o barieră între vintrele lui 
şi curba dezgolită a feselor ei, în afară de cămăşuţa ei diafană şi 
pielea subţire a pantalonilor lui. Ochii i se măriră de surpriză. 
Nu numai că Austyn nu purta o întăritură pentru prohab, dar 
nici nu avea nevoie de aşa ceva. îşi lipi obrazul de iarba rece, te- 
mându-se şi să respire.

Tresări când un răget înspăimântător se auzi dinspre unul din
tre turnurile de deasupra lor.

-Lipitori blestemate! Nenorociţi fii de căţele colectori de taxe! 
Puteţi să vă luaţi picioarele la spinare şi să vă întoarceţi la bastar
dul fiu de căţea care vă este rege şi să-i spuneţi că eu nu voi da nici 
un ban ca să-i îngraş cuferele englezeşti. Asta este pământ galez şi 
pământ galez va rămâne atâta timp cât bătrânului ăstuia îi va mai 
curge sânge prin vene!

Austyn îşi înălţă capul şi strigă:
-Pune-ţi frâu săgeţilor şi limbii, bătrâne! Eu...
O altă săgeată şuieră pe lângă ei. Austyn îşi lipi gura de urechea 

lui Holly, încălzind-o cu răsuflarea lui.
-  Rămâi la pământ! Indiferent de ce se întâmplă, rămâi culcată 

pe burtă!
Dacă nu ar fi fost o idee atât de absurdă, Holly ar fi putut jura că 

buzele lui trecuseră peste ceafa ei într-o mângâiere abia simţită, 
înainte ca el să sară în picioare dintr-o singură mişcare sprintenă. 
De-abia se putu abţine să nu îl tragă înapoi jos. Pentru siguranţa 
lui sau a ei, nu ar fi putut spune. Se simţea goală fără trupul lui 
care să îl protejeze pe al ei, însă el părea şi mai lipsit de apărare în 
timp ce se îndrepta curajos spre mijlocul curţii, oferindu-şi inima 
ca pe o ţintă sigură arcaşului din turn.

-Tată, sunt Austyn, strigă el pe un ton autoritar de necontes
tat. Am venit acasă! Apucă unul dintre coşurile încărcate cu aur de 
pe calul de povară după care se pitise Nathanael şi îl ridică trium
fător deasupra capului. Şi am adus destul aur ca să nu mai trebu
iască să te temi vreodată de colectorii de taxe ai lui Edward!

----------- - ®festemufjrumuseţu-----------
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Curtea se cufundă într-o tăcere mormântală. Holly îşi ţinu 
răsuflarea, mirându-se de profunzimea fricii pe care o simţea la 
gândul că următoarea săgeată ar fi putut să o facă văduvă.

Dar dinspre turn nu se auzi decât un „Aha!“ prostesc, urmat 
de târşâitul unor paşi care se retrăgeau. Nathanael se ivi de după 
calul de povară, iar Carey o ajută pe Elspeth să se ridice din ge
nunchi. Austyn aşeză coşul pe pământ, felul în care umerii i se 
lăsară brusc trădându-i uşurarea.

- Tatăl tău îşi întâmpină toţi oaspeţii cu asemenea entuziasm? 
nu se putu abţine Holly să nu întrebe în timp ce se ridica.

Nathanael îi aruncă o privire înnebunită, iar ea îşi orândui 
fustele înainte ca Austyn să se întoarcă cu faţa.

-Să  fii recunoscătoare că am ascuns uleiul de încins înainte 
să plec!

Austyn îşi trecu o mână peste barbă, căzut pe gânduri. Se pă
rea că stăteau în curtea principală a unei fortăreţe străvechi din 
piatră, înconjurată de cocioabe din nuiele şi chirpici şi de acare
turi. Meşterul arhitect al castelului concentric sperase din tot 
sufletul să poată păstra fortăreaţa ca vatră dogoritoare a creaţiei 
sale. Acum dormita sub aceeaşi vrajă tragică a promisiunilor ne
împlinite care înrobea întregul promontoriu.

Se lăsase noaptea şi liliecii zburau de pe metereze pe parapete. 
Cel puţin nu trebuia să se teamă că i se puteau încurca în păr, se 
consolă Holly supărată, apropiindu-se cu câţiva paşi de Austyn.

O uşă împodobită cu flori de fier scârţâi deschizându-se, 
dând la iveală o duzină şovăitoare de locuitori ai castelului. 
Câţiva dintre ei strângeau torţe în pumnii albiţi. în vreme ce se 
strecurau afară din fortăreaţă, târşâindu-şi picioarele în acelaşi 
timp, ca un soi de dragon timid cu douăzeci şi patru de labe şi 
douăsprezece capete care se clătinau neîncrezătoare, flăcările 
torţelor le luminau chipurile, dezvăluind nişte expresii de groază 
fără margini.

Holly se îndepărtă, fără să îşi dea seama, cu un pas de soţul 
ei, ascunzându-se de profilul lui aprig. Cum avea să supravieţu
iască fiind cununată cu un bărbat care le provoca o asemenea te
roare propriilor supuşi? Un fior de spaimă viscerală îi coborî pe 
şira spinării.

----------- - Tere sa 'Medeiros — --------



Un bărbat, al cărui cap era la fel de chel şi de rozaliu ca fundul 
unui nou-născut, se distanţă de mulţimea tremurătoare.

-Bine aţi venit acasă, stăpâne! Se pare că aţi avut o călătorie 
încununată de succes.

Austyn îl apucă de umăr fără să clipească măcar.
-Păi, da, Emrys. Ţi-am adus o stăpână nouă. Era şi timpul, 

nu crezi?
Nedumerirea lui Holly spori. Servitorii se îngrămădiră în jurul 

lui Austyn, aproape ca şi cum i-ar fi căutat protecţia. Fiecare din
tre ei părea nerăbdător să îl atingă sau să îi adreseze vreo vorbă de 
bun venit ori de încurajare. Ei îi erau adresate privirile temătoare, 
căutăturile abia ascunse de groază. Vai, ei nu se temeau de Aus
tyn, îşi dădu seama, înfiorându-se. Se temeau de ea!

Bănuiala îi fu confirmată când Austyn se întinse să o scoată 
din umbre. Câţiva dintre adoratorii lui se grăbiră să se retragă, 
împiedicându-se în propriile picioare. Un bătrânel îndrăzni chiar 
să ridice două degete înspre ea, făcând semnul bine cunoscut de 
protecţie împotriva răului.

Când lumina necruţătoare a torţelor i se revărsă pe faţă, 
aproape orbind-o, Holly se împotrivi imboldului de a-şi ascunde 
înfăţişarea demnă de milă cu palmele. în schimb, se forţă să stea 
dreaptă şi mândră, adunându-şi curajul pentru a rezista repulsiei 
pe care cu siguranţă aveau să şi-o exprime la vederea ei. Austyn îi 
cuprinse talia cu un braţ musculos.

Se dezlănţui un murmur general.
-  Măi să fie! exclamă o voce de femeie. Este minunată!
-  Păi, da, spuse un bărbat, scoţându-şi cu respect pălăria îm

podobită cu pene. Nu am mai văzut niciodată o doamnă mai fru
moasă. Vai, este ca o păpuşică!

Holly nu putu decât să clipească, înmărmurită, surprinsă cu 
totul de reacţia lor. Austyn fu dat la o parte când se adunară în ju
rul ei, pipăindu-i părul retezat, rochia împroşcată cu noroi, nasul 
înroşit, gângurind cu sfială şi încântare. Bătrânelul care îşi ridi
case degetele înspre ea chiar îngenunche pentru a-i săruta tivul 
umed al fustei. Nathanael şi Elspeth oftară, rămaşi cu gura căsca
tă de mirare.
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Holly primise cu graţie mai multe dovezi de adoraţie decât i-ar 
fi trebuit în scurta ei viaţă, însă niciodată nu mai fusese venerată 
cu o asemenea plăcere copilărească. Nu le putea înţelege purtarea 
stranie. Oare erau toţi orbi?

îi aruncă lui Austyn o privire întrebătoare. Acesta avea o faţă 
lungă, de parcă ar fi fost întristat, însă ochii îi străluceau de un 
amuzament tainic.

-  Daţi-mi voie să v-o prezint tuturor pe mireasa mea şi pe noua 
stăpână de la Gavenmore, Lady... Şovăi, dând roată cu privirea ca 
pentru a se asigura că nu îl pândea nici un pericol. Holly.

Intimitatea jucăuşă a zâmbetului său îi provocă lui Holly o tre- 
săltare nepoftită în inimă. Şi ei îi scăpă un hohot de râs uimit.

-  Gwyneth? Gwyneth, tu eşti?
La auzul întrebării jalnice, o umbră traversă chipul lui Aus

tyn, făcându-i zâmbetul să pălească. O linişte încordată se lăsă 
peste curte. Servitorii se despărţiră când un chip răvăşit apăru 
dintr-unul dintre turnurile care străjuiau colţurile castelului şi se 
îndreptă spre Holly. Torentul furios de ocări pe care atacatorul lor 
le aruncase asupră-le la sosire părea să fi dispărut fără urmă.

Acesta ridică o mână tremurătoare pentru a-i atinge obrazul.
-Gwyneth? repetă el. Tu eşti?
Holly se trezi privind drept spre nişte ochi cenuşii, sfredelitori, 

care ar fi putut fi identici cu ai lui Austyn dacă patima lor înghe
ţată nu ar fi fost stinsă de umbrele trecutului. O coamă de păr 
argintiu încadra chipul bărbos al bărbatului.

Austyn îşi puse o mână pe umărul lui.
Nu, t.ită, nu este Gwyneth. Este mireasa mea.
< > înlieas.'i, repetă bărbatul cu jale, părând mult mai bătrân 

*(••< iM n,t din i .uiz.i spatelui gârbovit şi a vocii tremurătoare.
Molly i7i il.tilu ne.una în acea clipă că tatăl lui Austyn nu era 

>|m*m *•*< rut 1 li , 1 1 ile ,1 drept ul nebun.
I 1 ii o 1 1 iu|u l • 1 al t a Iul Austyn nu se opri asupra tatălui său, 

1 1  a-uju •< 1 lupului Iul I lnlly '.e temea foarte tare că avea să îl alun
ei p» « 1 1  •Unul ului nli iu vi ei 1 mieii 1 ,u e ust urătoare.
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Ea prinse mâna rece a bătrânului, încălzind pergamentul fragil 
al pielii lui între palmele ei.

-Numele meu este Holly, sir, zise ea, dăruindu-i un zâmbet 
blând. Dacă îmi veţi îngădui să vă numesc „tată“, poate că, în 
timp, veţi ajunge să vă gândiţi la mine ca la propria fiică.

De această dată, când Holly îi întâlni privirea lui Austyn pes
te umărul aplecat al tatălui său, preţuirea neaşteptată din ochii 
soţului ei îi făcu inima să tresalte cu o asemenea forţă, încât 
aproape o duru.

-  Păi, da, stăpânul nostru este şiret ca o vulpe, aşa e. Ne-a bă
gat pe toţi în sperieţi când a luat-o la goană să o curteze pe cea 
mai frumoasă domniţă din toată Britania. Pe legea mea, l-aş trage 
de urechi ca atunci când era un flăcău dacă nu ar fi mai greu decât 
mine cu treizeci de kilograme! Ba încă aş face-o şi-aşa dacă mi-ar 
da motiv!

Holly o urmă pe Winifred, nevasta lui Emrys Ab-Madoc, prin 
încrengătura umbrită de coridoare care ducea, până la urmă, la 
camera ei, şovăind să îşi exprime gândul că femeia micuţă ar fi 
trebuit să se urce pe un scaun pentru a-i ajunge lui Austyn la băr
bie, darămite la urechi. Nuanţa deschisă a părului ei ar fi dat-o 
în vileag ca fiind mama lui Carey chiar dacă Holly nu ar fi fost 
martoră la sărutările şi ciupiturile pe care le revărsase în ega
lă măsură asupra obrajilor arcaşului, conturându-i nişte bujori 
de un rozaliu aprins pe pielea albă. Femeia ciripea ca o vrabie, 
însă înainta pe coridoarele înguste şi boltite legănându-se ca un 
guguştiuc rotofei.

Holly îi era recunoscătoare pentru compania veselă. Elspeth şi 
Nathanael rămăseseră lângă focul din bucătărie ca să se înfrupte 
dintr-o tocană îmbelşugată, la a cărei vedere stomacul umflat al 
lui Holly se întoarse pe dos, şi ea prefera clămpănitul lui Winifred 
decât clănţănitul propriilor dinţi când se gândea la viitorul ce o 
aştepta ca soţie a lui Austyn.

-  Familia noastră a servit neamul Gavenmore de generaţii în
tregi. Emrys al meu este intendentul stăpânului, dar eu sunt cea 
care păstrează cheile.

Un clinchet slab în timp ce urcau o scară din piatră în spirală îi 
adeveri vorbele lăudăroase.

------------ (Bfestemuffrumuseţii -------------
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-Şi tatăl lui Sir Austyn? întrebă Holly. Nu am putut să nu ob
serv că nu pe tată, ci pe fiu îl numeşti stăpân.

Winifred clătină din cap cu tristeţe şi îşi duse degetul arătător 
la tâmplă.

-  Stăpânul bătrân nu a mai fost întreg la cap de când a murit 
doamna lui. Cred că n-o să mai fie vreodată. îşi petrece jumătate 
din zi blestemându-1 pe rege şi cealaltă jumătate căutând-o prin 
castel pe iubita lui Gwyneth.

- Ce tragic! răspunse Holly, gândindu-se cât de uşor i-ar fi fost 
tatălui ei să se lase pradă nebuniei provocate de suferinţă.

întregul Caer Gavenmore părea să fi căzut sub aceeaşi vrajă 
întunecată de jale. Holly crescuse obişnuită să zburde pe coridoa
rele spaţioase şi prin camerele aerisite ale castelului Tewksbury, 
cu ferestrele lor acoperite de sticlă şi ambrazurile largi. Ferestrele 
oblonite şi deschizăturile înguste ale arcaşilor din acea fortăreaţă 
străveche se întrezăreau printre umbre ca nişte ochi răuvoitori. 
Pânzele de păianjen împodobeau inelele pentru torţe înfipte în 
ziduri, fluturând în aer ca nişte văluri zdrenţuite, mişcate de un 
suspin nevăzut.

Mama lui Carey avea o lumânare din seu cu care să lumineze 
drumul peste dalele inegale din piatră, dar, de fiecare dată când 
pâlpâia, Holly îşi ţinea răsuflarea, temându-se că următorul cu
rent rece avea să le lase în întuneric. Spre marea ei uşurare, Wini
fred acoperi flacăra cu palma făcută căuş când se grăbiră pe lângă 
o scară spiralată ce urca undeva în întunecime.

Geamătul unei femei, jos şi încărcat de o cumplită suferinţă, 
sfâşie aerul în care se simţea miros de mucegai. Holly şovăi, fieca
re firişor retezat de păr de pe capul ei zbârlindu-i-se de frică.

Winifred îi aruncă un zâmbet voios peste umăr, asigurând-o 
pe Holly că imaginaţia îi întuneca încă o dată judecata. Holly îşi 
apăsă palma peste inima zbuciumată şi se chinui să îşi mişte pi
cioarele, aşteptând cu nerăbdare explicaţia lui Winifred cum că 
vaietul nepământean fusese numai vântul care şuierase prin vreo 
crăpătură îngustă din zid.

-N u lua în seamă zgomotul, copilă! Nu-i decât bunica 
stăpânului.

- Bunica lui? încă trăieşte?
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Holly aruncă o privire înspăimântată înapoi spre scări, încer
când din răsputeri să calculeze vârsta femeii. Ea adora literatura 
clasică, însă Nathanael susţinuse că mintea ei de femeie nu era 
potrivită pentru ştiinţa masculină a matematicii.

Winifred flutură nepăsător din mână.
-  Sigur că nu. Biata de ea s-a aruncat de la fereastra turnului 

după ce soţul ei a încuiat-o acolo pentru că îi dăruise ocheade şi 
zâmbete unui menestrel. Ii făcu lui Holly cu ochiul, sugestiv. Unii 
spun că mâhnirea a împins-o la asta, dar eu zic că a fost mai de
grabă plictiseala. La urma urmei, zece ani înseamnă o perioadă 
cam lungă în care să îţi suporţi propria companie.

Holly chibzuia încă la acea dezvăluire sumbră când trecură 
de un colţ şi fură luate prin surprindere de zornăitul asurzitor 
al unor lanţuri. îşi acoperi urechile cu palmele, descoperindu-le 
numai când zgomotul se stinse într-un ecou fantomatic.

îşi înghiţi nodul de spaimă care îi rămăsese în gât, căutând 
înfrigurată încuviinţarea lui Winifred.

-Vreun lanţ desprins de la podul mobil? Lilieci în clopotniţă?
Winifred clătină din cap, plescăind mâhnită din limbă.
-Asta a fost mireasa stră-stră-străbunicului stăpânului.
Holly nu trebuia să fie Pitagora pentru a calcula şansele mate

matice ca numita Lady Gavenmore să mai fi fost încă în viaţă.
-Presupun că femeia nu a murit în somn, din cauze naturale, 

spuse ea cu un firicel de voce.
- N-aş zice. Bătrânul Caradawg de Gavenmore a pus să fie arsă 

pe rug în curtea castelului. Glasul lui Winifred coborî până la o 
şoaptă tainică: A pretins că era o vrăjitoare, dar s-a zvonit că fe
tişcana nepăsătoare nu a făcut decât să îşi arate puţin glezna când 
s-a urcat în litieră. Ah, am ajuns! Am trimis slujnicele înainte ca 
să îţi pregătească odaia.

Femeia deschise o uşă masivă din stejar şi o împinse pe 
I lolly cu spatele înăuntru. Lovind-o uşurel cu palma sub bărbie, 
ii spuse:

-Nu te teme de Doamna Albă, dragă! De obicei nu deranjează 
pe nimeni, decât dacă este lună plină.

Cu acele îndoielnice vorbe de alinare, Winifred îi închise uşa 
în nas. Holly rămase holbându-se la uşă preţ de câteva momente,
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uluită, temându-se să nu se întoarcă şi să găsească vreun strigoi 
care aştepta să o întâmpine, din degetele-i scheletice curgând bul
gări de pământ de pe mormânt. Auzise dintotdeauna că galezii 
erau un popor de oameni superstiţioşi. Acum înţelegea de ce.

-  Linişteşte-te, fetiţo! şopti înainte de a se forţa să privească 
prin încăpere.

O lună rotundă ca o caisă îşi iţea chipul prin deschizătura în
gustă de pe peretele opus. Holly îşi acoperi gura cu palma pentru 
a-şi înăbuşi un ţipăt. Nu era sigură ce ar fi putut-o înfricoşa mai 
tare -  vizită nocturnă din partea „Doamnei Albe de Gavenmore" 
sau vizita vreunuia dintre strămoşii ucigaşi ai soţului ei.

Flăcările jucăuşe luminau tihna lumească din cameră, luând în 
râs temerile ei. Un lighean cu apă fierbinte se afla lângă un pro
sop din lână, pe un cufăr jos. Puţinele ei bunuri fuseseră aşezate 
într-un colţ.

Picturile de pe tavanul văruit erau simple şi şterse, dar, din 
loc în loc, Holly reuşi să distingă scene pastorale cu miei zbur
dalnici şi oi care păşteau liniştite. Patul cu baldachin, acoperit cu 
mătase plisată, o făcu să ofteze cu dor. Era ca şi cum tot confor
tul fusese creat în mod voit pentru a-1 îmbia pe călătorul ostenit 
la odihnă.

Holly tânjea să se întindă pe pat. Şi de ce nu ar fi făcut-o? se 
întrebă ea. La urma urmei, soţul ei o lămurise cât se putea de bine 
că nu intenţiona să împartă patul cu ea. Că prefera amintirea efe
meră a frumoasei lui doamne, în locul trupului cald al soţiei sale. 
Văzuse cum ochii lui dezmierdaseră amuleta misterioasă care re
prezenta acea legătură, cu o foame care făcea ca sentimentele pe 
care i le trâmbiţaseră admiratorii ei să pară numai ecouri pale ale 
pasiunii. Poate că Austyn o trata cu o toleranţă amuzată, chiar cu 
bunătate, însă fantoma preaiubitei lui doamne îi bântuia inima 
şi patul.

Luptându-se cu o undă absurdă de melancolie, Holly îşi tra
se tunica şi cămăşuţa peste cap şi începu să îşi dezlege sânii, 
invitând în mod sfidător aerul nopţii să îi mângâie. După ce 
picură în ligheanul cu apă câteva picături preţioase de ulei de 
smirnă, îşi curăţă cenuşa din păr, îşi spălă chipul şi trupul, apoi
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îşi căută oglinda de mână pentru a-şi admira înfăţişarea în 
sticla spartă.

Ar fi putut jura că mătasea strălucitoare a părului ei începea 
să se onduleze la vârfuri. îşi plimbă limba pe marginea dinţilor. 
Hotărât lucru, petele începeau să dispară. De dimineaţă trebuia 
să îi trimită pe Elspeth şi pe Nathanael să caute în pădure mai 
multe nuci. Puse deoparte oglinda, cu un oftat. începea să se sim
tă la fel de împărţită în două ca reflexia ei -  uşurată că reuşise să 
scape de pretenţiile amoroase ale soţului ei, dar totuşi jignită de 
lipsa oricărei consideraţii din partea lui.

- La ce te aşteptai, minte creaţă? se apostrofă Holly, jucându-se 
cu degetele de la picioare în împletiturile de paie, apoi păşind pe 
un covor moale din piele de urs, spre pat. Că o să-ţi ridice drăguţa 
asta de mască urâtă, că o să-ţi descopere adevărata frumuseţe a 
sufletului şi că o să-ţi declare dragoste veşnică?

Lăsă să îi scape un chicot amar când se strecură, goală, în
tre aşternuturile aspre din lână, bucurându-se de plăcerea 
uitată de a se simţi din nou ea însăşi. Se cuibări în perna 
din pene, refuzând să dea glas celei mai tainice temeri a ei -  că 
Austyn ar fi putut să îi ridice masca şi să nu găsească absolut 
nimic dedesubt.

în dimineaţa următoare, Holly o porni cu paşi mari spre malul 
ierbos unde Emrys îi spusese că avea să îl găsească pe Austyn, 
hotărâtă să îşi descoasă soţul în legătură cu poveştile îngrozitoare 
ale lui Winifred.

Cel puţin nu mai simţea în gură acel gust de parcă ar fi lins 
pietrele din vatră. Când se trezise şi descoperise că nuanţa rozalie 
dureroasă a pielii se transformase într-o roşeaţă de arsură care 
sigur i s-ar fi părut respingătoare oricărui bărbat care ar fi prefe
rat o adevărată lady unei lăptărese, refuzase să îşi mai deseneze o 
mustaţă din cenuşă pe buza superioară.

Holly ajunse pe creasta malului şi descoperi un bărbat înge
nuncheat la marginea unui iaz cristalin. Nu purta nici cămaşă, 
nici tunică. Ziua era caldă, şi picături de sudoare care străluceau 
minunat îi acopereau muşchii şi articulaţiile bine conturate de 
pe umeri şi spate. Holly simţi cum broboane micuţe de sudoare
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începuseră să îi acopere şi ei fruntea la acea privelişte. îşi făcu 
vânt cu mâna, simţind dintr-odată că nu mai avea aer.

Făcu pesemne vreun zgomot slab, pentru că bărbatul începu 
să se ridice şi să se întoarcă. Dându-şi prea târziu seama că acel 
bărbat nu avea nici barbă, nici mustaţă şi înciudată la gândul că ar 
fi putut fi surprinsă zgâindu-se la un străin, rosti dintr-o suflare: 

-Iertaţi-mă, sir! Mi s-a spus că l-aş putea găsi pe Sir Austyn... 
Vocea îi deveni un geamăt de neînţeles când bărbatul îşi şterse 

masca de spumă de săpun de pe faţă, iar ea descoperi că întreaga-i 
viaţă nu fusese decât o minciună crudă şi meschină.
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CapitofuC 13

Cea mai veche amintire pe care o avea Holly era cea a chipu
rilor rotunde ca nişte luni pline ale părinţilor ei, privind-o cu o 
nesfârşită adoraţie de deasupra leagănului.

-  U’tă-te la puiul flum-o-o-ooos al mămicii, cânta încet mama 
ei, întinzându-se să mângâie o buclă mătăsoasă.

-  Ea este îngelasul pleţios al tăticului, şoptea drept răspuns ta
tăl ei, gâdilând pielea ca de satin de sub bărbia lui Holly până când 
ea îl răsplătea cu un chicot încântat.

Curând, şi alţii li se alăturau, o întreagă galaxie de luni palide 
privind extaziate în jos, la ea, toţi nerăbdători să o ciupească de 
obrăjorii roz, să îi atingă vârful năsucului cârn, să îi mângâie per
fecţiunea rotundă a burticii pufoase.

Mama ei refuzase să o înfeşe strâns, aşa cum se obişnuia, sus
ţinând sus şi tare că ar fi jignit măiestria artistică a Domnului 
dacă ar fi acoperit nişte mânuţe şi picioruşe atât de frumoase.

La sfârşitul fiecărui asemenea ritual de divinizare, mama ei se 
întorcea şi îşi întreba oaspeţii pe un ton solemn:

-  Nu este Holly a noastră cea mai frumoasă fiinţă pe care a cre
at-o vreodată Dumnezeu?

Publicul îşi înălţa aprobarea, minunându-se, ochii lor privind-o 
adoratori când se aplecau peste leagăn, bălmăjind şi gângurind
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in speranţa de a obţine un zâmbet de pe buzele lui Holly, strânse 
( . 1  un boboc de trandafir.

-Mincinoşii, bombăni Holly, îndepărtându-se cu spatele 
de bărbatul de pe mal. Fiecare dintre ei. Mincinoşi nenorociţi, 
fără inimă!

Gheaţa scânteietoare din ochii lui se reduse la o linie ce-i trăda 
uimirea.

-Milady? Ce este? S-a întâmplat ceva?
Lăsă în jos prosopul din lână, dezvăluind un piept musculos, 

umbrit de cârlionţi de păr umezi. Holly îşi amintea prea bine cât de 
aspri se simţiseră sub degetele ei. El făcu un pas spre ea. Ea ridică 
o mână pentru a-1 opri, iar el rămase locului, părând să înţeleagă 
că orice mişcare bruscă din partea lui ar fi avut consecinţe teribile. 
Cum ar fi fost ca ea să se arunce de pe mal în râul umflat.

Pretendenţii lui Holly o minţiseră. Tatăl ei o minţise. Până şi 
scumpa ei mămică o minţise. Niciodată nu ar fi putut fi cea mai 
frumoasă fiinţă pe care o crease vreodată Dumnezeu, nu atât 
timp cât Sir Austyn de Gavenmore trăia.

El nu avea constituţia zveltă, ca de elf, a lui Eugene de Legget, 
nici farmecul copilăresc al scutierului său cu părul blond. El avea
0 frumuseţe pur masculină, la fel de întunecată şi de copleşitoare 
ca a unui înger al Domnului, izgonit din rai pentru că îndrăznise 
să înlocuiască sentimentele pentru stăpânul lui în inima oricărei 
femei muritoare care îi ieşise în cale.

Barba aceea stufoasă îi dispăruse, lăsând-o pe ea fără apăra
re în faţa unei bărbii care inspira hotărâre, îmblânzită de umbra 
unei gropiţe diavoleşti în obraz. Dispăruse şi mustaţa zbârlită 
care stătuse ca un scut între ea şi curba ademenitoare a buze
lor lui, dăltuite de un artist măiastru pentru a dărui sărutări şi 
alte plăceri senzuale pe care Holly nu putea decât pretinde că şi 
le imagina.

în naivitatea ei jalnică, crezuse că el era mai apropiat de vârsta 
tatălui ei decât de a sa, însă briciul pe care îl ţinea în mână şi din 
care picura apa îi înlăturase zeci de ani din vârstă. Nu ar fi putut 
să o rănească mai rău nici dacă i-ar fi împlântat lama în inima care
1 se zbătea neliniştită în piept.
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Paloarea ei îi reflectase pesemne surpriza, fiindcă preocuparea 
întrebătoare din ochii lui se adânci.

- Eşti bolnavă, milady?
Păi, da, era bolnavă! îmbolnăvită de propria prostie. îmbolnă

vită de trădarea mârşavă a inimii ei. Bolnavă de o furie care ştia că 
era pe atât de absurdă pe cât era de nedreaptă. Voia să se arunce 
la pieptul dezmierdat de soare al ticălosului şi să îl lovească cu 
pumnii. Voia să îşi sfâşie corsajul rochiei, dezvăluindu-şi sânii în 
toată splendoarea lor, şi să ţipe: „Ha!“

Voia să îi cuprindă obrajii umezi, proaspăt bărbieriţi, în palme 
şi să îi tragă gura, acea gură minunată, cu promisiunea ei ameţi
toare de damnare şi totodată de izbăvire, spre a ei pentru a-i sorbi 
îndelung, cu sete, nectarul.

Pentru a se împiedica să facă vreun gest care i-ar fi dat în vi
leag înşelăciunea, îi întoarse spatele cu o mişcare bruscă. Dar, nici 
după ce îşi închise ochii atât de strâns încât începură să o doară, 
nu reuşi să îşi scoată din minte imaginea lui stând la marginea 
acelui mal abrupt, cu pletele negre ca tăciunele încadrate de cerul 
azuriu şi răsfirate de adierea care sufla dinspre râu.

Pe Austyn îl cuprinse remuşcarea când îşi coborî privirea asu
pra umerilor înguşti ai soţiei sale. Nu mai văzuse niciodată ceva 
atât de ţeapăn şi totuşi atât de fragil. Ca şi când, la cea mai mică 
împungere cu vârful degetului, ar fi făcut-o să se prăbuşească în 
fărâme şi să se împrăştie în vânt. Cât de mojic fusese! Ar fi trebuit 
să îi treacă prin cap înainte să se bărbierească faptul că blestema
ta lui de faţă frumoasă avea s-o facă să devină şi mai conştientă 
de urâţenia ei.

Veni pe nesimţite în spatele ei, vulnerabilitatea cenuşie a ce
fei ei dojenindu-1. îşi puse o mână pe umărul ei, dar ea se feri de 
atingerea lui.

Degetele lui Austyn se strânseră în pumn, neajutorate.
-Iartă-mă, milady! Nu am avut niciodată intenţia să te 

rănesc.
Se întoarse spre el. Preţ de o clipă năucitoare, violetul neobiş

nuit al ochilor ei, în contrast cu nuanţa de caisă a pielii, îl orbi pe 
Austyn până când nu îi mai observă părul ciuntit şi dinţii pătaţi.
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-Atunci, care a fost intenţia ta, sir? Să mă arzi pe rug în curtea 
castelului? Să îmi culegi rămăşiţele împrăştiate pe dalele de piatră 
de sub turnul nordic?

El ridică mâna ca să se scarpine în barbă, apoi o coborî când nu 
dădu decât peste o falcă netedă.

- Aşadar, Winnie ţi-a împărtăşit câte ceva din istoria neamului 
Gavenmore, ei?

-Numai înclinaţia membrilor familiei fie de a-şi ucide neves
tele, fie de a le împinge să se omoare. Cât va dura până când sufle
tul meu neliniştit va umbla pe coridoarele din Caer Gavenmore, 
foşnind o cunună uscată de clopoţei şi prevenind-o tânguitor pe 
următoarea mireasă Gavenmore?

Austyn se cutremură la acel gând. El ştia mai bine decât oricine 
cum ar fi sunat tânguielile stafiei Holly.

-N u trebuie să te temi pentru siguranţa ta. Toate acele întâm
plări nefericite au fost cauzate de...

Se opri dintr-odată, înţelegând că vorbele lui liniştite as
cundeau săgeţi ascuţite care ar fi putut să îi rănească din nou 
sentimentele.

Dar era prea târziu. Fără masca bărbii care să îi ascundă gându
rile, chipul lui trădător îl dăduse în vileag.

-  Pasiune? întrebă ea uşor. Gelozie? Ii întâlni privirea fără să 
se ferească, cu oazele luminoase ale ochilor ei uscate şi pustiite. 
Atunci mă simt uşurată, sir, să aflu că nu va exista nici una dintre 
acestea între noi.

întorcându-şi faţa de la el, porni să coboare dealul spre castel, 
demnitatea ei ofensată reprezentând un scut prea firav. Austyn o 
privi îndepărtându-se, simţind în inimă un junghi ciudat în vre
me ce-i urmărea legănarea înduioşător de stângace.

Era mult prea cuprins de regrete pentru a auzi foşnetele pe 
care le scotea Carey în timp ce urca pe cărarea de la râu, cu un şir 
de peşti atârnându-i într-o mână.

-Hei, prietene, l-ai văzut pe Sir Aus... Peştii îi scăpară printre 
degete, în iarbă. Doamne, Dumnezeule, omule, ce ai făcut?

-M-am dovedit peste măsură de mojic, răspunse Austyn cu 
gândurile aiurea, punând deoparte briciul şi prosopul pentru a-şi
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recupera cămaşa de pe o piatră din apropiere. Am terfelit inima 
delicată a soţiei mele în noroi.

-Ş i nu-i nici măcar prânzul. Dar eu mă refeream la barbă. 
Carey şterse o dungă uitată de spumă de pe obrazul lui Austyn. 
Pe legea mea, uitasem cât de chipeş eşti, că mă cununam chiar eu 
cu tine!

Austyn îl lovi uşurel cu pumnul peste bărbie.
-  Chipul meu nu a fost niciodată bun la altceva decât să atragă 

genul de femei pe care încercam să le evit.
Carey oftă cu subînţeles.
-Ah! Femei frumoase. Creaturi feminine minunate, cu mâini 

catifelate, albe ca laptele, şi cu buze pline, trandafirii, dornice să... 
Se scutură ca să-şi revină din visare.

Austyn îşi prinse cu centura o tunică stacojie peste cămaşă.
-Acum, că am nevastă şi sunt ferit de asemenea ispite primej

dioase, mi s-a părut sigur să mă bărbieresc.
Carey pufni.
- Să o ferească Dumnezeu pe muierea care va simţi mânia mi

resei tale! Ştrengăriţa ar scutura-o fără îndoială mai tare decât... 
îşi lăsă ochii în jos. îmi pare rău!

Austyn ridică amuleta pe care o păstrase aproape de inimă din 
acea noapte petrecută în grădina scăldată de razele lunii, cerce
tând-o cu o privire îndurerată.

-Soţia mea este o fată foarte stranie. Nu pare geloasă. Ca şi 
cum nu ar crede că merită fidelitate. Mişcat încă de imaginea ei 
plecând zorită, strânse mâna, strivind neatent în pumn comoara 
uitată. Când i-am spus că inima mea îi aparţine alteia...

-I-ai spus aşa ceva? Ţi-ai pierdut minţile, omule? Femeile dis
preţuiesc sinceritatea.

Austyn se posomori.
-Aş fi dezonorat-o dacă aş fi minţit. Şi, dacă nu i-aş fi spus 

adevărul, ar fi crezut că o consider - veni rândul lui să îşi lase ochii 
în jos -  respingătoare.

-Ah, şi acum vrei să o împaci?
Ceea ce voia Austyn era ca barba să îi fi putut ascunde roşeaţa 

pe care o simţea urcându-i spre fălcile încleştate. în ceea ce pri
vea problemele inimii, nu avea încotro decât să se plece în faţa

' — ------ - Teresa ‘Medeiros  --------- -
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‘Blestemuffrumuseţii --

mţelepciunii superioare a lui Carey. Pentru a se feri de orice încur
cături care l-ar fi costat, fără îndoială, sufletul, Austyn alesese să 
se tocmească pentru cele mai multe dintre plăcerile pe care şi le 
oferise. învăţase să ducă o femeie pe culmile plăcerii când nu era 
decât un flăcău, însă nu ştia absolut nimic despre cum să o curte
ze. Monedele lui fuseseră mereu destul de convingătoare.

-  N-o să-i laud virtuţile în versuri mieroase, dacă la asta te gân
deşti, mormăi el. Aş prefera să mă spintece cu propria sabie decât 
să repet nenorocirea aia!

Carey ridică nepăsător briciul, lovindu-se uşor peste buzele 
strânse cu mânerul lui în timp ce se gândea cum să-şi expună mai 
bine arta.

-Femeile, în special proaspetele mirese, adoră să primească 
daruri. Şi profită de orice ocazie pentru a-şi sâcâi bărbaţii. Oferă-i 
fetei ceva dovezi ale sentimentelor tale! Dă-i ceva de făcut!

- De făcut? Dar nu am ce. Mama ta face tot...
Scâncind, Austyn făcu un salt înapoi când Carey aruncă briciul 

spre el, spintecându-i tivul tunicii şi ratându-i la mustaţă coaste
le. îi aruncă scutierului său o privire uimită.

- Ce încerci să faci? Să-i oferi plăcerea de a-mi petici pielea?
-Numai dacă nu îmi mai rămâne altceva de făcut. Sunt si

gur că poţi să-ţi mai sfâşii câteva veşminte, să fie grămada 
mai mare! Carey îl bătu pe umăr. Curaj, omule! Probabil că fetei 
nu i s-a prea făcut curte, în toată viaţa ei. Pun rămăşag că n-o să fie 
nevoie decât de o mână de podoabe drăgălaşe ca să-i reintri 
în graţii.

Holly se uită la darurile lui Austyn spumegând de furie 
neputincioasă.

După ce o rupsese la fugă de pe malul abrupt şi departe de 
străinul frumos ca un rege care se dădea drept soţul ei, petre
cuse ore întregi învârtindu-se neliniştită prin castel, ţinându-se 
departe numai de scara întunecoasă ce ducea în turnul bântuit. 
De două ori crezuse că auzise paşi înăbuşiţi în spatele ei, dar se 
răsucise pe călcâie şi se trezise singură. Poate că nu fuseseră de
cât şobolani, îşi spusese cu amărăciune, sau aura tremurătoare 
a propriei idioţenii.
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Se retrăsese în camera ei după prânz şi găsise o tavă de argint 
aşezată pe cufăr. O tavă de argint pe care se aflau nenumărate 
daruri minunate: o imitaţie micuţă a unui pumnal, nu mai mare 
decât degetul ei mic, cu lama din lemn sculptată delicat; o cutie 
de cositor plină cu ierburi proaspăt tăiate, parfumul lor răcori
tor gâdilându-i nările; un văl din mătase, atât de subţire, încât 
ar fi putut fi ţesut din nimic mai mult decât visele unor păian
jeni melancolici.

Holly ridică fiecare obiect, rând pe rând, cercetându-le cu o sin
ceritate brutală.

-  Un văl care să îl scutească pe domnul meu de neplăcerea de 
a-mi vedea chipul. Ierburi care să îmi îndulcească mirosul răsuflă
rii. Şi un beţigaş cu care să îmi curăţ dinţii stricaţi. Ce frumos din 
partea lui!

Se auzi un ciocănit în uşă. Holly se îndreptă spre ea cu paşi 
apăsaţi, ţinând mica scobitoare ca pe cel mai periculos pumnal. 
Era mult prea nerăbdătoare să îl înfigă în inima mârşavă a soţu
lui ei!

Winifred stătea în prag, foindu-se sub un munte de veşminte. 
Inaintă poticnindu-se spre pat, lăsându-şi povara din braţe cu un 
mormăit de uşurare.

-  Din partea stăpânului, milady. Şi-a amintit că tatăl tău s-a 
lăudat că eşti pricepută la cusut.

-  Pricepută? repetă Holly tăios. Se zvonea prin întreaga Anglie 
că putea să-i coasă de bărbie limba atârnată a unui bărbat, înain
te să apuce să-şi declare devotamentul etern faţă de ea. Mulţu
mesc, Winifred, spuse ea aspru, grăbind-o pe micuţa femeie afară 
pe uşă.

Se întoarse pentru a arunca o privire duşmănoasă mormanului 
inofensiv de veşminte, recunoscătoare pentru că i se mai oferise 
încă un motiv de enervare care să-i aţâţe văpaia mâniei.

-  Câtă aroganţă masculină! Vai mie, numai vanitatea lui îmi în
tunecă judecata! Crede pesemne că este un privilegiu nemăsurat 
pentru mine să-mi înţep degetele chinuindu-mă cu favoarea lui 
nemaipomenită!

Smulse o tunică stacojie din vârful grămezii, strângând-o 
în pumni de parcă ar fi fost gâtul gros al lui Austyn. Un miros
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dureros de cunoscut i se ridică până la nas. îşi îngropă faţa în veş
mânt, trăgând în piept cu nesaţ parfumul îmbătător de piele, cal 
şi mosc puternic mentolat.

îi scăpă un geamăt disperat. Se prăbuşi în genunchi pe covorul 
din piele de urs, strângând încă veşmântul la piept.

Ce-ar mai fi râs Nathanael dacă l-ar fi lăsat să afle de încur
cătura în care se afla! De câte ori nu îşi rânjise aprobarea când 
ea lua în râs chipul uluit al vreunui biet bărbat a cărui singură 
greşeală era că îi permisese inimii sale să cadă în cursa ei, din 
cauza unei mişcări scurte a genelor ei mătăsoase sau a unei bo- 
sumflări ademenitoare?

Şi, cu toate acestea, se lăsase vrăjită de nimic mai mult decât 
de umbra unei gropiţe neobişnuite din obrazul aspru al unui băr
bat, de zâmbetul strâmb al buzelor lui sculptate.

Un suspin sec, jumătate râs, jumătate plâns, i se strecu
ră printre buze. Se minţea pe ea însăşi chiar şi acum. De fapt, 
începuse să simtă primii fiori ai dragostei pentru Sir Austyn 
încă de la turnir, când curajul lui pe câmpul de luptă îl arătase 
ca pe un om de onoare. Se purtase ca un ţânc din cale-afară de 
obraznic cât durase călătoria spre castelul Gavenmore, dar, în 
loc să o pedepsească, aşa cum merita, el o răsplătise cu răbdare 
şi compasiune.

îşi pierduse atât libertatea, cât şi speranţa la un viitor alături 
de o femeie pe care o iubea cu adevărat pentru a se cununa cu o 
străină şi a-şi proteja un tată prea chinuit de suferinţă ca să poată 
aprecia vreodată la adevărata valoare sacrificiul pe care îl făcuse 
fiul lui. Şi, mai ciudat, până şi fidelitatea lui Austyn pentru acea 
vrăjitoare fără chip de iubită a lui o înfuria pe Holly, în egală mă
sură îndurerând-o.

îşi lipi mătasea roasă a tunicii de obraz, dându-şi seama că se 
prinsese în pânza propriei înşelăciuni. Odinioară, i-ar fi putut cu
ceri inima unui bărbat viril ca Austyn numai îndoind elegant un 
deget. Dar acum degetele ei aveau unghii tăiate din carne, şi ini
ma lui Austyn îi era dăruită alteia. Tatăl ei o avertizase prea târziu 
despre consecinţele sumbre ale faptului că întotdeauna căutase să 
facă numai cum voia ea.

- O, tată, şopti ea. Ce-am făcut?

------------ ‘Bfestemufjrumuseţu -------------
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„Nu te bizui numai pe deghizarea ta pentru a-1 scârbi, fetiţo! 
Fii tu însăţi!"

Sfatul greu de descifrat al tatălui ei îi reveni neinvitat în min
te. O speranţă sălbatică îi înflori în inimă. Dacă îl putea dezgusta 
pe Austyn cu firea ei arţăgoasă, oare nu ar fi putut să îi intre în 
graţii cu dulceaţa purtării ei? Atunci, pentru prima dată în viaţa 
ei, ar fi fost sigură că o iubea cineva şi pentru altceva decât pentru 
frumuseţea înfăţişării.

Şi, odată ce ar fi intrat în graţiile soţului ei, ar fi fost liberă să-i 
mărturisească şiretlicul neînsemnat. Năucit de promisiunea fru
museţii ei, el ar strânge-o în braţe şi şi-ar pecetlui jurământul de 
devotament etern cu un sărut foarte tandru.

Holly oftă, încântată de închipuirea minunată. Avu nevoie de 
câteva momente pentru a-şi reveni din visare şi a vedea străluci
rea stacojie a tunicii. Când se întâmplă acest lucru, sări în picioa
re, scuturând cu forţă veşmântul. Dacă voia să fie cea mai dulce, 
cea mai grijulie nevastă cu care fusese vreodată binecuvântat un 
Gavenmore, avea mult de lucru.

îşi îndesă un pumn de perişor în gură înainte de a da uşa de 
perete.

-Elspeth! strigă ea, mestecând sârguincioasă. Elspeth, adu-mi 
trusa de cusut chiar în clipa asta!

---------- - Tteresa ‘Medeiros -----------

CapitoCuC 14

Austyn îşi luă privirea de la scările care coborau spre sala cea 
mare numai cât să-şi mute tura pe toată lungimea tablei sculpta
te, pentru a-şi proteja regina.

-Ha! Şah mat! se umflă în pene tatăl lui, strângând în pumn 
regele nenorocos al lui Austyn. De câte ori te-am avertizat, fiu
le, să nu-ţi laşi suveranul neprotejat cât timp umbli după fustele 
vreunei femei? Poate că pare delicată, dar netrebnica trădătoare 
îşi poate purta singură de grijă.
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Aproape că meritase să îi permită părintelui său să câştige 
pentru a-i savura bucuria, însă Austyn nu avea dispoziţia necesa
ră pentru a îndura una dintre predicile aiuritoare ale tatălui său 
despre năpastele sexului frumos. Şi ştia că numai un alt subiect 
era destul de atractiv cât să-l împiedice pe acesta să se mai cufun
de într-o tăcere apăsătoare.

Austyn se sprijini pe spătarul băncii, întinzându-şi picioa
rele lungi.

-Oricum m-ai fi învins, tată. Strategia regelui tău a fost cu 
mult mai bună decât a regelui meu.

Numai de atâta avusese Austyn nevoie pentru a-i distrage 
atenţia. Rhys de Gavenmore se lansă într-o înşiruire febrilă a 
victoriilor iubiţilor lui regi galezi -  Llewelyn ap Gruffydd, Llewe
lyn cel Mare, chiar şi atotputernicul Arthur, un războinic atât de 
lunecos, încât nici unul dintre ei nu ştia cu adevărat dacă fuse
se aievea sau doar o fantomă nobilă, plăsmuită pentru visurile 
de glorie. Mai departe, tatăl lui continuă să o blesteme pe javra 
engleză de Edward.

Nu avea importanţă pe care Edward anume. în imaginaţia su
cită a tatălui său, cel dintâi Edward încă se mai afla la domnie. 
Acel Edward a cărui vizită la acea fortăreaţă, în toamna lui 1304, 
îi adusese pe ei toţi la ruină. Acel Edward care murise la numai 
trei ani după ce îi deposedase de titlul de conţi, de vasali şi de 
toate celelalte posesiuni ale neamului Gavenmore, nelăsându-le 
nimic altceva decât o ruină care se prăbuşea sub ochii lor, pe un 
promontoriu sterp ce străjuia râul Wye, şi ecoul stins al râsului 
unei femei.

Austyn îşi stăvili în minte fără milă sporovăială tatălui său, 
un truc pe care fusese nevoit să îl înveţe cu mult timp în urmă 
pentru a-şi păstra propria judecată capricioasă. Devenea din ce 
în ce mai nervos cu fiecare clipă ce trecea. Se uita urât la scări, 
nedorindu-şi nimic altceva decât să îşi întrezărească micuţa mi
reasă umilă. Dacă alegea să nu li se alăture la masa de seară, 
trebuia să presupună că darurile lui nu reuşiseră să îi aline sen
timentele rănite.

Carey stătea sprijinit cu spatele de vatra circulară din mijlocul 
sălii, zdrăngănind alene strunele unei lăute. Fratele Nathanael

---------- — (estemu( frumuseţii-----------

133



se ghemuise în colţ şi se apucase să spargă nuci într-un blid de 
lemn. O îndeletnicire stranie la un preot, îşi spuse Austyn, intri
gat de umbra de ranchiună din jurul gurii omului. Zgomotul ne
încetat de trosc-trosc începea să zdruncine nervii foarte întinşi 
ai lui Austyn chiar mai mult decât bâzâitul tatălui său ori decât 
zdrăngăneala nearmonioasă a lui Carey.

începu să bată darabana în masă, ridicând un foarte subţire 
fuior de praf. Fiind crescută în splendoarea de la castelul Tewks
bury, se temea că Holly ar fi putut găsi fortăreaţa străveche puţin 
mai bună decât o cocioabă.

Trosc-trosc!
Un strat rânced de rogojini acoperea dalele de piatră. Un văl 

de fum de la torţele înfipte în pereţi plutea pe deasupra sălii, prea 
gros pentru a fi tras de gura de aerisire circulară tăiată în plafonul 
boltit de deasupra vetrei.

Trosc-trosc!
Austyn îşi mişcă mâinile, temându-se că, dacă o singură nucă 

decojită mai zornăia în castronul ăla, avea să se ducă şi să-i spargă 
capul preotului.

Fratele Nathanael fu cruţat de la acea soartă tragică de apa
riţia stăpânei sale pe scări. Austyn se ridică fără ca măcar să-şi 
dea seama. Tirada furioasă a tatălui său se stinse într-o mormă- 
ială agitată.

Lady Holly coborî treptele cu o graţie regală, legănându-şi şol
durile late, trăsăturile fiindu-i ascunse de o cascadă de mătase 
străvezie. Trena rochiei i se revărsa în valuri pe urme, salvată de 
urmele de murdărie de pe scara de piatră de către mâinile cre
dincioase ale doicii sale. Paşii ei măsuraţi nu o trădară până când 
aprecie greşit ultima treaptă şi rămase cu piciorul delicat suspen
dat în aer.

Austyn se repezi să o prindă înainte de a se rostogoli până jos, 
încruntându-se când înţelese că vălul trebuia să facă vederea difi
cilă, dacă nu imposibilă, în lumina slabă. O prinse de coatele goa
le, prin mânecile despicate, minunându-se de cât de mătăsoase 
se simţeau. Indiferent de câte chipuri frumoase văzuse, încă nu 
întâlnise o femeie cu coate atât de plăcute la atingere.

- Seara bună, milady! Vom cina împreună?
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Un zâmbet îi încălzi vocea.
-  Dacă aceasta este dorinţa ta, milord.
Se întoarse cu spatele la masă, obligându-1 pe Austyn să o 

apuce de umeri şi să o îndrepte cu blândeţe în direcţia potrivită. 
Acesta se împotrivi unui imbold ridicol de a-i ridica vălul şi de a 
privi pe furiş la ceafa ei pufoasă. Când se apropiară de masă, ta
tăl lui se retrase şi se ghemui lângă o tapiserie ştearsă, strângând 
încă în pumn regele pe care i-1 capturase.

Holly îl salută pe Carey, înclinând din cap, în timp ce se lăsa să 
alunece pe bancă.

-Seara bună, Winifred! Sper că mâncarea nu s-a răcit din 
cauza întârzierii mele.

Carey deschise gura, dar, din fericire, Winifred intră zorită în 
sală chiar în acel moment, ducând o tavă cu tipsii. Bolurile făcute 
din pâine neagră, arsă, erau umplute cu porţii aburinde de tocană 
de oaie cu praz.

-Preferata stăpânului, milady, spuse ea, trântind o tipsie pe 
masă, între Austyn şi Holly. Sper să îţi placă!

-Sunt sigură că îmi va plăcea, Winnie, răspunse Holly uşor. 
Mă mulţumesc cu foarte puţin. Sper să consideri pregătitul mesei 
cea mai puţin împovărătoare dintre îndatoririle tale.

Austyn se holbă la soţia sa cu o vădită neîncredere, în timp ce 
toţi ceilalţi se adunară în capătul opus al mesei lungi. Deunăzi, fu
sese imposibil de mulţumit. începea să regrete că îi dăruise vălul, 
îi era dor să ghicească dispoziţia în care se afla Holly după felul 
tiranic în care îşi ridica nasul. îi era dor să observe primele scântei 
de foc violet din acei ochi extraordinari. Când degetele ei nesigure 
prinseră cupa cu sare, ducându-i-o la buze pentru o înghiţitură, el 
îi ridică vălul de pe faţă, mârâind în barbă.

Ea schimbă cupa cu sare cu un pocal, cu ochii măriţi de 
uimire.

-Straiele mele nu îţi sunt pe plac, sir? Nu am vrut decât să îţi 
onorez generozitatea.

Austyn tresări, aproape lăcrimând. Hotărât lucru, respiraţia ei 
mirosea a perişor, rafala înţepătoare de mentă acoperind până şi 
aroma pătrunzătoare a prazului. Fu uimit să îşi dea seama că pre
fera parfumul dulce, uşor floral, al respiraţiei ei obişnuite.
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-  Ba da, îmi sunt pe plac, minţi el. Vălul acela a fost al bu
nicii mele.

Ei îi scăpă un chicot provocator.
-  Sper din tot sufletul că i-aţi cerut încuviinţarea înainte de a-1 

împrumuta. Aş prefera să nu mi se strecoare în cameră la miezul 
nopţii, jelind şi deplângându-şi pierderea.

Buzele lui Austyn se curbară, însă el se încruntă pentru a se 
abţine să zâmbească. Nici o femeie nu mai îndrăznise vreodată să 
ia în râs fantomele familiei.

Dar nici o altă femeie nu mai îndrăznise nici să împartă tipsia 
cu el fără să fi fost invitată, să îi îmblânzească firea cu o pălăvră
geală veselă despre farmecele străvechi ale fortăreţei Gavenmore, 
să îi ofere din vârfurile degetelor bucăţi fragede de carne de oaie. 
Foarte ciudat, mâinile lui Holly, cu palmele bătătorite de la frâie şi 
cu unghiile roase din carne, îl stârneau cel mai mult. Se agitau în 
jurul lui ca nişte păsărele fragile, ispitindu-1 cu graţia lor, ademe- 
nindu-1 cu dorinţa lor nerostită de a-i face pe plac.

