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Capitolul 1

E prea sigur pe el, gândi Toni. Prea sigur pe el [i prea
sigur pe Fran Casey care c`l`rise pân` la Pentycawl de trei
ori \n tot atâtea zile pentru a-l vedea. De fiecare dat` ple-
case dezam`git`, dar Toni era sigur`, \n timp ce privea
cum blonda \nalt` c`l`rea ca o furie, de-a lungul coastei,
c` nimic nu o putea  opri. Jake Tregarron era la fel de
irezistibil pentru ea, precum smântâna pentru pisic`, ceea
ce el [tia cu siguran]`.

Toni se \ntreba uneori de ce avea o p`rere atât de
proast` despre profesorul ei \n timp ce to]i ceilal]i p`reau
s`-l pre]uiasc` atât de mult, dar \nc` de când sosise la
Pentycawl, aproape cu trei s`pt`mâni \n urm`,  sim]ise
ceva ciudat fa]` de Jake Tregarron. Se \ndr`gostise de
Cornwall [i \n special de Frayley Cove, de[i satul era
alc`tuit numai din câteva case \mpr`[tiate de-a lungul

giannijollys



falezei, iar Pentycawl era coco]at pe cea mai \nalt` culme
deasupra Atlanticului dezl`n]uit, [i periculos de aproape
de margine. Dar Jake Tregarron era altceva.

Toni ar fi fost ultima care i-ar fi negat talentul ca artist,
acesta fiind prea evident pentru a putea fi pus la \ndoial`,
[i era cunoscut pentru faptul c` nu aprecia criticile, dar ca
om avea o personalitate tulbur`toare.

Dac` n-ar fi a[teptat cu atâta ner`bdare \nceperea [colii
de var` [i dac` nu s-ar fi \nscris pentru \ntregul curs,
probabil c` ar fi renun]at dup` primele zile, indiferent ce
ar fi spus lumea.  A fost \ncântat` când s-a discutat ideea [i
\n plus nu putea s`-[i dezam`geasc` bunicul, din moment
ce el o \ncurajase [i era ner`bd`tor ca ea s` fac` acest curs.

|n fiecare var`, timp de treisprezece s`pt`mâni, o mân`
de arti[ti amatori veneau pentru diferite perioade de timp
la Pentycawl, la [coala Tregarron, care era de fapt un curs
intensiv coordonat de \nsu[i Jake Tregarron. Era consi-
derat un privilegiu s` po]i s` faci acest curs [i era,
bine\n]eles, scump. Pre]ul varia, desigur, \n func]ie de
durata [ederii [i de num`rul de ore petrecute studiind
arta sub ochiul unui maestru indiscutabil.

Toni [tia cât e de norocoas` c` va sta toate cele trei-
sprezece s`pt`mâni la Pentycawl, dar lucrurile nu erau
a[a cum se a[teptase ea s` fie. Jake Tregarron era un pro-
fesor sever care nu-[i \ncuraja elevii s` lipseasc` de la
cursuri pentru a se relaxa [i a se plimba de-a lungul
falezei. Trebuia s` munceasc`, iar colegii ei p`reau \ncân-
ta]i de acest aranjament.
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|n afar` de Jake Tregarron, un alt artist, mai pu]in
talentat, dar la fel de devotat asista la instruirea tinerilor.
P`rerea lui Toni despre acesta era mult mai bun`, pentru
c` Peter Alwyth nu avea arogan]a lui Jake Tregarron [i era
mult mai r`bd`tor. Peter Alwyth ar`tase un interes special
pentru Toni \nc` de când sosise, un interes mai degrab`
pentru frumuse]ea decât pentru talentul ei. Era
con[tient` de acest lucru precum era [i Jake Tregarron,
dar ei nu i se p`rea la fel de amuzant.

Avea tr`s`turi delicate, aproape copil`re[ti, care o
f`ceau s` par` mai tân`r` decât cei 21 de ani pe care \i
avea, determinându-i pe b`rba]i s` fie protectori. Avea
p`rul bogat, de culoare castanie, ochi mari verzi [i o gur`
moale care se pare c` \n ultima vreme râsese mai rar.

