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Capitolul 1

La treizeci de ani, Megan Louise Harper era obi[nuit` s` intre \n
complica]ii [i s` ias` cu bine din ele. |ntr-un fel, necazurile erau
ocupa]ia ei. O afacere de familie. Cu alte cuvinte, era dificil s-o
descump`ne[ti pe Megan Harper.

Dificil.... pân` la o anumit` limit`.
S` se trezeasc` \ntr-o camer` necunoscut`, \ntr-un pat necunoscut,

purtând doar un tricou necunoscut, prea mare pentru ea, era de-ajuns
s-o tulbure \ntr-un mod acceptabil. La asta se ad`uga un cânt`re] de
rock pe jum`tate dezbr`cat, sprijinit \ntr-un cot lâng` ea...

– Bun`, spuse cânt`re]ul de rock, pe jum`tate gol.
Vocea sa, bog`]ie de tonuri catifelate, era voalat` de o asprime

misterioas`. Un frison trecu pe [ira spin`rii a lui Megan când el \[i
sublinie r`spunsul cu un zâmbet senzual. Acest zâmbet ar fi putut topi
[i ghe]urile polare! {i cum o privea! Ea se cufund` \n ochii cenu[ii cu
reflexe argintii timp de câteva secunde, gândindu-se c`  era la fel de
nesigur ca [i ea asupra situa]iei [i nu reu[ea s` se decid` asupra a ce
voia s` fac`. Apoi, ceva periculos de viril urc` din profunzimile
magnifice ale privirii lui, informând-o f`r` gre[eal` c` el [tia exact ce
voia, dar nu [tia cu ce s` \nceap`.
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Sprâncenele \ntunecate se arcuir` cu o arogan]` neascuns`.
– Bun`, repet` el. Nu este nimeni aici?
– Hm... Bun`.
Ea \nghi]i greu, \ncercând s`-[i adune gândurile risipite. Poate...

poate era vorba de un vis? se gândi ea, plin` de speran]`. "Ai avut deja
vise bizare, Megan, aminte[te-]i. Acela cu Mickey, la Turnul Eifel?
Oricum, exist` o explica]ie. Nu crezi cu adev`rat c` este pe cale s` se
\ntâmple, nu-i a[a?"

Din nefericire, credea. {i, Dumnezeule! putea s`-[i imagineze ce va
spune fratele ei mai mic Kyle, când... nu, dac` ar afla de aventur`! Kyle,
exagerat de protector [i detectiv cu experien]` cum era, avusese câteva
rezerve privind angajarea surorii lui \n aceast` misiune deosebit`. Dar
tat`l lor, patronul agen]iei Harper Security Inc., hot`râse c` aceast`
treab` era exact pe puterile ei.

Pe puterile ei. 
Foarte bine. {i ea \[i d`duse deja peste cap rolul \nainte de a intra

cu adev`rat \n ac]iune!
{i, vorbind de ac]iuni.... cum f`cuse oare s` se reg`seasc` \n aceast`

\nc`pere lipsit` complet de mobile, cu excep]ia patului cu cear[afuri de
satin negru, mare cât principatul Monaco?

Mai precis, cum de se g`sea \n acest pat cu Colin Swann –
Dumnezeule! 

Colin Swann \n persoan`! Colin Swann, de o frumuse]e
devastatoare, cânt`re]ul vedet` [i primul chitarist al "Diavolilor" grupul
rock atât de \nfocat \ncât p`rea radioactiv.

Colin Swann, membru prin na[tere al aristocra]iei de la Hollywood.
Membru prin geniu al imperiului rockului.

Colin Swann, b`rbatul pe care Harper Security Inc. trebuia s`-l
protejeze \n mod secret. B`rbatul pe care ea trebuia s`-l supravegheze
de aproape, dar nu atât de aproape!
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– A[adar, po]i vorbi, murmur` Swann, \ntrerupându-i firul
gândurilor, aplecându-se u[or, cu o privire provocatoare \n ochii lui
irezistibili. Bun`, a[adar.

{i o s`rut`.
La \nceput, s`rutul fu u[or ca o adiere, dar oricât de vaporos fu

contactul, un fior de anticipare o str`b`tu pe Megan. Apoi, un val de
senza]ii se n`pusti \n venele ei \n timp ce buzele lui Swann puneau
treptat st`pânire pe gura ei prin mici sacade erotice. O secund` mai
târziu, sim]i prin ]es`tura sub]ire a tricoului atingerea unei mâini
senzuale... pl`cut`, ca o mângâiere de amant.

Megan se ridic` brusc \n capul oaselor, ca paia]a pe arc ap`rând din
cutia ei. Tremura de enervare, cu p`rul ro[cat ridicat \n vârful capului.

Tricoul prea mare afi[a pe piept emblema "Diavolilor" [i-i alunecase
de pe um`r. |l \ndrept` [i-[i privi partenerul de pat:

– Ce crezi c` faci?
Colin Swann se ridic` la rândul lui cu o mi[care supl` a mu[chilor

lui de panter`. Avea pielea bronzat` [i un triunghi de p`r \nchis la
culoare se \ngusta \n scobitura abdomenului. Severitatea tr`s`turilor
lui cizelate erau accentuate – [i nu \mblânzite – de un amestec de
amuzament [i de inteligen]` prudent`. Ochii erau ca ni[te oglinzi
reflectând [i absorbind lumina.

– A[adar? insist` ea.
– Dac` \n]eleg bine, nu e[ti cadoul de s`rb`torire a mut`rii \ntr-o

cas` nou` pe care mi l-au f`cut prietenii?
– Poftim? |n ciuda presiunii galopante a sângelui, fu fericit` s`

constate c` vocea nu-i tremura. Nici mâinile, de altfel, atâta timp cât \[i
]inea ferm pumnii strân[i.

– Boomer, Rick [i Coney, preciz` el calm, oferindu-mi aceste
cear[afuri – \i ar`t` cu ironie satinul negru – m-au anun]at c` vor fi
\nso]ite de un cadou mai... special.
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U[oara ezitare dinaintea adjectivului era \n mod inten]ionat
provocatoare. Megan f`cu ceea ce considerase \ntotdeauna drept
blestemele ro[covanelor, se \nro[i.

– Domnule Swann, scrâ[ni ea. Orice ar fi sugerat grupul
"Diavolilor", nu este vorba despre mine.

– Tocmai la asta m` gândeam [i eu. Ce p`cat...
– Poftim? \l m`sur` ea din nou, dorind s` fie mai pu]in tulburat` de

prezen]a lui fizic`.
– Hm... Voiam s` spun...
– Ascult`.... \l \ntrerupse ea t`ios, luptând cu alt blestem al

ro[catelor: temperamentul clocotitor. Po]i doar s`-mi spui cum eu....
cum noi.... |n fine, ce s-a \ntâmplat ieri-sear`?

Swann \[i redres` capul:
– Nu-]i aminte[ti?
– Crezi c` a[ fi pus \ntrebarea dac` \mi aminteam?
Dumnezeule, de ce nu reu[ea s`-[i aminteasc`? Prima parte a

recep]iei r`mânea destul de clar` \n mintea ei \ncât s` poat` depune
m`rturie sub jur`mânt. Apoi, la un moment dat – bum! \ntuneric total.

– Te vei sim]i mai bine dac` promit c` niciodat` n-o s` m` laud cu
norocul meu? \ntreb` el. |n ciuda a tot ce ai putut citi \n reviste...

– Cum.... nu! izbucni ea, un nou val de sânge urcându-i \n obraji.
Umorul \ntreb`rii deschidea calea unor zeci de posibilit`]i foarte

tulbur`toare.
– Domnule Swann...
– Doar Swann, o corect` el.
– Eu.... Cum?
– Swann. F`r` domnule. Colin dac` preferi. Dar numai mama \mi

mai spune a[a. A[adar...
– De acord. Vrei te rog, s`-mi spui...
– {i tu e[ti....? o opri el cu blânde]e.
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Megan f`cu ochii mari. "Sunt \ntr-o situa]ie f`r` ie[ire", vru ea s`
strige. Poate Colin Swann era obi[nuit s` se trezeasc` lâng` cineva de
care nu-[i amintea cum ajunsese \n patul lui, dar nu ea! Nu-[i amintea
nici m`car dac` fusese prezentat` acestui b`rbat! Voia o explica]ie, nu
o lec]ie asupra protocolului de a doua zi diminea]a.

– Nu-]i aminte[ti nici numele?
– Bine\n]eles c` da!
– Atunci?
– Megan. Numele meu este Megan.
O frac]iune de secund`, avu impresia c` acest nume trezea \n el

ceva familiar, apoi alung` ideea. Colin Swann habar n-avea de ea.
– Megan...
Rosti silabele ca [i cum savura un parfum. Sub timbrul r`gu[it al

vocii lui catifelate, se transformau \ntr-o incanta]ie senzual`. Megan
sim]i c` se \nfioar`. Ea putea s` fie tulburat`, furioas`, nelini[tit` sde
alterca]iile care vor urma cu agen]ia patern`, dar nu era imunizat` nici
contra puterii acestei voci, nici contra atrac]iei animalice a acestui
b`rbat. Reac]ia sa era tot atât de exasperant` pe cât de nea[teptat`. Nu
fusese sensibil` la sexul masculin de la e[ecul c`s`toriei [i divor]ul de
Doug Carlyle, de acum un an. Familia ei, care se nelini[tea de altfel de
rezerva sa, \ncerca – cu grade diferite de subtilitate – s-o determine s`
revin` \n via]a social`.

Via]a social`! Poate tocmai experimentase prima ei aventur` de o
noapte [i nu avea nici o amintire despre ea!

|[i umezi buzele. "|ndr`zne[te, Megan. Stai \ntr-un pat cu acest
b`rbat, ai dep`[it limita timidit`]ii".

– Swann.... Eu... \n leg`tur` cu ce s-a \ntâmplat... \ntre noi.
Spuneai.... Vreau s` spun, tu [i cu mine.... noi am....?

El puse cap`t \ncurc`turii ei cu un singur cuvânt:
– Nu.
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– Nu?
|nv`]ase \n profesia ei c` trebuia \ntotdeauna s` se asigure de dou`

ori asupra faptelor. |n mod special \ntr-o situa]ie delicat`.
– Nu, repet` el.
– Mul]umesc, Dumnezeule!
L`s` s`-i scape un oftat adânc de u[urare. Greutatea \ntreb`rilor

nerezolvate din noaptea trecut` ap`sa \nc` asupra ei, dar nelini[tea ei
sc`zuse pu]in.

– Reac]ia ta nu este foarte m`gulitoare, s` [tii, observ` Swann dup`
câteva secunde de t`cere.

– Reac]ia mea?
Ea \[i ridicase fa]a [i \n acela[i timp tricoul care \ncepea din nou 

s`-i alunece de pe um`r.
– U[urarea ta evident` descoperind c` n-am f`cut dragoste.
Tonul lui oscila \ntre indignare [i ne\ncredere. Ea cuno[tea foarte

bine reputa]ia lui Colin Swann de amant legendar. Chiar dac` agen]ia
nu adunase asupra lui un dosar foarte consistent, trebuia s` fi tr`it 
\ntr-o pe[ter` ca s` nu fie la curent cu nebuniile lui. Ispr`vile lui
amoroase f`ceau deliciul tuturor revistelor. Dar totu[i! Era oare atât de
arogant \ncât s` se a[tepte s` regrete c` nu cunoscuse extazul \n bra]ele
lui?

– Ca s` nu mai spunem, continu` el, sugestia ta c` a[ fi capabil s`
profit de o femeie drogat` pân` la a-[i pierde cuno[tin]a...

– Drogat`....? repet` Megan, siderat`.
El o credea drogat`?
– Da, confirm` el. {i gândindu-m` la asta, nu sunt foarte flatat nici

la ideea c` a[ fi destul de degenerat \ncât s` profit de tine, astfel c` vei
g`si normal s` uit aceast` experien]` sublim`...

|[i sublinie cuvintele trasând cu un deget ovalul fe]ei ei. Ea resim]i
efectele acestui contact pân` \n vârful unghiilor [i se trase \napoi:
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– Tu.... crezi c` ieri sear` eram drogat`? izbucni ea, hot`rând s`
treac` sub t`cere orgoliul uimitor al ultimei lui observa]ii, cel pu]in
pentru moment. Crezi c` narcoticele m-au f`cut s`-mi pierd memoria?

Swann \i ridic` b`rbia ca s-o for]eze s`-i \ntâlneasc` ochii.
– Frumoasa mea, erai departe de lumea asta când te-am scos din

piscin`, \n zorii zilei, o inform` el f`r` s` par` c` glume[te.
Pe Megan o marc` [ocul:
– Din piscin`?
– Din piscin`, \ncuviin]` el abandonându-i b`rbia. |]i pierdusem

urma spre miezul nop]ii. Am presupus c` trebuie s` fi hoin`rit pe afar`.
Chelnerii erau pe cale s` debaraseze dup` plecarea invita]ilor când ai
ap`rut brusc dintr-o cabin` de baie [i te-ai aruncat \n piscin`. Oamenii
au strigat [i eu am plonjat ca s` te salvez. Dup` modul cum reac]ionau
pupilele când ]i-am examinat frumo[ii ochi alba[tri, mi-am spus c` ai
ajuns acolo venind de foarte, foarte departe.

El o privi cu un ochi fugitiv, \nghe]at.
– Ciudat.... Când te remarcasem, seara, v`zusem \n tine o femeie

inteligent` [i cu siguran]` departe de a se deda acestui gen de
stupidit`]i.

Dac` Megan ar fi digerat toate implica]iile celor ce aflase, ar fi murit
din cauza [ocului. Dar \n mod ciudat, mintea ei r`mânea fixat` asupra
m`rturisirii atât de deschise c` Swann se interesase de ea \n timpul
recep]iei.

|[i reveni \n fire. Trebuia mai \ntâi s` clarifice confuzia asupra
evenimentelor nop]ii, oricare ar fi fost aceste evenimente. |n orice caz,
nu ce dedusese el.

– Ascult`, Swann. Poate am ie[it s` hoin`resc pe afar` la un anumit
moment. Poate eu.... hm, am c`zut \n piscin`...

– Ai le[inat \n piscin`, o corect` el.
– De acord. De acord. Am le[inat \n piscin`. 
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Dar nu pentru c` eram drogat`! |n]elegi?
Ea avea prea mult respect pentru s`n`tatea ei mental` [i fizic` – [i

mul]umit` tat`lui ei [i profesiei lor comune, prea mult respect pentru
lege – pentru a lua stupefiante.

– Singura pudr` pe care am \nghi]it-o se g`se[te \n pilulele
antialergice [i pentru singurul motiv c` nu vreau s`-mi petrec via]a
str`nutând [i sc`rpinându-m` din cauza urticariei.

– Pilule antialergice?
Sprâncenele negre se apropiaser`. Scutur` din cap cu emfaz`,

mul]umit` c` f`cuse impresie.
– Eu nu beau niciodat`, din cauza medicamentului, ad`ug` ea.
Declara]ia ei nu ob]inu reac]ia scontat`.
– Nu bei ce? insist` el.
– Alcool!
Despre ce credea  c` vorbea? Despre lapte de capr`? Dup` un

moment de uluire, tr`s`turile senzuale ale lui Swann schi]ar` un
zâmbet.

– |n cazul `sta, Megan, e[ti teribil de norocoas` c` nu te-ai trezit la
serviciul de urgen]` pentru sp`l`tur` stomacal`. Doamne! Ai avut chiar
noroc s` fii doar trezit`, dup` doza de cocteiluri pe care te-am v`zut
\nghi]indu-le!

O dat` mai mult, o f`cea s` afle c` o urm`rise cu privirea o bun`
parte din sear`. |n alte circumstan]e, ar fi fost flatat`. Dar acum...

– Nu erau decât cocteiluri din sucuri de fructe, \l contrazise ea,
sfidându-l cu b`rbia.

Cocteiluri care-i l`saser` vii amintiri. Mai \ntâi, nu era u[or s` uite o
b`utur` atât de delicios de r`coritoare, care avea particularitatea de a fi
de un roz fosforescent \n care se \ngr`m`deau felii de kiwi, de ananas,
de cire[e. Apoi, p`stra imaginea de neuitat a b`rbatului care le prepara
[i pe care-l recunoscuse imediat: Albert "Booner" Jankowski, bateristul
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"Diavolilor". Era un fel de uria[ cu o claie de p`r ro[u ciufulit – mai
ro[u decât al ei dac` era posibil, care avea farmecul non[alant al unui
urs polar.

– Ceea ce nume[te Boomer cocteil de fructe este o re]et` personal`
din toate alcoolurile "de fructe" care pot exista: pere, prune,
corcodu[e, alune, banane. Le atenueaz` cu sucuri de mere, l`mâi verzi,
nuci de cocos [i de fructe exotice pe care le preseaz` f`r` \ndoial` cu
picioarele: kiwi, mango, ananas....

– Alcooluri.... de fructe?
Megan sim]i mici perle de transpira]ie pe frunte. Swann avea

dreptate, avusese noroc s` nu ajung` la serviciul de urgen]` al unui
spital! B`use trei pahare din acest amestec mortal!

– Megan?.... Te sim]i bine? E[ti verde la fa]`.
– Se pare c` verdele \mi vine bine, se strâmb` ea \ntr-o tentativ` de

umor.
– Nu, serios...
– E \n ordine, \l lini[ti ea. Eu.... |n fine, nu e deloc uimitor c` am

le[inat.
Cum putuse s` fie atât de naiv` \ncât s`-[i imagineze c` se serveau

cocteiluri de fructe la o recep]ie care reunea membrii cei mai celebri
din lumea rockului?

– {i.... presupun c` este de \n]eles c` te-ai gândit la.... drog. Dar,
\ntr-adev`r, eu....

El \i impuse t`cere punându-i dou` degete pe buze:
– Sunt sigur... A[a cum ]i-am spus, te-am considerat imediat

inteligent`, ra]ional`. {i de obicei sunt destul de perspicace la prima
privire.... Acum, dac` te-ai \mbr`ca? M` g`se[ti jos, voi preg`ti cafea.

Megan deschise gura s` r`spund`, dar cuvintele i se oprir` \n gât \n
timp ce cânt`re]ul de rock pe jum`tate gol, adic` purtând doar un slip,
cobor\ din pat. Megan Louise Harper nu era ipocrit`, la urma urmei
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crescuse cu doi fra]i [i fusese c`s`torit` cinci ani. Dar nu era obi[nuit`
s` asiste la trezirea unui necunoscut. {i Colin Swann avea mi[c`rile
gra]ioase [i puternice ale unei feline.

Ochii cenu[ii \ntâlnir` ochii ei alba[tri. Un curent o str`b`tu. El era
mul]umit de corpul lui! P`rea c` se mir` c` ea r`mâne pironit` pe
pern`, ascuns` de cear[af [i tricou.

– |mi pare r`u, ar fi trebuit s` port o pijama dac` a[ avea una, spuse
el mali]ios, aplecându-se din pat s`-[i ia de pe jos blugii negri.

– Eu.... nu credeam c` te privesc cu atâta indiscre]ie, morm`i ea,
ro[ind din nou.

Swann \nchise fermoarul blugilor care se mula pe mu[chii perfec]i
ai coapselor lui.

– Nu trebuie s` te scuzi. Po]i privi cât vrei. Sunt obi[nuit...
– Dar...
– {i pe de alt` parte, dac` pozi]iile erau inversate, eu nu m-a[ jena

s` te privesc. Ea avea obrajii ro[ii ca focul. Afurisit b`rbat! O f`cea s`-[i
doreasc` s` poarte un sac pe cap, \n permanen]`!

– M` voi lipsi de rândul meu, mul]umesc, spuse ea cu o voce
\ncordat`. El zâmbi:

– De acord. Cobor s` prepar cafeaua. Hainele tale sunt \n baia de
al`turi. M` tem c` nu arat` la fel de bine ca ieri, [i-]i lipsesc pantofii.

– Da, \n]eleg...
Ea \[i mu[c` buzele, privindu-l cum se \ntoarce spre u[`.
– Swann?
– Da?
– Eu.... Tu e[ti cel care... m-ai dezbr`cat?
El cl`tin` din cap.
– Erai ud`. Era cel mai mic lucru pe care-l puteam face dup` ce 

]i-am examinat pupilele [i ]i-am luat pulsul. Eram de asemenea gata 
s`-]i fac respira]ie artificial`, dar n-aveai nevoie.
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– Oh...
Din fericire, nu-i lua pulsul acum. Era un concert de tam-tam.

Dumnezeule! Cum va relata toate astea \n raportul ei? Tat`l ei, care era
atât de sever \n privin]a eticii profesionale... va face o sincop`!

– Megan? Ai r`mas pe gânduri?
Ea \[i ridic` ochii.
– Po]i s`-mi explici de ce  m-ai adus \n patul t`u?
Intempestiva Megan Louise. Foarte intempestiv`. Dar situa]ia era [i

ea atât de stranie... Lic`riri mali]ioase se aprinser` \n ochii deveni]i
argint topit, dar demn de apreciat, Swann nu profit` de avantajul oferit.

– Deoarece este singurul pat din cas`, r`spunse el simplu. Pe
curând, Megan.

Cum \i promisese, \[i g`si hainele \n sala de baie, o rochie de cocteil
grej, f`r` mâneci, din fericire din crepon, neavând a[adar neap`rat
nevoie s` fie c`lcat`. Avea cel pu]in avantajul c` era uscat`, ca [i
lenjeria. Dar vesta crem cu verde care completa ansamblul era un
adev`rat dezastru. Rotindu-[i ochii, \[i imagin` ce s-ar \ntâmpla dac` ar
trece \nlocuirea ei \n cheltuielile misiunii. {i, fire[te, f`r` s` mai
vorbeasc` de pantofii [i de geanta ei, de asemenea disp`rute...

|mbr`cându-se, observ` decorul. Sala de baie era de m`rimea
salonului din apartamentul ei. Nu-[i mai amintea de piscin`, dar cada
era probabil olimpic`. Ansamblul era rafinat [i voluptuos \n cel mai
\nalt grad. Faian]` neagr`, marmur` cu vine verzi, mocheta groas` de
culoarea perlei agrementat` cu un covor pastel se reflectau
interminabil \n oglinzile perfect [lefuite de pe cei patru pere]i. |n locul
accesoriilor obi[nuite \ntr-o sal` de baie, exista un telefon cu trei linii,
televizor \n culori [i micul frigider care con]inea [ampanie [i icre negre.

De[i-i pl`cea luxul la fel de mult ca oricui, Megan se sim]i vag
stânjenit` \n fa]a acestei etal`ri de hedonism. Exista de asemenea ceva
enervant s` fie confruntat` cu imaginea ei proprie reflectat` la infinit de
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cei patru pere]i. |[i petrecu zadarnic câteva minute \ncercând s`-[i
disciplineze buclele rebele. Nu era frumoas`. Fa]a ei col]uroas` era mai
degrab`... interesant`. Dac` frumuse]ea exista, era o frumuse]e
complex`, ochii ei mari alba[tri f`când-o s` par` mai tân`r`, dar
unghiul voluntar al maxilarului [i buzele pline dezv`luiau maturitate [i
pasiune.

F`cu o strâmb`tur`, abandonând eforturile de a-[i st`pâni p`rul. De
acord, nu era \n avantajul ei \n aceast` diminea]`. Nu era nici mai r`u,
ceea ce era surprinz`tor dup` ce i se \ntâmplase. Se \nfior`. La urma
urmei, avusese mult, mult noroc.

Spunându-[i c` era vorba de curiozitate profesional`, f`cu o
cercetare rapid` a \nc`perilor de la etaj. Alte trei camere propor]ionate
generos [i alte dou` s`li de baie.

{i nici un alt pat.
|ncerc` s` nu se gândeasc` la implica]iile acestui am`nunt, nici s`

speculeze prea mult asupra dispari]iei pantofilor [i a po[etei, apoi
cobor\.

Noua cas` a lui Swann era situat` \n acea enclav` extrem de privat`
din California [i cunoscut` pentru celebrit`]ile ei artistice, drept
Malibu. Scara ducea direct de la etaj \n camera de zi spa]ioas`, alb`.
Grinzile aparente [i parchetul de stejar \nc`lzeau atmosfera, a c`rei
dezinvoltur` datora mult absen]ei mobilelor, \nlocuite de taburete [i
perne, p`rând c` provin dintr-un magazin din Marrakech.

Nici o mobil`. Cum era posibil? |[i amintea c` \n ajun r`m`sese
a[ezat` pe o canapea confortabil` de piele, lâng` instala]ia de
sonorizare punctat` de fle[uri multicolore. Gânditoare, privi 
u[a-fereastr` care se deschidea \n dreapta ei, spre o piscin`. Faimoasa
piscin`, f`r` \ndoial`. |n spate, se \ntindea Oceanul Pacific. |n lumina
razant` a acestei dimine]i de iunie, vederea era grandioas`. Nu era
deloc uimitor c` pa[ii o aduseser` aici, \n zorii zilei, la sfâr[itul
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recep]iei. |n ciuda nefericitei tendin]e de a face insola]ie, \i pl`cuse
\ntotdeauna apa, plaja, aerul liber. Una din prietenele ei de la
universitate, biolog` [i cu serioase \nclina]ii pentru astronomie, \i
spusese c` era o tr`s`tur` de caracter a semnului ei zodiacal,
V`rs`torul.

"Uit` piscina, Megan, \i recomand` ea cu fermitate, \ntorcându-se
de la peisajul feeric. Uit` totul despre acest loc, [i \n special b`rbatul
care este proprietarul lui. Harper Security va trebui s` plaseze pe
altcineva pentru partea "intern`" a acestei misiuni. Dup` ce s-a
\ntâmplat, ai stricat definitiv totul!"

Dup` câteva piste false, g`si buc`t`ria unde a[teptau Swann [i
cafeaua promis`. Era o \nc`pere spa]ioas`, propor]ional` cu restul vilei,
cu pere]i albi, pardosit` cu c`r`mizi arse [i cu amenaj`ri ultramoderne.
Oferea de asemenea o vedere splendid` spre ocean.

– Cred c` ]i-am g`sit geanta, o anun]` Swann când intr`, indicându-i
o po[et` plat` din piele de [opârl` verde pe masa de lâng` el.

Cu un oftat de u[urare, Megan o deschise ca s` fac` un inventar
mental rapid.

– |n cazul c`-]i faci griji, n-am scotocit \n ea.
Ea \nchise po[eta [i ridic` ochii:
– Nu m-am gândit nici o clip` c` ai f`cut-o, spuse ea sincer.
Ce-i drept, n-ar fi avut nici o importan]`. Ea nu l`sa niciodat` \n

urma ei vreun semn despre activitatea ei profesional` secret`.
Sprâncenele lui Swann se ridicar`:
– Este \ncurajant s` aflu c` opinia ta despre mine nu este \n

\ntregime negativ`.... Cafea?
Ea murmur` un vag mul]umesc, ro[ind din nou.
– }i-a[ fi oferit cu pl`cere zah`r [i fri[c`, dar dulapurile mele sunt

goale \n acest moment.
– O beau neagr`.
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– Ah, \n fine, o femeie pe gustul meu.
– |mi imaginez c` exist` multe, replic` ea, cu ochii \ngusta]i.
Hot`rât lucru, lumina zilei \i era favorabil`. Soarele care intra \n

valuri \n buc`t`rie sculpta severitatea frumoaselor lui tr`s`turi,
f`cându-l s` par` mai tân`r.... mai accesibil.

– Reputa]ia mi-o ia \nainte, dac` \n]eleg bine, spuse el f`r` s` se lase
ofensat de sarcasmul ei.

– Discre]ia nu pare s` fie.... punctul t`u forte.
– Probabil c` nu, recunoscu el cu o ridicare din umeri. Dar, pentru

a respecta adev`rul,  trebuie s` admit c` nu inima mea urm`re[te
femeile de obicei. Corpul [i carnetul meu de cecuri, da. Dar inima
mea...

Megan hot`r\ c` era timpul s` schimbe subiectul:
– Poate s` par` ciudat... r`spunse ea dup` o t`cere, dar a[ fi jurat c`

existau mobile, ieri sear`.
– Existau. Furnizorii le-au luat \napoi.
– Vrei s` spui c` ai \nchiriat toate acele mobile pentru o recep]ie?
Aceast` extravagan]` o stupefia aproape la fel de mult ca luxul din

sala de baie. Colin Swann \[i permitea un stil de via]` pe care ea putea
cu greu s` [i-l imagineze... \nc` mai pu]in s` [i-l ofere.

– Numai pentru parter, o inform` el. Este o reducere de impozite
[i mai pu]in scump decât pare... Oricum, trebuia  s` am ceva pe care s`
se a[eze oamenii, nu-i a[a? Aveam inten]ia s` mobilez \nainte de a
s`rb`tori instalarea \ntr-o cas` nou`, dar n-am avut timp s` m` ocup.

– Te ocupi personal de decorare?
El zâmbi.
– Crezi c` singurul lucru pe care un cânt`re] rock [tie s`-l fac`

mobilelor, este s` le strice?
– Nu, bine\n]eles c` nu. M` gândeam doar c`.... ai un decorator.
– Oh, am avut unul, zâmbi el. Waldo Vandergloss. 
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Recomandat de mama mea.
– Nu-l mai ai?
Nu \ntreb` de ce Swann se adresa mamei lui \n materie de

decorare. Alexandra Collins – regina ecranului pe jum`tate retras`,
so]ia adorat` a produc`torului-realizator sir Richard Swann [i gazd`
extraordinar` la Hollywood – era recunoscut`  c` d`dea tonul \n
mod`.

– L-am dat afar` dup` o simpl` privire \n sala de baie \nvecinat` cu
camera mea.

– Oh! Este o \nc`pere, hm, foarte.... impresionant`.
– Pre]ul a fost [i el destul de impresionant. Dar sper s` recuperez

o parte din cheltuieli. Unul din prietenii mei turneaz` un videoclip 
\ntr-un decor de imperiu roman. Vrea s`-i \nchiriez sala de baie pentru
una din secven]e.

Megan nu se putu \mpiedica s` nu zâmbeasc`.
– Da, de fapt, m-a f`cut s` m` gândesc la ultimele zile ale

Pompeiului.
El zâmbi la rândul lui.
– Nu lipse[te decât vulcanul. Probabil c` Waldo l-ar fi instalat dac`

\ntârziam s`-l alung. Cutiile de caviar de o sut` de dolari din frigider au
fost pic`tura  care a umplut paharul. Prima [i ultima dat` când am
mâncat icre negre, aveam opt ani. Luasem o felie de pâine pr`jit` de la
bufet \n timpul unei recep]ii de-a mamei mele. Este lucrul cel mai
\ngrozitor pe care l-am gustat vreodat` [i niciodat` n-am mai vrut s`
repet experien]a.

Ea râse.
– Waldo Vandergloss nu s-a revoltat când l-ai dat afar`?
– Nicidecum. Grija lui principal` este s` n-o ofenseze pe mama, una

din cele mai bune cliente ale lui. De la \nceput, a considerat \n mod
vizibil aceast` treab` cam meschin`. 
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Waldo nu face niciodat` lucruri simple. Este sub demnitatea lui.
– Cel pu]in, datorit` lui, ai telefon \n sala de baie. M-am gândit

\ntotdeauna c` este culmea confortului.
– Oh, trebuie s` fie culmea a ceva... Apropo de telefon, nu exist`

cineva pe care ai vrea s`-l suni?
– S` sun? repet` ea, uluit`.
Trebuia s` ia leg`tura cu tat`l ei, fire[te, dar Swann nu era desigur

la curent cu asta [i nu risca s`-l informeze.
– Da, f`cu el, evident. Exist` cineva care trebuie s` se \ntrebe unde

]i-ai petrecut aceast` noapte...
Ea f`cu ochii mari, \n]elegând brusc ce voia cu adev`rat s` afle. Se

informa chiar pu]in cam târziu.
– Nu crezi c` ai fi putut s`-mi pui aceast` \ntrebare mai devreme?
El ridic` ochii.
– Vrei s` spui....
– Da.
– Probabil, admise el. 
Dar cum n-am f`cut-o, po]i s`-mi spui acum dac` trebuie s` m`

a[tept la un amant sau la un so] furios care s` apar` aici cu un revolver
\n mân` fiindc` ai amestecat alcoolul [i pilulele antialergice ca s`
termini \n patul meu?

|ntrebarea lui \i stârni un frison dezagreabil.
– Nu exist` un so] furios, spuse ea, ascunzând brusca indispozi]ie.
Cineva putea foarte bine s` apar` cu revolverul \n mân` [i s`-l

omoare pe Colin Swann. Tocmai pentru acest motiv se f`cuse apel la
Harper Security.

– {i aman]ii gelo[i? insist` el.
Ea \[i \ntoarse privirea.
– N-ai de ce s`-]i faci griji nici \n aceast` privin]`.
|n ciuda insisten]ei familiei, Megan de-abia ie[ise dup` divor]. 
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|i trebuise mult timp s`-[i revin` dup` descoperirea infidelit`]ilor
lui Doug [i dup` traumatismul separ`rii.

Swann o studie un timp cu o intensitate agasant`.
– |n]eleg. {i cel care te-a adus la recep]ie, ieri sear`?
Megan ezit`. Ajunseser` pe un teren mi[c`tor. Kyle, care-[i f`cuse

preg`tirea la CIA, o \nv`]ase c` improviza]ia era o parte important` a
misiunilor secrete. Dar la acest punct, tot ce putea s` improvizeze
trebuia s` se apropie cât mai mult posibil de adev`r.

– "Cel" care m-a adus aici este impresarul t`u.
"Este deopotriv` cel care, ad`ug` ea pentru sine a af`cut apel la

agen]ia de securitate a tat`lui meu ca s` te protejeze".
– Bernie? exclam` Swann, stupefiat. Bernie McGillis?
– Da.
– Ai venit \ntr-adev`r cu....
Se opri brusc, cu ochii \ngusta]i:
– A[teapt` o secund`. Te nume[ti Megan? Nu Megan.... Howard,

sau ceva \n genul `sta?
– Harper, \l corect` ea, din ce \n ce mai stânjenit`.
– Harper, repet` el. Megan Harper.
{i izbucni \n râs.
– Nu-mi vine s` cred...
– S` crezi ce? se strâmb` ea, suspicioas`.
– Tu e[ti femeia pe care Bernie vrea s` m` fac` s-o angajez drept

guvernanta fiului meu.



Capitolul 2

– Prin urmare, anun]` Bernie McGillis, cinci ore mai târziu,
cl`tinând din cap mul]umit, totul este rezolvat.

|n spatele harababurii extraordinare de pe biroul lui, ochii
impresarului lui Swann treceau de la Megan la fratele ei Kyle, apoi la
tat`l lor Simon. |n vârst` de vreo cincizeci de ani, Bernie era durduliu,
cu o burt` rev`rsat` [i \nceput de calvi]ie. {ifonat p`rea cuvântul cheie
al concep]iei sale asupra modei; dac` se putea admite o concep]ie
despre mod` la un b`rbat afi[ând un papion de fibre sintetice verde ca
l`mâia.

Bernie McGillis nu f`cea prin nimic o foarte bun` impresie, cu
excep]ia ochilor. Ei tr`dau o inteligen]` [i o perspicacitate care cu
siguran]` era preferabil s` nu fie subestimate.

Megan se baza mult pe ceea ce citea \n ochii oamenilor. Experien]a
\i demonstrase c` exist` o mare parte de adev`r \n dictonul care spune
c` ochii sunt ferestrele sufletului. Aflase c` cei cinci ani de c`s`torie
erau iremediabil distru[i privind ochii lui Doug \n noaptea când \l
confruntase cu eviden]a infidelit`]ilor lui. 

El min]ise, \ncercând s` scape cu s`ruturi mai degrab` decât cu
cuvinte, dar privirea \l tr`dase.
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Poate, se gândi ea \ntr-o clip` de clarviziune, ceea ce-l f`cea pe
Colin Swann atât de stânjenitor – \n afara celebrit`]ii sale, a virilit`]ii lui
[i situa]ia \n care se afla – erau ochii lui, care o tulburau. Erau mai mult
oglinzi decât ferestre. |n ciuda expresiei lor, ochii cu sclipiri de argint
r`mâneau o enigm`.

– Noi am \ncheiat o \n]elegere cu concesionarul automobilului
domnului Swann, \i explicase Kyle cu felul lui \ndr`zne] de a ]ine frâiele
care-i era propriu.

Cu doi ani mai mic ca Megan, era pe cât de frumos, pe atât de
tenace. Genul de om pe care b`rba]ii \l admir` [i pentru care femeile
se pr`p`desc. Megan nu ignorase \nceputul unui flirt cu frumoasa
secretar` a lui McGillis.