Mâini care îşi încetară dansul când umbra fratelui Nathanael 
căzu asupra lor.

-Te-am căutat mai devreme, copila mea, dar Elspeth mi-a spus 
că dormeai.

-Atunci, asta făceam. Holly îi aruncă o privire de neînţeles 
preotului, înainte de a-i dărui lui Austyn un zâmbet amuzat. îmi 
spune „copilă“, uitând că este cu numai câţiva ani mai în vârstă 
decât mine.

Fratele Nathanael roşi, aşa cum ar fi păţit şi Austyn în urma bat
jocurii ei însufleţite. Arătă spre blidul pe care îl ţinea la subraţ.

-Mi-am petrecut dimineaţa cutreierând prin pădure după 
nuci, milady. Preferatele tale.

-Nu, mulţumesc, frate, răspunse ea pe un ton mieros. Se pare 
că nu mai am poftă de ele.

Preotul lăsă blidul pe masă, unghiile lui pătate de nuci fiind 
mai rupte decât ale lui Holly.

-Ţi-ar prinde foarte bine să te înfrupţi din acestea. Nu am mai 
văzut niciodată un miez atât de fraged, de zemos.

Se întinse pentru a-i îndesa o nucă în mână.
Braţul lui Austyn ţâşni înainte, trântind blidul pe podea.

- — -------- Ttresa ‘Medeiros - -----------------
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-  Nu le vrea, la naiba! Eşti surd?
Pe când ecoul ţipătului său se stingea, Austyn simţi greutatea 

privirilor speriate care îl aţinteau. Tatăl lui se lipise de tapiserie ca 
şi când s-ar fi putut pierde printre firele ei. Mai acuzatoare decât 
sperietura era îngrijorarea făţişă ce se citea pe chipul lui Emrys, 
al lui Winifred şi al lui Carey. O îngrijorare nu pentru propria bu
năstare, aşa cum ar fi trebuit, ci pentru a lui.

-  Iertaţi-mă, sir! Nu ar fi trebuit să vă tulbur.
Preotul se retrase cu o plecăciune rigidă, strivind bucăţi de 

nuci sub tălpile încălţate cu sandale. Holly era singura care părea 
mai degrabă amuzată decât jignită de răbufnirea lui Austyn.

-  Nu-1 lua în seamă pe Nathanael. Se simte ofensat numai pen- 
t ru că i-a fost refuzat privilegiul de a-mi asculta rugile astăzi.

Austyn îşi potoli tremurul mâinilor, strângându-le pe pocal, 
la fel de înmărmurit ca toţi ceilalţi de izbucnirea lui neaşteptată 
de mânie.

-Ş i pentru ce te-ai fi rugat, milady? Pentru un soţ mai 
rezonabil?

Ea îi atinse obrazul cu dosul degetelor, liniştindu-1 cu tandre
ţea ei.

- Păi, m-aş fi rugat pentru dumneata, sir.
El privi în ochii ei, strălucirea lor de nepătruns fiind acum lip

sită de orice urmă de batjocură, şi se întrebă dacă ea ştia cât de 
profetice s-ar fi putut dovedi vorbele ei. Ea ar fi putut să fie ultima 
şansă de izbăvire a nobilului nume de Gavenmore. Ultima iluzie 
de salvare a propriului său suflet chinuit.

-  Frumoasă domniţă!
La început, Austyn se temu că hârâitul aspru ieşise de pe buze

le lui. Insă îşi ridică privirea şi descoperi că tatăl lui se strecurase 
afară din ascunzătoare pentru a o bate sfios pe Holly pe umăr.

-Frumoasă domniţă, repetă bătrânul, trecându-şi degetele 
încovoiate peste mătasea vălului ei.

-Vai mie, mulţumesc, tată! Holly îi zâmbi peste umăr înainte 
de a-i şopti lui Austyn: Ar trebui să aibă grijă pe scări. Bietul de el, 
cred că îi slăbeşte vederea!
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De această dată Austyn nu mai izbuti să îşi reţină zâmbetul. 
Poate că tatăl lui, la fel ca el, nu era nedumerit din cauza frumuse
ţii miresei lui, ci din cauza lipsei complete a acesteia.

Holly se ridică, făcându-i lui Elspeth un semn de nepătruns. 
Doica se apropie şi îi oferi lui Austyn un veşmânt împăturit.

-Dacă strădaniile mele te mulţumesc, bărbate, spuse Holly, 
cu mâinile împreunate modest peste burta rotofeie, poate că de 
mâine îmi voi putea asuma mai multe dintre îndatoririle mele 
de soţie.

Austyn o urmări urcând scările, dorindu-şi să îşi fi putut ţine 
mintea lascivă departe de singura îndatorire de soţie în pri
vinţa căreia o asigurase că nu se va aştepta să şi-o îndeplinească. 
De-abia observă când tatăl lui o luă în vârful degetelor pe urmele 
ei, topindu-se în umbra lui Elspeth.

-  Hai să vedem cum s-a descurcat cu lucrul de mână, omule, 
zise Carey, el şi părinţii lui înghesuindu-se nerăbdători în jurul lui 
Austyn. Ce ţi-am spus eu? Dă-i unei femei ocazia să se agite pen
tru tine, şi o să-ţi toarcă foarte curând în poală, ca o pisicuţă.

Mama lui Carey îl lovi cu o lingură de lemn.
-Ce ştii tu despre femei? Nu văd nici o domniţă frecându-se 

de gleznele tale.
Pentru a-1 scuti pe scutierul lui de o mai mare ruşine, Austyn 

ridică veşmântul. Tunica i se despături în faţă ca un aspru stin
dard stacojiu.

Pe măsură ce Carey cerceta cusătura, zâmbetul triumfător i se 
transformă într-o încruntătură stânjenită.

-Nu înţeleg. Nu a cârpit-o deloc. Pe legea mea, pot să-mi vâr 
pumnul prin sfâşietură!

Ceea ce şi făcu, pentru a-şi demonstra spusele. Tunica începu 
să tremure, apoi să scoată nişte sughiţuri răguşite. în timp ce toţi 
schimbau priviri temătoare, Austyn întoarse veşmântul cu spate
le, pentru ca şi ei să îl vadă.

Ţesută pe umerii laţi ai veşmântului, cu împunsături delicate 
care presupuneau o mare măiestrie şi o şi mai mare răbdare, se 
afla o bordură complicată de iederă verde şi strălucitoare.

Austyn chicoti pe înfundate, în timp ce îşi ştergea ochii 
înlăcrimaţi.
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-Niciodată nu mi-a trecut prin cap că priceperea la lucrul cu 
acul poate însemna şi aşa ceva! Dumnezeule, dacă aş fi ştiut că 
să ai o nevastă poate să fie atât de al naibii de amuzant, mi-aş fi 
căutat una mai demult!

Strângând veşmântul la piept, îşi lăsă capul pe spate şi izbucni 
în hohote de râs.

Ceilalţi poate că i s-ar fi alăturat dacă nu ar fi fost reduşi la 
tăcere de un şoc şi mai puternic decât acela pe care îl suferiseră 
când fuseseră martori la momentul în care Austyn dăduse frâu 
liber acelui temperament infam al neamului Gavenmore, pe care 
şi-l ţinea atât de bine sub control. Mai văzuseră rare răbufniri de 
mânie înainte, însă de douăzeci de ani lungi nu mai auziseră mu
zica tumultuoasă a voioşiei stăpânului lor.

Din acea zi, rar putea fi văzut Sir Austyn purtând o altă tunică 
în afară de cea stacojie, cu delicata înlănţuire de iederă cusută cu 
atâta îndrăzneală pe umeri. Spre necazul lui Winnie, refuzase să 
îi permită să peticească locul sfâşiat, preferând să lase la vedere 
cămaşa de dedesubt decât să rişte să îşi jignească nevasta.

Lauda lui exagerată pentru lucrul de mână al lui Holly fu 
atât de convingătoare, încât, într-o săptămână, cea mai mare 
parte a tunicilor lui, a cămăşilor, până şi a ciorapilor căpătară 
înlănţuiri frivole de margarete, buchete imense de flori şi flutu
raşi roz care zburau de la poale la manşete. Până la urmă, sfâr
şi prin a-1 implora pe Carey să ascundă veşmintele pe care le 
purta în luptă, temându-se că harnica lui soţie ar fi putut broda 
o pajişte de nalbe pe pieptarul căptuşit al acestora, în timp ce 
el dormea.

Confruntându-se cu provocarea intimidantă de a deveni stă
pâna castelului soţului ei, Holly ajunse la concluzia umilitoare că 
fusese pregătită să devină mireasă, nu soţie. Putea cânta un pasaj
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dificil din Sumer is Icumen In1 pe tonul potrivit şi putea dansa 
într-o horă vioaie fără să se împiedice, dar era neajutorată când 
venea vorba despre dificila sarcină de a coace o pâine în vatra din 
bucătărie. Budincile ei flambate erau un dezastru. Miedul ei era 
oţetit. Smântână ei era acră.

Winifred ajunsese să ţină o găleată cu apă de fântână lângă 
vatră, pentru a stinge flăcările iscate zilnic de eforturile ei. Emrys 
mergea în urma ei prin grădină, scoţând din pământ răsadurile 
de cucută sau umbra-nopţii pe care ea le planta nepotrivit printre 
rândurile îngrijite de salvie şi cimbru.

în loc să o dojenească pentru nepriceperea ei, Austyn îi trata 
toate dezastrele gospodăreşti cu un interes profund şi cu o ciupi
tură drăgăstoasă pe nas.

După ce cufundase câţiva pantaloni de-ai soţului ei într-un 
ciubăr cu apă fierbinte, strâmtorându-i până ajunseseră să pară 
nişte maţe pentru făcut cârnaţi, îşi câştigase un hohot de râs 
cutremurător din partea lui Carey când îi spusese despre ispravă 
cu un oftat încărcat de regret.

-  Stăpânul nostru trebuie să fie cu adevărat un sfânt! Nu are 
puterea să spună vorbe grele, nu-i aşa?

în cele din urmă, Winifred, disperată să obţină un răgaz, puse 
în mâinile dornice ale lui Holly o găleată de lemn şi o grămadă de 
cârpe. încântată că găsise ceva la care putea să se descurce minu
nat, Holly îşi dedică acele prime zile aurii de vară aducerii fortăre- 
ţei Gavenmore la grandoarea sa de odinioară. Lustrui suporturile 
de torţe din alamă până când străluciră, curăţă pânzele de păian
jen din toate colţurile şi spălă dalele de piatră.

Avu nevoie de două săptămâni întregi ca să-şi adune curajul 
pentru a se apuca de coridorul umbrit de la poalele scărilor ce 
duceau în turnul bântuit. Sarcina i se uşură considerabil după 
ce înlătură obloanele putrezite care păstraseră întunecimea timp 
de aproape cincizeci de ani, scăldând coridorul în razele soa
relui şi îndulcind aerul închis cu răsuflarea verii. îşi croi drum,

1 Sau Summer Canon (Canonul de vară) este un rondel englezesc medieval, de pe 
la mijlocul secolului al XIII-lea. Traducerea aproximativă a titlului este „Vara 
a sosit", (n.tr.)
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fluturând din mâini, printr-un vârtej de fire de praf, apoi înge- 
nunche pentru a freca podeaua din scânduri, gândindu-se cum 
ar mai fi chicotit tatăl ei dacă şi-ar fi putut vedea „îngelaşul" în 
acel moment.

Zilele nu îi mai erau pline cu amuzamente superficiale şi plic
tiseală ocazională, ci cu muncă asiduă şi rezultate satisfăcătoare, 
în loc să se zvârcolească noaptea în patul ei, fără a-şi găsi locul, 
chinuită de un dor fără nume, adormea profund, visând la ziua 
în care avea să-şi convingă soţul să îi ofere inima lui. Nu se mai 
simţea ca un canar închis într-o colivie aurită, ci asemenea unui 
culic1 graţios, care zbura în înaltul cerului, deasupra râului Wye, la 
apus, liber să-şi îndeplinească visurile.

Austyn îşi îmblânzea purtarea faţă de ea, la fel de încet, dar 
sigur cum negrul pământ galez se îmblânzea sub soarele ve
rii. Zâmbetele lui copilăreşti deveniseră mai dese, tăcerile lui -  
mai puţin apăsătoare. Şi, ceea ce i se părea mai promiţător, nu 
îl mai văzuse strecurându-şi mâna în tunică pentru a atinge 
acea amuletă înşelătoare de la doamna lui iubită de aproape
0 săptămână.

Să farmece un bărbat fără să îşi învârtească o şuviţă ondulată 
pe o unghie liliachie sau să îşi bosumfle buzele înroşite într-un 
fel ispititor se dovedise o provocare şi mai mare decât să mode
leze lumânări din ceară de albine care să nu se înmoaie la prima 
sărutare a focului. Cu toate acestea, Holly acceptase provocarea, 
bucurându-se de fiecare mică victorie -  de fiecare apariţie fugară 
a gropiţei care îmblânzea unghiul neînduplecat al bărbiei soţului 
ei -  ca de o vestitoare a unui triumf mai durabil.

Se lăsă pe spate, aşezându-se pe călcâie, pentru a-şi şterge o 
picătură de sudoare de pe frunte. Eforturile depuse o încălziseră, 
făcând-o să simtă şi mai puternic înţepătura îngheţată din cea
fă. Se întoarse pentru a privi gura căscată a scărilor care urcau în 
turn. Nici măcar razele de soare nu puteau îndepărta duhoarea de 
descurajare care părea să se rostogolească pe treptele înguste ca 
un izvor de lacrimi.

1 Specie de păsări de baltă, cu ciocul lung şi curbat, de mărimea unui fazan, de 
culoare cenuşiu-maronie, cu pete negre pe cap, gât, piept şi aripi (n.tr.)
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Holly se ridică, repetându-şi cu asprime că neliniştea ei nu era 
decât o toană copilărească. Deja izgonise una dintre stafiile legen
dare de la Caer Gavenmore, dovedind că zgomotul straniu de pe 
coridorul sudic nu era nimic mai mult decât zornăitul supărător 
al unui candelabru din fier, meşteşugit astfel încât să fie cobo
rât şi ridicat pe lanţuri pentru a uşura aprinderea lumânărilor. 
Se strecură spre scări, refuzând să cadă pradă unei senzaţii cres
cânde de agitaţie.

Punându-şi uşor piciorul pe prima treaptă, se uită în sus, în 
umbre, ştiind că o uşă trebuia să fie ascunsă chiar după curba 
zidului. Simţi fiori pe şira spinării când un hârşâit vag îi ajunse la 
urechi -  ca zgomotul disperat al unor unghii care zgâriau lemnul.

-Şoareci, bombăni ea.
Urcă încă o treaptă, dând la o parte un văl din pânze de păian

jen. O pală de aer stătut, la fel de uşoară ca oftatul unei femei, îi 
lovi obrazul, făcând-o să tresară.

-Nu-i decât un curent rătăcit, hotărî ea, strângând din dinţi 
pentru a-i opri din clănţănit.

Când piciorul i se opri pe cea de-a treia treaptă, notele joase 
ale unui cântec de jale o învăluiră, ridicându-se într-un bocet atât 
de sfâşietor, încât inima sensibilă a lui Holly se rupse în două. 
Acoperindu-şi urechile cu palmele pentru a-i alunga avertismen
tul jalnic despre promisiuni încălcate şi speranţe spulberate, o 
rupse la fugă, lovind găleata în trecere.

Austyn se afla în solar1, uitându-se cu atenţie la un pergament 
desfăşurat, îngălbenit de vreme şi de neglijenţă, când Holly trecu 
în goană pe lângă uşă, cu chipul atât de palid, încât ar fi putut fi 
una dintre fantomele Gavenmore. Se ridică de pe scaun, apoi se 
forţă să se aşeze la loc.

Devenea la fel de zănatic precum tatăl lui, constată el, ten
tat să îşi urmărească tânăra mireasă ca unul dintre copoii lui 
atras de o pulpă de berbec. Se încruntă la planurile mucegăite 
privind completarea unui zid exterior de apărare. Exuberanţa

1 încăpere specifică multor conace medievale din Anglia şi Franţa, situată, în 
general, la etaj şi concepută ca o cameră de relaxare pentru familie. Cunoscută 
şi sub denumirea de „sala cea mare", (n.tr.)
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descătuşată a miresei lui îl molipsise probabil şi pe el. Nici o 
piatră nu mai fusese ridicată pentru terminarea construcţiei la 
Caer Gavenmore din acea toamnă rece, ploioasă, a anului 1304, 
şi iată-1 stând acolo, îndrăznind să viseze la castele înălţate prin
tre nori.

Privirea lui neliniştită se îndreptă spre uşă. Poate ar fi fost bine 
să o urmeze pe Holly şi să vadă ce prostii punea la cale astăzi. 
Nu mai departe de dimineaţa trecută se uita peste conturi îm
preună cu Emrys, când un zgomot ascuţit, de parcă toţi demonii 
creştinătăţii s-ar fi năpustit asupra lor, îi gonise înspre coridorul 
sudic. Ajunseseră acolo şi o găsiseră pe Holly ridicându-se şi cobo
rând pe un candelabru ruginit, ţipând de plăcere la fiecare urcare 
ameţitoare spre căpriori.

Austyn o trăsese jos în clipa în care ajunsese la nivelul lui, stră- 
duindu-se să îşi liniştească inima care i se urcase în gât, pentru a-i 
ţine o predică severă despre pericolele unui asemenea comporta
ment nesăbuit. Cu nasul înălţat într-un unghi care nu vădea nici 
un strop de căinţă, ea jurase să aibă mai multă grijă, înainte de 
a-i oferi sugestia blândă cum că era posibil să nu fi fost nevoită să 
exorcizeze stafia miresei stră-stră-străbunicului său dacă răută
ciosul bătrân netrebnic nu ar fi ars-o pe rug.

Infăşurând la loc pergamentul, Austyn se ridică. Nu era el 
bărbatul care să facă lucruri pe ascuns, însă nu era ca şi cum ar 
fi urmărit-o pe Holly numai pentru a-i observa obiceiul ferme
cător pe care îl avea de a-şi scoate limba mică şi roz printre dinţi 
când se concentra asupra vreunei îndeletniciri anevoioase. Sau 
pentru a se minuna de luciul slab pe care soarele dimineţii îl adu
cea în părul ei cenuşiu, la fel de strălucitor şi de iute trecător ca 
aripa unui corb.

Dacă îi venise ideea de a coborî cu găleata în fântâna castelu
lui? Sau de a se cuibări în coşul catapultei pentru a trage un pui 
de somn? Asigurându-se din nou că grija unui soţ pentru starea 
de bine a soţiei lui nu prea putea fi catalogată drept tras cu ochiul, 
Austyn ieşi din solar, privind în ambele direcţii înainte de a o lua 
pe urmele paşilor grăbiţi ai lui Holly.

*
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O nevoie instinctivă de adăpost o conduse pe Holly la capela 
castelului. Căzu în genunchi în faţa altarului prăfuit şi îşi împre
ună mâinile tremurătoare, înălţând o rugă fără cuvinte pentru 
sufletul neliniştit al bunicii lui Austyn. Din câte se părea, căderea 
sărmanei femei de la fereastra turnului de nord nu îi readusese 
libertatea pe care soţul ei răzbunător i-o refuzase. Holly tresări 
puternic când o mână i se lăsă pe umăr.

-Te rogi pentru sufletul soţului tău păgân, copila mea?
-Doamne, Dumnezeule, Nate, îl mustră ea, ridicându-se pe 

brânci pentru a-1 înfrunta pe preotul ascuns în spatele ei. M-ai 
speriat ca dracu’! Ce faci aici?

Nu fu nevoie decât ca el să îşi dea ochii peste cap cu înverşuna
re pentru ca ea să îşi dea seama de idioţenia întrebării.

-Ar fi trebuit să ştiu că nu ai venit să mă cauţi pe mine. Vai 
mie, am ajuns să cred că m-ai tot evitat!

Posibilitatea ei de retragere fiind blocată de trupul lui slab, de
şirat, lui Holly nu îi mai rămase decât să îşi încline capul pentru 
a-i evita ochii.

-Te rog să nu îmi ţii o predică! Nu am nevoie de mai multă 
vină care să îmi împovăreze sufletul.

-Am văzut prea puţine dovezi care să îmi arate o conştiinţă 
chinuită de remuşcări, în ultimele două săptămâni. Dimpotrivă, 
purtarea ta a fost destul de... neruşinată.

Holly îşi înălţă capul, neputând să îşi ascundă durerea la ne
dreptatea acuzei. Replica ei se stinse însă când razele de soare 
care pătrundeau prin ferestre îi dezvăluiră condiţia lui precară. 
Roba îi era boţită, părul din jurul creştetului pleşuv îi era ciufulit. 
Umbre adânci îi apăruseră sub ochii întunecaţi.

Se întinse instinctiv spre braţul preotului, necăjindu-se iarăşi 
din cauza unghiurilor ascuţite pe care le făceau oasele lui pe sub 
lâna subţire.

-Ai fost bolnav, Nathanael? Arăţi groaznic!
-Ah, dar tu nu, nu-i aşa, copilă? Zâmbetul lui binevoitor îi 

dădu fiori. Genele îţi cresc. Părul începe să ţi se onduleze. Până 
şi dinţii îţi strălucesc mai mult cu fiecare zâmbet nătâng pe 
care i-1 dăruieşti domnului tău. Privirea i se îndreptă spre piepta
rul ei, zăbovind acolo numai atât cât să îi facă faţa să fie cuprinsă
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de dogoare. Va fi numai o chestiune de timp, bănuiesc, până când 
delicaţii tăi sâni tineri vor începe să îmbobocească.

Holly îşi retrase mâna.
-Nu fi ridicol! Noile mele îndatoriri mi-au acaparat atenţia. 

Nu am mai avut timp să îmi înnegresc dinţii sau să îmi tai genele, 
sau... sau...

-  Nu voi tolera o mărturie mincinoasă! tună Nathanael. Aşa 
că încetează să mai minţi, înainte de a trebui să te căieşti pen
tru mai multe păcate decât dorinţa ta desfrânată pentru un 
galez păgân!

Primul imbold al lui Holly, de a da înapoi în faţa atacului său, 
fu înlocuit de o pornire mai puternică de a-1 pedepsi, de a-1 răni la 
fel cum o rănea el pe ea.

- Ce ştii tu despre dorinţă, frate? Sau despre dragoste, că tot 
veni vorba? Despre devotamentul gingaş care o poate lega pe o 
femeie de un bărbat? Pe o soţie de soţul ei?

Holly nu avusese niciodată intenţia de a dezvălui atât de mul
te, însă adevărul ieşi la iveală ca o lacrimă de nestăvilit, lăsându-i 
inima descoperită şi deschisă.

-Ah, este mai rău decât credeam! îţi închipui că îl iubeşti pe 
mojic, când, de fapt, nu îţi doreşti decât să îi simţi mâinile la
come pe pielea ta dezgolită. Să te predai nevolniciilor poftei 
lui animalice!

Mâna lui Holly ţâşni fără veste, ştergând rânjetul de pe faţa lui 
Nathanael cu o singură palmă. Culoarea dispăru din obrajii lui, 
lăsând în urmă numai semnul făcut de degetele ei. Ochii i se în
negurară de o durere uimită. Mâinile îi căzură moi pe lângă corp. 
Fărâmele căzute ale armurii lui pioase îl făcură să pară nu numai 
vulnerabil, ci şi teribil de tânăr.

-Of, Nathanael, şopti Holly, cuprinsă de milă şi de remuşcări. 
Ridică o mână spre obrazul lui, ca şi când mângâierea degetelor ei 
ar fi putut şterge cumva răul pe care îl făcuseră. Te rog, iartă-mă! 
îmi pare atât de rău!

Nici unul dintre ei nu îl observă pe bărbatul care se strecu
ră din spatele capelei asemenea unui înger alungat din faţa 
Domnului.
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Austyn călări.
Tunetul dojenii unui bărbat. Cuvinte cumplite, pătimaşe, ros

tite pe un ton prea jos pentru ca urechile lui să le fi putut auzi. 
Răspunsul unei femei, rugămintea ei de neînţeles, dar încărcată 
de o convingere înfocată. Zgomotul de neconfundat al unei palme 
lovind pielea unui om.

Se grăbise atunci să înainteze, pregătit să se lupte de dragul 
doamnei lui, numai pentru a o descoperi pe Holly, pe Holly a lui, 
cu palma lipită blând de obrazul unui bărbat. Pe Holly a lui, cerân- 
du-i frumos iertare unui bărbat. Un bărbat aflat în slujba Domnu
lui, însă mai întâi şi pentru totdeauna, un bărbat.

Un văl întunecat îi căzuse peste ochi.
Şi se aruncase pe spatele calului său, fără şa, şi călărise.
Austyn călări până când urletul tăcut de furie prins în plă

mânii lui îi coborî în pantalonii jerpeliţi. Călări până când pum
nii i se descleştară din imboldul lor primitiv de a face rău. Până 
când cedară în faţa tentaţiei seducătoare de a zdrobi, de a dărâ
ma şi de a distruge cu totul zidul de judecată pe care se strădu
ise o viaţă întreagă să îl înalţe, aşezând pietrele grele una peste 
alta. Un zid atât de gros şi de înalt, încât era deja terminat când 
îşi dăduse seama, prea târziu, că se închisese şi pe el însuşi în 
spatele lui.

Călări până când nu mai putu face nimic altceva decât să alune
ce de pe armăsarul său înspumat şi să se prăbuşească în genunchi 
în iarba înaltă, rară, de pe malul râului.

Vântul care începuse să bată îi biciuia pletele, răsucindu-i-le în 
toate direcţiile, îi înţepa ochii care îl ardeau, cânta un refren jalnic 
peste bubuitul ce-i răsuna în urechi. Nişte nori cenuşii începuseră 
să se adune, venind dinspre vest, aducând cu ei mireasma vagă a 
mării care îi zămislise. Austyn îşi aminti cum stătea întins chiar 
pe acel mal pe când era numai un băieţel, cu capul sprijinit pe 
fustele mamei lui, în timp ce ea recita din memorie unul dintre
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poemele epice pe care el le adora. Poveşti despre bătălii. Poveşti 
despre curaj. Poveşti despre onoare.

îi dădea la o parte părul de pe frunte şi îi zâmbea, uitându-se 
în jos la el, cu ochii aprinşi de iubire.

- Cândva, fiule, vei deveni un asemenea bărbat. Un cavaler. Un 
erou. Mândria neamului Gavenmore.

Austyn se ghemui, copleşit de povara amintirii. Copleşit de 
veninul care îi otrăvea sufletul. Crezuse că Holly - amuzanta, mi
cuţa Holly cea umilă - avea să fie cea care să îl scape de el. Era 
nemaipomenit de ridicol să presupună că ea ar fi fost capabilă să 
aprindă până şi cea mai mică scânteie a geloziei bolnăvicioase care 
sfâşiase inimile a generaţii întregi de bărbaţi Gavenmore.

îşi duse o mână la inimă, simţind pe sub tunică forma amuletei 
câştigate de el atât de greu de la frumuseţea pe care o întâlnise în 
grădina din Tewksbury. Ei, da, aceea era o femeie care ar fi putut 
aprinde nebunia în inima unui bărbat! Aceea era o femeie pentru 
care ar fi meritat să îşi predea sufletul! însă, când închidea ochii 
pentru a-i recrea chipul din amintire, trăsăturile ei minunate se 
topeau, regrupându-se într-un zâmbet obraznic şi o pereche de 
ochi violeţi scânteind de inteligenţă. Cosiţa ei din şuviţe ondula
te dispărea, transformându-se în nişte smocuri ciufulite, care se 
unduiau ca un cuib de pui de şarpe, dar care, totuşi, se simţeau 
surprinzător de mătăsoase la atingere.

Austyn gemu. Ce avea să facă, pentru numele lui Dumnezeu? 
Să dea fuga înapoi la castel, să îl târască pe acel preot infam afară 
din capelă, ţinându-1 de glugă, şi să ceară să i se dea socoteală des
pre natura sfezii pătimaşe pe care o avusese bărbatul cu nevasta 
lui? Să o încolţească pe Holly şi să obţină de la ea, prin vicleşug, o 
mărturisire a unei purtări necuviincioase?

Se ridică, strângându-şi buzele într-o linie neînduplecată de 
hotărâre. Nu avea să îi dea acelei mârşave vrăjitoare de Rhiannon 
satisfacţia de a săvârşi vreuna din aceste fapte. Holly prăbuşise 
numai o singură piatră din zidul care îl împrejmuia, cu sentimen
tele ei stinghere şi cu încercările stângace de a-i face pe plac. Ar fi 
putut fi destul de uşor lipită la loc, cu mortarul indiferenţei. Şi ce 
bărbat ar fi îndrăznit să îl judece pentru că refuza să cântărească 
preţul teribil al acelei indiferenţe?

---- -------- rB(estemu(frumuseţii---- ------ -
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Când Austyn sări în spinarea calului şi îl mână înapoi spre 
castel, primele picături reci de ploaie îi scăldară chipul, ca şi cum 
mama lui l-ar fi botezat cu lacrimile ei.

Tunetul se dezlănţui deasupra munţilor întunecaţi, ca şi cum 
o pisică uriaşă s-ar fi pus pe tors. Un vânt rece pătrunse prin fe 
reastra boltită a solarului, purtând răpăitul uşor al ploii în balcon. 
Era a şaptea zi de ploaie, iar întunecimea şi umezeala începeau să 
întindă cam mult nervii lui Holly. începu să se plimbe încoace şi 
încolo prin cameră, sfârâitul sfidător al focului din vatră sporin- 
du-i neliniştea.

Carey se apucase să îşi ascută săgeţile, aşezat lângă fereas
tră, în timp ce Emrys, Winifred şi Elspeth jucau pe tăcute un joc 
de zaruri, în colţ. Doi copoi aurii moţăiau lângă foc. îşi ridicară 
capetele late pentru a-i arunca lui Holly o privire tristă când trecu 
pe lângă ei.

Se opri brusc, lângă masă, proptindu-se hotărâtă în palme pe 
suprafaţa proaspăt lustruită a acesteia.

-Sir, am acoperit podeaua din sala cea mare cu rogojini noi şi 
cu ierburi uscate -  floricele dulci mirositoare şi levănţică, busuioc 
şi cimbru, chiar şi puţintel perişor.

Răbufnirea ei nu îi aduse decât un mormăit îmbufnat din 
partea bărbatului aşezat de partea cealaltă a mesei. Un bărbat 
aproape îngropat într-un morman de jurnale şi suluri. Un băr
bat care de-abia îi vorbise o săptămână întreagă şi care îi suporta 
compania numai când nu avea cum să scape de ea.

Holly îşi stoarse creierii pentru a găsi mai multe sarcini duse la 
îndeplinire pe care să i le turuie:

-Am frecat rugina de pe toate cătuşele din temniţă.
-  Foarte sârguincios din partea ta, spuse el, refuzând să o răs

plătească fie şi cu o privire.
Vocea îi era la fel de rece şi de distantă ca scânteierea argintie 

a fulgerului ce brăzda cerul deasupra râului.
Elspeth ridică dintr-o sprânceană în semn de susţinere. 

Winifred şi Emrys nu îşi clintiră privirea de la zaruri. Carey se 
încruntă la spatele lui Austyn.

---------- - Teresa “Medeiros — —-------
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Holly se îndreptă, cu spatele rigid. Dacă nu îşi mai putea 
mulţumi soţul, poate că îl putea înfuria. Orice urmă de emoţie 
pe frumuseţea nepăsătoare a chipului său ar fi fost o schimbare 
l>ine-venită.

Îşi ridică mâna şi trase de o buclă mai lungă, mijindu-şi 
ochii într-un semn de mânie mocnită pe care numai Elspeth îl 
recunoscu.

-Am rugat-o pe Winifred să pregătească peşte marinat la cină.
Nimic. Nici măcar ameninţarea ţiparului marinat nu reuşi să 

ii smulgă acel zâmbet strâmb ori să îi facă buzele minunate 
să tresară de supărare. Buze care până mai deunăzi îi lăudaseră şi 
cel mai mic efort cu o revărsare de bunătate.

Holly îşi încrucişă mâinile la piept şi începu să bată cu piciorul 
in podea.

- Mă tem că, din greşeală, ţi-am condimentat terciul de ovăz 
cu cucută azi-dimineaţă. Ar trebui să cazi pradă chinurilor unei 
morţi convulsive până la lăsarea nopţii.

-  Ce drăguţ, bombăni el. Trântind coperta unui jurnal, se ri
dică dintr-o singură mişcare rapidă, adresându-i-se lui Carey: 
Mă duc pe câmpurile din nord, să văd cât va întârzia ploaia 
cositul. Mă voi întoarce până diseară.

Trecu pe lângă ea de parcă ar fi fost invizibilă, lăsând-o în faţa 
mesei cu mâna goală şi cu inima pustiită.

Carey se ridică de la fereastră.
- Milady, nu trebuie să pui la inimă bombănelile lui. Lorzii de 

Gavenmore au fost dintotdeauna dispuşi la stări sufleteşti înne
gurate. îşi împovărează inimile şi...

Holly ridică o mână pentru a-1 reduce la tăcere, străduindu-se 
să zâmbească tremurător.

- Mă tem că acesta trebuie să aibă mai întâi o inimă, ca să şi-o 
poată împovăra.

îngrozită că mila lui Carey i-ar fi făcut durerea şi frustrarea să 
se preschimbe în lacrimi, se întoarse şi o rupse la fugă din solar, 
fără ţintă.

Se plimbă prin castel ca un strigoi neliniştit, gândindu-se la 
cum avea să suporte următorii treizeci de ani de indiferenţă din

—  ............‘B Cestemuffrumuseţii — —----- —
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partea lui Austyn. Dacă ar fi tratat-o de la început cu acea nepăsa
re rece, i-ar fi lăsat cel puţin alinarea de a da vina pe înfăţişarea ei 
neplăcută sau pe purtarea ei urâtă. S-ar fi resemnat cu o căsătorie 
între doi străini, destinaţi să rămână astfel până ce moartea avea 
să-i despartă.

însă Austyn îi oferise o privelişte ademenitoare a ceva mai 
mult. A legendelor împărtăşite în faţa focului, după o zi de muncă 
obositoare, dar mulţumitoare. A unui zâmbet strâmb şi a unui 
hohot de râs sănătos, cu mult mai preţioase fiindcă erau dăruite 
atât de rar! A unei puternice mâini bărbăteşti care se întindea să 
îi ciufulească părul retezat, ca şi cum ar mai fi fost o cascadă de 
bucle dese. îi oferise toate astea, apoi i le luase pe neaşteptate, 
fără sâ îi dea nici măcar un indiciu al greşelii atât de grave pe care 
o înfăptuise pentru a-i ieşi din graţii.

Dacă ar fi ştiut ce păcat trebuia să mărturisească, poate şi-ar fi 
călcat pe mândrie şi l-ar fi căutat pe Nathanael. Preotul îi ceruse 
iertare pentru cearta lor, jurând că numai grija pentru sufletul ei 
îl împinsese să răbufnească, dar relaţia lor rămăsese încordată şi 
reţinută. El îşi petrecea majoritatea zilelor cufundat în volumele 
mucegăite ale istoriei neamului Gavenmore, pe care le descoperi
se într-o pivniţă a capelei.

Pe când trecu pe lângă o deschizătură pentru arcaşi, o rază de 
soare acoperită de ceaţă îi arătă că, în sfârşit, ploaia se oprise. 
Prea târziu, se părea, pentru a-i împrăştia negura din suflet. 
De fiecare dată când trecea de un colţ, încercările ei jalnice de a se 
dovedi o soţie demnă de Austyn îi râdeau în nas: stratul proaspăt 
de var care acoperea mortarul crăpat din pereţii calcaroşi, parfu
mul puternic al ierburilor pe care le strivea sub pantofi, găleţile 
cu maci roşii aşezate de-a lungul coridoarelor. îşi pusese ampren
ta veselă pe fiecare încăpere a fortăreţei, lăsând numai turnul de 
nord în voia pânzelor de păianjen şi a stafiilor.

Holly nu mai putea suporta. înşfăcă un şal de lână şi ieşi din 
castel, coborând o scară exterioară. Scăpând din curtea împrej
muită, ÎŞ> târşâi picioarele prin iarba udă din curtea interioară, 
fiind mai atentă la norii care umbreau soarele decât la paşii sfioşi 
care de-abia se auzeau în urma ei.

-Gwyneth!

'— ------ - “Ytresa ‘Medeiros  ---------- -
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Holly suspină cu tristeţe. Nu avea dispoziţia necesară ca să fie 
luată drept soţia altcuiva, moartă sau nu.

-Nu, tată Rhys, spuse ea, uitându-se înapoi, peste umăr, la el. 
Nu sunt Gwyneth. Sunt Holly. Nu reuşea să îşi alunge nota de jale 
din voce. Holly a lui Austyn.

El clătină din cap.
-Gwyneth, repetă cu o convingere de neclintit, arătând spre 

movila din spatele ei.
O adiere blândă îi mângâie ceafa. Briza îi făcu pielea de pe bra

ţe să i se înfioare în timp ce înainta spre monumentul de piatră, 
acoperit aproape în întregime cu o pătură de iederă şi buruieni.

Se opri la marginea mormântului negravat.
-Gwyneth? şopti ea, strângându-şi mai bine şalul în jurul 

umerilor.
Vântul purtă ecoul vocii baritonale a lui Austyn, tonul lui aspru 

fiind îmblânzit de o undă de dor. „îmi amintesc totul despre ea. 
Vocea ei. Zâmbetul ei. Felul în care îşi înălţa capul când cânta."

Gwyneth. Soţia lui Rhys. Iubita mamă a lui Austyn. Holly îşi 
înghiţi cu greu nodul care i se pusese în gât.

Aruncă o privire în urmă, spre fortăreaţă, încruntându-se de 
uimire. Putea înţelege de ce castelul fusese lăsat pradă neglijă
rii, fără o stăpână care să îl conducă, dar nu îşi putea închipui 
motivul dizgraţiei acelui mormânt neîngrijit. Cripta mamei ei era 
păstrată curată şi lustruită, luminată zi şi noapte de candele costi
sitoare din ceară de albine, împodobită cu buchete mari de narcise 
galbene şi strălucitoare în fiecare primăvară, cu ocazia comemo
rării morţii ei.

O rază de soare rătăcită îi lumină lui Holly chipul, încălzind-o 
pentru prima dată după multe zile. Poate că nu era prea târziu să-i 
intre în graţii soţului ei. Poate că încercase să îl impresioneze cu 
însărcinări gospodăreşti mărunte duse la bun sfârşit, când el nu 
avea nevoie cu adevărat decât de un gest simplu al devotamentu
lui ei. De un dar din inimă.

întorcându-se, prinse mâinile noduroase ale bătrânului între 
ale ei.

-Tată Rhys, ai vrea să mă ajuţi?

'— -------- (B fes temu ffrumuseţii  -----------
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El încuviinţă din cap nerăbdător, umbra zâmbetului său 
străpungându-i inima din pricina familiarităţii. O pală de vânt 
împrăştie norii care mai rămăseseră când amândoi se aşezară în 
genunchi şi începură să rupă iedera de pe monument.

Holly se lăsă pe vine pentru a-şi şterge o pată de noroi de pe 
obraz. Avea pământ sub unghiile care de-abia începuseră să-i 
crească. O durea mijlocul.

Vântul îi crăpase pielea feţei. Ea zâmbi, la fel de încântată pe 
cât era de epuizată de la cât muncise în acea după-amiază.

Şalul îi zăcea uitat pe iarbă, lângă ea. O încrengătură de bu
ruieni şi iederă se înălţa câţiva paşi mai încolo, implorând să fie 
atinsă de o torţă. O revărsare de anemone proaspăt plantate se 
întindea mândră în jurul monumentului din pietre frumos aran
jate. în vreme ce Holly planta cu blândeţe ultima floare în noroi, 
tatăl lui Austyn coborî în grabă din vârful dealului, ducând un 
braţ de zambile roşii proaspăt tăiate. Urmau să fie darul special al 
lui Holly pentru soţul ei -  o cuvertură minunată care să protejeze 
somnul etern al lui Gwyneth de Gavenmore.

între doi paşi, zâmbetul victorios al bătrânului păli. Picioa
rele începură să îi şovăie. Scăpă florile din mâini, într-o cascadă 
purpurie.

Holly se răsuci pentru a privi în spate, ferindu-şi cu palmele 
ochii de soarele care cobora. Pământul de sub genunchii ei se cu
tremură din cauza tropotului de copite care se apropia. Inima i-o 
luă la goană, bătând în acord cu ritmul înfricoşător.

Austyn sări din spatele armăsarului său înainte ca acesta să 
apuce să se oprească, apropiindu-se de ea cu o graţie ameninţă
toare. Ea se ridică mânată de instinctul de apărare. Se părea că 
strădaniile ei de a obţine un răspuns din partea soţului său dă
duseră mai multe roade decât îndrăznise să spere. Reuşise să îl 
aducă într-o adevărată stare de furie ucigaşă.

Se opri la mai puţin de un pas de ea, cu pieptul lat tresăltând 
din cauza efortului, cu nările fremătându-i la fiecare răsuflare 
mânioasă.

----------- Teresa ‘Medeiros -------------
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- Cum îndrăzneşti? Este vreun colţişor din viaţa mea pe care să 
nu îl freci, ştergi sau urâţeşti cu atenţiile tale copilăreşti, cu florile 
tale ridicole?

Un urlet mânios ar fi rănit-o mai puţin decât mârâitul lui jos, 
dispreţuitor. O privea ca şi când ar fi fost un lucru dăunător -  
o profanare pentru pământul sfânt pe care stăteau.

Holly nu putu face nimic altceva decât să adopte atitudinea de 
regină pe care o învăţase de la Nathanael. împreunându-şi mâini
le în faţă, îşi lăsă capul pe spate şi spuse:

-  Nu am vrut decât să te mulţumesc. Tatăl tău mi-a spus că 
iubita lui Gwyneth'este înmormântată aici.

-Gwyneth, scuipă el numele. Ca şi când ar fi căutat o nouă 
ţintă pentru furia lui, trecu ca o furtună pe lângă ea şi îşi apucă 
tatăl de pieptarul tunicii. I-ai spus, bătrâne? I-ai spus ce a făcut iu
bita ta Gwyneth? I-ai spus ce i-ai făcut tu iubitei tale Gwyneth?

Văzând o fiinţă neajutorată atât de chinuită, teama lui Holly 
fu înlocuită de o mânie necugetată. Trase de braţul lui Austyn, 
strângând muşchii tari cu toată forţa ei.

-încetează! îl sperii!
Austyn îşi eliberă tatăl şi se răsuci spre ea. Preţ de o clipă în

spăimântătoare, Holly se gândi că avea să o lovească. Se cutre
mură, nu de frica durerii fizice, ci de a răului ireparabil pe care o 
asemenea lovitură nemiloasă ar fi cauzat-o inimii ei. Când o văzu 
tresărind dintr-odată, ruşinea licări în ochii lui atât de puternic, 
încât l-ar fi putut doborî.

Holly întinse mâinile spre el, de această dată cu afecţiune, însă 
el îşi trase braţul departe de atingerea ei şi se întoarse, îndrep- 
tându-şi paşii spre monumentul din pietre. Căzând în genunchi, 
îşi scoase mănuşile, apoi începu să smulgă gingaşele anemo
ne cu mâinile goale, azvârlind bucăţile mari de pământ cât de 
departe putea.

Holly simţea că propria inimă îi era smulsă din piept cu fiecare 
plesnitură a rădăcinilor fragile. îngenunche de partea cealaltă a 
mormântului, fără a se deranja să-şi şteargă lacrimile ce i se pre
lingeau pe obraji.

-Nu înţeleg cum de îi poţi întina amintirea, spuse ea blând. 
A fost mama ta.

— -------- (B festem ulfrum useţii-------------



Ochii lui Austyn aruncară flăcări de un albastru glacial când îşi 
lăsă capul pe spate şi urlă:

-A fost o târfă necredincioasă!

------------‘j ’tresa ‘Medeiros-------------

CapitoCuC 17

-  Păi, da, o stricată mai prefăcută nici că a mai trăit vreodată! 
La fel de vicleană ca Eva. La fel de uşuratică ca Jezebel1. Bărbaţii 
cuminţi, cu frica Lui Dumnezeu, erau atraşi de patul ei ca albinele 
de-un blid cu miere.

Holly avu nevoie de o clipă întreagă pentru a-şi da seama că 
declamaţia acuzatoare nu fusese rostită de Austyn, ci de tatăl lui. 
Bătrânul îşi flutura mâinile pentru a-şi întări spusele, în timp ce 
se îndrepta spre mormânt, în paşii lui nemaiputându-se observa 
nici o urmă de nesiguranţă. Focul se reaprinsese în ochii lui ume
zi. Judecata sănătoasă răzbătea din adâncimile lor, părând cumva 
mai periculoasă decât vaga nebunie ce îl ţinea ocupat în cea mai 
mare parte a timpului. Dat fiind faptul că nu îl mai auzise nicio
dată rostind mai mult de două cuvinte odată, Holly nu făcu decât 
să rămână cu gura căscată.

-Ce femeie slabă, dornică a fost Gwyneth a mea de s-a lăsat 
în voia păcatelor cărnii! Nu s-a mulţumit niciodată cu un singur 
bărbat muritor care să îi satisfacă poftele nemăsurate. Nici cu doi. 
Nici cu...

Era ca şi cum digul tăcerii se rupsese şi lăsase drum liber unui 
râu de brutalitate. Pe măsură ce el continua, Holly observă că pre
dica lui spontană strânsese public. Emrys, Carey şi o Winifred 
albă la faţă se adunaseră la poarta grădinii. Nathanael privea din 
uşa capelei. Alţi locuitori ai castelului se strecurau din berărie, din 
crescătoria de şoimi, din fierărie, curiozitatea depăşindu-le frica.

1 Prinţesă despre care se scrie în Cartea Regilor, fiică a lui Ethbaal, regele din Sidon 
(Liban) şi soţia lui Ahab, regele din nordul Israelului. Conform Bibliei evreieşti, 
Jezebel l-a împins pe soţul ei, regele Ahab, să renunţe la divinizarea lui Yahweh 
(Dumnezeu) şi l-a încurajat să îi venereze pe zeii Baal şi Asherah. (n.tr.)

154



Holly îşi feri privirea de Austyn, temându-se că avea să o conside
re un alt martor tăcut la tortura lui.

Carey fu cel care veni în faţă şi îl apucă pe bătrân de braţ cu 
blândeţe. Holly bănui că nu era prima dată când făcea asta. Şi că 
nu avea să fie nici ultima.

-Veniţi, sir, zise Carey. Este vremea cinei. Peşte marinat, ştiţi. 
Preferatul dumitale.

Ceilalţi se retraseră la fel de brusc cum apăruseră, de parcă ges
tul simplu, dar plin de bunătate al lui Carey îi ruşinase. Rhys de 
Gavenmore ridică un deget acuzator spre ceruri în timp ce mergea 
alături de scutier.

-  Nişte femei uşoare, de la prima la ultima! Se ţin după mădu
larul întărit al bărbaţilor ca nişte căţele în călduri. De-abia aşteap
tă să îşi depărteze picioarele şi să îi sugă până la ultima picătură 
de vigoarea pe care le-a dăruit-o Dumnezeu...

O uşă se trânti, închizându-se, întrerupând, din fericire, decla- 
marea feroce. Dacă Holly nu se putuse uita la soţul ei înainte, cu 
siguranţă acum nu îndrăznea a-1 privi.

-  Nu te-am mai văzut roşind până acum. Iţi stă destul de bine.
Vorbele liniştite ale lui Austyn o zăpăciră. Se priviră peste abi

sul reprezentat de mormântul mamei lui. Descurajată de cerceta
rea lui neclintită, Holly îşi plecă uşor capul, strângându-şi buza 
inferioară între dinţi. De când el începuse să privească prin ea, şi 
nu la ea, devenise destul de neglijentă în ceea ce privea mascarea 
trăsăturilor ei naturale.

-Nu te-am mai văzut aruncând cu flori până acum, sir. 
Nu prea îţi stă bine.

-Ar fi trebuit să te previn. Toţi bărbaţii din neamul Gaven
more sunt blestemaţi să... Ezită, de parcă ar fi fost nesigur cât 
de multe ar trebui să îi dezvăluie. Să aibă firi imprevizibile. După 
standardele Gavenmore, asta a fost o nimica toată.

-Atunci, nu mi-ar plăcea să văd o răbufnire serioasă.
-Nici mie.
Austyn se ridică şi o porni spre vârful dealului. Se opri cu 

mâinile în şolduri, privind, peste zidul împrejmuitor care se pră
buşea, la râul umflat. Nuanţa purpurie a amurgului îi încadra 
silueta masivă.

---- -------- (Bfestemuffrumuseţii -— ------—
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-Loialitatea galeză a tatălui meu nu a fost întotdeauna atât 
de pură pe cât pretinde el, spuse. Când a auzit că regele englez 
Edward încerca să cadă la pace cu vecinii săi certăreţi, ridicând 
mai multe castele de-a lungul râurilor galeze şi al drumurilor se
cundare strategice, a oferit căminul Gavenmore în acest scop. Ştia 
că regele urma să acorde recompense uriaşe, în pământuri şi bo
găţii, fiecărui lord care îi jura loialitate în această sarcină.

-Nathanael mi-a povestit despre aceste castele.
Nu adăugă că Nathanael îi povestise şi că visul lui Edward 

nu se împlinise niciodată în întregime. Că galezii continuaseră 
să pornească revolte sporadice împotriva suveranităţii fiului lui 
Edward, până în ziua aceea.

Un zâmbet trist se contură pe buzele lui Austyn.
'Era o perioadă magică pentru un băiat de nouă ani. Lo

cul era înţesat zi şi noapte cu meşteri zidari, tâmplari, săpători. 
Eu Şi Carey reuşeam să intrăm în tot felul de necazuri. îţi poţi 
imagina entuziasmul nostru când am aflat că însuşi Edward tre
buia să ne onoreze cu o vizită regală. Nu mai văzusem niciodată 
un rege adevărat. Expresia lui Austyn se întunecă. Era o seară plo
ioasă de toamnă când el şi suita lui au sosit. Edward avea o vârstă 
înaintată, însă era încă un bărbat viril. Eu eram un flăcău destul 
de rotofei, dar el m-a ridicat de parcă nu aş fi cântărit mai mult 
decât o pană.

Holly nu îşi putu reţine un zâmbet imaginându-şi acel tablou. 
Cu siguranţă nu exista nici o urmă de rotunjimi la silueta frumos 
sculptată a lui Austyn.

~Au petrecut până târziu în noapte - tata, mama şi acest rege 
euglez. Râzând, vorbind, glumind unii cu alţii. Regele a fost fer
mecat de cântecele mamei mele.

Holly tremură când ecoul fantomatic al unei melodii de mult 
uitate păru să îi răsune în urechi.

şEra aproape miezul nopţii când s-au retras. Tata s-a trezit 
mai târziu şi a găsit patul gol lângă el.

Hintr-odată, Holly îşi dori ca el să nu continue. Ar fi făcut orice 
pentru a-1 opri. Chiar şi să-şi arunce braţele în jurul gâtului său 
şi sa îi înăbuşe cuvintele cu gura ei. Dar încremenise, mădularele 
frndu-i îngreunate de groaza a ceea ce avea să urmeze.

' —  - - - - - - - - - - - - T ’'resa ‘Medeiros - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Orice urmă de emoţie dispăru din glasul lui Austyn, lăsân- 
(lu-i-1 rece şi distant.

-A căutat-o pe Gwyneth a lui prin tot castelul, aşa cum face şi 
acum. însă în acea noapte a găsit-o. în patul regelui.

-  Ce a făcut? abia îngăimă Holly.
Austyn ridică din umeri.
- Ce ar fi putut face? Nu era ceva neobişnuit ca un lord ambiţi

os să îi acorde suveranului său dreptul de a se bucura de favorurile 
soţiei sale. Pur şi simplu a închis uşa şi s-a întors în patul lui. în 
zorii zilei următoare, şi-a luat graţios rămas-bun de la Edward, 
jurându-i loialitate eternă. Apoi a urcat scările şi a strâns-o de gât 
pe mama până a omorât-o.

Frumuseţea desăvârşită a profilului lui Austyn era lipsită de 
umanitate, atât de impenetrabilă, încât ar fi putut foarte bine să 
fie sculptată deasupra unui mormânt.

-I-am găsit acolo, în acel pat, printre aceleaşi aşternuturi 
mototolite unde ea se culcase cu alt bărbat. Tata îi ţinea în braţe 
trupul lipsit de viaţă, legănându-se înainte şi înapoi, plângând, 
îi tot săruta chipul, implorând-o să se trezească. Şi, în tot acest 
timp, gâtul ei moale era umflat şi roşu, purtând urmele degetelor 
Iui, iar faţa îi era întunecată de giulgiul morţii.

Holly îşi acoperi gura cu o mână tremurătoare, îngrozită că 
sărise în apărarea lui Rhys. Că îi permisese să o urmeze prin 
castel ca un căţeluş inofensiv. Că îi prinsese cu blândeţe mâini
le slăbite între ale ei, acele mâini care storseseră viaţa din mama 
lui Austyn.

-Când Edward a aflat despre moartea ei, continuă Austyn, 
şi-a retras meşterii şi ajutorul. L-a deposedat pe tata de titlu şi 
de toate posesiunile, i-a obligat pe cei mai buni războinici ai lui să 
îl părăsească, până când nu i au mai rămas alături decât cei mai 
loiali dintre ţărani.