Nu pentru c` nu era fericit`, ci pentru c` nu reu[ea s`
\n]eleag` cum un artist atât de talentat [i de incitant, pe
care ea \l admirase atât de mult pentru munca lui, s-a
dovedit a fi un om atât de \nchis [i de tulbur`tor. Toni nu
era foarte \nalt`, de aceea profesorul ei, care avea cel
pu]in 1,80 m \n`l]ime [i tenul \nchis specific locuitorilor
din Cornwall, p`rea [i mai tulbur`tor.

Peter Alwyth nu era la fel de impun`tor, nici fizic nici
psihic. Era cu câ]iva centimetri mai scund, dr`gu], cu
p`rul [aten deschis [i ochii cenu[ii. Era un om modest [i
cât se poate de obi[nuit, [i rareori ridica tonul. Peter \i
inspira lui Toni \ncrederea de care avea nevoie pentru a
contracara efectul pe care caracterul viril [i puternic al lui
Jake Tregarron \l avea asupra ei.
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Soarele era destul de puternic pentru a-i mole[i, dar
silueta \nalt` [i bine f`cut` a profesorului lor se plimba
printre ei, a[a c` nimeni nu se gândea s` fac` altceva decât
s` se concentreze asupra desenului. E ca o pisic` s`lba-
tic`, gândi Toni, privindu-l din când \n când cu coada
ochiului, \n timp ce mai punea pu]in ocru pe palet`. O
pisic` mare, neagr` [i periculoas` care cât de curând se va
apleca [i va privi la versiunea ei de hambar ca [i cum nu-i
venea s` cread` c` v`d aceea[i cl`dire.

P`rul lui era negru, destul de lung, u[or ondulat, iar
ochii lui alba[tri f`ceau un contrast izbitor cu fa]a bron-
zat`. O fa]` care era mai mult aspr` decât frumoas` iar lui
Toni \i inspira mai degrab` cruzime. I-a trecut prin minte
c` undeva \n trecutul familiei Tregarron ar putea exista o
urm` de sânge spaniol.

Purta \ntotdeauna haine deschise la culoare. Ast`zi
purta o pereche de pantaloni maro [i o c`ma[` crem,
descheiat` la gât, l`sând s` i se vad` gâtul [i pu]in p`r
negru, iar Toni [tia c` el era perfect con[tient cât de
\ntunecat [i viril p`rea. Toni [tia de asemenea c` imper-
turbabila lui \ncredere \n sine era responsabil` de
reac]iile ei, pentru c` nu mai \ntâlnise niciodat` un b`rbat
ca el care o f`cea s` se simt` nesigur` \n prezen]a lui.

{i-a \n`bu[it repede tremurul când el a venit \n spatele
ei, [i l-a ignorat cu hot`râre când s-a aplecat asupra desenu-
lui. Peter Alwyth \[i spusese deja p`rerea despre \ncercarea
ei de a desena hambarul cu acoperi[ul din trestie, dar [tia
c` p`rerea lui Jake Tregarron nu va fi la fel de bun`.

8 RITA HERRON



Corpul lui intr` numai pentru câteva secunde \n con-
tact cu al ei, pielea i s-a \nfiorat sub rochia sub]ire de
bumbac pe care o purta, \n timp ce deja familiarul miros
amestecat de vopsea [i after-shave a continuat s`-i gâdile
n`rile chiar [i dup` ce el s-a ridicat.

– Cu pu]in c`r`miziu acoperi[ul va ar`ta mai bine,
remarc` el cu vocea sa profund` ce nu sugera ci
poruncea. Arat` mai degrab` a paie decât a trestie.

Toni sim]i cum se \nro[e[te. Nu pentru c` o sup`rau
criticile, sau pentru c` munca ei nu le merita, le primea
cu pl`cere de la Peter Alwyth sau de la profesorul ei de la
[coala de art`, dar era mai sensibil` la comentariile lui
Jake Trogarron [i i se p`reau mai greu de acceptat.

– |mi pare r`u! Lu` tubul de c`r`miziu [i puse pu]in pe
palet`. Mi s-a p`rut galben.