– Intru \n companie ca [ofer, continu` el. Cu Megan, atuul nostru
din interior, vom putea supraveghea totul din apropierea lui Swann.

– Se pare c` "atuul nostru din interior" nu spune mare lucru.
Vocea aspr` a lui Simon Harper nu se f`cea deseori auzit`, dar ea

era aceea care conta. Tat`l lui Megan era un fel de buldog impozant
care \nfiin]ase Harper Security acum dou`zeci de ani, dup` un accident
\n misiune ca ofi]er de poli]ie la Los Angeles, care \l for]ase s` se
pensioneze. De dou`zeci de ani, st`tea \ntr-un scaun cu rotile. Era un
b`rbat cu o voin]` [i o integritate de fier.

Megan ro[i. F`cuse un raport foarte succint tat`lui [i fratelui ei –
bine, de acord, \n \ntregime n`scocit – despre evenimentele din ajun.
Se a[teptase s`-l aud` pe McGillis anun]ând c` noul lor client nu dorea
acest gen de femeie pentru a avea grij` de fiul lui. Dar nu. Impresarul
primise un telefon de la Swann, spunând c` Megan era exact
guvernanta pe care o c`uta.

Acum, se legase strâns \n minciuna ei. Singura speran]` s` scape de
misiune – deoarece nu dorea s`-l revad` pe Colin Swann, dup` ce se
\ntâmplase, nu-i a[a? – r`mânea copilul. 
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Trebuia s`-i conving` pe cei trei b`rba]i c` va fi detestat` de la prima
privire.

– M` \ntreb dac` nu sunt pu]in.... novice. Cunosc totul despre
protec]ie [i securitate, \n teorie. Dar experien]a mea practic` se
m`rgine[te la misiuni mai pu]in.... misterioase. Totul este atât de
ciudat...

– Da, oft` McGillis. Cel pu]in dac` am [ti cine trimite acele scrisori
de amenin]are. {i pentru ce. N-am nevoie s` v` informez c` celebrit`]ile
ca Swann atrag dezaxa]ii. Poate acest.... corespondent nu este decât un
nebun inofensiv. Sper.

– Nu sunt la fel de optimist ca dumneata, spuse Simon Harper.
Tonul scrisorilor devine din ce \n ce mai sinistru \n ultimele dou` luni,
[i amenin]`rile mai precise. S-ar spune c` persoana care le trimite se
preg`te[te s` ac]ioneze. {i grafologul nostru a detectat semne
importante de perturbare emo]ional`.

– Care sunt reticen]ele tale, Megan? o \ntreb` Kyle. Experien]a ta cu
copiii face din tine candidatul perfect pentru acest rol de guvernant`...

– A[ prefera doar s` existe mai pu]ine secrete \n jurul func]iei mele.
Este deja greu c` nu se [tie unde se situeaz` agresiunea, f`r` s` se mai
ascund` de cel pe care-l protejeaz`...

– |n]eleg c` e[ti jenat`, o \ntrerupse Bernie.
Ea \i capt` privirea [i se \ntreb` deodat` ce-i povestise exact Swann

la telefon.
– {i crede]i-m`, relu` el, ideea de a-l \n[ela nu m` bucur` nici pe

mine. Deoarece \l cunosc [i [tiu ce devine când descoper` c` este
min]it. Ar fi capabil s` m` lin[eze. Dar, la naiba! Noi ac]ion`m spre
binele lui!

– {i.... fiul lui? \ntreb` Megan, hot`rât` s` avanseze proprii ei pioni.
Dac` ]ine la fiul lui atât de mult cum ai spus...

– Este nebun dup` J.P. 
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Dar siguran]a copilului n-a fost \n cauz` pân` \n prezent. De la
plecarea fostei lui guvernante, acum trei luni, el tr`ie[te la bunicii lui.

– Dup` Steve, Alexandra Collins [i sir Richard Swann posed` cel
mai bun sistem de siguran]` din Hollywood, coment` Kyle.

Steve, fratele mai mare al lui Megan [i geniul electronic al agen]iei,
revenise de curând dintr-o lung` misiune \n str`in`tate.

– Da, \ncuviin]` McGillis. Se pare c` au pus s` se monteze aparatur`
de care CIA nu dispune \nc`.... Ascult`, Megan. Crede-m`, am \ncercat
s`-l folosesc pe J.P. pentru a inocula pu]in bun-sim] \n capul lui de
catâr, dar Swann nu vrea s` aud` nimic. Dac` oricare altul din orchestr`
ar primi acest gen de scrisori, el ar fi primul care s` cear` protec]ie
pentru el. Dar atâta timp cât este singurul \n cauz`, nimic de f`cut. {i
nu-mi cere]i s` explic. Asta este situa]ia.

– Presupun c` r`pirea lui când era copil nu este str`in` de reac]ia
sa actual`, interveni Simon Harper.

Un moment, impresarul p`ru surprins apoi cl`tin` din cap:
– Ah, este adev`rat, era]i \n poli]ia din Los Angeles, pe vremea

aceea...
– Dar despre ce vorbi]i? f`cu Megan, uluit`.
– Cu o mam` star de cinema [i un tat` atotputernic \n industria

cinematografic`, pute]i s` v` imagina]i c` Swann a avut o copil`rie
destul de public`. A avut multe amenin]`ri de r`pire [i o tentativ`
aproape reu[it`, când avea nou` sau zece ani. Alexandra devenise
paranoic` [i a angajat o adev`rat` armat` pentru ap`rarea sa. F`r` s`
cunosc detaliile, [tiu c` Swann nu f`cea un pas f`r` escort`, pân` la
terminarea universit`]ii.

Kyle scoase un fluierat.
– Dup` asta, oricine ar avea aversiune fa]` de g`rzile de corp.
Gânditoare, Megan era fire[te de p`rerea lui. Bernie \i fixa rând pe

rând cu ochii lui p`trunz`tori [i se opri din nou asupra ei:
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– Megan, accep]i s`-l \ntâlne[ti pe J.P. mâine dup`-amiaz` acas` la
lady Swann, \n Beverly Hills? Dac` totul se petrece cum prev`d – acest
copil este adorabil, crede]i-m` – vom fi preg`ti]i.

"Preg`ti]i pentru ce? se gândi ea. Asta este problema".
Zece minute mai târziu, cei trei Harper a[teptau liftul la ie[irea din

biroul lui Bernie McGills. Când acesta sosi, Megan se lans` \n ce spera
s` fie o imita]ie conving`toare a cuiva care tocmai \[i amintise ceva
important.

– Oh, am uitat s` \ntreb la ce or` este \ntâlnirea mea la lady Swann!
– |l vei suna pe McGillis de la agen]ie, \i suger` fratele ei urcând [i

ap`sând butonul care men]inea u[ile deschise \nainte de a manevra
scaunul rulant al tat`lui lui \n interior.

– Nu, spuse ea foarte repede. Prefer s` rezolv asta imediat. Inutil s`
m` a[tepta]i. Ma[ina mea este jos.

Avea de discutat câteva am`nunte cu McGillis. |ntre patru ochi.
– Pe curând, atunci, spuse tat`l ei.
Bernie McGillis nu p`ru deloc surprins s-o vad`  reap`rând f`r`

familie.
– M` gândeam c` vei reveni.
– Adev`rat?
R`mase \n picioare \n fa]a biroului aflat \ntr-o dezordine de

nedescris. Cum putea oare g`si ceva \n acest haos de contracte, coperte
de albume, fotografii, ziare vechi [i reviste?

– Da. Rezervele dumitale fa]` de aceast` misiune n-au din
\ntâmplare leg`tur` cu faptul c` Swann a pescuit o pereche de sandale
din piele de [opârl` verde pe fundul piscinei sale?

Ea deveni stacojie.
– San.... sandale? f`cu ea cu toat` demnitatea de care era \n stare.
Insistase ca taxiul s` vin` s-o ia din fa]a u[ii vilei. Fusese destul de

umilitor s` se \ntoarc` acas` \n picioarele goale, \n rochia de cocteil
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care-[i pierduse str`lucirea f`r` s` mai \nfrunte presupunerile jenante
ale impresarului.

– Swann mi-a cerut s` te anun] c` le g`sise, atunci când a sunat.
Un candidat la canonizare n-ar fi avut, \n acest moment, o expresie

mai inocent` decât cea a lui Bernie. Megan [tia destule despre firea
uman` pentru a recunoa[te c` era manevrat` cu mân` de maestru.

– Permite]i-mi s` v` atrag aten]ia, domnule McGillis, c` m-a]i l`sat
\ntr-o situa]ie... stânjenitoare, noaptea trecut`.

Tat`l ei era la fel de abil \n manevrarea celorlal]i [i ea \nv`]ase de
mult c` cea mai bun` ap`rare era atacul.

– Ah?
– Da. M-a]i adus la aceast` recep]ie de mutare \n cas` nou`

pentru.... cum a]i spus? a lua contact cu atmosfera. Apoi, m-a]i
abandonat...

– Abandonat? Hei, o clip`! Te-am c`utat peste tot când am hot`rât
s` plec. Imposibil s` te g`sesc. M-am gândit c` ai \ntâlnit pe cineva pe
care-l cuno[teai.... E[ti o celibatar` minunat`, nu chiar genul care s`
treac` neobservat.

Megan \[i mu[c` buzele. Era oare o aluzie voalat` la faptul c` Swann
o remarcase?

– |n timp ce pretinde]i c` m` c`uta]i, eu eram afar`, lâng` piscin`,
\n care am le[inat dup` ce am b`ut mixtura f`cut` de Boomer, care a
intrat \n reac]ie cu un medicament.

– – Ai le[inat?
– |n piscin`!
Bernie primi vestea cu calm:
– Hm.... Dac` \n]eleg bine, nu ]i-ai pus familia la curent?
Megan se \ncord`, \ncepând s`-[i piard` r`bdarea:
– Din vina dumitale, m-am trezit \n aceast` diminea]` \n patul lui

Colin Swann, care nu avea altul!
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Cum ar fi putut s` povesteasc` asta tat`lui ei sau lui Kyle? McGillis
zâmbi:

– Am v`zut cum te privea Swann, dar nu te nelini[ti pentru o
noapte episodic`. Dac` e[ti guvernanta fiului lui, asta nu se va mai
repeta.

– Dar nu s-a \ntâmplat nimic!
Urm` o t`cere jenant` [i Megan \[i d`du seama c` b`tuse din picior

pentru a-[i sus]ine declara]ia. Se potoli, strângând buzele.
– Nu cred c` sunt calificat` pentru aceast` munc`, \ncheie ea calm

dar ferm.
Bernie oft`.
– Eu cred c` e[ti la fel de bine pentru a veghea asupra lui J.P. cât [i

pentru a-l proteja pe Swann din interior. Tat`l dumitale crede la fel [i
se poate avea \ncredere \n judecata lui \n acest gen de situa]ie. Vei
\ntâlni copilul mâine. Dac` dup` aceea nu vei mai avea rezerve, ne vom
\nclina \n fa]a deciziei [i-i voi spune lui Swann s`-]i trimit` sandalele.

***

P`rin]ii lui Swann locuiau \ntr-o cas` \ncânt`toare \n stil de conac
englezesc. 

Parcul cu peluze impecabile, cu arbu[ti tun[i cu grij`, l-ar fi f`cut s`
moar` de gelozie pe gr`dinarul lui Ludovic al XIV-lea. Era un loc imens
[i armonios, care respira bog`]ia f`r` un dram de ostenta]ie sau de
prost gust.

– Domni[oara Harper?
Majordomul care o primi p`stra o urm` rafinat` de accent britanic.
– Da, confirm` ea, ridicându-[i umerii [i b`rbia.
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Era sigur` c` privirea rapid` care o m`surase din cap pân`-n
picioare evaluase pân` la ultima centim` pre]ul taiorului ei bleumarin
[i al bluzei de bumbac alb. Era de asemenea sigur` c` pre]ul total al
]inutei ei nu atingea onorariile pe care st`pâna casei le l`sa \n fiecare
s`pt`mân` pentru pedichiura ei.

– Pe aici. Doamna contes` v` a[teapt`.
Doamna contes`! Megan uitase c` Alexandra Collins folosea \n

particcular titlul ob]inut de so]ul ei. Doamne! Trebuia oare s` fac`
reveren]` \n timpul prezent`rilor? Sau s` s`rute diamantul [i safirul de
dou`zeci de carate, inelul de logodn` pe care nu-l p`r`sise niciodat`,
cum relatau ziarele?

Urmând de-a lungul casei pa[ii impozan]i ai majordomului, Megan
\n]elegea de ce Waldo Vandergloss nu binevoia s` lucreze \n vila lui
Swann. |[i re]inu un zâmbet, imaginându-[i cum putea s` arate aici,
sala de baie a st`pânilor.

Fu condus` pân` la o teras` care domina piscina. Dou` persoane
erau \n ap`. Un b`ie]el cu p`rul negru care se ]inea de margine
stropind din picioare ca un c`]el; [i un b`rbat cu un corp sculptural [i
cu pielea bronzat`, cu p`rul negru din care [iroia apa, balansând
trambulina cu o mi[care u[oar` a picioarelor. De[i se afla la vreo
cincizeci de metri, Megan \l recunoscu imediat pe Colin Swann [i inima
ei avu o ciudat` palpita]ie când \l v`zu executând f`r` efort un plonjon
perfect.

– Domni[oara Harper, doamn` contes`, anun]` majordomul cu o
mic` \nclinare a capului.

Alexandra Collins – contesa Swann – era a[ezat` la umbra unei
umbrele. Ea se ridic` de pe scaun cu gra]ia unei femei obi[nuite s` se
mi[te \n fa]a camerei.

– Domni[oar` Harper, f`cu ea cu c`ldur`, \ntinzând o mân` frumos
manichiurat`. Ce pl`cere s` v` cunosc!
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Vocea ei era melodioas` [i, \n felul ei, la fel de deosebit` ca cea a
fiului ei.

– Bun` ziua, doamn`, r`spunse Megan.
Strângerea de mân` a Alexandrei Collins contrazicea aparenta ei

indolen]`. Trebuia s` se apropie de [aizeci de ani. Scund`, slab`, cu
tr`s`turi delicate, \[i purta vârsta cu u[urin]`. Bine\n]eles, avea câteva
riduri, pe gât, la comisura buzelor [i la tâmple, [i câteva fire argintii \n
p`rul blond. Dar aura general` era a unei vitalit`]i temperate de
senin`tatea anilor.

– Lua]i loc, v` rog, o invit` ea cu un zâmbet frumos, observând-o
pe Megan cu un interes direct [i natural. B`ie]ii vor ie[i din piscin` \n
câteva minute.

– Mul]umesc.
Luând loc pe scaunul indicat, Megan nu-[i putea \ntoarce privirea

de la "b`ie]i". Swann era acum \n partea mai pu]in adânc`, cu torsul de
idol p`gân ie[ind din ap`, \n timp ce fiul s`u plutea \n jurul lui ca o
plut`. Deodat`, J.P. se opri din b`l`ceal` [i ar`t` cu degetul spre teras`.
Swann se \ntoarse \nainte ca Megan s` aib` timp s`-[i ascund` privirea.
Ochii lor se \ntâlnir` o secund`, anulând distan]a dintre ei.

Tocmai \[i petrecuse dou`zeci [i patru de ore ca s` se conving` c`
puterea de atrac]ie sim]it` \n ajun nu era decât rezultatul unei st`ri
confuze dup` o proast` dispozi]ie. Dar descoperi dintr-o singur`
privire c` aceast` atrac]ie era \nc` la fel de vie [i nu contribuia la pacea
sufletului ei. Swann era poate amenin]at, dar [i ea avea nevoie de
protec]ie.

– .... dimpotriv`, spunea Alexandra Collins. Sper c` \n]elege]i.
Megan \[i reveni:
– Oh, ierta]i-m`, eu.... Spunea]i?
"Frumos \nceput, Megan Louise. Ce s-a \ntâmplat cu mândria ta

profesional`? F` cel pu]in un mic efort pentru a-]i p`stra acoperirea! O
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guvernant` o asculta pe mama angajatorului poten]ial de la prima
\ntrevedere".

Uimitor, actri]a nu p`ru ofensat`. Ochii s`i alba[tri trecur` scurt
spre piscin` \nainte de a reveni la fa]a \mbujorat` a lui Megan:

– Peisajul poate fi destul de distractiv, observ` ea. Spuneam c` am
sentimente amestecate privind angajamentul dumneavoastr`. Nepotul
meu tr`ie[te aici de la plecarea ultimei lui guvernante, doamna Lynton.
|n]eleg c` fiul meu Colin, vrea s-o \nlocuiasc`, dar o dat` ce... |n fine,
sunt o bunic` ramolit`, [i J.P. \mi va lipsi teribil. |n mod special \n
aceste luni, când so]ul meu este \ntr-un turneu prin Europa.

– Da, \n]eleg, spuse Megan.
Inelul cu diamant [i safir arunc` mii de sclipiri \n timp ce, cu o

mi[care elegant`, mâna \ndep`rta un fir de praf imperceptibil de pe
pantalonul alb.

– Dar a]i fost recomandat` c`lduros de Bernie McGillis [i Colin
pare.... foarte impresionat de dumneavoastr`. Fire[te, trebuie s` admit
c` sunte]i mai tân`r` [i mult mai.... seduc`toare decât precedenta. M`
a[teptam la...

– O blond` timid` [i \nalt`, \ncheie vocea u[or de recunoscut a lui
Colin Swann, dat fiind c` este a[a cum ]i-am descris-o. Tu sperai o Mary
Poppins.

Megan se \ntoarse, ro[ind din nou. Swann ap`ruse \n capul sc`rilor
de piatr` care urcau de la piscin`. P`rul des [i negru aruncat spre spate
dezv`luia fruntea lui lat`. |n zâmbetul lui provocator, din]ii aveau mai
mult` str`lucire decât prosopul alb aruncat neglijent \n jurul gâtului.
Nu purta decât un foarte mic slip negru strâns pe [oldurile lui \nguste.

– Colin, scumpule, mi-ar pl`cea s` \ncetezi s` sose[ti mereu prin
surprindere, se plânse mama sa pe un ton plin de noble]e. Sunt tentat`
s`-]i leg la glezn` un clopo]el. {i pentru a reveni la subiectul nostru, 
n-ai nici o idee ce "speram" eu... 
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Nu-i voi repro[a desigur domni[oarei Harper tinere]ea [i
frumuse]ea ei. Dimpotriv`.

|[i sublinie declara]ia  cu o privire zâmbitoare pentru Megan. Un
zâmbet care con]inea o bun` doz` de complicitate feminin`. Dar de ce?
Numai dac`.... Dumnezeule mare! Era oare la curent cu complotul lui
Bernie McGillis pentru protec]ia fiului ei?

– Trebuie [tiut c` dezacordul este una dintre stratagemele favorite
ale mamei, Megan, spuse Swann apropiindu-se de ea cu suple]ea
armonioas` care-l caracteriza.

Depuse un s`rut pe obrazul Alexandrei \nainte de a se l`sa
confortabil pe scaunul de lâng` Megan.

– Cred c` domni[oara Harper ar trebui s` \nve]e câteva din
stratagemele tale preferate.

|n pofida glumelor, afec]iunea dintre ei era aproape palpabil`.
– Oh, a prezentat deja una sau dou` dintre ele. Nu-i a[a, Megan?
Lic`rirea pozna[` din ochii s`i irezistibili era suficient` s` \nl`ture

cele mai bune inten]ii. Dac` Swann nu binevoia s-o trateze ca pe o
guvernant` acceptabil`, Megan n-avea nici un motiv s` ac]ioneze ca
atare:

– Prezentate este cuvântul corect, domnule Swann, r`spunse ea cu
un sarcasm mieros.

Alexandra \[i drese delicat vocea, cu ochii alba[tri trecând de la unul
la altul, ca [i cum urm`rea un pasionant meci de tenis:

– Bernie ne-a spus c` ave]i o licen]` \n pishologie infantil`,
domni[oar` Harper?

– Hm.... dezvoltarea [i comportamentul copilului, rectific` ea,
bucuroas` c` poate fi onest` \n câteva privin]e. {i asta presupune studii
de psihologie.

– {i a]i lucrat \ntr-o cre[` \nainte de a deveni guvernant`?
– Da.
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Lucrase \n cadrul anchetei practice inclus` \n programa
universitar`, apoi r`m`sese acolo. Din p`cate, cre[a se \nchisese dup`
câ]iva ani [i, f`r` slujb`, Megan acceptase o misiune temporar` \n
agen]ia familial` pentru a proteja un copil al unui mare industria[
amenin]at cu r`pirea. Un lucru antrenând altul, r`m`sese la Harper
Security. |ntre timp, \l \ntâlnise [i se c`s`torise cu Doug Carlyle, un
avocat care apelase la serviciile agen]iei pentru unul din clien]ii s`i.

– Cum te-ai hot`rât s` devii guvernant`? \ntreb` Swann. Nu este o
meserie obi[nuit`.

– Ador copiii. Am dorit \ntotdeauna s` lucrez cu ei. Cre[a m` l`sa
cu un sentiment de frustrare: erau prea numero[i nu te puteai ocupa
de fiecare pe un plan personal. Devenind guvernant`, am rela]ia
direct` care-mi lipsea.

Bernie McGillis o asigurase c` Swann va accepta referin]ele ei pe
cuvânt, dar nu-[i putea permite un pas gre[it. Chiar dac` se hot`ra s`
se retrag` din afacere, nu voia ca Swann s` aib` cea mai mic` b`nuial`
despre ce punea la cale impresarul lui.

– Am divor]at \n urm` cu aproape un an, continu` ea, emo]ionat`
de murmurul de simpatie al Alexandrei Collins. Apoi m-am ocupat de
câ]iva copii.

Era adev`rat. Supraveghease nu doar o dat` pe cei trei fii ai fratelui
ei Steve.

– Dar acum, a[ vrea ceva mai stabil.
– Stabilitatea este tocmai ceea ce vreau pentru J.P. spuse Swann.

Eu...
– Vorbind de J.P., \l \ntrerupse Alexandra, privind mica siluet` care

urca scara dinspre piscin`. Dragule, \l chem` ea, vino s` te prezent`m
domni[oarei Harper.

Megan se \ntoarse. Dup` informa]iile date de McGillis, Jordan Peter
Swann, \n momentul de fa]` [iroind de ap`, avea [ase ani. De talie [i
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greutate medie, arbora un genunchi zdrelit [i un plasture pe um`rul
drept. P`rul lui negru era la fel ca al tat`lui s`u, dar n-avea tr`s`turi
asem`n`toare. Colin Swann era un tip periculos de fermec`tor: J.P. era
un \ngera[ pozna[.

El \naint` pe teras` [tergându-[i cu grij` mâna dreapt` pe un
prosop \nf`[urat \n jurul gâtului \ntr-o tentativ` evident` de a-l imita pe
tat`l lui. Apoi \i \ntinse aceast` mân`. Nu-i lipsea \ndr`zneala.

– Salut, domni[oar` Harper.
– Salut, J.P., r`spunse ea strângând mâna mic`.
El o examin` cu ochii lui str`lucitori, cu un viu interes.
– Dumneavoastr` sunte]i doamna care a c`zut \n piscina tatei?
– Eu...
Megan arunc` spre Swann o privire ascu]it` pe care el o sus]inu cu

un zâmbet u[or \n col]ul buzelor senzuale.
– Da, confirm` ea remarcând sprânceana delicat arcuit` a

Alexandrei.
Copilul p`ru \ncântat:
– V-a]i pierdut sandalele, nu-i a[a? Dar nu v` nelini[ti]i, tata vi le-a

adus. Numai c` nu sunt \n stare bun`... |l cunoa[te]i pe Boomer?
Bateristul tatei?

Ea schimb` din nou o privire cu Swann; zâmbetul lui se l`rgise.
– Da, f`cu ea, prudent`. |l cunosc pe Boomer.
– Ei bine, a c`zut [i el o dat` \n piscin`. L-am ajutat \mpingându-l.

A fost formidabil. A f`cut un mare buf. Ca un val seismic! \ncheie el cu
exuberan]`, ilustrând cu un gest din amândou` bra]ele.

– J.P., interveni Swann cu un amestec p`rintesc de amuzament [i
iritare. Domni[oara Harper n-a acceptat \nc` s` se ocupe de tine. Nu
cred c` ar trebui s`-i poveste[ti imediat c` \mpingi oamenii \n piscin`.

– Dar [i tu \i \mpingeai! protest` b`ie]elul privind drept \n ochii
tat`lui lui.
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– J.P....
– Hm!...
Copilul \ntoarse ochii lui mari alba[tri-cenu[ii spre Megan, c`reia \i

era greu s`-[i p`streze seriozitatea:
– Nu tata v-a \mpins \n piscin`, nu-i a[a?
– J.P.!
– Da, tat`?
– |]i aminte[ti discu]ia pe care am avut-o \n leg`tur` cu \ntreb`rile

indiscrete?
Copilul reflect`, frecându-[i nasul:
– Când ai spus c` o s` r`spunzi la toate \ntreb`rile, dar c` trebuie

s` a[tept "momentul potrivit" s` le pun?
– Exact, prietene.
– Dar domni[oara Harper nu se sup`r`. Nu este ca cealalt`

doamn`.... Nu v-a]i sup`rat, nu-i a[a, domni[oar` Harper? Prive[te tat`,
ea râde!

Era adev`rat. Ea renun]ase s` \ncerce s`-[i p`streze seriozitatea. |n
ciuda tuturor altor implica]ii ale acestui interviu, era prea uman` ca s`
nu se delecteze s`-l vad` pe Colin Swann, star interna]ional de rock,
pus pe banca acuza]iilor de fiul s`u de [ase ani.

Alexandra Collin sim]ea \n mod vizibil aceea[i pl`cere a situa]iei,
deoarece \ntreb`:

– De care "cealalt` doamn`" vorbe[ti, J.P."?
– De doamna care a ie[it din camera tatei la Mallory, r`spunse

copilul cu o ridicare indiferent` din umeri, \nainte de a-i explica lui
Megan. Mallory este o prieten` a tatei. Noi am \nchiriat casa ei, pentru
scurt timp. |nainte, era Molly!

– Cânt`rea]a-vedet` a grupului "|ngerii dec`zu]i?"
Megan \[i aminti o fotografie unde Swann cânta cu o tân`r` femeie

extraordinar de senzual`, \ntr-un halo de p`r negru.
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– Da. Dar s-a oprit ca s` se c`s`toreasc`. Atunci, Boomer, Coney [i
Rick au format cu tata grupul "Diavolii". |nainte, to]i erau \n "|ngerii
dec`zu]i", cu Molly V.... Dumneavoastr` v` place rockul? o \ntreb` el [i
micile lui sprâncene se \ncruntar` brusc.

Megan \ncuviin]`. Ea nu era preg`tit` s` admit` \n fa]a lui Swann,
dar era o fanatic` necondi]ionat` a grupului "Diavolii".

– Oah! Doamna Lynton, care s-a ocupat de mine \nainte, \[i punea
vat` \n urechi atunci când tata repeta. Ea spunea c` muzica lui era ca....
o ofens` la atletic.

Swann interveni:
– Cred c` vrei s` spui o ofens` la estetic, Jip.
– Oh da, asta trebuie s` fie. Doamna Lynton era ciudat` cu tata.

Poate pentru c` era b`trân`. Ca atunci când doamna a ie[it din camera
tatei [i....

– Acum este vorba de o doamn` pe care doamna Lynton a v`zut-o
ie[ind din camera tat`lui t`u? \l \ntreb` suav Alexandra Collins. |ncep
s` \n]eleg de ce a hot`rât s` plece, Colin, ad`ug` ea pentru fiul ei.

– Mam`...
– Las`, tat`, \i explic eu, spuse J.P. cu o siguran]` inocent`. Doamna

Lynton n-a v`zut doamna... bunic` Sandra. Era \nc` devreme. Ea sfor`ia
\nc`, [i p`rul ei era \n bigudiuri roz. Eu i-am spus, când s-a trezit.

Râsul lui se \ncheie cu mici chicote de satisfac]ie.
– Ea s-a \nro[it, tat`. Ca domni[oara Harper, declar` el cu o

sinceritate dezarmant`.
Centrul conversa]iei se \ntoarse spre Megan care, cum era de

a[teptat, redeveni stacojie.
– Mul]umesc, J.P., dac` este un compliment, reu[i ea s` articuleze.
– Tatei \i plac femeile frumoase. Uneori chiar el...
– Pune frâu limbii, \l \ntrerupse calm Swann.
Era vocea autorit`]ii. 
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Copilul se supuse f`r` s` protesteze, ceea ce spunea mult despre
rela]iile lui Swann cu fiul s`u.

– De acord. Iart`-m`, tat`, iart`-m`, domni[oar` Harper. Iart`-m`,
bunic` Sandra, ad`ug` el pentru a \mp`ca pe toat` lumea.

Bunica lui f`cu un semn din mân`, \ncercând s` transforme râsul
\ntr-o u[oar` tuse conving`toare.

– Nu face nimic, J.P., spuse Megan.
Nu se sim]ea foarte indulgent` fa]` de Swann \n acest moment, dar

nu exista nici un motiv s`-[i \ntoarc` iritarea asupra copilului. Ochii
mari alba[tri-cenu[ii se ridicar` spre ea, plini de speran]`.

– V` plac animalele? o \ntreb` el cu acea capacitate de a schimba
brusc subiectul, tipic` pentru vârsta lui.

– Da, zâmbi ea. |mi plac animalele. Am avut multe când eram mic`.
|n mod retrospectiv, se \ntreb` dac` voia toate aceste animale din

cauza instinctului protector atât de puternic la ea. Celelalte feti]e se
mul]umeau cu p`pu[i; ea dorea \ntotdeauna fiin]e vii, pentru a le alinta
[i a se ocupa de ele.

– Adev`rat? Ce fel de animale? f`cu J.P., cu o expresie uimit`.
– Ei bine... Aveam un acvariu mare plin de pe[ti. Un iepure de cas`

care se numea Bugs. {i o pisic`, pe care o botezasem Tracas, deoarece
este exact ce m` atr`gea când omora un [oarece s`-l aduc` mamei
mele.

– Oh, la, la!
Megan râse.
– Aveam de asemenea o pereche de hamsteri, [i fratele meu avea

[opârle, [erpi [i o maimu]`...
– O maimu]`? O maimu]` adev`rat`?
– N-am avut-o decât pu]in timp. Tat`l meu a hot`rât c` o maimu]`

avea nevoie de mai mult spa]iu [i am oferit-o unui profesor la care [i-a
g`sit un c`min bun.
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– Oh, ce mult mi-ar pl`cea s` am o maimu]`, chiar numai cinci
minute!

– Tu n-ai animale? \l \ntreb` Megan, emo]ionat` de entuziasmul lui.
– |l am pe Godzilla, [oarele meu s`ritor. El vine din Mongolia.
– Din Mongolia?
– |n fine...
Dup` un zâmbet \ncrez`tor al lui Megan, el arunc` o privire c`tre

tat`l lui [i relu`:
– Nu chiar din Mongolia. Dar, cu mult timp, cu foarte mult timp \n

urm`, acolo s-au n`scut [oarecii s`ritori. Tata mi-a citit o carte despre
ei. Eu cred c` voi deveni veterinar. De aceea, tata spune c` trebuie s`
\ncep s` \nv`] lucrurile imediat.

– Asta mi se pare o idee foarte bun`, spuse Megan.
|ntâlni o clip` privirea lui Swann. Curentul dintre ei era cald, de o

complicitate nea[teptat`, de profund` \n]elegere.
– Oricum, continu` J.P. solicitând din nou aten]ie, Godzilla este

singurul meu animal. Dar acum c` avem casa noastr`, tata a spus c`
poate voi putea s` am un c`]elu[...

F`cu brusc ochii mari, sub o inspira]ie brusc`:
– Deoarece cunoa[te]i atâtea lucruri despre animale, a]i putea s`

m` ajuta]i s`-l aleg!.... |n fine... se corect` el, dac` v` decide]i s` deveni]i
guvernanta mea, bine\n]eles. Crede]i c` ve]i putea? Ar fi amuzant,
domni[oar` Harper, v` asigur. Voi fi dr`gu] [i ascult`tor.... \n
majoritatea timpului, rectific` el cu o onestitate scrupuloas`.

El arunc` o nou` privire spre tat`l s`u:
– {i tata v` promite [i el s` fie dr`gu], dac` accepta]i s` veni]i s`

tr`i]i cu noi.
Urm` o pauz`. O pauz` dens`.
Alexandra, care p`strase t`cerea \n timpul discu]iei despre animale,

se hot`r\ s`-i pun` cap`t.

38 BARBARA DOOLEY



SECRETUL LUI MEGAN 39

– J.P. drag, f`cu ea pe un ton vesel, dac` te-ai duce la buc`t`rie s`
ceri unul din delicioasele saleuri ale Mariei?

– Dar n-am poft`...
– Ai avut ocazia s` participi la \ntrevedere, i-o t`ie ferm bunica lui.

Acum, domni[oara Harper [i tat`l t`u au de discutat lucruri serioase.
J.P. \[i frec` nasul.
– De acord, se strâmb` el cu un fel de zâmbet dezolat pentru

Megan. Pe curând, domni[oar` Harper.
Rostise ultimele cuvinte cu mult` aten]ie [i alerg` spre cas` f`r` a

a[tepta r`spuns.
Urm` o alt` pauz`. Mai \ncordat`, dac` era posibil, decât cea care o

precedase.
– L-ai cucerit pe fiul meu, remarc` Swann.
Vocea lui p`rea c` se \nf`[oar` asemenea cârceilor unei vi]e-de-vie

\n jurul fiec`rui nerv al lui Megan. Mai degrab` ca ni[te cârlion]i
mângâietori.

– Este un b`ie]el minunat, spuse ea.
|ntâlni ochii argintii cu tot calmul de care era \n stare. Era evident

c` Swann \i va propune postul. {i era tot atât de evident c` ea \l va
accepta.

La ce nu se a[tepta, fu modul \n care i-l propuse:
– A[adar, domni[oar` Harper, f`cu el, cu vocea u[or t`r`g`nat`,

dac` promit s` fiu cuminte, vei accepta s` vii s` tr`ie[ti cu noi?



Capitolul 3

Cincisprezece zile mai târziu, Megan, \n camera de zi a vilei,
strângea metodic toate [uruburile mecanismului de \nchidere a 
u[ilor-fereastr`. |n spatele ei, camera era complet [i confortabil
mobilat`. |n patru zile care urmaser` de la recep]ia mut`rii \n cas`
nou`, Swann aranjase totul pentru a face decorarea complet`. Când
Megan se mirase c` reu[ise totul \n atât de pu]in timp, el ridicase din
umeri, spunând c` fusese ajutat de Patti Guarino. Patti era so]ia lui
Coney, pianistul forma]iei "Diavolii". F`cuse de asemenea o mic`
remarc` ironic` despre "pl`te[te pe loc [i ia".

Ce p`cat c` nu investise pu]in mai mult pentru \nchiz`tori,
murmur` ea pentru sine. Oh, erau acceptabile, la fel de eficace ca toate
celelalte ale casei. Dar cu siguran]`, nu puteau rezista la orice
\ncercare. Orice ho], destul de \ndemânatic [i hot`rât, putea s`-i dea de
cap \n câteva minute.

Se strâmb` la convingerea nepl`cut` c` orice persoan` foarte abil`
[i nes`buit de decis`, putea s` se infiltreze trecând prin ferestrele duble
\n câteva secunde.

Nes`buit. Un nebun. Swann primise o alt` scrisoare de amenin]are
\n ajun [i Bernie informase imediat agen]ia Harper Security.
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Secretariatul impresarului examina sistematic toat` coresponden]a
cânt`re]ilor. Ultima scrisoare expediat` din Chicago, era ca [i celelalte
scris` \n grab` cu creionul pe o hârtie de calitate mediocr`. Mesajul
purta de data asta o precizare: "M` apropii de tine. {tiu ce ai f`cut. Vei
pl`ti Swann. N-ai iubit-o niciodat`".

Precizare zadarnic`: nici un indiciu nu permitea identificarea femeii
despre care era vorba. Dup` câte se [tia despre via]a privat` a lui
Swann, lista trebuia s` fie nesfâr[it`.

Megan tremur` pu]in strângând \nc` pu]in [urubul. Verificase
discret sistemul de alarm`, foarte sigur, dar departe de a fi sofisticat.
Nici camere de supraveghere, nici fascicule electronice, nici detectoare
de c`ldur`, toate acele echipamente complexe \n care fratele ei Steve
se specializase.

|[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` spre ocean. Singura persoan` la vedere
era un colos greoi \ntr-un trening de nedescris. El mergea cu pa[i
repezi de-a lungul plajei. Nu i se p`ru necunoscut [i \[i miji ochii contra
luminii puternice a soarelui reverberând pe ap`, \ncercând s`-[i
aminteasc` unde \l v`zuse deja.