Holly înţelese acum de ce nu văzuse scutieri şi cavaleri antre- 
nându-se pe câmp. De ce castelul era apărat nu de către luptători 
pricepuţi, ci de către fermieri, brutari şi prisăcari.

-  Fiul lui Edward nu încetează să ne hăituiască, căutând să ne 
taxeze până când nu vom mai avea de ales decât să predăm chiar 
şi stânca asta stearpă. Totul din cauza trădării unei femei. Pentru

----------- ‘Bfestemuf frumuseţii ------------
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că ne-a trădat. Holly desluşi în şoapta lui încărcată de amărăciune 
ecoul vocii unui copil rănit, un copil forţat prea devreme să îşi în 
suşească responsabilităţile sumbre ale unui bărbat. Ne-a părăsit!

-V-a părăsit? Sări în picioare, compasiunea dispărându-i 
într-un vârtej de sentimente năvalnice. Nu prea cred, sir. Pentru 
că voi aţi părăsit-o pe ea!

----------- - rT>:resa ‘Medeiros ------------

CapitoCuC 18

Austyn nu ar fi fost surprins dacă ar fi fost nevoit să îndure 
mila soţiei lui. Sau dacă aceasta s-ar fi îndepărtat de el dezgustată. 
Sau dacă şi-ar fi plecat capul, ruşinată de dizgraţia în care căzuse 
familia lui. însă fu peste măsură de uimit de micuţa scorpie care 
sărise în picioare ca să-l provoace. înfruntase adversari mai puţin 
ameninţători pe terenurile de turnir. Dacă ar fi fost pisică, nu se 
îndoia că ar fi şuierat şi l-ar fi scuipat în faţa uluită.

-V-a părăsit? repetă ea. După cum văd eu lucrurile, biata 
femeie nu prea a avut de ales în această privinţă.

Tonul ridicat al atacului ei îl scoase din sărite pe Austyn. Ridică 
vocea pentru a fi pe picior de egalitate cu ea.

-Ar fi putut alege să rămână în patul soţului ei! Să îşi respecte 
jurămintele de nuntă!

-Iar tatăl tău ar fi putut alege să nu o sugrume! Nu pot decât 
să observ că pe preţiosul lui rege nu l-a strangulat!

Austyn făcu un pas în spate când primi această lovitură bine 
plasată. Toate sufletele din Caer Gavenmore şuşotiseră pe la 
colţuri despre moartea mamei lui, timp de decenii. întâmplarea 
aceea le marcase tuturor vieţile cu pete de sânge, şi totuşi nimeni 
nu îndrăznea să vorbească despre ea. în afară de Holly. Urâta, mi
cuţa, curajoasa Holly.

Holly a lui era nemiloasă.
-Uciderea săvârşită de tatăl tău a fost un păcat mai puţin 

groaznic decât infidelitatea mamei tale? îl răsfeţi de parcă ar fi 
un schilod, dar ei îi refuzi până şi o mică floare care să îi onoreze
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.imintirea. Locul ei de odihnă veşnică nu este marcat decât de 
nişte pietre reci.

Austyn se repezi la Holly şi o înşfăcă de umeri, lipindu-i corpul 
ţeapăn de al lui.

-  Şi fiecare dintre ele a fost pusă acolo de mâna mea!
Ochii ei violet străluciră cu o înflăcărare care o depăşea pe a lui. 

în loc să atârne fără vlagă în îmbrăţişarea lui strânsă, ea se prinse 
de braţele lui, refuzând să se lase învinsă. Expresia ei aprigă nu 
trăda nici urmă de teamă. Austyn nu ar fi putut exprima în cuvin
te cât de mult îi plăcea acest lucru.

-Câtă mărinimie din partea ta! zise ea, coborându-şi vocea 
până la un ton de dojană usturătoare. Spune-mi, chiar ţi-ai urât 
propria mamă atât de mult?

-Am adorat-o! Declaraţia, închisă în sufletul lui timp de două
zeci de ani, îi izbucnise din piept cu forţa unei explozii. îşi coborî 
privirea la buzele lui Holly, devenite dintr-odată atât de catifelate, 
atât de ademenitoare, şi şopti: Am adorat-o!

Holly era pregătită şi de-abia aştepta să facă faţă răbufnirii de 
furie a lui Austyn, însă dorul reţinut din ochii lui ameninţa să îi 
distrugă apărarea. îşi dorea să se topească în braţele lui. Să îi tragă 
cu blândeţe capul înspre sânii ei şi...

îşi aminti cu un şoc dureros că fruntea lui nu ar fi întâlnit moli
ciunea alinătoare a sânilor ei, ci fâşiile aspre ale legăturilor pe care 
le folosea. Speriată de acest gând, se împinse în pieptul lui. Preţ 
de o clipă ameţitoare, el o ţinu de parcă nu ar fi vrut să îi mai dea 
drumul, apoi braţele îi căzură în lături, fără împotrivire.

Se îndepărtă de el, mergând cu spatele, pentru a nu cădea pra
dă altei ispite, mult mai periculoase.

-Aşadar, mama ta nu a fost stricata pe care a zugrăvit-o 
tatăl tău?

încruntătura lui Austyn îi trăda amintirile contradictorii.
-Era o frumuseţe, într-adevăr, dar era şi modestă, credin

cioasă. Nu a mai putut rămâne grea după mine, aşa că ştia că eu 
aveam să fiu singurul ei copil şi singurul moştenitor al tatălui 
meu. M-a învăţat să citesc şi să scriu, m-a încurajat să îmi sporesc 
talentele bărbăteşti care m-ar fi făcut demn de a deveni un cavaler 
şi un lord pe aceste pământuri. M-a învăţat să mă rog. Genele lui
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dese şi întunecate coborâră ca să-i ascundă ochii. Nu m-am mai 
rugat de când a murit.

Holly îşi ridică şalul căzut şi şi-l înfăşură pe umeri.
-Atunci, poate că-i timpul să o faci.
Se întoarse, hotărâtă să îl lase să se împace cu amintirile lui.
-Holly?
Ea se opri.
-Sir?
El clătină din cap cu o uimire sinceră, care ei îi stoarse şi ultima 

suflare din piept.
-  Numai tu mă poţi face să îmi doresc să îmi încredinţez inima 

unei femei.
Holly nu îi putea da nici un răspuns care să nu o fi condam

nat ca pe nemernica mincinoasă care era. Nu putea decât să îşi 
grăbească paşii spre castel.

Când îndrăzni să arunce o privire înapoi, la lumina lunii care se 
înălţa, Austyn stătea în genunchi lângă mormântul mamei sale, 
mâinile lui mari, bătătorite, netezind cu blândeţe pământul din 
jurul tulpinii plecate a unei anemone.

Holly se pierduse. După ce alergase cât o ţinuseră puterile 
printr-o pădure deasă şi întunecoasă, orbită de ceaţă şi de lacrimi. 
Nu, îşi dădu ea seama. Nu se pierduse. Cineva era pierdut pentru 
ea. Cineva drag. Ramuri noduroase îi biciuiau faţa, i se agăţau de 
rochie, încercând să o oprească să găsească pe cine căuta.

Goana ei nebună luă sfârşit când se izbi de o uşă ferecată 
cu drugi de fier. Bătu în ea până când pumnii îi sângerară, dar 
aceasta nu cedă. Se ghemui la pământ, disperată, plângând şi ce
rând îndurare de la călăul fără chip aflat de cealaltă parte a uşii. 
Lacrimile ei calde, sărate aprinseră o mică flacără pe tivul rochiei. 
O stinse cu mâna, însă o alta scânteie în locul ei, apoi alta, până 
când întreaga fustă îi deveni o văpaie.

O umbră căzu peste ea, stingând nu numai flăcările, ci şi ul
tima ei speranţă de mântuire. Faţa unui bărbat se desprinse din 
întuneric, asprită de dispreţ şi de acuzaţii. Era o faţă pe care o 
mângâiase odată cu gingăşie, o faţă pe care o adorase atât cu bu
zele, cât şi cu inima.

---------- - Theresa “Medeiros ---------- —
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Cel mai rău era că încă mai iubea acea faţă, îl iubea pe el. 
Se întinse pentru a-1 cuprinde într-o îmbrăţişare, chiar când mâi
nile lui puternice se strânseră în jurul gâtului ei.

Holly se ridică în capul oaselor în patul cu baldachin, cu inima 
bubuindu-i în urechi. Luna coborâse dincolo de deschizătura pen
tru arcaşi, lăsând-o în beznă. îşi atinse obrajii cu degetele tremu
rătoare, surprinsă să îi găsească scăldaţi în lacrimi.

Dând deoparte aşternuturile încurcate, bâjbâi să aprindă 
restul lumânării din seu de lângă pat. Licăritul slab al acestuia 
nu reuşi să izgonească pe de-a-ntregul stafiile celorlalte mirese 
Gavenmore, dar măcar le trimise înapoi în umbrele care se zvâr
coleau pe lângă pereţii văruiţi. Nu ar fi putut spune dacă veniseră 
să o avertizeze sau dacă visul ei nu fusese nimic mai mult decât 
plăsmuirea chinuită a propriei conştiinţe.

Coborî din pat şi se duse la cufăr. Căzând în genunchi, luă 
oglinda de mână a mamei ei şi o întoarse uşor, pentru a-şi sur
prinde reflexia. Uşurarea îi domoli bătăile inimii până ajunseră 
un zgomot surd. Se temuse că otrava propriului şiretlic ar fi putut 
să o transforme în ceva şi mai monstruos decât deghizarea alea
să. îşi privi fruntea încreţindu-se într-o încruntătură uimită când 
constată că se uita, în schimb, la chipul unei străine.

Trăsăturile ei îşi pierduseră linia trufaşă. Tensiunea din jurul 
gurii ei se îmblânzise. Dorul îi transformase ochii în două iazuri 
adânci, violet. îşi duse o mână la gâtul ars de soare, conducând-o 
în jos până când degetele ei răsfirate întâlniră umflăturile sensi
bile ale sânilor nelegaţi. Printre buzele întredeschise, îi scăpă un 
geamăt. Acela nu mai era chipul celei mai frumoase lady din toată 
Anglia reflectat în oglindă. Acela era chipul visător al unei femei 
îndrăgostite de soţul ei.

Aşeză oglinda deoparte, nemaiputând suporta limpezimea 
reflexiei ei. Ar fi îndrăznit să meargă la Austyn în acel moment? 
Să mărturisească tot şi să se lase la mila lui? El ar fi trimis-o de
parte de patul lui? De inima lui? De viaţa lui? Ar fi crezut că îl 
trădase, aşa cum mama lui îl trădase pe tatăl lui?

Poate că ar fi fost mai bine să nu îşi bazeze rugămintea numai 
pe nestatornicia cuvintelor. Dacă, pur şi simplu, s-ar fi strecurat 
în patul lui pe întuneric? Dacă s-ar fi lipit strâns de cârlionţii aspri
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de pe pieptul lui şi i-ar fi ademenit trupul mare şi cald să i-1 
acopere pe al ei? Priveliştea închipuită o lăsă fără suflare, îngrozi
tă, înveselită.

Cu siguranţă că, având inima îmblânzită după ce aveau să facă 
dragoste, el i-ar fi iertat înşelăciunea.

Dar ce ar fi dovedit ea? Că putea lua minţile unui bărbat cu 
atingerea ei? Că îl putea vrăji cu pielea ei delicată, ca de catifea? 
Că îl putea fermeca prin rotunjimea perfectă a sânilor? Avusese 
încredere în acele calităţi înainte de a se cununa cu Austyn. Nu se 
îndoia că ibovnica fără chip după care jelea încă nu îi oferise mai 
puţin de atât.

„Numai tu mă poţi face să îmi doresc să îmi încredinţez inima 
unei femei." într-adevăr, mărturisirea răguşită a lui Austyn, smul
să de pe buzele lui la sfârşitul sângeros al unei lupte, însemnase 
mai mult pentru ea decât orice cuvinte mieroase pe care i le-ar fi 
putut şopti pe întuneric. Dacă i se strecura în aşternuturi, cu um
brele drept scut şi cu frumuseţea ei ca spadă, ar fi putut să nu afle 
niciodată dacă el ar fi cedat acelei ispite. Dacă ar fi îndrăznit să îşi 
încredinţeze inima unei ştrengăriţe îndesate, cu pieptul plat şi cu 
părul retezat, care îl adora.

„încă o zi“, îşi jură Holly. îi mai dădea o zi. Dacă putea obţine 
de la el vreun gest de afecţiune pentru femeia cu care se însurase, 
atunci în noaptea ce urma avea să meargă la el. Urma să sfideze 
avertismentele celorlalte mirese Gavenmore şi avea să îşi asume 
riscul de a-şi aşterne inima la picioarele lui.

întărită de acea hotărâre, Holly se întoarse în pat unduin- 
du-se, simţindu-se la fel de uşoară ca o zână galeză fără acele 
căptuşeli de cârpe care să-i stânjenească mişcările.

-  Dimineaţa bună, Winnie, strigă Holly când trecu pe lângă fe
meia aplecată deasupra unui ciubăr cu haine murdare, în curte. 
Am ieşit să culeg nişte flori sălbatice de pe malul râului.

-  O zi bună şi ţie, Lady Holly!
Winifred se îndreptă să îşi frece mijlocul, invidiind vioiciunea 

mersului stăpânei sale.
Holly legăna coşuleţul atârnat pe braţ într-un ritm voios, 

fredonând în barbă un cântec plin de speranţă. Pe cerul azuriu
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pluteau câţiva norişori, la fel de albi şi de pufoşi ca nişte buche
te de crizanteme. Era ca şi cum ploaia botezase pământul, apoi 
trimisese soarele să strălucească din plin deasupra lui, pentru a 
îndeplini promisiunea de salvare a acestuia.

Mireasma proaspătă din aer îi convinsese pe cei mai mulţi din
tre locuitorii castelului să îşi folosească talentele pentru sarcini 
ce puteau fi îndeplinite departe de atmosfera mohorâtă din fortă
reaţă, ca de pildă să strângă mierea din stupii domeniului sau să 
ţesale blana unui măgar docil. îi oferiră lui Holly salutări vesele şi 
zâmbete sfioase când trecu pe lângă ei.

Cei doi copoi aurii zburdară pe lângă picioarele ei câţiva paşi, 
până când fură atraşi de mirosul de şuncă afumată deasupra unui 
foc aprins în aer liber.

Holly se simţi uşurată să nu dea cu ochii de Rhys de Gavenmore. 
Nu avea nici cea mai mică dorinţă de a-şi clarifica sentimentele 
contradictorii pentru tatăl lui Austyn într-o zi atât de frumoasă.

îşi flutură mâna spre Carey când trecu pe lângă câmpul de 
antrenament, râzând bucuroasă pentru că gestul ei îi făcu săgea
ta să rateze ţinta pictată pe o căpiţă de fân mucegăit. El îşi scu
tură pumnul spre ea în semn de furie prefăcută, apoi îi suflă un 
sărut şugubăţ.

Holly îşi încetini paşii când trecu pe lângă mormântul mamei 
lui Austyn. Cea mai mare parte din pământul care îl înconjura 
purta încă urmele crude ale luptei, însă, la distanţe inegale, nişte 
anemone plăpânde fuseseră salvate şi sădite în noroi, formând 
ronduri zdrenţuite de purpuriu şi stacojiu.

I se puse un nod în gât când zări scrijelite pe o piatră mare, 
lată, cu o mână nesigură, cuvintele: „Gwyneth de Gavenmore, iu
bită marnă".

Momentul fu aproape distrus când Nathanael veni fâlfâind 
după ea, ca un corb uriaş, cu un snop de hârtii rulate strânse 
în pumn.

Ea îşi iuţi paşii, pornind să coboare dealul, spre râu.
-  Nu am nevoie de predicile tale despre pocăinţă în dimineaţa 

asta, Nate! Am decis să îmi împărtăşesc rugile numai cu Dumne
zeu, în intimitatea camerei mele, şi pot să-ţi jur că sufletul meu 
este la fel de strălucitor ca o monedă nouă.
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„Sau are să fie în curând", adăugă ea în gând, „după ce am să îi 
mărturisesc prefăcătoria în faţa lui Austyn“.

Nathanael alunecă pe pantă în urma ei, sandalele lui găsind 
puţine puncte de sprijin în terenul stâncos.

-Trebuie să mă asculţi, Holly! Nu pentru sufletul tău îmi fac 
eu griji. Ci pentru tine. Eşti în pericol! Intr-un mare pericol!

-Sunt în pericol să mă rostogolesc la vale pe dealul ăsta şi 
să-mi frâng gâtul dacă nu încetezi să te mai ţii după mine! Ştii ce 
greu este să păşeşti în fustele astea?

Zeflemeaua ei blândă nu reuşi să îl oprească. Desfăşură hârtiile 
şi le scutură în vânt. Acestea foşniră în briza uşoară de parcă ar fi 
avut viaţă.

-In  studiul meu prelungit asupra istoriei neamului Gaven- 
more, am dat peste o dovadă de netăgăduit că soţul tău ar putea 
foarte bine să fie blestemat.

Holly oftă.
-Blestemat, zici? Condamnat pentru vecie şi toate prostiile 

alea? Spune-mi, îi cresc coarne şi copite despicate când e lună pli
nă? Se însoţeşte cu demonii şi sacrifică fecioare pe un altar pătat 
cu sânge, pentru a-şi potoli poftele?

-  Mai rău. Ia ascultă! Se spune că astea au fost cuvintele reginei 
zânelor, Rhiannon, după ce a fost acuzată pe nedrept de infideli
tate de către unul dintre strămoşii Gavenmore. Se împiedică în 
ţărâna bolovănoasă în timp ce citi: „Fie ca dragostea să fie slăbi
ciunea voastră de muritori şi frumuseţea -  blestemul vostru pen
tru eternitate!"

Faptul că acele cuvinte tânguitoare ar fi putut răcori glorioasa 
zi de vară nu reuşi decât să o enerveze şi mai tare pe Holly.

-  Pentru numele lui Dumnezeu, Nathanael, eşti preot! Doar nu 
ai început să crezi în blesteme păgâne?

-Blestemul poate să nu fie unul păgân. Stă scris că Rhiannon 
asta a abătut chiar mânia lui Dumnezeu pe capul nefericitului!

-Atunci, îţi dau permisiunea mea să vânturi un crucifix pe 
deasupra lui Austyn în timp ce doarme. Holly flutură din mână. 
Sau să îi stropeşti terciul de ovăz cu puţină apă sfinţită.

----------- - ‘T’eresa (Medeiros -— --------
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Preotul se opri brusc, ca şi când şi-ar fi dat seama că, dacă în- 
(eta, ar fi fost mai convingător decât dacă avea să continue să 
o urmărească.

-Nu crezi că-i ciudat că atâtea mirese Gavenmore au murit în 
(Ilinuri groaznice, de mâna bărbaţilor lor?

Holly se opri şi rămase cu mâinile în şolduri multă vreme. Apoi 
se întoarse şi o porni cu paşi mari spre Nathanael, împungându-1 
în piept cu un deget.

-N-ai decât să crezi ce prostii de superstiţii vrei, frate, dar 
lasă-mă să-ţi spun ce cred eu! Că nu există blestem ce nu poate fi 
rupt de binecuvântarea iubirii adevărate!

îl lăsă stând acolo, deznădăjduit, cu poalele robei fluturând în 
vânt. Strângând în pumn sulurile străvechi, şopti:

-  Dumnezeu fie cu tine, Holly, şi fie ca el, în nesfârşita lui înţe
lepciune, să-ţi dea dreptate!

Râul era leneş şi liniştit astăzi, dar soţia lui Austyn nu părea 
la fel. El privi de sub ramurile întinse ale unui ulm cum înainta 
prin iarba înaltă, care îi ajungea până la mijloc, tăind şi smulgând 
pentru a umple un coş cu o mulţime colorată de flori sălbatice, 
bombănind în barbă în tot acest timp.

Austyn zâmbi. Era atât de drăgălaşă, atât de fermecătoare, atât 
de al naibii de curajoasă! Fără nici un pic de graţie, şi totuşi 
atât de graţioasă, încât ochii începeau să îl înţepe numai uitân- 
du-se la ea.

Cu o seară în urmă, în lumina slabă a apusului, cu ochii scăpă- 
rându-i foc violet şi cu buzele strânse provocator, fusese aproa
pe plăcută. însă razele soarelui alungau fără milă acea iluzie. 
Se legăna încolo şi încoace ca o mică alună castanie cu picioare, 
oprindu-se numai pentru a-şi alunga vreun cosaş rătăcit din pă
rul ciopârţit. Austyn clătină din cap, chicotind amuzat fiindcă o 
dorea încă atât de mult. Să îi fie soţie. Să îi poarte copiii. Să îi 
încălzească patul.

Ea îi arătase ieri licărul unui alt fel de frumuseţe. O frumu
seţe constituită din curaj şi sinceritate brutală. O frumuseţe 
îndeajuns de lipsită de egoism încât să îi readucă la viaţă aminti
rile dragi despre o mamă pe care o dispreţuia de douăzeci de ani.
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O frumuseţe care nu avea nimic de-a face cu un chip alb ca laptele 
sau cu o cascadă de bucle negre care aveau nevoie de cinci sute de 
pieptănări înainte de culcare.

Austyn îşi duse mâna sub tunică, trăgând amuleta din ascun 
zisul ei. O privi, văzând-o aşa cum era acum -  o amintire a paşi 
unii lui goale pentru o femeie pe care nu o cunoscuse niciodată 
cu adevărat. O femeie care s-ar fi dovedit, fără îndoială, a fi con
damnarea lui la pieire, aşa cum Holly se dovedise a fi salvarea lui. 
Vârând-o nepăsător înapoi în tunică, porni să coboare malul spre 
soţia lui, cu paşi nerăbdători.

Holly reteza capetele unui snop de gălbenele cu o mulţumire 
răutăcioasă, când o voce răguşită din spatele ei spuse:

-Sper că nu te gândeşti că sunt una dintre florile alea!
Ea îşi ridică privirea de unde stătea în genunchi, inima bătân- 

du-i de două ori mai repede. Austyn stătea sprijinit de trunchiul 
unei sălcii, îmbrăcat numai în negru, în afară de tunica stacojie. 
Pielea arsă de soare din jurul ochilor se încreţise într-un zâmbet 
strâmb. Gropiţa aceea ispititoare îi apăruse în obraz. Era atât de 
răvăşitor de chipeş, încât ea trebui să îşi ferească privirea.

Emoţionată, rupse în bucăţi una dintre gălbenele.
-  De fapt, mă prefăceam că erau un anume preot plictisitor pe 

care îl cunosc.
Tonul lui Austyn deveni atent măsurat.
-Oare tu şi tânărul frate Nathanael v-aţi certat din nou?
- Ce mai frate! Mă cicăleşte ca un frate mai mare pe care nu mi 

l-am dorit niciodată. Este insuportabil! Crede că, numai pentru 
că mi-a fost cândva îndrumător, are dreptul să îmi dea lecţii în
treaga viaţă.

-  Şi ce te-a învăţat fratele tău Nathanael?
Holly îşi aruncă privirea în sus, speriată de apropierea bruscă a 

lui Austyn, de lumina stranie din ochii lui -  pe jumătate resemna
re, pe jumătate amuzament. înainte de a apuca să răspundă, pal
mele lui bătătorite o apucară de încheieturi, susţinând-o în timp 
ce o ridicau. Coşul îi alunecă de pe braţ, revărsând comorile flo
rale peste picioarele lor, în valuri încântătoare de purpuriu şi au
riu. Chiar şi sub deghizarea ei greoaie, Holly se simţi foarte mică
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“Sfestemuffrumuseţii

I ir lângă el, la fel de firavă şi delicată ca una dintre zambilele săi- 
Iul ice care înconjurau trunchiul sălciei.

Vocea îi sună stinsă până şi în propriile urechi, ca şi cum s-ar fi 
auzit de la o depărtare de câteva leghe.

-M-a învăţat să mestec fiecare bucăţică de mâncare de câte 
(incized de ori.

Austyn ridică dintr-o sprânceană, iar Holly roşi, amintindu-şi 
mm devorase ca o lupoaică hămesită plăcintele cu carne rece în 
I i inpul călătoriei de la Tewksbury.

- M-a învăţat să nu vorbesc niciodată mai tare decât un mur
mur politicos.

Sprânceana expresivă a soţului ei se ridică şi mai mult.
Holly ştia că dezvăluia prea multe, prea devreme, dar nu prea 

putea gândi când mâinile calde ale lui Austyn îi alunecau în sus pe 
braţe, căutând pielea dezgolită de sub mânecile despicate.

-Ţi-am spus vreodată ce coate minunate ai, milady? îi şopti el 
lângă ureche.

Vocea ei i se stingea mai repede decât raţiunea.
- Nathanael m-a învăţat să le frec cu felii de lămâie, şopti, la 

rândul ei. Şi m-a învăţat să nu vorbesc niciodată când am în gură 
şi altceva decât propria limbă.

Austyn se aplecă în faţă până când buzele lui ajunseră la numai 
o răsuflare fierbinte depărtare de ale ei.

-  Dar limba soţului tău?
Şi atunci buzele lui le dezmierdară pe ale ei, la fel de uşor şi de 

ademenitor ca aripile unui fluture. Holly gemu încet, dorindu-şi 
mai mult. El o răsplăti cu o apăsare mai nemiloasă, mai dulce, po- 
trivindu-i buzele sub ale lui ca şi cum le-ar fi putut sculpta iarăşi 
contururile moi pentru propria plăcere. Şi păru firesc ca ele să se 
despartă pentru a-1 primi înăuntru. Limba lui îi acceptă invitaţia 
timidă, satinul aspru al acesteia pătrunzând adânc, cu o măiestrie 
exersată, ca să pună stăpânire pe gura ei dornică.

Când Holly îşi răsuci limba pentru a-i răspunde în acelaşi fel, 
el îi prinse ceafa în căuşul palmei, un geamăt de încântare dure
roasă auzindu-se din adâncul gâtlejului lui. O sărută până când 
ea nu mai putu vorbi deloc. Sau respira. Sau sta în picioare fără 
ajutorul îmbrăţişării lui, a braţelor lui care îi cuprindeau mijlocul.
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Acesta era cumva diferit de sărutul lui din grădină. Mai puţin 
reţinut. Mai posesiv. Mai puţin o încheiere şi mai degrabă un 
preludiu la o plăcere profundă. Când, în sfârşit, se retrase, ea se 
lipise de el, cu totul copleşită de dorinţa care se înfiripase între ei, 
fierbinte şi fragilă.

Ochii lui străluceau ca flăcările iadului, şi totuşi ea putu simţi 
cum trupul lui masiv era scuturat de un fior, ca şi cum pământul 
de sub picioarele lui nu era mai ferm decât cel pe care călca ea.

-In noaptea asta, milady, îi murmură el cu buzele lipite de 
frunte, soţul tău o să te înveţe.

Cu acel jurământ răguşit, el îşi trecu buzele peste linia nasului 
ei, apoi se întoarse să plece, lăsând-o fără vlagă, tremurând, ume
dă de dorinţă. Prin ceaţa fericirii, observă mănunchiul de abanos 
căzându-i din tunică şi împrăştiindu-se pe iarbă.

-Sir? strigă după el, arătând spre iarbă. Ai pierdut ceva.
O tristeţe prea scurtă pentru a fi recunoscută trecu peste 

chipul lui, înainte de a clătina din cap.
-  Nu este ceva important.
De-abia trecuse de creasta dealului, când Holly începu să caute 

prin iarba înaltă, sprijinindu-se în palme şi genunchi. Scoase un 
ţipăt victorios înăbuşit când degetele ei iscoditoare găsiră ceea ce 
căutau. Era o broşă ţesută din fire negre atât de subţiri, de parcă 
ar fi fost borangic. Ridică straniul obiect în soare, curioasă.

Trase mai întâi de un fir, apoi de altul. Inima începu să îi bată 
mai repede pe măsură ce broşa se deşira, lăsându-i în mână ceea 
ce odată fusese o singură buclă strălucitoare. O buclă retezată de 
mâna tremurătoare a unui cavaler ursuz, care îi luase în râs stă
pâna pentru mândria ei şi care totuşi încercase să păstreze acea 
singură amintire cu o grijă care se învecina cu obsesia. Holly îşi 
duse şuviţa lucioasă la obraz, dându-şi seama că aproape uitase 
cum era să îi fie mângâiată faţa de o asemenea binecuvântare.

Mirarea o încremeni. Se părea că fusese singura ei rivală la sen
timentele soţului ei în tot acel timp -  Lady Holly de Tewksbury, 
acea fată superficială, egoistă, care îl numise „barbar crud“ numai 
pentru că îndrăznise să vorbească folosind un accent diferit de al 
ei. Fugise de lângă el ca un iepure speriat, în loc să fi rămas în acea 
grădină scăldată de razele lunii şi să îşi fi înfruntat dorinţele.
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Holly se însufleţi. îşi putea imagina uimirea care avea să se ci
tească pe faţa lui Austyn când ea avea să îi dezvăluie că, în toate 
acele săptămâni, fusese cununat cu femeia visurilor lui. Cu săru
tul soţului ei ca pecete a sentimentelor lui actuale şi cu broşa ca 
dovadă a devotamentului său din trecut, inima ei tresăltă plină 
de speranţă pentru viitor. Un viitor pentru al cărui început pur şi 
simplu nu putea aştepta până în acea noapte.

în timp ce se chinuia să îşi adune florile împrăştiate, fericirea 
o copleşi şi răbufni într-o melodie fără cuvinte. Când fredonatul 
nu îi mai putu exprima fericirea fără margini, începu să cânte, 
alegând, fără să îşi dea seama, balada tânguitoare care îl adusese 
pentru prima dată lângă ea pe Sir Austyn de Gavenmore.

Austyn înainta de-a lungul zidului împrejmuitor neterminat, 
străduindu-se să îşi convingă trupul lacom că dulcea lui nevas
tă merita mai mult decât o tăvăleală furtunoasă printre ierburile 
de pe malul unui râu. Merita o saltea moale, plină cu pene, 
aşezată pe un pat cu baldachin îmbrăcat în mătase plisată. Merita 
cupe din argint pline cu vin înmiresmat, care să îi alunge timidi
tatea feciorelnică. Merita lumânări parfumate care să arunce lu
mini pâlpâitoare peste trupurile lor împreunate.

Austyn gemu cu putere. Se părea că trupul lui crud nu putea 
fi convins. îşi cerea drepturile cu mai multă hotărâre şi cu mai 
multă viclenie decât mintea tulburată de iubire. La urma urmei, 
ce nevoie aveau un soţ şi o soţie de mătase şi de pene, când fru
museţea pământului înverzit lăsat de Dumnezeu li se întindea la 
picioare? Ar fi putut să o întindă cu blândeţe pe tunica lui, să îi 
împrăştie petale aromate de zambile şi violete pe pielea dezgolită.

Ce nevoie avea el de vin pentru a-i alunga timiditatea, când 
avea priceperea de a-i lua minţile cu plăcerea pe care i-o putea dă
rui, de a o convinge să uite de temeri cu numai o mângâiere agilă 
a degetelor?

Iar lumânările nu erau cumva o reflexie palidă a splendorii soa
relui creat de Dumnezeu? Oare îndrăznea să îl jignească pe însuşi 
Domnul, pretinzând că ar fi fost mai bine să se culce cu mireasa 
lui în licărirea ştearsă a cerii de albine decât să se bucure de ino
cenţa ei sub razele binevoitoare ale soarelui?

----------- - (Bfestemuffrumuseţii -----------
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Austyn se răsuci brusc, luând-o înapoi spre râu.
Era aproape de vârful dealului când primele note tânguitoare 

ale melodiei îi ajunseră la urechi, purtate de briza mirosind a iaso
mie. Paşii i se opriră, în timp ce ziua caldă de vară deveni la fel de 
rece şi de neagră ca noaptea cea mai lungă a iernii.

------------T *iresa ‘Medeiros —---------
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Holly tocmai aruncase ultima floare în coş, când o siluetă întu
necată începu să coboare în grabă dealul. îşi feri ochii de soare cu 
mâna, temându-se că Nathanael o urmărise până acolo, jos, să o 
tortureze în continuare cu proclamaţiile lui despre pieirea-i sigu
ră. Un zâmbet tremurător îi apăru pe buze când recunoscu umerii 
impunători ai soţului ei şi pletele lui negre. Se părea că era la fel 
de nerăbdător ca ea să îşi înceapă viitorul împreună.

Zâmbetul îi pieri însă când întrezări ochii lui arzători, singu
rul semn de viaţă pe un chip la fel de neclintit ca moartea. Făcu, 
fără să vrea, un pas în spate. Austyn continuă să se apropie, 
graţia lui de prădător, care odată îi plăcuse atât de mult, părân- 
du-i-se groaznică şi neînduplecată. Se îndepărtă de el, mergând 
cu spatele, mânată de un instinct primitiv de supravieţuire. Se 
împiedică, alunecând pe distanţa de câţiva paşi care mai rămăsese 
din malul noroios, în apa puţin adâncă a porţiunii dinspre mal 
a râului.

Curentul îi trăgea lacom de fuste, dar ea continuă să se retra
gă până când apa rece îi trecu de glezne, de gambe, de genunchii 
tremurători. Laşitatea ei nu îl opri. Sări în vad după ea, reducând 
distanţa dintre ei din doi paşi mari, împroşcând apă în toate păr
ţile. Apucând-o de părul scurt, îi trase capul pe spate, expunân- 
du-i chipul la privirea lui scrutătoare, nemiloasă, aşa cum făcuse 
şi în acea noapte îndepărtată din grădină.

Frica puse stăpânire pe ea în timp ce el îi cerceta trăsăturile. 
Ochii lui îi ardeau pielea fină, pârjolindu-i rămăşiţele înşelăciunii 
cu flăcările adevărului. O furie nestăpânită ar fi fost de preferat
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acelei înfăţişări de gheaţă. Tăcerea lui o înspăimânta mai mult 
decât orice urlet mânios.

-Te rog, şopti ea, lacrimile jucându-i în ochi.
Neînduioşat de ruga ei, îi prinse bărbia şi îi forţă buzele să se 

deschidă. Buze pe care doar cu câteva clipe înainte le sărutase cu 
o blândeţe dureroasă. Degetul lui mare îi intră în gură, frecându-i 
dinţii care clănţăneau cu o dură eficienţă.

Când observă rezultatul, îi eliberă părul pentru a-şi cerceta 
cealaltă mână, sfârşind prin a-şi şterge de tunică stratul mohorât 
de cenuşă ce îi acoperea palma, ca şi când ar fi fost cea mai teribilă 
dintre murdării.

Holly îşi strânse braţele în jurul corpului, încercând să îşi poto
lească frisoanele care îi scuturau trupul.

-Te rog, Austyn, nu am intenţionat niciodată să te înşel! 
Voiam să îţi spun. Jur! Dacă mă laşi să îţi explic...

Litania ei bâlbâită fu întreruptă brusc când el o strânse cu bra
ţele lui puternice şi îi împinse capul în râu. Apa îngheţată îi intră 
în gură şi în nas, năruindu-i speranţele. Crezând că intenţiona 
să o înece, sufletul lui Holly muri puţin, dar trupul ei refuză să 
renunţe la luptă. încă se mai agăţa de el şi lovea cu pumnii când 
el o trase din apă.

Chiar în timp ce plămânii ei disperaţi se chinuiau să respire, 
Holly văzu reflectându-se, în focul mocnit al ochilor lui, un snop 
de bucle ude, la fel de negre şi de lucioase ca pana corbului.

Până când el îşi scoase pumnalul din teaca de la cingătoare, 
Holly dobândise siguranţa faptului că nu avea nici cea mai mică 
intenţie de a o ucide. Să o ucidă ar fi fost o pedeapsă rapidă şi 
miloasă, dar nici un strop de milă nu se citea în sufletul acelui 
bărbat. îşi înăbuşi rugăminţile, ştiind că nu i-ar fi fost de nici un 
folos, însă nici măcar mândria ei făcută ferfeniţă nu îi putu împie
dica lacrimile să i se scurgă pe obraji în râuri de regret.

El sfâşie materialul căptuşit al fustelor ei, făcându-le bucăţi 
şi lăsând-o să tremure numai în cămăşuţa subţire. Pumnalul îşi 
termină şi mai repede treaba cu pieptarul ei, tăindu-i panglici
le şi dezvăluindu-i lâna aspră a legăturilor. Holly rămase la fel 
de ţeapănă ca o statuie în timp ce lama rece trecu peste pulsul 
năvalnic din scobitura gâtului, într-o mângâiere batjocoritoare.
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Apoi, dintr-o singură mişcare îndreptată în jos, Austyn -  soţul ei 
bun, iubitor, răbdător - îi despică legăturile, dezgolindu-i sânii în 
lumina neiertătoare a soarelui şi în faţa iadului dezlănţuit din pri
virea lui.

Mândria lui Holly se prăbuşi. Cu un suspin de ruşine, încercă 
să se acopere, dar Austyn îi prinse încheieturile şi îi dădu braţele 
în lături, ochii lui sorbind-o cu nesaţ, ca şi când ar fi fost dreptul 
lor sacru. Tremurând de umilinţă, căută în frumuseţea nepămân
teană a feţei lui vreo urmă de compasiune ce i-ar fi putut scăpa 
bestiei turbate care îi devorase umanitatea.

Când căutarea ei nu dădu roade, îşi înghiţi suspinele şi încercă 
din nou.

-Austyn, trebuie să îmi acorzi şansa de a-ţi vorbi. Nu am avut 
niciodată intenţia să te înfurii. Sau să te rănesc. Am încercat 
numai să...

-încetează să mai flecăreşti, femeie! urlă el.
Austyn simţi tremurul care zgudui trupul lui Holly la porun

ca lui, însă acea parte din el care s-ar fi putut ruşina de purtarea 
lui urâtă fusese fărâmată de trădarea ei. Nu era mai brează decât 
mama lui, îşi spuse el cu amărăciune, decât bunica lui, decât toate 
femeile frumoase care, de-a lungul anilor, îi aduseseră familia şi 
numele la ruină.

Privi în jos la rotunjimile palide, splendide, ale sânilor ei, 
chinuindu-se să îşi imagineze că era aceeaşi fiinţă de care îi fu
sese odinioară milă pentru urâţenia ei. Sânii ei generoşi erau 
încununaţi cu nimburi mai gingaşe decât cea mai coaptă pier
sică şi se terminau cu nişte sfârcuri care se întăriră sub mângâ
ierea brutală a ochilor lui. Nu de dorinţă, ghici el instinctiv, ci 
de teamă.

Cămăşuţa i se lipise de fiecare rotunjime şi linie a corpu
lui mlădios, devenită aproape transparentă din cauza sărutării 
trădătoare a apei. îşi coborî privirea, lăsând-o cu obrăznicie să 
stăruie asupra umbrei ispititoare de la îmbinarea coapselor ei. 
Ea gemu, un sunet uşor, întrerupt, care mai degrabă îl stârni 
decât să îl osândească.

Austyn îşi înteţi strânsoarea de pe încheieturile ei în timp 
ce se lupta împotriva unui amestec de dorinţă şi mânie atât
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de disperat, încât îi lua în derâdere orice reţinere pe care şi-o im
pusese în purtare încă din copilărie. Voia să o târască pe mal, să 
o oblige să îngenuncheze în iarbă şi să îi facă lucruri pe care un 
bărbat nu i le-ar fi făcut niciodată unei femei decente. Lucruri 
pe care el nu i le-ar fi făcut nici unei târfe.

Dar cât ar fi durat până când furia i-ar fi întunecat dorinţa? 
Cât ar fi durat până când şi-ar fi pus mâinile în jurul gâtului ei 
fragil şi ar fi început să scurgă viaţa din...?

Austyn tresări când o singură lacrimă i se prelinse pe dosul 
palmei. îşi ridică privirea spre ochii rugători ai lui Holly. Ochi vio
leţi care în curând aveau să fie umbriţi de gene negre şi dese. Ochii 
soţiei lui.

Când Austyn îi apucă braţul şi începu să o tragă după el spre 
castel, Holly nu avu de ales decât să meargă, poticnindu-se, în 
urma lui, strângându-şi disperată pieptarul zdrenţuit peste sânii 
goi. Supărarea îi aprinse obrajii când trecură pe lângă doi păstori 
tineri, care rămaseră cu gura căscată la strania privelişte oferi
tă de stăpânul lor târând o străină, aproape deloc înveşmântată, 
printr-o spărtură din zidul împrejmuitor.

Cu toate că se apropiau de mormântul mamei lui, paşii lui 
Austyn nu încetiniră. O târî chiar pe deasupra suprafeţei lui pie
troase, strivind gingaşele anemone sub cizme.

Paşii lui neînduplecaţi îi purtară pe lângă alţi locuitori ai 
fortăreţei Gavenmore, chipurile lor năucite nefiind mai mult de
cât o ceaţă pentru Holly, până când izbucni primul ţipăt uluit.

-Doamne, Dumnezeule, e Lady Holly!
Apoi, cu acea claritate sumbră a unui coşmar, totul se limpezi. 

Strigătele lor uimite când îşi dădură seama că arătarea nemai
pomenit de frumoasă care se poticnea în spatele lui Austyn era 
într-adevăr stăpâna lor, privirile lor temătoare către faţa lui hotă
râtă, arsura rece a căutăturilor lor piezişe pe chipul ei, pe trupul 
ei dezgolit.

Un bătrân vlăguit strigă:
-  Ce-i magia asta neagră? Poate că-i o vrăjitoare!
După aceea începură să se ferească de ea, unii pentru că se te

meau de ea, alţii pentru că se temeau de mânia lui Austyn. Mai 
rea decât blamarea lor nerostită fu însă durerea uluită pe care
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o întrezări Holly pe chipul rotund al lui Winifred. îşi plecă uşor 
capul pentru prima dată, ruşinată de propria înşelăciune.

Copoii se luară după ei, lătrându-le la călcâie. Emrys şi Carey 
veniră în fugă de pe câmpul de antrenament pentru a afla cau 
za agitaţiei, cu săbiile ridicate. Carey se opri brusc, rămânând cu 
gura deschisă de un şoc neprefăcut. Tatăl lui îl urmă îndeaproape, 
faţa deja roşie a acestuia învineţindu-i-se de groază.

în timp ce procesiunea lor posomorâtă se apropia de capelă, un 
bărbat se strecură printre uşile acesteia şi se postă cu hotărâre în 
calea lor. Holly începu să bombăne o litanie spasmodică, de bles
teme şi rugăciuni. La început, se temu că Austyn avea să treacă 
direct peste Nathanael, obligând-o şi pe ea să îl calce în picioare, 
dar soţul ei se opri la câţiva paşi distanţă, trăgând-o în faţa lui, ca 
pe un scut. îşi trecu un braţ peste talia ei, tandreţea prefăcută a 
îmbrăţişării lui fiind o jignire pe care ea o îndura cu greu.

-  Dă-te la o parte, preotule, ordonă Austyn, dacă nu vrei să-ţi 
asculţi ultimele rugăciuni!

Ochii lui Nathanael erau întunecaţi şi goi, însă vocea îi răsună 
de o convingere pe care Holly nu o mai auzise niciodată, la nici 
una dintre slujbele pentru întâmpinarea Domnului sau rugăciu
nile de izbăvire.

-Nu mă voi da la o parte ca să-ţi permit să te porţi necuviin
cios cu această lady!

-Nu este nici o lady! Este nevasta mea. Sau ai uitat că tu ai 
fost acela care ne-a unit într-un legământ prea puţin sacru de 
cununie?

-N u eu, ci Domnia Voastră, sir, se pare că v-aţi cam uitat 
jurămintele.

Nathanael rămase ţintuit locului, devotat, ca întotdeauna, 
trufiei lui pioase.

-îm i pui răbdarea la încercare, frate, mârâi Austyn, braţul 
strângându-i-se mai mult în jurul taliei lui Holly, până ce aproa
pe o lăsă fără suflare. Chiar eşti îngrijorat pentru siguranţa soţiei 
mele sau doar îţi aperi iubita?

Nu numai geamătul lui Holly se înălţă la auzul unei aseme
nea blasfemii. Oare Austyn putea crede cu adevărat un asemenea
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Ituru îngrozitor despre ea? „Şi de ce nu?“ se întrebă ea năvalnic, 
l i dăduse prea puţine dovezi ale fidelităţii ei.

Privirea lui Nathanael se mută de la chipul lui Austyn la al ei. 
Hombănelile lui Holly se ridicară la un murmur înspăimântat de: 
„O, Doamne, Nathanael, nu o face! Nu acum. Of, te rog, nu acum!" 
(And văzu umilinţa în ochii lui pentru prima oară, îmbinată cu 
recunoaşterea periculoasă a ceea ce ea ştiuse dintotdeauna, însă 
negase, chiar şi faţă de ea însăşi. Mulţimea îşi ţinu răsuflarea, aş- 
leptându-i răspunsul.

- Nu este iubita mea, zise el uşor.
Holly răsuflă uşurată.
- Dar o iubesc!
Gemând disperată, Holly se prăbuşi peste braţul lui Austyn. 
-Acesta-i adevărul, pentru numele lui Dumnezeu! strigă 

Nathanael. O iubesc! Este isteaţă şi frumoasă, şi talentată, şi în
cântătoare, iar Domnia Voastră, Sir Austyn de Gavenmore, nu 
sunteţi demn nici să-i lingeţi pingelele pantofilor!

Holly se îndreptă încet, adunându-şi curajul pentru a înfrun
ta reacţia lui Austyn. Când aceasta veni, în sfârşit, fu mult mai 
cruntă decât orice ar fi putut scorni imaginaţia ei. El îşi lăsă capul 
pe spate şi râse. Era un sunet sumbru, care răsună prin curte în 
valuri de amărăciune chiar în timp ce o aşeza pe Holly în spatele 
lui cu mişcări sigure şi îi smulgea lui Carey sabia din mână.

Lui Nathanael îi pieri curajul când Austyn o porni spre 
el, cu sabia lată ridicată. Clopoţelul din mintea lui îi zăngă
nea cu mai puţin zel: „Nu mi-e teamă de tine, aşa că nu trebuie să 
crezi că mi-e!“ Făcu doi paşi în spate, invers decât Austyn, însă 
Austyn continua să se apropie. Căută în minte cu înfrigurare
0 scriptură potrivită.

-  „Nu-ţi fie frică de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. 
Mai degrabă să-ţi fie frică de Cel care poate distruge şi trupul, şi 
sufletul în Gheenă."1

Holly tresări când el se împiedică în poalele robei şi căzu pe da
lele de piatră. Umbra lui Austyn îl acoperi ca un mesager al morţii. 
Holly ştia ce avea de făcut. Ştia chiar când se avântă spre ceea

1 Evanghelia după Matei 10:28 (n.tr.)
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ce era deopotrivă cel mai rău lucru pe care îl putea face şi sinj.ni 
rul lucru pe care îl putea face. Nu avea de ales decât să înto.m ,t 
galanteria prostească a lui Nathanael, prin strădania de a salva 
sufletele ambilor bărbaţi.

Austyn îşi ducea deja sabia în spate, luându-şi avânt, când 
ea se aruncă deasupra trupului căzut al lui Nathanael, st râu 
gând încă de zdrenţele pieptarului, dar întinzându-şi braţul libri 
într-un gest de protecţie vechi de când lumea. Nathanael o împin 
se, însă ea refuză să se clintească.

Se uită în sus la soţul ei, lăsându-1 să fie martorul naşterii 
primei scântei de sfidare din ochii ei.

-  Trebuie să-ţi amintesc că ţi-am salvat cândva viaţa, sir/ 
Cer, în schimb, viaţa acestui umil preot!

Preţ de o clipă înfricoşătoare, pe când lama strălucitoare atâr 
na ameninţătoare deasupra lor, ea crezu că Austyn avea să i-o îni 
plânte în piept, luându-şi un rămas-bun voios de la ei amândoi.

Apoi buzele lui se curbară în ceva ce aducea mai mult a rânjet 
decât a zâmbet.

-  Umil, intr-adevăr! Ce mişcător! Cât mi-aş dori să pot spera sâ 
insuflu vreodată un asemenea devotament în inima unei femei!

Se aplecă, o apucă de încheietură şi o azvârli cât colo, cu o sin 
gură mână. Ease chinui să se ridice în genunchi când pumnul Iui 
îi lovi falca lui Nathanael cu un trosnet răsunător. Preotul se topi 
într-o grămadă moale pe dalele din piatră.

Printr-o ceaţă de şoc şi uşurare, Holly constată că lângă ea în 
genunchease Carey, mâinile lui dibace căutând pe trupul ei vreo 
rană. Poate că i-ar fi spus că numai inima ei era vătămată dacă 
vocea lui Austyn nu le-ar fi plesnit urechile ca un bici.

-Pleacă de lângă ea!
Soţul ei se înălţa deasupra lor, pe faţa lui nemaifiind nici urmă 

de umor întunecat. Mulţimea era cufundată într-o tăcere de 
moarte, tensiunea fiind atât de încinsă şi de densă, încât nici mă
car o sabie lată nu ar fi putut spinteca aerul.

-A căzut,răspunse Carey. Pur şi simplu, voiam să văd dacă... 
-Ia-ţi mâinile de pe ea!
Carey se uită în sus la el, nevenindu-i să creadă.
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- Acum, continuă Austyn, atingând gâtlejul prietenului său cu 
v.irful propriei săbii.

Agonia lui Holly deveni de o mie de ori mai apăsătoare când 
înţelese că ea era cauza unui asemenea gest.

Cu buzele strânse de indignare, Carey se ridică, lăsând-o la 
mila soţului ei.

in acel moment, când Austyn îşi luă privirea de la ea, Holly 
simţi cumva că o făcuse pentru ultima dată. Era mult mai rău 
decât atunci când se depărtase de ea în grădina de la Tewksbury 
sau când evitase să se uite la chipul ei pocit în timpul turnirului. 
Cbiar mai rău decât fusese să îi suporte dispreţul îngheţat când 
al lase despre trădarea ei. Aceasta reprezenta desfacerea orică
rei legături, atât sacră, cât şi lumească, o despărţire mai veşnică 
decât moartea. Suferinţa îi înjunghie inima, făcându-i să curgă un 
nou râu de lacrimi.

-Târfă! Jezebel! Strigătul triumfător se auzi din senin, purtat 
pe aripile nebuniei. Fie ca Dumnezeu să le pedepsească pe strica
tele care îndrăznesc să-i ispitească pe bărbaţii virtuoşi!

Rhys de Gavenmore stătea pe parapet, cu braţele întinse, invo
când mânia lui Dumnezeu asupra bietului ei cap ud şi sluţit.

Holly se săturase. De această dată, când Austyn se întinse 
după ea, se opuse. Strânsoarea lui nu mai era violentă, ci la fel 
de necruţătoare ca nişte cătuşe din fier prinse în jurul încheie
turilor ei. Ignorându-i strădaniile însufleţite, o împinse în castel, 
trecând pe lângă o Elspeth care plângea în hohote, şi urcă pri
mul nivel al unor scări în spirală, ajungând la un etaj scăldat de 
razele soarelui.

Când Holly văzu unde voia să o ducă, începu să se lupte cu 
toată puterea, lovind cu pumnii în spatele lui lat, înfigându-şi 
unghiile în pielea de pe braţele Iui arse de soare. El rămase la 
fel de nepăsător la loviturile ei ca un golem de piatră. Bleste
mele ei se transformară în ţipete îngrozite când frica puse stăpâ
nire pe ea, atât de întunecată şi de copleşitoare, încât ameninţa 
să o aducă în pragul nebuniei. Când ajunseră lângă străvechea 
uşă din stejar, ea implora, dispreţuindu-se pentru asta, dar im
plora din tot sufletul, promiţând orice dacă nu o închidea în acel 
loc teribil.
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El izbi uşa de perete şi o trase înăuntru. Umbrele îi ascundeau 
expresia. De unde mai înainte se luptase să scape de el, acum ea 
se lipi de el, rugându-1 să nu plece, să nu o lase singură. Desprin- 
zându-i braţele din jurul gâtului, Austyn o împinse departe de el.

Holly se împiedică şi căzu, dar se apropia, dătinându-se, de 
uşă, când aceasta îi fu trântită în nas. Un zăvor fu potrivit la locul 
lui, cu un dangăt prevestitor de moarte. Cuprinzându-se cu mâi
nile larg deschise, Holly se lăsă să alunece pe lângă uşă, nemaipu- 
tând să îşi adune puterea ca să bată, să ţipe, să implore. Nu reuşi 
decât să îşi strângă genunchii la piept şi să se roage ca totul să 
dispară dacă se ghemuia îndeajuns de mult.
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Partea a doua
Şi, ca o altă Elenă, aprins-a altă Troie... 
Văpaia mâniei îi poate aprinde-n suflet 
Ori flăcările unei dulci dorinţe.

John Dryden

Numai cei curajoşi le merită pe cele mai frumoase.
John Dryden1

1 John Dryden (1631-1700) -  Sărbătoarea lui Alexandru sau Puterea 
(1697), odă scrisă pentru sărbătoarea Sfintei Cecilia (n.tr.)



CapitoCuC 20

Trecu o neagră veşnicie până când Holly ieşi din acea lume te
nebroasă a sufletelor chinuite prinse între nebunie şi amorţeală. 
Fu vag surprinsă să descopere că încă trăia. Nu putea crede că 
inima ei sfâşiată continua să bată de parcă nimic nu s-ar fi întâm
plat. De parcă Austyn ar mai fi iubit-o.

îşi întinse membrele înţepenite. Lacrimile uscate îi aspriseră 
pielea catifelată a obrajilor. Nu o deranja, preferându-şi masca 
lipsită de expresie oricărei grimase zadarnice de mâhnire ori spe
ranţă. Găsi că amorţeala era o uşurare binecuvântată, mai ales 
când îşi dădu seama că îi cuprinsese până şi oasele.