R`spunsul ei fusese atât impulsiv cât [i defensiv, [i ea
sim]i interesul colegilor ei, chiar dac` ace[tia nu [i-au ridi-
cat capetele. Femeia slab` de lâng` ea i-a aruncat o privire
foarte mirat`, apoi s-a \ntors la propria versiune a ham-
barului. Audrey Blain asculta \ntotdeauna sfaturile profe-
sorului ei, chiar dac` \i erau adresate altcuiva, [i Toni o
privi dezgustat`, cu coada ochiului.

– Faci cum vrei, desigur, \i spuse Jake Tregarron pe un
ton calm, dar s` nu fii surprins` dac` hambarul va ar`ta
precum c`su]a de paie a porcului cel mic.

El nu-i l`s` timp s` g`seasc` o replic` potrivit`, ci se
\ndrept` spre b`rbatul de lâng` ea. Toni \l privi din
instinct pe Peter Alwyth, amestecând c`r`miziul cu galbe-
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nul de pe palet`. Peter ajuta un alt student, dar se uit` la
ea de parc` i-ar fi sim]it privirea, [i-i zâmbi \ncurajator.
Jake observ` schimbul de priviri [i zâmbi.

De[i erau complet diferi]i, Jake [i Peter erau veri.
Atot[tiutoarea Audrey o informase c` de când p`rin]ii lui
Jake muriser`, el [i Peter fuseser` crescu]i ca fra]i. Se
vedea c` Peter, ca [i mul]i al]ii, \l venera pe v`rul s`u, iar
Toni se \ntreba uneori de ce era singura care \l vedea pe
Jake Tregarron nu numai ca pe un artist str`lucitor ci [i ca
pe un om arogant.

– Cum ai putut s` faci a[a ceva, Toni? Tonul acuzator
la lui Audrey Blain i-a ajuns la urechi \nainte ca Jake
Tregarron s` se fi dep`rtat prea mult. Era evident c`
r`spunsul pe care Toni \l d`duse eroului ei o [ocase.
|ncerca doar s` te ajute, s` [tii, continu` Audrey. Suntem
aici ca s` \nv`]`m!

Toni [tia c` Audrey are dreptate, dar o irita \ntot-
deauna adora]ia oarb` pe care colega ei o ar`ta pentru
Jake Tregarron, [i \i pl`cea s-o [ocheze uneori ar`tând
un total dezinteres atât pentru pictur` cât [i pentru
Jake Tregarron. Acest dezinteres nu era real, dar \i
displ`cea felul cum Audrey \l venera pe Jake [i refuza
s-o copieze.

– Nu pot s` cred c` preferi ca Peter s`-]i fie profesor!
spuse Audrey \n [oapt`.

Toni \ncerc` noul galben-maroniu pentru a desena
acoperi[ul de trestie al hambarului, [i recunoscu faptul c`
sem`na mai bine cu originalul.
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– |mi place Peter, \i spuse lui Audrey f`r` s`-[i mute
privirea de la ce f`cea. E simpatic [i prietenos [i nu m`
face s` m` simt ca [i cum n-a[ [ti cu care cap`t al pensulei
s` pictez.

– Poate pentru c` nu te critic` \ndeajuns, suger`
Audrey care observase interesul lui Peter pentru Toni [i
nu putuse s` nu arate c` [tie. Probabil crede c` dac` \]i
apreciaz` munca, o s` ai o p`rere mai bun` despre el – c-o
s`-l placi mai mult.

– Am o p`rere bun` despre el, o asigur` Toni. |mi
place de el, chiar dac` nu se crede visul oric`rei femei.

Toni putea s`-[i imagineze privirea [ocat` pe care i-o
arunca Audrey [i f`r` s` se uite la ea.

– Vrei s` spui c`… \n [oapta ei nu era numai repro[ ci
[i o extraordinar` mirare, iar Toni abia se ab]inea s` nu
râd`. Venera]ia lui Audrey ar fi fost patetic` dac` n-ar fi
fost atât de iritant`.