Era ceva... nepotrivit \n acea specie de lupt`tor ne\ndemânatic.
Poate modul \n care se oprea s`-[i fac` exerci]iile: un buldozer vrând
s` danseze \n "Lacul lebedelor". Era atât de diferit de atle]ii care
frecventau plaja, \ncât nu p`rea la locul lui...

"Haide, Megan Louise, nu-]i l`sa imagina]ia s-o ia razna. Aceast`
parte din Malibu are patrula ei de paz` privat`. Nimeni nu este admis
s`-[i fac` alergarea dac` nu locuie[te \n zon`. R`mâi vigilent`, dar nu
exagera. Aminte[te-]i ce ]i-a spus tat`l t`u: exist` o diferen]` \ntre a lua
precau]iuni [i a deveni paranoic.

|n plus, ea nu era singur` \n opera]iune. Harper Security avea acum
mai mul]i agen]i infiltra]i \n anturajul lui Swann. Kyle \[i luase noua lui
func]ie de [ofer; doi electricieni lucrau cu schimbul \n studioul unde
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"Diavolii" preg`teau urm`torul lor disc; [i \ntr-o zi, Eddie Ramirez,
unul din cei mai tineri [i mai recen]i angaja]i ai agen]iei Harper,
transferat \n serviciul de cur`]area piscinelor, sosise \n timp ce Megan
se odihnea \n costumul de baie, cu J.P. pe iarb`. Dup` ce-[i terminase
lucrul, Eddie trecuse pe lâng` ea, murmurând ceva de genul: "Bun`
slujb`, când o g`se[ti".

Bun` slujb`! Ce iluzie. Pericol poten]ial peste tot [i contact
permanent cu un b`rbat care o deruta peste m`sur`.... Obligat` s`-[i
repete de mii de ori pe zi: "E[ti o profesionist`; Colin Swann este
clientul t`u, chiar dac` el n-o [tie; [i profesionistele nu se compromit
cu clien....."

– Megan?
Tres`ri [i sc`p` [urubelni]a din mân`. Se r`suci pentru a face fa]`

b`rbatului care-i ocupa toate visele [i toate gândurile de dou`
s`pt`mâni. Swann se aplec` pentru a ridica unealta. Era \mbr`cat ca de
obicei \n negru, cu un tricou ce p`rea f`cut pe m`sura mu[chilor
pieptului s`u.

– Faci exerci]ii pentru spargeri? glumi el \ntinzându-i unealta.
Ea se \nro[i.
– Bine\n]eles c` nu! Am observat c` un [urub avea un joc [i l-am

strâns. Nu este nevoie de mari studii pentru asta...
"Calmeaz`-te, Megan Louise. Vrei s`-l faci b`nuitor?" Se temper`,

dar nu se putu \mpiedica s` ironizeze:
– Mama dumitale avea dreptate. Ar trebui s`-]i pui un clopo]el.
V`zu imediat un zâmbet ap`rând pe buzele lui:
– Dac`-mi amintesc bine ce spun fabulele, este un pericol sigur s`

legi clopo]ei pisicii.
– Numai când e[ti [oarece, obiect` ea.
Nu era o conversa]ie normal` \ntre un tat` [i o guvernant`. Dar nici

ea nu era de fapt o guvernant` normal`. {i Colin Swann nu era cu
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siguran]` un tat` obi[nuit. Temperamentele lor – pentru a nu spune
nimic despre circumstan]ele primei lor \ntâlniri – f`ceau imposibil` o
dezvoltare fireasc` a rela]iei lor.

– {tii multe lucruri, f`cu el, privirea lui \nv`luind-o ca un nor,
inclusiv ce \nc` n-am descoperit. Dar cu siguran]`, nu un [oarece.

Ea se redres`, adoptând cu u[urin]`, f`r` s`-[i dea seama, postura
de ap`rare \nv`]at` \n artele mar]iale.

– Nici tu nu e[ti un pisoi de apartament.
– Nu? M` vezi cumva f`cut ghem [i torcând pe genunchii t`i?
Atât ]inuse postura defensiv`! Ea tocmai solicitase atacul.
– De fapt, mi te imaginez mai mult ca o felin` pr`d`toare decât una

care toarce.
El râse, cald [i catifelat.
– {i eu care speram c` vei \ncepe s` vezi ce sunt realmente. Un

simplu b`rbat domesticit.
Ea  scutur` din cap. Oh, \ncepea s` vad` b`rbatul, f`r` nici o

\ndoial`. |[i f`cuse o frumoas` p`rere despre virilitatea lui evident` [i
seduc`toare \n clipa când se trezise lâng`  dup` o noapte despre care
\nc` nu-[i amintea nimic. Dar \n privin]a adjectivelor pe care le
enun]ase...

Trebuia totu[i s` admit` c` el era mai util \n cas` decât ar fi crezut.
Se a[teptase s` \mpart` acoperi[ul cu un animal frumos destul de
\ncurc`-lume, \nclinat spre pl`ceri. Nu \nceta s-o uimeasc`.

Da, stilul de via]` al lui Colin Swann era luxos. |n afar` de
\ntreprinderea care se ocupa de piscin`, angajase un gr`dinar dou` zile
pe s`pt`mân` [i o menajer` cu jum`tate de norm`. El putea s` ofere
un trai bun [i o f`cea. Dar, pe de alt` parte, \[i f`cea patul \n fiecare
diminea]` [i pretindea [i fiului s`u s` fac` la fel. |n plus, era singurul
b`rbat pe care Megan \l cunoscuse – inclusiv tat`l ei, cei doi fra]i [i
fostul ei so] – pentru care no]iunea de sp`lat rufe nu se limita la
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\ngr`m`direa lenjeriei \n ma[ina de sp`lat [i \ntoarcerea unui buton,
sperând c` va ie[i bine. {i pentru a \ncorona totul, era un adev`rat
maestru buc`tar.

– Poate c` g`te[ti mai bine decât mine, admise ea, dar asta nu te
face mai domesticit.

El ridic` ironic o sprâncean`.
– Poate c` g`tesc mai bine? {i asta vine de la o femeie a c`rei

concep]ie despre friptura la gr`tar este de a transforma o bucat` de
carne \n talp` de piele?

– Pentru c`-]i place carnea \n sânge, nu trebuie s` critici felul meu
de a g`ti, se ap`r` ea. De altfel, J.P. este foarte mul]umit.

– Pentru J.P., crema de arahide cu ketchup este culmea
gastronomiei. {i cu greu poate fi ales drept judec`tor impar]ial. S-ar
arunca asupra verzei de Bruxelles dac` i-ai preg`ti a[a ceva. |n ceea 
ce-l prive[te, nu po]i face nimic pe dos.

Megan zâmbi:
– Era mai pu]in fericit când i-am cerut s` nu transforme sala de baie

\n câmp de lupt`.
– Dar te-ai ]inut bine [i n-ai strigat când l-a l`sat pe Godzilla s`

aterizeze pe tine pe nea[teptate \n cealalt` diminea]`.
Zâmbetul ei se transform` \n râs.
– Nu l-a l`sat dinadins s` cad`. |ncerca s`-l ]in` \n echilibru pe capul

lui. {i dac` te gânde[ti c` am crescut cu doi fra]i care se amuzau s`-mi
pun` [erpi pe spate, te asigur c` un mic [oricel adorabil c`zând din cer
nu este nimic.

Expresia lui Swann deveni gânditoare.
– Cred c` este prima dat` când vorbe[ti despre familie, de când e[ti

aici.
Megan se \ncord`. Pentru a mia oar`, se puse \n gard` \mpotriva

pericolului de a l`sa s`-i scad` vigilen]a. Cu cât \i spunea lui Swann mai
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pu]ine despre ea \ns`[i, cu atât va avea de inventat mai pu]ine minciuni
– [i s` le ]in` minte.

– Nu este nimic altceva de spus, r`spunse ea cu o fals` indiferen]`.
Doi fra]i. O mam`. Un tat`. O copil`rie fericit`. Nimic foarte captivant
sau excep]ional.

– Mmm....
Sim]i c` r`spunsul ei evaziv \l irita... [i-i stârnea interesul. Dar el nu

insist`. Instinctul \i spunea c` nu peste mult timp o va face.
– |n fine, oricum, l-ai cucerit definitiv pe J.P., spuse el, ridicând

mâna s` se joace cu una din buclele ei ro[cate. A[a fiu, a[a tat`...
Ochii lui cu sclipiri argintii coborâr` \ncet, deliberat, asupra buzelor

ei \ntredeschise. Respira]ia lui Megan i se opri \n gât, iar pulsul i se
acceler` \ntr-un ritm neregulat.

Ochii argintii se \ntoarser` spre ochii ei.
– Swann.... Swann, asta... nu este o idee bun`.
– Cred c` exist` câteva argumente \n favoarea sa.
– Concentreaz`-te asupra argumentelor contra, \l sf`tui ea, f`când

un efort pentru a urma ea \ns`[i sfatul. Lucrez pentru tine, Swann. 
M-ai angajat pentru a avea grij` de J.P. Eu nu... sunt aici pentru altceva.

Ea f`cu o grimas` la aceast` ezitare. Mary Poppins n-ar fi tratat \n
acest mod un \nceput de flirt. Nici doamna Lynton, probabil.

Aceast` misiune \i ar`ta ce profesionist` proast` era. Cu cât
sentimentele ei erau angajate mai mult – [i ei \ncepeau s` se angajeze
foarte serios – cu atât mai mult resim]ea vinov`]ia minciunii ei. Avea
momente când, prins` \ntre atrac]ia pentru Swann [i afec]iunea pentru
fiul lui, aproape uita de ce se g`sea \n aceast` cas`. Apoi, realitatea
revenea [i se sim]ea din ce \n ce mai ru[inat`.

Emo]ii diverse traversau profunzimile schimb`toare ale ochilor lui
Swann:

– Eu m` gândeam la motivul pentru care te-am angajat, Megan. 
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Tu nu e[ti genul de femeie pe care un b`rbat \ncearc` s-o cumpere.
Ea \[i plec` ochii. Existau inflexiuni ciudate \n modul de a spune

asta, ca [i cum avusese prea adesea de-a face cu femei de cump`rat.
– Tat`?
Vocea lui J.P. se auzi de la etaj, urmat` de un tropot de pa[i pe

scar`. Pe cât de lini[tit era tat`l, pe atât fiul avea o \nclina]ie pentru
intr`ri [i ie[iri cât mai zgomotoase.

– Salvat` de zgomotul unor picioru[e, ironiz` Swann, f`când un
pas \napoi.

Megan râse, oscilând \ntre u[urare [i regret. |[i aranj` ma[inal p`rul
cu o mân` [i-[i verific` gulerul bluzei.

– Cucu, Megan! lans` copilul s`rind cu vârful picioarelor
\mpreunate ultima treapt`.

Ceremoniosul "domni[oar` Harper" fusese abandonat prin
consim]`mânt reciproc.

– Bun`, J.P.
El purta blugi decolora]i [i un tricou "R`zboiul stelelor" vârât pe

jum`tate sub curea. P`rul lui negru era ciufulit.
– Ai \ntrebat-o, tat`? se interes` el, apropiindu-se.
– N-am avut \nc` timp, prietene.
– Atunci, o vei \ntreba acum?
– Cred c` a[ face bine... Am crezut c` \n]eleg, relu` el \ntorcându-se

spre Megan, c` ve]i merge amândoi la Parcul Griffith, ast`zi?
Era un parc de atrac]ii celebru la baza colinelor din Santa Monica.

|ntinzându-se pe dou` sute de hectare, era de asemenea al doilea din
cele mai mari parcuri din lume apar]inând unui ora[.

Megan \ncuviin]`, \ntrebându-se dac` va avea vreo obiec]ie.
– Aveam inten]ia s` merg la zoo...
– }i-am spus, tat`! Vom vedea puii animalelor [i tot...
– Asta nu te sup`r`? \ntreb` ea, ezitând.
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El zâmbi, deodat` foarte copil`resc:
– Dac` m` deranjeaz`? Vreau s` vin cu voi!
Patru zile mai târziu, J.P. vorbea \nc` despre vizita la zoo. |n afar`

de o criz` mic` de ficat provocat` de tot ce \nghi]ise la diferite standuri,
tr`ise momente \ncânt`toare. F`cea deja presiuni pentru a se \ntoarce
acolo [i lansa aluzii despre cât de amuzant ar fi s` aib` o mors` \n
piscin`.

– Dar era o minciun`, nu-i a[a? o \ntreb` el pe Megan urm`rind
argumentul cu zelul unui judec`tor de tribunal, \n timp ce Megan \l
ajuta s`-[i \mbrace pijamaua verde ca menta.

|n timp ce tot restul casei era \n tonuri rafinate, camera lui J.P. era
o ambunden]` de culori primare.

– Când tata i-a spus doamnei de la zoo c` este instalator, era o
minciun`.

– Nu era adev`rul, admise Megan. Dar dac` spunea adev`rul,
doamna nu ne-ar fi l`sat \n pace.

– A fost nostim când a spus c` nu poate s` fie un cânt`re] pentru
c` este aton, nu?

– Afon, \l corect` ea.
– {i tu min]i, Megan?
El o privi cu ochii lui mari inocen]i.
– Din când \n când, admise ea evaziv, cu inima strâns`. Te-ai sp`lat

pe din]i?
– Da.
El contraatac` schimbarea subiectului cu unul n`scocit de el:
– Crezi c` voi deveni gras?
– Gras? râse Swann, care intra cu o chitar`.
Aici, pove[tile de adormit erau \nlocuite cu cântece.
– Da, ca domnul de lâng` cu[ca ur[ilor.
– Ce domn? \ntreb` Megan.

SECRETUL LUI MEGAN 47



Era prima dat` când J.P. men]iona asta [i, \ntr-un mod complet
ira]ional, se gândi la b`rbatul de pe plaj`. El alergase din nou \n aceast`
diminea]`, trecând \ncoace [i \ncolo.

– Cel care nu \nceta s` ne priveasc`. Am crezut c` va veni s` ne
plictiseasc`. Dar nu, el o privea mai ales pe Megan.

Megan \[i mu[c` buzele, nepl`cut con[tient` c` nu observase nimic.
Nu mai era oare la \n`l]imea sarcinii sale? Tot ce v`zuse la zoo era J.P.
[i.... Colin Swann. Ce gard` de corp secret` era!

– Megan merit` indiscutabil s` fie privit`, spuse Swann \ncet.
El \i arunc` o privire din cealalt` parte a patului, cu un amestec de

amuzament serios [i de apreciere tulbur`toare. Fusese la studio toat`
ziua; o umbr` de barb` se ad`uga oboselii, marcându-i tr`s`turile.

– Cât despre a deveni gras, m` \ndoiesc, zâmbi el fiului s`u. Vei
deveni \nalt, da.

Copilul râse, gânditor:
– Mama nu era \nalt`, observ` el \ntorcându-se spre fotografia \n

ram` de pe mica lui noptier`.
Era un portret de profesionist, \n culori, al unei blonde cu ochi

alba[tri, delicios de angelic`, extrem de senzual`. Se numea Iris Ames.
Mic` noctabul` necunoscut`, ob]inuse celebritatea la Hollywood
devenind amanta lui Colin Swann [i mama fiului lui. Informa]iile date
de Bernie McGillis fuseser` sumare [i neinteresante. Iris Ames \l
abandonase pe J.P. când avea patru ani, [i murise anul urm`tor de o
supradoz` de heroin`. |ntre timp, Swann ob]inuse p`strarea legal` a
copilului. Care erau sentimentele lui Swann pentru Iris Ames, Megan
nu [tia. El nu vorbea niciodat` despre asta. {i bine\n]eles, n-ar fi 
criticat-o \n fa]a fiului s`u. Când J.P. vorbea despre mama lui, era \n
termeni de vag` afec]iune. El nu avea cu adev`rat amintiri despre ea.

– Mama ta avea câ]iva centimetri mai pu]in decât Megan, dar tu
semeni probabil cu mine \n ceea ce prive[te \n`l]imea.
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– Sper.
– Bine. Acest punct fiind rezolvat...
Swann ridic` u[or chitara \n pozi]ie [i \ncerc` un arpegiu:
– Alte cereri deosebite?
– Trebuie ca Megan s` se a[eze [i ea.
Megan se a[ez` pe cealalt` margine a patului, \n timp ce Swann se

pref`cea mali]ios c` reflecteaz`:
– Trebuie ca Megan s` se a[eze [i ea... Nu cred c` [tiu bucata asta.

Po]i s` mi-o fredonezi? J.P. strâmb` din nas:
– Oh, tat`! Râzi de mine... A[ vrea cântecul despre prieteni, de

acord?
– Iar`[i? f`cu el. imitând tonul [i expresia fiului s`u.
– Oh da, te rog!
– Cu condi]ia ca Megan s` se al`ture la refren... Te vom angaja

curând \n grupul "Diavolii" pentru a cânta \n cor, ad`ug` el, f`cându-i
acesteia cu ochiul.

Ea zâmbi, incapabil` s` \n`bu[e valul de tandre]e care urca \n ea:
– Semn`m contractul imediat.
Colin se aplec` asupra chitarei pentru un scurt acord, apoi atac`

primele note ale cântecului.
Cântecul despre prieteni era o arie simpl`, cu versuri scurte, pe

care Swann p`rea c` le compune pe m`sur` ce cânta.
– F`-o pentru mors`, \i ceru J.P., ghemuindu-se \n a[ternut.
Râzând, Swann cânt` câteva secunde, apoi inton`:

"Am o mors` care se nume[te Splash
Are un corp mare [i mici must`]i,
Se amuz` chiar când se sup`r`
Este prietena mea – Splash".
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Dup` repeti]iile \n studio, vocea sa era pu]in mai r`gu[it` decât de
obicei. Cu un semn, \i ceru lui Megan s` i se al`ture la refren, cum
promisese:

"Splash este colegul meu de joac`,
Dragostea mea pentru totdeauna,
Noi suntem atât de ferici]i – amândoi".

Le al treilea cuplet, vocea lui se \ndulci, muzica deveni \nv`luitoare
ca o p`tur` de ca[mir [i J.P. \[i ascunse un c`scat \n spatele mâinii lui
mici.

– |mi place acest cântec.
– |l vom cânta din nou mâine, promise Swann s`rutându-l.
– Noapte bun`, tat`, noapte bun`, Megan...
– Somn u[or, J.P.....
– {tii, e[ti cel mai bun lucru care i se putea \ntâmpla lui J.P....

remarc` Swann, o jum`tate de or` mai târziu.
Erau instala]i lini[ti]i \n camera de zi a casei t`cute, leg`na]i de

zgomotul oceanului. Swann insistase s` ia un pahar – f`r` alcool
pentru ea. La \nceput, ea se opusese. Scena emo]ionant` din camera
lui J.P. o f`cuse dureros de vulnerabil`, [i avea nevoie de singur`tate
pentru a-[i reface m`surile de ap`rare. Avea de asemenea nevoie s`-i
telefoneze tat`lui ei pentru a cunoa[te ultimele rapoarte ale agen]iei.
Swann pusese s` se instaleze \n camera ei o linie privat`, astfel c` 
n-avea nici o team` s` fie ascultat` sau \ntrerupt`. Dar era greu s`-i
explice motivele ei lui Swann; de aceea, neg`sind alt` scuz` plauzibil`
pentru a refuza invita]ia, se resemnase.

– J.P. este un copil minunat, spuse ea sincer luându-[i paharul cu
suc de ananas. Trebuie c` nu-i u[or s` fii p`rinte singur. {i tu ai reu[it
admirabil cu el.
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Swann b`u pu]in din scotch.
– Mul]umesc. Dar J.P. este \ntr-adev`r un copil u[or de adorat.

Fire[te, uneori se \ntâmpl` s` fie pu]in obositor, dar este foarte
important pentru mine.

– Asta se vede.
El se foi nervos pe locul lui. Erau a[eza]i la mai pu]in de cincizeci

de centimetri pe canapeaua din col], acoperit` de perne exotice.
Megan \[i strânsese sub ea picioarele goale, iar picioarele lui Swann
erau \ntinse \n fa]a lui.

– |ntr-o zi, \i reaminti el gânditor, spuneai c` nu ai nimic de povestit
despre familia ta. C` ai avut o copil`rie fericit`, dar nimic interesant sau
excep]ional. Mi-ar pl`cea ca J.P. s` poat` spune acela[i lucru când va fi
mare.

Megan puse jos paharul cu suc de fructe.
– Vrei s` aib` o copil`rie... diferit` de a ta? \ntreb` ea \ncet.
El o privi:
– Oh, da. Nu c` am fost un copil nefericit. Numai c`... eu cred c`

mondenit`]ile Hollywoodului nu sunt ambian]a visat` pentru un copil.
– Recunosc c` \nainte de a-l \ntâlni m` a[teptam pu]in ca J.P. s` fie

un mic precoce \n domeniul spectacolului.
– Impresie fondat` f`r` \ndoial` pe p`rerea pe care o aveai despre

mine.
– Ei bine... ezit` ea, ascunzându-[i ochii cu genele  lungi la

amintirea primei lor \ntâlniri. Probabil c` nici eu nu eram a[a cum te
a[teptai.

El izbucni \n râs.
– A[a este!
– Am fost chiar surprins` c` te-ai hot`rât s` m` angajezi, dup`

noaptea aceea.
– Hm, hm...
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El mai lu` o \nghi]itur` de whisky [i-[i l`s` paharul, neavând nici o
inten]ie s`-[i explice motivele.

– Este un ora[ ciudat, Megan, [i o profesie la fel de ciudat`. Un
dispozitiv aurit de prins mu[te. Seduc`tor ca infernul. {i care poate s`
te devoreze de-a dreptul, dac` nu e[ti atent. Care a sucit multe min]i.
Este un loc unde nu este nici o contradic]ie, nici o insult`, s` califici
oamenii [i lucrurile de "artificial autentic"... Vreau ca J.P. s` creasc`
\nv`]ând s` disting` adev`rul de fals. Personal, mi-a trebuit mult timp
s` discern diferen]a pentru a fi capabil s` v`d limpede. S` fii tot timpul
sub reflectoare, cape]i tendin]a s` ai viziune tulbure, dac` \n]elegi ce
vreau s` spun.

– Nu din experien]` personal`, zâmbi ea.
– {i nu dore[ti s` afli din experien]` personal`, nu-i a[a?
Nu era o \ntrebare. Ochii fixa]i asupra ei aveau profunzimea unor

lacuri \n care se reflectau norii. Dar nu exista nimic rece sau
inconsistent \n aceast` privire. Mister, da, dar al c`ldurii [i al unor
promisiuni nerostite.

– Nu, nu nutresc dorin]a secret` de a deveni o vedet`, spuse ea
\nconjurând cu degetul marginea paharului.

Megan avea secrete.... [i dorin]e.... dar nu asta. El \[i arcui buzele
\ntr-un zâmbet senzual:

– O \ntrebare \mi vine \n minte, dar te voi scuti s` ro[e[ti [i n-am 
s-o pun.

– Mul]umesc.
– }i-ar pl`cea s` ai copiii t`i? \ntreb` el brusc.
Ea clipi din pleoape.
– Ar trebui s` fiu c`s`torit`, replic` ea, prea surprins` de

nea[teptata \ntrebare pentru a-[i cenzura r`spunsul.
Apoi \[i mu[c` buzele, amintindu-[i circumstan]ele extraconjugale

ale na[terii lui J.P.
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– Nu m` gândeam s-o spun... 
– {tiu, o \ntrerupse el amabil. A[ fi preferat [i eu s` fiu c`s`torit,

dac` vrei s` [tii adev`rul.
Adev`rul. Asta voia oare de la el? Asta voia el de la ea? |i evit`

privirea, jucându-se cu ciucurii unei perne. Munca – cea adev`rat` –
era s` se apropie de Swann. Tocmai asta se \ntâmpla, dar cum s` se
apropie men]inând distan]a profesional` pe care o pretindea situa]ia?
Intimitatea, [i nu putea nega c` intimitatea cre[tea \ntre ei, era pentru
ea o dificultate.

– Megan... La ce te gânde[ti?
Vocea era blând`, dar cele dou` degete care-i ridicau b`rbia erau

ne\ndur`toare. De data asta, emo]iile din ochii ei erau clar lizibile.
– Cred [i acum c` nu este o idee bun`.
Aceast` fraz` pe care i-o spusese [i acum câteva zile, reflecta

\ndoielile pe care ea le avusese de la \nceput. Ce-ar face oare Swann
dac` ar [ti? Poate ar fi capabil s`-[i \nfrâng` prejudec`]ile asupra
oamenilor de paz`. Dar \n[el`toria... minciuna? Oh, Dumnezeule, ea
nu era nici m`car o pref`cut` autentic`!

– {i eu cred \nc` \n câteva argumente \n favoarea sa, spuse el. Ca....
acesta.

Megan [tiu, cu o secund` \nainte ca el s` pun` st`pânire pe gura ei,
c` a[teptase s`rutul lui. C` vrusese s-o s`rute. C` poate avea nevoie de
el.

Buzele lui erau ferme, calde [i flexibile peste ale ei, cu o u[oar`
arom` de whisky [i mai ales de parfumul lui, atât de particular, familiar,
ca [i gentile]ea controlat` a degetelor mi[cându-se de-a lungul
obrazului pentru a-i prinde posesiv ceafa.

Nu era nimic asem`n`tor cu primul lor s`rut sau cu acela pe care 
l-ar fi primit acum patru zile, dac` J.P. nu i-ar fi \ntrerupt. Acum,
cercetarea gurii sale era plin` de inten]ii. Se sim]i cedând ca ceara
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deasupra fl`c`rii. O f`cea s` se topeasc` sub o mângâiere care chema
alta. Chem`rile dorin]ei, ale pl`cerii reciproce, devenir` irezistibile. Cu
degetele lui de muzician, o trezea, o f`cea s` vibreze...

– Swann...
Propria voce i se p`ru c` zgârie gâtul s`u ca glaspapirul. Mângâierile

se oprir` chiar \n clipa când ea \ncepu s` se opun`, dar corpurile lor
r`m`seser` la câ]iva centimetri unul de cel`lalt. El nu spuse nimic.
Doar o privi [i a[tept`. Pupilele \i erau dilatate ca ni[te medalii de onix
\ncercuite cu argint.

– Eu... nu putem, spuse ea, degajându-se de contactul cu el atât cât
era posibil.

– Nu putem?
Un scepticism ironic analiza protestul ei ca un scalpel.
– Lucrez pentru tine, \i aminti ea, cu vocea blând` dar ferm`.
O lic`rire se aprinse \n ochii argintii.
– Dac` asta este problema, te concediez.
– Ce? Cum?
Parc` primise o lovitur` de pumn \n stomac. El ad`ug` foarte

repede, cu un zâmbet tachin`tor pe buze:
– Dar numai pân` mâine diminea]`. {i te voi angaja din nou.
Ea \nghe]` complet. Expresia ei trebuie s`-i fi tr`dat [ocul, deoarece

v`zu tr`s`turile lui Swann schimbându-se \n fa]a a ce citea \n ea. El
scoase o \njur`tur`.

– Megan, se gr`bi el, n-am spus asta \n sensul \n care \l iei.
|n fond, ea [tia c` era sincer. Nu [tia dac` situa]ia era mai rea sau

mai bun`. Pe moment, oricum, sesizase interpretarea cea mai
ofensatoare a glumei lui [i dac` va continua s` se simt` insultat` [i
furioas`, ar putea spune nu.... acum [i definitiv.

– Nu spuneai c` nu a[tep]i de la mine decât o noapte trec`toare?
f`cu ea pu]in t`ios.

54 BARBARA DOOLEY



SECRETUL LUI MEGAN 55

– Ce a[teptam de la tine.... repet` el, cu vocea \ncordat`. Megan,
nu....

– Nu, tocmai asta este. Nu, [i nu.
Ea se \ndep`rt` pe canapea, tremurând, \ncercând s`-[i pun`

ordine \n \mbr`c`minte [i \n gânduri.
– Nu. Nu acum, nu mâine diminea]`. Nu.
Aproape a[tepta ca el s` \ncerce s-o re]in`, s-o fac` s`-[i schimbe

p`rerea. Dar el r`mase a[ezat privind-o cu ochii plini de o emo]ie
impresionant` pe o fa]` deodat` de granit.

Ea se ridic` \n picioare, cu corpul ]eap`n când se r`suci pe c`lcâie,
cu gâtul uscat.

– Eu urc. Noapte bun`.
– Megan.
Era ca [i cum o atinsese, ridicând o punte peste distan]a care-i

separa, jum`tate ordin, jum`tate rug`minte... [i complet irezistibil`.
Ea se \ntoarse.
– Vreau de la tine mult mai mult decât o simpl` noapte trec`toare,

spuse el.
Inima ei se opri o clip` s` bat`. "Revino-]i, e[ti o profesionist`,

Megan Louise, ac]ioneaz` ca atare!"
– Eu am grij` de fiul t`u, domnule Swann, declar` ea, cuvintele

fiind la fel de t`ioase ca un ciob de sticl`. Noapte bun`.
Câteva ore mai târziu, se r`sucea \n patul ei, f`r` s`-[i g`seasc`

somnul, \ntrebându-se ce voia el exact.... [i cine va avea grij` de ea.



Capitolul 4

C`scând de oboseal`, termin` de aranjat vasele de la micul dejun \n
ma[ina de sp`lat, cu gesturi mecanice.

Se sim]ea ca \n secven]a ini]ial` a unui film publicitar pentru o
miraculoas` cur` energetic`. |ncordat` [i epuizat`...

– Ei bine, sunt fericit s` descop`r c` nu sunt singurul care a dormit
prost. Megan tres`ri. Paharul de lapte cu poza lui Supermen al lui J.P.
\i alunec` din mâini [i se rostogoli pe jos. Din fericire,  era din plastic.
El s`ri [i nu se sparse. Ce p`cat c` nu era la fel de insensibil`.

– Nu te-ai gândit niciodat` s` ba]i, sau ceva de genul `sta? spuse ea
cu umor, ridicând paharul.

Când se ridic`, Swann se afla \n fa]a ei. Pantofi de cros, [ort [i tricou
al "Diavolilor" destul de decolorat. Era evident c` alergase pe plaj`, [i
dup` cum ar`ta, cursa fusese lung` [i dur`.

– Sunt acas` la mine, remarc` el pe un ton la fel de rece ca un bloc
de granit. Megan depuse paharul \n ma[ina de sp`lat, cât pe ce s` se
\n]epe \ntr-o furculi]`.

– Atunci, tu[e[te \nainte de a intra \ntr-o \nc`pere, suger` ea, pu]in
amabil`, masându-[i mâna. N-am chef s` m` prezint cerului dup` o
criz` cardiac`.
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Doamne, o secund` mai devreme era moale ca o cârp`. Acum, avea
destul` adrenalin` fierbând \n venele ei pentru a porni \n galop.

– |mi pare r`u.
El \[i scoase tricoul [i-l folosi pentru a-[i [terge pieptul. Mu[chii lui

tres`reau la fiecare mi[care [i p`rul de pe piept \[i relua locul s`u \n
cre]uri pe pielea bronzat` imediat dup` ce fusese [ters.

– Unde este J.P.?
Megan \[i \ntoarse privirea. Trebuia s` fie nervozitatea – [i nimic

altceva – care o f`cea atât de sensibil` la detaliile \nf`]i[`rii lui.
– Este sus. Cur`]` colivia Godzillei.
Cur`]enia s`pt`mânal` era una din regulile programului copilului.

|nchise u[a ma[inii de sp`lat vasele cu mai mult` for]` decât trebuia.
– Bine. Avem a[adar câteva minute s` vorbim.
– Despre ce?
– Despre noaptea trecut`.
Ea \[i [terse palmele umede de [ort.
– Nu este nimic de spus.
– Eu cred c` da.
– Ieri era ieri. A trecut. S` uit`m.
– Putem oare?
– Ce s` putem?
– S` uit`m?
Ochii lui cu sclipiri argintii erau ca ni[te nituri, zgâriind locul unde

se fixau.
– Da.
Gura lui Swann se arcui:
– Nu e[ti foarte tare \n minciuni, spuse el cu blânde]e.
"Ai fi surprins s` descoperi cât de bine m` descurc", se gândi ea 

\ntr-un acces de furie.
– Nu mint.
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– Nu cred c` ai putea uita mai mult decât mine noaptea trecut`,
Megan.

– Swann. Eu lucrez....
– Nu re\ncepe din nou s`-mi arunci asta \n fa]`.
Ea \[i strânse pumnii. Nu numai lucrul dorea s` i-l arunce \n fa]`!
– Ai auzit vreodat` vorbindu-se despre h`r]uire sexual`? \i arunc`

ea, c`utând o ap`rare.
Un amestec straniu de furie [i de admira]ie str`luci \n profunzimea

ochilor lui.
– Megan. Este categoric sexual. Dar nu h`r]uire.
– Nu? Atunci, cum nume[ti asta?
El p`str` o scurt` t`cere. Pentru un motiv inexplicabil, ea se sim]i

ca unul din acele personaje din desenele animate c`rora le trebuie
câteva secunde \nainte de a realiza c` a alergat mai repede decât faleza
[i se reg`se[te suspendat \n aer, bun pentru marea c`dere.

– Nu m` simt preg`tit s` r`spund, spuse el \ncet. {i dac` eram, tu
n-ai fi preg`tit` pentru acest r`spuns.

Ea \[i mu[c` buzele.
– Nu ]i-a trecut prin minte ideea c` a[ putea s` nu.... vreau ce vrei

tu?
– Nu, r`spunse el simplu.
– Oh! Ce.... \nfumurare! [uier` ea printre din]ii strân[i.
Era uluit`. Chiar dac` ideea nu-i trecuse prin minte, nu [i-ar fi

imaginat niciodat` c` avea tupeul s` admit`!
– Vorbesc din experien]`, nu din arogan]`, relu` el cu blânde]e. Am

treizeci [i [ase de ani, Megan. De mult timp mi-am pierdut virginitatea,
[i inocen]a asupra lucrurilor vie]ii cu câ]iva ani \n urm`. {tiu când o
femeie este atras` de mine.

– A[adar, [tii c` sunt atras` de tine, \ncerc` ea s`-l ironizeze.
– Da, confirm` el. {i tu [tii la fel de bine c` sunt atras de tine.
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|n timpul scurtului lor schimb de replici, el se apropiase la o
lungime de bra]. |[i puse mâinile pe umerii ei, degetele mari
odihnindu-se u[or pe claviculele ei. Cu obrajii \n fl`c`ri, \[i ridic` ochii
spre el, \n`l]ându-[i b`rbia.

– Chiar dac` eu.... dac` noi.... ]i-am spus deja...
– C` nu este o idee bun`, \ncheie el. De ce, Megan? Mie mi se pare

bine. Mi se pare.... logic.
El \i examin` fa]a ca [i cum \ncerca s` descifreze un manuscris

dificil.
– Ascult`, [tiu c` mi-am construit o reputa]ie destul de.....

\ndoielnic`, de-a lungul anilor. Dar nu sunt... Nu-]i voi face niciodat`
r`u.

"Oh, ba da, \mi vei face, gândi Megan cu strângere de inim`.
Deoarece ]i-am \n[elat deja \ncrederea, orice ai putea resim]i pentru
mine. {i când vei descoperi, nu-mi va servi la nimic s`-]i explic c` era
spre binele t`u, nu vei putea decât s`-mi \ntorci r`ul pe care ]i-l voi fi
f`cut. Asta este firea uman`".

Ea \nchise o clip` ochii.
– Nu sunt la \n`l]imea acestei situa]ii, spuse ea cu o sinceritate

absolut`.
O secund` mai târziu, deschise ochii sim]ind mângâierea degetelor

lui pe obrazul ei.
– Cred c` e[ti la \n`l]imea acestei situa]ii ca [i \n multe alte privin]e,

Megan.
Nu era ironie. Nici o \ncercare de m`gulire, de[i mângâierea [i

tonul lui erau subtil seduc`toare. Nu, era o simpl` afirma]ie despre
modul \n care vedea faptele.... cum o vedea pe ea.

– Nu. Nu-i a[a, repet` ea cu convingere. Nu acum.
El se \ndep`rt`. F`r` s-o resping`. O elibera pur [i simplu.
– Ai nevoie de timp, spuse el, cu vocea foarte ponderat`.
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Ea cl`tin` din cap. Da, avea nevoie de timp! De timp pentru a
descoperi cine \i adresa acele scrisori de amenin]are;  timp pentru a
g`si cum s`-i spun` c` nu era cea care o credea el;  timp pentru a pune
ordine \n sentimentele ei.....