Se ridică pentru a înfrunta acea încăpere. Nu s-ar fi mirat dacă 
Austyn ar fi lăsat-o într-o beznă completă, dar razele lunii pătrun
deau prin crăpăturile din obloanele de lemn care atârnau strâmb 
în balamalele lor.

Turnul circular îi întrecea aşteptările. Nu zări nici o hoardă 
de şobolani ronţăind din vreun leş proaspăt. Nici o grămadă de 
oase albite care s-ar fi putut ridica să se prindă într-un joc vioi, 
clănţănitor. Nici măcar un cor al tuturor mireselor Gavenmore 
care îşi băteau joc de ea pentru că nu le luase în seamă avertis
mentele. Se aşteptase la ororile spartane dintr-o temniţă, însă 
se trezi, în schimb, în cea mai frumos mobilată încăpere din 
tot castelul.

Deceniile de neglijare îşi puseseră pecetea decăderii, şi totuşi 
camera mai păstra eleganţa ştearsă a unei femei înaintate în vâr
stă, care se agăţa de catifelele şi de mătăsurile ei pentru a-şi men
ţine fragila iluzie de frumuseţe. Vălul gros de pânze de păianjeni 
nu făcea decât să îi sporească aerul nepământean, coborând de pe 
căpriorii tavanului boltit ca nişte cortine de blană albă.

Holly înaintă mai adânc în cameră, ecoul paşilor ei fiind înă
buşit de tapiseriile grele care acopereau pereţii. Un pat enorm
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cu baldachin încorona un piedestal aurit din mijlocul încăpe 
rii. Nici măcar găurile de molii din perdelele acestuia nu pu 
teau ascunde splendoarea brocartului. Nişte panglici zdrenţuite 
de catifea atârnau de fiecare dintre pilaştrii groşi, sculptaţi, ai 
patului. Holly se întinse să mângâie una dintre ele cu gându 
rile aiurea, întrebându-se la ce or fi folosit. Un cufăr magni 
fie, care se sprijinea pe patru labe sculptate, stătea de veghe la 
picioarele patului.

îşi trecu un deget peste capacul lui acoperit de un strat gros 
de praf. Un vas cu amestec roşu pentru buze, uscat şi fărâmiţat, 
se afla lângă un pieptene din argint şi o sticlă goală de parfum, 
amintindu-i lui Holly, cu o desăvârşită claritate, că o altă femeie 
ocupase odinioară acea închisoare îmbelşugată. O femeie acuzată 
de infidelitate de către soţul ei, căreia apoi i se refuzase cu o ho
tărâre nemiloasă compania lui, lăsându-i-se numai acele amintiri 
fără valoare ale sentimentelor lui apuse.

Ridică puţin capacul unei cutiuţe din argint, aşteptându-se 
oarecum să găsească vreun deget tăiat sau vreo altă asemenea 
grozăvie. I se tăie răsuflarea când lumina slabă căzu peste un te
zaur regal de aur şi pietre scumpe. îşi afundă degetele în comoara 
amestecată, iscodind cu privirea o plasă pentru păr bătută în sma
ralde, o broşă cu diamante, un pandantiv incrustat cu rubine, pe 
un lanţ din aur mai gros decât degetul ei mic. Pentru numele lui 
Dumnezeu, de ce nu le vânduse Austyn pentru a-i potoli pe laco
mii colectori de taxe ai lui Edward? Bineînţeles că nu din respect 
pentru biata lui bunică moartă.

Trântind bijuteriile de parcă ar fi fost un cuib de şerpi, se 
duse la fereastră şi deschise obloanele, izbindu-le de pere
te. Aici nu avea parte de o deschizătură îngustă pentru arcaşi, 
ci de o generoasă fereastră dreptunghiulară, mărginită de un 
pervaz lat din piatră. Trebuia să fie o fereastră largă, îşi spuse ea 
cu amărăciune, destul de largă pentru ca o femeie să se arunce 
de acolo.

Adierea vântului o atinse pe Holly, arzându-i uscăciunea în
ţepătoare din ochi. înălţimea ameţitoare îi oferi o privelişte ne
îngrădită asupra câmpurilor din vecinătate, scăldate de razele 
afgintiiale lunii, dar numai puţin din curtea părăsită de dedesubt.
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l’rivi în jos, la dalele de piatră, întrebându-se dacă mai rămăsese 
vreo pată de sânge pe suprafaţa lor netedă.

Un geamăt se auzi în spatele ei, stins, însă îndeajuns de tare 
încât să îi facă perişorul fin de pe ceafă să se ridice. închise ochii, 
lemându-se că acel ecou fantomatic avea să o scoată din starea de 
zăpăceală. Geamătul se transformă într-un bocet înăbuşit, care 
îi oglindea atât de bine suferinţa ascunsă, încât crezu că sunetul 
se auzise din propriul gâtlej.

Obloanele începură să se zgâlţâie cu sălbăticie în balamalele 
lor. Holly se îndepărtă de fereastră, încremenită de groază. Bo
cetul deveni un strigăt pătrunzător, un protest aprig din partea 
unei inocenţe judecate greşit. Se lovi cu călcâiul de marginea ve
trei acoperite şi căzu pe spate. îşi acoperi urechile cu palmele, dar 
jeluitul continuă şi o înfricoşă până în măduva spinării.

Smulgându-şi mâinile de pe urechi, ţipă:
-Opriţi-vă, la naiba! Opriţi-vă, am spus!
Obloanele se închiseră cu un pocnet. Urletul încetă la fel de 

brusc cum începuse, lăsând-o în linişte. Chiţăind ca un şoarece, 
scrută umbrele, temându-se de o vizită şi mai înspăimântătoare.

Obloanele se deschiseră cu un scârţâit. O pală de vânt umedă 
şi rece îi răvăşi părul. Se răsuci ca să privească în vatră, neobser
vând nimic altceva decât cenuşă rece şi scheletul micuţ al vreunui 
rozător nefericit.

Un şuierat ascuţit îi zgârie auzul, transformându-se într-un 
ţipăt chinuit când un curent de aer mirosind a mucegai o izbi, 
venind dinspre gura căscată a vetrei.

-Vântul, şopti Holly, nevenindu-i să creadă. Este doar vântul, 
care şuieră pe coş.

îi scăpă un chicot ruşinat, apoi altul. îşi acoperi gura cu palma, 
dar hohotul de râs refuză să se dea bătut. Curând, râse din toată 
inima, râse până când începură să o doară coastele şi lacrimile să 
îi curgă pe obraji.

Era singură-singurică acum. Fără Austyn. Fără ca măcar sta
fia bunicii lui să îi împărtăşească izolarea. Holly se aplecă în faţă, 
străduindu-se să îşi recapete suflarea, nedându-şi seama când râ
sul ei fu înlocuit de suspine frânte.

*
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Carey îl găsi pe Austyn stând pe creneluri, într-o parte ter
minată a zidului de apărare, privind la unduirea oţelită a râului 
în lumina lunii. Adierea alinătoare îi îndepărta vălul negru al 
pletelor de pe faţă, lăsând vederii nişte trăsături la fel de lip
site de suflet şi de străine ca ale unui infidel. Semăna prea pu
ţin cu bărbatul pe care Carey îl numise prieten în zile însorite 
sau în bătălii vijelioase şi deloc cu băiatul cu ochi strălucitori, 
cu zâmbetul pe buze şi cu râsul năvalnic pe care şi-l amintea 
din copilărie.

-  Preotul este închis bine, spuse Carey uşor, sprijinindu-se în
tre două parapete, dar nu o pot convinge pe doica ei să se oprească 
din plâns. Mi-e teamă că lacrimile femeii vor inunda sala mare, 
înainte să înceteze.

-N-are decât, răspunse Austyn, chipul lui netrădând nici 
măcar un dram de milă. Tata?

-A adormit, în sfârşit. Era destul de însufleţit. A fost nevoie 
de câteva linguri pline cu mied ca să-l liniştesc. Tăcură amândoi 
preţ de câteva clipe, până ce Carey îşi luă inima în dinţi pentru a 
întreba: Ţi-a spus de ce?

Austyn lăsă să-i scape un hohot aspru de râs.
-  Nu mai bine ai întreba dacă m-am deranjat să aflu?
Carey ştia deja răspunsul la acea întrebare.
-  Ce vei face cu ea?
- De ce? O vrei?
La început, Carey se temu că prietenul lui nu glumea, apoi un 

zâmbet trist îi arcui buzele lui Austyn.
-  Ce pot să fac? Dacă nu ar fi trecut prin asemenea chinuri nu

mai ca să scape de ea, aş fi putut să o trimit înapoi la tatăl ei. Dat 
fiind talentul ei pentru bufonerii, aş putea să o vând unui grup de 
trubaduri ambulanţi. Sau, pur şi simplu, aş putea să o ţin încuiată 
în turnul de nord până când şuviţele îi vor încărunţi şi dinţişorii 
perlaţi îi vor cădea unul câte unul.

-  Şi dacă alege să scape din robie ca bunica ta?
Austyn ridică din umeri.
-Atunci, voi fi din nou un bărbat neînsurat. Ar fi păcat to

tuşi. Vocea i se îmblânzi, devenind un tors amuzat, în ochi apă- 
rându-i o scânteiere diabolică pe care Carey nu i-o cunoştea. Ştii
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că a promis să îmi dea orice, ca să nu o încui acolo? A implorat 
destul de convingător pentru libertatea ei, să ştii. Aşa ceva îţi 
aprinde imaginaţia, nu? Ispita de a avea o asemenea frumuseţe 
îngenuncheată în faţa ta, dornică să îţi îndeplinească poruncile...

-  Opreşte-te! Carey sări în picioare, nemaiputând suporta bat
jocura lui Austyn. E încă nevasta ta, omule, nu vreo târfă din ce
tatea Londrei! N-ai pic de ruşine?

Nepăsarea de gheaţă a lui Austyn se risipi cu un urlet.
-Ba da, am ruşine! Ard de ruşine ce mi-e! Ruşine pentru că 

am fost atât de prost. Ruşine pentru că am fost atât de orbit 
de farmecele ei, încât nu am putut să văd dincolo de deghizarea 
ei ridicolă. Ruşine pentru că am fost cât pe ce să îi ofer creaturii 
ăsteia mici şi înşelătoare dragostea mea!

Austyn se întoarse, strângând un parapet până când încheie
turile degetelor i se albiră.

Carey se întinse să îşi pună mâna pe umărul prietenului său, 
apoi îşi lăsă mâna să cadă pe lângă corp, simţind că gestul lui de 
alinare nu ar fi fost nici bine primit, nici acceptat.

-Nu ai fost mai prost decât noi toţi, zise el.
Când ecoul paşilor uşori ai lui Carey se stinse, Austyn îşi 

lăsă capul pe spate, bucurându-se de urletul vântului în urechi. 
Sperase că şuieratul sălbatic al acestuia avea să şteargă ecourile 
neliniştitoare ale rugilor lui Holly, ale ţipetelor ei înfricoşate când 
îl implorase să nu o lase, să stea cu ea chiar dacă avea să îi cea
ră un preţ uriaş pentru asta. încă putea simţi greutatea braţelor 
ei fragile atârnându-i de gât, moliciunea caldă a sânilor lipiţi de 
pieptul lui.

îşi încleştă dinţii pentru a-şi înăbuşi pornirea animalică de a 
urla după ceea ce pierduse. îşi dorea să se ducă la ea. Să spargă uşa 
care se afla între ei, folosindu-şi numai pumnii. Să se aşeze peste 
ea şi să o posede ca un prădător sălbatic, ca şi când ar fi vrut să 
dovedească pentru amândoi că numai asta avea să fie vreodată. 
Tot ceea ce puteau fi bărbaţii din neamul Gavenmore.

Nu îi împărtăşise lui Carey cea mai mare ruşine a lui -  aceea 
că îşi întemniţase nevasta nu pentru a o pedepsi, ci pentru a o 
proteja de el însuşi.
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Scrută cerul violet, negăsind nici un strop de căldură pe bolta 
înstelată, ci numai o frumuseţe rece, care îl îngheţă până în mă
duva oaselor.

-  Nenorocită fără inimă, şopti răguşit, neputând spune dacă o 
blestema pe Rhiannon sau pe soţia lui.

Când auzi o bufnitură înfundată de partea cealaltă a uşii, 
Holly se trezi dintr-o amorţeală mai apropiată de moarte decât de 
somn. Nu îşi amintea să se fi târât până la pat sau să se fi ghemuit 
pe aşternutul de hermină sfâşiat. îşi întinse membrele amorţite, 
strănutând când mişcările ei stârniră un nor de praf. Sunetul se 
auzi iarăşi, pocnetul de neconfundat pe care îl făcea cineva care 
se lupta cu zăvorul făcând-o pe Holly să se ridice în capul oaselor. 
Vreun demon răutăcios o convinsese deja că Austyn avea să îşi 
strângă cele trebuincioase şi să plece, călare pe armăsarul lui, fără 
a mai arunca nici o privire înapoi, lăsând-o să moară de foame, 
însă, când uşa se deschise, inima îi tresări cu o speranţă pe care o 
dispreţui imediat, dar pe care nu o putu înăbuşi.

Bătăile inimii ei îşi încetiniră ritmul nerăbdător când o cunună 
de cosiţe bălaie se ivi pe uşă, însă dezamăgirea i se transformă pe 
dată în bucurie când văzu chipul cunoscut al lui Winifred. Sări din 
pat şi alergă să o întâmpine.

-  Oh, Winnie, nici nu ştii cât mă bucur să te văd! Ştiam că nu 
ai să mă părăseşti!

Obrajii bucălaţi ai lui Winnie nu mai aveau strălucirea lor 
rumenă. Holly observă că şanţuri adânci îi mărgineau ochii când 
lăsă pe o masă tava pe care o ducea şi se întoarse spre uşă.

Lui Holly nu îi veni să creadă că voia să plece. Fără să îi arunce 
o privire. Fără să îi spună o vorbă.

O luă pe urmele femeii amuţite, disperarea crescându-i.
-Te rog, Winnie! Austyn ţi-a interzis să îmi vorbeşti? Ţi-e 

teamă că te va pedepsi dacă o faci? Dacă l-ai putea convinge să 
vină aici! Să îmi acorde câteva clipe scurte din timpul lui, ca să îi 
pot explica...

Winnie întinse mâna spre mânerul uşii. Holly o apucă de braţ, 
tânjind după căldura unei atingeri omeneşti.
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-  Dacă Austyn refuză să vină, atunci trimite-1 pe Carey. Austyn 
îl va asculta pe Carey. Ştiu că o va face!

-Ţi-ai pierdut minţile, fetiţo? şuieră Winifred, smulgându-şi 
braţul din strânsoarea lui Holly. Holly se feri de mânia rănită din 
ochii ei. încerci să îmi trimiţi fiul în temniţă, alături de preotul ăla 
tânăr şi nesăbuit al tău?

Holly simţi un val de ruşine pentru că nu se obosise nici mă
car să se gândească la ce se întâmplase cu Nathanael. Din câte 
ştia, Austyn s-ar fi putut întoarce în curte să îi reteze de pe 
umeri capul.

- Bineînţeles că nu, răspunse ea. Nu i-aş dori niciodată răul lui 
Carey. Nu mi-a arătat decât bunătate.

-Păi, da, şi văd cum îl răsplăteşti. Cum ne-ai răsplătit pe 
noi toţi.

Zeflemeaua lui Winifred cea cu inimă bună era chiar şi mai 
greu de îndurat decât a lui Austyn. Buza inferioară a lui Holly 
începu să tremure; ochii i se umplură de lacrimi.

Pe măsură ce privirea lui Winifred trecea de la cămăşuţa ruptă 
a lui Holly la şuviţele ei încâlcite şi la obrajii aspri, brăzdaţi de 
urme de lacrimi, faţa lată a femeii se crispă de groază.

-  Of, Doamne, murmură ea, eşti atât de frumoasă!
Păşi şovăitor spre un scăunel, se prăbuşi pe el şi îşi acoperi 

chipul cu palmele.
Holly veni în vârful picioarelor mai aproape de ea, dorindu-şi 

să îi mângâie umărul tremurător, dar temându-se să nu fie res
pinsă. Se aşeză într-un genunchi la picioarele femeii.

-Te rog, nu plânge, Winnie! Nu am vrut să te fac să plângi.
-  Nu ştii ce lucru îngrozitor ai făcut? Winifred îşi înălţă capul; 

accentul ei galez era mai puternic din cauza suferinţei. Noi toţi 
am crezut că eşti diferită. Că ai fi putut fi cea care să rupă bleste
mul, până la urmă. în sfârşit, Holly înţelegea de ce fusese întâm
pinată cu braţele deschise, încântarea făţişă a tuturor la urâţenia 
ei. Şi acum, totul o ia de la capăt. Minciunile. Gelozia. Acuzaţiile. 
Jumătate dintre ei te cred o vrăjitoare care îşi schimbă forma şi îl 
imploră pe stăpân să te ardă pe rug. Cealaltă jumătate îl învinu
iesc că te-a încuiat aici.

-Tu ce crezi? Crezi şi tu că sunt o vrăjitoare? Un monstru?
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Holly nu ar fi putut spune de ce răspunsul lui Winnie era atât 
de important pentru ea.

Winifred o privi pe sub genele ude, apoi clătină din cap.
-  Eu cred că eşti o fată prostuţă, care i-a jucat un renghi răută

cios unui bărbat care mi-e tot atât de drag ca fiul meu. Nu-mi cere 
să te ajut. Pentru că nu o voi face.

Holly îşi îndreptă umerii când Winifred trecu pe lângă ea.
-încă îl iubesc, spuse ea sfidătoare, înainte ca uşa să se 

închidă.
-Atunci, fie ca Domnul să aibă milă de sufletul tău, şopti Wini

fred înainte de a închide uşa şi de a pune zăvorul la locul lui.

După aceea, Winifred venea de câte două ori pe zi, aducându-i 
porţii mărinimoase de tocană şi pâine proaspăt coaptă, urcioa
re cu apă fierbinte pentru îmbăiere şi aşternuturi aspre din lână, 
însă Holly nu mai vărsă niciodată nici măcar o lacrimă, nici nu 
mai rosti vreo rugăminte de ajutor. Trimitea cele mai multe din
tre tăvi înapoi neatinse şi lăsa aşternuturile curate făcute grăma
dă pe cufăr, preferând să se ghemuiască în fiecare noapte peste 
aşternutul mâncat de molii.

Când Winifred îi spusese aspru: „Stăpânul vrea să ştie dacă 
mai ai nevoie de ceva pentru confortul tău -  pături în plus sau 
poate un foc bun care să te încălzească noaptea", Holly izbucnise 
în hohote de râs zglobiu, tonul lor ascuţit făcând-o pe femeie să 
îşi ia repejor tălpăşiţa din turn.

Pentru că Holly ştia că nici o grămadă de pături nu ar fi pu
tut-o încălzi. Nici un foc nu i-ar fi putut înlătura frigul din suflet. 
Poate că fusese lipsită de compania bunicii lui Austyn, dar încă 
mai simţea o legătură strânsă cu femeia. înţelesese, în sfârşit, că 
nu faptul că fusese acuzată pe nedrept o împinsese spre fereastră 
ori plictiseala propriei sale companii. Ci chinul de a fi fost smulsă 
din braţele bărbatului pe care îl iubea. De a şti că nu avea să îi mai 
vadă niciodată zâmbetul pieziş, nici să privească cum ochii i se 
îmblânzeau când se uita la ea.

Insă acolo se sfârşeau asemănările. Deoarece bunica lui Austyn 
nu săvârşise nici o faptă rea, iar Holly se ştia vinovată, vinovată 
de o crudă dezamăgire. Dacă Austyn avea să o lase acolo o lună
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sau un secol... nu era pentru că nu ar fi meritat acea pedeapsă cu 
vârf şi îndesat.

Colinda prin turn în cămăşuţa ei zdrenţuită în timp ce minu
tele deveneau ore, iar orele -  zile. Vântul îşi cânta refrenul trist, 
iar ea se trezea adeseori stând la fereastra turnului, holbându-se 
la curtea de dedesubt cu o emoţie asemănătoare cu dorul.

Trecuseră aproape două săptămâni, când începu să îşi imagi
neze trupul acolo, palid şi frânt pe dalele de piatră, şi să se între
be care ar fi fost reacţia lui Austyn când l-ar fi descoperit. L-ar 
ft tras în poala lui şi s-ar fi căit pentru asprimea lui, aşa cum fă
cuse tatăl său, sau ar fi fost uşurat că scăpase de ea atât de uşor, 
văzându-se cruţat de stânjeneala de a cere o anulare a căsătoriei 
de la rege?

Holly se căţără pe pervazul ferestrei, apoi pe muchia îngus
tă, aşezându-şi palmele pe pietrele sculptate care formau rama. 
Adierea caldă o mângâie, lipindu-i veşmântul subţire de trupul 
tremurător, purtând pe aripile ei aromele îmbietoare ale verii, ale 
vieţii şi ale libertăţii. îşi ridică ochii de la dalele de piatră şi privi 
câmpurile galeze, sorbindu-le frumuseţea dură. O frumuseţe atât 
de sălbatică şi de dulce, încât o dureau ochii să se uite, şi totuşi 
atât de ademenitoare, încât nu se putea abţine să nu o admire 
şi să îi caute toate promisiunile nerostite pentru ziua ce avea 
să vină.

Genunchii lui Holly cedară. Se târî înapoi pe pervaz, acope- 
rindu-şi gura cu palma, făcându-i-se rău când se gândi la ce ar 
fi putut să facă dacă vântul cel poznaş nu ar fi smuls-o din valul 
de disperare. Simţindu-se ca şi cum de-abia s-ar fi trezit dintr-un 
somn vrăjit, privi de jur împrejurul turnului, observându-1 pentru 
prima dată cu o claritate orbitoare. Poate că tatăl ei o considerase 
egoistă şi capricioasă, însă nu şi-ar fi dorit să fie pedepsită atât 
de crunt. în ciuda a ceea ce soţul ei alesese să creadă, ea se făcea 
vinovată de idioţenie, nu de adulter.

Vântul şuieră prin horn, nemaifiind o alinare, ci un chin. Holly 
se retrase de la fereastră, smulse teancul de aşternuturi vechi de 
pe cufăr şi le îndesă pe coşul vetrei. Stomacul ei îşi anunţă zgo
motos aprobarea. îndreptându-se hotărâtă spre masă, apucă o 
felie de pâine neatinsă, apoi se aşeză cu picioarele încrucişate
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pe podea. In timp ce rupea bucăţi sănătoase de pâine pe care şi Ic 
arunca în gură, simţi o undă arzătoare de ceva în burtă. Ceva mai 
periculos şi mai minunat decât foamea.

Furia.
Când Winifred veni în turn în acea noapte, să îi aducă masa 

de seară şi apă proaspătă pentru baie, Holly o anunţă că nu avea 
nevoie decât de două lucruri: peniţă de scris şi hârtie. Deşi se te 
mea că fata avea să scrie nişte misive sclifosite, pătate cu lacrimi, 
pe care Sir Austyn avea să refuze să le citească, Winnie îi oferi 
îndatoritoare ambele obiecte în dimineaţa următoare.

Când se întoarse, la apus, Holly îi prezentă o listă de zece 
pagini cu lucruri pe care i le cerea stăpânului, pentru confortul 
ei. Cuvintele „stăpân" şi „confort" erau subliniate cu nişte înflori
turi usturătoare.

Winnie şi două slujnice cu ochii măriţi de mirare dădură 
buzna în dimineaţa următoare, clătinându-se sub poverile lor 
asemănătoare, formate dintr-o cadă de baie, prosoape, cearşafuri, 
gherghefuri, fire de cusut, uleiuri înmiresmate, mere proaspete, o 
harpă, lumânări din ceară de albine, o mătură, aşternuturi pen
tru pat, cărţi şi diferite alte comori care urmau să îi facă lui Holly 
captivitatea mai acceptabilă, dacă nu chiar plăcută.

Fetele continuară să se holbeze la ea, chiar dacă Winifred le 
alungă şi le închise uşa în nas. Winnie îşi drese vocea, stânjenită.

-  Stăpânul doreşte să afle dacă ai nevoie de lămâi cu care să-ţi 
freci coatele sau poate de o roabă nubiană care să-ţi pieptene pă
rul de câte cinci sute de ori înainte de culcare.

Holly muşcă din coaja crocantă a unui măr roşu şi rotund.
-  Spune-i că, datorită lungimii de acum a părului meu, de două 

sute cincizeci de ori ar trebui să fie de-ajuns.
Când Winifred plecă, Holly îşi măsură prada cu un ochi sever. 

Alesese puţine lucruri care nu puteau fi folosite ca o armă împo
triva soţului ei. Deja jefuise cufărul de la picioarele patului pentru 
a-şi încropi armura -  tunici din brocart, tivite cu catifea şi pulbere 
de aur, pelerine asortate, împodobite cu cele mai fine blănuri de 
samur, cămăşuţe din mătase, atât de fine, încât păreau mai po
trivite pentru un harem decât pentru odaia unei nobile. Cele mai

--------- — Teresa (Medeiros ------------
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multe dintre ele aveau nevoie numai de cusături neînsemnate şi 
de o bună aerisire.

Holly cără pelerinele, firele de cusut şi acele pe locul de lângă 
(ereastră şi se aşeză la lumină. Un zâmbet diabolic îi înflori pe 
Imze. Dacă Austyn crezuse că avea să o încuie acolo, pur şi simplu, 
şi să uite de existenţa ei, îşi subestimase neiertat de mult adversa
rul. Fiindcă acolo, în timp ce se pregătea pentru bătălie, urma să 
î.şi folosească arma cea mai primejdioasă pe care o avea.

înălţându-şi capul, Holly începu să cânte.

Holly cântă.
Cântă în timp ce ştergea praful de pe mobilă şi spăla podeaua 

de lemn. Cântă în timp ce înlocuia aşternuturile mâncate de 
molii cu pelerinele ţesute una de alta, dând naştere unui cuib 
ispititor de blănuri moi. Cântă în timp ce Winifred şi slujnicele 
cărau găleţi cu apă fierbinte pentru baia ei. Cântă în timp ce îşi 
masa muşchii încordaţi în cada de baie şi după aceea, în timp ce 
îşi ungea cu ulei de smirnă pielea neglijată, redându-i strălucirea 
de perle. Cântă în timp ce îşi pieptăna buclele care începeau să îi 
crească la loc şi, în fiecare noapte, când punea capul pe pernă, îşi 
cânta încet, până adormea.

Cântă cântece vesele de mai şi balade de dor. Cântă imnuri 
însufîeţitoare pentru cruciade şi rondele complicate, combinând 
părţile diferitelor voci. Cântă cântece pentru copii şi cântecele ne
ruşinate. Cântă ode liturgice, cântece de joc, cântece din popor şi 
cântece de jale. Şi într-o seară, la apus, se aşeză la fereastra turnu
lui şi cântă un imn pe un ton atât de profund şi de minunat, încât 
până şi Nathanael, în temniţa lui, ridică ochii spre cer, căutând 
din priviri un cor de îngeri divini.

Austyn nu se lăsă înşelat. Nu era rodul nici unei vizite cereşti, 
acea melodie nenorocită, ci o molimă diavolească. Fiecare notă îi 
înţepa pielea chinuită ca o furcă micuţă de-a lui Lucifer. Nu avea
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unde să fugă pentru a scăpa de magia ademenitoare a vocii lui 
Holly. Ar fi putut călări până la capătul pământului, şi tot l-ar 
fi urmărit.

Nu ştia dacă ea cânta şi în somn, dar, pentru numele lui Dum
nezeu, cânta într-al lui! în visele lui aprinse, cânta numai pentru 
el, în timp ce el o purta într-o văpaie care ardea într-un ritm fără 
cusur şi pe un ton perfect.

însă nu imnurile ei însufleţite îl tulburau cel mai mult, ci 
cântecele simple de leagăn pe care le cânta noaptea, când vo
cea îi obosea şi căpăta o vagă notă de răguşeală. Atunci o găsea 
el cea mai fermecătoare. Atunci trebuia să îşi amintească, neîn
duplecat, că sirenele nu căutaseră decât să îl atragă pe Ulise la 
moarte sigură.

Apoi, într-o seară, la apus, când credea că avea să fie nevoit 
să îl roage pe Carey să îl lege de unul dintre stâlpii din curte, aşa 
cum Ulise fusese legat de propriul catarg, cântatul încetă. Aşa, 
dintr-odată. Fără nici o răguşeală care să anunţe aşa ceva. Fără să 
slăbească înainte. Pur şi simplu, încetă.

Tăcerea era mai îngrozitoare decât se aşteptaseră. Un val de 
descurajare coborî ca un nor negru deasupra castelului. Când 
Austyn năvăli în sala cea mare, toate conversaţiile se opriră brusc, 
iar el simţi toate privirile celor din sală aţintite asupra lui. în ul
tima lună se obişnuise cu greutatea lor. Se obişnuise cu căutătu
rile furişe ale lui Carey, cu ochii mari, agitaţi, ai lui Winnie, cu 
întrebarea nerostită a lui Emrys -  „Ce lucru monstruos ai să mai 
faci acum?“ Duse erau zilele în care se uitaseră la el cu mândrie şi 
admiraţie, în loc de frică.

Mai acuzatori decât toţi erau ochii umflaţi şi nasul mereu înro
şit ai doicii soţiei lui. Austyn bănuia că bătrâna ar fi rupt-o la fugă 
de mult, căutând ajutor, dacă nu s-ar fi temut să îşi lase stăpâna la 
mila lui.

Până şi tatăl său, care nu mai scosese nici un cuvânt de la tira
da de pe parapet, clipea la el cu ochii mari, speriaţi, ai unui copil. 
Cu sufletul atât de timpuriu văduvit de melodie, Austyn se sim
ţi gol şi nevrednic sub privirile lor iscoditoare. Deodată, nu mai 
putu suporta.
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-Ce v-a apucat pe voi toţi? strigă el, răsucindu-se pe călcâie 
pentru a-i înfrunta. N-o să mai zâmbiţi niciodată? N-o să mai râ- 
deţi? N-o să vorbiţi mai tare de o blestemată de şoaptă?

Cu un suspin sfâşietor, Elspeth îşi acoperi faţa cu şorţul şi 
izbucni în lacrimi. Dar nu înainte ca Austyn să apuce să se vadă 
în ochii ei -  o brută masivă, aducând mai mult a căpcăun decât 
a bărbat.

Liniştea asurzitoare nu reuşi decât să îi facă vocea lui Holly mai 
clară, mai seducătoare. îl chema cu tăcerea ei cristalină, împin- 
gându-1 să se năpustească orbeşte spre scări, hotărât să o înfrunte 
pe vrăjitoarea care îl blestemase să devină o asemenea bestie.

Austyn îşi încetini paşii pe măsură ce se apropia de turnul de 
nord. Tăcerea nu mai era apăsătoare, ci bântuită de ecourile ţipe- 
telor şi rugilor lui Holly de când o târâse în sus pe scările în spirală 
pe care le urca acum. Ca şi cum pietrele străvechi îi absorbiseră 
strigătele vrednice de milă. încheieturile şi braţele încă îi erau 
acoperite cu urmele şterse ale zgârieturilor ei, dar el se temea că 
semnele mai adânci ale trădării ei şi ale abandonului său nu aveau 
să se vindece niciodată.

Mâinile îi tremurară când ridică zăvorul greu din drugii de fier. 
Nu avea habar de ceea ce avea să găsească. De fiecare dată când 
Winifred îi adusese, cu tristeţe, să vadă câte o tavă cu mâncare 
neatinsă, el îşi împovărase inima cu închipuiri ale cărnii fragede a 
lui Holly desprinzându-i-se de pe oase.

Uşa se deschise cu un scârţâit, împinsă de mâna lui. O pânză 
de păianjen i se lipi pe faţă; el o dădu la o parte, înăbuşindu-şi 
un tremur. Camera era scăldată în umbrele dese ale amurgului. 
Lumina slabă pătrundea prin fereastra deschisă.

Holly nu se vedea nicăieri. Un fior de groază îi coborî lui Aus
tyn pe şira spinării când înţelese că sfârşitul brusc al cântării lua o 
întorsătură mai sinistră. Rămase transfigurat lângă gura căscată 
a acelei ferestre. Fereastra pe care Carey îl implorase să o acopere 
cu un grilaj din fier. Fereastra care dădea în curtea închisă unde le 
interzisese tuturor să intre. Singurul bărbat suficient de nesăbuit 
încât să sară zidul şi să încerce să o privească pe furiş pe mireasa 
lui captivă fusese izgonit din Caer Gavenmore fără nimic în afară 
de tunica de pe el.
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Austyn făcu un pas şovăitor. Apoi se năpusti în gol, aplecau 
du-se tocmai când o voce mieroasă din spatele lui spuse:

-Nu ţi-aş da această satisfacţie.
Vrăbiile ciripeau şi săreau pe dalele de piatră de dedesubt, 

luându-1 în râs cu nepăsarea lor. Austyn se întoarse încet când 
o femeie dădu în lături un văl de pânze şi ieşi din umbrele care 
străjuiau patul.

- îmi pare rău că te dezamăgesc, continuă ea, dar nu am făcut 
din tine un văduv, încă.

El îşi încrucişă braţele la piept, aproape la fel cum făcuse prima 
dată când se întâlniseră.

-Păcat! Am crezut că poate ai cântat până ai murit.
Lumânarea aprinsă pe care o ţinea Holly forma o aură pâlpâi

toare în jurul ei, permiţându-i lui Austyn să se uite cu adevărat la 
ea pentru prima oară de când fusese expusă, tremurând umilită, 
privirii lui scrutătoare, la râu.

Era mlădioasă, da, dar avea o talie bine conturată. Sânii îi 
împungeau pieptarul din brocart al rochiei ca şi când ar fi fost 
gata-gata să se reverse peste el. Pielea ei îşi pierduse nuan
ţa arămie, arsă de soare, dar transparenţa acesteia o făcea să 
pară mai delicată, mai încântătoare. El se împotrivi pornirii, 
însă privirea lui se îndreptă spre chipul ei, de parcă ar fi avut 
voinţă proprie.

Dacă se gândise că avea să se pocească tăindu-şi părul, se înşe
lase amarnic. Buclele negre care îi încadrau faţa nu făceau decât 
să îi contureze şi mai bine puritatea în formă de inimă. Mesele 
pierdute îi sculptaseră gropiţe ispititoare sub pomeţi. Pe legea lui, 
era mult mai frumoasă decât îi păruse în grădina din Tewksbury! 
Atunci nu fusese decât o fată superficială. Acum, ochii ei violeţi 
scânteiau din adâncurile lor misterioase de femeie.

Austyn îşi miji ochii, căutând o cât de mică urmă a fetei stân
gace, fermecătoare, pe care o numise soţie timp de câteva săptă
mâni idilice. Nu găsi nimic din ea în fiinţa exotică pe care o avea 
înaintea ochilor. Pierderea ei era ceea ce îl rănea şi îl mânia în 
egală măsură, de nu mai putea îndura.

-De ce? întrebă el răguşit. Tu şi tatăl tău aţi crezut că era o 
glumă bună să vă bateţi joc de un galez ignorant?

---------- — Ttresa ‘Medeiros ------------
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Ha lăsă lumânarea pe o poliţă din piatră care ieşea din perete, 
dar rămase destul de aproape pentru ca lumina jucăuşă a acesteia 
Hă se răsfrângă asupra ei.

- Nu am avut niciodată intenţia să facem o glumă. Tata căuta 
să mă mărite cu un străin. Eu am crezut că nu aveam altă şansă 
decât să încerc să îl opresc. Nu te-ai simţit niciodată neajutorat?

„Neajutorat când vine vorba să îţi rezist", se gândi Austyn, dar 
mai degrabă ar fi murit decât să rostească vorbele.

- Neajutorată? Având la dispoziţie averea tatălui tău? Cu pro
pria frumuseţe ca o spadă ce poate străpunge inima oricărui 
bărbat?

-Ai văzut unde m-a adus frumuseţea. Nu a fost nimic altceva 
decât un blestem, încă din ziua în care m-am născut. Făcu ochii 
mari, prefăcându-se inocentă. Iar tu, dintre toţi bărbaţii, ar trebui 
să înţelegi blestemele.

Austyn se încruntă la ea, admirându-i curajul cu care îi înfrun
ta voinţa.

-Am încercat numai să îmi alung pretendenţii, continuă 
ea. De unde aveam să ştiu că aveai să fii atât de încăpăţânat în
cât să mă peţeşti în ciuda urâţeniei mele? Sau atât de lacom, aş 
putea adăuga?

-Lacom?
Ea îşi înălţă bărbia delicată într-un unghi sfidător.
-  Păi, da, lacom! îndrăzneşti să îmi pui în balanţă propriile mo

tive, pe când nici ale tale nu au fost tocmai pure. Nu ai căutat o 
soţie, ci o pungă grasă care să îţi umple cuferele. După cum văd eu 
lucrurile, sir, nu eşti mai breaz decât mine!

Holly reuşi să rămână neclintită când Austyn păşi ameninţător 
spre ea. îşi petrecuse zilele singuratice şi nopţile interminabile 
concepând planuri prin care să îl aducă la ea, nu gândindu-se la 
ce avea să facă odată ce el ar fi ajuns acolo. Când păşi în lumina 
lumânării, ea îşi înăbuşi un suspin involuntar.

Era îmbrăcat numai în negru, cu umbra unei bărbi noi întu- 
necându-i obrajii. Părea mai tânăr, mai slab şi, cu toate acestea, 
oarecum mai mare şi mult mai puţin înţelegător.

O înconjură ca un prădător prudent, cu ochii atât de mijiţi, 
încât păreau două lame îngheţate.

---------- — ‘Bfestemuffrumuseţii ------------
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-Ai avut foarte mult timp pentru a născoci o asemenea poves 
te isteaţă. De ce te-aş crede? Cum pot şti că tatăl tău nu a încercat 
să te mărite cu vreun nătărău care nu bănuia nimic pentru că erai 
pierdută? Privirea i se mută la burta ei plată, apoi înapoi la ochii 
ei. Cum pot şti dacă nu cumva, chiar în timp ce vorbim, pântecele 
ţi se umflă pentru că porţi copilul altui bărbat?

Holly îşi înghiţi furia şi reuşi să vorbească, la rândul ei, ironic:
-Şi bănuiesc că tu crezi că acest ibovnic imaginar al meu m-a 

urmat până aici, la Gavenmore, deghizat în preot?
Când îi văzu flăcările ucigaşe din ochi, Holly se temu că sar

casmul ei ar fi putut să îi coste capetele atât pe ea, cât şi pe 
Nathanael. Dar Austyn se întoarse şi plecă de lângă ea, mişcân- 
du-şi degetele ca pentru a le împiedica să se strângă în jurul gâ
tului ei.

Adunându-şi curajul, Holly se deplasă pentru a ajunge în faţa 
lui. Dacă frumuseţea ei era singura lui slăbiciune, atunci avea să 
profite de aceasta în avantajul ei.

-Din moment ce eşti hotărât să mă crezi o stricată, indiferent 
de adevăr, spuse ea blând, ce vei face cu mine, Austyn? Mă vei 
bate? Riscând nemaipomenit de mult, se întinse spre mâna lui. 
El tresări la atingerea ei, însă nu se feri. Ea îi prinse încheieturile 
degetelor în căuşul palmei, îndoindu-i cu blândeţe fiecare deget, 
până când formară un pumn puternic. Este dreptul tău, ca soţ al 
meu. Sau mă vei arde pe rug, râzând când carnea mea fragedă se 
va topi în flăcări?

Ii eliberă mâna pentru a-şi răsfira degetele pe pieptul lui cu o 
dăruire necugetată, şoptind peste tunetul întrerupt al inimii lui.

-Sau, pur şi simplu, îmi vei întoarce spatele şi mă vei lăsa aici? 
Vei pleca şi vei zăvori uşa în urma ta, aşa cum a făcut bunicul tău. 
Vei uita că mi-ai văzut vreodată chipul, că mi-ai auzit vocea, că 
mi-ai sărutat buzele...

Privirea lui avidă îi dezmierdâ faţa. Holly îşi umezi buzele, 
aproape fără să mai respire, plină de speranţă.

Austyn se desprinse brusc de ea, râzând aspru.
-Asta ţi-a spus Winifred? întotdeauna a avut darul de a înfru

museţa cele mai dezgustătoare părţi din istoria familiei.
încrederea lui Holly se risipi.

---- ------- Tiresa (Medeiros -— ------—
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-  Ce vrei să spui?
Dintr-un singur pas sprinten, el sări pe piedestalul care sus- 

ţinea patul. Holly nu şi-ar fi dat seama că strâmbătura cinică a 
buzelor lui era un zâmbet dacă nu ar fi fost însoţită de o adâncire 
diabolică a gropiţei din obraz.

-O, bunicul a întemniţat-o, într-adevăr, pe bunica în acest 
turn, timp de zece ani. Dar nu a uitat-o niciodată. Dimpotrivă, 
legenda spune că se întorcea să o siluiască în fiecare noapte. Cu un 
entuziasm nesfârşit. Austyn se întinse pentru a apuca una dintre 
panglicile zdrenţuite care atârnau încă de pilaştrii patului, arun- 
cându-i o privire răutăcioasă pe sub genele întunecate. Se zvoneş
te că era destul de inventiv în ceea ce privea... pedepsele. Panglica 
alunecă printre degetele abile ale lui Austyn. Numai după ce s-a 
plictisit de acea îndeletnicire şi a căutat mângâiere în braţele alte
ia, ea s-a aruncat în braţele morţii.

Un fior de emoţie ruşinoasă îi coborî lui Holly pe şira spinării 
când Austyn se îndepărtă de piedestal. Făcu un pas înapoi, fără să 
vrea, întrebându-se, prea târziu, ce fel de prădător stârnise.

El trecu pe lângă ea, îndreptându-se spre uşă.
-Austyn? îl strigă ea.
Se întoarse, pe curbele senzuale ale buzelor lui neputându-se 

observa nici urmă de amuzament.
-  Sunt nevinovată.
El îi făcu o plecăciune batjocoritoare.
-Asta, milady, rămâne de văzut.
Când zăvorul fu aşezat la locul lui cu un pocnet înfundat, Holly 

bâjbâi după cel mai apropiat scăunel. Chiar când îşi apăsa dege
tele pe buze pentru a le opri tremurul, simţi o împunsătură de 
triumf. Pentru că văzuse adevărul pur în ochii soţului ei. Avea să 
se întoarcă la ea.

Trecu o noapte. Apoi încă trei. La sfârşitul săptămânii, speran
ţele lui Holly începuseră să se spulbere. Poate, se temea ea, imbol
durile ei îl îndepărtaseră şi mai mult pe Austyn de îmbrăţişarea ei. 
Poate că el, asemenea bunicului său, alesese să îşi satisfacă plăce
rile în braţele alteia.
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Ochii i se înnegurară la acea închipuire, gâtul uscându-i-se din 
cauza unui sentiment de pierdere la fel de profund şi de sfâşietor 
ca tot ce îndurase de la moartea mamei ei. încercă să cânte, dar 
descoperi că melodiile nu îi mai veneau în minte. Nici cea mai 
însufleţită dintre balade nu reuşi să îi mai aline dorul.

Când dintr-o săptămână se făcură două, ea încetă să mai poar 
te rochiile pretenţioase în fiecare zi, încetă să se mai chinuiască să 
îşi aranjeze buclele rebele într-o formă elegantă.

într-o noapte, târziu, se ghemui pe locul de lângă fereastră, 
îmbrăcată numai în cămăşuţă, şi privi cum o furtună de vară îşi 
croia drum pe cer. Zarea dispăru cu totul când nişte nori negri 
se năpustiră spre castel. Tunetele bubuiau şi ghearele ascuţite ale 
fulgerelor se pierdeau în vadul umflat al râului. Holly îşi cuprinse 
genunchii cu braţele, încremenind de frica forţei vârtejului care se 
apropia. Era un spirit geamăn, care tortura cerul cu o foame la fel 
de sălbatică şi de neliniştită ca a ei.

Numai când vântul începu să îi arunce picături de ploaie pe 
piele, se ridică şi închise obloanele, nemaiputând îndura mirosul 
înşelător al libertăţii. Se plimbă prin turn, aprinzând toate lumâ
nările, ca să biruie întunericul cu un nimb fragil de strălucire.

Vântul lovea în obloane cu pumni furioşi. Holly se ghemui pe 
pat şi se strădui să îşi îndrepte atenţia zguduită asupra unui ma
nuscris luminat, care detalia trăirile spirituale ale lui Mechtild 
de Magdeburg, mireasa lui Hristos. Poate că Austyn i-1 trimisese 
pentru ca ea să îşi poată pregăti sufletul negru pentru viitorul care 
îl aştepta într-o mănăstire veche, îşi spuse ea cu amărăciune.

între două tunete cutremurătoare, uşa se izbi de perete, iar 
Holly îşi înălţă capul pentru a întâlni privirea arzătoare a soţului 
ei pământesc.

------------- Tzresa Medeiros -— --------

CapitoCuC 22

Austyn şi-o închipuise pe Holly în nenumărate feluri în ul
timele două săptămâni: ca pe o lady trufaşă, uitându-se în jos
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l.i el de-a lungul nasului ei patrician; ca pe o harpie răutăcioa
să, care îl dojenea pentru lăcomia lui; ca pe o domniţă ferme- 
(ată, care îl vrăjea fluturând din genele ei de-abia înmugurite 
.şi plesnind din limba umedă, trandafirie. Insă când o privi cum 
stătea ghemuită pe patul acoperit cu blănuri, ca o pisicuţă mul
ţumită, îşi dădu seama că fiecare dintre acele femei nu era de
cât o amăgire născocită pentru a-i abate atenţia de la cine era ea 
cu adevărat.

Soţia lui.
Cămăşuţa subţire i se ridicase pe şolduri, dezvelindu-i picioa

rele suple. Era imposibil pentru un bărbat să se uite la asemenea 
picioare şi să nu şi le imagineze încolăcite în jurul taliei lui. Ca şi 
când Holly i-ar fi ghicit gândurile, îşi trase cămăşuţa în jos, pentru 
a le feri de privirea lui. Modestia ei îi împunse conştiinţa, stârnin- 
du-i dorinţele contrare de a proteja şi de a poseda.

Sfâşie vălul de pânze care îi despărţea cu o smucitură sălbatică.
-  îţi cam place să faci pe prinţesa captivă, nu-i aşa, dulceaţă? 

Ţi-ar plăcea să te răcoresc cu pene de păun sau să-ţi vâr boabe de 
struguri în gură?

Sarcasmul lui îl trădă, torturându-1 cu viziunea buzelor apeti
sante ale lui Holly, care se deschideau pentru a primi orice i-ar fi 
oferit el.

Holly îşi schimbă poziţia, aşezându-se, uitându-se cu băgare 
de seamă la străinul sălbatic pe care îl numise odată „soţ“. Avea 
părul ciufulit, ochii înroşiţi şi pătimaşi, ca şi când nu ar mai fi 
dormit de la ultima lor întâlnire. Atunci o urmăriseră cu o mânie 
de gheaţă, dar acum o scânteie de disperare le adâncea expresia. 
Holly tânjea să îl atingă, însă nu îndrăznea. Ştia, cu o convingere 
mai puternică decât orice speranţă, că, dacă îl împingea să o pără
sească în acea noapte, nu avea să se mai întoarcă niciodată.

Aşa că îşi ascunse neliniştea sub o mască de dispreţ.
-  Dacă tu crezi că mă bucur de captivitatea mea, atunci te înşeli 

amarnic. Mi-aş lăsa bucuroasă temniţa poleită ca să mă întind pe 
o pajişte cu fân proaspăt cosit sau să simt picăturile reci de ploaie 
pe faţă. Dar presupun că tu nu ai înţelege aşa ceva, fiind genul de 
bărbat care încuie o lady şi îi permite unui ucigaş să hoinărească 
în voie prin castelul său.
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Tresărirea uşoară a lui Austyn îi dădu de înţeles că lovise adAiit 
şi la ţintă.

- Tu, milady, ţi-ai dus înşelăciunea până la capăt cu bună şt iin 
ţă. Tata nu a avut de ales.

Dacă Holly nu ar fi ştiut că Austyn credea fiecare cuvânt pecan* 
îl rostea, ar fi dat frâu liber râsului isteric ce i se oprise în gât.

-Ah, groaznicul blestem al celor din neamul GavenmorH 
împrospătează-mi memoria! A fost aruncat de o sirenă furioasă, 
jignită de vreun pescar neîndemânatic? îşi flutură degetele graţi 
oase înspre el. Sau vreun spiriduş mic şi gras s-a mâniat pentru < â 
unul dintre strămoşii tăi a călcat pe ciuperca lui otrăvitoare?

O roşeaţă care ameninţa să devină mai întinsă îi cuprinse gru 
mazul lui Austyn. Holly se îndoia că mai îndrăznise cineva vreo 
dată să pună la îndoială adevărul blestemului celor din neamul 
Gavenmore. Cel puţin, nu în faţa lui.

-Nicidecum, şuieră el. A fost regina zânelor, Rhiannon, o 
vrăjitoare crudă şi lipsită de inimă.

-O  vrăjitoare lipsită de inimă, acuzată pe nedrept de infideli
tate. Holly îşi răsuci o buclă pe deget, ţuguindu-şi buzele în chip 
gânditor. Dacă un bărbat refuză să creadă o femeie pe care pretin
de că o iubeşte, atunci, spune-mi, bărbate, care dintre ei este cel 
necredincios? Ţi-a trecut vreodată prin cap că tatăl tău ar putea 
fi blestemat numai cu o fire sălbatică? Poate că tocmai gelozia lui 
nenorocită a împins-o pe mama ta în braţele altui bărbat.

-Destul! urlă Austyn. Habar n-ai despre ce vorbeşti! Poate că 
încerci numai să îţi justifici propria infidelitate.

Holly se ridică în genunchi, de-abia aşteptând să i se ivească 
vreo ocazie de a se apăra.

-Dacă ai fi crezut asta, Nathanael ar fi mort, în loc să putre
zească în temniţa ta. Eşti un cavaler, sir. Eu am fost cea care ţi-a 
greşit; de aceea, din onoare, ar trebui să îl eliberezi.

Râsul muşcător al lui Austyn nu i se reflectă şi în privire.
-Ia uite ce frumos se roagă pentru libertatea ibovnicului ei!
-Nu este ibovnicul meu! ţipă Holly, pierzându-şi răbdarea din 

cauza încăpăţânării soţului ei. Sunt nevinovată!
Vocea lui Austyn se îmblânzi până ce ajunse ca un foşnet 

de catifea.

-----------T ’eresa “Medeiros------------
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liste o singură cale să aflăm, nu-i aşa?
Speranţa, amestecată cu o teamă profundă, îi făcu inima lui 

11« illy să bată mai repede. Dacă soţul ei îi cerea o dovadă a inocen
ţei, ,it unci era gata să i-o dea. Când el porni cu paşi măsuraţi spre 
piedestalul patului, ea se trase spre marginea opusă, provocân- 
• lii I, cu o insolenţă voită, să o urmărească.

Credeai că Nathanael a fost singurul meu ibovnic? Cât eşti de 
u.iiv! Au fost mult mai mulţi. Zeci! Sute!

Alergă la fereastră şi deschise obloanele dintr-o mişcare vije
lii usă. O rafală de vânt şi ploaie stinse toate lumânările şi răsuci 
pauzele într-un vârtej ameţitor. Holly refuză să se lase înfricoşată 
de neîncetata apropiere a lui Austyn.

- Vin să mă viziteze aici, în patul meu, în fiecare noapte. îşi scu- 
i ură buclele ciufulite. îmi cobor cosiţele şi de îndată ajung sus!

Inconjurându-i talia cu un braţ musculos, Austyn o sprijini de 
pervaz, despărţindu-i picioarele cu şoldurile lui înguste. Picătu- 
rile reci de ploaie îi cădeau pe spate, dându-i o senzaţie cu totul 
(I i ferită de căldura nemiloasă care îi apăsa scobitura vulnerabilă 
dintre coapse. El îşi afundă mâna liberă în buclele ei, trăgându-i 
(apul pe spate până când buzele lui ajunseră deasupra alor ei, la 
numai o răsuflare distanţă de a le poseda. Fiecare gură de aer pe 
(are el o trăgea cu disperare în piept răsuna cu un bubuit în ure
chile ei.

Numai dacă ar fi sărutat-o, se gândi Holly înfierbântată, ar fi 
putut să ajungă la bărbatul cu care se măritase.

- De ce eziţi? şopti ea răguşit. De blestem de temi?
-  Blestemul nu are nici o putere asupra mea.
-  De ce nu ?
Lumea lui Holly se reduse la licărul fioros din ochii lui în întu

neric, la nota de disperare sălbatică din vocea lui.
-  Pentru că ar trebui să te iubesc mai întâi.
Ştiu atunci că nu avea să o sărute. O ştiu chiar şi atunci când 

ei îşi trecu un braţ pe sub şoldurile ei şi o duse la pat. O ştiu 
atunci când se aşeză deasupra ei pe blănurile moi, când îi trase 
în sus cămăşuţa, dezbrăcând-o până la mijloc, şi când îi depărtă 
genunchii.

—------ - ‘BfestemuC frumuseţii -—--------
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Ea întinse mâinile spre el, nedorindu-şi nimic altceva decât să 
îi mângâie obrajii acoperiţi de o umbră de barbă, să îşi treacă de 
getele prin părul lui, să îl cuprindă în îmbrăţişarea ei. Insă Austyn 
îi prinse ambele încheieturi cu o singură mână, strânsoarea lui 
părând un lanţ blând, menit nu să o lege cu cruzime, ci să îl apere 
pe el de o tandreţe care i-ar fi distrus pe amândoi. Tremurând ca 
răspuns, Holly se pregăti pentru ce ar fi putut fi mai rău.