Nu [i-a dat seama de prezen]a profesorului lor \n
spatele ei, decât \n momentul când s-a l`sat pe spate
pe scaun pentru a analiza efectul noii culori a ham-
barului.

Intrând \n contact cu corpul lui, s-a speriat atât de
tare \ncât s-a ridicat imediat trântind scaunul pe care
st`tea. Când s-a \ntors s` se uite la el, to]i ochii erau
a]inti]i asupra lor, curio[i [i speculativi, [i ea sim]i
cum se \nro[e[te. Inima \i b`tea cu putere pentru c`
expresia de pe fa]a lui \ntunecat` nu era deloc \ncura-
jatoare.
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– M-ai speriat! \l acuz` ea, iar vocea \i era r`gu[it`.
{tia, f`r` \ndoial`, c` mai târziu, \n camerele lor, ceilal]i

vor râde pe seama incidentului, a[a c` \[i \ncle[t` pumnii
mici [i \l consider` pe el vinovat de stânjeneala ei. {tia c`
poate nu are dreptate dar era sigur` c` el auzise ultimele
ei cuvinte [i c` va avea grij` s-o pedepseasc`.

– Eu, sau Peter se consider` visul oric`rei femei?
\ntreb` el.

Vocea lui era calm` [i nu p`rea stânjenit de[i \[i d`duse
seama c` despre el era vorba. Audrey se uita fascinat` la
el. Toni nu spuse nimic, a[a c` acea voce puternic` [i
calm` continu`:

– Este evident c` tu crezi asta, [i sunt curios la care
dintre noi te refereai, Toni?

Ea era [i mai stânjenit` pentru c` el nu coborâse vocea
[i acele fe]e interesate erau \nc` \ntoarse spre ei, iar acum
erau de-a dreptul curioase. Toni sim]i un impuls
irezistibil de a fugi [i de a se ascunde undeva, dar privirea
lui ferm` o ]intui locului.

{i-a dat seama c` [i Peter privea scena, dar dintr-un alt
motiv decât ceilal]i. Era ner`bd`tor s`-[i ofere sprijinul
dar ezita s` se amestece \ntr-o situa]ie controlat` de v`rul
s`u. Toni nu-l \nvinov`]ea, dar se sim]ea vulnerabil` [i
stânjenit`, a[a c` sprijinul lui ar fi fost binevenit.

– Nu trebuia s` ascul]i, spuse ea umezindu-[i buzele
cu vârful limbii. Dac`…

– Dac` vrei s`-mi spui c` nu este politicos s` ascul]i
conversa]iile altora, o avertiz` el cu un zâmbet r`ut`cios,
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nu te deranja! Se uit` la ceilal]i elevi, la acele fe]e intere-
sate [i la acei ochi curio[i, ca [i când abia atunci realiza c`
mai existau [i ei. O.K., spuse el, toat` lumea capetele jos
[i haide]i s` profit`m din plin de lumin`!

Imediat, to]i s-au \ntors ascult`tori [i au \nceput iar
s` picteze, [i Toni se minun` din nou de autoritatea
lui. Ar fi luat [i ea loc [i ar fi uitat de acest incident, dar
Jake nu era \nc` mul]umit. Se uit` un moment la ea cu
acei ochi irezistibili, iar când vorbi o f`cu pe un ton
mult mai sc`zut, a[a \ncât ceilal]i s` nu-i aud`, cu
excep]ia lui Audrey Blain care era hot`rât` s` prind`
câteva cuvinte.

– Cred c` ar fi mai bine s` vorbim, Toni, spuse el, iar
inima ei f`cu un salt când \l privi. Po]i s` vii \n atelierul
meu când se termin` aceast` lec]ie? \ntreb` el.

Expresia de pe fa]a ei era sfid`toare [i se \ntreba dac`
avea de gând s-o trimit` s`-[i fac` bagajele sau pur [i sim-
plu voia s`-i ]in` o predic` [i apoi s-o lase s` continue
cursul.

– Despre ce dore[ti s` vorbim? \ntreb` ea.
El deja se \ndep`rtase când ea puse aceast` \ntrebare.