El \[i arunc` tricoul pe umeri [i-[i trecu mâna prin p`r.
– De acord, spuse el pe un ton hot`rât. De acord. Ascult`, Megan,

nu vreau s` te gr`besc \n ceva ce nu e[ti sigur`... De[i [tim amândoi, a[
putea s` te gr`besc.

Se opri, a[teptând vizibil reac]ia ei. Ea nu reac]ion`. Cum putea s`
nege eviden]a când amintirea s`rutului lui \i ardea \nc` buzele?

– A[adar, pot s` a[tept, continu` el. Am \nv`]at cu greu c` nu se
evit` inevitabilul, [i c` nu serve[te la nimic s` \ncerci s` provoci ceea ce
nu se poate \ntâmpla.

De[i vocea lui era controlat` perfect, sim]ea am`r`ciunea sub
frazele lui de filozof. Care era oare partea lui Iris Ames \n "duritatea"
acestei ucenicii?

– Asta poate lua mult timp, spuse ea dup` câteva secunde, f`r`
timiditate sau provocare, ci cu toat` onestitatea posibil` \n acest
moment.

Swann zâmbi:
– Sunt muzician profesionist, aminte[te-]i. {tiu cât s` a[tept pentru

intrarea mea.
|i atinse obrazul cu vârful degetelor u[or aspre:
– {i nu pot s-o ratez,  când vine... Ia te uit`, vorbim de intrare,

zâmbi el auzind zgomotul pa[ilor lui J.P. subliniindu-i observa]ia.
Pu]in dup` aceea, b`ie]elul ap`ru \n buc`t`rie, la fel de u[or [i

s`rind ca o minge de plaj`.
– Am terminat! Am cur`]at toat` colivia Godzillei a[a cum mi-ai

explicat, Megan, o anun]` el f`r` preambul. Este foarte curat`!
– }i-ai sp`lat mâinile? se interes` ea.
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Ca to]i copiii de [ase ani, J.P. avea o aversiune vizibil` pentru ap` [i
s`pun. El strâmb` din nas:

– Hm.... Pu]in.
– Pu]in? repet` tat`l lui cu o not` de dezaprobare.
J.P. \i ar`t` palmele.
– Prive[te, sunt curate. Le-am [ters cu prosopul.
Megan [i Swann schimbar` o privire. Tensiunea sl`bise. Orice \i

desp`r]ea, se reg`seau \ntotdeauna apropia]i \n afec]iunea pe care o
\mp`rt`[eau pentru J.P.

– Voi avea din nou grij` ca prosoapele s` fie schimbate, spuse ea,
resemnat`.

J.P. [i cel mai bun prietent al lui, tân`rul Joey Guarino, de [apte ani,
creaser` prosoape personalizate imprimându-[i pe ele degetele pline
de vopsea.

– Nu le-am murd`rit atât, protest` imediat b`iatul. {i oricum, le-am
\ntors astfel \ncât s` nu se vad`.

Ochii lui trecur` de la tat`l lui la Megan.
– Ce-ar trebui s`-i spui menajerei, este s` nu fac` ordine \n camera

mea. Godzilla.... hm... L-am pus pe jos \n timp ce cur`]am, cu pu]in`
mâncare; ca s` nu-i fie foame. {i apoi, sunt sigur c` vrea s`.... reintre....
imediat...

Vocea lui se stinse sub privirea dojenitoare a lui Megan.
– Dar tat`, la zoo, spuneai c` este bine s` la[i animalele \n al lor

hobby.... habi.... acolo unde tr`iesc.
– Nu cred, J.P., c` mocheta din camera ta poate s` semene cu

habitatul natural al [oarecilor s`ritori.
– Da, dar....
– J.P. \l \ntrerupse Megan, urc` imediat, caut`-l pe Godzilla [i 

pune-l \n colivia sa.
B`ie]elul oft`.

SECRETUL LUI MEGAN 61



– Va fi greu s`-l g`sesc. Poate c` data viitoare, va trebui s`-i pun un
clopo]el!... Megan, tat`? De ce râde]i?

***

– Tat`? Sunt Megan.
– Cum stau lucrurile, Meg?
Vocea familiar` a lui Simon Harper r`suna aspr` [i grav`, \n telefon.

Era o voce care putea s` dojeneasc` sau s` calmeze cu aceea[i u[urin]`.
– E lini[te, r`spunse ea adunându-[i picioarele sub cuvertura de pe

patul ei. Am avut doza noastr` de agita]ie când [oarecele lui J.P. a fost
cât pe ce s` fie \nghi]it de aspirator. |n fine, [oarecele a supravie]uit, dar
menajera [i-a dat demisia.

Râsul r`gu[it al lui Simon Harper avea \ntotdeauna ceva
emo]ionant:

– Asta m` face s` m` gândesc la ziua când Kyle a golit pe ascuns \n
toalet` iaurtul pe care nu voia s`-l m`nânce. Pisicu]a ta lacom` care se
gândea c` profit` [i ea pe ascuns [i care, toat` ud`, nu mai putea s`
urce peretele alunecos. Ce miorl`ituri [i ce emo]ii!

– Da, a fost cam a[a, c`sc` Megan.
J.P. era \n pat de o or` [i Swann \nc` nu se \ntorsese de la studio.
– Vorbind despre Kyle, cum g`se[ti noul lui loc de [ofer? Am

impresia c` a intrat \n pielea rolului s`u: \ntr-o zi, [i-a ridicat [apca \n
fa]a mea.

Pentru a evita s` trezeasc` b`nuielile lui Swann, ea [i fratele ei
conveniser` s`-[i limiteze contactele.

– |l cuno[ti pe Kyle, \[i ia \ntotdeauna meseria \n serios, spuse tat`l
ei cu o mândrie de \n]eles. Dar b`nuiesc c` se plictise[te pu]in. 
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Colin Swann nu duce via]a agitat` care spera el.
– Este decep]ionat c` n-a fost martor la orgii pe bancheta din spate

a limuzinei? râse Megan, gândindu-se c` nici pentru ea Colin Swann nu
fusese cum se a[tepta.

– Ceva de genul `sta.
– S-a descoperit vreun indiciu \n scrisoarea de ieri? \ntreb` ea,

revenind imediat la nelini[tile ei.
Aceast` scrisoare fusese mai sinistr` decât celelalte, cu desene

obscene, cu amenin]`ri mai violente, incluzând o fotografie a lui
Swann sfâ[iat`. {i, mai alarmant, purta [tampila unui ora[ mai apropiat
ca precedentul: Phoenix.

Chicago, Illinois, Phoenix, Arizona. "M` apropii de tine".
– Nu, nimic. Dar continu`m s` cercet`m. Tu, r`mâi vigilent` \n

interior.
– Eu.... Aceast` a[teptare... f`r` m`car s` fiu sigur` c` este cineva

aici....
– Este cineva, replic` sumbru Simon Harper. Ceea ce nu [tiu, este

doar dac` are inten]ia s` ac]ioneze sau nu.
– Dar tu, crezi c` se preg`te[te?
– Meg, nu exist` nici o certitudine \ntr-un caz ca acesta. Dar am

pu]in` experien]` \n problem`. Aceste scrisori sunt foarte directe,
foarte personale. {i am impresia c` cel care le scrie se \ncurajeaz` el
\nsu[i, legându-se de Swann. |n ce te prive[te, p`streaz`-]i sângele-rece.
F` exact ce trebuie s` faci.

"Dar nu mai [tiu ce trebuie s` fac!" ar fi vrut ea s` strige. S` se
confeseze. |n loc de asta, r`spunse:

– Bine, domnule. Dar o dat` misiunea asta terminat` m` \ntorc la
postul meu obi[nuit. Nu sunt f`cut` pentru munca secret`.

– Te vei descurca foarte bine, o asigur` tat`l ei cu fermitate. {i
pariez c` faci mi[care alergând dup` fiul lui Swann.
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– Da, nu-i r`u, recunoscu ea destinzându-se pu]in.
– Mama ta spunea \ntotdeauna c`, ocupându-se de voi, se men]inea

\n form`. Dup` ce a]i crescut, a luat câteva kilograme. Bine\n]eles, dac`
avea pu]in mai mul]i nepo]i....

– Tat`, \l \ntrerupse ea repede. S` nu re\ncepem cu acest subiect.
Tema \i era prea familiar`. {i de când i se repeta \ntruna, avusese

timp s` reflecteze. Pentru a avea copii se repezise \n   c`s`toria cu
Doug. Oh, \l iubise sincer, de[i fusese obligat` s` admit` cu timpul c`
nu-l cunoscuse niciodat` cu adev`rat. 

{i Doug o iubise [i el, \n felul lui. Dar felul lui nu includea
fidelitatea, nici \ntemeierea unei familii.

|n fine, având \n vedere e[ecul mariajului lor, poate era un bine c`
nu avuseser` copii.

– Meg, ar fi totu[i timpul....
Când ]inea la un subiect, tat`l ei nu se l`sa u[or. Ea i-o t`ie:
– Mai este altceva?
– De acord, de acord, pricep. Mama ta a trecut pe la apartamentul

t`u [i a f`cut pu]in` cur`]enie.
– Câte mobile a schimbat din loc?
– Oh, câte una, ici [i colo.
– Ei bine, mul]ume[te-i. Cred c` a smuls pardoseala de la buc`t`rie

cu detergent?
– Cred c`-mi amintesc c` a men]ionat asta.
– Nu m` \ndoiesc. Haide, pe mâine. Noapte bun`, tat`.
– Noapte bun`, scumpo.

***
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O s`pt`mân` mai târziu, Megan era lungit` pe un [ezlong la
marginea piscinei, bronzându-se la soare cu Patti Guarino. J.P. [i Joey
erau  \n ap`, râzând [i stropindu-se.

Megan f`cuse cuno[tin]` cu to]i membri grupului rock, precum [i
cu familiile [i prietenii lor, imediat dup` \nceputul slujbei ei ca
guvernant`. 

Dar prietenia lui J.P. cu Joey Guarino o apropiase mai mult de Patti,
la care \i pl`cuse imediat c`ldura [i realismul. Cât despre Patti, o trata
pe Megan ca pe o sor` care-i lipsise prea mult.

Pentru moment, discuta problema c` avea o fiic` de cincisprezece
ani angajat` \n primul ei flirt serios.

– Cred c` \n]eleg bine situa]ia, spunea ea atingându-[i p`rul
grizonant \ntotdeauna ciufulit.

Din când \n când, \l strângea \ntr-o coad` de cal, apoi \i d`dea
drumul, jucându-se cu elasticul. Mic`, gr`su]` [i total indiferent` fa]`
de mod` sau elegan]` pentru ea \ns`[i, Patti Guarino era departe de
stereotipul so]iei unei celebrit`]i.

– Oare \nv`]a]i, \n psihologia copilului, s` trata]i aceste probleme
ale adolescen]ilor Coney, ad`ug` ea, este \ntors pe dos.

– Am crezut \ntotdeauna c` doar un cutremur l-ar putea zdruncina,
spuse Megan cu un zâmbet.

Coney, cel mai \n vârst` [i cel mai stabil din grupul "Diavolii", era
un b`rbat slab cu ochi vis`tori. Semnul lui cel mai distinctiv era o
musta]` groas` cu col]urile l`sate.

– Este convins c` iubitul Lisei este o versiune mai tân`r` a lui Rick
Nichols.

Râser` amândou`. Rick Nichols, chitaristul bas al grupului, schimba
femeile ca pe c`m`[i. Cu câ]iva ani \nainte, o jurnalist` titrase sub o
fotografie a muzicianului  cu ultima sa cucerire: "Ultimul parfum al
lunii lui Nichols".
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– Crezi c` este dificil pentru un tat` s` admit` c` feti]a lui a crescut,
coment` Megan, gândindu-se la reac]iile propriului ei tat` când
\ncepuse s` ias` cu b`ie]i.

|i supunea pe bie]ii b`ie]i la un adev`rat examen de sus]inere a unei
teze.

– Poate. Personal, cred c` \[i aminte[te stratagemele pe care le
folosea cu ceilal]i ta]i de fete.

Patti, cu ochii ei negri str`lucitori, avea un râs expansiv [i mali]ios.
– Coney? se mir` Megan.
– Oh, [tiu c` acum pare un c`]elu[ devotat, dar a avut partea lui de

urlete la lun` – ca s` zic a[a – \naintea c`s`toriei noastre.
Patti \[i examin` unghiile scurte nel`cuite [i relu`:
– {i cum merg lucrurile la Malibu?
Megan se strâmb`, v`zându-l pe J.P. c` \ncearc` s` plonjeze.
– Nimeni nu url` la lun`... ca s` zic a[a, r`spunse ea \n cele din

urm`.
De fapt, toul se petrecea lini[tit la vil`... dat` fiind situa]ia. Rela]ia sa

cu Swann se destinsese considerabil dup` confruntarea din buc`t`rie.
Bine\n]eles, puternica atrac]ie fizic` [i afectiv` nu disp`ruse, dar Swann
\[i ]inea cel pu]in promisiunea s` nu precipite lucrurile.

Patti r`mase gânditoare.
– S` [tii c` oamenii se... \n fine, \[i pun \ntreb`ri \n leg`tur` cu

Swann [i cu tine, l`s` ea s`-i scape din vârful buzelor.
– Cine, \n mod deosebit?
– Oh, muzicienii bandei...
– Patti...
Megan se ridic` \ntr-un cot. Patti \ncercase de mai multe ori

deschiderea acestui subiect. Ea \[i \ncre]i nasul:
– Bine, de acord. Eu \mi pun \ntreb`ri despre Swann [i despre tine.

Dar nu sunt singura, \n]elegi...
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– Nu exist` nici o \ntrebare de pus, o \ntrerupse ea cu fermitate.
Lucrez pentru Swann ca guvernant` a fiului s`u. La fel ca doamna
Lynton.

Patti izbucni \n râs.
– Crede-m`, nu semeni \n nici o privin]` cu Edwina Lunton!
– Vrei s` spui c` nu-]i puneai \ntreb`ri despre ea [i Swann?
– Glume[ti! Doamna Lynton era atât de... atât de rigid`.
– Cu cât aud mai mult vorbindu-se despre ea, cu atât \n]eleg mai

pu]in de ce Swann o angajase, spuse Mehan, gânditoare.
– Cred c` mama lui i-o recomandase. Ea este foarte pasionat` de

guvernantele britanice. Doamna Lynton s-a prezentat... oh, cam la [ase
luni dup` plecarea lui Iris. Totul era... \n fine, presupun c` Swann avea
nevoie de cineva pentru a-i da lui J.P. maximum de stabilitate. {i
Dumnezeu [tie dac` doamna Lynton era stabil`! Femeia asta era solid`
ca stânca Gibraltarului [i nu vorbesc doar de masivitatea ei...

– O cuno[teai bine.... pe mama lui J.P.? se interes` Megan \ncet,
aproape f`r` tragere de inim`.

Ar fi putut \ncerca s` se conving` c` aceast` curiozitate era pur
profesional`, c`, cu cât afla mai multe despre cei apropia]i lui Swann,
cu atât mai bine ar putea s`-l protejeze. Dar ar fi \nsemnat s` se mint`
pe ea \ns`[i.

Patti oft`.
– Am cunoscut-o. Bine, nu, deoarece, sincer, nu-mi pl`cea. Era

egocentric`, neglijent`.... Folosea oamenii.
– L-a folosit pe Swann?
– Oh, da... de[i el nu va recunoa[te niciodat`. Era foarte frumoas`,

s` [tii. Dar dincolo de asta.... ceea ce cerea un anumit timp, deoarece
frumuse]ea ei era \ntr-adev`r uimitoare, n-avea nimic de oferit
nim`nui. {i mai ales unui b`rbat ca Swann. Cum a fost destul de abil`
pentru a-[i da seama, s-a gr`bit s` r`mân` \ns`rcinat`, cunoscând
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sim]ul lui de onoare... De fapt, Swann este.... s` spunem demodat, nu
g`sesc alt termen. Mul]i tineri de vârsta lui \n aceast` situa]ie ar fi
pretins cel pu]in s` [tie dac` acel copil era \ntr-adev`r al lor.

– Vrei s` spui....? \ntreb` Megan, sincer [ocat`.
Ochii ei se \ntoarser` spre J.P. [i Joey, care se jucau cu mingea, \n

partea cea mai pu]in adânc` a piscinei.
– Vreau s` spun c` se culca cu toat` lumea, preciz` f`r`

menajamente Patti... Nu [tiu dac`... |n fine, J.P. este legal afectiv [i
copilul lui Swann. {i este singurul lucru care conteaz`. Oh, se pot g`si
scuze purt`rii lui Iris, oft` ea. |[i pierduse p`rin]ii foarte tân`r`, fusese
plasat` \n diferite c`mine. I-a lipsit totul.... [i mai ales aten]ie. Apoi  a
debarcat la Hollywood, [i bum, de la o zi la alta a devenit blonda
anului. Trebuie c` n-a fost u[or, mai ales cunoscând c` pozi]ia ei era
nesigur`.... dar oricum....

Oft` din nou:
– |mi pare r`u c` a murit. Dar nu regret c` a ie[it din via]a lui Swann

[i a lui J.P.
Megan t`cu, \nvinuindu-se brusc c` o \ncurajase pe Patti s`

vorbeasc` atât de deschis. N-ar fi aflat toate aceste lucruri despre Swann
– [i \n spatele lui.

– Megan?
– Nimic... nimic.
– Nu te-ai gândit niciodat` la.... tine [i la Swann? insist` so]ia lui

Coney dup` câteva secunde.
Megan o privi. Conversa]ia revenise inevitabil \n acela[i punct.
– Este foarte seduc`tor, admise ea.
– Mai mult decât atât, Megan. {i tu e[ti la fel.
Ochii negri ai lui Patti o fixau cu cea mai mare seriozitate. O clip`,

tenta]ia de a-i m`rturisi adev`rul, fu foarte puternic`. Megan putea
aproape s` simt` cum se formeaz` cuvintele \n gâtul ei. T`cu chitic.
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– Exist`.... complica]ii.
– Complica]ii?
– Da. Nu pot... |n fine, momentul nu este propice.
Buzele lui Patty schi]ar` un zâmbet foarte feminin. Exista o urm`

stranie de conspira]ie \n privirea ei, care amintea surâsul Alexandrei
Collins din ziua aceea, pe teras`.

– Nu te nelini[ti..... \ncheie prietena ei. Momentul va veni.

***

Megan se gândea \nc` la cuvintele lui Patti câteva ore mai târziu,
când deschise u[a Alexandrei Collins.

– Oh, doamn` Swann! exclam` ea, surprins` [i pu]in intimidat`.
Eu...

– Sper c` nu v` deranjez, r`spunse actri]a.
Purta cu elegan]a obi[nuit` un costum de m`tase de culoarea

safirului. Un [ofer \n livrea st`tea \n spatele ei, cu o cutie de p`l`rii \n
mân`.

– Colin mi-a spus c` a]i organizat un program pentru J.P.
– Nu, nu m` deranja]i deloc, o asigur` repede Megan. J.P. merge la

petrecerea de aniversare a unui prieten [i este \n camera lui, pentru 
a-[i \mpacheta cadoul.

– Oh, bine... Alan, pune cutia \n interior, \i ceru [oferului intrând
cu mersul ei gra]ios.

Alan se execut`, apoi \[i atinse marginea caschetei [i disp`ru \n
t`cere. Megan privea cutia cu interes. Partea de sus era perforat` de
g`uri [i un mic zgomot de zgârieturi p`rea s` vin` din interior. O privi
pe mama lui Swann, care zâmbi.
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– Da, este un c`]elu[. I-am vorbit deja lui Colin. f`ceam unele
târguieli \n aceast` diminea]` când am v`zut.... c`]elul, [i pur [i simplu
n-am rezistat. Sper s`-i plac` lui J.P.

Megan râse.
– Sunt sigur` c`-l va adora.
Se \ntoarse, \l strig` pe copil, apoi f`cu din nou fa]` actri]ei.
– Scuza]i-m` c` nu v-am vizitat \n ultimul timp, dar a]i men]ionat

cât sunte]i de ocupat` cu preg`tirea viitorului dumneavoastr` film.
– Este prea amabil s`-l nume[ti filmul "meu". La drept vorbind,

numele meu nu este primul pe generic. Dar m`rturisesc c` sunt totu[i
multe ore de munc`.

– Bunic` Sandra!
J.P. alerg` spre ea. Tricoul lui era decorat cu buc`]i de hârtie

colant`.
– Bun`, scumpule, f`cu bunica sa acceptând s`ritura entuziast` a

copilului pe picioarele ei f`r` nici o obiec]ie.
–  Megan m-a \nv`]at s` \mpachetez un cadou. Am ales hârtia

\mpreun`. Ce frumos este! Megan [tie s` fac` o mul]ime de lucruri! Ai
venit s` m` vezi pe mine? o \ntreb` el cu inocen]a egocentric` a
copil`riei.

– Se \ntâmpl` s` am ceva de livrat, f`cu bunica sa st`pânindu-[i
râsul. Ceva pentru tine.

|i ar`t` cutia. Megan v`zu ochii b`iatului m`rindu-se de uimire.
– Pentru mine? Oh! Ce este?
– De ce n-o deschizi, pentru a descoperi?
Copilul n-avea nevoie de mai multe \ncuraj`ri. Se opri, respirând

scurt [i cu gura deschis` de \ncântare când v`zu ce se afla \n`untru.
– Oh! Ua! Ua! \ncepu el s` repete luând c`]elu[ul pentru a-l strânge

cu stâng`cie \n bra]e. Este pentru mine? Este un c`]el adev`rat?
– Este un prepelicar cam de [apte s`pt`mâni, \l inform` Alexandra.
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J.P. \[i frec` obrazul de blana m`t`soas`.
– Un prepelicar! O la la!... Megan, spuse el cu o nelini[te brusc`.

Trebuie s` fie curat? Vrei s`-l mângâi?
Megan accept` invita]ia.
– Este cu siguran]` curat, J.P. Dar nu-l strânge a[a de tare. {i n-ai

nimic s`-i spui bunicii tale?
– Hm... oh! Mul]umesc, bunic` Sandra. C`]elu[ul meu! Mul]umesc!

Pot s`-i dau un nume?
– Vei putea s`-i dai un nume, \l asigur` mama lui Swann cu un

zâmbet afectuos.
– Atunci, \l voi numi Copain – prieten – hot`r\ imediat J.P. Cum \mi

spune tata.
Strânse din nou c`]elu[ul, dar nu prea tare.
– Te nume[ti, Copain, de acord?... Pot s` urc s` i-l prezint Godzillei?

Voi fi foarte atent s` nu fac` prea mult` dezordine, promise el, plin de
speran]`. {i dac` face murd`rie, voi cur`]a. Megan spune c` atunci
când ai un animal, trebuie s` fii res.... responsabil, explic` el, foarte
serios. Chiar dac` s` faci cur`]enie nu este pl`cut... Pot, Megan?

– Po]i s`-i prezin]i, dar s` nu-l sco]i pe Godzilla din colivia sa.
Promi]i?

– Ce bine! Mul]umesc, Megan. Mul]umesc, bunico. Vino Copain, \l
vom vedea pe Godzilla.

– Bun, cred c` i-a f`cut pl`cere, declar` Alexandra cu un zâmbet
satisf`cut când b`ie]elul disp`ru zgomotos pe scar`. Sper c` acest nou
locatar nu va aduce multe nepl`ceri. Câinele – pardon, Copain – a
f`cut toate vaccinurile [i l-am dus s`-l examineze un veterinar.

– Sunt sigur` c`  nu va pune nici o problem`, spuse Megan, \nc`
emo]ionat` de bucuria copilului. J.P. se ocup` foarte bine de Godzilla
[i se va ocupa la fel de bine [i de Copain.

Actri]a ridic` u[or capul, amuzat`.
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– Megan spune, Megan [tie, Megan face, murmur` ea. Se pare c`
sunt frazele preferate ale lui J.P., \n ultimul timp.

– Aud repetând mult tata spune, tata [tie, tata face.
– Nu nega]i c` a]i devenit vizibil o parte important` a vie]ii

nepotului meu.
Megan \[i \ntoarse o clip` ochii, \ncercând s`-[i ascund` emo]iile

contradictorii. Aprobarea pe care o ghicea la interlocutoarea ei o mi[ca
dar, \n acela[i timp, era chinuit` de gândul c` acceptarea ei \n familie,
de bunic`, tat` [i fiu, nu era decât o tr`dare. O tr`dare necesar, dar nu
mai pu]in decep]ionant`.

– Mul]umesc, morm`i ea, \ntâlnind din nou ochii alba[tri ai
Alexandrei. Dori]i s` lua]i loc? Pot s` v` prepar o b`utur`?

– Oh nu, nu, mul]umesc. Trebuie \ntr-adev`r s` plec. Dar.... dac`
\n]eleg bine, Colin nu este aici?

– Nu, este la studio.
– Ah. {ti]i, se confes` brusc actri]a, când J.P. r`mânea cu mine, \l

vedeam pe fiul meu \n fiecare zi. {i \nainte de asta, aveam mai mult sau
mai pu]in ve[ti despre el din ziarele de scandal. Dar \n ultimul timp...

– Lucreaz` mult, o \ntrerupse Megan, ne[tiind ce turnur` va lua
conversa]ia.

– {i r`mâne mult acas`, când nu lucreaz`.
– Ei bine...
– Nu f`r` un motiv serios, fire[te.
Megan se revolt`:
– Doamn` Swann....
– Alexandra, te rog.
– Nu v` imagina]i...
– Am v`zut o fotografie cu dumneata, Colin [i J.P. la zoo, continu`

actri]a, trecând peste \ntreruperi.
Megan sim]i c` ro[e[te. 
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Un fotograf, probabil amator, \i surprinsese \n timpul vizitei la
Parcul Griffith [i Swann fusese mult mai iritat de aceast` publicare
decât de interven]ia femeii c`reia \i spusese c` este instalator.

– Fiul dumneavoastr` n-a apreciat acest amestec \n via]a sa privat`,
admise ea prudent, n[tiind la ce s` se a[tepte.

– |n]eleg, fotografia nu era foarte avantajoas` pentru el... \n orice
caz, departe de imaginea pe care publicul [i-a f`cut-o.... Dar multe
persoane au remarcat-o, de fapt...

– Poftim? Au remarcat ce? f`cu Megan, \n defensiv`.
Mama lui Swann \i acord` o privire limpede.
– Trebuia inevitabil s` se a[tepte la asta. Dumneata locuie[ti aici....

Asta antreneaz` \n mod obligatoriu  specula]ii.
Megan f`cu ochii mari. Ce se \ntâmpla? Alexandra Collin nu p`rea

nicidecum sup`rat` de aceast` stare de lucruri.
– Dumneavoastr`... n-a]i vorbit cu Patti Guarino, din \ntâmplare?

\ntreb` ea.
|ntâlni o expresie surprins`:
– Patti? Oh nu, nu recent. De ce?
Megan ezit`, apoi hot`r\ s` se arunce.
– Pentru c`... acum câteva ore, \mi vorbea despre aceste faimoase....

specula]ii, despre fiul dumneavoastr` [i mine.
– Ah? Trebuie s` spun c` Patti este o femeie foarte perspicace.
– Doamn` Swann...
– Alexandra, te rog.
– De acord. Alexandra. Nu \n]eleg...
– |n]elegi foarte bine, o \ntrerupse actri]a cu o siguran]`

enigmatic`. Dar acum, trebuie s` te las. Am impresia, ad`ug` ea cu un
zâmbet mali]ios spre etaj, c` prezent`rile \ntre Godzilla [i Copain s-au
desf`[urat bine.

– Sunt sigur` c` este \nceputul unei foarte frumoase prietenii, dar...
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– Nu te nelini[ti, copila mea. Totul va fi bine.
Expresia Alexandrei se schimb` brusc. Ochii ei devenir` mai

p`trunz`tori [i calmul ei obi[nuit se transform` \ntr-o voin]` \ndârjit`.
– Totul, repet` ea.
Megan resim]i o not` de team`.
– Alexandra... Ceva nu este \n ordine?
– Nu, nu, absolut nimic. Eu... Aveam doar câteva griji \n cap,

\n]elegi.... |ntr-adev`r, trebuie s` plec.... Megan?
– Da?
Megan avu un sentiment profund c` era mai mult decât o simpl`

curtoazie. Se \ntreb` din nou ce [tia exact Alexandra Swann despre
func]ia sa \n vil` [i amenin]`rile care atârnau asupra fiului ei.

A doua zi, Swann primi o alt` scrisoare care, ca [i precedentele, era
mâzg`lit` cu creionul pe hârtie ieftin` [i, ca [i cea anterioar`, f`când
aluzie la o "ea". Plicul era expediat din Los Angeles.



Capitolul 5

Mica mutri[oar` de obicei vesel` a lui J.P. era marcat` de o
\ncruntare de nelini[te copil`reasc`:

– Ceva nu merge, Megan? \ntreb` el cu team`.
Era pu]in dup` prânz [i amândoi erau a[eza]i \ntr-un restaurant \n

fa]` cu hamburgeri, dup` vizita la dentist. Cu o u[oar` vinov`]ie, Megan
\[i impuse un zâmbet lini[titor. Niciodat` s` nu desconsideri
perspicacitatea unui copil de [ase ani, \[i aminti ea.

– Nu, totul este \n ordine, J.P., f`cu ea pe un ton fals indiferent.
Dar nu era \n ordine. Ultima scrisoare expediat` din Los Angeles o

f`cuse mai vigilent`... [i mai nervoas`. Dormise prost.
– E[ti cu adev`rat sigur`? insist` b`ie]elul, oprindu-se din a scoate

cu furculi]a ceapa din interiorul hamburgerului. E[ti ciudat`, \n ultimul
timp.

Megan inspir` adânc, \ncercând s` se relaxeze. Apoi expir` \ncet.
– Sunt pu]in preocupat`, asta-i tot, explic` ea.
Dup` ce termin` de scos cu grij` tot ce-l deranja, inclusiv feliile de

castrave]i mura]i, stropi cu grij` hamburgerul cu ketchup [i-l lu` \n
mâini pentru a mu[ca din el.

– Ce \nseamn` "preocupat`?"
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– Am ni[te lucruri \n cap....
– Oh.... [i tata este ciudat, declar` el dup` ce f`cu s` treac` o mare

\mbuc`tur` cu o \nghi]itur` de ciocolat` rece. {i el are lucruri \n cap?
Megan \[i termin` sifonul. Abia dac`-l v`zuse pe Swann \n ultimele

patru zile. |n majoritatea timpului fusese la studio [i-i lipsise.
– {tii c` el lucreaz` mult la \nregistrarea noului s`u album.
– Da, [tiu.
Copilul \ncepu s` mestece \ncet, gânditor. Megan cerceta

restaurantul pe ascuns. O senza]ie de nelini[te persista, de[i nimic nu
p`rea anormal \n vecin`tatea imediat`: doi adolescen]i râdeau [i
flec`reau peste limonadele lor; o mam` tân`r`, la masa de al`turi,
\ncercând s` negocieze \mp`r]irea unui cornet de cartofi pr`ji]i \ntre
trei copii; un alt consumator, om de afaceri \n costum de trei piese,
mesteca un pe[te fript citind "Wall Street Journal". Mul]imea obi[nuit`
a prânzului \n acest gen de loc. Nimic suspect...

Cu coada ochiului, z`ri o namil` pe jum`tate ascuns` dup` un
stâlp, \n cealalt` parte a s`lii. Stomacul ei se strânse când \n]elese cu
cine avea de-a face. Alerg`torul de pe plaj`. Nu putea s` se \n[ele. Atât
statura masiv` cât [i gesturile repezite erau u[or de recunoscut.

– Megan? se nelini[ti din nou J.P., cu gura plin`.
Ea \[i umezi buzele, \mpiedicându-[i mintea s-o ia razna. Exista

probabil o duzin` de motive inofensive pentru prezen]a acestui b`rbat
\n acela[i loc public cu ea [i J.P. Trebuia totu[i, r`mânând calm`, s` nu
neglijeze nimic.

– Ia te uit`, f`cu ea pe un ton vesel, ca [i când tocmai descoperea
umerii masivi. J.P..... hm.... \]i aminte[ti de domnul gras de la zoo
despre care mi-ai vorbit, de lâng` cu[ca ur[ilor?

Copilul f`cu ochii mari, surprins.
– Da, bine\n]eles.
– Crezi c` l-ai putea recunoa[te, dac` l-ai revedea?
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Apropierea pe care o f`cea era ira]ional`. Doar o intui]ie. Dar
cuno[tea valoarea intui]iilor \n meseria ei: o scutiser` de timp [i de
nepl`ceri \n mai multe rânduri.

– S`-l recunosc? Oh da! Cu nasul lui ca porcul roz din desenele
animate! {i apoi, ochii lui mici care privesc pe ascuns, ca vulpea!

– Da, asta este, murmur` ea pentru sine.
B`rbatul avea \ntr-adev`r privirea ascuns` [i viclean`.
– J.P. \ntoarce-te \ncet [i prive[te-l pe domnul de lâng` stâlpul de

acolo. Spune-mi dac` este el.
Copilul intr` \n joc cu mai mult` \ncântare decât nelini[te.
– Este un om r`u? \ntreb` el surescitat.
Ea \l temper`, c`utând o ie[ire dac` temerile ei se confirmau.
– Nu, nu, dragul meu. Sunt doar curioas`. {i cum curiozitatea este

un obicei urât, mai ales nu-l fixa, ar fi un semn de proast` cre[tere.
J.P. pufni, bucuros de aceast` complicitate. Dar câteva secunde mai

târziu, se posomorâse.
– Da, el este, sunt sigur, Megan... nu crezi c`  ne urm`re[te? Pentru

a \ncerca s` ne r`peasc` sau... ca la televizor...
– Nu, J.P. \l asigur` ea cu fermitate. Nu este cu siguran]` decât o

coinciden]`. Termin`-]i hamburgerul \nainte s` se r`ceasc`.
|ncerc` s` se conving` chiar pe ea \ns`[i c` exagera situa]ia. |[i

terminar` lini[ti]i masa [i se ridicar`. Lu` instinctiv mâna lui J.P., care
nu protest` la o dovad` de protec]ie pe care \n mod obi[nuit ar fi
respins-o. Micile lui degete le strânser` pe ale ei cu recuno[tin]`.

Ie[i]i din restaurant, se \ndreptar` spre parcarea unde \[i l`sase
ma[ina. Dup` ce luase slujba la Swann, el \i \ntinsese cu nep`sare
cheile unui Ferrari negru, spunându-i s`-l foloseasc` atât pentru a-l
plimba pe J.P., cât [i pentru uzul ei personal.

– Megan, el ne urm`re[te!
Nep`s`toare, deschise portiera.
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– Nu-]i face griji, J.P..... Urc` doar \n ma[in`.
Dac` b`rbatul nu f`cea poate un gest spre copil, acesta n-ar fi scos

un strig`t alarmant, poate urmarea s-ar fi petrecut altfel. Dar \n acest
stadiu, reac]iile lui Megan erau pur automatisme [i de \nalt`
profesionalitate.

Colosul era exact \n spatele ei, cu bra]ul drept \ntins. Ea \i prinse
\ncheietura mâinii stângi, se apropie cu un pas \n spatele piciorului
drept, [i se r`suci. Um`rul ei drept se fix` solid sub subsuoarea
agresorului. Era o priz` de judo dintre cele mai obi[nuite, dar b`rbatul
nu era preg`tit. Era de-ajuns s` foloseasc` propria lui greutate [i
dezechilibru. Se pr`bu[i f`r` gra]ie, ca un sac de cartofi, cu o exclama]ie
de surpriz` schimbat` \ntr-un suflu de protest. Megan \l aruncase deja
pe J.P. \n ma[in` [i ap`sa pe claxon cu toat` puterea.

Treizeci de secunde mai târziu, se formase o \nghesuial` [i dup`
alte treizeci de secunde, doi poli]i[ti \n uniform` veneau s` vad` ce se
\ntâmpla.

***

Dup` primele minute de confuzie, rezultau patru lucruri:
Mai \ntâi, b`rbatul era \narmat. Nu opuse nici o rezisten]` când

agentul \i scoase pistolul calibru 38 din tocul de la um`r.
|n al doilea rând, spunea c` se nume[te Lewis Bosley.
|n al treilea rând, avea o licen]` de detectiv particular.
{i al patrulea, afirma c` lucreaz` pentru Colin Swann.
– {i dumneavoastr` spune]i c` lucra]i de asemenea pentru Colin

Swann? \i ceru preciz`ri ofi]erul lui Megan, \n timp ce colegul \i punea
c`tu[e lui Bosley, posomorât.
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– Megan se ocup` de mine, decret` J.P. Colin Swann este tat`l meu.
Eu sunt J.P.