întregul ei trup se cutremură de parcă ar fi fost lovit de trăsnet 
când unul dintre degetele lui dibace îi pătrunse în cârlionţii ce îi 
acopereau carnea moale dintre coapse.

Ea îşi întoarse faţa spre pernă, cuprinsă de sfială din cauza 
atenţiilor lui neruşinate. Poate că îi refuza sărutările şi mângâie
rile care se împărtăşeau atunci când doi oameni făceau dragoste, 
însă nu avea să o brutalizeze. Suspine întretăiate îi scăpară prin 
tre dinţii încleştaţi în timp ce el îi frământa despicătura sensibilă, 
degetul lui mare şi aspru înaintând mai adânc cu fiecare mişcare, 
pregătind-o să îl primească. Furnicături devastatoare de plăcere 
se năşteau din atingerea lui. Când singurului lui deget i se alătu
ră un altul, ea nu se mai putu împotrivi imboldului, necunoscut 
până atunci, de a se arcui spre mâna lui.

Austyn ştia că greşea din clipa în care mâna lui atinsese cârli
onţii mătăsoşi dintre coapsele lui Holly. Venise cu intenţia clară 
de a o avea rapid şi cu cruzime, ca şi când ea nu ar fi fost altceva 
decât o stricată ieftină pentru care plătise înainte, dar senzaţia 
corpului ei delicat tremurând sub al lui îi trezise urma de decenţă 
care îi mai rămăsese într-un colţişor al sufletului.

Când începuse să o pregătească pentru atacul lui, folosindu-şi 
degetul, îşi înăbuşise un geamăt, uimit să descopere că pocalul 
fraged al pântecelui ei era deja plin cu nectar pentru el. Era o dul
ceaţă amară pe care nu o ceruse şi pe care nu o merita.

îl ispitea să îi dezmierde cu degetul mare mugurul plăpând 
afundat în despicătura ei mătăsoasă. îl ispitea să îi sugă sânii mi
nunaţi prin mătasea transparentă a cămăşuţei până când avea să 
se zvârcolească de plăcere sub el. îl ispitea să îi deschidă petalele 
catifelate ale buzelor cu limba. Dar cât timp avea să treacă până 
când acea limbă urma să îl trădeze? Până când avea să înceapă
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să şoptească vorbe aprinse, pe un ton jos, răguşit, cu buzele lipite 
de gura ei, de curba gâtului ei, de pielea albă, ca de satin, de pe 
Inirta ei? Vorbe încărcate de tandreţe. Vorbe încărcate de iubire. 
Vorbe care l-ar fi dus la pieire.

Gândurile lui nesăbuite îl costară scump. Mâna lui Holly 
ii scăpă din strânsoare şi îi cuprinse ceafa, pârjolindu-1 ca un 
lier înroşit.

înăbuşindu-şi nemilos orice pornire, în afară de cea mai primi- 
(ivă, Austyn îşi descheie pantalonii, îşi întrepătrunse degetele cu 
ale ei şi îi apăsă mâinile de o parte şi de alta a capului.

Holly se ţinu de mâinile puternice ale lui Austyn, care erau tot 
ceea ce cunoştea într-un univers tenebros de ploaie torenţială şi 
vânt turbat. Când groaza ameninţa să o copleşească în întregi
me, îşi aminti că nu un străin o ţintuia pe pat cu greutatea lui, ci 
Austyn al ei -  mare, cald, mirosind a mentă şi a mosc.

Un fulger lumină turnul. Privirile li se înlănţuiră pentru o 
scurtă veşnicie, apoi el se avântă între picioarele ei desfăcute 
cu un geamăt răguşit, spintecând bariera fragilă a inocenţei ei.

Degetele lui Holly se arcuiră, asemenea spatelui ei, când o du
rere ascuţită o săgetă în pântece. Mâna lui Austyn ar fi putut să 
o desfete ore întregi şi tot nu ar fi pregătit-o pentru acel preaplin 
arzător dinăuntrul ei. El i se părea zdrobitor, atât de mare, încât 
nu ştia cum trupul ei plăpând îl putea cuprinde. Cumva totuşi 
reuşise, potrivindu-se de minune pentru a-i primi lungimea şi 
grosimea în miezul aprins al fiinţei ei.

Când durerea se mai ostoi, ea îi strânse mâinile până când pal
mele li se împreunară la fel de mult ca trupurile. El îşi lipi şolduri
le de ale ei, cufundându-se cât de adânc îl putea primi ea în teaca-i 
fremătătoare, apoi retrăgându-se şi luând-o de la capăt. Mâinile 
lui o ţinură supusă voinţei sale, în timp ce trupul lui i-1 chinuia pe 
al ei cu valuri de plăcere întunecată, până când ea de-abia îşi mai 
putu recunoaşte propria voce, care îl implora, cu gemete între
rupte şi scâncete răguşite, să îi ofere o eliberare divină, pe care 
numai el singur i-o putea dărui.

Singurul lui răspuns, în afară de răsuflarea întretăiată de ge
mete aspre, fu să îşi dubleze intensitatea şi ritmul acelui asediu
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pământesc. Holly strigă, extaziată, când fiecare muşchi din 
trupul lui puternic deveni la fel de tare ca acea parte din el care 
se împlântase în ea până la capăt. Un fulger brăzdă turnul, dân- 
du-i ocazia de a întrezări frumuseţea sălbatică a trăsăturilor 
soţului ei, când îşi lăsă capul pe spate, ameţit de plăcere, rupând, 
în sfârşit, tăcerea pentru a-i striga numele într-o incantaţie de 
pură adoraţie.

Se prăbuşi peste ea, ascunzându-şi chipul în scobitura gâtu
lui ei. Holly îşi trase mâna de sub braţul lui moale, încercând să 
îşi treacă degetele prin mătasea umedă a pletelor lui. El se rosto
goli de pe ea fără nici un cuvânt, îşi încheie pantalonii şi ieşi din 
turn cu paşi mari, ca şi când o întreagă legiune de demoni îl îm
pingea de la spate.

Holly rămase acolo, în întuneric, cu picioarele dezgolite de
părtate, cu cămăşuţa înfăşurată în jurul taliei, trupul ei firav 
bucurându-se încă de darul înfierbântat al seminţei soţului ei, 
şi murmură:

-Vai de mine!

Paşii lui Austyn deveniră mai apăsaţi pe măsură ce cobora 
scările în spirală, îndreptându-se spre sala cea mare. Camera în
tunecoasă era pustie, tăciunii stinşi din vatra aflată în mijlocul 
încăperii fiind singura sursă de lumină. O halbă cu bere şi un 
gherghef uitat zăceau pe masă. Bubuitul furtunii se transformase 
într-un zgomot îndepărtat al tunetelor şi un răpăit înfundat al 
ploii pe creneluri.

La sunetul discordant al unor degete care zdrăngăniră corzile 
lăutei, lui Austyn aproape îi sări inima din piept.

-  Ce te urmăreşte, omule? Conştiinţa încărcată?
Austyn se încruntă la umbrele care străjuiau sala, distingând 

până la urmă sclipirea părului blond al lui Carey.
-Ai noroc că nu sunt înarmat. Te-aş fi putut confunda cu un 

invadator viking şi ţi-aş fi putut reteza căpşorul ăla frumos!
Carey scoase câteva sunete tânguitoare drept răspuns, apoi îşi 

înălţă capul pentru a-1 observa cu atenţie.
-Nu a durat nici pe departe cât am crezut eu.

■-----------T ’zresa ‘Medeiros -------------
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Preţ de o clipă mistuitoare, Austyn îşi urî prietenul pentru că 
il cunoştea atât de bine. Fu nevoie de puţin mai mult decât culoa
rea care îi aprinsese obrajii pentru a se da de gol în faţa lui Carey. 
Se duse direct la masă, îşi turnă o porţie zdravănă de bere în cupă 
şi o bău dintr-o singură înghiţitură.

-  Nu am siluit-o, dacă la asta te gândeşti.
-Am dat eu de înţeles aşa ceva? Nu am nici o îndoială că a 

cedat, pur şi simplu, farmecelor tale nemaipomenite. Ce ai făcut? 
I-ai mârâit vreun poem?

Austyn îşi încleştă dinţii pentru a-şi înăbuşi un mârâit.
-  Nu este nevoie de asemenea fleacuri între noi. Este nevasta 

mea. Am avut tot dreptul să stabilesc dacă s-a culcat cu alt bărbat 
înaintea mea.

Tonul vocii lui Carey era la fel de uşor ca degetele care îi zburau 
pe deasupra corzilor.

-  Si a făcut-o?>
-Nu, răspunse Austyn, dispreţuindu-şi propriul ton moro

cănos.
- Dar asta nu te-a oprit, nu-i aşa?
Austyn nu se putu opri să retrăiască acel moment în care se 

scăldase în balsamul fermecat al lui Holly şi îi frânsese stăvilarul 
fragil. I se potrivise ca o mănuşă din mătase. Chiar dacă vina îl 
copleşea când îşi amintea de ţipătul ei înăbuşit, trupul lui lacom 
se trezea la viaţă.

Trânti cupa pe masă, fără să-i dea nici o atenţie când se 
răsturnă.

-  Ce-ai fi vrut să fac? Să mă retrag şi să-mi cer iertare? Să spun: 
„Iartă-mă, milady, pentru că ţi-am străpuns fecioria! îţi pot jura 
că nu se va mai întâmpla vreodată". Se îndreptă spre scări, se pră
buşi pe ultima treaptă şi îşi cuprinse capul, care îl durea, în palme. 
Să mă ierte Dumnezeu, Carey, m-am folosit de ea ca de o târfă de 
rând, mărturisi el aspru. Nu i-am sărutat nici buzele, nici sânii. 
Nu i-am adresat nici o vorbă bună sau de mângâiere. Jur că nu 
am căutat dinadins să o rănesc! Nu i-am lăsat nici o vânătaie pe 
pielea frumoasă. îşi trecu degetele prin păr, ridicându-şi privirea
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disperată spre chipul lui Carey. Cel puţin, nici una care să se poa
tă vedea.

Carey nu făcu decât să zăngănească o coardă, gânditor.
Austyn clătină din cap.
-Plănuisem nişte gesturi atât de tandre cu care să-mi seduc 

soţia, înainte să-i descopăr înşelăciunea! Lumânări parfumate şi
vin înmiresmat. Sărutări blânde si vorbe dulci ca mierea. Si to-

» >

tuşi, nu i-am oferit nimic din toate acestea în noaptea asta.
Lăuta tăcu.
-Iar ea ţi-a acceptat atenţiile brutale cu... hmm, braţele 

deschise?
Austyn încuviinţă din cap.
-Atunci, poate că ar trebui să te întrebi de ce.
Când Carey se ridică şi ieşi din sală, degetele lui cântând o 

melodie tristă, Austyn se holbă la tăciunii scăpărători din vatră. 
Se culcase cu Holly fără graţie sau blândeţe, temându-se că, dacă 
şi-ar fi lăsat mâinile să îi contureze curbele perfecte ale sânilor sau 
dacă le-ar fi permis buzelor lui însetate să soarbă nectarul dulce 
ca mierea din gura ei, sufletul lui ar fi fost pierdut pe vecie.

Cu toate acestea, când îşi ascunse faţa în palmele care încă mai 
purtau aromele amestecate de mosc şi smirnă, se simţi mai pier
dut ca niciodată.

------------ T ’eresa ‘Medeiros ------------

CapitofuC 23

în dimineaţa următoare, Holly moţăia în soare, stând lângă 
fereastră, când văzu măgarul apărând în depărtare. Adormise târ
ziu, copleşită de o nepăsare delicioasă, care nu o părăsise încă. 
Când recunoscu silueta înveşmântată în robă care călărea măga
rul, se ridică pe genunchi, mijindu-şi ochii, fără să se clintească, 
până când muşchii ei firavi se încordară în semn de protest.

Chiar şi de la acea înălţime ameţitoare, observă ţinuta descu
rajată, cu umerii căzuţi, a călăreţului, fiind evident că Nathanael 
ştia care fusese preţul pe care îl plătise ea pentru libertatea lui.
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Chiar dacă Austyn nu fusese într-atât de răzbunător încât să îl 
lămurească, preotul era destul de luminat la minte ca să îşi dea 
seama că, dacă soţul ei ar mai fi avut o cât de mică îndoială că 
fusese ibovnicul ei, ar fi fost scos din Caer Gavenmore pe un cata
falc, nu pe un măgar.

în timp ce ea privea, el îşi încetini animalul şi se uită înapoi, 
peste umăr.

Ea îşi ridică mâna, făcându-i semn de rămas-bun, şoptind:
-  Dumnezeu fie cu tine, frate!
Nathanael nu îi întoarse salutul, ci se holbă la turn mult timp 

înainte de a se urni din loc. Tulburată de un amestec de afecţiune 
şi regret, Holly îl urmări cu privirea până deveni un punct mic pe 
o pânză întinsă de pajişti şi munţi încă ceţoşi după furtuna din 
noaptea trecută.

-Austyn nu ar fi trebuit să îl trimită de aici singur, bombăni 
pentru sine. Omul nu are simţul direcţiei. Probabil va călări până 
va ajunge direct în mare sau va provoca vreun scoţian cu mintea 
înfierbântată să îl martirizeze.

Avu puţin timp să se îngrijoreze pentru soarta lui Nathanael, 
pentru că zgomotul surd al zăvorului care era ridicat o avertiză că, 
fără îndoială, avea să îi fie invadată intimitatea. îşi înălţă bărbia, 
nefiind în stare să îşi domolească bătăile inimii pe care, de emoţie, 
le simţea în gât.

însă nu soţul ei, ci Winifred şi o ceată de slujnice care chico
teau pe înfundate intrară, fiecare dintre ele ducând câte un urcior 
cu apă fierbinte. Winnie îşi ţinu capul plecat, mult mai reţinută ca 
înainte, dar Holly remarcă faptul că bujorii îi apăruseră din nou în 
obraji. Gura îi era strânsă într-o linie necruţătoare, ca şi cum ar fi 
putut începe să chicotească şi ea, la cea mai mică provocare.

Privirea ei scrutătoare reuşi să se ferească de tot ce se afla în 
turn, în afară de faţa lui Holly şi de pat.

-  Stăpânul s-a gândit că te-ai putea bucura de o baie fierbinte 
în dimineaţa asta. îşi înclină capul spre legătura strânsă din bra
ţele ei. Şi de nişte cearşafuri curate.

Fetele se opriră să mai toarne apă în cadă numai cât să se îm
pungă una pe alta cu coatele şi să arunce priviri sfioase spre patul
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răvăşit. Winnie o înghionti pe cea care se afla cel mai aproape de 
ea, în loc de mustrare, cu fundul ei lat.

Holly se ridică să le întâmpine, înclinându-şi capul ca şi cum 
cămăşuţa ei ar fi fost o mantie de hermină, iar buclele ei ciufu
lite -  o coroană. Dacă ele credeau că avea să roşească şi să se bâl
bâie de ruşine pentru consumarea cununiei ei, care ar fi trebuit să 
se producă de foarte mult timp, se înşelau amarnic.

Oricum, nu reuşi să îşi ascundă prea bine nota de ironie care i 
se strecură în voce:

-Ce nobil din partea lui! Te rog, transmite-i cea mai umilă 
recunoştinţă din partea mea pentru generozitatea lui.

-S-a gândit că ţi-ar prinde bine şi puţină companie din par
tea-mi, milady.

La auzul cârâitului cunoscut, lacrimi calde năvăliră în ochii lui 
Holly, înceţoşându-i privirea. Elspeth se ivi din spatele lui Win
nie, chipul zbârcit, ca de spiriduş, al acesteia fiind unul dintre cele 
mai dragi pe care le văzuse Holly vreodată. Când doica alergă în 
braţele lui Holly, suspinând fericită, Winnie şi însoţitoarele ei se 
retraseră cu discreţie. Sunetul surd al zăvorului pus la locul lui 
le smulse pe Elspeth şi pe Holly din îmbrăţişarea lor tandră, amin- 
tindu-le că Elspeth împărtăşea acum captivitatea stăpânei sale.

Elspeth îi uscă obrajii lui Holly cu o pricepere îndelung exersa
tă, înainte de a-şi şterge şi ea ochii.

- Of, milady, habar n-ai cât de înfricoşată am fost pentru tine! 
Cu Sir Austyn care umbla aiurea prin castel, ca un nebun, făr’ să 
doarmă sau să mănânce zile întregi. Cu noi toţi mergând în vârfu’ 
picioarelor pe lângă el şi vorbind numa’-n şoaptă, ca să nu îşi ver
se mânia pe noi. Când a venit după tine, noaptea trecută, m-am 
gândit să îl opresc, jur că aşa m-am gândit! M-aş fi aruncat în spa
da lui de-ar fi fost nevoie, dar conaşul Carey mi-a astupat gura cu 
mâna şi m-a ţinut aşa pân’ a fost prea târziu.

Holly îşi miji ochii, căzând pe gânduri. Se părea că Nathanael 
nu fusese singurul ei apărător din Caer Gavenmore. Până şi Win
nie păruse încântată, în taină, că uniunea lor fusese consumată. 
Poate că femeia nu renunţase încă la speranţa că Holly ar fi putut 
fi salvarea stăpânului ei.

----------- T ’eresa 'Medeiros -----------—

2 0 8



Elspeth făcu ochii mari spre dezordinea lascivă din pat. Umerii 
osoşi îi fură scuturaţi de un tremur.

-  Of, copilă, s-a purtat cu tine ca o bestie îngrozitoare?
Holly speră că zâmbetul ei poznaş avea să îi liniştească teme

rile doicii sale.
- Destul de feroce. Dar aşa devin cei mai mulţi dintre urşi când 

sunt încolţiţi în propriile bârloguri. Se desprinse din îmbrăţişarea 
lui Elspeth şi se îndreptă spre cada de baie, aplecându-se ca să în
cerce cu degetele apa aburindă. Aş îndrăzni să presupun că bestia 
mea suferă de mustrări de conştiinţă mai degrabă umane în di
mineaţa asta. II eliberează pe Nathanael. Te trimite pe tine să îmi 
oblojeşti sentimentele rănite. îmi oferă o baie minunată pentru 
a-mi calma... hmm... firea. Holly se întoarse spre pat, copleşită de 
imaginile vagi ale actului magnific ce avusese loc acolo, pe întu
neric. O undă de plăcere pură îi cuprinse pântecele. Şi cearşafuri 
curate, ca să pot şterge orice urmă a nemerniciei lui.

-A  ieşit să călărească înainte de ivirea zorilor, sări Elspeth, 
cu o faţă atât de încruntată, încât pun rămăşag că nu se mai în
toarce. Şi cale bătută, aş zice eu, fiindcă a îndrăznit să pună mâna 
pe doamna mea!

-O, se va întoarce, spuse Holly blând, dar cu o siguranţă 
gravă.

Se întrebă numai ce se aştepta să descopere la întoarcere 
conştiinţa lui chinuită. Pe soţia lui, palidă şi lăcrimând, aşezată 
lângă fereastră, cu pielea frecată până la sânge pentru a-i îndepăr
ta atingerea, cu ochii înroşiţi umbriţi de reproş? Sau poate ascun- 
zându-se în pat, cu aşternuturile vechi trase până peste cap?

Un zâmbet uşor, primejdios, îi curbă buzele lui Holly.
-  Elspeth, dragă, te deranjează să mă ajuţi puţin cu nişte rufe, 

dacă tot eşti aici?

Se înnoptase deja când Sir Austyn de Gavenmore se întoarse la 
castelul său, înfrânt cu totul. îşi croise cu greu drum prin strâm- 
tori abrupte, stâncoase, vaduri adânci şi râuri umflate de ploaia 
din noaptea trecută şi îşi mânase armăsarul peste leghe întregi 
de pajişti bătute de vânt. De unde odinioară căutase provocările
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luptelor pentru a-şi încerca curajul, acum căuta premiul cel mai 
greu de obţinut dintre toate: pacea.

Căutarea lui nu dăduse roade. Parfumul care se ridica de la 
florile sălbatice strivite sub copitele calului său nu era decât o 
imitaţie vagă a buchetului aromat reprezentat de pielea lui Holly. 
Vântul i se juca prin păr, încâlcindu-i şuviţele umede de la ceafă, 
aşa cum încercaseră degetele lui Holly. Şoaptele brizei în urechile 
lui îi aminteau de gemetele ei uşoare, înăbuşite, pe când petalele 
moi ale corpului ei neatins se deschiseseră ca să-l primească.

Nu avea cum să ştie dacă fuseseră gemete de plăcere sau de 
durere, fiindcă nici nu îşi luase răgazul necesar, nici nu se deran
jase să afle.

Inghiţindu-şi un blestem aprig, Austyn îşi conduse armăsarul 
pe lângă o bucată prăbuşită din zidul de apărare. Atât el, cât şi ani
malul erau acoperiţi de sudoare şi aproape tremurau de oboseală. 
Sperase că putea scăpa de pofta neostoită pentru Holly din sân
gele lui, însă acum se temea că nu exista decât o cale de a obţine 
acest lucru. Dezamăgirea îi sporea foamea cruntă. Se întrebă dacă 
bunicul lui ar fi urcat în turn cu la fel de puţină tragere de inimă 
ca el dacă ar fi ştiut că, de fiecare dată când o făcea, fiecare treaptă 
îl ducea mai aproape de pieire.

Austyn îşi lăsă calul la pas pe lângă mormântul mamei lui, re
fuzând să îl onoreze până şi cu o privire. Nu se putea abţine să nu 
îşi amintească zilele când se întorcea la Caer Gavenmore victorios, 
când nici măcar umbra nebuniei tatălui său nu îi putea ştirbi mân
dria de a se fi întors triumfător după vreun turnir sau după vreo 
luptă sângeroasă, unde i se acordase privilegiul de a-şi demonstra 
bravura în luptă. Oamenii lui se aliniau în curte, fluturând batiste 
verzi şi stacojii şi ovaţionându-i victoria ca şi când ar fi fost a lor.

Ecoul unei urale îi ajunse la urechi. Austyn îşi înălţă brusc 
capul, întrebându-se dacă nu cumva nebunia necruţătoare îi adu
sese amintirile la viaţă. Dar nu, se auzi din nou -  un murmur viguros 
de încuviinţare, urmat de o rafală de aplauze. Sunetul îl năuci. Nu 
mai apăruseră prea multe motive de sărbătoare la Caer Gavenmo
re după demascarea lui Holly şi nici unul demn de o asemenea 
voioşie de la noaptea în care îşi adusese acasă micuţa mireasă atât
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de puţin înzestrată de natură, pentru a o prezenta oamenilor lui. 
Fruntea i se încruntă la acea amintire.

îşi ridică privirea la parapet, dar tot ce putu zări peste acope
rişul punctului de strajă părăsit fu o bucată îngustă de piatră de 
culoarea fildeşului care atârna de un crenel din colţ. „Ciudat", îşi 
zise el, mijindu-şi privirea în lumina tot mai slabă. Nu îşi amin
tea ca acolo să fi fost un gargui, cocoţat pe acel pilon de piatră. 
Ochii i se măriră de uimire când garguiul acela îl zări şi traversă, 
clătinându-se, parapetul, pentru a se face nevăzut după un horn 
de piatră.

Mânat de curiozitate, îşi grăbi armăsarul spre curtea interioa
ră. O mulţime agitată se înghesuia sub parapet. Când îl văzură, 
uralele lor se transformă într-un strigăt de bucurie.

Un prisăcar voinic îl lovi peste coapsă când trecu pe lângă el.
-  Cea mai curată miere merită întotdeauna aşteptarea, sir!
O femeie bătrână şi urâtă îi făcu o reverenţă sprintenă şi 

croncăni:
-Aş fi încântată să îi ofer conaşului Lance-Lungă urările mele 

de bine!
Austyn nu avea nici cea mai vagă idee cine putea fi acel 

Lance-Lungă, nici nu aprecia faptul că pungaşul stârnise o aseme
nea zarvă în castelul lui.

Când descălecă, un flăcău pistruiat veni zorit să îi preia 
armăsarul.

-  îmi puteţi da o fâşie din el când 1-oţi tăia, sir? Mămica spune 
că, dacă dorm cu ea sub pernă, o să-mi crească v-v-vigoarea.

Uimit din cale-afară, Austyn urmări degetul întins al băiatului 
şi rămase cu privirea aţintită pe un pătrat de culoarea fildeşului, 
care flutura aidoma unui steag pe cel mai înalt meterez. Uralele se 
stinseră într-o tăcere prudentă, însă înfrigurată.

Acela nu era un steag, constată Austyn şocat, ci un cearşaf 
mototolit, lâna fină din care era făcut fiind pătată cu dovada de 
netăgăduit a inocenţei soţiei sale. Se clătină, în timp ce ultima 
picătură de sânge i se scurgea din obraji, apoi se întorcea să îi aco
pere cu o vâlvătaie mistuitoare.
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Austyn era cavaler de zece ani -  destul de mult timp ca să ştie 
că acel cearşaf aparent inofensiv care fâlfâia în vânt nu era un 
steag de predare, ci o declaraţie făţişă de război.

------------‘Teresa Tiecfeiros ----------- -
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Austyn urcă treptele în spirală care duceau în turn câte trei 
odată. Se gândi rapid la posibilitatea de a sfărâma zăvorul cu o 
lovitură, dar decise să nu îşi irosească mânia pe asemenea nimi
curi. Insă îşi oferi răsplata de a arunca cât colo bara de lemn şi 
de a izbi cu forţă uşa de perete. De-abia atunci îşi dădu seama că 
fusese destul de prost încât să pătrundă neînarmat şi fără armură 
în tabăra duşmanului său.

Holly îşi încinsese mijlocul minunat cu o fustă grea de culoa
rea smaraldului, prin care erau ţesute fire strălucitoare de aur. 
Un rubin rotund îi lucea ca o lacrimă de sânge în scobitura palidă 
a gâtului. O podoabă în formă de sferă, presărată cu diamante, îi 
atârna din cingătoarea împletită ce i se odihnea pe şoldurile zvelte, 
îşi prinsese o plasă din fire subţiri de aur peste buclele lucioase, 
dar acestea se împotriviseră strânsorii, preferând să se încolă
cească şi să se ridice într-o răzvrătire delicioasă.

Stătea în faţa ferestrei, atât de frumoasă şi de plină de graţie, 
încât Austyn de-abia se putu abţine să nu cadă în genunchi la pi
cioarele ei şi să îşi pună inima şi sufletul în stăpânirea ei.

Ţinuta ei impecabilă îl făcu să devină dureros de conştient de 
tunica lui îmbibată de sudoare şi de pletele ciufulite. Cu pumnii 
strânşi şi cu pieptul umflat de o furie greu stăpânită, trebuia să îi 
fi părut puţin mai mult decât un sălbatic. Cu siguranţă nu făcuse 
nimic pentru a-i înlocui acel gând noaptea trecută. Probabil cre
dea că toţi galezii se împreunau cu nevestele lor aşa cum cerbii se 
împerecheau cu căprioarele în sezonul de rut.

Atât supărat, cât şi ruşinat de greşeala lui, Austyn îşi feri 
privirea de a ei, îndreptând-o spre lumânările subţiri din ceară 
de albine, spre festinul pregătit pentru doi pe o masă acoperită
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cu un ştergar de pânză, în faţa vetrei, spre cada rotundă din care 
se ridicau fuioare pale de aburi, spre harpa meşteşugit lucrată 
sprijinită de un teanc de perne, pe podea.

Spre patul enorm, spre cearşafurile vechi şi spre aşternutul de 
blănuri împăturit la picioarele patului într-o invitaţie neruşinată.

îşi miji ochii când îşi dădu seama că soţia lui trebuia să îşi fi 
făcut nişte aliaţi foarte puternici. Ca şi cum faptul că o avusese o 
ridicase cumva în rang, de la prinţesă la regină, iar ea nu avea nici 
o reţinere în a-i conduce castelul dintr-un turn ferecat.

- Bună seara, sir, spuse ea, vocea fiindu-i la fel de melodioasă 
ca un imn. Mi-am îngăduit libertatea de a pune să se pregătească 
cina şi baia pentru tine.

Austyn nu se putu împiedica să nu se gândească la cât de 
mult ar fi apreciat asemenea gesturi tandre din partea soţiei care 
crezuse odată că era Holly.

- Nu mi-e foame, mârâi el.
Nu prea putea pretinde cu aceeaşi convingere şi că nu era 

murdar.
-Păcat. Am rugat-o pe Winifred să pregătească toate felurile 

tale preferate. Nici vorbă de peşte marinat. Am vrut să te asigur 
că eforturile tale de a-mi face pe plac nu au trecut neobservate.

La început, Austyn se gândi că ştrengăriţa era suficient de în
drăzneaţă pentru a-i aminti că făcuse prea puţine eforturi pentru 
a-i fi pe plac în timpul ultimei lui vizite, căutând să obţină nu
mai propria satisfacţie crudă, însă expresia ei fericită nu avea nici 
urmă de ironie.

-La urma urmei, ai fost suficient de mărinimos pentru a-1 
elibera pe Nathanael şi a o trimite pe Elspeth să petreacă ziua 
cu mine.

El îşi îndreptă un deget spre cer.
-  Să fie oare aceeaşi Elspeth pe care tocmai am zărit-o sărind 

peste parapet?
Un zâmbet înnebunitor îi înflori lui Holly pe buze. Alunecă 

spre masă şi se aşeză, podoaba în formă de sferă scoţând clinche
te când se lovi de şoldurile ei perfecte.
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-  Mă mir că nu i-ai poruncit lui Carey să-şi scoată arcul şi să 
tragă în ea.

-Dacă aş fi ştiut ce răutate punea la cale, poate că m-aş fi 
gândit la asta. Austyn se cuibări îngrijorat pe scaunul din partea 
opusă. Bineînţeles, sunt sigur că nu ştiai nimic despre misiunea 
ei. După cum te-ai grăbit să îmi aminteşti cu fiecare ocazie, eşti, 
mai presus de toate, nevinovată.

Ea turnă mied în două pocale şi îi oferi unul, refuzând să lase 
măcar o umbră de roşeaţă să o dea de gol. Pe el îl necăjea faptul 
că putea încă să pară la fel de pură şi de senină ca o Fecioară cu 
ochii violet.

-  Mă tem că nu şi de data asta. Trebuie să mă confesez, şi, cum 
mi-ai alungat preotul, m-am trezit în postura de neinvidiat de a 
mă lăsa la mila ta.

El îşi arcui o sprânceană, într-o invitaţie prudentă de a conti
nua. Ea luă o înghiţitură delicată din mied.

-Mi-a trecut prin cap, sir, că ai putea să încerci să scapi de 
mine anulând căsătoria noastră şi trimiţându-mă înapoi la tata, 
în dizgraţie.

Austyn se surprinse holbându-se la limba ei umedă, care se 
iţise pentru a linge o picătură de mied de pe buza inferioară.

-  De ce aş face aşa ceva? Ca să poţi frânge mai multe inimi?
Ea îi aruncă o privire încărcată de reproş pe sub genele care

păreau să îi crească chiar în timp ce el se uita, însă continuă ca şi 
cum el nu ar fi rostit nici un cuvânt:

-După cum văd eu lucrurile, poţi duce la capăt o asemenea 
faptă în două moduri -  pretinzând că nu s-a consumat cununia 
noastră sau jurând că nu am fost virgină când am venit în patul 
tău. De aceea am ales acel obicei perfect onorabil, chiar dacă bar
bar, de a-mi expune dovada castităţii în faţa oamenilor tăi.

Austyn se lăsă pe spate în scaun, pentru a-şi observa cu aten
ţie soţia, cu ochii mijiţi. Trebuia să îi admire viclenia, dar, făcând 
asta, descoperi că groaza lui de a o iubi era aproape egalată de 
groaza de a ajunge să o placă.

învârti piciorul pocalului între două degete.
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- Dacă aş fi ştiut că aveai nevoie de public, milady, i-am fi pu- 
I ut invita în iatacul nostru. Atunci nu ai mai fi fost obligată să te 
bucuri de ovaţiile lor de la depărtare.

-Am auzit uralele. Este plăcut să ştiu că nu toţi bărbaţii 
din Caer Gavenmore pun pe aceeaşi treaptă frumuseţea şi mora
vurile uşoare.

Austyn încercă să protesteze, însă constată că vorbele lui ar 
fi părut goale prin comparaţie cu faptele săvârşite. într-adevăr, 
Holly aducea mai mult cu un înger decât cu o stricată. Poate că în
deletnicirile lui stângace îi răpiseră virginitatea, dar inocenţa încă 
strălucea în jurul ei asemenea unui văl de novice. Tulburat de acea 
privelişte, trânti pocalul pe masă şi se ridică de pe scaun.

Când Austyn se opri în spatele ei, Holly simţi furnicături pe 
ceafă. De fapt, ea îi primise cu bucurie decizia de a refuza îmbăie
rea, fiindcă mirosea a raze de soare, a fân proaspăt cosit şi a toate 
aromele dulci de vară care ei îi fuseseră interzise prea mult timp. 
Tânjea să îşi lipească buzele de cârlionţii aspri care i se iţeau de 
sub gulerul tunicii, să lingă dâra sărată de sudoare de pe obrajii lui 
acoperiţi cu o umbră de barbă.

Când apăru iarăşi în faţa ochilor ei, o încruntătură deznădăj
duită îi asprea trăsăturile.

-N u te-am crezut capabilă de infidelitate doar din cauza 
înfăţişării tale frumoase. Doar că te-ai dovedit a fi o... o... Se părea 
că îi era greu să o privească în faţă. ... O dezamăgire. Nu prea mai 
semeni cu femeia pentru care m-am luptat ca s-o iau de nevastă.

Holly îşi ridică pocalul la buze pentru a ascunde durerea adân
că provocată de cuvintele lui. întreaga sa educaţie se concentrase 
pe transformarea ei într-o parteneră cuceritoare pentru viitorul 
ei soţ. Nu se putu abţine să nu se întrebe dacă o găsise la fel de 
dezamăgitoare şi în pat. Un nod mârşav i se puse în gât.

îl îndepărtă cu o înghiţitură de mied.
-  Păream să ne potrivim destul de bine înainte să-mi desco

peri şiretlicul.
-Asta pentru că am crezut că erai...
-Altcineva? îl ajută ea cu blândeţe.
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El lovi masa cu palma, făcând vasele să zornăie. în ochi i sc 
aprinsese un foc rece.

- Păi, da! Altcineva! O fată ştearsă, obişnuită, care nu ar fi im 
pins nici un bărbat să îi provoace soţul ca să o câştige. O lady în 
grija căreia un cavaler şi-ar fi putut lăsa oamenii şi castelul când 
era chemat la luptă, fără să fie torturat, în fiecare clipă petrecută 
departe de ea, cu imaginea ei în care era sedusă de vreun nemer
nic chipeş. Tonul tăios al vocii lui Austyn fu îmblânzit de o do
rinţă mai sfâşietoare pentru inima lui Holly decât toată vorbăria 
lui de până atunci. O femeie de care aş fi fost sigur că avea să mă 
aştepte pentru a mă întâmpina când urma să mă întorc. O soţie 
devotată şi mamă a copiilor mei.

Ştiind că o observase atent şi că o considerase nepotrivită 
pentru o asemenea misiune virtuoasă precum maternitatea, 
Holly îşi pierdu răbdarea. Era prima dată când cineva i se adresa 
de parcă nu ar fi avut sentimente. De parcă frumuseţea ei ar fi 
fost o carcasă a unei armuri drăguţe, care o apăra cumva de dis
preţul lor. însă numai din cauza lui Austyn descoperise cât de fra
gilă putea fi acea carcasă.

Se ridică de pe scaun pentru a-1 înfrunta, rugându-se ca el să 
creadă că strălucirea neobişnuită din ochii ei se datora flăcărilor 
pâlpâitoare ale lumânărilor.

- Dacă frumuseţea mea mă face nepotrivită pentru a-ţi fi soţie, 
atunci ce ai vrut să faci din mine azi-noapte? Ibovnica ta? Oare 
târfele bărbaţilor din neamul Gavenmore se descurcă mai bine 
decât nevestele lor?

-De obicei, trăiesc al naibii de mult mai mult timp. Paşii 
neliniştiţi ai lui Austyn îl purtară spre fereastră, unde se opri 
să privească în noaptea din ce în ce mai neagră. După cum văd eu 
lucrurile, ar trebui să mă implori să te trimit înapoi la tatăl tău. 
Mai ales după noaptea trecută.

Ea se forţă să râdă nepăsătoare.
-Nu fi ridicol, sir! Nu sunt vreo copilă plângăcioasă, gata să 

dea bir cu fugiţii la tăticul ei pentru că soţul său a decis să îşi ceară 
drepturile carnale.

El se întoarse să o înfrunte.
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- Dar o anulare ţi-ar aduce eliberarea. Eliberarea din acest turn. 
li liberarea de pretenţiile mele.

Holly era îndeajuns de deşteaptă cât să îşi dea seama că, dacă 
Anstyn o îndepărta din viaţa lui, nu avea să iasă niciodată din acel 
lurn. l-ar închide acolo inima, aşezând piatră peste piatră, până 
(ând i-ar sufoca-o.

Ea se îndreptă plutind spre el, înălţându-şi capul pentru a-1 
privi drept în faţă, dar neîndrăznind să îl atingă.

- Oare pretenţiile tale sunt atât de nerezonabile, milord? Loia- 
litatea? Sinceritatea? Fidelitatea?

-Nu la pretenţiile astea m-am referit, iar tu o ştii prea bine. 
Vocea îi era aspră, însă mâinile lui, când îi strânseră umerii, îm
prăştiau numai blândeţe. Să te trimit înapoi la Tewksbury sau 
preferi să rămâi întemniţată în acest turn, la mila oricărui capri
ciu de-al meu, obligată să înduri ceea ce a îndurat şi bunica mea, 
noapte după noapte, după noapte?

Holly îi susţinu cu dârzenie privirea disperată.
- Nu sunt bunica ta. Nici tu nu eşti bunicul tău. N-ai decât să 

urli şi să mârâi cât vrei, însă nu mă tem absolut deloc că m-ai pu
tea silui. Sau strangula, adăugă ea pentru a se răzbuna pe durerea 
pe care cuvintele lui blajine i-o provocaseră.

Nevenindu-i să creadă, Austyn lăsă să-i scape un hohot de 
râs tunător.

-  Crezi cu adevărat că, dacă m-ai fi refuzat azi-noapte, ţi-aş fi 
cerut iertare şi aş fi plecat?

-  Păi, da, chiar asta cred. Tocmai de aceea te refuz în noaptea 
asta.

Cuvintele ei se prăvăliră ca pietrele într-o fântână nesfârşită 
de tăcere.

Austyn îi eliberă umerii şi se îndepărtă de ea, ca şi când şi-ar fi 
dat prea târziu seama că nu pătrunsese în tabăra duşmanului, ci 
într-o capcană. Călcâiul îi lovi marginea harpei; aceasta se prăbuşi 
cu o bufnitură nearmonioasă.

îşi trecu o mână prin păr, în timp ce privirea lui amuzată se 
plimba prin cameră.

--- --------(Bfestemuffrumuseţii-------------
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-  încerci să-mi spui că, dacă m-aş fi ospătat din bucatele tale 
delicioase, dacă ţi-aş fi îngăduit să te înclini la picioarele mele şi 
să mă încânţi cu un cântec de leagăn, apoi ţi-aş fi permis să îmi 
dezbraci trupul obosit şi să mă îmbăiezi din cap până-n picioare 
cu mâinile alea minunate ale tale, tot nu ai fi avut nici cea mai 
mică intenţie de a mă primi în patul tău ?

-Absolut nici una.
-Măi să fie, tu, neruşinată mică...
Făcu un pas ameninţător spre ea.
- Nu, spuse ea ferm.
El nu îşi opri avântul primejdios până când între corpurile lor 

nu mai rămase decât o fâşie de aer. Pentru a nu da înapoi din um
bra lui, Holly se strădui să-şi amintească de soţul care o ţinuse în 
poală în timp ce îi ştergea lacrimile. De războinicul care îi cruţase 
viaţa lui Eugene de Legget, când răzbunarea îi impunea să i-o ia. 
De cavalerul care îşi ţinuse în frâu puterea enormă când îi prinse
se ceafa în căuşul palmei şi îi răpise castitatea gurii folosindu-se 
de nimic altceva decât de blânda forţă convingătoare a limbii lui. 
Dacă judecase greşit onoarea acelui bărbat, atunci preţul ar fi fost 
foarte mare, într-adevăr.

Aproape că putea vedea lupta încleştată ce se dădea în spatele 
pupilelor scânteietoare ale ochilor lui Austyn. O luptă între ispită 
şi onoare. între poftă şi îndurare. între pasiune şi compasiune.

Chiar când începuse să se teamă că dorinţele lui întunecate ar 
putea ieşi victorioase, el îi mângâie obrazul cu dosul degetelor, 
cu o tandreţe magică, pe care nu crezuse că avea să o mai simtă 
vreodată din partea lui.

-Ţi-ai ales bine armele, femeie. Acum mi le voi alege şi eu pe 
ale mele.

Cu acel avertisment al cărui tâlc ea nu reuşi să îl priceapă, se 
răsuci pe călcâie şi o părăsi.

Când zăvorul căzu la locul lui, Holly se prăbuşi pe locul de lân
gă fereastră, tremurând ca o trestie în vânt. Austyn ar fi putut 
să nu se mai întoarcă la ea niciodată, dar, dovedindu-i că nu era 
monstrul care fusese bunicul lui, măcar îl trimisese pe drumul 
lui cu sufletul împăcat. îşi duse degetele la obrazul care o înţepa,
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dorindu-şi cu ardoare să fi putut spune acelaşi lucru despre 
inima ei.

Somnul o ocolea pe Holly. Se foia şi se răsucea în patul care 
se părea că îşi dublase mărimea de când îl împărţise cu soţul ei, 
oricât de puţin, cu o noapte în urmă. Salteaua umplută cu pene 
ameninţa să o înghită cu totul. Aşternutul şi cearşafurile i se în
grămădeau în jurul gleznelor, până când le azvârli cât colo. Chiar 
şi cămăşuţa subţire încerca să o înlănţuie, încolăcindu-i-se în 
jurul gâtului într-un laţ mârşav. Până la urmă, şi-o trase peste 
cap şi o aruncă pe podea, preferând să doarmă aşa cum o făcuse 
din copilărie.

însă mângâierea brizei răcoroase de noapte pe sânii ei goi nu 
făcu decât să îi reamintească faptul că nu mai era o copilă.

Adormi cu greu, având un somn întrerupt, cu vise înfierbânta
te. Se trezi dintr-un asemenea coşmar de singurătate copleşitoare 
pentru a zări o siluetă întunecată profilându-se deasupra ei. Min
tea o prevenea că ar fi trebuit să se teamă, dar un instinct mult 
mai primitiv întâmpină cu bucurie acea întruchipare tenebroasă 
a dorinţelor ei.

Pântecele îi fremătă în aşteptare când el se aşeză peste ea, un 
satir neobişnuit de chipeş -  jumătate înger, jumătate demon -  în 
întuneric.

Nu avea să îi sărute gura.
Acest Austyn iubitor, plăsmuit din pulbere de stele şi umbre, 

îi dezmierdă tâmpla cu buzele, îi trasă conturul delicat al fiecă
rei urechi cu limba, îi muşcă încetişor bărbia, apoi coborî mai jos, 
lipindu-şi buzele de scobitura gâtului ei unde se simţea ritmul fre
netic al sângelui. Ea oftă, mulţumită.

Mângâierile lui încântătoare o îmboldeau să îl atingă, însă ea 
îşi strânse pumnii, temându-se că, dacă ar fi căzut în ispită, el s-ar 
fi topit în negurile de dor din care îl chemase.

Un fior de plăcere o cutremură când limba lui vicleană se avân
tă să îi biciuiască unul dintre sfârcuri. îşi arcui spatele, neputând 
rezista păcatului în care o arunca gura lui. Rotunjimile gene
roase ale sânilor ei fuseseră admirate şi lăudate, însă niciodată
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nu fuseseră asaltate cu o asemenea veneraţie. El linse, muşcă şi 
tortură până când ea renunţă la orice apărare, apoi supse viguros 
şi prelung, provocându-i o revărsare de nectar fierbinte şi gros 
între coapse.

Nu avea să îi sărute gura.
Ii dărui o ploaie de sărutări uşoare pe pielea tremurătoare a 

pântecelui. Limba lui se adânci în buricul ei, rotindu-se încet, ca 
şi când ar fi vrut să o prevină că nu exista nici un loc tainic pe 
trupul ei pe care să nu îl însemneze cu atingerea lui. Nu trebui 
să îşi folosească mâinile puternice pentru a-i depărta picioarele. 
Când barba lui îi gâdilă pielea sensibilă din spatele genunchiului, 
coapsele ei se supuseră, ascultătoare, invitându-1 cu timiditate 
să îşi potolească până şi cele mai întunecate pofte cu un festin 
dulce, interzis.

Holly nu avea să uite niciodată prima atingere ameţitoare a 
mustăţii lui. îşi înfipse unghiile în palme până începură să curgă 
mici perle de sânge, în timp ce se împotrivea dorinţei de a-şi afun
da degetele în pletele lui mătăsoase. La scâncetul ei înfundat de 
supărare, limba lui începu să o aline şi deopotrivă să o scoată din 
minţi, biciuindu-i carnea moale cu o pricepere diavolească, pur- 
tând-o într-un vârtej de plăcere nebună, apoi făcând-o să revină 
şi să se bucure iarăşi de darurile lui mărinimoase.

Nu avea să îi sărute gura.
O duse pe culmile extazului o dată, de două ori, de trei ori, însă 

rugăminţile ei pentru mai mult, întretăiate de suspine, păreau să 
nu facă altceva decât să prelungească jocul chinuitor al limbii lui. 
Chiar când credea că avea, mai mult ca sigur, să piară de dorinţă 
dacă el nu urma să îi umple acel gol fierbinte care tânjea după 
atenţia lui, el îi înteţi agonia senzuală folosindu-şi mâinile dibace, 
dezmierdând-o cu blândeţe, dar şi cu o forţă minunată, cu degetul 
mijlociu, apoi cu degetul mare, gros şi bătătorit.

Holly se zvârcoli, disperată să îl cuprindă cu braţele şi cu pi
cioarele. Copleşită de valuri dese şi tulburătoare de plăcere, se 
întinse şi apucă panglicile de catifea care atârnau de pilaştrii pa
tului, lăsându-se de bunăvoie în sclavie, ca să nu se înece într-o 
mare de lascivitate. Atunci el îşi strecură cealaltă mână pe sub
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ea şi îşi adânci uşor vârful unui singur deget în valea fragilă, 
ascunsă între fesele ei.

Acea atingere, atât de primitivă, atât de provocatoare, o cutre
mură până în centrul fiinţei. Un geamăt adânc îi scăpă din gât, 
atât de sălbatic, încât nu îl recunoscu ca fiind al ei.

Vocea lui părea să se fi întreţesut cu cel mai negru întuneric, 
deopotrivă aspră şi mătăsoasă.

-Acum mă vei mai refuza, milady? Să îţi cer iertare şi să plec?
încetase să o mai atingă, dar până şi sărutarea răsuflării sale 

îi pârjolea pielea aprinsă deja. Putea simţi flăcările prăvălindu-se 
de pe limba lui măiastră, din degetele lui mari, graţioase, în 
timp ce aşteptau permisiunea ei nerostită de a mângâia, de a bi
ciui şi de a poseda. îşi alesese armele cu priceperea diabolică a 
unui duşman mortal, însă Holly mai avea încă destulă încredere 
în el ca să fie sigură că urma să îi respecte dorinţa. Dacă îl refuza, 
ar fi abandonat-o fără să scoată nici măcar un mârâit de protest, 
privându-se de eliberare, iar pe ea lăsând-o să se întrebe ce desco
perire magnifică pierduse.

Strângând panglicile de catifea atât de tare încât îi tăiară pal
mele, rosti un singur cuvânt gâfâit care avea să le pecetluiască 
soarta amândurora:

-  Rămâi!
El rămase. Degetele lui pătrunseră în fiecare despicătură vul

nerabilă ce le ieşea în cale, în timp ce gura se ospăta din ea cu o 
tandreţe devastatoare. Holly strigă când extazul o scăldă în valuri 
după valuri, imposibil de descris în cuvinte.

înainte ca ultimul dintre acele frisoane cutremurătoare să se 
stingă în pântecele ei, el îşi împinse mădularul întărit printre pe
talele ei tremurânde, pătrunzând adânc, într-un ritm încet, măsu
rat, care nu semăna câtuşi de puţin cu ceea ce se întâmplase între 
ei cu o noapte în urmă. Atunci se produsese o ciocnire scurtă, tu
multuoasă; aceasta era o văpaie care îi mistuia încet, care amenin
ţa să îi ardă până şi sufletul. Ca şi cum el ar fi avut la dispoziţie 
toată noaptea, întreaga veşnicie, ca să îi arate că era a lui.

Nu avea să îi sărute gura.
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Tandreţea lui brutală o făcu pe Holly să vrea să îşi înfigă un
ghiile în spatele lui, să îi lovească umerii musculoşi cu pumnii, 
îşi întoarse faţa spre pernă cu un scâncet răguşit, neputând face 
altceva decât să stea întinsă sub el, cu picioarele mult depărtate şi 
cu miezul fiinţei ei ridicat ca să îi ofere lui plăcere. Dar el îi oferi 
ei plăcere, întinzându-se să dezmierde şi să lovească uşurel mu- 
gurele fraged adăpostit de cuibul umed aflat acolo unde se uneau 
trupurile lor, până când smulse din gâtul ei ţipăt după ţipăt de 
capitulare. De parcă ar fi încercat să o transforme în ceea ce ura 
mai mult -  o creatură vrednică de milă, tânguitoare, condusă de 
cele mai întunecate şi mai lascive porniri.

Ea nu mai ştia de câte ori o ridicase pe acea culme întunecată 
şi o lăsase să se prăbuşească în abis. Trecu o dulce infinitate până 
când ritmul lui înteţit şi muşchii încordaţi îi dădură de ştire că i 
se alăturase în cădere.

Venise şi plecase la fel de tăcut, lăsând-o pe Holly scăldată în 
sudoare şi tremurând în patul gol.

Cu o seară în urmă, soţul ei o părăsise de parcă, dacă ar mai 
fi stat, şi-ar fi pierdut sufletul, însă în această noapte smulsese o 
bucăţică zdrenţuită din sufletul ei şi o luase cu el.

Fără să îi sărute nici măcar o dată gura.

Nu era decât o singură uşă care dădea în curtea împrejmuită 
de sub turnul de nord. Austyn o trânti de perete lovind-o cu pum
nul şi se năpusti în răcoarea binecuvântată a nopţii galeze. Se pră
buşi pe zidul din piatră, ridicându-şi faţa spre cer, lăsând adierea 
umedă să îi scalde carnea înfierbântată.

Poate că Holly fusese nesăbuită să îl provoace prin refuzul 
ei, însă el se dovedise un nesăbuit şi mai mare când îi acceptase 
provocarea.

Nu ar fi putut spune ce îl apucase să creadă că ar fi putut-o 
atinge în orice fel, atât sacru, cât şi profan, aşa cum un soţ îşi 
putea atinge soţia, şi totuşi el să rămână nemişcat. îl vrăjise nu
mai cu suspinul ei uşor de întâmpinare, când îl descoperise stând 
deasupra patului ei. Cu toate acestea, el se forţase să îşi menţină 
şarada înnebunitoare a înfrânării până la sfârşitul dulce-acrişor,
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strângând din dinţi pentru a-şi înăbuşi un geamăt de extaz care 
i-ar fi trădat prefăcătoria.

Austyn mormăi. Pentru numele lui Dumnezeu, cum putea să 
o ţină departe pe Holly, când îi putea simţi încă mirosul pe bar
bă, când îi putea simţi încă gustul pe buze? Nici o altă femeie, fie 
ea ştearsă sau plăcută, cumpărată pe câteva monede sau care i se 
oferise de bunăvoie, nu mai reuşise să îi străpungă inima atât 
de adânc. Se temea că predarea ei minunată în această primă bă
tălie ar fi putut foarte bine să îl coste tot războiul.

-  Eşti mulţumită, Rhiannon? Aşa începe totul?
întrebarea lui aspră nu fu întâmpinată de ecoul batjocoritor al 

unui râs feminin, aşa cum se aşteptase, ci de sunetele înăbuşite 
ale plânsului soţiei lui.

Austyn se uită la fereastra întunecată a turnului preţ de o cli
pă chinuitoare, apoi îşi ascunse chipul în palme, împiedicându-se, 
fără voie, să vadă silueta adusă de spate care se desprinse din um
bre şi sări cu greu peste zid.

-—  --------- B  Cestemuffrum useţii  ------------ -
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Curând, zilele lui Holly începură să se scurgă după o rutină 
previzibilă. Nu tânjea după altceva în afară de libertate.

Temnicerul ei nevăzut o trimitea pe Winifred să îi aducă braţe 
pline de flori proaspăt tăiate -  iasomie târziu înflorită şi zorele, 
zambile sălbatice şi trandafiri roşii ca sângele, ce îşi împrăştiau 
prin turn parfumul îmbătător al verii care se apropia de sfârşit.

în timp ce le arunca pe fereastră, într-o cascadă de nuanţe lilia
chii şi purpurii, Holly îşi strângea buzele într-o linie aspră şi se în
treba care aveau să îi fie darurile pe timpul iernii, când pământul 
fertil urma să fie îngropat sub un giulgiu de zăpadă. Poate că până 
atunci avea să se plictisească de ea şi să îşi ofere darurile florale 
unei ibovnice care le-ar fi apreciat mai mult.

Harpei ei i se alăturaseră o lăută cu coarde noi şi un flaut 
sculptat fără cusur după conturul buzelor ei. Urmaseră nişte
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manuscrise nepreţuite -  fragmente muzicale rare, potrivite 
numai pentru o voce de femeie înaltă, perfectă.