Jake se \ntoarse pu]in, privind peste um`r.
– Putem s` discut`m despre asta când vii \n atelier, \i

spuse el. |n acest moment mai sunt [i al]i elevi care au
nevoie de ajutor. Ne vedem dup` cin`, O.K.?

Nu putea decât s` accepte, dar o f`cu t`cut, dând din
cap. Cu coada ochiului v`zu expresia de invidie de pe fa]a
slab` a lui Audrey care o privea peste um`r, f`r` a se
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deranja s` ascund` c` auzise tot. Toni era sigur` c`
Audrey ar fi fost \ncântat` s` fac` schimb de locuri, chiar
[i pentru a primi critici.

Nu era nici o \ndoial` c` Pentycawl era o cas` ideal`
pentru un artist, pentru c` era atât de mare [i de pito-
reasc`; dominând oceanul de pe o culme stâncoas`, avea
o frumuse]e aparte chiar [i iarna.

P`mânturile erau \ntinse, dar nu p`strau asem`narea cu
fostele gr`dini. Arbu[tii care au reu[it s` supravie]uiasc`
vânturilor de iarn` dinspre ocean, crescuser` pân` la pro-
por]ii uria[e \n solul nisipos, c`p`tând pe alocuri aspectul
de jungl`, ascunzând poteci ce duceau pân` \n vârful stân-
cilor sau pân` la un golfule] secret \nconjurat de stânci \n
care apa se arunca cu furie la fiecare flux.

Paji[tile din fa]a [i din spatele casei erau tunse [i câ]iva
fagi cu coroana rar` f`ceau umbr`  când vara era prea
fierbinte, sau deveneau acoperi[ul unui studio \n aer liber
pentru arti[ti. Casa \ns`[i era imens`. Construit` de vreun
Tregarron puternic, pentru familia sa \n cre[tere, putea
g`zdui cu u[urin]` [ase sau [apte oameni \n plus, care
veneau pentru cursul de var`. Hambarul vechi de lâng`
cas` oferea loc [i lumin` atunci când vremea nu permitea
lucrul \n aer liber.

Pentycawl era elegant dar \n acela[i timp solid, ca [i
când toate elementele naturii ridicate \mpotriva lui nu-i
puteau nega dreptul de a fi acolo. |ntr-un anumit fel \i
amintea lui Toni de actualul proprietar, \nc`p`]ânat [i
mândru, care poseda totu[i o gra]ie atr`g`toare.

14 RITA HERRON



Pentru Toni era un loc minunat, vechi, pe care dorise
de multe ori s`-l vad` \n \ntregime. Elevii puteau s`
foloseasc` o sufragerie imens` [i confortabil` [i
\mp`r]eau sala de mese cu gazda [i cu v`rul acesteia.
Fiecare avea un dormitor separat iar \n cas` existau
destule b`i pentru ca totul s` fie cât mai comod. Restul
casei era \nchis pentru studen]i, de[i dup` [tiin]a lui
Toni, nimeni nu \ncercase s` vad` care ar fi reac]ia
gazdei dac` cineva s-ar fi aventurat dincolo de limitele
impuse.

Cina la Pentycawl era substan]ial`, [i lua ceva timp pen-
tru a fi consumat`, a[a c` era trecut de nou` când s-au ridi-
cat de la mas`. Când Toni a coborât din nou \n sufragerie,
atât Jake, Peter cât [i colegii ei disp`ruser` a[a c` era
pu]in \ncurcat`, ne[tiind care u[` apar]inea atelierului lui
Jake Tregarron.

Sunetul vaselor, ce erau strânse de pe mas`, \i oferi o
posibil` solu]ie: putea s-o \ntrebe pe Plaxy Trent care era
u[a. Menajera lui Jake Tregarron era o femeie foarte cum-
secade, din Cornwall. |ntâmpina orice dificultate cu
credin]a solid` c` pân` la urm` totul se va rezolva.

Nu era singur` când Toni [i-a b`gat capul pe u[`, ci
vorbea cu Gavin Brant, cel mai talentat dintre elevi, care
câ[tigase atât respectul profesorului cât [i al colegilor.
Doar el [i Toni urmau s` fac` \ntregul curs de 13
s`pt`mâni.