– |l cuno[ti pe domnul Bosley, b`iete?
– Domnule ofi]er, v-am spus.... interveni Bosley.
– Nu cred c` este necesar..... i-o t`ie Megan.
– El era la zoo cu ur[ii. Megan m-a \ntrebat dac`-l recunosc...
– Dar \l cuno[ti? insist` poli]istul care nu era vizibil obi[nuit s`

interogheze copii.
– El ne-a urm`rit [i a \ncercat s-o prind` pe Megan...
– N-am \ncercat s-o prind...
– Ba da, domnule! L-am v`zut! Megan l-a aruncat \n aer [i el a c`zut!
– J.P., calmeaz`-te, dragul meu, nu este nimic grav, \l asigur` Megan

aplecându-se la \n`l]imea lui pentru a-i lua amândou` mâinile.
Domnule ofi]er, n-am putea l`muri asta \ntr-un alt loc mai.... privat?

Cei doi agen]i schimbar` o privire.
– Da, doamn`, v` rog s` ne urma]i pân` la comisariat.
Ochii lui J.P. se m`rir`, vocea lui se transform` \ntr-un murmur:
– Ne vor aresta?

***

– Tat`! Tat`!
Swann \[i f`cuse o intrare exploziv` \n sec]ia de poli]ie. Se deplasa

cu  periculoasa distinc]ie a unei pantere, autoritar [i ne\ndur`tor.
Bernie McGillis \l urma cu pa[ii lui dinamici, ca [i Kyle, str`lucitor

\n livreaua lui de [ofer. Megan abia le \nregistr` prezen]a, doar Swann
o atr`gea ca un magnet. El \[i gr`bi pa[ii auzind vocea fiului lui, furia [i
nelini[tea f`când loc u[ur`rii pe frumoasa lui fa]`. |l lu` \n bra]e pe
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b`ie]el care \ncepu s` vorbeasc` tot mai repede, din \n[iruirea
cuvintelor rostite pe un ton exaltat reie[ind frecvent cuvintele Megan
[i domnul cel gras [i r`u.

Ochii cenu[ii [i ochii alba[tri se \ntâlnir` pe deasupra micului cap
negru [i Megan \n]elese c` o parte din team` [i u[urarea pe care le
v`zuse fuseser` pentru ea. |ntr-o frac]iune de secund`, aceast` privire
o \nv`lui cu tandre]e.

– Ar fi trebuit s` vezi, tat`! A fost a[a cum ai \nv`]at tu \n Japonia!
Megan l-a ridicat [i l-a aruncat \n aer, a fost teribil!

Expresia lui Swann se schimb` din nou, u[urarea amestecându-se
acum cu \n]elegere [i apoi cu furie.

– Bosley, ce dracu faci aici? \l acuz` el, sfredelindu-l cu privirea pe
b`rbatul a[ezat cu c`tu[e la mâini.

– Ce?
– |l cunoa[te]i?
– Tu \l cuno[ti?
|ntrebarea izbucni simultan din trei surse diferite: Bernie McGillis,

ofi]erul de poli]ie [i Megan.
Swann cl`tin` scurt din cap:
– Da, este Lewis Bosley, detectiv particular. L-am angajat ca gard`

de corp a fiului meu.

***

– Nu-mi vine s` cred, Swann, explod` ea furioas`, câteva ore mai
târziu.

Din grij` pentru J.P., \[i ]inuse gura dup` revela]ia stupefiant` de la
comisariat. Dar acum copilul era la ad`post \n patul lui, lini[tit [i gata
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s` adoarm`. Megan nu se mai putea st`pâni. |n timpuri normale nu 
s-ar fi st`pânit probabil atâta timp, tendin]a temperamentului ei fiind
de a izbucni ca o furtun` de var` [i s` se potoleasc` la fel de repede –
fr`mânt`rile lungi [i ranchiunele nu erau stilul ei. Dar circumstan]ele
actuale nu erau normale. La naiba! Nimic din via]a sa nu mai era
normal de când \l \ntâlnise pe Colin Swann!

Erau \n micul studio unde Swann se izola când lucra acas`. El se
rezemase de u[a \nchis`, cu bra]ele \ncruci[ate, \n timp ce ea mergea
\ncoace [i \ncolo, agitat`, confuz`, r`nit`, furioas`. |i venea s` sparg`
ceva.

|nc`perea, unde nici m`car J.P. n-avea permisiunea s` intre f`r`
prezen]a tat`lui s`u, era mai degrab` mic` [i modestele ei dimensiuni
erau [i mai restrânse prin acumularea de material sonor foarte
sofisticat, reprezentând mii de dolari. Dar avea avantajul de a fi izolat`
fonic [i cu siguran]` pentru acest motiv Swann o condusese aici pe
Megan dup` culcarea fiului s`u.

– Nu-mi vine s` cred, repet` ea. M-ai angajat ca s` am grij` de fiul
t`u. Credeam c` aveai \ncredere \n mine!

– Megan...
– Pentru Dumnezeu, Swann! Ai cea mai mic` idee despre ce putea

s`-mi treac` prin minte la restaurant? {i când acest om \narmat m-a
ag`]at...?

– Bosley a explicat de ce venise spre voi.
– Oh da! exclam` ea ironic. {i-a dat seama c`-l observasem [i a

considerat brusc c` este preferabil s` ne pun` la curent cu misiunea sa
\nainte ca noi s`.... cum se spune? ne "pr`v`lim? de nelini[te.

|l imita pe Bosley cu o emfaz` acid`.
Swann \[i ridic` pa[nic ambele mâini:
– De acord, de acord, a st`pânit foarte prost situa]ia [i el este cel

care a fost.... hm, pr`v`lit.
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– Nu este nimic nostim!
– Sunt \ntru totul de p`rerea ta. |i recomandasem discre]ie dup`

interludiul de la zoo...
– Discre]ie? Cum poate un b`rbat de talia Mun]ilor Stânco[i s` fie

discret?
– Fii dreapt`, Megan. Nu l-ai remarcat niciodat` \nainte s`...
– Fals! explod` ea f`r` s` gândeasc`. L-am privit alergând pe plaj`

\n toate dimine]ile pân`...
Se opri brusc, ro[ie \n obraji.
– L-ai privit? repet` el cu ochii cenu[ii [i cu vocea t`ioas` ca un

scalpel gata s` analizeze am`nun]it explica]ia pe care i-o va da.
Brusc,  se trezi pe un câmp minat. {i ea depusese majoritatea

minelor, f`r` s` [tie cu exactitate când, unde, nici \n ce fel. Un pas gre[it
[i.... bum, drama!

– El.... \mi atr`sese aten]ia \n ziua când.... priveam piscina. 
|ntr-adev`r, nu trece neobservat.

– Nu mi-ai spus nimic.
Ea \nghi]i \n sec.
– Eu... Din care motiv ]i-a[ fi vorbit? \l contr` ea, ridicând b`rbia.
– Megan Louise Harper, \n calitate de guvernant`, nu era \n m`sur`

s` cunoasc` scrisorile de amenin]are [i s` se nelini[teasc` de un b`rbat
foarte solid care alerga pe plaj`.

– Megan...
– {i de ce nu mi-ai spus nimic când J.P. a men]ionat prezen]a lui

Bosley lâng` cu[ca ur[ilor? \l acuz` ea.
Ac]iona cu o duplicitate deliberat`, care \ncepea s-o \mboln`veasc`.

Dar ce putea face altceva? Era ceea ce tat`l ei numea "repozi]ionare",
când lucrezi sub acoperire. Cum puteau agen]ii s` suporte asta? Era ca
[i cum te-ai \ngropa de viu.

Swann respir` adânc [i-[i mas` ceafa.
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– Ai dreptate, spuse el dup` un timp. Trebuie s` m` ier]i.
– Ce.... Cum?
Ea se oprise din mers. Era ultimul lucra la care se a[tepta.
– |]i cer s` m` ier]i, repet` el. Megan, vrei s` te a[ezi [i s` m` la[i 

s`-]i explic? Te rog....
D`du curs cererii lui dup` o secund` sau dou` [i lu` loc pe singurul

fotoliu care nu era plin cu partituri, discuri sau casete. Se a[ez` \ncet,
aproape \n sil`, [tiind c` dac` Swann i se va deschide, \i va spune
adev`rul.

Se sim]ea \ngrozitor.
El eliber` cu precau]ie un taburet [i, dup` ce-[i trecuse de câteva ori

mâinile prin p`r, \ncepu:
– |n ultimele luni, am primit scrisori de la un dezechilibrat.
– Vrei s` spui scrisori de amenin]are?
El f`cu o grimas`.
– S` spunem c` nu sunt chiar scrisori de admira]ie. {i sunt

anonime. Dar se pare c` toate provin de la aceea[i persoan`.
– Ai vreo idee?
– Nu.
El nu p`rea s` g`seasc` nimic straniu cu privire la \ntreb`rile ei. Din

punct de vedere profesional, Megan avea datoria s` ancheteze. Dar din
punct de vedere personal... "Recunoa[te, Megan, e[ti interesat`,
nelini[tit`, \nfrico[at`, [i asta n-are de-a face cu slujba.

– Pân` \n prezent, scrisorile n-au fost \ndreptate decât \mpotriva
mea, continu` el. Ele nef`când nici o referire la fiul meu sau la
altcineva. Dar am fost... |n fine, \n timp ce J.P. era la mama, nu mi-a fost
team` c` cineva se va apropia de el. Dar când a revenit aici....

– L-ai angajat pe Lewis Bosley ca s` fie garda lui de corp.
– {i a ta.
Ea nu-[i ascunse surprinderea.
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– A mea?
– Da, \ncuviin]` el. Dar judecând dup` felul cum te privea la zoo,

Bosley ar fi f`cut bucuros mai mult decât s`-]i apere corpul.
Din nou, obrajii ei se \nro[ir`.
– Personal, cred c` l-ar fi sfâ[iat cu pl`cere dup` scena din parcare.
– Recunoa[te c` i-ai zdruncinat din plin mândria profesional`,

sus]inu Swann. Apropo... nu [tiam c` guvernantele sunt dotate ast`zi
cu no]iuni de karate.

– J.P. a exagerat, spuse ea cu o grimas`.
|n gura copilului, tratamentul pe care i-l aplicase lui Bosley lua noi

propor]ii de fiecare dat` când povestea – [i-l repeta oricui voia s`-l
asculte. Tremura gândindu-se la versiunea pe care o va da a doua zi lui
Joey Guarino, când \[i va petrece dup`-amiaza cu prietenul lui.

– Nu era karate. Doar judo. Eu.... |n fine, tat`l meu este fost ofi]er
de poli]ie, explic` ea cu pruden]`. Este mare adept al ideii ca femeile
s` se poat` ap`ra singure.

– |n cazul c` un "nu" n-ar fi de-ajuns?
|n]elese imediat c` f`cea referire la ceea ce se petrecuse \ntre ei pe

canapeaua din camera de zi. Se \ncord`, sim]ind o vag` reac]ie
tr`d`toare \n corpul ei.

– De ce nu m-ai informat despre Bosley?
El o l`s` s` schimbe subiectul... de data asta.
– Pentru c` nu voiam s` te nelini[tesc. Nu [tiam cum vei reac]iona

la idee. {i nu voiam ca J.P. s` [tie.
– Nu i-a[ fi spus nimic!
– Nu m` \ndoiesc, o asigur` el. Dar [tiind, ]i-ai fi putut schimba

comportamentul. {i J.P. [i-ar fi dat seama.
El \[i drese vocea, c`utându-[i cuvintele.
– De când aveam nou` ani, pân`.... aproape de universitate.... am

avut g`rzi de corp. La \nceput, nimeni nu mi-a dat vreo explica]ie, dar
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eu [tiam. La \nceput, am fost terorizat de moarte. Apoi, dup` un
anumit timp, m-a amuzat. Era o por]ie de aventur` \n mica mea via]`.
Apoi, cu timpul.... m-am sim]it foarte izolat.... alienat. Pentru a nu
spune nimic despre frustrarea sexual`.

– Frustrarea?
– N-ai fost niciodat` la o \ntâlnire de dragoste \nso]it` de o namil`?
– Oh...
Ea \[i studie o clip` unghiile, apoi ridic` ochii.
– Bun. |n]eleg c` l-ai angajat pe Bosley pentru a veghea asupra lui

J.P. f`r` s`-mi spui. Dar.... [i tu? Ai o gard` de corp personal`?
Asta ar fi cea mai trist` ironie dup` toate aceste subterfugii.
– Nu. N-am nevoie de a[a ceva.
R`spuns scurt [i t`ios.
– De ce? \l provoc` ea. Pentru c` [tii karate?
El fu vizibil surprins de deduc]ia ei.
– Ce te face s` crezi c` [tiu?
– Mai \ntâi, modul cum \l roste[ti. {i J.P. a men]ionat ceva "ce-ai

\nv`]at \n Japonia".
– Ah.
Urm` o pauz`. Megan \[i mu[c` buzele \nainte de a risca:
– Swann.... |n leg`tur` cu aceste scrisori!
– Ce-mi pas` de scrisori!
– Dar dac` ar exista o posibilitate ca persoana care le scrie s` fie

serioas`...
– Megan, nu.
– |ncearc` s` m` ascul]i, insist` ea c`utând cu disperare s`-i atrag`

aten]ia asupra acestui subiect.
Doar o mic` cedare din partea lui [i  va g`si poate mijlocul de a-i

spune adev`rul.
– Dac`... ai de luat pentru tine câteva precau]iuni...
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– Nu. Nu vreau gard` de corp. Las` asta, te rog.
Ochii lui deveniser` opaci asemenea metalului. Inima lui Megan se

strânse. Abandon` lupta.
– {i Lewis Bosley? \ntreb` ea \n cele din urm`.
Swann zâmbi.
– Dup` performan]a ta, ne putem dispensa de serviciile domnului

Bosley.

***

Megan nu putea dormi. Se agita, se r`sucea, \[i boxa perna, num`ra
oile, dar nimic n-o ajuta. Megan nu putea s` doarm`.

La unu f`r` zece, se ridic` \n patul ei [i aprinse veioza de pe
noptier`. F`r` o clipire din pleoape, privirea ei cuprinse tonurile de
crem, piersic` [i jad ale camerei. |n mare parte, decorul avea o r`ceal`
contemporan`, dar cu tu[euri de romantism – un aranjament de flori
uscate \ntr-o vaz` mare, un vechi [ezlong acoperit cu m`tase verde
deschis – [i tu[euri de fantezie, ca broasca de bronz care servea la
oprirea u[ii. Camera, feminin` f`r` zorzoane, nu sem`na \n nimic cu
apartamentul dezordonat al lui Megan, dar \i pl`cuse de cum \l v`zuse.
Dup` Patti Guarino, Swann fusese foarte meticulos \n alegerea
mobilelor [i culorilor.

Unu f`r` cinci. Unu f`r` patru minute. Se ridic`; lu` \n trecere un
capot vaporos asortat cu scurta ei c`ma[` de noapte, cadou de
aniversare de la Lynda, so]ia lui Steve, [i merse \n vârful picioarelor
pân` \n camera lui J.P. A[a cum prev`zuse, Copain era ghemuit pe
marginea patului. Zâmbind, Megan ridic` o [uvi]` de p`r negru
m`t`sos de pe fruntea b`ie]elului. 
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Chiar \n senin`tatea somnului, tr`s`turile lui p`strau o urm` de
zburd`lnicie.

U[a camerei lui Swann era \nchis` [i nu se auzea nici un zgomot.
Megan se ab]inu s` se gândeasc` la cum putea s` arate \n somnul lui.

Swann [tia \n schimb cum ar`ta ea...
Ro[i \n \ntuneric, [i cobor\ cu inten]ia s` ia un pahar de lapte. Dar

vederea, prin ferestrele livingului, \i atrase aten]ia. Cerul nop]ii de var`
avea str`lucirea catifelei: o lun` plin` era suspendat` ca un glob de
argint \ntr-un pom de Cr`ciun. O adiere u[oar` \ncre]ea suprafa]a
piscinei. |n tot acest decor era ceva fermecat [i o chema \n mod
irezistibil.

Deschise \ncet u[a-fereastr`. Aerul avea savoarea proasp`t` de iod a
oceanului. Totul era atât de pa[nic, atât de lini[tit... {i totu[i, continua
s` se simt` agitat`, cu o senza]ie ciudat` de a[teptare.... de nelini[te.
Merse pân` la piscin` [i-[i \nmuie vârful degetelor de la picioare. Apa
era perfect`. Invita]ia era prea puternic`.

"De ce nu? Dore[ti atât de mult, Megan Louise".
|[i scoase capotul [i, dup` o ezitare, p`str` c`ma[a fin` de noapte;

o s-o usuce mai târziu. Doar s` \noate pu]in, ca s` se destind`... |n
spatele ei, casa era \ntunecat`, lini[tit` ca noaptea.

Plonj`. Apa o \nv`lui \ntr-o stare pl`cut`. Nu [tia de cât timp \nota,
se b`l`cea. Secunde, minute. 

Timpul p`rea c` se oprise.
{i brusc, [tiu c` nu era singur`. Se \ndrept` spre partea unde putea

s` stea \n picioare, \[i arunc` spre spate p`rul ud pentru a-[i degaja
ochii. {i, tremurând, privi \nalta siluet` \ntunecat` care st`tea \n
picioare lâng` capotul ei abandonat neglijent.

Swann. Buzele ei formar` numele, dar nu se auzi rostindu-l.
Instinctiv, \[i \ncruci[` bra]ele peste sânii rotunzi [i  plini, mai mult
preciza]i decât ascun[i de voalul fin [i ud.
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El nu purta decât un halat scurt care l`sa s` se vad` mu[chii lungi
ai picioarelor. Picioarele lui erau u[or \ndep`rtate ca [i cum avea
nevoie s`-[i men]in` echilibrul. Bra]ele \i atârnau de-a lungul corpului,
cu pumnii strân[i.

B`rbatul \i form` numele, dar ea nu fu sigur` c`-l rostise. Ea \l
privea, cu ochii imen[i [i pulsul sacadat. El \[i dezleg` cordonul
halatului [i-l l`s` s` alunece de pe umeri cu \ncetineala unui ritual. Era
gol. Razele lunii \i \mbr`]i[ar` corpul, celebrându-i simetria perfect` [i
for]a fluid`. Exista mândrie, pasiune, putere \n ]inuta capului,
sculptura pieptului, insolen]a glorioas` a virilit`]ii lui.

Megan [tiu c` avea de ales. Putea s` scuture capul [i s` se \ntoarc`.
{tiu de asemenea, c` era gata s` fac` alegerea. |ncet, deschise bra]ele.

Swann plonj`. Apa p`ru c` se deschide \ntr-o frac]iune de secund`
pentru a-l primi [i a se \nchide abia tremurând \n timp ce el disp`ru \n
adânc.

Reap`ru la câ]iva centimetri de ea, cu p`rul negru lipit, cu apa
curgând pe pielea bronzat` a pieptului, stropi de ap` ag`]ându-se ici [i
colo pe firele de p`r \ntunecat. Megan vru s` le bea.... s`-l ]in` \n bra]e,
s`-l mângâie... s`-i \nve]e corpul la fel de intim cum o f`ceau razele
lunii.

Dorin]a era \ntip`rit` pe tr`s`turile lui severe [i senzuale, \ncordate
\n a[teptare. El \[i ridic` mâinile [i-i \ncadr` fa]a. Ochii lor se \ntâlnir`.
Captiv` con[tient` a acestei u[oare posesiuni, Megan tremur` u[or.

– E[ti real`, murmur` el pentru sine.
Ea zâmbi.
– Auzi cum \mi bate inima?
– O v`d chiar. Aici.
El \[i ap`s` buzele pe tâmpla ei dreapt`, c`ldura respira]iei lui

mângâindu-i pielea.
– {i aici....
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Gura lui alunec` \ncet spre pulsa]ia de la baza gâtului. Ea tremura
de pl`cere, sim]ind buzele lui pe pielea ei umed`.

– Swann...
Când \l atinse, tremura [i el, reac]ia lui exprimând cu mai mult`

elocven]` decât cuvintele puterea pe care o avea asupra lui, [i c` el nu
f`cea nici un efort s-o ascund`.

Fizic, era un str`in, [i totu[i asperitatea pielii, c`ldura [i reac]ia lui
\i erau familiare. Oare de la cele câteva s`ruturi pe care le schimbaser`?
Megan \l cuno[tea. Nu era vorba nici de experien]`, nici de instinct, era
acolo, total. O cunoa[tere dintotdeauna care a[tepta s` fie folosit`.

Swann puse st`pânire cu aviditate pe gura ei. Apa rece se infiltra cu
senzualitate \ntre pieile lor calde, dând mângâierilor lor din ce \n ce
mai intime, din ce \n ce mai exigente, o subtilitate voluptuoas`.
Deodat`, cu mâinile pe [oldurile ei, o trase violent spre el.

– Megan.... Iubito.... Nu mai pot....
Ea \i sim]ea lâng` gât respira]ia grea, \n sânii strivi]i de pieptul lui

b`t`ile dezordonate ale inimii lui. |[i \nnod` s`lbatic picioarele \n jurul
[oldurilor lui.

– Da, Swann. Da....
Era o permisiune [i totodat` o rug`minte. Era \nv`luit`, invadat` de

fl`c`ri lichide. Dar senza]ia n-o sperie. O dorin]` cum nu-[i imaginase
niciodat` o consuma \n interior, pref`când \n cenu[` toate inhibi]iile,
toate nelini[tile, l`sând-o f`r` ap`rare.

– E[ti atât de frumoas`, spuse el, acoperind-o din nou cu s`ruturi.
Pielea ta este ca sideful sub lun`...

Femeia gemu când  se aplec` s`-i mu[te erotic vârful ridicat al
sânilor prin voalul transparent al c`m`[ii de noapte. Era la fel de lacom
pe cât era de generos, dând o pl`cere \n schimb pentru fiecare pl`cere
pe care o lua – [i-i trata corpul ca pe un festin creat pentru delectarea
lui personal`.
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|n cele din urm`, nu mai era pl`cerea lui sau a ei. Era imposibil s`
le mai separe. Megan nu se mai sim]ea consumat` de fl`c`ri. Deveni ea
\ns`[i  focul.

– Megan, prive[te-m`, \i porunci el.
Ea se supuse [i se v`zu reflectat` \n ochii lui. Luna \i cizela

tr`s`turile ca o masc` de argint.
– Te-am v`zut de la fereastra mea, murmur` el. {i la \nceput mi-a

fost team` s` nu fie.... \n fine. Dumnezeu [tie ce.... credeam c` visez....
– Eu sunt.... real`, spuse ea pierdut` de dorin]`. De cât.... timp....?
Nu [tiu dac`-l \ntreba cât timp o privise, crezuse c` viseaz`, sau cât

timp va mai \ntârzia momentul pe care-l a[teptau cu disperare
amândoi. Se undui contra lui \ntr-un ritm la fel de vechi ca oceanele.

– Prea mult timp....
{i se uni irevocabil cu ea. Ea \l strânse cu bra]ele [i cu picioarele,

murmurându-i numele. Swann \i impuse t`cerea unui s`rut.



Capitolul 6

Megan se trezi \n propriul ei pat. {i singur`. Timp de câteva clipe,
la fel de dezorientat` ca \n ziua când se trezise lâng` Swann, dup` o
noapte de care nu-[i amintea \nc`. Apoi, fiecare lucru \[i relu` \ncet
locul.

|l rev`zu pe Swann purtând-o pe scar` dup` ce se iubiser` \n
piscin`, [i din nou \n cabina de lâng` piscin`.... Re\ncepuser` a treia
oar`, tandru, \ncet, \ndelung, \n patul ei \nainte de a adormi unul \n
bra]ele celuilalt, murmurându-[i cuvinte de dragoste.

Nu-l auzise plecând...
Se a[ez` \n capul oaselor, strângând cear[afurile mototolite cu o

mi[care languroas`. 
Era goal`, avea impresia c` respir` parfumul lui Swann pe

cear[afuri, pe pielea ei. Perna de lâng` ea purta \nc` urma capului lui,
cu o foaie de hârtie pus` pe margine. O lu`, inima \ncepând \n mod
stupid s`-i bat` mai repede. |n timp ce autograful lui Swann era un
model de str`lucire, scrisul cotidian era ascu]it. Cuvintele se aliniau pe
hârtie \n toat` simplitatea lor:

"E[ti o femeie splendid` lâng` care s` te treze[ti, [i greu de p`r`sit.
J.P. este cu mine. Al t`u Swann".
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Privi biletul mai bine de un minut, str`b`tut` de emo]ii ca ni[te
s`ge]i. "Trebuie s`-i spui adev`rul, acum, \i sufla o mic` voce din
interior. Trebuie. Dup` aceast` noapte, va \n]elege".

Dar dac` nu va \n]elege? se \ntreb` o a doua voce. Dac` se va
\nc`p`]âna? Are \nc` nevoie de protec]ie. De protec]ia ta.

Al t`u, Swann. Aceste cuvinte aveau oare o semnifica]ie? Voia oare
s` aib` una? Ochii ei c`zur` pe pendul` [i avu un [oc. Era aproape
amiaz`! Niciodat` nu dormise atât de târziu.

Se ridic` [i dup` o clip` de ezitare, strecur` hârtia \ntr-un sertar. |i
trebuia timp. |[i f`cu du[, con[tient` de o nou` senzualitate \n timp ce
se s`punea. Swann fusese un amant inventiv, experimentat, care se
delectase f`r` inhibi]ie cu fiecare detaliu al corpului ei, ar`tându-[i
adora]ia \n cuvinte [i mângâieri cu o \nfl`c`rare dincolo de ra]iune.
Doamne! Au fost \ntr-adev`r..... \n piscin`? Apoi, dup` aceea \n cabin`?
Ea fusese cea care....?

Ro[ind ca \ntotdeauna, ie[i de la du[ amintindu-[i de asemenea de
o discu]ie \n leg`tur` cu cear[afurile din satin negru... |n oglind`, reg`si
acelea[i tr`s`turi ale unei femei de treizeci de ani, dar cu o nou`
desf`tare pe buzele ei umflate de s`ruturi [i un fel de vulnerabilitate \n
ochii alba[tri. Cum spusese Swann? Nu se evit` inevitabilul [i nu
serve[te la nimic s` \ncerci s` provoci ceea ce nu se poate \ntâmpla...
Timp. Da. Avea nevoie de timp.

Coborând, \l g`si pe J.P. \ntins pe burt` \n mijlocul livingului,
\nconjurat de o colec]ie de avioane de plastic pe care le f`cea s`
decoleze cu mâna, cu o mul]ime de "Bzzz, bzz..." Copain, lâng` el,
participa la joc cu \ncântare, b`tând frenetic din coad`.

– Megan!
Copilul se ridic` imediat \n picioare [i s`ri spre ea.
– Tat`, Megan s-a trezit! strig` el \n direc]ia biroului lui Swann, a

c`rui u[` era \ntredeschis`.
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– Bun`, J.P. Bun` [i ]ie, Copain.
– Este aproape ora prânzului. Tata m-a l`sat s` preg`tesc sandvi[uri

cu brânz` [i cu ketchup. Vrei [i tu unul?
– Jip, acord`-i r`gaz lui Megan, prietene! suger` Swann pe un ton

u[or, intrând \n \nc`pere cu mersul lui silen]ios obi[nuit. De-abia s-a
trezit [i cred c` prefer` o cafea bun` \n loc de ketchup.

O clip`, totul \ncremeni. Nu erau decât ei doi \n \nc`pere.... \n
lume. Megan nu [tiuse ce-i va aduce prima \ntâlnire cu amantul ei de
o noapte. Se preg`tise pentru o oarecare jen`, stâng`cie – poate
indiferen]`. |n loc de asta, se sim]i pu]in intimidat`, \n prima secund`,
apoi timiditatea disp`ru \ntr-un elan pl`cut de emo]ie.

Ochii lor se \ntâlnir`. Doar o clip`. Dar \n aceast` clip`, Megan [tiu:
pentru ea, Colin Swann era de ne\nl`turat.

– Bun`, o \ntâmpin` el zâmbind.
Ea \i \ntoarse zâmbetul.
– Bun`.
– Ai dormit bine? \ntreb` J.P., eu [i Copain, da.
Ochii lui Megan revenir` spre copil.
– Hm.... da.
– Erai obosit`, nu? Tata a spus-o. Asta pentru c` l-ai b`tut pe

domnul Bosley?
– J.P..... \ncepu ea, \ntrerupt` de Swann.
– J.P., credeam c` am terminat cu aceast` poveste [i am stabilit

\mpreun` c` Megan nu l-a b`tut pe domnul Bosley.
B`iatul se strâmb`.
– Da, dar ea ar fi putut, insist` el. Pariez c` Joey va crede c`... Oh!

radie el brusc, revenind la Megan. Ghici ce? Petrec noaptea cu Joey.
– Ah?
Megan [i Patti organizaser` o dup`-amiaz` la familia Guarino

pentru copii, dar nu fusese vorba de noapte.
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– Da, tata i-a cerut-o lui Patti.
Ochii de azur \i \ntâlnir` pe cei argintii.
– Asta da surpriz`, zise ea.
Nu era sigur` ce sim]ea. Poate furie, \n fa]a ipotezei c` era vizibil

opera lui Swann; de team`, de asemenea.... [i ner`bdare. Dar, \nflorind
\n mijlocul tuturor acestor emo]ii confuze, exista incontestabil fiorul de
anticipa]ie.

– Era o surpriz` [i pentru mine! exclam` cu inocen]` J.P. Eu nu
[tiam, tata tocmai mi-a spus-o.

– {i acum, tata \]i spune c` ar fi o idee bun` s` urci \n camera ta s`
preg`te[ti ce vei lua cu tine la Joey, \l inform` Swann.

– {i sandvi[urile?
– Dup` aceea.
– Pot s`-i iau pe Copain [i pe Godzil....
– Nu! strigar` \mpreun` adul]ii.
Ochii b`ie]a[ului trecur` de la unul la altul.
– Sunte]i foarte ciuda]i, uneori, \i anun]` el confuz, mergând spre

scar`.
– A[adar.... f`cu Swann \naintând spre ea cu pasul lui suplu de

felin` s`lbatic`. Fiul meu ne g`se[te bizari.
– Doar uneori, articul` ea.
Era atât de aproape, \ncât trebui s`-[i ridice fa]a. Ea \i cuprinsese cu

aceea[i privire bustul [i umerii cu mu[chii tari [i se \ntreb` brusc dac`
purta pe corp urma unghiilor ei. Un v`l senzual \ntuneca ochii lui cu
reflexe argintii.

– Nu vreau s` [tiu ce crede despre noi \n restul timpului, r`spunse
el, cu vocea r`gu[it`.

Apoi o s`rut`. La comisura stâng` a buzelor, apoi la dreapta. {i ea
sfâr[i prin a-i \ntoarce s`rutul. Era un s`rut mai mult juc`u[ decât
provocator, de o tandre]e de flirt, survenit dintr-un consim]`mânt
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reciproc \n care problema de a [ti cine lua, cine d`dea, nu se mai
punea. Apoi se separar` prin acela[i consim]`mânt tacit.

– Cred c` ]i-am scris-o, spuse el calm. Este bine s` m` trezesc lâng`
tine, [i este dificil s` te p`r`sesc.

Ea avu din nou impresia c` ro[e[te, dar tot corpul ei era atât de
cald, \ncât nu fu sigur`.

– Dar m-am gândit, analizând totul c` ai prefera s` te treze[ti \n
propriul t`u pat.... [i singur`.

Era o aluzie la J.P., dar [i o \n]elegere mai profund` a temerilor pe
care putea s` le aib`.

– Mul]umesc.
Ea \[i \ntoarse privirea. Al t`u, Swann. O credea cu adev`rat?
– Megan?
Ea \l privi din nou.
– Cea a spus Patti când i-ai propus acest..... aranjament pentru

noapte?
Un zâmbet amuzat ap`ru pe buzele lui. Prev`zuse \n mod vizibil

\ntrebarea.
– E[ti sigur` c` a fost ideea mea?
– Fire[te....
Ea se opri, amintindu-[i conversa]ia cu Patti, pe marginea piscinei.

Oare so]ia lui Coney avea tendin]a s` fac` pe pe]itoarea?
– Swann, ce ]i-a spus?
– A spus, textual: "Ei bine, era timpul".
Dou` ore mai târziu, Swann plecase s`-l duc` pe fiul lui la familia

Guarino \nainte de a merge la un interviu. O invitase pe Megan la cin`
[i ea acceptase. Ea ridic` telefonul.

– Tat`, sunt Megan. Scuz`-m` c` nu te-am sunat ieri sear`, dar
lucrurile s-au \ntors...

– B`nuiam. Kyle mi-a explicat ce s-a \ntâmplat. 
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Se pare c` l-ai f`cut pe Bosley s` treac` printr-un moment dificil.
– Te rog, nu face la fel ca micul J.P., care umfl` mult ispr`vile mele.

L-am trântit doar pe bietul om \n mijlocul parc`rii.
– Swann n-a devenit suspicios?
– Nu, r`spunse ea foarte repede. Cel pu]in, nu pare. L-am l`murit

c` tat`l meu este un fost ofi]er de poli]ie care predic` autoap`rarea
pentru femei.

– Jum`tatea de adev`r, func]ioneaz` \ntotdeauna cel mai bine \n
acest gen de situa]ie...

– |l cuno[ti pe Bosley? \l \ntrerupse ea pentru a st`vili nelini[tea pe
care i-o provoca acest gen de comentariu.

– Dup` reputa]ie. Este solid. Swann are oroare de oamenii de paz`,
dar pentru fiul lui \l angajeaz` pe cel mai bun. Fire[te, nu [tia c-o avea
deja pe cea mai bun`...

– Mul]umesc, i-o t`ie ea. Apropo, ai ve[ti despre Bosley? P`rea pu]in
zdruncinat, ultima dat` când l-am v`zut.

– Dup` câte am \n]eles, este anihiliat o s`pt`mân`.
– Serios?
– Hm.... hm. A f`cut un lumbago. Dar nu te nelini[ti, nu i-ai

provocat un prejudiciu permanent, exceptând amorul lui propriu....
Kyle mi-a spus c` Swann era \ngrozit ieri, la comisariat.

– Se nelini[tea pentru fiul lui, po]i s`-l condamni?
– Fratele t`u a avut impresia c` se temea [i pentru tine.
Megan \[i mu[c` buza.
– Oh, [tii cât de impresionabil este Kyle....
Urm` o pauz`, apoi tat`l ei relu` \ncet:
– Megan, se \ntâmpl` ceva ce vrei s`-mi spui?
"Ai dreptul s` p`strezi t`cere, gândi ea. Toate cuvintele tale pot fi

folosite \mpotriva ta".
– Nu.
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– Nu, nu se \ntâmpl` nimic.... sau nu, nu vrei s`-mi spui?
– Tat`...
– Megan, tu e[ti important`, \n aceast` afacere. Pivotul central...
– O [tiu, spuse ea cu umor [i emo]ie.
– Scumpo...
– Tat`, te rog. Am treizeci de ani. Sunt o profesionist`. {tiu ce fac.
– Nu vreau s` te v`d suferind.
– Vorbe[te tat`l sau patronul?
|[i regret` cuvintele imediat ce le rostise.
– Meg, \n aceast` diminea]` a sosit o nou` scrisoare.
– Alta. Atât de repede?
Strânse receptorul atât de tare, \ncât articula]iile i se albir`.
– Da. Expediat` din Los Angeles. Este mai nelini[titoare decât

precedentele [i vorbe[te de momentul când "muzica se opre[te de-a
binelea". {i.... exist` o fotografie \n care capul lui Swann este marcat de
o ]int`.

– Oh, Doamne!
– Meg, asta nu este o fotografie decupat` dintr-o revist`, ci una de

amator cu teleobiectiv. Kyle a examinat-o [i crede c` a fost f`cut`
s`pt`mâna trecut`, când Swann se ducea la studioul de \nregistrare.

Megan se for]` s` respire profund de mai multe ori, cuprins` de
ame]eal`.

– A[adar, nu mai este un nevrotic oarecare ce se amuz` s` sperie.
El.... \l urm`re[te pe Swann!

"M` apropii de tine", \[i aminti ea.
– A[a s-ar p`rea, spuse tat`l ei. {i altceva: cifra cinci este \nscris` \n

mijlocul ]intei.
– Cinci?
– Da. Asta \]i sugereaz` ceva?
– N.... nu. Nu, nu \n]eleg.
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– Swann n-a men]ionat niciodat` cifra cinci?
Ea \[i scormoni memoria deodat` goal`.
– Nu. Nu cred.... tat`, asta poate s` semnifice orice. O dat`. O or`.