Instrumentele zăceau într-o linişte deznădăjduită; manuscri
sele erau neatinse.

Era atât de generos, încât o trimitea pe Elspeth să îi ţină com
panie în timpul zilelor care se scurgeau greu. Pe draga de Elspeth, 
care avea darul de a pălăvrăgi veselă despre nimicuri, dar care nu 
îşi putea ascunde privirile îngrijorate aruncate spre cearcănele de 
sub ochii stăpânei sale.

Intr-un fel lasciv, Holly credea că zilele nesfârşite de captivita
te ar fi înnebunit-o dacă nu ar fi fost libertăţile vijelioase ce i se 
permiteau în întunericul nopţii.

Fiindcă, după ce o trimitea de acolo pe Elspeth şi stingea lu
mânările, Austyn i se strecura în pat şi îşi ţesea magia blândă pe 
corpul ei. încetase să mai fie soţul ei şi devenise un ibovnic-fan- 
tomă din întuneric, răpindu-i câte o fărâmă preţioasă din suflet 
după fiecare vizită nocturnă.

Nu îi săruta gura, nici nu îi dădea voie să îl mângâie cu tandre
ţe. îşi întrerupea tăcerea cruntă numai pentru a-i şopti ce magie 
răutăcioasă urma să facă, până când ajunse să nu mai fie nevo
ie de mai mult decât de şoapta lui aspră în urechea ei pentru a 
o duce pe culmile împlinirii. Dacă ar fi existat măcar o urmă de 
brutalitate în atenţiile lui, poate că Holly s-ar fi putut convinge 
să îl urască, însă mâinile lui pricepute îi adorau carnea de parcă 
ar fi fost propriul lui altar. Nu cunoscuse niciodată un asemenea 
extaz nestăvilit. Nici o asemenea nefericire.

Nu îi lăsase nici o despicătură fragedă a corpului neatinsă, dă- 
râmându-i şi ultima fortăreaţă a inocenţei cu o asemenea blân
deţe copleşitoare, încât, chiar dacă îşi ascundea chipul în saltea 
pentru a-şi înăbuşi gemetele, trupul i se lăsa în voia unor talazuri 
nemaipomenite de plăcere întunecată, minunată.

Până într-o noapte, când el se retrase fără să scoată nici 
măcar un mormăit de satisfacţie, îşi încheie pantalonii şi se în
dreptă cu paşi apăsaţi spre uşă; atunci îşi întrerupse ea propria 
tăcere încăpăţânată.

------------ Teresa ‘Medeiros----------- -
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-Nu o să mai rămână nimic din mine, sir? strigă ea, încleş- 
tându-şi dinţii împotriva unui val întârziat de ruşine. Ţi-am dat 
vreun motiv să mă urăşti atât de mult?

El şovăi numai o clipă. Apoi uşa se închise şi zăvorul căzu uşor 
la locul lui, ferecând-o înăuntru, lăsând-o numai în compania pro
priilor speranţe năruite.

Elspeth îi aruncă o privire înţelegătoare stăpânei sale, în timp 
ce Holly se plimba prin turn, mânecile despicate ale rochiei ei foş
nind la fiecare pas. Se oprea de câte ori trecea pe lângă fereastră, 
de parcă ar fi fost vrăjită să urmărească lumina zilei stingându-se. 
Trăsăturile ei minunate erau umbrite de amărăciune, şi în ochi îi 
juca o licărire sălbatică, ce nu prevestise niciodată nimic bun pen
tru nimeni, cu atât mai puţin pentru ea însăşi.

-Nici că-mi pasă de strălucirea din ochii tăi, copilă, zise 
Elspeth, punând deoparte ghergheful. E aceeaşi strălucire pe ca- 
re-ai avut-o când tatăl tău ţi-a interzis să călăreşti un ponei la 
numa’ şase ani. Te-ai ascuns în căruţa căldărarului ăluia şi ai fugit 
în toiul unei furtuni de zăpadă. De-abia după două zile te-a găsit 
tăticu’ tău chircită în scorbura unui ulm, ca un spiriduş nevino
vat. L-ai scos din minţi de grijă, pe legea mea, dar n-a putut decât 
să-ţi copleşească feţişoara murdară cu sărutări.

Un zâmbet scurt şi trist îi îmblânzi lui Holly linia buzelor.
- Poate că, dacă mi-ar fi tras vreo câteva palme la funduleţul 

obraznic, nu m-aş afla acum într-o asemenea încurcătură.
Uşa se deschise, şi Winifred îşi iţi faţa rotundă.
-  E timpul să pleci, Elspeth.
Doica şovăi, temându-se să îşi lase stăpâna într-o asemenea 

singurătate mohorâtă. Paloarea lui Holly şi ochii sclipitori o fă
ceau să pară, în egală măsură, firavă şi primejdioasă, ca şi când 
ar fi fost cuprinsă de o febră exotică, ce ar fi putut să îi prefacă în 
scrum atât pe ea, cât şi pe oricine atingea ea.

-  Somn uşor, îi ură Holly cu blândeţe.
Elspeth îi aruncă lui Winifred o privire neajutorată, dar galeza 

clătină din cap, expresia agitată a acesteia reflectând-o pe a lui 
Elspeth. Vorbiseră fără ocolişuri despre starea lui Holly, însă
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habar nu aveau cum să pună capăt acelui torent distrugător. Era 
ca şi cum stăpânul şi stăpâna lor ar fi fost prinşi într-un dans 
întunecat al sufletelor, amândoi hotărâţi să îl continue până la 
groaznicul sfârşit.

Neavând ce altceva să îi ofere lui Holly, Elspeth o îmbrăţişă 
straşnic.

-  Domnul să te aibă în paza lui până mâine, copila mea, şopti 
ea, dorindu-şi să fi putut scăpa de fiorul rău-prevestitor.

Când Elspeth plecă, Holly continuă să se plimbe încoace şi 
încolo prin cameră, neliniştea ei fiind înlocuită, încet-încet, de 
un scop. In loc să stingă fiecare lumânare, ciupindu-i fitilul, aşa 
cum făcea de obicei, ea luă toate lumânările pe care le strângea 
de zile întregi şi le aprinse, până când turnul fu înconjurat de o 
aură luminoasă.

Dacă Austyn avea să vină la ea, atunci să vină pe lumină! 
Nu avea să îi mai ofere un scut de întuneric după care să îşi as
cundă inima. Avea să îl înfrunte curajoasă, la lumina lumânărilor, 
chiar dacă, procedând astfel, avea să roşească amintindu-şi ce se 
întâmplase între ei la adăpostul umbrelor.

Avea să afle adevărul de la el. Şi, dacă urma să îi jure, pe onoa
rea lui de cavaler, că nu ar putea să o iubească niciodată, avea să se 
umilească în faţa lui pentru ultima dată şi să îl implore să o ducă 
înapoi la Tewksbury. Frica îi strânse inima ca o gheară, însă ea 
o strivi fără milă.

La fel ca în nopţile trecute, nu avea decât să aştepte. Se în
dreptă spre fereastră, trăgând adânc în piept aroma dulce-amară 
a florilor ce se ofileau pe dalele de piatră de dedesubt, fără a simţi 
mângâierea vicleană a ochilor care o vegheau din întunericul ce 
se adâncea.

Noaptea aceea avea să fie noaptea în care urma să stea departe 
de ea.

Austyn urcă dealul scăldat în lumina lunii cu paşi mari, ştiind 
că era un mincinos chiar în timp ce făcea legământul. Ea ardea ca 
fierul topit în sângele lui. Nu îi putea rezista, aşa cum valurile nu 
puteau rezista chemării de sirenă a lunii.

----------—- rT>tresa ‘Medeiros ---- ------ -
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Pietrele din zidul de apărare neterminat luceau ca nişte dinţi 
sidefii în fălcile nopţii. Sări peste o bucată mai joasă, bucurân- 
du-se de umbre şi de dulcea ascunzătoare pe care i-o înlesneau. 
Fiindcă numai în întuneric îndrăznea să se dezvăluie în faţa ei.

Trecu pe lângă capela părăsită şi se strecură în curtea interi
oară, ocolind torţele ca un prădător, aşa cum se simţea devenind. 
De-abia ajunsese la adăpostul unei scări exterioare, când o siluetă 
cu păr bălai se desprinse din umbre şi i se proţăpi în cale.

Austyn se opri şi îşi propti mâinile în şolduri.
-N-ai mai avea atâta timp să joci rolul conştiinţei mele dacă 

ţi-ai căuta o soţie.
Scânteierea îndrăzneaţă a zâmbetului lui Carey ar fi trebuit să 

îl avertizeze.
-  Păi, de ce m-aş osteni, când speram să mi-o împrumuţi pe a 

ta pentru o tăvăleală?

La scârţâitul tainic al uşii care se deschise şi apoi se închise 
în spatele ei, Holly îşi îndreptă umerii, pregătindu-se să poarte 
bătălia finală pentru bărbatul pe care îl iubea. Trase aer în piept, 
adunându-şi curajul, în timp ce se întorcea. îi scăpă însă un stri
găt de surpriză la vederea bărbatului sprijinit de uşă.

- Tată Rhys?
Socrul era primul bărbat, în afară de soţ, căruia i se permisese 

să intre în turn, de când începuse captivitatea ei. Frica începu să 
îi dea târcoale, domolindu-i uimirea, când îşi aminti de condam
narea lui tunătoare, urlată de pe parapet, din ziua în care Austyn 
îi descoperise şiretlicul.

El îşi duse un deget la buze, implorând-o să tacă, părând ruşi
nat şi aproape copilăros.

-Tata mi-a interzis să vin. Dar eu m-am strecurat când s-a dus 
la ţiitoarea lui.

Nedumerirea lui Holly spori.
-Tatăl tău ţi-a interzis? Nu înţeleg.
-A  spus că eşti rea, însă eu nu-1 cred.

-- ------------------ ---------------------------- ‘B Cestemuffrumuseţii - — -------------------------------- -----
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Lacrimile îi năvăliră în ochii azurii - ochi atât de asemănători 
cu ai lui Austyn, încât pe Holly o durea să privească în adâncurile 
lor. Nu făceau decât să îi amintească de tot ce îi răpise întunericul.

-Mi-e dor de tine, mămico! Mi-e groaznic de dor!
în sfârşit, înţelese. Cu toată afecţiunea pe care o simţea pentru 

femeia care ocupase acea închisoare din turn înaintea ei, Holly nu 
se gândise nici măcar o dată la copilul acesteia. Un băieţel căruia 
i se refuzase dragostea mamei lui de către un tată crud şi răzbu
nător. Pentru prima dată de când aflase că Rhys de Gavenmore îşi 
ucisese propria soţie într-o criză de gelozie, Holly simţi o împun
sătură de milă pentru acel bărbat.

Compasiunea îi îmblânzi vocea.
- Sunt sigură că şi mama ta ţi-a dus dorul, sir. Foarte mult. Dar 

eu nu sunt ea.
El îşi lăsă capul pe un umăr, ca şi când ar fi ascultat ecoul unui 

cântec de mult uitat.
-Ştii, vă aud pe voi doi. Când tata crede că dorm, mă furişez 

în curte şi ascult. Viclenia îi alungă sfioşenia de pe chip. Te aud 
gemând şi gâfâind. Câteodată ţipi, de parcă ţi-ar face rău, dar apoi 
îl implori să te rănească din nou. îţi plac lucrurile neruşinate pe 
care ţi le face, nu-i aşa? Poate că, până la urmă, chiar eşti rea.

Holly îşi acoperi gura cu o mână, pentru a-şi înăbuşi un suspin 
de groază. Era destul de tulburător să îşi imagineze un băieţel as
cultând asemenea zgomote venind din partea părinţilor lui, însă 
şi mai umilitor era să îşi dea seama că probabil trăsese cu urechea 
la ea şi la Austyn încă de la început.

O făcea să se simtă siluită într-un fel în care Austyn nu o făcuse 
să se simtă niciodată.

El înaintă spre ea, vocea transformându-i-se din tonul plângă- 
cios al unui copil în vigoarea primejdioasă a maturităţii.

-  Poate că nu eşti decât o stricată trădătoare. O dezbrăcă din 
priviri, cu o lascivitate neaşteptată. Câţi bărbaţi ai primit între 
coapsele alea ale tale albe ca laptele, Gwyneth? O duzină? O legi
une întreagă?

-Nu sunt Gwyneth! Nu sunt nici mama ta. Mult prea con
ştientă de hăul din spatele ei, Holly se îndepărtă de fereastră,

---------- - Teresa “Medeiros-----------
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observând prea târziu că mergea cu spatele spre pat. Sunt 
Holly, tată Rhys. Nu-ţi aminteşti de mine? M-ai ajutat să car găleţi 
cu maci pe metereze. Am sădit împreună flori pe mormântul lui 
Gwyneth. Cum vorbele ei disperate nu îi opriră urmărirea, ţipă: 
Sunt soţia fiului tău, pentru Dumnezeu! Soţia lui Austyn!

Mărturisirea îi sună lipsită de convingere, chiar şi în propriile 
urechi. De fapt, Austyn nu o mai recunoscuse drept soţie după 
acea întâmplare sumbră de lângă râu. Cum ar fi putut să îl con
vingă pe acel nebun că era mai mult decât o stricată vrednică de 
dispreţ dacă nu se putea convinge nici pe ea însăşi? Oare Austyn 
nu îi dovedise ce fiinţă slabă şi rea era, exact aşa cum o descrise
se Rhys, care de-abia aştepta să îşi abandoneze trupul şi sufletul 
nopţilor arzătoare de orgii carnale?

Clipind pentru a-şi alunga lacrimile, bâjbâi în spatele ei după 
o armă. Un zbârnâit discordant îi trezi speranţele chiar în clipa în 
care se lovi cu spatele genunchilor de piedestalul patului.

-  Ridică-ţi fustele, iubire, mârâi el, vorba de alint fiind o blas
femie pe buzele lui, şi vom vedea dacă o să mă consideri la fel de 
viguros ca pe rege, când l-ai ademenit în patul tău.

îşi luă ochii de la ea ca să-şi tragă de pantaloni, mâinile-i tre- 
murânde nesprijinindu-i amăgitoarea tinereţe. Holly ridică lăuta 
într-un cerc larg, ţintindu-i capul.

Instrumentul se izbi de tâmpla lui. El făcu câţiva paşi şovăitori 
în spate, aruncându-i o privire atât de rănită, încât, în circum
stanţe mai puţin crunte, ar fi putut părea comică. însă, înainte 
ca Holly să îşi poată savura victoria, el se scutură, îndepărtând 
efectul loviturii, şi se repezi la ea. îi sfâşie damascul bogat al ro
chiei cu o forţă născută din nebunie, lăsându-i numai o armă cu 
care să se lupte.

Lui Austyn nu îi venea în minte nici măcar un motiv pentru 
care scutierul său ar fi căutat să îl provoace să ucidă. Mai ales când 
el însuşi ar fi fost victima cea mai probabilă.

Se uită la Carey cu ochii mijiţi.
-Ţi-ai pierdut minţile?

----------— CBfestemuCfrumuseţii -----------

2 2 9



Carey ridică alene dintr-un umăr şi începu să îl încercuiască, 
mergând ţanţoş şi imitându-1 foarte bine pe Austyn.

-Nu mi-am pierdut minţile, omule. Mi-a venit mintea la cap. 
Şi trebuie să spun că nu-ţi stă deloc în fire să fii atât de egoist.

-  Egoist?
-Păi, da. Şi lacom. Nu mi-ai refuzat niciodată vreo bucăţi

că de fazan ales sau vreo înghiţitură din cel mai bun vin al tău. 
Aşa că de ce-ai fi atât de cărpănos încât să ţii o comoară ca Holly 
numai pentru tine? îl înghionti pe Austyn cu cotul în coaste, fă- 
cându-i şăgalnic cu ochiul. N-ar fi prima dată când am împărţi
0 femeie.

O ceaţă stacojie de furie coborî peste ochii lui Austyn. îl înşfăcă 
pe Carey de tunică şi îl ridică, trântindu-1 de cel mai apropiat zid.

-Cum îndrăzneşti? Nu vorbeşti despre vreo târfă de doi bani. 
Vorbeşti despre nevasta mea!

Carey arăta mult mai nepăsător decât ar fi trebuit, ţinând 
seama că antebraţul musculos al lui Austyn îl apăsa pe gâtlej.

-Atunci, va trebui să-mi ierţi neobrăzarea, fiindcă am avut 
impresia că un bărbat nu-şi încuie nevasta într-un turn. Nici nu
1 se furişează noaptea în pat, să-i răpească favorurile ca un hoţ.

-A căutat-o cu lumânarea. Niciodată n-ar fi trebuit să mă 
trădeze!

Ochii cenuşii ai lui Carey scânteiară provocator.
-  Păi, da, şi dacă-mi frângi bietul gât chiar în clipa asta, vei găsi 

o cale să dai vina tot pe ea, nu-i aşa? La urma urmei, nu de aşa 
ceva sunt încântate femeile rele, ca mama ta şi ca Holly? Să îşi 
întoarcă soţii împotriva regelui? Să întoarcă frate contra frate? 
Prieten contra prieten?

Austyn trase aer în piept printre dinţii încleştaţi, privind în jos 
la chipul înroşit al unui bărbat care îi fusese mai mult frate decât 
prieten. Un bărbat dispus să îşi rişte viaţa ca să îi bage minţile în 
cap. Gâfâitul aspru al răsuflărilor lor împletite se domoli încet.

Cortina grea a tăcerii lor fu sfâşiată de un sunet pe care Aus
tyn îl mai auzise numai o dată înainte. Un sunet atât de îngrozi
tor, încât ar fi vrut să se prăbuşească în genunchi precum băiatul

...............— T *zresa (Medeiros ----------- -
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înfricoşat de nouă ani care fusese atunci şi să îşi acopere urechile 
cu palmele.

Un ţipăt sfâşietor, curmat brusc, cu o eficienţă brutală.

----------------------------------  ‘BfestemuCfrumuseţii - ------------------------------ ----
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în timp ce mâinile noduroase ale lui Rhys se strângeau în jurul 
gâtului ei, pentru a-i scurge şi ultima picătură de viaţă, Holly se 
gândea cu amărăciune că măcar Austyn avea să aibă mai puţină 
mizerie de strâns decât dacă tatăl lui ar fi aruncat-o pe fereastră, 
în următoarea noapte, la ora aceea, nu avea să mai fie decât încă 
o stafie Gavenmore.

Păcat că nu credea în stafii. Dacă ar fi crezut, cel puţin spiritul 
ei ar fi rămas să vegheze asupra lui Austyn şi să-şi verse mânia 
creând un haos înfiorător dacă ar fi îndrăznit să vină acasă cu vreo 
mireasă ştearsă, docilă, care să o înlocuiască pe ea. Ar fi cântat 
fals în iatacul lor şi ar fi răsturnat de pe metereze găleţi cu maci 
în capul sec al femeii. Holly ar fi chicotit la acea imagine dacă ar fi 
putut trage puţin aer în bieţii ei plămâni torturaţi.

Contururile turnului începeau să pălească în jurul ei. Avea să 
se înnopteze de tot în curând. Holly întâmpina cu bucurie um
brele întunecate. Austyn venea întotdeauna pe întuneric. Numai 
atunci atingerea lui îi declara iubire, chiar dacă buzele lui refuzau 
să rostească vorbele. O singură lacrimă i se prelinse pe la colţul 
ochiului. O lacrimă de dorinţă. O lacrimă de regret. însă refuză să 
renunţe la speranţă. Fiindcă Austyn nu ar fi lăsat-o niciodată 
să înfrunte singură întunericul.

Iisuse, Doamne din cer, se întâmpla iarăşi!
Lui Austyn i se înmuiară genunchii la auzul ţipătului teribil, 

şi, preţ de o clipă în care şovăi, numai strânsoarea lui Carey îl 
ţinu în picioare. Schimbară priviri îngrozite înainte ca Austyn să 
se smulgă din mâinile prietenului său şi să o pornească în goană 
spre castel.
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îl auzi pe Carey alergând în urma lui în timp ce trecea ca o 
furtună pe lângă feţele palide şi împietrite din sala cea mare şi îşi 
croia drum printre bărbaţii care începuseră deja să urce pe scări.

„Te rog, Doamne, să nu fie prea târziu! Nu de data asta!" 
se rugă el.

Ajunse la nivelul de sub tumul de nord în mai puţin de o duzină 
de paşi, şi totuşi se simţea de parcă ar fi înotat printr-o linişte la 
fel de adâncă şi de apăsătoare ca moartea. Urcă scările înguste, în 
spirală, de parcă nici nu le-ar fi atins, ameţit de suliţele de durere 
care i se înfipseră în creier când umărul i se izbi de uşă.

Năvăli clătinându-se în turn, doar pentru a fi înghiţit de un val 
de disperare atât de puternic, încât ameninţa să îl înece.

Văzu totul fragmentat: bucăţi din lăută împrăştiate pe po
dea; pe tatăl lui strangulând o femeie; degetele subţiri ale 
acesteia atârnând moi pe marginea patului, aşa cum atârnase 
gâtul moale al mamei lui când o cărase în jos pe scări, pentru a 
o înmormânta.

Tresărirea încăpăţânată a acelor degete îl smulse pe Austyn 
din trecut şi îl aduse în prezent. Ajungând de partea cealaltă a 
camerei din doi paşi mari, îl apucă pe tatăl lui de spatele tunicii şi 
îl azvârli de pe pat. O strânse pe Holly în braţe, tremurând de frică 
să nu îi vadă chipul frumos înnegrit de gheara morţii.

Răsuflarea ei şuierătoare fu cea mai dulce melodie pe care o 
auzise vreodată de pe buzele ei.

-  Respiră adânc, iubito, o imploră el, propria voce părându-i-se 
scârţâitul aspru al unui străin. Of, te rog, respiră! Respiră pen
tru mine!

O legănă, ţinând-o în braţe, susţinându-i capul în palmă până 
când nările ei se dezlipiră şi faţa îi deveni, din vineţie, albă ca nea
ua. Urmele degetelor tatălui său îi pătau pielea sidefie a gâtului.

Rhys se prăbuşise într-o grămadă diformă, buza inferioară tre- 
murându-i, ochii lui sticloşi jucându-i în lacrimi. Sângele îi şiroia 
dintr-o tăietură adâncă de pe frunte.

-îm i pare rău, mămico, şopti el pe un ton jalnic. Timbrul spe
riat al vocii lui deveni mai profund când îşi ascunse faţa în palme. 
Oh, Dumnezeule, Gwyneth, îmi pare atât de rău!

------------ --------------- —  Teresa ‘Medeiros - — ------------------- --
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în inima lui Austyn nu ar fi încăput nici un dram de milă dacă 
nu i-ar fi trecut prin minte gândul sumbru că încă se putea uita la 
propriul viitor. S-ar fi ridicat din pat ca să îşi încheie socotelile cu 
tatăl lui, atunci şi acolo, însă braţele lui refuzară să dea drumul 
preţioasei greutăţi a lui Holly.

Un sughiţ binecuvântat îi atrase privirea înfometată înapoi la 
chipul ei. Nişte boboci trandafirii îi înfloriseră în obraji.

Pleoapele i se zbătură, ochii i se deschiseră şi ea clipi, uitân- 
du-se în sus la el, cu sinceritate.

- Sunt o stafie, sir?
Austyn îşi înteţi îmbrăţişarea, cutremurându-se când îşi dădu 

seama cât de aproape fusese să ajungă în acea stare spectrală, 
îşi cufundă buzele în moliciunea buclelor ei.

-Nu, iubito, deşi încep să cred că ai putea fi un înger.
Ea se cuibări mai bine în braţele lui.
-Numa’ bine, presupun, murmură ea cu un zgomot înfun

dat înduioşător. Aş fi fost o stafie foarte obraznică. Ţi-aş fi cusut 
crăcii pantalonilor unul de altul şi ţi-aş fi sfâşiat toate cusăturile 
tunicilor.

Ochii i se deschiseră brusc. Privi în jos, ca şi când tocmai şi-ar fi 
amintit că atacul lui Rhys îi sfâşiase rochia. Damascul se despicase 
şi prin crăpătură se întrezărea un sân alb ca laptele. Se uită repede 
spre uşă şi îl văzu pe Carey stând în prag, o mulţime nerăbdătoare 
înghesuindu-se în spatele lui.

Tremurând ca un copil în braţele lui, îşi înşfăcă bucăţile rupte 
ale pieptarului, acoperindu-şi goliciunea, şi îşi întoarse privirea 
rugătoare spre Austyn.

-  Oh, te rog, nu te înfuria pe Carey! Nu a fost vina lui. Eu l-am 
îmbiat să se uite la mine. Jur!

Dinţii începură să îi clănţăne cu întârziere. Lacrimile i se strân
seseră în acei ochi extraordinari, revărsându-se şi pârjolindu-i 
pielea lui Austyn ca nişte picături de ulei încins. Trupul lui masiv 
se cutremură când îşi simţi zidul invizibil din jurul inimii prăbu- 
şindu-se. Ce ironic era că se străduise să îl înalţe vreme de două
zeci de ani, ca să descopere, prea târziu, că îl ridicase nu din piatră, 
ci din gheaţă! Nu fusese nevoie de mai mult decât de căldura
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dulce-amară a lacrimilor lui Holly pentru a se topi într-o băltoacă 
murdară, lăsându-i inima deschisă şi vulnerabilă.

Nu trebui să facă mai mult decât să îi arunce lui Carey o privire 
agonizantă. Scutierul lui îi îndepărtă cu blândeţe pe tatăl său şi pe 
ceilalţi din turn, lăsându-i singuri pe Austyn şi pe soţia lui.

Austyn îşi trecu mâinile cu putere peste braţele îngheţate ale 
lui Holly, încercând să o încălzească.

-In afară de a încerca să te omoare, strangulându-te, te-a mai 
rănit şi altfel nemernicul?

Holly clătină din cap.
-  Nu ar fi trebuit să îl lovesc. Ştiu că nu este decât un bătrân cu 

mintea şubredă, dar mi-a spus lucruri atât de urâte! Când a înce
put să-şi desfacă pantalonii... îşi plecă fruntea, lăsându-1 pe Aus
tyn să se holbeze neajutorat la ceafa fină după care tânjise atâta 
timp. Se ascundea în curte în fiecare noapte, ascultând... Un nou 
frison îi scutură umerii. Vocea îi era atât de stinsă, încât aproape 
nu se auzea. Credea că nu sunt nimic altceva decât o stricată des
frânată, care i-ar fi primit bucuroasă atenţiile... pentru că le-am 
primit cu bucurie pe ale tale.

Remuşcarea îl copleşi pe Austyn. Dacă ar fi stat în picioare, i-ar 
fi căzut în genunchi. Nu tatăl lui îi provocase acestei fete mândre, 
nemaipomenit de frumoase, o ruşine fără margini, înţelese el din- 
tr-odată, ci el însuşi.

îi ridică bărbia delicată, obligând-o să se uite în ochii lui.
-Ai dreptate. Nu ar fi trebuit să îl loveşti pe el. Ar fi trebuit să 

mă loveşti pe mine.
Chipul lui Holly nu era mai puţin strălucitor decât lumina 

lumânărilor, dar, când Austyn îşi mută privirea spre buzele ei în
tredeschise, spre lacrimile care îi tremurau pe genele întunecate, 
îşi dădu seama că frumuseţea ei fizică nu fusese niciodată adevă
rata ameninţare pentru el. Anotimpurile trecătoare puteau să îi 
cearnă argint în păr şi să lase semne pe satinul pielii ei, însă fru
museţea spiritului ei nu avea să pălească niciodată. Frumuseţea 
spiritului ei, care îi străpunsese deghizarea ridicolă şi îl orbise cu 
aura ei.
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Pe acea frumuseţe încercase el să o tăgăduiască venind să 
se bucure de graţia mlădioasă a trupului ei numai pe întuneric. 
De acea frumuseţe se temuse când îi aşeza perne sub mijloc şi îi 
îndrepta faţa departe de el, ca şi când ar fi putut pretinde că era 
altă femeie. Orice altă femeie. Dar melodia încântătoare a plăcerii 
ei, arcuirea spinării ei zvelte, ceafa mătăsoasă unde ardea de dor 
să îşi depună sărutările îi aparţinuseră dintotdeauna lui Holly.

Lui Holly a lui. Generoasă, încăpăţânată şi neînfricat de pro
tectoare cu cei pe care îi iubea. Şi curajoasă. Mai curajoasă de
cât orice războinic pe care îl înfruntase el pe câmpul de luptă. 
Destul de curajoasă pentru a pocni în cap cu o lăută un nebun 
lacom. Destul de curajoasă pentru a-şi înfrunta tatăl când încer
case să o supună unui destin pe care nu ea îl alesese. Destul de 
curajoasă pentru a-şi oferi trupul ca jertfă pe altarul propriei lui 
pofte egoiste.

Remuşcarea lui nu era însă decât o umbră ştearsă a altui 
sentiment, un sentiment pe care crezuse că îl îngropase pentru 
totdeauna când îşi aşezase mama să se odihnească în bogatul 
pământ galez. Un sentiment deopotrivă tandru şi firav, şi to
tuşi având puterea de a nărui regate şi de a ispiti un bărbat să îşi 
rişte sufletul pentru numai o noapte în care să îi savureze minu
nile nepreţuite.

Lama ascuţită a ironiei i se răsuci lui Austyn în măruntaie. 
Câtă vreme se agăţa cu încăpăţânare de gândul că nu ar fi putut-o 
iubi niciodată pe Holly, era liber să o păstreze ca nevastă a lui.

Holly încremeni când braţele soţului ei se desprinseră de ea. 
Se cuprinse singură cu braţele, într-o încercare zadarnică de a-i 
înlocui căldura.

-  Pleci acum, nu-i aşa? Am luminat prea mult, şi tu pleci.
Dar, în loc să o ia spre uşă, el se îndreptă spre masă şi îşi turnă

vin într-un pocal din argint, cu o graţie înnăscută. Privi lumână
rile scânteietoare cu satisfacţie, apoi se încruntă.

-  Unde sunt toate florile? N-ar trebui să fie nişte flori pe aici?
Holly clipi, simţindu-se vinovată.
-  Mă făceau să strănut, minţi ea, aşa că i-am cerut lui Winifred 

să le ducă de aici.
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Uimirea ei crescu când el se întoarse în pat, aşezându-se în 
genunchi, astfel încât să se privească în ochi unul pe celălalt pe 
marea nesfârşită de blănuri.

Ridică pocalul.
-  închin pentru mireasa mea!
Expresia lui gravă atinse o coardă frântă din sufletul lui Holly, 

înainte ca ea să îşi poată rosti mâhnirea, el îi duse pocalul la buze. 
Ea bău cu nesaţ, savurându-i omagiul dulce ca mierea, de parcă 
setea de el nu ar fi putut fi ostoită niciodată.

Bău şi el, la rândul lui, apoi lăsă pocalul să i se rostogolească 
dintre degete, pe podea. Cuprinzându-i faţa în palme cu o blânde
ţe copleşitoare, care în egală măsură o ului şi o sperie, privi adânc 
în ochii ei şi spuse:

-  Te venerez cu al meu trup, Lady Holly de Tewksbury.
Austyn îi sărută gura.
La prima atingere a buzelor lui calde, dinţii lui Holly se opriră 

din clănţănit. Ameţită de încântare, îşi spuse că murise şi ajun
sese în rai, până la urmă. Acela era un miracol, o împreunare de 
spirit şi carne mult mai intimă decât toate plăcerile pământeşti 
pe care le împărtăşiseră pe întuneric.

Un văl de lacrimi îi înceţoşă privirea când îşi dădu seama de 
ceea ce tocmai făcuse Austyn. O luase de soţie. Nu pe o străină 
enervantă, înveşmântată într-o rochie ciudată şi purtând o cu
nună ofilită de clopoţei, ci pe ea, Holly de Tewksbury, îmbrăcată 
în damasc zdrenţuit, totuşi cumva la fel de goală şi de neaju
torată cum trebuie că fusese Eva când Dumnezeu i-o trimisese 
lui Adam.

Reverenţa ceremonioasă a sărutului său o făcu să se simtă la 
fel de proaspătă şi de curată ca Eva înainte de cădere. Ca şi când 
gestul lui cavaleresc i-ar fi redat atât inocenţa pierdută, cât şi spe
ranţa pentru viitor. Nu ar fi fost surprinsă dacă s-ar fi uitat într-o 
oglindă şi ar fi văzut că semnele urâte lăsate de degetele tatălui lui 
ar fi dispărut, îndepărtate de respectul soţului ei.

Strigătul ei de bucurie fu înăbuşit de gura lui, când ea îşi arun
că braţele pe după gâtul lui, legându-1 de inima ei aşa cum tânjise 
să facă de atâta timp.
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Austyn ar fi fost mulţumit să rămână aşa pentru totdeauna - 
legănând-o pe Holly în braţe, gustându-i buzele cu blândeţe, oprin- 
du-se numai cât să şoptească regrete aspre, întrepătrunse cu 
vorbe de alint, în mătasea şifonată a buclelor ei.

Ea fu cea care îşi desprinse gura de a lui şi începu să îi dez- 
mierde cu nasul pielea sensibilă de la baza gâtului, ea îşi strecură 
mâinile pe sub tunica lui, ca să-şi strecoare degetele printre firele 
de păr de pe pieptul lui.

Fu rândul lui Austyn să geamă când acele mâini aţâţătoare tre
cură uşor ca o adiere pe deasupra abdomenului său, căutându-i 
legăturile pantalonilor.

El îi prinse una dintre încheieturi, ridicându-i-o la buze pentru 
a îndulci efectul scurtei ei supuneri.

-N u trebuie să faci asta, şopti el, neputând rezista să nu 
atingă locul unde linia subţire a venelor pulsa sub pielea ei. 
Nu asta vreau.

Uşoara apăsare a pântecelui ei pe mădularul lui îi dovedi 
minciuna.

-Poate că-i timpul să te gândeşti la ce vreau eu, zise ea. 
Ar trebui să te previn că tatăl meu îmi spunea întotdeauna că sunt 
o fată foarte răsfăţată.

Simţind că Holly trebuia să îşi măsoare propria putere după ce 
fusese făcută să se creadă neajutorată de atacul tatălui lui, Austyn 
îi dărui un zâmbet pieziş.

-Atunci, departe de mine gândul să te refuz!
El îşi pecetlui făgăduiala călăuzindu-i mâna înapoi în jos spre 

pantaloni şi lipindu-i palma de măsura fremătătoare a dorinţei lui 
pentru ea. O dorinţă care refuzase cu încăpăţânare să cedeze, din 
prima clipă în care o văzuse în grădina de la Tewksbury. Când ea îl 
cuprinse cu degetele ei uşoare, el îşi lăsă capul pe spate, strângând 
din dinţi pentru a-şi înăbuşi un geamăt de extaz.

Austyn descoperi, după acea singură atingere, că nu îi putea 
refuza nimic. Nici măcar când ea îşi răsfiră degetele pe umerii lui, 
îl împinse pe spate şi începu să îl dezbrace ca pe un copil. Când 
rămase gol sub privirea ei, numai aşternutul moale din blană 
gâdilându-i pielea, se întinse după ea.
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Ea se retrase, cu ochii sclipindu-i ca nişte nestemate lustruite.
-Te poţi uita, milord, ceea ce înseamnă mai mult decât mi-ai 

îngăduit tu mie, dar nu poţi atinge.
El îşi lăsă capul pe un umăr, minunându-se de îndrăzneala ei.
-  N-ai îndrăzni.
Un zâmbet provocator îi lumină chipul.
-Ia  să vezi!
Lumina puternică a lumânărilor făcu din privitul ei o plăce

re fără seamăn. Aşezându-se în genunchi, îşi trase peste cap şi 
rochia, şi cămăşuţa. Când îşi scutură buclele ciufulite, Austyn se 
trezi mulţumind înfocat pentru că părul ei nu crescuse încă destul 
de lung pentru a-i feri sânii aceia minunaţi de privirea lui. Mâinile 
îi ardeau deja de dorinţa de a o mângâia, de a-i dezmierda fiecare 
linie şi curbă delicioasă a trupului, aşa cum ar fi trebuit să facă în 
noaptea nunţii lor. De-abia aştepta să îşi răscumpere greşeala pe 
care o săvârşise când îi răpise fecioria cu atâta duritate.

însă Holly avea în minte o răscumpărare mult mai diabolică.
De această dată, când el se întinse spre ea, aruncă noduri

lor de catifea de pe pilaştrii patului o căutătură de prefăcută 
ameninţare.

-  Stăpâneşte-te, sir, sau mă voi vedea nevoită să te stăpâ
nesc eu.

El se lăsă pe spate, printre perne, strângându-şi mâinile goale 
în pumni.

-  Să îndrăznesc să îţi cerşesc îndurarea, milady?
Ea îşi trecu buzele peste ale lui, într-o mângâiere abia simţită, 

la limita unui sărut.
-Nu îţi irosi răsuflarea.
Austyn nu visase niciodată că răzbunarea putea fi atât de dul

ce. Mai ales când acea răzbunare era îndeplinită cu atâta grijă 
rafinată, pe propriul trup doritor. Holly îi săruta pielea încinsă, 
întorcându-se la gura lui după fiecare incursiune devastatoare, ca 
şi cum ar fi vrut să se desfete cu un ospăţ ce îi fusese interzis mult 
prea mult timp. Când buzele ei pline rătăciră pe câmpiile întinse 
ale abdomenului său, mâinile îi strânseră aşternutul, prinzând 
bucăţi mari din el între degete.
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Alunecă în sus pe trupul lui, moliciunea sânilor ei atingându-i 
pieptul, şi îi strivi buzele într-un sărut la fel de nepriceput şi de 
fermecător ca al unei fecioare. Austyn îşi mârâi plăcerea. Dar se 
părea că tot acel joc nu fusese decât un preludiu la o tortură mult 
mai delicioasă. Pentru că aceleaşi buze inocente coborâră înapoi 
pe trupul lui tremurător şi se desfăcură precum petalele unei flori 
ca să-l cuprindă.

Austyn nu apucă legăturile de catifea. Apucă direct pilaştrii pa
tului, strângându-i până ce deveni sigur că aveau să se sfărâme în 
mâinile lui.

-  Doamne, Dumnezeule din ceruri, ai milă, femeie! îngăimă el 
gâfâit, arcuindu-şi spatele într-un imbold instinctiv, care îi spori 
atât chinul, cât şi plăcerea.

Supravieţui atacului ei generos fără să se clatine numai gân- 
dindu-se în cel mai mic detaliu la propria revanşă senzuală.

Când Holly îşi aşeză iarăşi buzele delicioase peste ale lui, 
o sărută cu un abandon sălbatic, înaintându-i în gură cu limba, 
adânc şi pătimaş.

O învăţase prea bine. Ea îl muşcă de buza inferioară înainte de 
a murmura:

-  Mă vei refuza, bărbate? Să îţi cer iertare şi să plec?
O săgeată de durere îi străpunse inima lui Austyn. La adum- 

brirea bruscă a chipului său, strălucirea jucăuşă pieri de pe faţa 
ei. Nu se împotrivi deloc când o strânse într-o îmbrăţişare şi o 
rostogoli sub el, potrivind-o pe corpul lui de parcă Dumnezeu i-ar 
fi creat să stea astfel.

-  Rămâi, îi şopti răguşit, ştiind că era ultima dată când o ruga 
aşa ceva.

Când Austyn o aşeză cu spatele pe saltea, Holly oftă îndelung, 
încântată că i se permitea gestul odinioară interzis de a-şi încolăci 
picioarele în jurul taliei soţului ei, pentru a-1 îmboldi să pătrundă 
adânc în ea.

Austyn ştia că avea multe păcate pentru care să se căiască, însă 
aceea era atât cea mai dulce, cât şi cea mai necruţătoare pedeap
să pe care o îndurase vreodată. îşi blestemă propria încăpăţânare 
pentru că refuzase binecuvântarea luminii lumânărilor în toate
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acele nopţi întunecate. Era o fericire pură să se retragă şi să ur
mărească plăcerea pâlpâind şi dansând pe chipul minunat al lui 
Holly. Să îi privească obrajii albi îmbujorându-se şi buzele ca de 
heruvim despărţindu-se în frânturi de gemete şi suspine, care 
îl stârneau peste poate. Să îşi coboare privirea şi să fie martorul 
splendorii primitive a corpului ei care se ridica pentru a-i primi 
fiecare asalt îndrăzneţ.

Era o frumuseţe, într-adevăr, însă, pentru acea din urmă noap
te, era frumuseţea lui. Mireasa lui. Vrăjit de masca de plăcere care 
îi îndulcea trăsăturile, îşi strecură un singur deget în valea alune
coasă de mai sus de locul unde trupurile lor erau unite şi începu 
să frece uşor, până când gemetele ei deveniră scâncete gâfâite, şi 
ea închise pleoapele.

Acele prime zvâcnete cutremurătoare îl scăldară în extaz. 
Se avântă cu putere în gura peşterii ei, înăbuşindu-şi răgetul de 
dulce agonie între buzele ei, în timp ce iubirea strânsă într-o viaţă 
întreagă se revărsa din mădularul lui într-o cascadă de foc.

Lumina perlată a zorilor inunda camera când Holly se tre
zi şi găsi patul gol lângă ea. Speranţa i se nărui când crezu, 
preţ de o clipă de disperare, că noaptea trecută fusese doar o 
noapte ca toate celelalte, când Austyn îşi satisfăcea poftele şi apoi 
pleca, nepăsător.

înăbuşindu-şi un oftat trist, se întinse spre adâncitura din sal
tea, unde trupul lui masiv, viril, ar fi trebuit să fie întins. O urmă 
de căldură se mai păstra încă pe cearşafurile şifonate. Oftatul ei se 
transformă într-un suspin vesel de uşurare. Râzând cu gura până 
la urechi, se rostogoli în acea adâncitură, rostogolindu-se şi zben- 
guindu-se cu un abandon copilăresc, apoi îşi afundă faţa în pernă 
pentru a trage adânc în piept mirosul masculin al lui Austyn.

Când se aşeză pe spate şi se uită la bolta din lemn a baldachi
nului, firele mătăsoase ale amintirii ţesură o tapiserie strălucitoa
re în faţa ochilor ei. în loc să plece de lângă ea după acel prim val 
îmbătător de extaz, Austyn îi sprijinise capul pe pieptul lui şi îi 
îndepărtase buclele umede de pe faţă, cerându-i iertare, cu voce
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răguşită, pentru toate nopţile în care o părăsise şi jurând să îşi 
răscumpere greşelile.

Pierduse numărul momentelor în care îşi pecetluise jurămân
tul, în ceasurile mici dintre miezul nopţii şi zori. La fel de preţi
oase pentru ea erau acele clipe când sfârşeala moleşitoare pusese 
stăpânire pe amândoi, iar ea se cuibărise la pieptul lui cald, savu
rând senzaţia delicioasă de a se simţi în egală măsură protejată 
şi adorată. Dacă se rostogolea departe de el, Austyn bombănea şi 
mormăia, apoi îşi încolăcea braţele în jurul mijlocului ei şi o lipea 
de el, potrivindu-şi bărbia pe capul ei. Ea zâmbi, uşor şi tainic, 
dându-şi seama că era posesiv până şi în somn.

Urmaseră apoi primele împunsături somnoroase ale mădula
rului lui pe fundul ei, şi toate minunăţiile o luaseră de la capăt.

Stomacul lui Holly scoase un mârâit hotărât. Se ridică în capul 
oaselor, întrebându-se dacă Austyn se dusese să caute nişte brân
ză şi cârnaţi, ca să îşi poată potoli amândoi foamea mult mai pă
mântească. Lumânările se topiseră în moviliţe de ceară. în aer se 
simţea o uşoară răcoare. Privi peste marginea patului şi descoperi 
că pantalonii lui Austyn lipseau, dar tunica îi forma încă o grăma
dă mototolită pe podea, unde o aruncase ea noaptea trecută.

Dintr-o singură mişcare, sări din pat şi îşi trase veşmântul pes
te cap, lipindu-şi-1 de piele de parcă i-ar fi putut absorbi sufletul 
lui Austyn prin toţi porii. Lâna aspră îi provoca gâdilături. Nu se 
putu abţine să nu se învârtească, în joacă, pentru a admira felul în 
care i se umfla în jurul gambelor.

Se împiedică de masă.
Şi fu nevoită să se ţină de marginea acesteia ca să nu cadă când 

observă că uşa turnului era deschisă larg, invitând-o să iasă în 
dimineaţa ceţoasă.
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Holly se furişă în jos pe scări, ţinându-şi spatele lipit de perete 
fără ca măcar să-şi dea seama. îşi croi drum în vârful picioarelor
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printre mulţimea de locuitori ai castelului, care aleseseră să doar
mă întinşi pe bănci şi pe pături în sala cea mare. Uşa principală 
era întredeschisă, lăsând să pătrundă în încăpere o rază de lumină 
palidă.

Se strecură prin deschizătura îngustă şi ieşi în curtea interioa
ră, oprindu-se la marginea acesteia pentru a privi cerul de parcă 
l-ar fi văzut pentru prima oară.

Bolta înnegurată nu făcea promisiuni deşarte despre un răsă
rit magnific. Era una dintre acele zile târzii de vară foarte uşor de 
confundat cu o zi de toamnă timpurie - şoapta unei brize răcoroa
se care învolbura râul, surpriza neaşteptată a găsirii unei frunze 
căzute prea devreme, o scânteiere rubinie în coroana verde ca de 
smarald a unui stejar. Toate aminteau în mod discret că ultime
le acorduri ale verii trebuiau savurate atâta timp cât mai durau, 
fiindcă răsuflarea îngheţată a iernii se apropia tot mai mult.

Holly uitase cât de mare era lumea. Fără ziduri care să o îm
presoare, se desfăşura într-un peisaj nesfârşit de vârfuri semeţe, 
păşuni întinse şi păduri de nepătruns, toate unite de firul argin
tiu al râului care se prăvălea, prin vălătuci de ceaţă, spre marea 
cea mare.

I se puse un nod în gât. Fu scuturată de un fior, de o teamă 
lăuntrică, cum că o asemenea sălbăticie descătuşată ar fi putut, 
cu siguranţă, să o înghită cu totul. Tânjea după zidurile cunoscute 
ale temniţei ei din turn, după cuibul confortabil al păturilor ei. 
S-ar fi putut întoarce să se ascundă în văgăuna ei, ca un şoarece 
fricos speriat de mâţele castelului, dacă nu l-ar fi zărit pe bărbatul 
care stătea pe creasta malului ce străjuia râul.

La vederea soţului ei, care stătea cu un picior sprijinit pe o pia
tră, cu părul negru fluturându-i în vânt, dobândi curajul de a trece 
şi prin flăcările iadului.

Teama i se topea cu fiecare pas care o purta mai aproape de el, 
până când, în cele din urmă, cătuşele invizibile îi căzură, făcându-i 
membrele să devină mai uşoare decât aerul. Ii venea să alerge, să 
sară şi să se zbenguie prin iarba acoperită de rouă, ca un mânz 
nou-născut. însă nemişcarea stranie a lui Austyn o opri. Părea să 
nu îi simtă apropierea. Ochii îi erau sticloşi, ca şi când ar fi putut
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privi dincolo de cotitura pe care o făcea râul înceţoşat, până la 
marea îndepărtată.

Nedorind să îl sperie, Holly întinse o mână şi o aşeză uşor pe 
mijlocul lui.

La atingerea şovăitoare, Austyn îşi coborî privirea şi o văzu 
pe Holly zâmbindu-i. Holly, care reuşise cumva să îi transforme 
tunica scorţoasă într-o robă demnă de o regină. Holly, desculţă, 
cu buclele ciufulire, cu ochii somnoroşi şi cu buzele încă puţin 
umflate de la săruturile voluptuoase pe care le dăruiseră şi pe care 
le primiseră în timpul nopţii. Niciodată nu fusese mai frumoa
să, ceea ce îi făcea sarcina mai uşoară şi, totodată, mult mai grea 
decât orice făcuse vreodată.

Holly ştiu din clipa în care observă expresia de pe chipul lui 
Austyn că se întâmplase ceva. Când zâmbetul ei păli, el o trase 
în braţele lui şi o sărută uşor. Era ceva atât de melancolic, atât 
de inexplicabil de trist la acel sărut, încât, în loc să îi domolească 
teama, i-o spori.

El îi mângâie umerii cu o tandreţe sfâşietoare.
-Te trimit acasă.
Ea făcu un pas în spate, de parcă distanţa ar fi format un scut 

împotriva altor lovituri.
-Sunt acasă.
-  Dar nu eşti în siguranţă. Nu vei fi niciodată în siguranţă la 

Caer Gavenmore. Chinul i se citi pe faţă când îi cuprinse gâtul 
în palme, potrivindu-şi cu blândeţe degetele peste colierul pal al 
vânătăilor dăruit ei de către mâinile tatălui lui. Ceea ce s-a întâm
plat azi-noapte a dovedit-o.

-  Nu mi-e teamă de tatăl tău. Eşti destul de puternic ca să mă 
aperi de el.

Armura de hotărâre calmă a lui Austyn se cutremură.
-  Şi cine te va apăra de mine?
Holly îşi aşeză palmele peste căldura copleşitoare a pieptului 

lui şi îşi ridică privirea spre chipul lui hăituit, rugându-se ca ochii 
ei să îi reflecte tandreţea şi încrederea care îi izvorau din inimă.

-Nici de tine nu mi-e teamă.
-Atunci, eşti o mare nesăbuită!
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Lui Holly i se frânse puţin inima când îi prinse încheieturile 
şi îi împinse mâinile departe de el, aşa cum mai făcuse de nenu
mărate ori înainte. Prăbuşindu-se pe piatră, îşi trecu degetele 
prin păr.

-  Oare nu ţi-am arătat deja că dragostea mea nu îţi poate aduce 
decât dezastru şi moarte? O, ar începe destul de nevinovat! Ţi-ar 
intra puţină cenuşă în ochi dacă ai sta prea aproape de vatră, iar 
eu te-aş acuza că i-ai făcut cu ochiul lui Carey. Şi, cât ai clipi, îşi 
trecu un deget pe la baza gâtului, amândoi aţi zăcea morţi pe da
lele de piatră, iar eu mi-aş termina cina singur.

Holly nu ştia dacă să râdă sau să plângă. Nu mai departe de ieri 
plănuise să îl convingă pe Austyn să o trimită înapoi la Tewksbury 
chiar în această dimineaţă, dacă nu o putea iubi, iar acum el era 
chitit să o izgonească pentru că o iubea.

Austyn îşi acoperi faţa cu palmele.
- Cum să te fac să înţelegi? Gelozia asta este ca o boală necru

ţătoare care îmi curge prin vene. Otrăveşte orice ating şi transfor
mă iubirea în ceva monstruos şi dureros. îşi ridică ochii umbriţi 
de gene întunecate, permiţându-i să îi vadă pentru prima dată 
adâncimea disperării. Vocea îi coborî la un murmur înfrânt: Nici 
măcar nu mă pot uita la tine fără să mă gândesc că o să te pierd!

Ei îi scăpă un chicot amar.
- însă nu mă vei pierde dacă îmi vei îngădui să rămân aici, lân

gă tine. Nu te-aş părăsi niciodată de bunăvoie.
îngenunche alături de el, punându-şi o mână pe genun

chiul lui.
-Să îndrăzneşti să iubeşti înseamnă să îţi asumi riscuri, nu-i 

aşa? Acesta este un risc mult mai mic decât sunt dispusă să 
îmi asum.

El aruncă o căutătură sumbră spre mormântul din spatele lor.
-Mama şi-a asumat un asemenea risc şi a plătit cu propria via

ţă. Nu te voi pune intr-un asemenea pericol.
Incet-încet, Holly ajunse să se teamă că nu avea cum să îl facă 

să se răzgândească. Luptase din răsputeri, dar se părea că tot sân
gele din inima ei fusese vărsat în zadar. Dându-şi seama de acest 
lucru, deveni deopotrivă furioasă şi speriată.
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-Aşadar, ceea ce încerci să îmi spui este că, indiferent de cât 
de mult pretinzi că mă iubeşti, nu m-ai găsi niciodată demnă de 
încrederea ta.

Vocea lui deveni tăioasă din cauza neputinţei:
-Nu pe tine te găsesc nedemnă, ci pe mine!
Ea îşi curbă buzele intr-un rânjet trufaş, care l-ar fi făcut mân

dru pe Nathanael.
-  Şi dacă acest înfricoşător „blestem al neamului Gavenmore" nu 

se dovedeşte a fi decât o grămadă de bolboroseli superstiţioase?
Austyn oftă.
-N u are nici o importanţă dacă blestemul este adevărat sau 

nu, atât timp cât eu cred în el.
Holly nu îi putu contrazice gândirea întortocheată. îşi înghiţi 

mândria, îşi plecă fruntea şi şopti:
-  M-ai putea ţine încuiată în turn. Dacă asta-i singura cale...
El o lovi uşurel sub bărbie, ridicându-i-o, în ochi mocnin-

du-i acelaşi foc îngheţat care o adusese pentru prima oară în 
braţele lui.

-  Mai degrabă m-aş înfăşură în lanţuri şi m-aş arunca în cea 
mai adâncă temniţă din iad decât să te închid din nou!

Holly se ridică, ţeapănă, savurând senzaţia efemeră de a-1 do
mina cu înălţimea.

-Atunci, mă voi închide singură! Dacă vrei să dispar din gos
podăria ta, sir, îţi recomand să îi porunceşti lui Carey să aducă 
berbecul şi catapulta. Pentru că nu voi pune nici un picior afară 
din turn până când nu vei înceta cu aiureala asta! Se răsuci pe căl
câie şi o porni cu paşi apăsaţi spre castel. Dacă Rhiannon asta te 
vrea atât de mult, va trebui să mă înfrunte pe mine. Numai să-mi 
taie calea vrăjitoarea asta, că o să-i smulg aripioarele de zână şi o 
să-i arăt ce înseamnă un „blestem de moarte"!