Atât el cât [i Plaxy Trent se uitar` la ea \ntreb`tori când
intr` \n camer`, iar doamna Trent \i zâmbi \ncurajator.
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– Po’ s` te ajut cu ceva, domni[oar` Ashley? \ntreb` ea.
Ai pierdut ceva?

Privi la menajer` apoi la Gavin Brant [i râse ezitant.
– {tiu ca sun` ciudat, spuse ea, dar nu sunt sigur` care

este u[a atelierului domnului Tregarron. Pute]i, v` rog, s`
m` ajuta]i, doamn` Trent?

Femeia [i tân`rul schimbar` o privire, [i Gavin Brant
ridic` \ntreb`tor o sprâncean` \n timp ce doamna Trent
se opri din strânsul vaselor murdare pentru a-[i [terge
mâinile pe [or]ul ce-l purta \n jurul taliei groase.

– Ai de gând s`-i faci “marelui om” o vizit` neanun]at`?
\ntreb` Gavin Brant. Eu, unul, n-a[ \ncerca, Toni!

– E-n regul`, drag` domni[oar` Ashley, \i spuse doam-
na Trent ferm, cu amabilitate. Lu’ domnu’ Tregarron nu-i
place ca lumea s`-i viziteze neanun]at` atelierul. E foarte
sever \n aceast` privin]`.

Toni d`du din cap zâmbind, [tiind care e regula, la fel
ca [i ceilal]i. De aceea invita]ia primit` fusese atât de sur-
prinz`toare.

– Nu trebuie s` v` face]i griji, doamn` Trent. Domnul
Tregarron mi-a cerut s` vin \n atelierul lui \n seara aceas-
ta, dup` cin`. M` a[teapt`.

Gavin Brant o privi surprins, iar Plaxy Trent se uit` cu
curiozitate la ea, ca [i când n-ar fi crezut-o, dar d`du din
cap [i veni spre Toni. Ie[i \n hol [i-i ar`t` o u[` pe
jum`tate ascuns` de scar`.

– Ap`i, dac`-i a[a, acolo e u[a.
– Mul]umesc, doamn` Trent.
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Era con[tient` c` Gavin Brant \nc` o urm`rea cu
privirea [i era clar c` acea invita]ie din partea profesoru-
lui lor i se p`rea ciudat` atât lui cât [i menajerei. Plaxy
Trent o privi câteva secunde, cu un v`dit interes.

– E prima oar`, de când \l [tiu io, când invit` un elev
s` vin` s`-l vad` \n atelier! Ochii negri ai lui Plaxy Trent
str`luceau. Dar pân` acum n-am avut nici unu’ atât de
dr`gu], observ` ea, poa’ [i asta s` aib` ceva de-a face cu
invita]ia, hm?

Toni refuz` s` mu[te momeala. Murmur` ni[te
mul]umiri [i travers` holul spre u[a indicat` de mena-
jer`, având \n suflet un sentiment ciudat. Nu se \ndoia c`
Jake Tregarron se sim]ea atras de sexul opus, dar ea nu
se considera tipul de femeie pe care Jake ar g`si-o
atr`g`toare.

Probabil c` i-ar pl`cea o persoan` mai sofisticat` [i mai
\n vârst`, pentru c` el avea cel pu]in 35 de ani. Cineva ca
Fran Casey, cu toate c` atitudinea lui fa]` de vecina ei ele-
gant` [i disponibil` nu sugera faptul c` ar fi \ndr`gostit de
ea – cel pu]in din ce v`zuse Toni.

Se uit` peste um`r s` vad` dac` Plaxy Trent o mai
urm`rea, dar se pare c` menajera nu considera c` mai
avea rost s` se \ndoiasc` de faptul c` Jake o chemase, [i se
\ntorsese la munca ei. Toni b`tu ezitant \n u[` [i sim]i
cum inima ei o ia la goan` când acea voce adânc` [i
imposibil de confundat o invit` s` intre \nc` \nainte de a
fi terminat de b`tut, [i \ncerc` s` se calmeze când observ`
cum mâna \i tremur` când ap`s` pe clan]`.
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Camera era mai mare decât se a[teptase, ceea ce o sur-
prinse. Camerele pe care le v`zuse pân` atunci se
potriveau cu caracterul casei, fiind mari [i sobre. Aceast`
camer` \ns` era luminoas` [i aerisit`, cu u[i mari din sticl`
ce se deschideau \nspre paji[tea din spatele casei.