Un fel de cod nebun. Orice!
– Sau nimic, \nc` o dat`.
– Agen]ia n-are \nc` nici o pist` a scrisorilor?
– O echip` lucreaz` la asta, Meg. Insist s`-]i spore[ti pruden]a [i

vigilen]a, \ncepând de acum. M` \n]elegi?
– Da, tat`, promise ea.
– {i, Meg...
– Da?
– Acum, tata vorbea.

***

– E[ti pe cale s` regre]i noaptea trecut`? \ntreb` \ncet Swann,
privind-o pe Megan care se juca gânditoare cu furculi]a.

Ea nu [tiu ce s` r`spund`. Pân` acum, conversa]ia lor fusese un joc
amical de seduc]ie, dar un puternic curent de intimitate plutise \ntre
ei. Aparent, Swann voia s` aduc` la suprafa]` acest curent.

– S` regret, nu, admise ea, fixând restul de spum` de ciocolat`. Dar
recunosc c` reflectez mult la asta.

– {i eu la fel.
El se rezem` de scaun, dar nu se destinse. |ntârziau \n jurul cafelei

[i desertului \ntr-un restaurant romantic numit "Le Chardonnay".
Megan se a[teptase s-o duc` la "Spago's" care servea pizze [i pateuri la
un cortegiu de celebrit`]i zgomotoase, sau \ntr-un local elegant ca "Ma
Maison", unde \nalta societate a Hollywoodului degusta buc`t`ria cea
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mai rafinat`. Alegerea acestui loc pe care mintea \i amintea mai mult de
bulevardul Saint-Germain decât de Beverley Hills, o surprinsese.
Lambriurile de lemn de trandafir, mari oglinzi rotunde, abajururi
difuzând o lumin` de culoarea ambrei [i nostalgic`, evocând Parisul
din Belle Epoque. Pateuri, pe[te fript, carne [i p`s`ri fripte, ]ineau de
stilul celor mai bune buc`t`rii familiale. Lui Megan \i pl`cuse "Le
Chardonnay" din clipa când intrase acolo.

Nu-i pl`cea \ns` modul cum o privea Swann. Sau poate \i pl`cea
prea mult. Ochii argintii o cuprindeau, o atr`geau, o absorbeau.
Privirea lui Swann era ca un s`rut: un act de pur` concentrare.

– Foarte bine, spuse el cu un gest lini[titor.
|n costum de in gri, c`ma[` de m`tase alb` [i cravat` neagr` cu

argintiu, \[i purta hainele elegante europene cu aceea[i str`lucire ca
blugii.

– Vorbe[te-mi despre gândurile tale.
Ea \[i \ncruci[` degetele.
– Sunt acelea[i ca \nainte de noaptea trecut`.
– Crezi c` este... c` noi suntem o gre[eal`?
Cum s` califice drept gre[eal` extazul [i plenitudinea pe care le

\mp`rt`[iser`?
– Swann, eu nu te...
Se opri, pe punctul s` spun` c` nu-l blama. Doamne! Dac` era

cineva de blamat \n aceast` situa]ie, atunci ea era aceea! Era o femeie
adult`, responsabil`, [tia ce f`cea. {i Swann fusese onest \n inten]iile
sale.

Onest. Respinse cuvântul. "Spune-i, Megan Louise", insista o mic`
voce.

– Megan?
Ea \i \ntâlni ochii \ntreb`tori.
– M-am... gândit [i la acele scrisori despre care mi-ai vorbit.
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– Ah nu! |]i interzic s` te gânde[ti la asta.
– Dar....
El se aplec` [i-i prinse mâinile pe mas`.
– Megan, ]i-am vorbit despre aceste scrisori, fiindc` voiam s` explic

pentru ce l-am angajat pe Lewis Bosley. N-aveam inten]ia s` te
nelini[tesc.... sau s` te superii...

– Poate c` pentru tine m` nelini[tesc!
– Nu-i nevoie, replic` el ne\ndur`tor. Pot s`-mi port singur de grij`.
– De ce e[ti atât de \nc`p`]ânat \n leg`tur` cu acest subiect?
Un zâmbet ciudat, f`r` umor, ap`ru pe buzele lui.
– Pentru c` a[a sunt eu.
Megan t`cu câteva secunde \nainte de a \ncerca o alt` abordare.
– Impresarul t`u este la curent, nu-i a[a?
– Bernie? Da. Era u[or de ghicit dup` serenada pe care ne-a 

f`cut-o la comisariat.
– P`rea nelini[tit, \ncuviin]` ea.
– A investit \n mine, r`spunse Swann cu oarecare cinism. {i pe de

alt` parte, a fost convins \ntotdeauna c` [tie totul mai bine decât toat`
lumea.

Megan hot`r\ s` se lanseze.
– {i ce.... ce-ai face dac` ar angaja un agent de securitate pentru

tine? Vreau s` spun, a[a cum l-ai angajat pe Bosley....
– Vrei s` spui, i-o t`ie el, ce a[ face dac` ar ac]iona \n spatele meu?

Nu te teme, n-ar risca a[a ceva. I-a[ sparge capul de perete [i el o [tie.
|ngrijorarea f`cu s` treac` un fior de ghea]` pe [ira spin`rii lui

Megan. Ea crezuse, sperase, c` Bernie McGillis exagera. Brusc, \[i d`du
seama c` nu. Nu \ndr`zni s` se gândeasc` la momentul când Swann va
afla [iretlicul lor.

– Megan, de ce crezi c` aceast` noapte a venit? \ntreb` el cu
brusche]e.
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– De ce?
Dumnezeule, cum  putea r`spunde la asta?
– Da, de ce?
– Eu.... Dou` persoane \n aceea[i cas`.... ezit` ea.
– Apropierea? Ascult`, contrar opiniei curente, nu duc \n patul meu

toate femeile pe care le cunosc. {i \nc` [i mai pu]in de câtva timp,
ad`ug` el.

Megan se \ncrunt`, \ntrebându-se de ce sesiza \n tonul lui un soi de
am`r`ciune.

– O [tiu, spuse ea \ncet [i sincer.
{tia de asemenea c` \n caz contrar n-ar fi cedat pasiunii lui noaptea

precedent`, oricât de puternic` ar fi fost nevoia corpului ei. Fusese una
dintre altele \n patul lui Doug Carlyle, o experien]` pe care nu dorea 
s-o repete.

Tensiunea se sl`bi pe tr`s`turile lui Swann.
– Am tr`it doi ani lâng` Edwina Lynton, [i jur c` n-am pus niciodat`

mâna pe ea.
Megan se destinse [i ea.
– Dup` câte am \n]eles, zâmbi ea, ]i-ai fi pierdut probabil timpul

dac` ai fi \ncercat.
Râser` amândoi, apoi Swann redeveni serios.
– Cum era so]ul t`u? \ntreb` el din senin.
Megan se \ncord`. |ntrebarea putea s` par` o schimbare brutal` de

subiect, dar [tia c` nu era a[a.
– Swann.... Eu.... Asta n-are nimic de-a face cu Doug, se ap`r` ea.
– Eu cred dimpotriv` c` trecutul are multe de-a face cu prezentul...

{i cu viitorul. Se numea Doug [i mai cum?
– Carlyle, r`spunse ea \n sil`. El.... nu sem`na cu tine.
– Sper! M-a[ detesta s` am ceva \n comun cu un nebun notoriu.
– Un nebun?
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Doug fusese atât de ra]ional, atât de subtil, atât de metodic [i de
calculat! F`r` toate aceste calit`]i – [i propria ei orbire – Megan n-ar fi
r`mas niciodat` c`s`torit` atâta timp.

– Un b`rbat care are norocul s` te aib` [i te las` s` pleci r`spunde
la defini]ia mea de nebun, dac` nu mai r`u.

Megan \[i \ntoarse privirea de la profunzimile fascinante ale ochilor
lui.

– Nu m-a l`sat s` plec. Am plecat eu. El n-avea de ales.
– De ce?
– Oh.... pentru o mul]ime de motive.
Cuno[tea desigur patru sau cinci, dar trebuia s` fi avut multe altele

care-i sc`paser`.
– Te \n[ela? ghici el, dup` dispre]ul din voce.
– Da.
– Dar tu \i erai fidel`?
– Da!
– Megan... Nu era o \ntrebare.
El \i \ntinse din nou mâna.
– L-ai cunoscut \n activitatea ta?
– Doug era avocat. Eu.... Unul din fra]ii mei mi l-a prezentat.
Nu min]ea. Kyle a fost cel care-i prezentase, \n ziua când Doug

venise s` discute despre o afacere la Harper Security.
– Unul din fra]ii t`i a \mbr`]i[at cariera tat`lui t`u? |n poli]ie?
El voia s` [tie. Megan strânse pumnii sub mas`. Sim]ise c` va veni

ziua când Swann va dori s` [tie mai multe despre ea. |i repugna s`
mint`, dar fusese obligat`. Cum tat`l ei \i amintise, era pivotul central
\n organizarea protec]iei lui Swann [i era din ce \n ce mai evident c`
acesta nu voia s` fie protejat. Nu putea opta, ca \ntotdeauna, decât
pentru jum`tate de adev`r.

– Fratele meu mai mare lucreaz` \n electronic`. 

102 BARBARA DOOLEY



{i cel mai mic \n cinematografie.
– Actor? \ntreb` Swann, uimit. L-am v`zut deja?
Ce ironie! |l vedea \n fiecare zi, \n limuzina lui!
– Poate, dar nu l-ai remarcat. Face dubl`ri, este cascador, ad`ug` ea

cu o real` mândrie fratern`, deoarece Kyle era foarte bun cascador [i
refuza multe solicit`ri, deoarece prefera s` lucreze \n agen]ia familial`.

Jum`t`]ile ei de adev`r o f`ceau totu[i s` sufere. Era gr`bit` s`
schimbe subiectul.

– {i.... cum era.... Iris Ames?
Crezu o clip` c` el va refuza s` r`spund`. |i v`zu tr`s`turile

\ntunecându-se.
– Patti nu te-a cople[it cu detalii?
– Patty? rosti ea. Ei bine...
– A]i vorbit, spuse Swann, pe un ton egal. Dar nu m` deranjeaz`,

Megan. {tiu c` Patti este guraliv`, [tiu de asemenea c` nu se deschide
decât oamenilor care-i inspir` \ncredere. Ea nu i-ar fi acordat-o
niciodat` lui Iris.

– Scuz`-m`, Swann...
Nu [tia foarte bine de ce se scuza, dar trebuia s` spun` ceva. Swann

cl`tin` din cap. Urmar` câteva momente de t`cere. Când el relu`
dialogul, tr`s`turile lui erau \nc` \ntunecate, dar tonul era sincer:

– Iris era ca unul din acele cadouri de Cr`ciun etalate \n vitrine.
Ambalaje minunate [i nimic \n`untru. Dar presupun c` eram eu \nsumi
destul de gol când am \ntânit-o. Era \n culise, la concertul unui prieten.
A[tepta pe cineva.... sau ceva.... Am avut o aventur`. Apoi a r`mas
\ns`rcinat`, i-am cerut s` ne c`s`torim dar a refuzat. Atunci, am tr`it
\mpreun`. Asta... a durat aproape patru ani. {i \ntr-o zi, a plecat de-a
binelea. Nu pe mine m` voia, ci frivolitatea vie]ii de la Hollywood. 
Nu-l voia nici pe J.P. De altfel, nu cred c` [tia ce voia. Un an mai târziu, a
murit. Exceptând urmele de \n]ep`turi din venele ei, era la fel de frumoas`.
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Se opri, mototolind gânditor fa]a de mas`.
– I-am fost fidel lui Iris cât am fost \mpreun`. Apoi, când m-a

p`r`sit... am petrecut [ase luni de care nu-mi amintesc foarte clar.
– Dup` aceea? insist` ea \ncet.
– Dup` aceea, m-am trezit \ntr-o diminea]` \n]elegând c` riscam s`

trec pe lâng` singurul lucru bun care ie[ise din aventura mea cu Iris.
– J.P.
El \ncuviin]`.
– Atunci, am \nceput s`-mi revin. La pu]in timp dup` asta, Bobby

Donovan, primul chitarist al grupului "|ngerii dec`zu]i" [i so]ul lui
Molly V. a murit \ntr-un accident de naviga]ie. Am alergat s` salvez
grupul. Dar aproape imediat Molly s-a retras, [i noi am format grupul
"Diavolii". O adev`rat` familie rock and roll.

– |]i place meseria ta.
Megan era o adev`rat` admiratoare a grupului "Diavolii" [i

recuno[tea talentul fantastic al lui Swann. |ncepea s` \mp`rt`[easc`
intensitatea [i integritatea pe care le punea \n profesia lui.

– |mi place s` fac muzic` [i sunt doat pentru asta. {i sunt \nzestrtat
[i pentru punerea \n scen`. Dar nu voi face asta toat` via]a. Vine un
moment când picioarele [i laringele nu mai r`spund. Am inten]ia s`
\ncetez s` apar pe scen` \nainte ca asta s` se \ntâmple. Nu pot sc`pa de
\mb`trânire, dar pot scuti publicul de spectacolul unui star al rockului
cu burt` [i chel, care \ncearc` s`-[i p`streze tinere]ea.

Megan nu se putu \mpiedica s` nu zâmbeasc`.
– Nu mi te imaginez cu burt` [i chel.
– Adev`rat? Vrei s` r`mâi destul de mult timp ca s` te convingi?
|ntrebarea fusese pus` ca o glum`, dar expresia privirii n-avea nimic

pozna[. Respira]ia lui Megan se bloc`.
– Swann...
– {tiu. Am promis s` nu te gr`besc
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El observase de asemenea c` [tia c` putea s-o gr`beasc`.
– {i.... J.P., \n toate astea? \ntreb` ea.
Un zâmbet nedefinit ap`ru pe buzele lui.
– Dac` vrei s`-i cer aprobarea, sunt sigur c` o voi ob]ine.
– Nu mi-ar pl`cea s` fie r`nit \n aceast` poveste, \ncerc` ea s`-i

explice.
– Nici mie.
Urm` o t`cere cump`nit`.
– Megan, \n seara asta, nu suntem decât noi doi. Spune-mi ce ]i-ai

dori.
Poate c` povara minciunii o f`cea total cinstit` cu el, cu ea \ns`[i.

Poate c` sentimentele pe care i le trezea Swann erau prea puternice
pentru a fi negate.

– Acela[i lucru ca tine, r`spunse ea.
{i Megan nu ro[i



Capitolul 7

– Nu sunt prea greu? murmur` Swann cinci nop]i mai târziu, 
luându-i perna.

– Mmm...
Megan scutur` lasciv din cap \ntr-un r`spuns care era mai mult un

murmur de satisfac]ie decât un cuvânt inteligibil. Sim]i o u[oar`
atingere a b`rbiei \nc` nerase pe obrazul ei. 

O str`b`tu un fior.
J.P. \[i petrecea noaptea la bunica lui. Ei profitaser` pentru a ie[i

\ntr-o mic` discotec` din vestul Hollywoodului, unde un prieten
muzician \ncerca noi instrumente. Ea fusese \ncântat` de experien]`,
singura mic` umbr` fiind privirea fratelui ei Kyle când \i deschisese
portiera limuzinei. Sub aceast` privire, sim]ise o oarecare jen` [i
reac]ionase ca o adolescent` timid` când Swann o luase \n bra]e pe
bancheta din spate. Din fericire, acesta fusese mai mult amuzat de
reticen]ele ei.

– Este un "da" Megan? \ntreb` el continuând explorarea erotic` a
urechii ei. Sau un "nu"?

– Mmm.... nu e[ti prea greu, \l asigur` ea, alungând amintirea
fratelui ei.
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Erau pe podea, pe jum`tate \nv`lm`[i]i \n cear[afurile de satin
negru oferite de Rick, Coney [i Boomer la petrecerea mut`rii \n cas`
nou`. Când reveniser` acas`, Megan glumise de acest cadou [i un lucru
antrenase rapid altul.

Nu, nu era prea greu. Se delecta cu greutatea b`rbatului, cu
moliciunea pielii lui u[or jilave, cu puterea masculin` a corpului lui
str`lucitor. Gâfâi când palma lui veni s`-i captureze un sân.

– {tiu, Rick are o teorie asupra femeilor, spuse el, cu vocea lui
profund` [i r`gu[it`.

Ridic` u[or capul, ca s-o priveasc`. Ochii lui cenu[ii cu reflexe
argintii erau \nce]o[a]i, buzele lui minunate  arcuite \ntr-un zâmbet.

Megan \l fix`, ridicând o sprâncean`. Rick Nichols fusese \n aceast`
sear` la discotec`, \nso]it de o brunet` durdulie care se lipsea de el cu
tenacitate de super glu.

De[i Rick, cu p`rul lui lung blond, nu era genul ei, Megan \n]elegea
c` femeile \l g`seau irezistibil.

– |mi place mult Rick, se strâmb` ea ciufulindu-l, dar nu cred c`
vreau s` aud teoria lui despre femei. Un b`rbat care \[i porecle[te fata
cu care iese "Jeleu de zmeur`...."

– {i ar fi trebuit s-o vezi pe cea de acum dou` luni, c`reia \i spunea
"Drum anevoios".

– R`mân la p`rerea mea.
– Totu[i, este o teorie foarte interesant`....
El spuse \n acela[i timp ceva cu mâinile, care-i trimise senza]ii foarte

interesante pân` \n vârful urechilor, apoi continu`:
– Rick spune c` femeile seam`n` cu chitarele...
Megan se \ncord` sub mângâierile care o \nfiorau.
– Eh? {i... Oh, Swann.... De..... ce spui asta?
– Pentru c`.... nu po]i fi sigur c` o femeie este acordat` pân` nu 

te-ai jucat cu.... Hei! Au!
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Megan \[i ridicase capul doar atât cât s`-l mu[te de gât.
– Canibal`! strig` el. N-am spus niciodat` c` eram de acord cu el.
– Dar probabil e[ti, replic` el r`sucindu-se pu]in sub represalii.

Toate vedetele rock seam`n` \ntre ele.
– Adev`rat? {i câte vedete rock ai cunoscut exact, inima mea?
– Destule pentru.... Oh! Swann.... Te rog...
– Hmm... Poate c` teoria lui Rick are vreo valabilitate, la urma

urmei.
– Swann!
Tremura când degetele lui devenir` mai \ndr`zne]e.
– Se pare c` r`spunzi ca un instrument bine acordat [i extrem de

sensibil.
– Swann?
– Doamne Dumnezeule, Megan, ai o savoare excep]ional`. Ar

trebui s` te gust, [opti el ron]`indu-i um`rul.
– Nu, mul]umesc.... \ncerc` ea s` râd`. {i a[ avea o mic` cerere de

formulat...
El \[i \ntrerupse explorarea lacom` ca s-o priveasc`.
– Spuneai c` nu sunt prea greu....
– Nu e vorba de tine. Podeaua.
– Podeaua? Mocheta mi se pare confortabil`.
– Pentru c` nu ai spatele lipit de ea.
– Ah. Este tare, a[a-i?
– Sincer` s` fiu.... Swann!
F`r` preaviz, el invers` pozi]iile lor, rostogolindu-se al`turi [i

antrenând-o cu el.
– Este mai bine? \ntreb` el, cuprinzându-i talia.
– Hmm.... mai bine.
Urm` o scurt` t`cere [i Megan \[i \nfipse degetele \n p`rul lui

negru:
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– Ai observat c` facem dragoste \n locuri..... excentrice?
– Vorbe[ti de piscin`?
– {i de cabin`. {i de canapea. {i de limu....
Vru s`-[i ia \napoi cuvântul, dar ie[ise deja.
– Nu, nu \n limuzin`, obiect` el. }i-a fost team` c`-l jenezi pe [ofer,

de[i este separat printr-un geam complet opac.
Se juca acum cu o bucl` din p`rul ei ro[cat. Megan \[i dori s` nu

deduc` nimic din ro[ea]a ei brusc`. "Bravo! se dojeni ea. Foarte
inteligent. Ca [i cum Swann nu g`sise destul de bizar comportamentul
t`u \n timpul drumului. Vrei s` se \ntrebe de ce e[ti atât de interesat`
de [ofer?"

– Apropo de [ofer...
Ea f`cu o mi[care din cap.
– {oferul?
– Da, [oferul. {tii, tân`rul \n uniform` care st` la volan [i conduce

\n timp ce noi, \n spate.... nu f`ceam de fapt nimic...
– Swann. {tiu de cine vorbe[ti. Despre ce vorbe[ti nu....
– Cred c` este \ndr`gostit de tine.
– Ce?
– Oh, \l \n]eleg, bine\n]eles.
Descoperindu-[i un talent de comedian` complet nea[teptat,

Megan simul` un râs.
– Ce te poate face s` crezi c` [oferul t`u....?
– Deoarece pân` \n seara când ne-am dus s` cin`m la

"Chardonnay", el [i cu mine aveam rela]ii foarte bune. De atunci, m`
prive[te ca [i cum a[ avea un fel de boal` contagioas`.

– Eu.... n-am remarcat. Am mai curând impresia c` mie \mi arunc`
priviri furioase.

– }ie?
Ea cl`tin` din cap.
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– Poate c` este "\ndr`gostit" de tine, suger` ea batjocoritor, vrând
s` g`seasc` o modalitate de a \nchide acest subiect poten]ial exploziv.

Stratagema func]ion`. Swann izbucni \n râs.
– M` \ndoiesc. Am impresia ferm` c` lui Kyle \i plac femeile.

Primesc acelea[i vibra]ii de la el ca de la Rick.
De[i Megan nu-l clasase exact pe tân`rul ei frate \n aceea[i categorie

cu chitaristul, trebuia s` recunoasc` unele asem`n`ri.
– Ai uitat sub masa din buc`t`rie, arunc` \n sfâr[it Swann
– Sub....
– Erai pe cale s` inventariezi locurile unde facem dragoste.
– Oh.
– Fire[te, mai sunt sc`rile...
– A fost ideea ta.
– Dar tu ai prins-o din zbor. Ai un teribil sim] al echilibrului.
– Al echi.... Am fost cât pe ce s` cad [i s`-mi rup oasele!
Sprâncele lui Swann se apropiar`.
– Este adev`rat, la un moment dat, trebui s` fi avut o oarecare

sl`biciune \n genunchi.
|ncet` brusc s` glumeasc` [i mâinile lui alergar` \nfrigurate peste

spatele ei.
– Megan? |]i dau oare ame]eal`? o \ntreb` el pe un ton grav, gr`bit,

mângâierile lui devenind de foc. Spune-mi.
– Da.
O antren` \ntr-un vârtej de pl`cere, de dorin]`, de ner`bdare.
– Bine, spuse el c`utându-i avid buzele. Deoarece \mi faci acela[i

lucru.

***
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"|ntr-un loc de trecere
Ea avea acel gen de fa]`
Pe care nu-l v`zuse niciodat`.
Prin camera luminoas`,
Parfumul ei plutea \n aer...."

Colin Swann m`sura cu un pas sinuos pista de dans a unei s`li
arhipline [i pline de fum. 

Buzele lui se mi[cau \n perfect` sincronizare cu cântecul
pre\nregistrat [i-[i urma parcursul cu o precizie coregrafic`.

Mul]imea era alc`tuit` din figuran]i pl`ti]i cu ziua. Fumul era
artificial. Clubul era autentic, \nchiriat pentru turnarea ultimului
videoclip al "Diavolilor". Megan asista dintr-un loc bine plasat, \n afara
câmpului obiectivului. Era fericit` s`-l vad` pe Swann lucrând. Singura
ei problem` venea de la privirile speculative pe care le primise de la
intrarea pe platou. De[i to]i cei cu care intrase \n contact se ar`taser`
amabili, sesizase câteva comentarii ironice despre guvernante. F`r` s`
fie o femeie afectat`, nu era \n largul ei s` se simt` punctul de atrac]ie.

Swann, \n schimb, se sim]ea perfect sub reflectoare. |n blugi negri
[i vest` de piele neagr` f`r` c`ma[`, cu un inel \n lobul urechii drepte
– accesoriu de scen` – cu obrajii u[or alb`strui de barb`, evolua cu
gra]ia lui obi[nuit` de felin` de prad`.

– T`ia]i! url` brusc realizatorul. T`ia]i! Tu, bomboana ro[ie! Da, tu!
Ce crezi c` turn`m? O secven]` cu Jane Fonda la aerobic? V-am spus:
f`r` transpira]ie! Vreau s` se fac` rece!

– Poate s-ar putea \ncerca aerul condi]ionat? suger` Swann,
trecându-[i mâinile prin p`r \n timp ce un machior alerga s` [tearg`
fruntea fetei \n roz.

– A[adar, ce face b`iatul?
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Megan tres`ri auzind \ntrebarea lui McGillis acoperit` de râsetele
de relaxare pe care Swann le declan[ase. Nu-l auzise apropiindu-se.

– J.P. face bine, r`spunse ea.
|l v`zuse pe McGillis de câteva ori dup` discu]ia din biroul lui a

doua zi dup` petrecerea de cas` nou`, dar \ntre]inuser` contacte
minime amabile.

– Nu-l v`d aici, continu` impresarul.
– Este la bunica lui. Cu câinele, fire[te.
– Practic, observ` el f`r` alt comentariu.
– Swann m-a invitat s` privesc turnarea.
Spera s` nu par` \n defensiv`, a[a cum era.
– Oh, n-am nimic \mpotriv`, din contr`... Cu cât v` \ndep`rta]i mai

pu]in de Swann....
– Domnule McGillis....
– Hei, eu nu critic, o \ntrerupse el. Am presupus \ntotdeauna mai

mult sau mai pu]in c` voi doi.... |n fine, atâta timp cât nu uita]i pentru
ce sunte]i aici....

– Nu, nu uit de ce m-a]i angajat, domnule McGillis, spuse ea t`ios.
– S-a primit o alt` scrisoare.
– Aceea[i?
– Aproximativ, da. Cu o alt` fotografie de amator cu ]int` [i cifra

cinci. U[or tremurat`, ca [i cum mâna tipului tremurase. Trebuie s-o fi
luat când Swann a venit la biroul meu, \n cealalt` zi. {i.... avea un
cuvânt \n plus: "Pe curând". Subliniat de trei ori.

– Swann... [tie?
Bernie cl`tin` din cap.
– Nu s-ar spune v`zându-l, nu-i a[a?
Megan \[i \ndrept` ochii spre Swann. St`tea impasibil sub pensula

unui machior. Ca [i cum \i sim]ise privirea, se \ntoarse pe jum`tate
pentru a-i adresa un mic zâmbet. Ea \i zâmbi la rândul ei.
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– Nu, nu s-ar spune, r`spunse ea cu o not` de nelini[te.
– {tirea bun` a zilei, este c` avem poate o pist`.
Megan se \ntoarse brusc.
– O pist`?
– Tat`l dumitale nu ]i-a spus? Agen]ia a lucrat bine [i discret. A fost

reg`sit` secretara care se ocupa de scrisorile admiratorilor lui Iris
Ames. Ea jur` c`-[i aminte[te c` Iris a primit un timp acela[i gen de
scrisori.

– Amenin]`ri?
– Nu. Genul v` iubesc [i vom fi bine \mpreun`. Dar acela[i aspect

al scrisorilor: hârtie ieftin`, creion negru, multe semne de exclama]ie,
cuvinte [terse sau subliniate.

Megan se \ncrunt`.
– Dar au trecut cel pu]in... cât? {ase ani? Iris Ames ar putea s` fie

acea "ea" despre care este vorba?
– Ne \ntreb`m to]i, de azi-diminea]`.
– {i acele scrisori de la admiratori erau anonime?
– Da. 
Secretara crede c` unele erau trimise din Chicago.
{i prima scrisoare c`tre Swann fusese expediat` din Chicago.

Megan se gândi.
– Iris, era din Illinois?
– O mul]ime de oameni sunt originari din Illinois, r`spunse Bernie.
– Toat` lumea pe loc pentru noua \nregistrare! strig` realizatorul.

{i aminti]i-v`, \nghe]a]i!

***
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– Nu [tiu cum faci asta, observ` Megan câteva ore mai târziu, atunci
când \n fa]a ie[irii de siguran]` \l a[teptau pe Kyle s` aduc` limuzina.

Trecând \n fa]a lui, observase cu pruden]` \mprejurimile [i
continua, vorbind. Nu re]inea nimic anormal.

Swann se \ntinse ca o pisic`.
– S` fac ce?
– S` repe]i acela[i cântec, \nc` [i \nc`.
Cu un râs obosit, el \i lu` mâna.
– F`r` transpira]ie, bomboan` roz!
Schimbându-[i vocea, imita perfect realizatorul. Apoi, expresia

ochilor argintii deveni gânditoare; \i mângâie fa]a [i z`bovi pe curba
buzei inferioare:

– Sunt bucuros c` ai venit, spuse el cu tandre]e. Este bine s` ai pe
cineva real s` prive[ti \n toat` aceast` mul]ime f`r` valoare.

Real`. Cuvântul o r`ni ca un cu]it. Sentimentele ei pentru Swann
erau reale. Dar tot restul....

– Megan? \ntreb` el cu sprâncenele apropiate. Ceva nu este \n
ordine?

– Totul este \n ordine, zâmbi ea prompt.
Dar el o prinse de umeri.
– Ce ]i-a spus Bernie, sau altcineva?
– Ce.... ce vrei s` spui?
Era prea perspicace [i ea \[i pierdea cu el puterea, sau dorin]a de a

min]i, dar trebuia. Atâta timp cât \n[el`toria va fi necesar` pentru a-l
ap`ra.

– Cineva ]i-a spus ceva, nu-i a[a? {tiam c` oamenii murmurau pu]in,
dar eu n-am.... Megan, \mi pare r`u. Sunt to]i la fel de rafina]i ca
petrolul brut când este vorba de a discuta via]a mea privat`. Sunt
obi[nuit cu asta [i de-abia \i aud. Dar tu....

– Nu te nelini[ti, Swann. Nu este nimic, te asigur.
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Era mi[cat` de atâta aten]ie, \n ciuda oboselii sale [i a grijilor pe care
trebuia s` le aib` pe cap.

– S` spunem c` m` sim]eam pu]in... clasic`, zâmbi ea cu un gest
ironic spre pantalonul ei crem [i bluzei verde pastel. Comparat` cu alte
femei care se aflau pe platou, ar`ta \ntr-adev`r ca Mary Poppins, de data
asta. Dar am notat câteva detalii de mod` de care \mi voi aminti.

– De exemplu? \ntreb` el \nl`n]uindu-i strâns talia.
– Ei bine... Tocuri ascu]ite cu trening sau teni[i cu bluze cu

strasuri...
Avea ochii cufunda]i \n ai lui, vag con[tient` c` fratele ei Kyle

\naintase cu limuzina. Swann zâmbi mali]ios, ar`tându-[i din]ii
str`lucitori.

– {i ce-ai spune de tocuri ascu]ite cu o bluz` cu strasuri?
– Hm.... a[ spune c` este de \ncercat.
– Poate, dar f`r` \ndoial` nu le vei p`stra mult timp.
|mbr`]i[area deveni posesiv` \n timp ce el se apleca pentru a-i

reclama buzele. Dup` aceea – un timp lung confuz – Megan se \ntreb`
cât a[teptase fratele ei \n fa]a portierei deschise a limuzinei.

***

– A[adar, te-ai distrat la bunica? \l \ntreb` ea \nainte de a-l s`ruta de
sear`.

– Da, r`spunse J.P. |n afar` de puiul cu un sos ciudat pe care l-am
avut la cin`. I l-am dat lui Copain [i nici lui nu i-a pl`cut.

Copilul \[i \ncre]i nasul.
– {i tu, te-ai distrat bine cu tata?
– Da, r`spunse ea, aranjând cear[afurile.
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De ce se l`sa oare tulburat` de o \ntrebare foarte inocent` a unui
copil de [ase ani?

– Mi-ai sim]it lipsa \n timp ce eram la bunica Sandra?
– Bine\n]eles, \l asigur` ea.
– Adev`rat?
– Adev`rat.
Fiul lui Swann era \ntr-o dispozi]ie ciudat` de când se \ntorsese

acas` [i ea c`uta motivul.
– {i tu mi-ai lipsit. {i tata la fel. Oft`. Ce mult regret c` este la

repeti]ie, ast`-sear`.
– {tii c` "Diavolii" trebuie s` se preg`teasc` pentru concertul de

weekend, \i aminti ea.
Printre altele, orchestra avea un angajament de cinci zile la

Amfiteatrul din Universal City, semnat \n urm` cu câteva s`pt`mâni.
– Da, [tiu. Tu vei merge?
Megan ezit`. Avea sentimentul c` J.P. voia s` ajung` undeva cu alte

\ntreb`ri, dar nu [tia unde.
– Tat`l t`u m-a invitat la seara de deschidere. Patti ]i-a explicat c`-]i

vei petrece noaptea cu Joey, sub supravegherea unei bone dr`gu]e.
– Va trebui s` fii atent` la fotografi. Bunica spune c` ace[tia sunt o

adev`rat` pacoste. {i dac` ei te sup`r`, s`-i arunci \n aer ca pe domnul
Bosley!

– J.P....
– I-am povestit bunicii Sandra tot ce ai f`cut.
– Ah?
Nu era sigur` c` vrea s` aud` care fusese reac]ia Alexandrei fa]` de

aceast` poveste.
– Da, da. A f`cut mari ochii [i urechile [i mi-a pus o mul]ime de

\ntreb`ri despre tine. Ea te place mult.
Megan nu prea [tiu ce s` r`spund`.
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– Ei bine... este pl`cut s` aud asta.
J.P. oft` din nou, cu o expresie clar tulburat`. Megan se \ncrunt`.
– J.P..... Ai o grij`?
Ochii mari alba[tri-cenu[ii m`rgini]i de gene negre se \ndreptar` un

moment spre ea, apoi se \ntoarser`.
– L-am v`zut pe tata s`rutându-te.
Megan se \ncord`, jenat`. |ncercase s` fie foarte discret` \n rela]ia

cu Swann \n prezen]a b`iatului. Se pare c` e[uase.
– Când asta? \ntreb` ea \ndatoritor, ridicându-i o [uvi]` de p`r de

pe frunte.
– Acum dou` zile.
– {i asta... te-a nec`jit? rosti ea, c`utându-[i cuvintele.
– Nu ca atunci când am v`zut-o pe doamna aceea ie[ind din camera

tatei. Dar eu g`sesc c` a te s`ruta este o prostie, decret` el bosumflat [i
ridicând din umeri. I-am spus-o bunicii Sandra.

– Oh!
Megan se \nro[i pân` \n vârful urechilor, recapitulând scena,

c`utând o bre[` \n purtarea Alexandrei când trecuse cu Swann pe la
conac s` recupereze b`iatul, dup` turnarea videoclipului. Nu putea
detecta nimic ciudat sau neobi[nuit \n farmecul legendar al actri]ei. Se
ar`tase la fel de prietenoas` ca \ntotdeauna. {i totu[i...

– Bunica a zâmbit, continu` J.P. Ea f`cea "hm-hm-m-m". {i apoi, [tii
ce mi-a spus? C` nu trebuia s` expionez oamenii. Dar eu nu expionam,
Megan. Cinstit [i adev`rat. Doar am v`zut.

Ea \i mângâie din nou fruntea.
– {tiu c` nu spionai, scumpule.
Urm` o \ntrerupere \n dialog. Megan r`mase t`cut`, ghicind c`

b`iatul voia s` spun` mai mult.
– |l iube[ti pe tata? o \ntreb` el \n sfâr[it.
– Da, r`spunse ea \ncet.
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– Mai mult decât m` iube[ti pe mine?
Ochii alba[tri-cenu[ii erau imen[i.
– Oh, J.P..... Inima mea, nu este vorba s`-l iubesc mai mult decât pe

tine. V` iubesc pe amândoi mult, mult, dar \n feluri diferite.
Da, \i iubea. Cel pu]in \n privin]a asta putea s` fie cinstit`!
J.P. \nghi]i \n sec.
– Atunci, vei r`mâne cu noi pentru totdeauna?
Cu un nod \n gât, o clip` fu incapabil` s` vorbeasc`.
– Totdeauna, este foarte mult timp, f`cu ea \n fine.
Acest timp, de care ea spunea \ntotdeauna c` avea nevoie, p`rea c`

alearg` acum cu o vitez` nebun`.
– {tiu, dar...
– {i curând vei cre[te, nu vei mai avea nevoie de guvernant`.
– Da, [tiu [i eu, dar.... Dup` o pauz` lung`, continu`: dar chiar

atunci când voi fi mare, vom putea r`mâne prieteni. Prieteni pentru
totdeauna, ca \n cântecul tatei.

– Bine\n]eles c` vom fi prieteni pentru totdeauna, promise ea
strângându-l \n bra]e.

J.P. se ag`]` de ea \ntr-un gest de tandre]e aproape disperat`.