-  Dacă nu vrei să pleci ca să-ţi salvezi sufletul, atunci pleacă 
pentru a-1 salva pe al meu!

Vocea lui Austyn îi răsună în urechi ca un dangăt funebru. 
Holly încremeni, îngăduindu-şi scurta alinare de a-1 urî. De a-1 
urî pentru că o cunoştea atât de bine. Pentru că îi aruncase sin 
gura provocare pentru care nu avea armura sau armele cu care
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să i se împotrivească. Nu ar fi putut să o rănească mai adânc nici 
dacă ar fi lovit-o peste faţă cu mănuşa lui de oţel.

Se întoarse şi îl văzu ridicat, cu picioarele depărtate ca pentru 
luptă. Neputinţa ei o făcu să îşi dorească să se dezlănţuie şi să îl 
rănească, aşa cum o rănea şi el.

-  Dacă aveai de gând să îmi ceri un asemenea nobil sacrificiu, 
poate că nu ar fi trebuit să rişti să mă laşi grea. Dacă mă trimiţi 
înapoi la tata cu moştenitorul Gavenmore în pântece?

Austyn îşi încleştă fălcile, înclinându-şi capul. Fie pentru că 
i se amintea de uniunea tandră pe care o împărtăşiseră trupurile 
lor, fie la gândul că îşi lua rămas-bun de la pruncul lui nenăscut, 
Holly nu ar fi putut spune.

-Dacă e să îmi porţi fiul, atunci să îl ţii cât mai departe de 
mine. Nu i-aş putea oferi nimic altceva decât o damnare la care ar 
avea dreptul prin naştere.

Holly îşi înălţă bărbia sfidător şi îşi şterse o lacrimă de pe 
obraz.

-  Ştiu că nu este ceva neobişnuit ca un soţ şi o soţie să locuias
că în gospodării separate, dar dacă nu voi fi mulţumită de această 
căsătorie batjocoritoare pe care o propui? Dacă voi alege să îmi 
ofer mâna altuia?

Ştia că aceea ar fi fost cea mai crudă lovitură pe care i-ar fi pu
tut-o da. Răspunsul lui Austyn, când veni, fu rostit uşor şi pe un 
ton încărcat de amară resemnare :

-  Dacă vei alege să te recăsătoreşti, voi minţi atât în faţa lui 
Dumnezeu, cât şi a regelui, pentru ca tu să obţii anularea cunu
niei noastre. Nu ai de ce să îţi petreci restul vieţii plătind pentru 
visul meu nebunesc. îşi pironi privirea într-a ei. însă tu eşti, şi vei 
fi întotdeauna, soţia inimii mele.

Jurământul lui îi frânse inima în mii de fărâme. Holly simţi 
cum faţa i se schimonosea într-o mască de durere.

-Singurul vis nebunesc pe care l-am nutrit eu, sir, a fost să te 
iubesc pe tine!

Cu acel strigăt pătimaş, ea se întoarse şi alergă orbeşte spre 
castel, căutând adăpostul turnului pentru ultima dată.

*
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Ovalul spart al oglinzii de mână reflecta ovalul unui chip fără 
cusur. Sprâncenele întunecate erau uşor arcuite, pomeţii erau 
înalţi şi destul de puternici pentru a îndura trecerea anilor fără să 
trădeze nici o urmă de îmbătrânire. Numai ochii violeţi revelau 
sufletul gol al proprietarei oglinzii.

Holly îşi vopsi buzele strânse cu un trandafiriu ispititor, apoi 
îşi trecu limba peste ele, gândindu-se că amestecul pentru buze 
avea un gust mult mai plăcut decât cenuşa. îşi potrivi rubinul la 
gât şi îşi prinse buclele într-o plasă din aur. Soţul ei n-avea decât 
s-o acuze de hoţie, dacă îndrăznea! Femeia căreia îi aparţinuseră 
odinioară acele nestemate şi podoabe era mai apropiată de ea de
cât de el. Dacă Austyn avea să se opună, ea urma să le pretindă, 
pur şi simplu, ca plată pentru plăcerile oferite.

înăbuşindu-şi fără milă pornirea de a arunca o ultimă privire 
tristă spre patul răvăşit, trasă câte o linie subţire de tuş sub fie
care ochi, pentru a le spori strălucirea aprigă. „Nu trebuie să mai 
plângi“, se dojeni ea cu asprime, „dacă nu vrei să se întindă şi să îţi 
curgă pe obraji ca vopseaua de pe masca unui saltimbanc."

Era foarte bine că Austyn o izgonea, îşi zise ea, trecându-şi 
vârful degetului mic peste văile delicate de sub ochi. Alte două 
săptămâni în compania lui morocănoasă i-ar fi lăsat, fără îndoială, 
încreţituri permanente pe piele. Nu i se putea cere vreunei femei 
să suporte asemenea treceri ameţitoare de la bucurie la disperare 
fără a-şi etala semnele lăsate în urmă. Iar ea nu îşi petrecuse toţi 
acei ani ferindu-se de soare şi ungându-şi pielea cu seu de oaie ca 
să ajungă la fel de zbârcită ca Elspeth.

Ca şi când acel gând puţin măgulitor ar fi ademenit-o, o voce 
tremurătoare din spatele lui Holly spuse:

-  Milady, conaşul Carey a pregătit caii.
Holly puse oglinda deoparte şi făcu să i se rotească mantia ti

vită cu blană de hermină într-un cerc graţios când se ridică de 
pe scăunel.

Elspeth nu îşi putu reţine un suspin. Fusese de faţă la naşte
rea lui Holly şi văzuse miracolul alb-trandafiriu care apăruse fără 
greutate din corpul mamei ei, cu un căpşor perfect rotund şi cu 
gene micuţe, întunecate, la fel de delicate ca nişte pene. Strânsese
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mânuţa dolofană a lui Holly la cea de-a treia ei aniversare, 
când un prinţ arab sosit în vizită ceruse să i se facă onoarea de 
a i se acorda mâna ei în cununie. Flăcăul de doisprezece ani 
jelise şi se înfuriase când tatăl ei îl refuzase, însă Holly îşi arunca
se, pur şi simplu, peste umăr buclele ei negre, mătăsoase, sfidân- 
du-1, şi o zbughise în grădină, să sape după viermi.

Elspeth observase frumuseţea lui Holly în toate formele ei, 
dar nu îşi mai văzuse niciodată stăpâna arătând atât de răpitoare. 
Sau atât de vulnerabilă.

De parcă ar fi fost o prinţesă sculptată în gheaţă. Acel gând 
o făcu pe Elspeth să se teamă pentru ea. Poate că gheaţa era 
dură, însă era şi fragilă -  se topea la căldură şi se putea sparge 
la lovituri.

-Vrei, te rog, să îmi duci trena, Elspeth? o întrebă Holly, pu- 
nându-şi o pereche de mănuşi tivite cu blană de jder. Nu mi-ar 
plăcea să se prăfuiască în cavoul ăsta.

Când Elspeth se duse, îndatoritoare, în spatele ei, Holly îşi în
dreptă umerii cu mândrie. Refuza să se târască afară din castelul 
Gavenmore, cu coada între picioare. Poate că inima îi era frântă, 
dar era hotărâtă să plece cu mândria întreagă. Lasă ca frumuseţea 
ei să fie o palmă peste faţa lui Austyn şi a tuturor semenilor lui 
necredincioşi, morţi sau vii!

Atât sala cea mare, cât şi curtea interioară erau pline cu privi
tori. Un suspin adânc se auzi la apariţia ei. Unii dintre ei, aseme
nea lui Winifred, plângeau neconsolaţi. Alţii nici nu se sinchiseau 
să îşi ascundă uşurarea. „Poate că acum nepreţuitul lor stăpân 
are să fie apărat de şiretlicurile distrugătoare ale femeilor cu chip 
plăcut", îşi spuse Holly cu amărăciune. îşi înălţă capul, fiind obiş
nuită de foarte multă vreme cu privirile lipsite de respect ale celor 
mai puţin înzestraţi de natură decât ea.

Carey aştepta lângă caii neliniştiţi -  un cal bălţat, un murg în
desat şi o iapă cenuşie, zveltă, potrivită întocmai pentru înălţi
mea lui Holly. Carey era posomorât. Era imposibil de trecut cu 
vederea privirea încărcată de reproş pe care o arunca spre deal.

Holly îl zări pe Austyn cu coada ochiului -  o umbră înveş
mântată în negru, stând lângă mormântul mamei lui. Simpla lui
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prezenţă acolo era o mărturie tăcută a dreptăţii pe care conside
ra că o făcea.

Fără să arunce măcar o privire dispreţuitoare în direcţia lui, 
Holly acceptă mâna întinsă de Carey şi încălecă iapa pe o parte 
a şeii, răsfirându-şi fustele într-un evantai frumos peste crupa 
animalului.

Când Elspeth se urcă în şaua murgului, Carey arătă de parcă ar 
fi vrut cu disperare să spună ceva, însă nările lui Holly fremătară 
atât de aristocratic, în semn de mustrare, încât nu îndrăzni.

Prinse frâiele în mâinile acoperite de mănuşi şi rosti cu tonul 
îndrăzneţ al unei tinere regine:

-Putem pleca.
Şi plecară, trecând pe lângă spectatorii năuciţi, pe lângă punc

tul de strajă strâmb, pe lângă dărâmăturile zidului de apărare pă
răsit. Trecură de acea porţiune de drum de unde ar fi putut privi 
înapoi şi s-ar fi putut lăsa vrăjiţi de visul copilăresc că fortăreaţa 
Gavenmore era un palat ceresc, înălţat pe un piedestal de nori.

Holly nu mai credea în castele înălţate printre nori, nici în 
prinţesele care ar fi putut locui în ele. Prefăcându-se că îşi netezea 
o buclă nesupusă, îşi duse dosul palmei la ochi, lăsând o singură 
pată de tuş pe mătasea veche a mănuşii.
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Holly se înfăşură mai bine în mantie, întrebându-se cum de 
era posibil ca lumea să se supună iernii încă din august, renun
ţând atât la plăcerile nepăsătoare ale verii, cât şi la încântările 
fragede ale toamnei. Un văl de pâdă acoperea pădurea. Vântul 
rece se amuza foşnind frunzele şi lovindu-i chipul cu rafale de 
burniţă îngheţată.

Deja îşi irosiseră o zi şi jumătate din călătorie ghemuiţi la adă
postul unor ramuri de pin, privind ploaia care se revărsa într-o 
cortină deasă, cenuşie. Şi ar mai fi petrecut încă o zi intermi
nabilă în acelaşi fel dacă lui Carey nu i-ar fi fost teamă că aveau
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să rămână fără provizii. Aşa că ieşiseră din cuibul lor umed şi îşi 
continuaseră drumul spre Tewksbury, cu starea sufletească la fel 
de mohorâtă ca vremea.

Până şi Elspeth părea să îşi fi pierdut darul pentru pălăvrăgit. 
După ce o surprinsese frecându-şi încheieturile noduroase de 
parcă umezeala le dăuna, Holly ignorase împotrivirile bombăni
te ale doicii şi insistase să poarte mănuşile tivite cu blană care îi 
aparţinuseră bunicii lui Austyn.

Holly nu îşi mai putea simţi degetele pe frâie. îşi dorea numai 
ca durerea surdă din piept să se transforme în amorţeală. După ce 
ani întregi se temuse că nu era decât o carapace frumoasă, desco
perise, în sfârşit, că avea o inimă la fel de vie şi de vulnerabilă ca a 
oricărei alte femei -  doar ca apoi să îi fie smulsă din piept.

Foarte bine, presupuse Holly. Nu mai avea nevoie de ea. Se 
părea că îi era hărăzit să îşi petreacă viaţa fiind venerată de la 
distanţă, fără să mai cunoască vreodată apropierea iubitoare 
şi atingerea soţului ei.

„Tu eşti şi vei fi întotdeauna soţia inimii mele.“
Jurământul lui Austyn îi răsună în minte într-un refren dul- 

ce-amar. Probabil că el crezuse în acele cuvinte când le rostise, însă 
ea era sigură că, după câteva luni de singurătate, avea să îşi piar
dă intenţiile nobile. în spatele gestului binevoitor de a o elibera, 
avea să caute să obţină acea anulare despre care vorbiseră şi să 
îşi aducă în patul de nuntă vreo domniţă docilă, cu ochi căprui, 
de viţică, şi cu faţă de cal. Holly avea să dea peste ei la vreun tur
nir sau la vreo sărbătoare, urma să zâmbească graţios pentru a-şi 
ascunde durerea şi să le laude turma de copii stângaci care aveau 
să li se ţină de poale.

Una dintre mâini i se aşeză pe pântece, oferind o mărturie tă
cută a unei speranţe pe care de-abia îndrăznea să o recunoască. 
Austyn spusese dureros de răspicat că nu îl interesa nici un copil 
pe care ea i l-ar fi putut dărui, însă Holly nu se putu abţine să nu se 
întrebe dacă hotărârea nu i s-ar fi topit în clipa în care i-ar fi pus în 
braţe un fiu vioi. Un preţios băieţel, cu plete negre şi cu o urmă 
de gropiţă în obrăjorul bucălat. Durerea surdă din piept se ascuţi, 
devenind un chin mistuitor.

-------------- T ’eresa ‘Medeiros ---------------
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-Nu te mai tortura singură, bombăni ea în barbă, atrăgând 
câte o căutătură stânjenitoare de la Elspeth şi de la Carey.

Ploaia aproape se oprise. O boltă de ramuri acoperea cărarea 
îngustă, prefăcând lumina palidă a zilei într-un amurg timpuriu. 
Holly simţi furnicături pe ceafă. Privi peste umăr, încercând din 
răsputeri să scape de senzaţia că nişte ochi răuvoitori îi urmăreau 
dintre crengile încurcate.

înghiţi cu greu pentru a-şi domoli nervii, amintindu-şi cum 
se făcuse de râs când căzuse pradă aceloraşi fantezii, în timpul 
călătoriei spre Gavenmore. De această dată, Austyn nu mai era 
acolo ca să o ţină în poală şi să îi şteargă lacrimile. Nici să o ridice 
pe armăsarul lui şi să îi ofere lăţimea confortabilă a spatelui său 
în loc de pernă.

însă nu era singura tulburată de atmosfera sinistră din pădure. 
Carey îşi ducea întruna mâna la umăr, pentru a se asigura că arcul 
îi era pregătit. Elspeth îşi lăsase pe spate gluga pelerinei, privirea 
mutându-i-se de la un copac la altul. Toţi răsuflară uşuraţi când 
culoarul de frunze se deschise într-un luminiş învăluit în ceaţă.

Suspinul lui Holly se ascuţi într-un ţipăt de uimire când zări 
o siluetă acoperită cu glugă stând la marginea luminişului. Igno
rând strigătul de avertisment al lui Carey, descălecă în grabă de pe 
iapă şi alergă în întâmpinarea omului.

-  Nu-i decât Nate! îi strigă lui Carey, dând la o parte gluga pre
otului pentru a-i dezvălui trăsăturile familiare.

Carey încălecă din nou, chipul întunecându-i-se după o încrun- 
tătură care l-ar fi făcut mândru pe stăpânul lui.

-Mulţumesc Domnului că eşti bine! exclamă Nathanael, 
cuprinzând-o într-o îmbrăţişare deloc pioasă.

Holly se trase departe de el, mai degrabă confuză din cauza 
intimităţii gestului.

-  Bineînţeles că sunt bine. Dar ce faci aici, în mijlocul pustietă
ţii? De ce nu eşti la Tewksbury?

Pete aprinse îi colorară obrajii lui Nathanael.
-Veneam să te salvez de acel tiran. Se cutremură. Nici nu îţi 

poţi închipui ce destine groaznice ţi-am zugrăvit în minte, gân- 
dindu-mă ce trebuia să înduri în mâinile lui.
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Holly şi-ar fi apărat soţul, dar se temea că propriul chip alb ca 
laptele ar fi trădat varietatea de torturi delicioase la care o supu- 
seseră mâinile pricepute ale lui Austyn. Ştia că, oricum, Nathanael 
nu ar fi crezut-o nici în ruptul capului. Ardoarea lui cucernică de
venise de-a dreptul frenetică la perspectiva unei misiuni de 
salvare. Din punctul lui de vedere, o prinţesă încuiată într-un 
turn de către un căpcăun malefic nu era mai puţin ademenitoare 
decât Sfântul Graal.

- Cum ai ajuns până aici? Tata este cu tine?
Scrută pădurea din spatele lui, înţelegând de-abia atunci cât 

de mult tânjea să se arunce de gâtul tatălui ei şi să îşi plângă 
suferinţa.

- Ne-am gândit că era mai bine să nu îl alarmăm pe tatăl tău 
fără rost. După ce am fi asediat Gavenmore şi te-am fi eliberat din 
ghearele acelui ticălos, plănuiam să...

-Noi? îl întrerupse Holly, expresia lui îngâmfată trimiţându-i 
un fior de groază pe şira spinării.

Se târâră de sub arbuştii foşnitori ca un cuib de vipere. Până 
să apuce Carey să potrivească săgeata în arc, vârful unei spade 
ruginite îi apăsa mărul lui Adam. Ţipătul speriat al lui Elspeth 
fu curmat la jumătatea cârâitului de o mână murdară ce îi astupă 
gura. Cât ai clipi, Holly şi suita ei fură înconjuraţi de o duzină 
de bărbaţi.

Holly mai auzise poveşti despre acei bărbaţi. Fuseseră văzuţi 
de mai multe ori furişându-se pe la hotarele pământurilor tatălui 
ei. Erau lipsiţi de onoare, semănând teroare în rândul propriilor 
şerbi ai stăpânului lor - îi prădau de câştigurile lor jalnice, băteau 
bătrânii şi le târau fiicele fecioare în pădure pentru puţină dis
tracţie brutală. Erau dezorganizaţi şi dedaţi viciilor, ochii lor fiind 
mijiţi din cauza unui apetit înnăscut pentru depravare, ceea ce îi 
făcea să pară mai degrabă animale decât oameni.

însă, cumva, bărbatul care se ivi din spatele rândurilor acesto
ra -  tunica lui neagră ca abanosul şi pantalonii imaculaţi, fiecare 
fir de păr pieptănat spre spate şi aliniat fără cusur, cu un zâmbet 
dulce întipărit pe trăsăturile lui frumoase -  îi făcea să nu pară mai 
ameninţători decât o hoardă de paji neîndemânatici.

------------Teresa ‘Medeiros ------------
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-Măi să fie, este chiar domniţa aflată la ananghie! Ce amabil 
din partea ta să ne scuteşti de deranjul de a te salva! Găsesc că 
asediile sunt nemaipomenit de obositoare.

Holly prinsese mâneca lui Nathanael fără să-şi dea seama. îşi 
desfăcu degetele, nedorind să arate nici un semn de slăbiciune în 
faţa acelui bărbat.

-Nathanael, ce caută el aici?
Zâmbetul trufaş al lui Nate păli.
-Păi, mi-a salvat viaţa. Mă rătăcisem în sălbăticie. Dacă nu 

aş fi avut parte de bunătatea şi ospitalitatea baronului, aş fi 
putut pieri.

Eugene de Legget pufni cu dispreţ.
-  L-am găsit învârtindu-se în cerc, pe jumătate ameţit de foa

me şi de sete, mormăind în barbă un şir plictisitor de învinuiri. 
Era la doar câţiva paşi de hotarul tatălui tău pe atunci.

-N u mi-ai spus niciodată asta, zise Nathanael indignat. 
Eu credeam că mă aflam încă în Ţara Galilor.

-  Ba bineînţeles că ţi-am spus. Pur şi simplu delirai prea tare ca 
să-ţi mai aminteşti.

Eugene îşi întoarse farmecul linguşitor către Holly. Ea se miră 
că nu se prelinsese încă din tunică.

- Când bunul frate ne-a povestit despre starea gravă în care te 
aflai, ne-am oferit imediat să te ajutăm. Trebuie să recunosc că nu 
arăţi prea rău. Se întinse să îi atingă o buclă. îmi place să te văd 
atât de... băieţoasă.

Buzele lui mângâiară cuvântul, aruncând o lumină cu totul 
nouă asupra înclinaţiei lui spre domniţe care nu îşi sărbătoriseră 
încă cea de-a treisprezecea aniversare. înăbuşindu-şi un frison, 
Holly se aplecă şi se feri de mâna lui. El clătină din cap, dezapro- 
bându-i gestul obraznic.

Ea apucă pieptarul robei lui Nathanael.
-Ţie tâlharii ăştia ţi se par capabili să conducă un asediu? Nu 

văd nici o arbaletă, nici un berbec. Şi unde sunt scările din sfoară 
pentru căţărat? Catapultele? Arcaşii?

----------- - (BfestemuCfrumuseţii ~----------—
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Nathanael clipi ca un om care se împotrivea să se trezească 
dintr-un vis plăcut, de teamă să nu descopere că fusese, de fapt, 
un coşmar.

-Eu... eu nu ştiu. Am presupus, pur şi simplu, că baronul ştia 
ce făcea. A promis că te vom salva.

-  Păi, da, cel mai probabil strecurându-vă în castelul Gavenmo- 
re noaptea şi tăind gâturile locuitorilor Iui neajutoraţi. Cum ai pu
tut fi atât de incredibil de naiv?

Eugene ţâţâi în barbă.
-  Nu fi atât de dură cu el, Holly! Eu i-am considerat inocenţa 

mai degrabă înduioşătoare.
Ea îl înfruntă pe de Legget, înjosindu-se ca să i se adreseze 

direct pentru prima dată:
-Atunci, respectaţi-vă legământul, milord! însoţiţi-mă la tatăl 

meu numaidecât!
-Ar fi cea mai umilă plăcere pentru mine, milady.
Tensiunea din umerii lui Holly se risipi. Poate că îi supraesti

mase mârşăvia lui de Legget, până la urmă.
Buzele lui se ţuguiară într-o bosumflare de căinţă.
-  Insă mă tem că va fi imposibil.
îşi duse mâna la cingătoarea împletită şi scoase din teacă un 

mic pumnal de argint.
Holly se îndepărtă, instinctiv, cu un pas de Nathanael, apoi cu 

încă unul. Când de Legget o urmă, doi dintre pungaşii lui îl prin
seră pe preot de braţe.

El se zbătu, împotrivindu-se.
-Vă spun, domnilor, daţi-mi drumul chiar acum!
Holly se lovi cu spatele de un copac. Eugene roti cuţitul printre 

degetele lui dibace.
-Dacă te atingi de un singur fir de păr de pe capul ei..., mârâi 

Carey.
Elspeth scânci, făcând ochii mari de groază.
Numai Holly era tăcută, hotărâtă să îl îngenuncheze pe Eugene 

cu tot dispreţul pe care i-1 putea arăta. Se forţă să nu dea îna
poi, nici măcar atunci când el îşi lipi gura fierbinte de urechea ei 
şi şopti:

------------T ’eresa “Medeiros  --------- —-
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- Nu vei mai fi atât de trufaşă când voi termina cu tine, mila
dy, pentru că am o poftă nemaipomenită de a te face să cazi în 
genunchi. Intr-un fel sau altul.

Lama pumnalului îi alunecă pe obraz. Cu coada ochiului, îl 
văzu pe Carey începând să se lupte. Văzu cum spada de la gâtul lui 
spintecă o bucată de carne, făcând să se scurgă un şuvoi de sânge 
spre gâtul tunicii.

-Poate că mă vei face să îngenunchez, şuieră ea. Insă nu voi 
ajunge niciodată o târâtoare ca tine.

îşi înăbuşi un strigăt de durere când el o trase de păr, retezân- 
du-i o singură buclă, cu o nepăsare de gheaţă. Scoţând un perga
ment împăturit din sacul de catifea ce îi atârna la cingătoare, puse 
bucla înăuntru.

-Asta ar trebui să fie o dovadă suficientă a pretenţiilor mele. 
Dacă nu aş fi fost un cavaler aşa bun, ţi-aş fi aruncat înăuntru şi 
limba. Sunt sigur că soţul tău i-a îndurat destul cicălelile încât să 
o recunoască.

Holly îşi înghiţi replica, o dată în viaţa ei alegând discreţia în 
locul curajului. Aproape că îşi dori să nu o fi făcut când unul dintre 
oamenii lui o strânse de mijloc, oprindu-i răsuflarea cu un ante
braţ vânjos. Ştia că ar fi trebuit să fie cu adevărat recunoscătoare 
pentru că nu putea respira. Omul acela ştirb mirosea aproape la 
fel de urât pe cât arăta.

-Aduceţi caii, porunci de Legget.
Doi dintre însoţitorii lui se furişară printre copaci.
-Am avut încredere în tine, sir, spuse Nathanael moale, pă

rând la fel de uluit ca un copil de întorsătura rapidă pe care i-o 
luase soarta.

Eugene îi aruncă o privire, ca şi când de-abia acum îşi amin
tise de existenţa lui. Lui Holly nu îi păsa câtuşi de puţin de acea 
privire. Un nod rău-prevestitor i se puse în piept. Pe măsură ce de 
Legget se apropia de preot, pumnalul scânteind ca argintul viu 
în mâna lui abilă, ea lovi cu picioarele şi zgârie cu unghiile, într-o 
încercare zadarnică de a scăpa de uriaş.

Suspinul sincer al baronului ar fi putut topi şi gheaţa.
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-Aceasta este greşeala cea mai tragică a noastră, a muritorilor, 
nu crezi, părinte? Faptul că ne dezamăgim atât de des unii pe cei
lalţi. Dar tu încă ai credinţă în Dumnezeul tău, nu-i aşa?

Nathanael încuviinţă din cap, cu o privire sumbră în ochii 
întunecaţi.

-  Desigur.
Zâmbetul blând al lui Eugene deveni mai amplu.
-Atunci, transmite-i salutările mele!
Mormăind, înfipse pumnalul în pieptul lui Nathanael.
Un ţipăt de spaimă izbucni din pieptul lui Holly. Carey dispă

ru sub o mare de braţe şi de picioare încrucişate. Mâna apăsa
tă peste gura lui Elspeth nu-i mai putu înăbuşi ţipetele ascuţite 
de groază.

Când Nathanael se prăbuşi, Holly reuşi să se scuture şi să sca
pe din strânsoarea celui care o ţinea prizonieră şi merse spre el, 
împiedicându-se.

Chiar în timp ce o pată mortală se răsfira pe pieptarul robei lui, 
întinse o mână spre ea.

-Iartă-mă, murmură el, ochii devenindu-i atât de înceţoşaţi 
şi de pierduţi, încât Holly nu îşi dădu seama dacă o implora pe ea 
sau pe Dumnezeu. Te rog, iartă-mă!

Degetele lui Holly le atinseră pe ale lui; omul lui Eugene o 
prinse de mijloc, trăgând-o departe de atingerea lui. Ea îşi urlă 
neputinţa când ochii lui Nathanael se închiseră, iar trupul i se 
rostogoli pe spate.

Eugene se aplecă, scoase nepăsător pumnalul şi îi şterse lama 
pe pergamentul pe care îl ţinea încă în mână.

-  Fie ca Dumnezeu să îi odihnească sufletul vrednic de milă!
Neluând în seamă privirea ucigaşă a lui Holly, Eugene se îndrep

tă spre locul unde Carey zăcea ţintuit la pământ de patru bărbaţi 
mătăhăloşi, cu buza inferioară umflată de două ori cât mărimea 
obişnuită şi cu unul dintre ochi deja închis de umflat ce era.

-  încercaţi să nu îl omorâţi sau să îi rupeţi picioarele. Eugene 
îndesă pergamentul în banda lată din talia pantalonilor lui Carey. 
Oricare dintre aceste posibilităţi ar însemna să găsesc un nou me
sager şi, zău, nu mai am răbdare!

------------T ’iresa ‘Medeiros -----------
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Când Eugene o apucă pe Holly de cot şi o conduse spre caii 
care aşteptau, ea tresări la auzul bufniturilor înnebunitoare scoa
se de pumnii care loveau carnea şi la sunetul icnetelor neajutorate 
ale lui Carey.

-  Nenorocitule, scuipă ea cuvântul, orbită de un şuvoi fierbinte 
de lacrimi când trecu pe lângă trupul ţeapăn al lui Nathanael.

Degetele lui se afundară în carnea ei moale.
-Aminteşte-mi să te învăţ să mi te adresezi cu mai mult res

pect când voi fi soţul tău!
-Am deja un soţ!
Zâmbetul lui rece îi aruncă o săgeată de teroare pură până în 

adâncul sufletului.
-Nu pentru mult timp, milady. Nu pentru mult timp.

Holly află în curând că existau mai multe feluri istovitoare de 
a călători decât să stea călare pe o parte a şeii, pe o iapă zveltă, în 
ploaie. Cum ar fi fost, de pildă, să îi fie legate mâinile şi picioarele 
şi să fie aruncată ca un sac cu grâne pe spatele unui armăsar mon
struos. Fiecare detunătură a unei copite îi răsuna în spinare şi îi 
făcea dinţii să clănţăne ca zarurile. Bucăţi reci de noroi îi împroş- 
cau faţa. Se cutremură când îşi imagină ce rezultate ar fi avut o 
asemenea tortură asupra oaselor fragile ale lui Elspeth.

Pe măsură ce orele se scurgeau, gândurile începură să o fră
mânte în ritmul tropotului calului, stârnindu-i un vârtej înnebu
nitor de suferinţă şi de regrete. Dacă iubirea ei ar fi fost îndeajuns 
de puternică pentru a câştiga încrederea lui Austyn! Dacă nu l-ar 
fi ispitit pe Eugene! Dacă nu ar fi inclus niciodată ajutorul lui 
Nathanael în planul ei nebunesc! El s-ar fi putut afla, teafăr şi ne
vătămat, la Tewksbury, chiar în acel moment, cicălind servitorii 
în legătură cu lipsa lor de credinţă şi dojenindu-1 pe tatăl ei pentru 
că fusese la vânătoare cu şoimii, când ar fi trebuit să participe la 
slujbă. O cascadă de lacrimi calde se revărsă asupra copitelor ce 
nu se mai opreau.

încercă să îşi usuce ochii înălţând o rugă pentru bietul suflet 
nespovedit al lui Nathanael. Dar, de fiecare dată când îi închidea, 
nu chipul palid al lui Nathanael era cel pe care îl vedea, ci pe cel
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al lui Austyn - Austyn, prăbuşit într-o baltă formată din pro
priul sânge, cu genele întunecate coborâte pe obraji. Austyn, 
victima nefericită a obsesiei altui bărbat. Oare trădarea lui 
Eugene avea să fie împlinirea îngrozitorului blestem al neamului 
Gavenmore? Oare frumuseţea ei avea să fie cu adevărat pierza
nia soţului ei?

Holly nu mai avu timp să cugete la toate acestea deoarece ca
lul fu oprit brusc, iar ea fu trasă de pe spinarea lui de către labe
le stângace ale uriaşului lui Eugene. Când o ridică pe umărul lui 
gras, ea reuşi să întrezărească, înfiorându-se, destinaţia lor.

Ar fi trebuit să ştie că Eugene era prea viclean pentru a ris
ca să o ducă în castelul lui, unde zvonul despre captivitatea ei ar 
fi putut ajunge la urechea tatălui său. îşi alesese ca bârlog ruina 
prăbuşită a unui turn de veghe, atât de acoperit de iederă, încât, 
de la distanţă, ar fi fost aproape imposibil de observat printre co
pacii ce îl înconjurau. Acolo, în acea poiană izolată, nu aveau să fie 
deranjaţi de şerbii curioşi, de servitorii care îşi băgau nasul peste 
tot, nici de pajii sau de scutierii indiscreţi, care să împrăştie zvo
nuri sau să intervină în orice răzbunare diabolică pusese la cale. 
Acolo, ea şi Austyn ar fi rămas cu totul la mila lui de Legget şi a 
ajutoarelor lui.

Holly se cutremură.
Ştia că Nathanael s-ar fi încruntat la gândul de a se pune la 

dispoziţia toanelor unei zâne păgâne, însă, în timp ce era purtată 
pe umărul enorm, închise strâns ochii şi şopti cu patimă:

-Te rog, Rhiannon, oi fi tu zână, dar, dacă ai inimă de femeie, 
ţine-1 departe, foarte departe de locul ăsta!

------------ T ’zresa ‘Medeiros ---------- -
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Sir Austyn de Gavenmore era un bărbat hăituit. Stătea pe me
terezele casei lui strămoşeşti, clipind pentru a-şi îndepărta pică
turile de ploaie din ochi şi privind spre răsărit. Tunica stacojie
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i se lipise de piele. Bordura frivolă de iederă brodată pe spatele 
acesteia îi apăsa umerii ca nişte aripi de fier.

Răzbunarea lui Rhiannon nu era decât o mustrare blândă 
comparativ cu pedeapsa soţiei lui. Umbra reginei zânelor putea 
bântui numai câte un singur loc odată. Fantoma lui Holly se afla 
pretutindeni.

Se plimba alene pe mal, împrăştiindu-i gălbenele în cale. Sădea 
anemone în jurul mormântului mamei lui, uitându-se în sus la 
el şi dezvăluindu-i nişte ochi violeţi scânteietori şi un nas cârn, 
murdar de noroi. Trecea pe lângă ea pe scări, uitându-se cum 
trăgea o găleată plină cu maci roşii pe metereze.

Austyn se întinse şi şterse o picătură de ploaie de pe petalele 
veştejite ale unuia dintre acei maci.

Prima apariţie i se ivise la numai câteva ceasuri după ce 
Carey o escortase pe Holly afară din castel. Austyn se afla în so
lar, împreună cu Winifred şi cu Emrys, strângând planurile pe 
care le făcuse pentru a termina castelul şi calculând cât de mult 
din zestrea lui Holly se cheltuise deja pe comenzile de ardezie şi 
de gresie. Intenţiona să îi returneze şi ultimul bănuţ contelui, 
cât mai grabnic posibil.

Avea să fie o chestiune de numai câteva săptămâni, presupu- 
sese Austyn, înfăşurând un sul de hârtie şi închizându-1 într-un 
tub curat, cu mâini grijulii, până ce colectorii de taxe ai regelui 
aveau să le bată la uşă, ameninţând să preia castelul şi puţinele lui 
pământuri dacă nu puteau plăti. Gândul acela nu îl mai tulbura 
atât de mult ca odinioară. Fără Holly, fortăreaţa nu mai era decât 
o cochilie goală. Un mormânt al visurilor lui.

Neluând în seamă privirea îngrijorată a lui Winifred, îşi spri
jinise capul, care îl durea, în palme. Un zăngănit discordant îi 
ajunsese la urechi. îşi ridicase capul, o speranţă nebunească tre- 
zindu-se la viaţă în adâncul inimii lui.

-Ai auzit asta? îl întrebase pe Emrys.
-  Ce să aud, sir?
Trecând pe lângă intendentul uimit, Austyn ieşise în goană 

din solar. Se oprise brusc pe coridorul din sud, aşteptându-se
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să găsească candelabrul din fier urcând şi coborând pe lanţurile 
lui ruginite.

Candelabrul atârna tăcut şi nemişcat, muzica aspră a acestuia 
răsunând numai în capul lui.

Austyn se lăsase să alunece pe lângă zid, aşezându-se pe po
dea. Era puţin important că fantoma lui Holly se făcuse invizibilă. 
Ii putea auzi încă ecoul râsului vesel.

Stătuse ghemuit pe acel coridor până la căderea nopţii, ridi- 
cându-se, în sfârşit, numai ca paşii şovăielnici să îl poarte spre uşa 
turnului de nord. Când îşi dăduse seama unde se afla, se întorsese 
şi căutase alinarea aspră a propriului pat. După ce se răsucise şi 
se zvârcolise ore întregi, sărise în capul oaselor dintr-un coşmar 
înfricoşător, trezindu-se în acordurile angelice ale unui cântec 
de-al soţiei sale.

Coborâse din pat şi urcase scările în spirală. Dar, când des
chisese uşa turnului, numai o linişte sumbră îl întâmpinase. Re
nunţând să mai încerce să adoarmă, Austyn îşi petrecuse partea 
care mai rămăsese din noapte stând pe locul de lângă fereastră, 
uitându-se la pat şi amintindu-şi cum Holly împărţise cu el, cu 
atâta generozitate, atât aşternuturile, cât şi trupul ei cald, iubitor. 
Când Winnie îl găsise acolo, în dimineaţa următoare, el refuzase 
să îi permită să deretice prin cameră, temându-se că eforturile 
ei ar fi îndepărtat mirosul de smirnă ce se mai simţea pe cearşa
furile şifonate.

înţelesese de ce bunicul lui le interzisese tuturor să intre în 
turn, după ce murise bunica lui. Ca şi când bărbatul nu renunţase 
niciodată la speranţa că femeia care locuise odată acolo s-ar fi pu
tut întoarce într-o bună zi.

Ultima privire pe care Austyn i-o aruncase lui Holly îl convin
sese că speranţele lui nu erau mai puţin zadarnice decât ale bu
nicului său. Nu avea să uite niciodată postura mândră a umerilor 
ei, căutătura semeaţă a trăsăturilor ei, privirea rănită din ochii ei 
frumoşi. O izgonise pentru a o proteja, şi totuşi ea părea să creadă 
că el îşi pierduse încrederea în soţia lui într-un mod ireparabil.

După cea de-a patra noapte petrecută lângă geam, Austyn ho
tărâse că ar fi fost mai bine să îi poruncească lui Emrys să zidească
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uşa turnului, ca să se asigure că niciodată, nici un bărbat din nea
mul Gavenmore nu avea să mai fie tentat să pedepsească o femeie 
pentru propriile lui păcate. Numai atunci îşi amintise că nu mai 
aveau să fie alţi bărbaţi din neamul Gavenmore, după el. Bleste
mul nu îi răpise numai nevasta, ci şi copiii.

Mâinile lui Austyn se încleştară pe parapetul scăldat de ploaie 
când îşi imagină ce fii magnifici i-ar fi dăruit Holly.

încă nu dăduse ordinul să se pecetluiască turnul, pentru că ştia 
că avea să îşi zidească şi inima, de această dată pentru totdeau
na. Apoi nu i-ar mai fi rămas nimic de făcut decât să îşi petreacă 
restul zilelor plimbându-se prin castel, în căutarea fantomei soţi
ei lui, zornăindu-şi propriile lanţuri invizibile.

Scuturându-şi picăturile de ploaie din păr, Austyn se întoarse 
cu spatele la parapet, împins de singurătate să îl caute pe singurul 
bărbat care îi împărtăşea exilul.

Austyn îşi mută calul pe tabla de şah, apoi privi cum pionul 
tatălui său îl ridica, nesimţind nici măcar o urmă de regret. Rhys 
fusese aproape paşnic după ce o atacase pe Holly. Ca şi cum vraja 
urâtă a violenţei l-ar fi scăpat de un demon întunecat din suflet. 
Compasiunea îi temperase prima pornire a lui Austyn de a-1 arun
ca în temniţă. în schimb, îl lăsase în grija lui Emrys cel de nădejde, 
hotărât ca tatăl lui să nu mai rănească niciodată vreo femeie.

Emrys aţâţa focul pe care îl aprinsese pentru a ţine departe 
umezeala, în timp ce Winifred jumulea şi curăţa o găină, cu mâini 
pricepute, străduindu-se să îşi ascundă privirile înspăimântate 
pe care le arunca spre uşa sălii celei mari, însă dând greş lamen
tabil. Şi îngrijorarea lui Austyn sporea. Carey ar fi trebuit să se 
întoarcă de mai bine de două zile. Poate că alesese să mai ră
mână la Tewksbury până se mai oprea ploaia, se liniştea Austyn. 
Refuza să dea. ascultare propriului imbold de a se uita la uşă între 
mutări, nedorind să îşi trădeze nerăbdarea jalnică de a afla veşti 
despre Holly.

Muţenia tatălui său se potrivea atât de bine cu temperamentul 
lui posomorât, încât tresări surprins când Rhys exclamă:

-Şah!
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Aruncând o privire furişă, pe sub gene, către uşă, Austyn îşi 
mută regele din calea nebunului tatălui său, lăsându-şi neglijent 
regina neapărată.

Rhys o captură, încolţind regele lui Austyn pentru a-şi pecetlui 
victoria.

- Şah mat!
-  Se pare că a câştigat cel mai bun bărbat, zise Austyn, forţân- 

du-se să zâmbească nu prea convingător în timp ce începea să 
reaşeze piesele pentru un nou joc.

-  Cred că amândoi ştim că nu este adevărat, fiule.
Austyn îşi înălţă capul. Ochii albaştri ai tatălui său erau atât de 

senini cum nu îi mai văzuse de ani de zile. Priveliştea îl îndureră. 
Ii amintea de o perioadă când tatăl lui fusese singurul său erou. 
O perioadă în care fuseseră fericiţi cu toţii.

-Eram în curte, continuă uşor Rhys.
Austyn îşi alinie pionii într-un şir precis, luptându-se să nu îi 

răzbată mânia în tonul vocii.
-  Mi-a spus Holly. A fost un gest cam necioplit din partea ta, 

nu crezi? Să tragi cu urechea la propriul tău fiu şi la -  îşi încleştă 
dinţii pentru a-şi înăbuşi un val de durere -  mireasa lui.

Rhys clătină din cap.
-Nu atunci. In noaptea în care a sărit mama.
Mâinile lui Austyn se opriră. De această dată, când întâlni pri

virea tatălui său, descoperi că nu se putea uita în altă parte.
-  Nu o mai văzusem de când eram un băieţel, mărturisi Rhys, 

aşa că m-am strecurat în turn ca să o vizitez. Eu am fost cel care 
i-a spus că tata era cu ţiitoarea lui. A început să plângă. M-a îm
brăţişat foarte strâns şi mi-a spus că eram un flăcău pe cinste şi 
că mă iubea din toată inima. Apoi m-a trimis de acolo. Se holbă la 
piesa de şah din mâna lui. Poate că, dacă aş fi rămas... dacă nu i-aş 
fi spus despre femeia tatei...

Austyn fu surprins să afle că inima lui pustiită mai avea iertare 
de oferit. Ridică una dintre cele mai mici figurine.

- Nu a fost vina ta. Nu ai fost decât un pion în jocul tatălui tău 
de-a gelozia şi răzbunarea.

-  M-a iubit, ştii? A fost o soţie loială şi devotată.
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Austyn se luptă să îşi ţină în frâu propria amărăciune.
-  Ce noroc să îţi poţi aduce aminte de mama ta cu o asemenea 

bunăvoinţă!
Rhys clipi spre el.
-Nu mama mea. Mama ta. Gwyneth.
Austyn era năucit. Era prima dată când îl auzea pe tatăl lui 

vorbind frumos despre mama lui, de la moartea ei. Poate că Rhys 
se retrăsese în trecut, în zilele aurii de vară de dinaintea acelei 
toamne nemiloase ce le ruinase vieţile.

Rhys mângâie regina sculptată cu degetul mare, mâna lui fiind 
ciudat de sigură.

-  M-a implorat să nu o trimit.
Austyn se încruntă.
-  Să nu o trimiţi unde?
Tatăl lui aşeză cu blândeţe regina albă pe pătratul de lângă re

gele negru.
-  Edward nu a venit la Gavenmore ca să binecuvânteze noul 

castel. A venit să mă anunţe că îşi retrăgea sprijinul. Că decisese 
că galezii erau o hoardă sălbatică şi nerecunoscătoare şi că răzvră
tirile lor neînsemnate îi dăduseră de înţeles că toate castelele lui 
fortificate nu erau decât nişte frumoase visuri nebuneşti. O, şi-a 
bălmăjit regretul şi m-a lăudat pentru loialitatea mea, însă a refu
zat să se mai gândească. Nici măcar atunci când l-am implorat...

Austyn simţi că Emrys încetase să mai aţâţe focul. Winifred 
rămăsese cu gura căscată la tatăl lui Austyn, strângând cu putere 
o găină însângerată într-o mână.

-Am crezut că l-aş putea îmbuna. Că aş putea apela la onoarea 
lui. Când am văzut cât de mult o plăcea pe Gwyneth...

Austyn se ridică, răsturnând tabla de şah. Auzi piesele împrăş- 
tiindu-se pe dalele de piatră printre bubuiturile surde din urechi.

-Tu ai trimis-o? Ţi-ai trimis propria soţie să se culce cu un alt 
bărbat?

Lacrimile începură să se prăvălească pe obrajii albi ca hârtia 
ai lui Rhys, dar vocea suna ca a unui bărbat, nu ca tânguiala unui 
copil răzgâiat:
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-A  strigat atât de tare şi m-a rugat să nu îi cer aşa ceva! I-am 
spus că, dacă mă iubea cu adevărat, trebuia să fie nerăbdătoare 
să facă un sacrificiu atât de mic pentru binele nostru. Apoi, în di
mineaţa următoare, când Edward şi-a luat rămas-bun de la mine, 
plin de regret, şi mi-am dat seama că totul fusese în zadar...

Răgetul din urechile lui Austyn îi ajunse pe buze. îşi înşfăcă 
tatăl de umeri, scuturându-1 ca pe o păpuşă din cârpe.

-Ai omorât-o pentru că a făcut ce i-ai cerut? Ai strangulat-o 
pentru că şi-a sacrificat virtutea pentru a da curs ambiţiilor 
tale lacome?

Printr-un văl stacojiu de furie, Austyn auzi rugile ascuţite ale 
lui Winifred, îl simţi pe Emrys trăgându-1 frenetic de braţ, însă 
ochii îi erau pironiţi în ai tatălui său, într-o luptă încordată a vo
inţelor. Şi ceea ce Austyn văzu în acele orbite azurii nu era fri
că, ci satisfacţie neîndurătoare. Rhys îşi dorea ca propriul fiu să 
îl omoare. îşi dorea ca moartea soţiei lui să fie răzbunată, dar îi 
lipsea curajul să o facă el însuşi. O povară copleşitoare se prăvăli 
de pe umerii lui Austyn când îşi dădu seama că nu mai trebuia să 
poarte păcatele tatălui său.

Mâinile i se descleştară încet. Rhys căzu grămadă pe scaun. 
Austyn privi în jos la capul lui plecat, cu milă sinceră.

-  îmi pare rău, bătrâne! Nu te voi trimite în iad. Va fi o pedeap
să mult mai grea să trăieşti cu ceea ce ai făcut.

înlăturându-i mâna lui Emrys, Austyn îşi îndreptă umerii şi 
o porni spre scări, de-abia aşteptând să scape de sală şi de toate 
stafiile ei.

-  Şi tu poţi trăi cu ceea ce ai făcut?
Vocea tatălui său răsună cu o autoritate care îi opri paşii 

lui Austyn. Timpul se scurse înapoi. Avea iarăşi nouă ani, adu- 
nându-şi curajul pentru a asculta o mustrare fiindcă îşi scrijelise 
numele în mortarul ud al şanţului de apărare. Se întoarse, aştep- 
tându-se să îşi vadă tatăl stând încălecat pe scaun, cu chipul ru
menit de vigoarea tinereţii.

Bătrânul îşi lăsase capul pe un umăr şi îl urmărea ca o pasăre 
cu ochi isteţi.

-  Erai nerăbdător să crezi ce era mai rău despre mama ta.
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-  Eram un copil! Am crezut că ne părăsise.
Fantoma lui Holly îl atinse pe umăr.
„V-a părăsit? Nu prea cred, sir, pentru că voi aţi părăsit-o 

pe ea!“
Austyn se răsuci spre Winifred, obţinând din partea ei un icnet 

de teamă şi un viscol ameţitor de pene de găină.
-Ai auzit asta?
-N-n-nu, sir. Nu am auzit nimic.
-Nici eu.
Emrys schimbă câteva priviri agitate cu nevasta lui.
Tatăl lui izbucni în râs, un hohot aspru care zgârie nervii în

tinşi ai lui Austyn. începea să îşi dorească să îl fi ucis pe bătrânul 
nenorocit când avusese ocazia.

-Nu-ţi bate joc de mine, i-o trânti Austyn. Nu a fost decât 
vrăjitoarea aia diabolică de Rhiannon. Singura ei distracţie este să 
mă scoată din minţi!

Tatăl lui încuviinţă din cap.
-Obişnuia să mă necăjească şi pe mine, până când mi-am dat 

seama că hăituielile ei nu erau decât ecoul conştiinţei mele.
-  Nu ştiam că ai aşa ceva.
Sarcasmul lui Austyn nu reuşi să îl enerveze pe Rhys.
-  Păi, da, conştiinţa mă chinuia, pentru că ştiam, în inima mea, 

că mama ta nu mă trădase. Eu o trădasem pe ea. Nici mama 
mea nu a dezonorat numele de Gavenmore. Ci bunicul tău ne-a 
făcut pe toţi de ocară, întemniţând o femeie nevinovată şi despăr- 
ţind-o de singurul ei fiu, în timp ce el comitea adulter cu o târfă 
din castel. Tânăra mireasă a bătrânului Caradawg a fost, probabil, 
la fel de nevinovată, dar a fost arsă pe rug din cauza lipsei nenoro
cite de încredere a bărbatului ei în fidelitatea pe care i-o purta.

Fantoma lui Holly îşi încolăci o buclă pe un deget graţios, sfi- 
dându-1 cu îndrăzneală. „Dacă un bărbat refuză să creadă o femeie 
pe care pretinde că o iubeşte, atunci, spune-mi, bărbate, care din
tre ei este cel necredincios?"

-Termină cu sporovăială, femeie! tună Austyn, trecându-şi o 
mână prin păr.
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Winifred o porni spre bucătărie, ca şi când răbufnirea lui brus
că de nebunie ar fi fost molipsitoare.

Tatăl lui avea dreptate într-o singură privinţă, se gândi el cu 
disperare. Ar fi trebuit să se înece cu ruşinea de a fi crezut toate 
acele lucruri teribile despre mama lui. Insă, la limita remuşcării 
lui, licărea o speranţă frenetică.

-Blestemul..., şopti el.
-  Prostii, băiete! lătră tatăl lui. Nu a fost niciodată nici un bles

tem, ci o profeţie hărăzită să se împlinească prin faptele celor în
deajuns de superstiţioşi cât să creadă în ea. Frumuseţea nu a dus 
vreodată la pierzania bărbaţilor din neamul Gavenmore. Bărba
ţii din neamul Gavenmore s-au îndreptat singuri spre pierzanie, 
luându-le cu ei şi pe femeile destul de nesăbuite ca să-i iubească.

„Nu te-aş părăsi niciodată de bunăvoie", murmură Holly, 
Austyn simţindu-i răsuflarea caldă şi dulce pe ureche.

Austyn îşi sprijini palmele pe masă, simţindu-se straniu de 
limpede la minte. Avea prea puţină importanţă dacă toţi ceilalţi 
o auziseră sau nu, fiindcă adevărul îi răsuna în inimă ca dangătul 
unui clopot de catedrală. Nu Holly îl trădase pe el, ci el o trăda
se pe ea, pentru că avusese mai multă încredere într-un blestem 
străvechi decât în puterea iubirii lor. Dacă urma să caute alinare 
în braţele altui bărbat avea să fie numai din cauză că el o împin
sese la aşa ceva, prin lipsa lui de încredere.

Fantoma lui Holly îşi lăsă capul pe spate şi începu să cânte -  tri
lurile încântătoare ale unui imn de bucurie şi de speranţă pentru ziua 
de mâine.

Cu cântecul ei încă vibrându-i în urechi, Austyn înşfăcă o pele
rină şi traversă sala.

înainte să ajungă la uşă, aceasta se deschise brusc. Tresări când 
o rafală de vânt şi de ploaie îl lovi peste faţă. Un bărbat intră în 
sală, clătinându-se, dar, dacă nu ar fi auzit ţipătul agonizant al lui 
Winifred, Austyn nu l-ar fi recunoscut.

Ochii lui Carey erau nişte fante febrile printre umflăturile căr
nii pline de vânătăi. Avea o tăietură pe obrazul drept, iar braţul 
stâng îi atârna într-un unghi imposibil de descris. Celălalt braţ şi-l
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ţinea strâns peste coaste, printre bucăţile sfâşiate de lână udă ce 
fusese odată tunica lui.

Austyn îl prinse înainte să se prăbuşească.
-  Pe Dumnezeul meu, omule, ce s-a întâmplat?
El se strădui să vorbească printre buzele umflate, însă nu re

uşi să îngaime decât nişte bolboroseli. Mormăind neputincios, 
căută pe sub banda lată din talia pantalonilor, cu braţul sănătos, 
scoţând de acolo o foaie de hârtie împăturită. Austyn îşi stăpâni 
teama atât cât să îl lase pe Carey în braţele pregătite ale părinţilor 
săi, apoi rupse pergamentul mototolit.

Nu mesajul sau harta trasată cu o mână efeminată îl făcu să 
vrea să urle de spaimă, nici măcar stigmatul arămiu rău-preves- 
titor care păta hârtia. Ci o singură buclă neagră ca pana corbu
lui, ce se înfăşură pe degetul lui Austyn într-un semn catifelat 
de reproş.
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Holly se plimba încoace şi încolo prin temniţa din turn, cu paşi 
apăsaţi, neliniştiţi.

în loc de un somptuos pat cu baldachin, cu perdele din măta
se plisată, o pătură roasă de molii zăcea aruncată grămadă sub 
fereastra îngustă. în loc de o cadă de baie acoperită cu pânză, un 
lighean cu apă stătută, pusă acolo atât pentru băut, cât şi pen
tru îmbăiat, se afla pe podeaua aspră din lemn. Pe vatra care se 
prăbuşea văzând cu ochii, un şoarece slab adulmeca bucata usca
tă de pâine neagră ce reprezenta micul dejun şi prânzul lui Holly 
şi care avea să îi servească şi pe post de cină. Răpitorul ei îi re
fuzase până şi consolarea companiei lui Elspeth, izgonind-o pe 
doica ei care plângea printre sughiţuri imediat ce ajunseseră la 
vizuina lui.