– Ia loc, Toni!
El \i ar`t` un alt fotoliu pu]in mai mic, vizavi de al lui,

dar totu[i destul de aproape ca ea s` fie alarmant de
con[tient` de prezen]a lui. Lu` loc, a[a cum i se spusese,
stând cu picioarele apropiate [i cu mâinile \n poal`, \nc`
ne\ndr`znind s` se uite la el.

– }i-e team`, nu-i a[a? suger` el.
– Sunt curioas`, spuse ea, oferind o alternativ` f`r` a-l

contrazice, iar el râse.
– Sunt sigur c` e[ti, fu el de acord. De obicei nu invit

elevi aici. |ntr-un fel ar trebui s` te sim]i onorat`.
– Da? Era din nou \n defensiv` [i se p`rea c` nu putea

s` evite acest fapt. V`zu cum o sprâncean` neagr` se
ridic` \ntreb`tor, fapt care se \ntâmpla deseori.

– Cred c` depinde de p`rerea fiec`ruia, recunoscu el,
dar e foarte neobi[nuit pentru mine s` invit pe cineva aici.
Ai putea spune c` este ceva de genul minunea-minunilor
– total ie[it din comun!

– A[a mi-a spus [i doamna Trent când am \ntrebat-o
care este atelierul t`u, \i spuse Toni [i din nou o
sprâncean` neagr` se ridic` \ntreb`tor.

– A trebuit s-o \ntrebi pe Plaxy unde po]i s` m` g`se[ti?
P`rea c` nu-i venea s-o cread`, [i ea se \ntreb` dac` nu
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cumva era singura care nu [tia exact unde era atelierul
maestrului. Era sigur` c` Audrey Blain i-ar fi putut spune.
Nu [tiai, Toni?

– Nu eram sigur`. Ea nu avu curajul s`-i spun` c` nu
se deranjase niciodat` s` afle, [i se uit` la el câteva
secunde printre gene, \ntrebându-se de ce avea un senti-
ment de antagonism atât de puternic fa]` de el. De ce ai
vrut s` m` vezi? \ntreb` ea.

Toni presupuse, dup` felul \n care el se
\ncrunt`, c` prefera s` amâne cât mai mult posibil
ceea ce avea de spus. Cu fa]a luminat` doar pe
jum`tate de lumina de afar`, avea o expresie foarte
sever`.

– Nu cred c` e[ti foarte fericit` aici, nu-i a[a? \ntreb` el,
dar nu-i acord` prilejul s` nege ci continu`. Este u[or de
v`zut faptul c` nu te-ai adaptat la fel de bine ca ceilal]i,
dar este mai greu de \n]eles de ce. Te deranjeaz` ceva,
Toni? Camera ta nu e confortabil`? Sau te deranjeaz` vre-
unul dintre b`rba]i?

– A, nu, sigur c` nu! se gr`bi s` nege gândindu-se c` \l
include [i pe Peter \n presupunerile lui, [i v`zu cum ochii
i se \ngusteaz` \n timp ce-o privea.

– Voiam s` spun, oricine \n afar` de Peter, desigur,
ad`ug` el, [i \i ghicise atât de bine gândurile \ncât o
sperie. {tiu c` Peter te place, continu` el cu o sinceritate
pe care ea o consider` stânjenitoare, [i nu trebuie s` fii
detectiv pentru a observa asta, copila mea, cred c` este un
fapt cunoscut deja!
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– Peter nu m` deranjeaz`, spuse ea ca [i cum nu-i pl`cea
s` recunoasc`. {i nu cred c`-mi acord` mie mai mult`
aten]ie decât celorlal]i – eu nu-l \ncurajez s` fac` asta.

– Nu-l \ncurajezi? 
– N-am f`cut nimic pentru a-l \ncuraja, insist` Toni.