***

– Mmm... Swann? murmur` Megan la limitele unui somn profund
f`r` vise, sim]ind un corp suplu de b`rbat cuib`rindu-se lâng` ea [i
dou` bra]e musculuoase \nconjurând-o.

– Sper c` n-a[tep]i pe altcineva.
Vocea r`gu[it` era marcat` de oboseal` [i amuzament.
– Cum s-a desf`[urat  repeti]ia?
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– Nu prea r`u. Dar s` nu la[i pe nimeni s`-]i spun` c` o orchestr`
rock func]ioneaz` ca o democra]ie.

– Ah...
Orice veleitate de a urm`ri subiectul se pierdu \n s`rutul pe care \l

depuse \n spatele urechii ei.
– Ce ai pe tine?
– Ce am? repet` ea \n acea stare minunat` \ntre somn [i trezire. O....

c`ma[` de noapte.
El râse \ncet, mângâindu-i un sân prin ]es`tura u[oar`.
– Asta v`d. Dar vorbeam de parfumul t`u. Este.... mmm, inocent,

dar senzual.
– Nu-mi dau cu parfum. Este doar al meu.
– Ah, ar fi trebuit s` ghicesc.
O strânse mai aproape de el, cu un vaiet lasciv:
– Dumnezeule, am \ntr-adev`r nevoie s` dorm.
– Este târziu?
– Foarte târziu, c`sc` el. N-aveam inten]ia s` te trezesc. Doar s` fiu

aproape de tine pentru câteva ore. S` te ]in \n bra]e. Nu te nelini[ti, voi
pleca \nainte ca J.P. s` se trezeasc`.

J.P.
Megan se ridic` brusc, mintea ei \nce]o[at` limpezindu-i-se dintr-o

dat`.
– Megan? \ntreb` Swann, reac]ionând instantaneu la schimbarea ei

de dispozi]ie. Ce nu merge?
Ea se \ntoarse \n bra]ele lui.
– J.P. .... Swann. J.P. te-a v`zut s`rutându-m`.
– Ah, asta...
El se destinse din nou, strecurându-[i degetele \n p`rul ei ro[cat.
– Da, [tiu.
– {tii!
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|n clarobscurul zorilor, putea discerne tr`s`turile lui: surâdea.
– J.P. ]i-a vorbit despre asta?
– I-a spus mamei, care apoi mi-a transmis. Am avut o mic` discu]ie

\n timp ce tu vegheai \n camera sa ca fiul meu s` nu uite nimic.
– Swann...
|ncerc` s` se degajeze, dar el o ]inea strâns.
– N-ai de ce s`-]i faci griji, Megan. |]i aminte[ti reflec]iile lui Patti

Guarino când l-a p`strat pe J.P. noaptea?
Lui Megan \i trebui un moment pentru a face leg`tura.
– C`... era timpul? cit` ea.
– Exact. {i discursul mamei a avut \n mare acela[i sens.
– dar...
– Te iube[te mult, scumpo.
Megan se \nfior` la acest cuvânt de dragoste, necrezându-[i

urechilor.
– Dar mama ta abia m` cunoa[te! protest` ea.
– Mama \[i face foarte repede o p`rere asupra oamenilor. Ea a

hot`rât c` se va c`s`tori cu tat`l meu, dup` o audi]ie de cinci minute
pentru un rol pe care el nu i l-a dat. Iar el sus]ine c` s-a hot`rât s` se
c`s`toreasc` \n momentul când ea intrase \n sala de audi]ie. {i nu s-au
\n[elat...

– Dar, Swann...
– Ea te-a v`zut cu J.P. {i cu mine, spuse el cu o voce tandr` care

deveni mai profund` când ad`ug`: ea te cunoa[te, Megan.
"Nu. Nu, nu m` cunoa[te, se gândi Megan cu o strângere de inim`.

{i nici tu, Swann.... dragostea mea. Nu cu adev`rat".
Inspir` adânc.
– Swann...
– Sst.
|i impuse t`cere cu un s`rut. 
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Dac` ar fi [tiut exact ce voia s` spun` [i modul cum voia s` spun`,
Megan ar fi rezistat. Dar lucrurile fiind a[a cum erau, capitul`. Buzele
lor se re\ntâlnir`, se pecetluir`, se savurar`. Mâinile c`utar` corpurile
lor, arz`toare, \nfrigurate, \ntr-o izbucnire instantanee de pasiune. |n
aceast` clip`, \n penumbr`, Colin Swann o cuno[tea pe Megan Harper.
|n \ntregime.

– Credeam c` aveai nevoie s` dormi, murmur` ea.
– Am [i mai mult` nevoie de tine.



Capitolul 8

– Megan? E[ti gata?
– |ntr-o secund`, Swann! r`spunse ea, privindu-se \ngrijorat` \n

oglind`, aranjând o ultim` dat` partea de sus a rochiei.
Br`]`rile aurite zorn`ir` la \ncheietura mâinilor. Cum putea Swann

s` par` atât de calm? {tia c`  primise o alt` scrisoare anonim` de
amenin]`ri. Tat`l ei i-o citise la telefon, \n seara precedent`, [i
con]inutul trivial \i r`sucise stomacul. Mai r`u, scrisoarea nu fusese
timbrat`. Fusese depus` la recep]ia studioului de \nregistrare unde
"Diavolii" lucrau. Nimeni – nici Kyle, care-l a[tepta \n fa]` \n limuzin`
– nu-l observase pe cel care o adusese. Dac` b`rbatul fusese v`zut, el
trecuse neobservat.

Pentru a pune capac, Swann d`dea seara asta un concert \n fa]a a
cinci mii de spectatori!

|n`bu[indu-[i grea]a, netezi m`tasea verde deschis a rochiei care,
f`r` \ndoial`, era \mbr`c`mintea cea mai deliberat provocatoare pe
care o purtase vreodat`. F`r` bretele, se modela strâns pe pieptul ei,
fusta se mula pe [oldurile \n spirale care se opreau deasupra
genunchiului. }es`tura, pres`rat` ici [i colo de fire de aur, accentua
albea]a pielii [i se potrivea cu p`rul ei str`lucitor. 
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Croiala \i avantaja silueta [i-i sublinia perfec]iunea picioarelor.
Remarcase rochia \ntr-o vitrin`, acum dou` zile, f`când cump`r`turi

cu Patti, J.P. [i Joey. Singur`, ar fi rezistat cu siguran]` tenta]iei. Dar
Patti – dup` ce potolise v`ic`relile b`ie]ilor cu o promisiune de
\nghe]at` de fragi – insistase s` intre s-o \ncerce. Toate reticen]ele lui
Megan se evaporaser` când se v`zuse \n aceast` nebunie scandalos de
seduc`toare [i inacceptabil de scump`, [i Patti o re]inuase, remarcând
c` era ]inuta ideal` pentru concertul din aceast` sear`.

Cu dosul mâinii, f`cu s` se \nfoaie buclele ro[cate [i-[i trecu un strat
de ruj corai pe buze. O pic`tur` de parfum Shalimar, [i era gata, \n
momentul când vocea lui Swann marca un amestec de amuzament [i
ner`bdare.

– Megan, sunt sigur c` a[teptarea merit`...
Ea deschidea u[a.
– .... osteneala, termin` el \ntr-o suflare.
Ochii lui se plimbar` peste ea ca apa unui lac argintiu, notând

fiecare detaliu, de la p`rul frumos aranjat la elegan]a pur` a sandalelor
aurii.

– Scuz`-m` c` am \ntârziat...
|i era greu s`-[i g`seasc` propriile cuvinte. Expresia lui Swann \i

sc`dea temporar facultatea de a respira, \n timp ce pulsul marca un
puternic puseu de adrenalin`.

– Deodat`, nu-mi mai pas` de ora care este, r`spunse el trasând cu
o atingere delicat` osul claviculei. E[ti minunat`.

Sângele – supra\nc`rcat de adrenalin` – urca la umeri [i la obraji.
– Tu..... nu crezi c` e[ti cam \ndr`zne]?
O clip`, ea \[i permise s` uite impostura, s` uite amenin]`rile care

ap`sau asupra lui Swann.
El avu un zâmbet lent, senzual.
– O vei scoate dac` spun da?
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Ochii lui alunecar` din nou peste ea. Megan \[i umezi buzele.
– Patti m-a convins s-o port la concert... Se pare c` recep]ia, dup`

concert, va fi foarte elegant`...
– Adev`rat, o \ntrerupse el luându-i mâna pentru a o duce la buze.

Dar nu [tiu dac` vom merge la aceast` recep]ie.
– Tu.... nu vei merge?
El depuse un s`rut fierbinte, ame]itor de erotism, \n centrul palmei

ei. Scântei se \mp`r[tiar` \n tot centrul ei nervos sub perspectiva
incendiar` a buzelor lui pe pielea ei sensibil`.

– Nu, confirm` el. Cel pu]in, nu imediat.
– Unde... unde ai inten]ia s` mergi mai \ntâi?
Swann o privi.
– Mai \ntâi, vom merge \ntr-un loc privat.

***

Privat era probabil ultimul cuvânt pe care Megan l-ar alege ca s`
descrie Amfiteatrul Universal \nainte de concert. Dar \n culise, cinci
minute \nainte ca el s`-[i fac` intrarea, se sim]ea totu[i izolat` \ntr-un
cocon privilegiat.

Se sim]ea de asemenea protejat`. |n afar` de vreo sut` de poli]i[ti
[i pompieri repartiza]i \n sal`, putea num`ra [ase agen]i de la Harper
Security \n spatele fratelui ei Kyle. F`r` o pist` precis`, tat`l ei hot`râse
c` putea s` fie o leg`tur` \ntre concert [i muzic`, cum spunea
scrisoarea, care "se \ntrerupe de-a binelea". Harper luase ast`-sear`
precau]iuni deosebite.

– Degetele tale sunt reci! observ` Swann strângându-i mâinile.
– Sunt... sunt pu]in nervoas`. Tu nu?
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El scutur` din cap. |n costumul lui de scen` din piele neagr`, cu
cercelul sclipind la ureche peste p`rul negru, Swann iradia o energie
abia st`pânit`. S-ar fi spus c` are \n interior un motor zbârnâind \n
ner`bdarea de a se avânta.

– |n cât timp?
– Dou` minute. Destul pentru a \ncepe o mul]ime de lucruri, dar

nu destul pentru a le \ncheia...
El \i privea gura, pe care rujul corai se diluase pe drumul de la

Malibu.
– Voi fi aici când vei reveni, promise ea.
– Dac` nu vei fi, voi [ti unde s` te g`sesc.
Rumoarea cre[tea; era \nceputul unui tunet de aplauze.
– Swann...
Ar fi vrut s`-i spun` atâtea lucruri \n aceast` clip`.
"Succes.... Fii prudent. Te iubesc".
El o trase spre el [i o s`rut`, un s`rut cald [i \nfometat.
– Devii tot mai greu de p`r`sit, Megan, spuse el.
Apoi intr` pe scen`.
Aplauzele de anticipa]ie se transformar` \n urlete frenetice. R`mas`

unde era, \nc` tremurând dup` s`rut, Megan sim]ea toat` puterea lor.
|n fa]a microfonului, Swann primea uralele, le absorbea, le incita.
– A]i venit s` ne vede]i cântând? \ntreb` el cu o voce suav`.
Spectatorii \[i urlar` aprobarea. Din]ii lui Swann str`luceau, foarte

albi pe fa]a sa bronzat`.
– Ei bine, n-o s` v` decep]ion`m.

"Eu ]i-am spus iubito,
C-o s` revin
Prive[te-m`, p`zea!
Tu m` cuno[ti...
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|ncep necazurile,
|nfrigurarea cre[te
Surescitarea cre[te,
Pulsul se accelereaz`".

Primul cântec, \nfl`c`rat, era \ntrerupt de toate complexit`]ile
muzicale [i rafinamentele ritmice care f`ceau reputa]ia grupului
"Diavolii". Cu o precizie de brici, melodia urca \ntr-o senza]ie
periculoas`. Totul fusese calculat, cel mai mic pas, cea mai mic`
schimbare a reflectoarelor, dar Megan nu se putea s` nu fie cucerit` de
spontaneitatea pe care o crea orchestra.

Spectatorii \[i urlar` aprobarea când Boomer Jankowski porni un
asalt criminal asupra bateriei lui. Coney Guarino, capabil s` cânte
Mozart cu o siguran]` cristalin`, b`tea [i pedepsea xilofonul. Rick
Nichols puncta un ritm nemilos care fixa grupul la nivelul cel mai
primitiv.

Swann le r`spundea, s`lb`ticie pentru s`lb`ticie. Stilul lui era p`gân
[i total pasionat. Nici el, nici publicul n-aveau nevoie de \nc`lzire. Dup`
o jum`tate de or` de obositor consum fizic, el ie[i din scen` pentru
prima dat`. Ochii lui scânteiau, n`rile \i palpitau \n timp ce inspira guri
mari de aer. |[i scoase vesta de piele [i se l`s` fric]ionat cu un prosop
plu[at. Cineva \i \ntinse un pahar de ap` pe care-l goli dintr-o
\nghi]itur`. Nu-i spuse nimic lui Megan, de[i ea \i sim]ea prezen]a \n
fiecare fibr` a corpului ei. Apoi o privi o frac]iune de secund`, ca [i cum
era un talisman nespus de pre]ios.

Dup` care se \ntoarse din nou sub reflectoare.
De data asta, cântecele au fost mai lini[tite, mai sfâ[ietoare.

Luminile de ocru [i albastru metalic \i cizelau tr`s`turile severe \n timp
ce el glorifica fr`mânt`rile intime, promisiunile tacite [i seduc`torii
necunoscu]i.
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Cuvintele [i melodiile erau ale lui \n cea mai mare parte, filtrate de
experien]ele lui, distilate de geniul lui. Dar ce-i f`cea performan]a atât
de complet`, era modul \n care se implica el \nsu[i \n emo]iile evocate.
Nu \ncerca s` mearg` la auditoriu. N-avea nevoie de asta. Auditoriul
venea la el.

Megan voia [i ea s`-l ating`, s`-l re]in`. Suferea pentru el, \n inima
ei. Voia s`-l consoleze pentru totdeauna.

|n pauz`, oamenii \n picioare s`reau pe scaune. {i \n final, nu fu nici
o pauz`. Vigilen]a lui Megan nu sl`bea fa]` de cei care o \nconjurau.
Toat` lumea p`rea la postul ei. Schimb` o scurt` privire cu un agent de
la Harper  care ridic` degetul mare \ntr-un semn lini[titor. Apoi \ntâlni
ochii gelo[i ai unei blonde impertinente pe care o v`zuse la turnarea
videoclipului [i primi un rapid zâmbet amical de la Patti Guarino. Kyle
se afla la zece metri, flirtând cu secretara lui Bernie McGillis. Dar când
tân`ra plinu]` \i ar`t` o admira]ie entuziast`, Megan sim]ea c` el nu se
l`sa cu adev`rat distras. Kyle era cu ochii \n patru, când lucra. De la el,
primi o privire p`trunz`toare nuan]at` de o obi[nuit` dezaprobare
fratern`.

Pe scen`, orchestra se dezl`n]uia. Solourile r`spunzându-[i ca
provoc`rile fotbali[tilor, nici unul din membri r`mânând \n urm`.

– Hei! arunc` \n cele din urm` Swann, greblându-[i cu ambele
mâini p`rul transpirat. N-ave]i nic`ieri unde s` merge]i?

– Nu! strig` publicul \n cor.
Swann râse. Timbrul lui era r`gu[it [i respira]ia sacadat`. Rick \[i

\ncerca alene chitara. Boomer golea o sticl` cu ap`. Coney fixa
cânt`re]ul \n expectativ`.

– P`cat pentru voi, declar` Swann. Pentru c` eu am. Cineva m`
a[teapt`. {i Dumnezeu [tie c` v` iubesc pe to]i, pentru a nu spune
nimic de Coney, Rick [i Boomer, dar prefer s` fiu cu ea.

Strig`tele izbucnir` din nou, pe care le potoli cu un gest.
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– Atunci, este chiar ultimul.
{i cânt`.

"Femeie, femeie, dragoste luminoas`,
Prinde b`rbatul orb, d`-i ziua,
Ia-i mâna, d`-i aripi
Mi[c`-i inima, f`-l real
Femeie, femeie, dragoste luminoas`
Tu e[ti flac`ra lumân`rii
Peste tenebre..."

Dup` care, Megan nu [tiu exact cum se reg`si cu Swann \n loja lui
particular`. |[i amintea c` fusese \nghesuit`, \n[f`cat`, aproape sfâ[iat`
\n timp ce el o proteja cu corpul, propulsând-o \n fa]a lui. Dar ceea ce
se petrecuse \ntre momentul când cântase ultima not` [i cel \n care se
reg`seau \nchi[i singuri \n \nc`pere r`mânea confuz. {i de[i nu-[i
recuperase toate br`]`rile aurite, rochia, cel pu]in, r`m`sese intact`.

Amintirea, persistent` [i voluptuoas`, \ncepea când Swann \ncuiase
u[a \n spatele lui. O privea, cu tr`s`turile puternice [i senzuale
\ncordate de emo]ie. Apoi \i rosti numele. Era inutil. Ea [tia cine era, ce
reprezenta pentru el. O citea \n focul ochilor lui.

Se ag`]ar` unul de altul, propulsa]i de tot ce une[te un b`rbat [i o
femeie. Nu le p`sa de mul]imea aflat` de cealalt` parte a u[ii. Cealalt`
parte a u[ii nu exista.

Dorin]a de contopire din privirea lui Swann \i incendia sufletul. Era
sl`bit` din cap pân`-n picioare [i când el se aplec` pentru a pune cu
l`comie st`pânire pe buzele ei, \ncovoindu-i talia pentru a o \ncrusta \n
el, \i g`si f`r` gre[ fermoarul rochiei pe care o f`cu s` alunece \ntr-un
gest fluid.

– Oh, Megan... Megan...
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Era goal`, exceptând slipul fin de satin, portjartierele [i ciorapii de
m`tase deschi[i la culoare. Dac` ar trebui s` simt` timiditate \n fa]a lui
Swann, era \n acest moment. Dar Megan nu sim]ea nici o timiditate.
Alesese lenjeria pentru un moment ca acesta \n minte.

– Megan... continu` el cu o voce emo]ionant`. A[ vrea s` te po]i
vedea cu ochii mei. Dac` ai [ti cât e[ti de frumoas`.... cât e[ti de
perfect`...

– Nu. Nu, Swann.... nu perfect`.
Ea scutur` cu triste]e din cap.
– Ba da. Ba da, iubirea mea.
|i torura sânii tari cu din]ii [i cu limba, ducând pl`cerea la limita

durerii, f`când-o s` se \nfioare, s` tremure, s` suspine, s` geam`. Ea avu
un mic protest când buzele lui arz`toare coborâr` pe abdomenul ei.

– Nu, Swann.... Nu... Te vreau pe tine.... Noi doi. |mpreun`.
El se redres` cu acea gra]ie felin` care nu-i apar]inea decât lui.
– |mpreun`, promise el.
|[i scoaser` hainele pe drumul pân` la canapeaua din col], pe care

se rostogolir` \mpreun`.
Prezen]a lui Swann \i umplea mintea, savoarea lui \i umplea gura,

pl`cerea o cuprindea total.
Ei se cufundar` \n plenitudine.... \mpreun`.
Tremurând ca o petal` de floare sub un vânt de furtun`, Megan i se

deschidea. |ntr-un ritm disperat de s`ruturi [i mângâieri, atinser`
armonia perfect`.... \mpreun`.

{i \n paroxismul c`ut`rii lor, rostir` acelea[i cuvinte.... \mpreun`.
– Te iubesc.

***
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– Tu.... o credeai? \ntreb` Megan, regretându-[i deja \ntrebarea
\nfundându-[i fa]a \n adâncitura um`rului lui.

Dar el nu se eschiv` nici de la \ntrebare, nici de la r`spuns.
Strecurându-[i mâna \n p`rul ei ro[cat, o oblig` s`-l priveasc`.

– Da, Megan. O credeam. Te iubesc.
Ea \[i \nchise o clip` pleoapele. Cum putea s` fie atât de cople[it`

[i \n acela[i timp atât de speriat`?
– {i tu, o credeai?
Ea redeschise ochii.
– Da, spuse ea cu ardoare. Da, Swann, te iubesc.
El \i mângâie obrazul, cercetându-i intens ochii, ca [i cum c`uta

ceva.
Adev`rul.
– Swann...
Trebuia s`-i spun`. Trebuia s`-i spun` acum.
– Swann, am ceva s`-]i spun.
Lovituri puternice \n u[` \i readuse brusc \n lumea real`.
– {tiu, spuse el, un fulger de frustra]ie traversându-i tr`s`turile.

Avem de vorbit.
– Da, Swann...
Loviturile se \nte]ir`.
– O clip`! strig` el s`lbatic.
Lu` mâna lui Megan [i o duse la buze, s`rutându-i u[or toate

articula]iile.
– Nu putem acum. Vom vorbi mâine diminea]`. Avem multe, multe

s` ne spunem.
– O clip`? tun` vocea lui Bernie McGillis. La naiba, Swann! Se face

curând o or`!
– Publicul t`u te cere, spuse Megan, cu un zâmbet trist. Mâine

diminea]`, atunci.
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El \ncuviin]`.
– Da. |nainte s` m` duc dup` J.P.
Zâmbetul lui era plin de pasiune [i de promisiuni.
– |mpreun`, preciz` el.

***

Dac` ar fi avut de ales, Megan n-ar fi mers la recep]ia dup` concert,
[i, b`nui ea, nici Swann. Dar n-aveau de ales. Swann trebuia s` se arate,
pentru c` era un star [i starurile au responsabilit`]i. Ea trebuia s`-l
urmeze pentru c`...

Pentru c` voia s` fie cu el? Da, bine\n]eles, \n parte. Nu suporta
ideea de a fi desp`r]it` de el. Nu \n aceast` noapte, nu dup` ce se
petrecuse \ntre ei.

Dar aceast` dorin]` de a r`mâne lâng` el, nu era totul.
Megan Louise Harper nu era un star. Ea nu visase niciodat` s` fie.

Era ceea ce era. {i avea [i ea responsabilit`]i.
S`-l iubeasc` pe Colin Swann nu-i schimba cu nimic nici identitatea,

nici rolul. Asta \i complica misiunea, dar n-o discredita personal \n nici
un fel. Dimpotriv`, \i d`dea toat` libertatea s` se bucure de fericire.

Cel pu]in spera.
Mâine, \i va explica lui Swann impostura ei. Va g`si modalitatea de

a-l face s` \n]eleag` cum intrase \n via]a lui [i de ce dorea s` r`mân`.
Swann \i d`duse timp. Ea \i va da \n cele din urm` adev`rul. Tot
adev`rul. 

{i cu siguran]`, dac` el credea cu adev`rat cuvintele pe care le
rostise, cuvintele pe care le scrisese pentru ultimul s`u cântec pentru
ea, va \n]elege [i totul va merge bine \ntre ei.
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Cel mai dificil la aceast` recep]ie – \n afar` de a-l \nfrunta pe Kyle [i
o hoard` de fotografi asaltând limuzina – a fost s` intre \n clubul privat
unde avea loc. Megan avea siguran]` [i destul` feminitate pentru a face
fa]` unor asemenea situa]ii, dar s` fie oprit` la tot pasul de conversa]ii
axate pe singurul c` se afla acolo friza insuportabilul.

Ar fi fost total insuportabil dac` Swann nu [i-ar fi trecut non[alant
bra]ul \n jurul taliei ei, cercetând sala cu o privire rapid` \nainte de a
spune:

– Megan, dragostea mea, s-ar p`rea c` suntem \n u[oar` \ntârziere
la aceast` mic` serat`.

Petrecu cea mai mare parte a recep]iei \n cercul bra]elor lui Swann.
Asta \nsemnând c` r`mânea \n centrul aten]iei, sub reflectoare [i
flashuri. Singur`, ar fi preferat culisele [i anonimatul. Dar fiindc` era cu
el...

Swann o prezenta cu mândrie evident` [i o proteja cu o posesiune
aproape primitiv`. |n mii de feluri – un zâmbet subtil, o privire
s`lbatic` b`rba]ilor a c`ror limb` era prea dezlegat` de alcool – \i f`cu
se afle clar c` Megan Harper era a lui... [i c` el era al ei.

Avu o scurt` conversa]ie cu Bernie McGillis, amabil dar nu tocmai
\ncântat s-o vad` atât de apropiat` de clientul s`u. Glumi cu Boomer
Jankowski despre cocteilurile "de fructe" mortale care erau
specialitatea lui. Rick Nichols ap`ru \n compania unei necunoscute –
poreclit` "Piersica de Georgia" de[i se numea Tommi [i era originar`
din Texas. 

Cât despre Coney [i Patti Guarino, ei \i tratau pe Megan [i pe Swann
ca [i cum formau un cuplu de ani de zile.

Megan observ` c` o mul]ime de lucruri – legale [i ilegale – erau
fumate, b`ute, aspirate de oamenii care circulau \n jurul ei. |[i p`str`
paharul de bere ginger toat` seara. Swann lu` mai \ntâi un scotch, apoi
nu b`u nimic altceva decât ap` mineral`. El o invit` \n lumea lui [i \n
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timp ce se adapta la ea cu pl`cere, [tia c` \n acela[i timp o ap`ra, o
p`stra \ntr-un cocon intim [i special.

– A[adar, murmur` el \n p`rul ei dou` ore dup` sosirea lor, \ncepi
s` sim]i o nou` simpatie pentru victimele Inchizi]iei spaniole?

O conducea spre ringul de dans \n leg`n`ri languroase. Orchestra
cânta o melodie lent` de dragoste.

– Vrei s` spui toate toate aceste \ntreb`ri?
– Din p`cate. Dac` cineva \ncearc` s` m` \ntrebe unde am fost

dup` ultima chemare la ramp`, \i rup maxilarul.
Corpurile lor se mi[cau \n perfect` armonie.
– Noi n-am fost tocmai discre]i, \i aminti ea.
– |ncuiasem u[a. |n aceast` meserie, asta se nume[te discre]ie.
– Swann, nu exagera. Atunci când, pe ultima not` a ultimului

cântec...
– }i-a pl`cut acest cântec? \ntreb` el strângând-o mai tare.
– Este minunat, spuse ea cu o sinceritate radioas`.
– Tu e[ti minunat`.
– Hm... Ce-a spus Patti, exact? Oh, da, "vr`jitoare".
– Nu, e[ti frumoas` pur [i simplu.
– Totu[i, a[ prefera ca oamenii s` \nceteze s` m` priveasc`. Am

impresia c` m` v`d \n slip.
El \i mu[c` urechea.
– Dac` memoria mea este bun`, nu por]i slip \n acest moment,

iubirea mea.
– Adev`rat.
El \[i alunec` buzele \n adâncitura gâtului ei pentru a se desf`ta

câteva momente cu pielea ei..
– Nu va fi mereu atât de \ngrozitor. Noutatea \i face curio[i, dar se

vor plictisi foarte curând, vei vedea.
– Oh, n-a fost atât de \ngrozitor cum m` temeam, \l asigur` ea. 
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Majoritatea oamenilor au fost amabili. Aproape prea amabili.
Râse \ncet.
– Am impresia c` sunt ultima amant` a lui Ludovic al XIV-lea, sau

ceva de genul `sta. Am oare dreptul la toate m`gulirile, la toate
adula]iile.... Swann?

El se retr`sese u[or ca s-o priveasc` \n fa]`, cu tr`s`turile \ncordate.
– Eu... glumeam, se corect` foarte repede.
– Multor femei le plac m`gulirile [i adula]iile.
Tonul lui era t`ios, ciudat de t`ios. Se gândea oare la Iris Ames, sau

la vreo alt` femeie din trecutul lui?
|[i puse mâna pe obrazul lui.
– Eu nu sunt "multe femei", Swann.
– Nu, r`spunse el cu ardoare, tr`gând-o din nou spre el. Tu e[ti o

femeie deosebit`.
Avur` de \nfruntat \nc` o dat` flashurile ziari[tilor la plecare. Megan

cunoscuse câteva minute spaima, amintindu-[i fotografiile de amator
care \nso]eau ultimele scrisori primite. Aceast` persoan` anonim`
putea oare s` se ascund` \n mul]imea excitat` de reporteri? Tres`ri,
primind un flash \n plin` fa]`.

Reac]ia lui Swann era mai nep`s`toare. O ]inu strâns dup` umeri [i
ignor` tot restul pân` la limuzin`. Se strecur` al`turi de ea pe bancheta
din spate [i Kyle trânti u[a cu mai mult` putere decât era nevoie.

Doar acum se putu Megan destinde, lâng` el.
– Afurisi]i fotografi, murmur` Swann, mângâindu-i umerii goi.
– Da. J.P. m` prevenise s` fiu atent`.
Din p`cate, nimeni n-o prevenise s` fie atent` la Lewis Bosley.



Capitolul 9

Se \ntâmpl` cu totul pe nea[teptate.
Dormea \ntr-o stare de minunat abandon, \n mijlocul patului. |n

clipa urm`toare, era trezit` brutal, cear[aful adunat \n jurul corpului
smuls de un b`rbat transformat de furie \ntr-un str`in.

– Swann...?
Bâigui ne\ncrez`toare [i se ridic` \n capul oaselor, cu gura uscat`,

ochii m`ri]i, \ncruci[ându-[i instinctiv bra]ele tremurânde \n fa]a
sânilor goi.

– Scoal`-te, \mbrac`-te, dispari, repet` Swann, r`cnind cuvintele
printre din]ii strân[i.

Se \n`l]a \n fa]a ei ca o creatur` r`zbun`toare ie[it` dintr-un co[mar.
Tremura de furie. Pielea lui bronzat` devenise brun-verzuie. Ochii \i
erau de ghea]` – reci [i capabili s-o ard` complet. O cut` se s`pase la
comisura buzelor.

– Swann, ce se \ntâmpl`?
– Am primit un telefon de la Lewis Bosley.
– Bosley?
– El \nsu[i. O dat` restabilit, a fost curios s` afle mai multe despre

femeia care l-a neutralizat \n parcare. A f`cut cercet`ri [i ghice[te ce a
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descoperit? C` femeia pe care am angajat-o pentru a avea grij` de fiul
meu, femeia care a \mp`r]it cu mine casa [i patul meu, nu este nici mai
mult nici mai pu]in decât Megan Harper, de la Agen]ia Harper Security!

– Swann...
El scoase o \njur`tur`.
– Scoal`-te [i \mbrac`-te imediat, Megan. Sau jur c` te arunc afar`

a[a cum e[ti!
Se r`suci pe c`lcâie [i ie[i. Megan \l urm`ri cu privirea, cuprins` de

tremur`turi violente. "Oh, Dumnezeule, murmur` ea. Oh
Dumnezeule, nu!"

Dar era "mâine diminea]`" [i Colin Swann cuno[tea adev`rul.
Cobor\ din patul imens, cu privirea pierdut` \n \nc`perea dintr-o dat`
str`in`. S` se \mbrace. Trebuia s` se \mbrace. P`r`si camera lui Swann
[i se duse \n a ei, lu` primul pantalon de bumbac la \ndemân` [i o
bluz` oarecare, \nc`l]` teni[i [i se v`zu \n oglind` când s` coboare. Era
alb` ca o statuie de marmur`, cu tr`s`turile \ncremenite.

Trebuia a[adar, acum, s`-l fac` s` \n]eleag`. Trebuia! |l iubea. {i el
\i spusese c` o iube[te. |ntr-un fel, trebuia ca pacea s` revin`.

Când ajunse la baza sc`rii, el st`tea ]eap`n, \n fa]a u[ii-fereastr` din
living.

– Swann...
– Scorpie.
Scuip` cuvântul ca un zid de dispre] ridicându-se \ntre ei.
Ea scutur` \ncet din cap, cu disperare.
– Nu.... Nu \n]elegi.
– Oh, ba da, \n]eleg!
Era ca un glas de clopot anun]ând sfâr[itul. Dar ea nu putea, nu

voia s`-l accepte.
– Trebuie s` m` la[i s`-]i explic...
– Bernie mi-a dat deja toate explica]iile. 
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El a ac]ionat \n spatele meu pentru a angaja câteva g`rzi de corp.
Tu erai pivotul opera]iunii, plasat` \n interior, cu misiunea de a sta
aproape de mine.

Rosti "aproape" ca [i cum era epitetul cel mai dezgust`tor.
– Nu, Swann, te implor.
– Ei bine, felicit`ri, continu` el ne\nduplecat f`r` s` ridice tonul,

de[i veninul era mortal. Te-ai ]inut foarte aproape.
– Nu trebuia s` se petreasc` astfel, f`cu ea, distrus`.
– Vrei s` spui c` se presupunea c` nu voi descoperi?
– Nu, tocmai voiam s`-]i spun!
– Când?
– |n aceast` diminea]`!
Ea strânse pumnii, rugându-se ca el s` \n]eleag`, cel pu]in un pic.
– Am \ncercat s`-]i spun ieri sear`, la naiba! Am \ncercat! Am

\ncercat! |n cabina ta, dup` ce...
– |]i interzic s` aminte[ti asta!
O clip`, aerul vibr` de violen]a izbucnirii lui. Megan \l fixa, speriat`

de aceast` pierdere a controlului.
– Swann.... \l rug` ea din nou, \ntinzând mâna.
El o fulger` cu privirea, cu vocea din nou st`pânit`.
– M-ai min]it.... M-ai min]it \n leg`tur` cu cine e[ti [i ce e[ti!
Era mai mult o condamnare decât o acuza]ie. Cuvintele acestea

erau execu]ia ei.
|[i umezi buzele.
– De acord, da.
– De acord, da? mim` el ironic.
– Era munca mea, se ap`r` ea. La \nceput, n-a fost decât munca

mea, Swann. Nu po]i s` vezi asta? Nu po]i s` \n]elegi? Pentru numele
lui Dumnezeu, am \ncercat s` nu m` angajez cu tine. }i-am spus, ]i-am
repetat c` era... c` f`ceam o gre[eal`. Nu-]i aminte[ti?
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– Min]eai.
– Da, am min]it!
Strigase [i \[i ap`s` degetele pe buze. R`mase astfel secunde

\ngrozitoare, \ngrozit` c` ar mai putea striga. |n cele din urm`, se
st`pâni.

– La naiba, Swann, cineva te amenin]`, te urm`re[te! Cineva care
poate vrea s` te omoare! Dac` m`car te-ai fi ar`tat mai pu]in
\nc`p`]ânat \n refuzul t`u de a angaja...

– Este vina mea? Minciuna ta este vina mea?
– Nu, bine\n]eles c` nu! Este... eu...
Ce putea s` spun`? Nimic. Totul. Singurul lucru care conta.
– Te iubesc, Swann.
– Dac` este adev`rat, este problema ta.
Era ca [i cum o p`lmuise, dar refuz` s` abandoneze.
– Ai spus c` m` iubeai.
– Este problema mea.
Ea deschise gura s` vorbeasc` din nou, dar fu \ntrerupt` de soneria

de la intrare. Un zâmbet sarcastic ap`ru pe buzele lui Swann.
– Fratele t`u, presupun.
– Fratele meu?
Oh, Doamne! {tia \ntr-adev`r totul.
– Da, fratele t`u, Kyle, aminte[te-]i! Cascadorul, pe care publicul

nu-l cuno[tea deoarece nu f`cea decât dublaje? Am g`sit c` avea un
anumit... apropo, s`-i cer s` te conduc`.

– {i dac`-]i spun c` nu vreau s` plec? \l provoc` ea \ncet.
Swann nu r`spunse. Doar o privi.
Soneria se auzi din nou.
{i din nou, Swann nu spuse nimic.
Slaba tres`rire de bravad` isp`ru.
– {i J.P.? se nelini[ti ea cu disperare.
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Expresia ochilor metalici care o fixau o f`cu s` tresar`.
– L-ai min]it [i pe el, nu-i a[a? Te-ai servit de el.
Nu putea s` obiecteze nimic la asta. Nu acum, când Swann ridicase

cu \nver[unare \ntre ei toate barierele care-i puteau \nvr`jbi.
– {i.... lucrurile mele?
– }i le voi trimite cât mai curând posibil, crede-m`. Bernie cunoa[te

cu siguran]` adresa ta.
Tonul lui presupunea c` era gr`bit s` se debaraseze de tot ce-i

apar]inea. |[i adun` tot curajul [i afec]iunea.
– Swann.... Dac` eu... Ce-i vei spune lui J.P.?
O frac]iune de secund`, se gândi c`-i \nfrânsese rezisten]a. Apoi,

orice speran]` muri.
– Nu [tiu. Poate adev`rul.
N-o l`muri care era acest adev`r.
– Pleac`, Megan.
Ea se supuse.