Când o lună palidă se înălţă pe cerul fără stele, privirea ei 
disperată se îndreptă spre perechea de cătuşe ruginite, fixate în 
plăci din fier pe peretele opus ferestrei. Se simţea recunoscătoare
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pentru că Eugene nu o prinsese în lanţuri, însă goliciunea ace
lor cătuşe, ce parcă aşteptau pe cineva, o îngrozea până în mă
duva oaselor. Aproape că ar fi preferat să fi fost strânse în jurul 
încheieturilor scheletice ale ultimului prizonier nefericit al lui 
de Legget.

Obosită de atâta plimbat de colo-colo, îngenunche şi începu să 
zgârie în jurul unei bucăţi fărâmicioase de mortar, pe care o des
coperise în spatele cătuşei drepte, nedând atenţie răului pe care îl 
pricinuia unghiilor ei.

-Sper din tot sufletul că îţi plac aranjamentele făcute pentru 
tine, milady.

Holly sări în picioare la auzul acelui ton tărăgănat şi afectat. 
Eugene se sprijinea de cadrul uşii, un zâmbet binevoitor îmblân- 
zindu-i rânjetul nelipsit.

-  Din bâiguielile preotului, spuse el, am înţeles că odaia ta din 
castelul Gavenmore era împodobită asemănător.

Ea îi făcu o reverenţă batjocoritoare.
-O, nu, sir! Ni se dădeau coji mucegăite de pâine numai de 

două ori pe săptămână, iar şobolanii erau mult mai mari acolo.
El păşi în cameră, închizând uşa în urma lui.
- Păcat! Va trebui să scormonesc prin temniţe, să văd ce pot 

pregăti.
Holly se forţă să nu dea înapoi la apropierea lui. Era prima vizi

tă pe care binevoia să i-o facă de când o luase prizonieră, în urmă 
cu trei zile, şi se îndoia că prezenţa lui îi prevestea un viitor bun, 
chiar dacă era deja sumbru.

Ii fu de două ori mai greu să nu tresară când el îi strânse colum
na vulnerabilă a gâtului între palme, mângâindu-i urmele pale ce 
i se mai observau încă pe piele.

-Trebuie să recunosc că soţul tău are un gust excelent pentru 
bijuterii. Dar, dacă ai fi consimţit să-mi fii mireasă, te-aş fi acope
rit cu diamante şi perle, nu cu vânătăi.

Holly îşi înăbuşi pornirea pătimaşă de a-1 apăra pe Austyn, 
temându-se că o asemenea dovadă de devotament nu ar fi făcut 
decât să-i sporească ura lui Eugene faţă de el. Alese, în schimb, să 
i-o asmuţă asupra ei înseşi.

'— -------- T ’eresa “Medeiros  ------------

2 6 8



-  Nu aş consimţi în veci să-ţi fiu mireasă. Nici dacă mi-ai ucide 
soţul -  şi pe toţi bărbaţii de pe pământ.

El îşi mişcă mâinile; Holly de-abia reuşi să nu se arunce cu 
ghearele asupra lor. Nu credea că ar fi suportat să fie strangulată 
de două ori în aceeaşi săptămână.

Acestea îşi slăbiră uşor strânsoarea, căzându-i, fără vlagă, de o 
parte şi de alta a trupului.

-îm i pare rău să te dezamăgesc, milady, dar oferta pentru 
mâna ta a fost retrasă. Cu siguranţă ştiai că farmecele tale îşi vor 
fi pierdut din strălucire după ce le-ai împărţit cu atâta generozita
te barbarului ăluia. Nu mai eşti potrivită pentru a-mi fi mireasă.

-  Măi, măi, nu suntem cam nestatornici? După prima noastră 
întâlnire, când aveam numai doisprezece ani, nu tu ai căzut în 
genunchi, ţi-ai sărutat plăseaua săbiei şi mi-ai jurat devotament 
pe vecie?

El clipi.
-Ardeam de nerăbdare să mă uit sub rochia ta.
-  Un dar care încă ţi se refuză.
Tresărirea răutăcioasă din zâmbetul lui se adânci chiar în timp 

ce vocea i se îmblânzea :
-  Numai pentru foarte scurt timp.
Lui Holly începu să îi piară încrederea.
-  Dar tocmai ai spus că nu mai sunt demnă de atenţiile tale.
-Am spus că mi-am pierdut interesul să mă căsătoresc cu tine.

Să mă culc cu tine este o cu totul altă chestiune.
Ea făcu un pas involuntar înapoi.
-  Nu este nevoie să te chirceşti de frică, draga mea. Pot să înţe

leg că bâjbâielile neîndemânatice ale căpcăunului ăluia te-au făcut 
să urăşti actul în sine, însă îţi pot făgădui că am talentul de a te 
face să mă implori să te ating, destul de curând.

Holly se împotrivi imboldului de a-i lua în râs aroganţa 
când o imagine ceţoasă îi străfulgeră prin minte: Austyn, cobo- 
rându-şi trupul magnific peste al ei, făcând-o a lui cu o graţie tan
dră şi cu o pricepere irezistibilă.

îşi îndreptă spatele, înălţându-se cât putea de mult.
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-Singura cerere pe care ţi-o voi adresa, sir, va fi aceea a elibe
rării mele.

Zâmbetul lui Eugene dispăru.
-Dimpotrivă, milady. Dacă vei continua să mă sfidezi, vei 

implora nu eliberare, ci milă.
Când uşa se trânti şi se încuie în urma lui, bravura lui Holly 

se topi ca prin farmec. Trădată de genunchii ei tremurători, se 
prăbuşi pe podea şi îşi trase pătura mucegăită pe umeri. Când um
brele nopţii începură să se târască peste cornişa necunoscută a 
ferestrei, nu avu lumânări aprinse cu care să le ţină la distanţă, 
şi nici Austyn nu era acolo pentru a o strânge în braţe până când 
tremuratul avea să îi înceteze.

Cavalerul îşi conduse armăsarul prin pădurea străveche tot aşa 
cum strămoşii lui făcuseră cu mai mult de opt secole în urmă.

0  plasă înşelătoare, ţesută din razele lunii şi din umbre, îm
pestriţa pământul acoperit de muşchi, însă el împunse crupele în
spumate ale calului cu pintenii din aur, refuzând să îi încetinească 
galopul primejdios. Animalul credincios pufni, nările fremătân- 
du-i de efort, apoi îşi avântă pieptul masiv înainte, încercând 
să mai capete puţină viteză. Odinioară, lordul care ar fi purtat 
numele de Gavenmore ar fi avut o armată puternică de cavaleri 
sub comanda lui, dar Austyn nu dispunea decât de graba lui şi 
de onoare. Se rugă să îi fie de mare folos împotriva unui adver
sar atât de viclean şi de lipsit de integritate cum era Eugene de 
Legget, baronul de Montfort.

De când i se înmânase misiva lui Montfort, nu fusese chinuit 
nici măcar o dată de imaginea femeii iubite prinsă în braţele al
tui bărbat. în schimb, era măcinat de temeri pentru starea ei. Era 
rănită? îi era frig? îi era foame? îi era frică? Tocmai curajul lui 
Holly îl înspăimânta cel mai tare. Ştia prea bine cum provocările 
ei nechibzuite puteau înfuria la culme un bărbat.

Armăsarul traversă un pârâu adânc. Stropii de apă rece nu re
uşiră să îi clintească hotărârea lui Austyn, pentru că, spre deose
bire de înaintaşii lui mai puţin norocoşi din neamul Gavenmore,
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el se avânta pe acel drum să îşi caute nu pieirea, ci femeia care îi 
era, în egală măsură, destin şi salvare.

Când Holly încercă să îşi desprindă membrele înţepenite 
de scândurile reci din lemn, aproape că îşi dori să nu se fi lăsat 
pradă tentaţiei de a adormi. Frecându-şi ochii pentru a-şi înde
părta pânzele somnului de pe pleoape, se ridică în capul oaselor 
şi se rostogoli spre fereastră. Preţ de o clipă amarnică, îndrăzni să 
creadă că ar fi putut zări cursul întortocheat al râului Wye şerpu
ind printre vârfuri negre de munte.

în schimb, un covor bogat, de un verde ca de smarald, format 
din vârfuri de copaci, se întindea cât vedea cu ochii. Vara se întor
sese în Anglia pervers de răzbunătoare, şi strălucirea soarelui de 
dimineaţă îi răni ochii lui Holly, aproape orbind-o. Era torturată 
în continuare de gândul că, exact la hotarul culmii ce se zărea la 
răsărit, se aflau Tewksbury şi tatăl ei.

Scuturându-se pentru a scăpa de moleşeală, se aplecă peste 
cornişa ferestrei şi trase de una dintre ghirlandele groase de iede
ră ce atârnau pe zidul turnului, încercându-i rezistenţa. I se frân- 
se în mână. Oftând dezamăgită, o aruncă pe dalele de piatră de 
dedesubt, câştigându-şi o căutătură urâtă din partea unuia din
tre ajutoarele lui Eugene. Cinci dintre brute patrulau pe la mar
ginea poienii izolate, strângând nişte suliţe ascuţite din fier în 
pumnii mătăhăloşi.

Scârţâitul uşii care se deschidea o avertiză că avea companie. 
Legănatul voios al lui Eugene când se apropie de ea o îngrijoră şi 
mai mult decât înainte.

-  îţi pierzi vremea pe lângă fereastră, draga mea? Lâncezeşti 
pe aici, cu mâinile împreunate în rugăciune, în timp ce aştepţi ca 
nobilul tău cavaler să dea fuga să te salveze?

Holly izbucni în hohote vesele de râs.
Un tremur de stânjeneală îi tulbură zâmbetul răpitorului ei. 

Holly simţi o undă de triumf pentru că reuşise să îl dezarmeze, 
oricât de scurt avea să fie acel moment.

îi dărui o privire plină de milă.
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-  Iartă-mi bucuria, sir, dar, după ce mi-am petrecut o vară în
treagă cununată cu acel necioplit şi neruşinat de galez, găsesc că 
ideile tale romantice sunt jalnic de naive. Pot să te asigur că Ga- 
venmore este la fel de încântat că a scăpat de mine pe cât sunt eu 
că am scăpat de el. Nu va irosi nici un bănuţ din zestrea nepreţui
tă pe care a căpătat-o pentru a mă răscumpăra din ghearele tale.

-Ah, dar nu am cerut nici un ban ca răscumpărare. Am cerut 
numai o... audienţă.

Buzele senzuale ale lui de Legget dădură cuvântului nevinovat 
forma unui lucru odios.

-Atunci, mă tem că vei fi la fel de dezamăgit, se strădui Holly 
să rostească pe un ton nepăsător. Soţul meu este în aceeaşi mă
sură de zgârcit cu timpul lui cum e şi cu monedele -  mai ales când 
vine vorba despre mine. Cu siguranţă Nathanael ţi-a povestit 
despre greutăţile pe care le-am întâmpinat când Gavenmore mi-a 
descoperit şarada.

Eugene îşi sprijini un şold de pervaz şi îşi strânse buzele, 
gânditor.

-  Mi se pare că îmi amintesc ceva despre o confruntare neîn
semnată. Multe ţipete şi ameninţări violente. Ţăranii care cereau 
să fii arsă pe rug. Gavenmore târându-te pe cărare, pe jumătate 
goală. Ce spectacol încântător! îmi pare rău că l-am ratat.

Holly îşi plecă uşor capul, prefăcându-se îmbufnată.
-  M-a numit vrăjitoare certăreaţă, înşelătoare şi mi-a spus că 

nu eram demnă să îi port copiii.
Sâmburele de adevăr din acele cuvinte încă avea puterea să 

o rănească.
-  Pe legea mea, acelea sunt chiar calităţile la care ar trebui să 

râvnească orice mamă! Doar nu te aştepţi să cred că nu ai pu
tut flutura din gene ca să-i intri din nou în voie cu farmecul tău. 
îi apucă bărbia între două degete, cu o blândeţe înfiorătoare, 
şi îi întoarse faţa spre lumină. Conform celor spuse de preotul tău 
entuziast, se ştie că bărbaţii din neamul Gavenmore au o anumită 
slăbiciune, posibil mortală, pentru femeile frumoase.

Holly îşi ţinu genele plecate, îngrozită să afle că Nathanael ar 
fi putut, fără să vrea, să pună în mâinile diabolice ale lui Eugene
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singura armă care i-ar fi putut distruge pe ea şi pe Austyn. Acel 
gând o deposedă de toate zidurile de apărare pe care şi le ridica
se, în afară de adevăr. Sau de ceva foarte asemănător cu acesta, 
care ar fi putut să inducă în eroare o minte atât de ascuţită ca a 
lui Eugene.

Scuturându-se pentru a se feri de mângâierea lui batjocori
toare, ea traversă turnul, apoi se răsuci pentru a-1 înfrunta, dând 
pentru prima dată frâu liber amărăciunii strânse de când Austyn 
îşi luase rămas-bun de la ea.

-  Păi, da, bărbaţii din neamul Gavenmore au o slăbiciune pen
tru frumuseţe. O mistuie aşa cum alţi bărbaţi mistuie pâinea sau 
berea. Apetitul lor nu poate fi săturat. Sunt sigură că Nathanael 
ţi-a povestit şi că am fost obligată să îmi ofer virtutea în schimbul 
libertăţii lui. Soţul meu s-a dovedit mai mult decât dornic să se 
bucure de frumuseţea mea, noapte după noapte, atâta vreme cât 
a avut poftă.

-Norocosul, mormăi Eugene, privirea lui insinuantă zăbovind 
asupra sânilor ei.

-Totuşi, acum, când s-a plictisit de mine, ce face? Mă repudi
ază public. Mă umileşte trimiţându-mă să locuiesc în gospodăria 
tatălui meu. Pe legea mea, probabil că seduce vreo slujnică arătoa
să chiar în timp ce vorbim! Holly simţi o lacrimă tremurându-i pe 
gene şi prelingându-i-se arzătoare pe obraz. Iţi jur că bărbatului 
ăluia nu îi pasă câtuşi de puţin de mine!

Spectacolul ei fusese atât de mişcător, încât până şi Holly ar fi 
putut ajunge să îl creadă dacă nu ar fi auzit tropotul înfundat de 
copite, strigătele de alarmă şi urletul de mânie pură ce se înălţă 
până la fereastra turnului.

-  Montfort! Ce dracu’ ai făcut cu femeia mea?

Holly îşi înghiţi un geamăt disperat când Eugene îşi strecură 
un braţ în jurul taliei ei şi o trase înapoi de la fereastră. Priveliştea
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de dedesubt era totodată mai bună şi mult mai rea decât îşi ima
ginase ea. Doi dintre oamenii lui de Legget zăceau îngrămădiţi pe 
dalele de piatră. Uriaşul stătea aplecat pe o parte, în iarbă, frecân- 
du-şi capul.

Austyn îşi oprise armăsarul cabrat între cei doi păzitori care 
mai rămăseseră, fără să arate nici măcar o zgârietură. De ase
menea, nu părea câtuşi de puţin îngrijorat că unul dintre tâlhari 
îi luase frâiele şi spada, în timp ce altul îl împungea cu o suliţă 
în spate.

Lui Holly i se strânse inima, cuprinsă de un val neaşteptat de 
iubire. Era ceva atât de obişnuit la Austyn să se arunce în primej
die de dragul ei, fără a se gândi la consecinţe! îşi aminti cum îşi 
făcuse apariţia la Tewksbury, însoţit numai de un singur scutier 
şi de onoarea lui ireproşabilă, şi cum plecase cu cel mai râvnit pre
miu din întreaga lui carieră de arme -  o mireasă.

Expresia lui era furtunoasă, din cauza geloziei sau a grijii, ea nu 
ar fi putut spune. Poate credea că ea provocase atacul lui Eugene 
într-o încercare răzbunătoare de a-1 pedepsi pe el, îi trecu prin cap 
cu o scânteiere sălbatică. Poate că avea să vadă tot ce se întâmpla 
ca pe o altă dovadă de netăgăduit a nestatorniciei femeilor.

-Am venit pentru soţia mea.
„Am venit pentru femeie."
înainte ca Holly să recunoască ecoul din trecut, Eugene îi apu

că partea din spate a rochiei şi o ridică pe cornişa ferestrei. Fe
reastra era mult mai îngustă decât cea de la Gavenmore, însă era 
destul loc pentru silueta ei zveltă. O cuprinse ameţeala când cerul 
albastru şi pământul înverzit ameninţară să îşi schimbe locul.

-  Vrei să urci, strigă Eugene, sau o trimit pe ea jos?
Austyn şovăi preţ de o clipă jignitoare.
-  O să urc.
-  Excelent! Oamenii mei te vor conduce.
Nota diabolică din tonul lui Eugene o preveni pe Holly, însă nu 

îndrăznea să se dea de gol. Nu putu decât să îşi înăbuşe strigătul 
de avertisment şi să tresară, cuprinsă de milă, când suliţa îl pocni 
pe Austyn în moalele capului, prăvălindu-1 de pe armăsar pe da
lele de piatră.
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Buzele lui Austyn se curbară într-un zâmbet visător. Se afla pe 
o pajişte acoperită de panseluţe purpurii, cu capul sprijinit pe căl
dura moale a pieptului lui Holly. Buclele ei neîmblânzite îl gâdilau 
pe nas când se apleca şi începea să îi depună sărutări blânde pe 
frunte, şoptindu-i cuvinte de laudă pentru curajul de care dăduse 
dovadă, pe acel ton dulce al ei.

-Trezeşte-te, căpcăun netrebnic!
Un şuvoi de apă rece îl plesni peste faţă.
Deschise brusc ochii şi o descoperi pe Holly aplecată deasu

pra lui, cu feţişoara ei fermecătoare pregătită să îi ofere nu un 
sărut, ci o dojană. Descoperi, de asemenea, că ea ţinea în mâini 
un lighean gol, că el stătea în mijlocul unei băltoace, îmbrăcat 
numai cu pantalonii, că încheieturile îi erau prinse în cătuşe de 
zidul din spatele lui şi că, judecând după unghiul razelor de soare 
ce îşi croiau drum necruţătoare spre capul care îi zvâcnea, nu mai 
era dimineaţă, ci după-amiaza devreme.

O lună întunecată opri înaintarea razelor de soare când 
Eugene de Legget se aplecă pentru a-1 privi în faţă, cu o grijă în
datoritoare.

-M-am oferit să te trezesc chiar eu, sir, însă soţia ta m-a 
implorat să facă ea onorurile.

Privirea lui Austyn se mută de la Eugene la Holly. Ochii ei stră
lucitori ardeau într-un avertisment nerostit.

Austyn clătină din cap aidoma unui mastif enorm şi lăţos, 
împrăştiind picături de apă peste tot. Holly tresări, scăpând li
gheanul şi ţipând furioasă.

-Numai aşa ar putea scorpia aia să trezească vreun bărbat, 
declară el, curbându-şi buza superioară într-un rânjet.

Holly îşi puse mâinile în şolduri, pe buze înflorindu-i un zâm
bet de dulceaţă otrăvitoare.

-  O, mă îndoiesc că toţi ceilalţi bărbaţi sunt atât de greu de 
trezit ca tine, sir! Sau la fel de uşor de mulţumit.

-De ce s-ar trezi un bărbat ca să satisfacă o femeie care nu 
face nimic altceva decât să stea întinsă pe spate, sub el, ca un he
ring rece?
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Eugene îşi şterse apa de pe frunte cu o batistă, uitându-se de 
la unul la altul cu o fascinaţie făţişă.

-  Şi ar fi un hering viu, sir, sau unul mort?
-O, mort, cu siguranţă! Unul viu s-ar fi zbătut măcar puţin, 

din când în când.
Holly pufni cu dispreţ şi îşi scutură buclele, frumuseţea ei 

trufaşă atingând cele mai înalte culmi.
-Nici viu, nici mort, ci îngheţat de scârbă după bâjbâielile tale 

neîndemânatice.
-îngheţat, într-adevăr! Mi-era teamă că aveai să îi pricinuieşti 

conaşului Lance-Lungă o degerătură fatală!
-Conaşul Lance-Lungă! Ha! Nu te lăuda singur!
Austyn reuşi să mârâie sălbatic fără prea mare efort, ochii lui 

mijiţi promiţând răzbunare pentru acea diatribă neobrăzată.
Eugene păşi între ei, temându-se cu adevărat că mai aveau 

puţin şi se aruncau unul la gâtul celuilalt, lipsindu-1 de propriile 
plăceri diavoleşti.

-Dacă îţi dispreţuieşti soţia atât de mult pe cât pretinzi, 
Gavenmore, de ce te-ai năpustit cu atâta galanterie în ajuto
rul ei?

Austyn nu trebui să se prefacă rânjind glacial când îşi îndreptă 
atenţia spre Montfort.

-  Din acelaşi motiv pentru care m-am năpustit cu atâta galan
terie ca să mă cunun cu ea. Pentru aur. Cât crezi că îmi va permite 
tatăl ei să păstrez acea zestre dacă se lasă omorâtă ca o netoată? 
Şi l-am câştigat, pentru Dumnezeu, fiindcă m-am văzut nevoit să 
îndur biciul limbii ei ascuţite toate săptămânile astea!

Holly se aplecă pe după Eugene şi îi arătă acea limbă delicioasă, 
trandafirie. Austyn se foi în băltoacă, dorindu-şi să nu fi ales un 
moment atât de nepotrivit pentru a-şi aminti de chinurile deli
cioase pe care i le putea provoca.

Pentru a-şi ascunde uimirea, trase cu putere de cătuşe, ca şi 
când nu şi-ar fi dorit nimic mai mult decât să le înfăşoare în jurul 
gâtului elegant al soţiei lui. Cătuşa dreaptă îl răsplăti cu o senzaţie 
slabă de desprindere.
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încetă să se mai lupte când Eugene scoase din cingătoare un 
mic pumnal de argint.

-  Permite-mi să te liniştesc, sir! Vei fi bucuros să afli că nu am 
nici cea mai mică intenţie să îţi ucid mireasa mult iubită.

Lui Austyn i se scurse sângele din capul care i se învârtea, 
lăsându-1 ameţit de uşurare.

Eugene încercă lama pe degetul lui mare, apoi zâmbi uşor.
-Tu mi-ai dezonorat renumele în faţa mulţimii, la turnir, şi pe 

tine o să te omor.
Icnetul înspăimântat al lui Holly aproape îi trădă, însă ea îşi 

reveni repede, bătând din palme cu o veselie copilărească.
-  O, ce fericire! Şi eu care mă temeam că voi rămâne legată de 

idiotul ăsta pe vecie!
Până şi Eugene o privi chiorâş la acea răbufnire de sete 

de sânge.
-Aminteşte-mi să dorm cu lumânările aprinse când o să te iau 

în patul meu, dragă!
Austyn începu să mişte cătuşa dreaptă înainte şi înapoi, cu 

o încetineală chinuitoare, însă cu o disperare crescândă. Dacă 
ar fi putut slăbi încă puţin lanţul înainte ca Eugene să vină să 
îl linşeze...

-  Dacă o să fii atât de nesăbuit încât să te culci cu vrăjitoarea 
aia, zise el, o să ajungi curând să te rogi de cineva să-ţi ia gâtul 
când dormi. Aproape că aş prefera să mor decât să îmi petrec toa
tă viaţa în iad, ascultându-i cicălelile.

Holly se năpusti asupra lui, cu degetele îndoite ca nişte 
gheare.

-  Dă-mi pumnalul şi lasă-mă pe mine să termin cu nenorocitul 
ăsta! O să-l scutesc de suferinţă!

Eugene o prinse de mijloc.
-N u atât de repede, iubire! Nu ţi-ar plăcea să îl faci să sufere?
-  Ce-ţi trece prin cap? mârâi Austyn. Să mă obligi să o posed 

iarăşi?
-  în visele tale! replică Holly.
îşi înăbuşi o tresărire de scârbă când strânsoarea lui Eugene 

se transformă într-o îmbrăţişare prefăcută.
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-Dimpotrivă, spuse el, frecându-şi obrazul de tâmpla ei. 
Mă gândeam că poate ţi-ar plăcea să priveşti în timp ce eu aş face 
onorurile.

Ochii lui nu se îndepărtară de chipul lui Austyn în timp ce 
mâna lui urca pe talia lui Holly, pentru a-i cuprinde unul din sânii 
pârguiţi.

Privirea lui Holly era aţintită asupra chipului soţului ei. Nu în
drăznea nici să respire. Ştia că o singură tresărire vizibilă, o singu
ră eliberare şoptită a suspinului din pieptul ei i-ar fi dus la pieire 
pe amândoi.

Chipul lui Austyn, care se modela atât de grabnic într-o încrun- 
tătură mânioasă sau care îşi dezvăluia gropiţele când era încântat, 
nu trăda nici un fel de emoţie. Rămăsese atât de nemişcat, încât 
frumuseţea lui nepământeană ar fi putut fi sculptată în piatră.

O privi languros şi dispreţuitor, ignorând cu răceală priveliştea 
oferită de mâna lui Eugene care îi frământa frăgezimea sânului. 
Ţinându-se de cătuşe, îşi întinse braţele şi căscă asemenea unui 
urs mare şi somnoros.

-  N-ai decât, Montfort! Numai nu uita să ne trezeşti pe amân
doi când vei fi terminat.

încremenind de furie, Eugene o îmbrânci pe Holly. Ea se 
împiedică şi căzu într-un genunchi, însă era prea ameţită de victo
rie pentru a simţi vreun strop de durere.

-Voi doi vă meritaţi unul pe altul, mârâi Eugene. O harpie cu 
limba ascuţită şi un încornorat fericit! Aţi fi în stare să vă bucuraţi 
şi de priveliştea cufundării unei fecioare în ulei încins!

Holly rânji, savurând furia lui nemaipomenită. însă zâmbetul 
îi păli când el se îndreptă cu paşi mari, hotărâţi, spre Austyn, ame- 
ninţându-1 cu pumnalul.

-Dacă aţi şti ce mult urăsc să irosesc o moarte rapidă, curată 
pe cei asemenea vouă...

Austyn începu să tragă de lanţuri de-adevăratelea, antebraţe
le umflându-i-se din cauza efortului. îi aruncă lui Holly o privire 
rugătoare. Ea îl cunoştea îndeajuns de bine pentru a-şi da sea
ma că nu era o rugăminte de ajutor, ci o cerere disperată ca ea să 
stea deoparte.
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Holly nu avu timp să caute vreo armă, nici să strige sau să 
murmure vreo rugăciune aprigă. Eugene duse pumnalul înapoi, 
îndreptându-i lama spre inima soţului ei. Aplecându-se pe sub co
tul baronului, ea se aruncă peste Austyn, încolăcindu-şi braţele 
în jurul taliei lui şi îngropându-şi faţa în căldura mângâietoare 
a pieptului său, aşteptând ca pumnalul să i se înfigă între umeri.

In afară de bubuitul inimii lui Austyn sub urechea ei, încăperea 
se cufundă într-o tăcere mormântală. Apoi, un chicot înfundat îi 
zburli perişorul de pe ceafă. Agăţându-se încă de talia lui Austyn, 
întoarse capul şi văzu rânjetul de victorie deplină de pe buzele lui 
Eugene. Aproape că putu simţi laţul invizibil strângându-i-se în 
jurul gâtului.

-  Uimitor! Pretinzi că nu simţi nimic pentru soţul tău, şi totuşi 
ai fost gata să-ţi dai viaţa pentru el! Se lovi uşurel cu mânerul 
pumnalului peste bărbie. Să nu spună cineva că baronul de Mont- 
fort nu are o inimă romantică! Iţi voi răsplăti nobilul sacrificiu 
lăsându-1 să trăiască.

Lacrimile strânse sub genele lui Holly i se rostogoliră pe obraji 
într-o cascadă de uşurare. Austyn îşi frecă bărbia de buclele ei, 
acela fiind singurul gest de alinare care îi era îngăduit.

-Trăieşte, Gavenmore, strigă Eugene, vrăjindu-i pe amândoi 
cu dulceaţa pătimaşă a vocii. Trăieşte ştiind că, ori de câte ori îţi 
vei privi nevasta, îţi vei aminti de ea stând întinsă pe spate, cu 
picioarele larg desfăcute pentru un alt bărbat! Trăieşte cu teama 
că, în taină, i-au plăcut atenţiile mele, că s-a zbătut şi a gemut nu 
de durere, ci de extaz! Trăieşte cu îndoiala că pruncul pe care îl va 
purta în pântece timp de nouă luni începând de acum poate nu 
va fi adevăratul moştenitor Gavenmore, ci doar bastardul mucos 
al unui bărbat pe care îl dispreţuieşti!

Prin ceaţa unei spaime copleşitoare, Holly simţi cum fiecare 
muşchi din corpul lui Austyn se întărea, devenind de oţel. în timp 
ce Eugene apăsa lama pumnalului pe gâtul ei şi o împingea depar
te de el, el forţă lanţurile, urlând de mânie şi de groază.

Holly lovi cu pumnii şi cu picioarele, se împotrivi, fără să-i 
mai pese dacă îl provoca pe Eugene să o omoare. Mai degrabă 
ar fi murit decât să îl oblige pe Austyn să îndure ceea ce, pentru
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un bărbat din neamul Gavenmore, ar fi fost cu adevărat o soartă 
mai rea decât moartea. Vârful lamei îi zgârie pielea gâtului.

-  Holly, uită-te la mine!
Răgetul poruncitor al soţului ei fu atât de irezistibil, încât 

până şi Eugene încetă să o mai târască spre hăul care se căsca sub 
fereastră.

Privirea lui Austyn strălucea de un foc dulce, sfânt.
-Ascultă-mă, îngerul meu, spuse el aprig. Nu-1 face să te ră

nească! Fă orice vrea. Clipi furios pentru a-şi alunga lacrimile din 
ochi. Viaţa ta preţuieşte pentru mine mai mult decât virtutea 
ta. El nu va atinge niciodată ceea ce ador la tine. Pentru mine vei 
fi întotdeauna pură şi minunată.

-  Revoltător! scuipă Eugene.
Genunchii lui Holly se înmuiară sub o undă năvalnică de 

iubire. Generozitatea soţului ei nu îi dădea de ales decât o singură 
cale, aceea de a-i oferi, la rândul ei, un sacrificiu.

îl lovi pe Eugene, cu toată forţa, în bărbăţia lui. Când el căzu 
într-un genunchi, mormăind un blestem, ea i se smulse din strân- 
soare şi merse, poticnindu-se, spre fereastră.

Se chinui să se caţăre pe cornişă. Vântul îi ciufuli părul şi îi 
lipi rochia de picioare, la fel ca în acea după-amiază de vară de la 
Gavenmore, când frumuseţea zilei îi amintise că, în ciuda greu
tăţilor, viaţa era un dar prea preţios pentru a renunţa la ea fără 
luptă. Refuză să privească în jos, la dalele de piatră de dedesubt.

în schimb, se răsuci să privească în turn, zâmbindu-i, 
printr-un văl de lacrimi, bărbatului a cărui încredere îi dăruise 
curajul să-şi continue lupta.

-  Nu, şopti Austyn, încremenit sub zâmbetul tandru al soţiei 
lui. O, Doamne, te rog, nu...

-  Nu fi netoată, căţea ce eşti! tună de Legget, chinuindu-se să 
se ridice.

însă Austyn ştia că nu avea să ajungă la ea la timp.
Austyn întinse lanţurile cătuşelor cu toată puterea, frica fă- 

cându-1 să nu mai observe firişoarele de sânge care i se prelingeau 
pe încheieturi.
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Eugene se aruncă asupra ei. Timpul se opri când Holly îşi duse 
degetele la buzele ei frumoase, apoi merse cu spatele pe cornişa 
îngustă, dispărând în vânt.

CapitoCuC 32

Austyn urlă numele lui Holly. Cu forţe sporite de o răbufnire 
inumană de agonie, smulse cătuşele din perete într-o explozie de 
mortar. Eugene de-abia avu timp să scoată un ţipăt strangulat de 
surpriză, înainte ca un lanţ desferecat să se înfăşoare în jurul gâ
tului său cu un trosnet maliţios.

Austyn lăsă corpul moale al baronului pe podea, apoi se năpus
ti spre fereastră. Sprijinindu-şi palmele pe cornişă, trase în piept 
aerul rece, gâfâind, ţinându-şi ochii strâns închişi până când re
uşi să îşi adune curajul pentru a privi în jos, la dalele de piatră 
de dedesubt.

-Austyn?
La auzul şoaptei întrebătoare, făcu ochii mari de groază. Azu

rul vesel al cerului râdea de suferinţa lui. Doamne, Dumnezeule 
din ceruri, nu avea să i se îngăduie un răgaz de doliu, înainte ca 
fantoma preaiubitei lui soţii să înceapă să îl bântuiască?

-Austyn!
A doua chemare păru deopotrivă mai omenească şi mult 

mai supărată. Austyn îşi coborî încet privirea şi o descoperi pe 
Holly încurcată într-o cortină de iederă, la numai o lungime de 
braţ distanţă sub fereastră. Una dintre mlădiţe i se rupse în mână, 
făcând-o să scoată un ţipăt de muritor.

Tremurând neîncrezător, Austyn îi întinse mâna. Holly se 
prinse de ea, disperarea strânsorii ei asigurându-1 că nu era o sta
fie. Strigă de fericire când o trase la pieptul lui, într-o îmbrăţişare 
pătimaşă. Se prăbuşiră pe podeaua turnului, într-un amestec tu
multuos de braţe, picioare, râsete şi lacrimi.

Ea îşi lipi buzele de gâtul lui, ca şi când numai gustul lui i-ar fi 
putut potoli foamea.
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-Am crezut că ai să mă laşi atârnată acolo toată ziua! Habar 
n-am avut dacă iedera aia avea să mă ţină, ştii? Dacă mai zăboveai 
puţin, m-aş fi întins pe dalele de piatră ca una dintre budincile cu 
smochine ale lui Winnie.

-  Cicălitoareo, cicălitoareo, cicălitoareo, murmură el, săru- 
tându-i fruntea minunată, urechile preţioase, vârful nasului 
obraznic.

-Am ştiut că, dacă îţi dădeam un motiv îndeajuns de puternic, 
aveai să îl învingi pe nemernic. îşi răsfiră degetele pe pieptul lui 
şi îi zâmbi cu adoraţie, uitându-se în sus la el. Am avut deplină 
încredere în tine.

Austyn se linişti.
-  Şi eu în tine, milady.
îi netezi buclele răvăşite de vânt, privindu-i chipul -  un chip 

care îi devenise atât de drag din mult mai multe motive decât fru
museţea lui izbitoare.

Buzele lor se atinseră şi se gustară într-un ritm uşor. Când se 
despărţiră, uitându-se adânc unul în ochii celuilalt, o ceaţă aurie 
inundă turnul. Austyn ar fi putut crede că nu erau decât razele de 
soare care se reflectau în firele de mortar ce pluteau prin aer dacă 
în urechile lor nu ar fi răsunat ecoul unui râs uşor.

El şi Holly se agăţară unul de celălalt, făcând ochii mari de 
surpriză când profilul strălucitor al unei femei le apăru în faţă. 
Mătasea aurie a părului ei dansa în jurul unui chip atât de exotic 
de frumos, încât o făcu pe Holly să se simtă nu mai plăcută vederii 
decât un trol. îşi spori strânsoarea posesivă pe braţul lui Austyn, 
fără ca măcar să fie conştientă de asta.

Austyn i-ar fi recunoscut vocea oriunde -  bogată, melodioasă, 
uşor batjocoritoare.

-  Numai atât am cerut, Austyn de Gavenmore. Să îţi pui încre
derea în statornicia inimii unei femei.

Vedenia se evaporă, însă, înainte să dispară cu totul, Austyn se 
trezi privind în ochii iertători ai mamei lui. Inima îi fu cuprinsă de 
recunoştinţă pentru darul generos şi neaşteptat.

Aura eterică de lumină dispăru, lăsând în loc lucirea lumeas
că a pietrelor sparte şi a prafului de mortar. Un şoarece jigărit
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se ridică pe picioarele din spate, adulmecând aerul acolo unde 
Rhiannon se făcuse nevăzută.

Austyn şi Holly se priviră întrebător.
-Ai fost cu adevărat blestemat, şopti ea, ca şi când zâna galeză 

ar mai fi putut trage cu urechea.
-  Păi, da. îi trasă linia obrazului cu un deget smerit. Dar, mul

ţumită ţie şi încrederii nezdruncinate pe care ai avut-o în mine, 
milady, acum sunt cu adevărat binecuvântat.

Holly i se aruncă în braţe cu un suspin de fericire. Austyn 
o strânse cu putere, închizând bine ochii pentru a-şi înăbuşi 
un tremur de emoţie. Când buzele li se întâlniră, în aer răsu
nară trompete.

Trecu o întreagă eternitate de fericire până ce îşi dădură seama 
că acel cor de trompete nu era vreo sărbătorire cerească a iubirii 
lor, ci o chemare la luptă.

în poiana de dedesubt se auziră strigăte mânioase şi ame
ninţări cu un haos de neoprit. Ţinându-se încă de mână, Austyn 
şi Holly se ridicară în genunchi şi se uitară pe furiş peste cor
nişa ferestrei.

Două armate se revărsau în luminiş, venind din direcţii diferi
te, făcându-i pe ticăloşii lui de Legget să se împrăştie ca şobolanii 
prin pădurea deasă.

De la răsărit venea în galop o companie uriaşă de cavaleri, stin
dardele lor fluturând în nuanţe de galben ca de şofran şi purpu
riu, pieptarele armurilor lor strălucitoare scânteind în soare. în 
fruntea formaţiei lor perfecte se afla o siluetă ghemuită, călare 
pe un armăsar cenuşiu magnific, purtând cu mândrie blazonul 
de Tewksbury.

Holly începu să ţopăie entuziasmată.
-  Este tatăl meu; a venit să mă salveze!
-Mi-ar fi cruţat zece ani din viaţă dacă ar fi venit cu o mai 

mare grabă şi cu mai puţină pompă, bombăni Austyn, strângân- 
du-i mâna.

De la apus sosea o mulţime pestriţă de bărbaţi, călărind cai 
robuşti de povară, căluţi pitici şi măgari îndărătnici. Nu aveau alte 
arme în afară de nişte sape ruginite, mături zdrenţuite şi ciocane
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de fierărie, şi totuşi chipurile lor aspre de galezi nu păreau mai 
puţin hotărâte decât feţele semenilor lor englezi. Conducăto
rul lor nu era nimeni altul decât un galez cu păr de viking, care 
călărea ţinându-se de oblâncul şeii, de parcă ar fi fost o narcisă 
ofilită, cu coastele bandajate şi cu braţul stâng susţinut de o legă
tură improvizată.

-  O să-i pun pielea-n băţ! exclamă Austyn. Emrys a promis să îl 
încuie undeva ca să-l împiedice să mă urmeze.

-Nu Emrys este cel care se vede chiar acolo, în spatele lui? 
Dumnezeule, capul îi străluceşte aproape la fel de tare ca armu
ra tatălui meu! Holly arătă cu degetul. Şi, uite, acolo-i Winifred, 
bătând într-un ceainic cu o lingură de fier. Ce amazoană nemai
pomenită ar fi fost!

Cele două armate se întâlniră în mijlocul poienii, dând semne 
primejdioase de ciocnire.

Austyn oftă.
-Am face bine să coborâm acolo înainte să se omoare între ei 

pentru binele comun. Neluând în seamă ţipătul de protest al lui 
Holly, o ridică în braţe. O să-mi fie teamă să te las jos, să nu mi te 
fure careva!

Ea îşi răsuci pe deget o şuviţă din părul lui, bucurându-se în 
sinea ei.

-Acum, după ce ai dovedit că ai încredere în mine, sir, nu vei 
mai fi niciodată chinuit de gelozie.

El păşi peste leşul lui de Legget fără să se mai uite înapoi şi îi 
făcu ştrengăreşte cu ochiul.

-  Rhiannon nu a promis aşa ceva.

-  Este fiica mea! Eu voi conduce atacul asupra turnului! stri
ga contele de Tewksbury când Austyn o scoase afară din castel 
pe Holly, purtând-o în braţe, urmat îndeaproape de Elspeth, care 
radia de bucurie.

-  Pe naiba, îi strigă Carey drept răspuns, cuvintele înţelegân- 
du-i-se cu greu din cauza diferitelor răni pe care le suferiseră bu
zele lui. Este doamna mea! Eu voi conduce atacul!

-Atac, ha! De-abia te poţi ţine pe picioare.

-—  ------- Theresa ‘Medeiros------------

2 8 4



Austyn îl bătu pe conte pe umăr.
El se întoarse şi tună:
-Nu acum, băiete! Nu vezi că sunt ocupat?
Austyn aşteptă răbdător să se întoarcă a doua oară. Ochii lui 

mici ca nişte mărgele se măriră dintr-odată când îşi văzu fata în 
braţele lui Austyn.

-  Fetiţa mea! strigă el, un zâmbet angelic înflorindu-i pe faţa 
de spiriduş. Fetiţa mea preţioasă!

Holly se foi, în egală măsură fericită şi stânjenită, când el o 
îmbrăţişă şi îi acoperi chipul cu sărutări. Austyn nu dădea nici un 
semn că ar fi dorit să o predea în braţele tatălui ei. Holly se temu 
că, dacă vreunul dintre ei avea să o iubească cu mai multă îndârji
re, urma să fie ruptă în două.

-  Cum de ai ştiut, tăticule? întrebă ea, aşezându-se mai bine 
în braţele lui Austyn şi dezmierdându-i obrazul brăzdat de timp. 
Cum de ai ştiut că aveam nevoie de tine?

Compania de cavaleri rupse rândurile pentru a face loc unei 
litiere purtate de patru pedestraşi nemulţumiţi. Ocupantul aces
teia se strădui să se ridice în capul oaselor, ţinându-se strâns de 
pieptul înfăşurat în bandaje.

-  Eu i-am spus.
-Nathanael! Holly trase adânc aer în piept. Doamne, Dumne

zeule, am crezut că ai murit!
-Aşa am crezut şi eu. Ridică un lănţişor greu. Dar se pare că 

partea cea mai ascuţită a lamei mi-a lovit crucifixul. Rânji pros
teşte. Sper că nu te-am speriat prea tare. Trebuie să fi leşinat din 
cauza durerii. Când unul dintre pedestraşi chicoti, el bombăni: 
Păi, a fost de nesuportat!

Tatăl ei îl privi posomorât pe preot.
-Am fi ajuns mai devreme dacă nu ne-ar fi îndrumat aiurea. 

Ajunsesem la jumătatea drumului spre Scoţia, când ne-am dat 
seama că ne îndreptam în direcţia greşită.

-E i bine, sir, ştiţi că am un jalnic simţ al direcţiei. Privirea 
lui Nathanael se întunecă în clipa când îşi ridică ochii spre turn.
Si baronul?»
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-  Nu va mai deranja pe nimeni, niciodată, răspunse Austyn pe 
un ton hotărât.

Atât contele, cât şi Nathanael încuviinţară din cap, în timp ce 
Carey şchiopătă înspre ei pentru a-1 bate pe spate pe Austyn.

Privirea contelui se mută de la chipul lui Holly la al lui 
Austyn.

-Vino, copilă, rosti pe un ton care nu lăsa loc de împotrivire. 
A venit vremea să te duc acasă.

Holly îşi petrecu mâinile pe după gâtul soţului ei şi îşi lăsă 
capul pe umărul lui, oferindu-i tatălui ei asigurarea de care avea 
nevoie.

-Sunt acasă, tăticule.
Austyn îi sărută părul.
-  Hai să nu ne grăbim să dăm cu piciorul invitaţiei tatălui tău. 

S-ar putea ca o noapte întreagă de somn bun într-un pat moale, 
cu o saltea umplută cu pene, să fie întocmai ce ne trebuie.

Ivirea gropiţei lui o preveni că o noapte întreagă de odihnă era 
ultimul lucru la care se gândea.

-Mie mi se pare o idee bună, bombăni Carey, frecându-şi 
coastele.

-Ş i mie, spuse Nathanael, întinzându-se înapoi în litieră.
însă când Austyn încercă să treacă pe lângă aceasta, mâna 

preotului se întinse şi îi prinse braţul lui Holly. Holly îl simţi pe 
Austyn încordându-se, dar umbra tristă din privirea lui Natha
nael îi era îmblânzită de zâmbetul prostesc.

-Sper că îmi vei îngădui să îmi ofer binecuvântarea din 
inimă... amândurora.

în timp ce Austyn o ducea pe Holly spre armăsarul lui, având 
deopotrivă binecuvântarea tatălui ei şi a preotului, îşi lipi buzele 
de urechea ei şi şopti:

-  Poate că la noapte îţi voi oferi puţin timp să reînnozi rela
ţia cu un prieten de-al meu. Un anume conaş Lance-Lungă, care 
de-abia aşteaptă să îşi ia revanşa pentru o pată destul de nedreap
tă pe care ai aruncat-o asupra onoarei lui.

-  Pot să te asigur că de-abia aştept să măgulesc vanitatea cona- 
şului aceluia delicios, îi şopti drept răspuns.

----------- - T ’eresa ‘Medeiros -—---------
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La râsul ei zgomotos, un tânăr cavaler îmbujorat îşi ridică 
pavăza coifului, îşi îndreptă lancea în semn de salut şi strigă:

-Pentru Lady Holly, care are cel mai frumos chip din toată 
Anglia!

Uralele din ce în ce mai puternice care începuseră să se înalţe 
fură brusc oprite de căutătura zdrobitoare pe care Austyn o arun
că mulţimii. Lui Holly i se tăie răsuflarea când privirea îi coborî 
pentru a-i mângâia faţa cu o tandreţe irezistibilă.

-  Pentru Lady Holly, strigă el, vocea lui puternică răsunând ca 
un clopot în liniştea cristalină, care are cea mai frumoasă inimă 
din toată Anglia!

Acea inimă fu copleşită de iubire când Holly primi sărutul 
soţului ei.

De această dată, ovaţiile care urmară nu mai fură curmate, 
zguduind pădurea când vocile galezilor şi ale englezilor se uniră 
pentru a-i oferi tributul. Când Austyn o urcă pe Holly pe armăsar, 
în faţa lui, un cor vesel de trompete însufleţi atmosfera, lăsându-i 
pe heralzi să se holbeze cu gurile căscate la cornurile strălucitoare 
care atârnau tăcute în mâinile lor.

- — -------------------------- ‘BCestemuCjrumuseţu   -----------------------------------
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-  Holly Felicia Bernadette de Chastel!
Holly îşi ascunse zâmbetul după scufia micuţă pe care o broda 

când soţul ei începu să traverseze pajiştea cu paşi mari. Chipul 
lui frumos era întunecat de o încruntătură aprigă, însă ar fi părut 
şi mai înspăimântător dacă o fetiţă de trei ani nu s-ar fi asigurat 
că nu avea să cadă de pe umerii laţi ai tăticului ei ţinându-se de 
urechile acestuia.

Se opri la marginea păturii, pentru a nu călca peste fiica lui 
cea mai mică, care dormea într-un coşuleţ, cu degetul mare vârât 
între buzele de heruvim, şi flutură o foaie de pergament prin faţa 
ochilor lui Holly.

-  Ştii ce-i asta?
Punându-şi broderia deoparte, Holly răsuci, căzută pe gânduri, 

o buclă neagră ca abanosul ce îi aparţinea unei fetiţe de şase ani 
care îi dormea în poală.

-  O epistolă de la baronul de Gloucester, îşi dădu ea cu păre
rea. Păreri despre cum va fi vremea. Câteva bârfe despre ibovnica 
regelui. Plângeri despre mărimea guşii lui...

Austyn deschise misiva cu o smucitură, dar trebui să îşi înde
părteze mâinile fiicei lui de pe ochi pentru a o putea citi.

-  „Nu mă considera impertinent, Gavenmore", citi el, „însă mi 
s-a atras de nenumărate ori atenţia că fiica ta cea mai mare ar fi o 
mireasă potrivită pentru un văduv singuratic ca mine.“ Un văduv 
singuratic, pe naiba! Un moş libidinos şi disperat, vrea să spună!

Austyn făcu un cocoloş din epistolă, mârâind înfundat.
Fiica lui îl lovi veselă peste păr.
-Tăticu’-i un urs mare şi mormăie!
-Tăticu’ nu-i un urs care mormăie, Gwynnie! Cum regele i-a 

recunoscut din nou titlul, este un conte care mormăie! O cobo
rî cu grijă de pe umeri şi, cu o palmă blândă la fund, o trimise
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să se joace în iarbă, înainte de a se întinde pe pătură, lângă Holly. 
Chipul îi era palid. Deja începe, nu-i aşa? Speram să mai avem încă 
vreo câţiva ani de linişte.

Holly îşi sprijini capul pe umărul lui.
-Ştii, era inevitabil. Cum Felicia şi Bernadette au aproape 

opt ani...
Austyn se încruntă.
- Unde sunt gemenele astăzi?
-Au ieşit cu unchiul Carey, ca să înveţe să tragă cu arcul.
Austyn se cutremură.
-  Sper că el purta platoşa din zale.
-  Sunt sigură că o purta. Cred că şi-a învăţat lecţia când i-au 

aruncat găleata cu maci în cap. De atunci nu l-am mai văzut fără 
coif. Şi a mai fost şi întâmplarea aceea neînsemnată când au ars 
din temelii turnul de nord, după ce şi-au copt castane în vatră.

Austyn clătină din cap.
-  Nu am reuşit să îmi dau seama nici până în ziua de azi cum a 

ajuns cearşaful ăla să înfunde coşul...
Holly muşcă o bucată de fir de ţesut şi murmură ceva de ne

înţeles. Ii plăcea mult mai mult solarul spaţios pe care Austyn îl 
construise în locul turnului. Un solar a cărui uşă nu fusese nici
odată încuiată, poate numai atunci când doriseră să fure câteva 
clipe nepreţuite de intimitate departe de privirile iscoditoare ale 
odraslelor lor.

Austyn ciufuli părul fiicei sale adormite, apoi îşi trecu un deget 
peste obrazul pufos al mezinei.

-Toate sunt atât de frumoase!
Dacă odinioară în voce i-ar fi răsunat numai disperarea la ros

tirea acelor vorbe, acum în tonul lui nu se simţea decât mândria 
şi o uimire permanentă pentru că iubirea lor adusese pe lume ase
menea graţii. Până şi tatăl lui Austyn apucase să se bucure de acel 
sentiment. După ce îşi legănase cu nesfârşită blândeţe prima ne
poată în braţe, Rhys de Gavenmore se stinsese în linişte, în somn. 
Acum se odihnea sub o cuvertură de anemone, lângă soţia lui, în 
sfârşit împăcat.

-— -------- T’tresă (Medeiros  -----------
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Holly se întinse să mângâie şuviţele argintii ce împodobeau 
tâmplele soţului ei, spunându-şi, aşa cum făcea întotdeauna, cât 
de atrăgătoare erau.

-  Mă tem că, în următorii câţiva ani, vei ajunge să recunoşti că 
există încercări mult mai dureroase decât să ai o nevastă plăcută 
vederii. Cum ar fi, de pildă, să pui pe fugă pretendenţii a şase fiice 
minunate. Sper să nu te consideri încă blestemat!

Austyn o strânse în cercul cald al braţelor sale.
-Tu şi fetele veţi fi întotdeauna cea mai dragă binecuvântare 

pentru mine!
El îi sărută buzele, stârnind pasiunea care încă se aprindea atât 

de repede şi ardea atât de mistuitor între ei.
Tropotul unor copite le întrerupse dulcea reverie.
-  Of, Austyn, doar nu ai îndrăznit! exclamă Holly când călăre

ţul acoperit de armură din cap până-n picioare se apropie, turelele 
care se înălţau până la nori şi arcadele graţioase ale castelului 
de-abia terminat oferind fundalul perfect pentru acel război
nic arătos.

El ridică din umeri, dăruindu-i unul dintre acele zâmbete 
piezişe la care ea nu putea rezista.

-Tatăl tău a oferit armura, dar mie mi-a trecut prin cap că 
măcar una dintre fiicele noastre ar trebui să fie în stare să îşi pună 
pe fugă pretendenţii.

Micul călăreţ îşi struni calul, plimbându-1 în cerc, apoi îşi ridică 
mâna şi îşi scoase coiful, lăsând să i se reverse pe spate o cascadă 
de bucle negre ca pana corbului.

Un chicot poznaş îi arcui buzele.
-Te-am văzut sărutându-1 pe tata, mămico! Dezgustător! îşi 

înălţă nasul cârn în aer, pufnind cu dispreţ. Nu îmi voi dărui nici
odată sărutările unui bărbat nevrednic!

Austyn zâmbi larg.
-Asta-i fata mea!
Holly îl ciupi.
Călăreţul întoarse calul şi îl îmboldi la galop. Pierduţi unul în 

îmbrăţişarea iubitoare a celuilalt, Austyn şi Holly dătinară din

-— ---------- - (B CestemuCfrumuseţii - — ------------------- —
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cap, minunându-se în timp ce o priveau gonind neînfricată în ju
rul contraforturilor zidului de apărare ce le împrejmuia căminul.

Moştenise de la mama ei graţia şi firea năstruşnică, iar de la 
tatăl ei, îndemânarea în luptă şi curajul încăpăţânat. Câţiva me
nestreli şi o mână de poeţi o numiseră deja pe mica zână cu ple
te negre şi ochi albaştri cea mai frumoasă lady din toată Anglia. 
Holly fusese încântată să îi cedeze titlul preaiubitei ei fiice mai 
mari, care fusese zămislită în urmă cu doisprezece ani, într-unul 
dintre cele mai moi şi mai pufoase paturi cu saltele umplute cu 
pene din tot ţinutul Tewksbury...

Lady Ivy de Gavenmore!

----------— Teresa ‘Medeiros ---------- -
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