***

Limuzina era la jum`tatea drumului spre Los Angeles când Kyle ie[i
din mutismul lui. Ea era a[ezat` lâng` el, cu ochii fixa]i drept \naintea
ei.

– Megan, ascult`-m`, \ncepu el, cu tr`s`turile lui tinere deformate
de o grimas`.

– Kyle, nu, te rog, f`r` moral`. {tiu c` am stricat tot. Eu... F`r`
moral`. Nu acum.

Da, stricase tot. Personal [i profesional.
– N-o s`-]i fac moral`, relu` Kyle dup` câteva secunde.
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Ea \l privi. Nu uita privirile de repro[ cu care o gratificase.
– Nici m`car fraternul "}i-am spus eu"? \ntreb` ea cu o urm` de

umor negru.
– Nu. Nici m`car asta. Cel pu]in nu acum, ad`ug` el cu un zâmbet

trist. De altfel, nu ]i-am spus niciodat` ceva despre.... el, sau despre
situa]ia \n care te puneai.

– Dar ai ochi foarte expresivi, Kyle.
La urma urmei, o mic` ceart` \ntre frate [i sor` era preferabil` crizei

de lacrimi care o amenin]a.
– Pune-te \n locul meu. Eram fratele t`u \nainte de a fi [oferul t`u.
– Swann credea c` erai interesat de mine, \[i aminti ea.
– Cum?
– A observat cum m` priveai. Dar i-am r`spuns c` poate el era cel

care te interesa.
– Minunat! Mul]umesc, Megan.
– Trebuia s` spun ceva.
– De acord, de acord! Eu nu mi-am p`strat foarte bine sângele-rece

\n acea \mprejurare, recunosc. Dar cum tocmai ]i-am amintit, sunt
fratele t`u.

El t`cu atacând o curb` \n schimbarea [oselei.
– Unde vrei s` mergi?
– S` merg? repet` ea cu mintea goal`.
Nu analizase aceast` problem`. Singurul lor unde voia s` mearg` –

s` se \ntoarc` la Swann ca s` \ncerce s`-l fac` s` asculte de ra]iune – nu
era o sugestie posibil`.

– Nu [tiu.... La apartamentul meu, cred. Numai dac`... Presupun c`
a[ face mai bine s` trec pe la birou. Trebuie s` m` explic, s`-mi fac
raportul.... Ideea o \mboln`vea.

– Tata are o idee foarte precis` despre ceea ce s-a \ntâmplat, declar`
Kyle.
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– Oare Swann...?
– Nu. McGillis l-a sunat. Cât despre Swann, eu sunt cel care l-a

sunat, ca s` te conduc. Brrr... se cutremur` la aceast` amintire. Acest
om are limba ca o drujb`.

Ea râse \ncet.
– {tiu.
– A[adar, vrei s` mergi la tine? Tata mi-a cerut s` te anun] c`-]i las`

ziua liber`. Presupun c` ai mare nevoie.
Ar fi avut nevoie de mai mult decât o zi de concediu dac` nu reu[ea

s`-l readuc` pe Swann la ra]iune. Dumnezeule, \l iubea atât de mult...
– A[adar, Meg? insist` el cu blânde]e.
Ea \[i mu[c` buzele. N-o s` plâng`. Nu \n fa]a fratelui ei.
– La mine acas`, spuse ea.
{i o dat` sosit` acolo, plânse pe s`turate. Singur`.
– Presupun c` n-am nevoie s` te \ntreb cum o duci, spuse Patti f`r`

preambul.
– Nu, este inutil, recunoscu aceasta \nvârtind \ntre degete paharul

cu limonad`.
|[i d`duser` \ntâlnire, la dou` zile dup` plecarea ei de la Swann, la

"Cassel's Patio" din cartierul Wilshire. Din punct de vedere al
decorului, locul n-avea nimic s` te fac` s` visezi, cu mesele lui din
melamin` [i podeaua acoperit` cu linoleum. 

Dar, dup` mul]i locuitori din Los Angeles, aici se serveau cei mai
buni hamburgeri din ora[. Din nefericire, Megan era incapabil` s`
\nghit` o \mbuc`tur`.

Patti n-avea \ns` acest gen de problem`.
– S` [tii, Megan, ochelarii t`i de soare ar fi mai pu]in revelatori dac`

ar fi mai pu]in \ntuneca]i.
Megan cl`tin` cu triste]e din cap.
– Eu.... presupun c` e[ti la curent cu toate.

SECRETUL LUI MEGAN 141



– Ei bine, principalul nostru martor al acuz`rii – Swann – n-a fost
foarte vorb`re], dar cred c` avea informa]ii spicuite ici [i colo. Am
discutat pu]in [i cu Bernie. El mediteaz`, chircit \n biroul lui, \n acest
moment.

– Chircit?
– Mmm, confirm` Patti, mestecând cu \ncântare o \mbuc`tur` din

hamburgerul ei. Nu se mai teme c` Swann vine s`-i rup` gâtul \ntr-o
priz` de karate, dar se teme c` vine s` rup` contractul cu el.

– Oh, nu!
– Nu te nelini[ti.. Când Bernie McGillis a semnat cu cineva, hârtia

r`mâne semnat`.
Megan ridic` \ncet capul. Ochelarii de soare nu erau decât o

[iretenie vrednic` de plâns, dar ochii \i erau \nc` prea ro[ii [i umfla]i
pentru a fi ar`ta]i.

– Am fost surprins` c` m-ai sunat s`-mi ceri s` prânzesc cu tine,
dup` ce s-a \ntâmplat.

– Cred c` ]i-am "ordonat" s` prânze[ti cu mine ar fi o versiune mai
corect`. {i \n leg`tur` cu ce s-a \ntâmplat, tu ai fost angajat` s` faci o
treab`, nu-i a[a? Deci, l-ai f`cut. N-ai prev`zut c` te \ndr`goste[ti de
Swann, nici c` el se \ndr`goste[te de tine.

– L-am min]it, spuse ea.
Doug o min]ise odinioar`. Ea cuno[tea aceast` suferin]`, aceast`

senza]ie de tr`dare.
– Exist` minciun` [i minciun`, la naiba!
– Nu pentru Swann. Cred.... c` trebuie s` m` urasc`, acum.
– Oh da! Este sigur. L-a prevenit chiar pe Boomer c`-l va distruge

dac` men]iona numele t`u o singur` dat` \n secolul urm`tor.
– A spus asta?
– Da. {i era pe punctul s`-[i utilizeze chitara ca rachet` de tenis \n

plin` scen`. Sala Amfiteatrului era \n delir. 
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Fire[te, a fost cât pe ce s` se electrocuteze...
– Dumnezeule! Nimic grav?
Megan se ag`]` de marginea mesei, sim]ind c` p`le[te. Dac` i s-ar

\ntâmpla ceva lui Swann.... Patti \i b`tu u[or mâna.
– Nimic grav. Este aproape \n aceea[i stare ca [i tine.
– Patti...
– Ascult`, Meg, dac` asta te poate consola, to]i membrii grupului

sunt de partea ta. |nc` [i mai mult dup` ce amenin]area din scrisorile
anonime le-a fost dezv`luit`. A fost un [oc... L-ar strânge de gât pe
Swann v`zându-l c` se poart` ca un....

Se opri brusc, v`zând-o pe Megan tulburat`.
– Oh, \mi pare r`u. Ce tact din partea mea....
– M` nelini[tesc atâta pentru el, m`rturisi cu durere Megan. S` nu

[tiu cine, când, de ce...
Se cutremur`. Petrecuse ziua precedent` aplecat` asupra dosarului

Swann la agen]ie, \ncercând cu disperare s` g`seasc` un sens acestor
scrisori. Dup` ce verificase minu]ios totul, se g`sise \n acela[i vid. Nu
[tia cine era acea "ea" care i se repro[a, nici ce \nsemna cifra cinci.
Singurul lucru sigur era c` aversiunea lui Swann fa]` de agen]ii de
protec]ie ad`ugat` la propria ei gre[eal` profesional` \l f`cea pe
b`rbatul pe care-l iubea tragic de vulnerabil.

– Poate c` aceste scrisori nu sunt decât cuvinte, relu` Patti. |ntr-un
timp, Coney primea c`r]i po[tale de la un nebun din New Jersey,
acuzându-l c` este un invadator al planetei Zoltran trei. b`iatul se
ar`tase o dat` la un concert. Exceptând craniul ras [i benti]ele de foi de
aluminiu care-l acopereau, era complet inofensiv.

Megan cl`tin` din cap.
– N-am impresia c` este acela[i lucru.
– Este adev`rat. Dar acum c` pericolul a fost dat la iveal`, Swann

este \nconjurat de o mul]ime de oameni care vegheaz` asupra lui. 
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Fie c` vrea sau nu.
– Lui nu-i place asta.... Oh Doamne, Patti, era atât de furios pe

mine. Nu l-am v`zut niciodat` \n starea asta.
– Nimeni nu l-a v`zut vreodat` \n starea asta, Meg. {i \n]elegi ce

\nseamn` asta? Swann este furios pentru c` sufer`, [i sufer` fiindc` te
iube[te [i se crede tr`dat. L-ai lovit \n plin` inima, Megan. Tu ai trecut
de toate zidurile lui de ap`rare [i Dumnezeu [tie c` avea destule. Nu
f`r` motive serioase. Toate acele necazuri din copil`ria lui, apoi Iris. {i
tu vorbe[ti de minciuni? {i \n ciuda a tot ce s-a \ntâmplat, ai ajuns la
inima lui Swann. N-are importan]` ce crede el, ce crezi tu, n-ai fost
neloial`. Nu \n felul care conteaz`.

Megan r`mase t`cut`. Patti se aplec` spre ea, cu o expresie grav` [i
un ton conving`tor:

– Niciodat`, \n]elegi, Swann nu s-a \nfuriat niciodat` pe Iris. Da, se
sup`ra uneori pe ea, dar numai când era vorba de J.P. Swann n-a 
iubit-o niciodat` pe Iris. De altfel, n-avea nimic de iubit. Dar \l iube[te
pe J.P. {i te iube[te pe tine!

– {i eu \l iubesc, murmur` Megan dup` câteva secunde.
A doua zi, seara, mama lui Swann \i telefon` acas`.
– Megan? Sunt Alexandra Collins.
Megan era a[ezat` pe canapeaua din micul ei living, cu ochii fixa]i

asupra celor dou` valize [i cutiei pe care Swann i le restituise. F`r` un
cuvânt de \nso]ire. Numai un bon de semnat. Pân` acum, nu fusese
capabil` s` le deschid`.

– Oh.... Doamna Swann.
Inima ei galopase nebun` o clip` la soneria telefonului. Acum, se

strângea.
– Alexandra. Te rog, Megan. Vreau s`-mi spui Alexandra, a[a cum

am dorit eu s`-]i spun Megan, dac` nu te deranjeaz`. |n acest fel m`
gândesc la tine.

144 BARBARA DOOLEY



– Nu, nu m` deranjeaz`, r`spunse ea.
– Megan, sunt absolut \ngrozit` de ceea ce s-a \ntâmplat... M` simt

atât de vinovat`...
– Oh, dumneavoastr` n-ave]i nici o vin`...
– M` tem c` da, \ntr-un fel. |n afar` de faptul c` un instinct matern

exagerat m` determinase s` stric copil`ria fiului meu... E[ti la curent cu
asta?

– Am crezut c` \n]eleg cum Colin a ajuns s` aib` aversiune fa]` de
g`rzile de corp. Dar \n]eleg de asemenea de ce a]i ac]ionat astfel.

– M` temeam. Din nefericire, am l`sat temerile s` m` conduc`. {i,
privind \n urm`, \mi dau seama c` am transformat \n \nchisoare ceea ce
trebuia s` fie libertatea copil`riei. Cu cele mai bune inten]ii,
bine\n]eles, oft` actri]a. {i, Megan... cuno[team de la \nceput realele
tale \ndatoriri când ai luat postul de guvernant` a lui J.P.

– Dumneavoastr`.... Adev`rat?
O dat` mai mult, Megan \[i aminti zâmbetul de complicitate al

Alexandrei \n ziua când se prezentase acas` la ea.
– Da, Bernie McGillis \mi ceruse ajutorul.
– El... nu mi-a spus niciodat`.
– N-a riscat. Bernie este un tip ascuns. {i \n acest caz, motivele lui

erau bune. |n fine, m` preg`tisem s` fiu... favorabil` angajamentului
t`u când ai venit acas`. Dar v`zându-te traversând terasa, am presim]it
imediat c` vei ocupa un loc special \n familie. Am observat cum se
purta fiul meu cu tine...

– Eu nu m` purtam mult mai bine, recunoscu Megan ro[ind.
– Micu]a mea drag`, \]i voi povesti \ntr-o zi cum ne-am comportat

so]ul meu [i cu mine cu ocazia primei noastre \ntâlniri. Dar nu acesta
este scopul meu. Megan... Nu este vorba doar de un apel de simpatie.
Am nevoie de ajutorul t`u. Pentru J.P.

– J.P.?
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Mâna lui Megan se crisp` pe receptor. Se nelini[tise mult pentru
copil. Patti nu putuse s`-i spun`, \n ajun, decât c` se \ntorsese s`
tr`iasc` la bunica lui. Avusese inten]ia s`-i scrie, s`-l sune, s` fac` ceva,
dar nu \nainte ca situa]ia s` fie clar`.

– Cum este?
– Tulburat [i pierdut. Colin n-a fost foarte direct cu el. Doar l-a adus

aici pentru a tr`i cu mine un timp... {i m` \ntrebam... dac` ai accepta
s`-i vorbe[ti câteva minute.

– Dar.... Tat`l lui....
– Megan, \mi fac griji pentru nepotul meu de [ase ani. Faptul c` fiul

meu de treizeci [i cinci de ani se poart` ca un... ca.... voi defini asta mai
târziu. Ce-mi pas` pentru moment.... Te rog.

– Da]i-mi-l pe J.P.
Urm` o pauz`. Apoi o voce mic`.
– Megan?
Acesteia i se umezir` pleoapele.
– Salut, J.P.
– Tata a spus c` trebuia s` pleci. Am f`cut oare ceva r`u?
– Oh nu! Bine\n]eles c` nu, dragul meu!
– Voi fi cuminte, \]i promit. Mereu [i pentru totdeauna. |ntoarce-te,

Megan. Mi-ai spus c` vom fi prieteni pentru totdeauna, c` m` iube[ti,
c`-l iube[ti pe tata....

– J.P., te iubesc. Mai mult decât orice b`ie]el din lume. Suntem
prieteni. Prieteni buni.

Era adev`rat. F`r` s`-[i dea seama, \ncepuse s`-l considere pe
Jordan Peter Swann drept propriul ei fiu.

– Tata a f`cut oare ceva r`u? \ntreb` el cu o teribil` intui]ie de copil.
Megan \[i mu[c` buzele. Oricare ar fi situa]ia \ntre Swann [i ea, nu

putea l`sa s` se degradeze rela]iile ei cu fiul lui. }inea prea mult la
amândoi.
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– Nu. Tat`l t`u n-a f`cut nimic r`u. El [i cu mine suntem \nc`
prieteni.

– Atunci, de ce ai plecat?
– Trebuia. Este... o poveste de oameni mari. Vei \n]elege când vei

mai cre[te.
– {i tata mi-a spus asta.
– Ah?
– Da. Megan vei veni s` m` vezi?
– J.P., nu pot imediat, articul` ea, cu inima frânt` de vocea

tânguitoare de la cel`lalt cap`t al firului. Poate \n câteva zile. {i ce face
Copain?

Diversiunea ei e[u` lamentabil.
– Cred c` este bolnav. |i lipse[ti. {i Godzillei \i lipse[ti.
Megan inspir` adânc.
– Ascult`, J.P. M` gândesc mult la tine. Te \mbr`]i[ez foarte, foarte

tare, din toat` inima. Vrei s` mi-o dai din nou pe bunica ta?
– Megan? relu` Alexandra Collins o secund` mai târziu. Trebuie

f`cut ceva. Cred c` mai sunt capabil` s`-l fac pe fiul meu s` asculte de
ra]iune [i...

– Nu! i-o t`ie ea. Alexandra, \]i mul]umesc, dar nu. Trebuie s`
g`sesc eu \ns`mi modalitatea.... Nu, v` rog, nu.

– |n]eleg.
Urm` o pauz`.
– Vei veni s`-l vezi pe J.P.?
Megan sim]i o \n]ep`tur` de team`. O iubea pe Alexandra Collins,

o iubea cu adev`rat. Dar b`nuia c`-l egala pe Bernie McGillis \n materie
de [iretenie.... "pentru un motiv bun, \n anumite situa]ii". Dar nu
acesta. Existaser` deja destule tr`d`ri \ntre Swann [i ea.

– Voi veni, Alexandra, promise ea pe un ton ponderat, dac`-mi da]i
cuvântul c` J.P. este singura persoan` pe care o voi vedea.
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Actri]a \[i drese u[or glasul.
– Draga mea copil`, dac` nu-mi d`deam seama cât e[ti de tulburat`,

gândul t`u m-ar jigni...
– Am nevoie de cuvântul dumneavoastr`.
Se l`s` o scurt` t`cere.
– Nu vreau decât ce este mai bine pentru fiul meu. {i sunt convins`

c` mai binele `sta e[ti tu.
Megan nu r`spunse nimic [i Alexandra \ncheie:
– Ai cuvântul meu.
– Tu nu te \ntorci niciodat` acas`?
La zece [i jum`tate, a doua zi diminea]`, Kyle se coco]` pe col]ul

biroului ei.
– {i tu? replic` ea deschizând flaconul de corector.
B`nuia c` fratele ei mai mic se eterniza la agen]ie din grij` pentru

ea. Kyle ridic` u[or din umeri parcurcând raportul pe care ea \l b`tuse
la ma[in`.

– Tot Swann?
– Se fac patru zile. Am preferat s` fac bilan]ul. Tata a fost formidabil,

dar [tiu c` r`bdarea lui are limite.
Kyle \ncuviin]` cu o grimas`.
– {i când vorbe[ti de bilan], câte.... trepte sunt incluse?
– De ce-mi pui \ntrebarea? se ap`r` ea t`ios.
– Pentru c`... Ascult`, tata [tie c` este ceva \ntre tine [i Swann, dar

este inutil s` pui pe hârtie....
– Detalii? termin` ea, amuzat` de jena neobi[nuit` a fratelui ei.
– Asta voiam s` spun.
|n lini[tea care urm`, Megan \[i mas` ceafa. Aceste ultime nop]i,

dormise mai curând prost, dac` nu deloc.
– E[ti \ntr-adev`r foarte legat` de el, nu-i a[a? relu` Kyle cu o

bun`voin]` nea[teptat` [i cu o expresie nelini[tit`.
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– |l iubesc, spuse ea simplu, cu pumnii strân[i. {i m` tem atât de
mult pentru el, Kyle.

– Da, Meg... Nu voiam s`-]i spun dar... a sosit o nou` scrisoare.
– Cum?
Se ridicase, cu ochii imen[i.
– Cum de [tii?
– Sheila, secretara lui McGillis. {tii, micu]a blond`... Noi.... agen]ia

a fost \nl`turat` din afacere, dar am oroare de treaba neterminat`. {i
apoi, nu sunt orb, nici prost. Am o idee foarte precis` despre ce ar
deveni sora mea mai mare dac` i s-ar \ntâmpla ceva lui Swann.

– Kyle...
– De aceea, am rugat-o pe Sheila s` fie foarte atent`. Ca un fel de

favoare personal`.
– Ce spune aceast` scrisoare?
– Este acela[i gen ca celelalte. Cu excep]ia ultimului rând, total

confuz: M` vei \ntâlni cum ai \ntâlnit-o".
– M` vei \ntâlni cum.... repet` ea \ncet, \ntip`rindu-[i cuvintele.
Exista ceva familiar \n aceste cuvinte. Dar ce? Ce? |[i scormonea

mintea \n c`utare de aluzii, indicii, posibilit`]i.
– Megan? murmur` Kyle, deodat` alarmat.
Ea ridic` spre el o privire \ndep`rtat`, cu fruntea \ncre]it` de

concentrare.
– Oh, nu, [opti ea cu inima tres`rind. "Ea"! Trebuie s` fie Iris Ames.

Ea trebuie s` fie! Swann o \ntâlnise \n culise, dup` un concert. Când
muzica se opre[te de-a binelea. {i.... Kyle...

Se ridic` tremurând.
– Cifra cinci, de pe fotografii.... Cinci. Al cincilea este ultimul

concert al grupului "Diavolii" la Amfiteatru....
– S` mergem.



Capitolul 10

Datorit` abilit`]ii lui Kyle [i \n parte norocului, ajunser` la
Amfiteatrul Universal \ntr-un timp record, f`r` s` fie opri]i pentru exces
de vitez`. Cu toate astea, Megan avea \ngrozitoarea presim]ire c`
sose[te prea târziu. Concertul se terminase deja, mul]imea entuziast`
de spectatori se r`spândea pe str`zi \n diferite direc]ii.

– |ncearc` s` te apropii de intrarea arti[tilor, \i arunc` ea cu team`
fratelui ei, cu o privire la ceasul din tabloul de bord.

Se \ntâmplase oare ceva? Concertul fusese scurtat? |n prima sear`,
durase cu o jum`tate de or` mai mult!

– Afurisit` circula]ie, bomb`nea Kyle, \ncercând s` manevreze prin
culoare care nu existau. Eu.... Prive[te drumul, imbecilule!

Ap`s` pe claxon, f`când s` tresar` o duzin` de persoane surescitate
care traversau strada. Megan avea nevoie s` ac]ioneze. O frac]iune de
secund` \i fu de-ajuns.

– Megan? Ce se...
Dar ie[ise din ma[in`, trântise portiera \n urma ei [i se avânta \n

\mbulzeala de vehicule [i de oameni. Costumul fust` taior [i tocurile \nalte
nu erau f`cute pentru alergare. Dar trebuia s` fug`. Alerga ca [i cum de
asta depindea via]a ei. Dac` i se \ntâmpla ceva lui Swann, era distrus`.
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O mic` ceat` exaltat` se \nghesuia la intrarea arti[tilor, canalizat` de
bariere. Megan se g`sea la vreo treizeci de metri când u[a grea s-a
deschis, \ntr-o explozie de urale [i de aplauze. Când Swann ie[i
\mbr`cat \n negru [i cu ochii ascun[i sub ochelari care reflectau lumina,
fu un delir.

Deschizându-[i drum, insensibil` la \nghesuial`, Megan \i strig`
numele. |[i puse tot sufletul \ntr-o singur` silab`. Trebuia. Nu mai avea
suflu. Swann se deplasa cu mersul rapid al unui animal s`lbatic
adulmecând prada. Nu acorda nici o aten]ie ova]iilor, dar \n clipa când
Megan \l strig`, \ntoarse brusc capul \n direc]ia ei.

Megan \i strig` din nou numele.
Dup` care, analizând cu obiectivitate evenimentele ar fi putut

spune c` se desf`[urar` \n mai pu]in timp decât \i trebuia s`-[i perie
p`rul diminea]a. Dar \n timp ce se petreceau, aveau capacitatea de a se
\ncetini, ca ralantiul unui co[mar.

Un tân`r blond se desprinse brusc din mul]imea de adoratori [i s`ri
peste barier`. Megan nu era la mai mult de cinci metri [i putea s`-i vad`
tr`s`turile deformate de ur` [i mai ales sclipirea \nsp`imânt`toare a
unei lame – f`r` \ndoial` un cu]it cu piedic` – ie[ind din pumnul lui.

Cineva url`. Un urlet ascu]it [i isteric. Cu bra]ul \n aer, b`iatul s`ri
spre Swann.

Acesta se \ntoarse pe jum`tate pentru a face fa]` atacatorului,
ridicând instinctiv bra]ul. Reflexele lui [i practicarea artelor mar]iale \l
cru]ar` probabil de o ran` grav`, dar sângele tâ[ni totu[i din mâna lui,
\ntr-o explozie de ]ipete \ngrozite ale mul]imii pe care Megan o
\ndep`rta cu for]a unei tigrese.

Ar fi f`cut cu siguran]` ceva foarte periculos dac` nu intervenea
Kyle, aruncând-o cu violen]` \n mijlocul \mbulzelii unde ea se pr`bu[i
\n genunchi, pierzându-[i echilibrul.

– Nu te mi[ca de aici! ordon` el.
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|n acest timp, agresorul primise deja o lovitur` de picior de la
Swann [i revenea s`lbatic la atac, dar nu-[i mai atinse ]inta. Kyle \l
intercept` din spate, prinzându-l de mijloc [i culcându-l la p`mânt.

Neutralizarea se petrecu \n câteva secunde de violen]` teribil`.
Sclipirea lamei t`ia aerul cu fulgere halucinante \n dansul macabru al
celor doi b`rba]i. |n cele din urm`, arma descrise un arc de cerc [i c`zu
la un metru de mâna inert` a tân`rului dement trântit la p`mânt. Kyle
se ridic`, masându-[i articula]iile degetelor.

Nimeni nu mai striga. Megan \ncepu s` tremure prin reac]ie.
Stomacul ei se \ntorsese pe dos, ciorapii i se de[iraser`, avea tibiile
strivite. Dar nimic din toate astea nu conta.

N-avea decât un gând \n minte, numai un nume pe buze, doar un
b`rbat \n inim`.

Alerg` câ]iva pa[i spre Swann. Ar fi alergat mult, mult mai departe.
Dar n-a fost nevoie. El f`cuse cealalt` jum`tate de drum spre ea.

Urm`rile atacului fur` la fel de nepl`cute pe cât de necesare. Dup`
interogatoriul poli]iei, trebuir` s` le suporte pe cele ale presei. Dup`
cel al presei, urmar` \ntreb`rile lui Bernie McGillis, Boomer, Rick,
Coney [i Patti.

Apoi, fire[te, indispensabilele telefoane: Swann mamei lui [i Megan
p`rin]ilor ei. |ntreb`rile acestora fur` cele mai jenante din toate.

Povestea agresorului se contura din triste fragmente. Se numea
Richard Ames [i era fratele lui Iris Ames. Avusese probleme emo]ionale
[i psihologice \ndat` ce fusese plasat \n primul lui c`min de copii, intra
[i ie[ea din delincven]`, episodic, de la vârsta de doisprezece ani. De-a
lungul anilor, ideea de a nu mai fi desp`r]it de sora lui devenea o
obsesie. Refuzul lui Iris de a-i r`spunde la scrisori \i provocase o grav`
depresie, necesitând o spitalizare de patru ani. La ie[ire, hot`râse s`-l
pedepseasc` pe Swann pe care-l considera responsabil de moartea lui
Iris.
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Swann ascult` \n t`cere raportul poli]iei, apoi \l anun]` pe Bernie
McGillis c` voia s` pl`teasc` tratamentul psihiatric al lui Richard Ames.

|n cele din urm`, mult dup` miezul nop]ii, li s-a permis s` mearg`
acas`. |n fa]a intr`rii comisariatului, Megan \l v`zu pe fratele ei [i pe
b`rbatul pe care-l iubea strângându-[i mâinile.

– Mul]umesc, spuse simplu Swann.
Tr`s`turile lui erau trase de oboseal`, dar ochii argintii erau vii [i

sclipitori pe o fa]` sl`bit`, mai sobr` [i mai palid` decât \n amintirea lui
Megan. Mâna lui dreapt` era bandajat` cu un bandaj sub]ire, rana fiind
mai superficial` decât p`ruse.

– Hei, este meseria mea, r`spunse Kyle cu un zâmbet rapid.
Swann zâmbi scurt [i   o privi pe Megan, strâns` \n cercul bra]ului

s`u stâng.
– Sunt fericit c` ai fost acolo s-o faci, r`spunse el. Dar dac` dore[ti

s` vii s` m` salvezi a doua oar`, s` n-o aduci pe sora ta \n preajm`.
Megan ridic` privirea spre el, cu inima \n ochi. Tandre]ea pe care o

\ntâlni pe tr`s`turile trase \i spunea cât de iubit` era.
– I-o iert de data asta, spuse ea \ncet.
Urm` o pauz`. Fu o t`cere frumoas` de schimb de afec]iune, plin`

de promisiuni [i de speran]`.
– Bun, anun]` Kyle u[or moroc`nos, dori]i s` v` conduc pe

amândoi la Malibu, sau undeva? Mi-am reg`sit ma[ina. Agen]ii nu erau
foarte entuzia[ti când am abandonat-o \n mijlocul str`zii, dar am evitat
ridicarea ei, explicându-le succint de ce.

Megan râse, l`sându-[i capul pe umerii solizi ai lui Swann. Faptul c`
fratele ei g`sea firesc s-o duc` acas` cu Swann \i sporise fericirea.

– Cred c` Swann [i-a recuperat [oferul obi[nuit.
– Da, [i el \[i p`streaz` ochii strict asupra drumului, ad`ug`

cânt`re]ul jucându-se ma[inal cu o bucl` ro[cat` a lui Megan. Dac`
\n]elege]i ce vreau s` spun.
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– |n]eleg, \n]eleg, admise Kyle. M` voi \ntoarce acas`, atunci...
Ochii lui trecur` de la unul la altul.
– Ave]i grij` de voi, spuse el.
– N-avea team`, Kyle.
– Vom avea \ntotdeauna grij` unul de altul, ad`ug` Swann.
Vorbir` pu]in pe drumul de \ntoarcere. Cuvintele erau inutile.

Comunicarea cea mai des`vâr[it` era prin priviri u[oare, atingeri,
zâmbete. Numai când limuzina se apropie de vil`, Swann se \ndep`rt`
de ea, cu o expresie grav`.

– Megan, pentru ce s-a \ntâmplat \n diminea]a dup` concert, ce am
spus.... modul cum te-am tratat. Eu... este de neiertat. Eu nu.....

– Nu.
Scuturând din cap ea stop` valul de cuvinte ap`sându-[i degetele

pe buzele lui.
– Nu de neiertat. De \n]eles. Dac` cineva a f`cut ceva de neiertat,

aceea sunt eu.... Am min]it, Swann.
– Mi-ai spus c` m` iubeai. El \i s`rut` degetele.
– Asta nu era o minciun`.
– Este singurul adev`r care conteaz` despre tine.
– {i tu mi-ai spus c` m` iubeai, murmur` ea.
– Las`-m` s`-]i ar`t cât de mult.
O purt` pe bra]e la etaj, \n aceea[i camer`, \n acela[i pat din prima

noapte de care \nc` nu-[i amintea totul. O dezbr`c` \ncet [i, când fu
goal`, se retrase s-o contemple câteva secunde cu ochi aten]i, ca [i cum
voia s`-[i imprime \n memorie [i \n inim` fiecare detaliu al corpului ei
\n aceast` clip`. Apoi se dezbr`c` la rândul lui [i i se al`tur` \n pat.

Sexual, n-avuseser` niciodat` vreo timiditate unul fa]` de cel`lalt. {i
totu[i, \n nopatea asta, timiditatea era prezent` \ntre ei. S`-[i despoaie
trupurile fusese minunat, splendid.... u[or. S`-[i deschid` sufletele era
la fel de minunat, de admirabil.... dar mult mai dificil.
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F`cuser` dragoste cu ardoare, lasciv, s`lbatic, juc`u[, rapid sau
\ncet.

De data asta, a fost perfect. Perfec]iune direct` [i total`. Megan [tiu
c`  atinseser` toate senza]iile de plenitudine posibile \ntre un b`rbat [i
o femeie.

– Dragostea mea, dragostea mea.... murmur` Swann \n m`tasea
p`rului ei.

– Iubirea mea, iubirea mea, repet` ea ca un ecou, cu degetele  pe
puful pieptului s`u.

– Suntem mâine diminea]`, s` [tii.
– Mâine... Ea se ridic` s` vad` fa]a lui iubit` [i \n]elese imediat ce

voia s` spun`.
– Da, zâmbi ea. Suntem mâine diminea]`.
Era un timp pentru noi \nceputuri, pentru noi speran]e [i vechi

adev`ruri. Megan tras` linia arogant` a sprâncenelor lui negre cu un
deget plin de tandre]e. Nu va obosi niciodat` s`-l ating`, s` fie aproape
de el.

– Swann, ai spus c` dragostea mea este singurul adev`r care conta...
– Este adev`rat.
El \[i \nt`ri confirmarea cu un s`rut fierbinte din care ea se smulse

cu mare greutate, cu obrajii ro[ii [i ochi scânteietori.
– Eu.... a[ vrea s` [tii toat` povestea, declar` ea. Vreau s`-]i spun tot

ce aveam inten]ia s`-]i spun \ntr-o alt` "mâine diminea]`".
El zâmbi cu tandre]e, mângâindu-i p`rul.
– Mi-ai spus tot, \i aminti el, \n livingul inundat de soare, arzând de

dragostea cea mai adev`rat`, cea mai dreapt`, cea mai cinstit`. Mi-ai
spus tot, Megan. Dar eram prea orbit de furie [i refuzam s` te ascult.
Eram prea ancorat \n trecutul meu pentru a \n]elege c`-mi pierdeam
viitorul pierzându-te. Te priveam, dar nu m` vedeam decât pe mine
\nsumi. Via]a mea. Cei zece ani ai mei \nconjurat de g`rzi de corp. 
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Teroarea. Singur`tatea. Izolarea f`r` nici un control asupra
propriilor mele acte. Cei treizeci [i doi de ani ai mei \n care o femeie
spunându-mi c` tot ce fusese \ntre noi n-a fost decât minciun`.....
inclusiv fiul pe care credeam c`-l f`cusem \mpreun`.

– Oh, Swann...
– Sst, dragostea mea, o rug` el, strângând-o \n bra]e. Asta este,

Megan. J.P. este fiul meu \n toate sensurile care conteaz`. {i eu sunt
tat`l lui. Nu genetica \i une[te pe oameni.

– Dar s`-]i fac` asta... S`-]i spun` asta...
– Este trecutul. S-a sfâr[it. Nu \n]elegi? Iubito, cel mai adesea nu

exist` decât dou` op]iuni când un b`rbat vrea s` rup` cu trecutul. Sau
i se opune, sau este \nvins. Dar pentru c` te am, datorit` a ceea ce 
mi-ai dat, am putut face pace cu mine \nsumi.

Se opri câteva clipe, atingându-i corpul cu mâna r`nit`, degetele
\ntârziind pe pielea sensibil` a sânilor ei.

– Veneam s` te v`d, seara asta. Spre tine plecam când Richard..... \n
fine, p`r`sind Amfiteatrul. Am cântat "Femeia luminii" la sfâr[itul celei
de-a doua p`r]i [i anun]asem publicul c` nu voi mai reveni la ramp`,
deoarece trebuia s` plec s` reg`sesc femeia cea mai important` din
via]a mea.

– Swann...
Ea \l mângâie, cople[it` de o tres`rire de mândrie, sim]indu-l

reac]ionând la cea mai mic` atingere a ei.
– Te iubesc.
– Te iubesc, Megan.
El se ridic` \ntr-un cot [i urm` cu degetul linia plin` a buzelor ei.
– {i fiul meu te iube[te [i el. Te iube[te atât de mult, \ncât dup` ce

m-a acuzat c` am \nc`lcat promisiunea lui de a fi cuminte dac` veneai
s` tr`ie[ti cu noi, a cerut imperios s` r`mân` la mama pân` când vei
reveni.
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Ochii \nce]o[a]i de lacrimi ai lui Megan se m`rir`:
– Adev`rat?
– Pe cuvânt de onoare, confirm` el citând una din expresiile

preferate ale lui J.P. I-a luat cu el pe Copain [i pe Godzilla, ca situa]ia
s` fie foarte clar`. Ea zâmbi:

– Am revenit.
– Nu... nu \n \nttregime.
Zâmbetul lui se \ntunec` u[or.
– Nu?
– Eu n-am avut ocazia s`-]i transmit ce voiam s` spun \n cealalt`

"mâine diminea]`".
Pulsul ei se accelerar`, \ntrebându-se deodat` dac` era posibil s`

moar` de o supradoz` de fericire.
– {i ce era?
– Vrei s` te c`s`tore[ti cu mine, Megan?
La treizeci de ani, Megan Louise Harper era obi[nuit` s` intre \n

complica]ii [i s` ias` cu bine din ele. |ntr-un fel, necazurile erau
ocupa]ia ei.... o afacere de familie. Altfel spus, era dificil s-o
descump`ne[ti pe Megan Harper.

Dificil.... pân` la ce limit`?
S` se g`seasc` lungit` \ntr-o camer` familiar`, \ntr-un pat familiar,

nepurtând nimic [i primind o cerere \n c`s`torie de la un cânt`re] rock
complet gol sprijinit \ntr-un cot lâng` ea, n-o descump`nea deloc.

Dar ro[i când \i r`spunse "da" lui Swann.

Sfâr[it

giannijolys