N-a fost nimic \ntre noi care s` semene cu ceea ce sugera]i
dumneavoastr`!

Zâmbetul slab, tulbur`tor, \nc` st`ruia pe fa]a lui, [i ea
[tia c` nu l-a convins.

– Am observat c` Peter s-a schimbat, \i spuse el. O
schimbare abia vizibil` pentru cine nu-l cunoa[te la fel de
bine ca mine, [i singura elev` \n afar` de tine este Audrey
Blain. Ea nu poate s`-]i fie concurent` ,Toni, [i nu cred c`
Peter a orbit dintr-o dat`.

– Dar tot n-am f`cut nimic ca s`-l \ncurajez. {i chiar
dac` l-a[ fi \ncurajat, nu \n]eleg ce leg`tur` are cu dum-
neavoastr`, domnule Tregarron!

– Nu \n]elegi?
Poate c` ar fi trebuit s` fie avertizat` de vocea lui calm`.

B`rba]ii ca Jake Tregarron nu se a[teapt` s` fie contrazi[i,
[i \n special nu de femei, care ar trebui s` fie prea impre-
sionate pentru a i se mai opune. {tia c` el nu va l`sa
lucrurile a[a, dar \n acest moment n-o interesa felul \n
care va reac]iona.

– Nu cred c` v` prive[te, \i spuse Toni, vocea ei sunând
pu]in cam stins` \n timp ce continu`. Nu deranjeaz`
bunul mers al orelor dumneavoastr`, a[a c` nu ave]i nici
un drept s` v` amesteca]i!
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Toni se mira c` Jake nu p`rea furios, [i nu
\n]elegea de ce. Desigur, \n ochii alba[tri exista o
str`lucire, dar Toni n-o putu identifica drept mânia la
care se a[tepta, iar o urm` de zâmbet batjocoritor per-
sista pe fa]a lui.

– Pretind c` am dreptul s` m` interesez de absolut tot
ce se petrece sub acoperi[ul meu, \i spuse el cu aceea[i
voce calm`, [i mai ales dac` are leg`tur` cu Peter. El nu
apreciaz` la fel ca mine formele feminine, dar se pare c`
de aceast` dat` a c`zut prad` unor frumo[i ochi verzi [i
unor forme divine! Chiar dac` \l \ncurajezi sau nu, Toni,
poart`-te frumos cu el, altfel vei avea de-a face cu mine.
S` [tii c` ]in foarte mult la v`rul meu!

Toni era prea mirat` pe moment pentru a r`spunde.
St`tea pe scaunul ei, ochii verzi str`lucindu-i puternic
printre genele dese, iar ro[ea]a de pe tenul ei auriu
tr`da furia care o m`cina. Cum \ndr`znea el s` pretind`
c` are dreptul s` se amestece \ntr-o problem` atât de
personal`?

– Presupun c` m-a]i chemat aici ca s`-mi spune]i c`
vre]i s` plec, zise ea cu o voce slab`, \ncordat`. Ei bine, nu
v` mai deranja]i, domnule Tregarron – plec!

Mânia ei nu produse nici o reac]ie, \l interes` numai
partea cu plecarea, [i ea v`zu cum acea sprâncean`
neagr` se ridic` din nou.

– Credeai c` vreau s` pleci? \ntreb` el.
– Da. Nu vre]i s` nu-v` mai stau \n cale? \l provoc` ea

[i \l privi insistent, evident surprins` de faptul c` el râdea.
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– Nu m` cuno[ti prea bine, Toni, \i spuse el.
Ochii aceia incredibil de alba[tri o priveau provocator,

o privire care stârnea \n ea r`spunsuri surprinz`toare.
– Nu vreau s` pleci, spuse el, a[a cum de fapt nu vrei

nici tu!
– Atunci de ce m-a]i chemat? De ce a]i vrut s` m`

vede]i? \ntreb` ea.
El nu r`spunse imediat, dar ochii lui alba[tri cercetau

fiecare centimetru al fe]ei ei mici, aproape copil`roase, iar
un col] al gurii lui era ridicat ca o impresie de zâmbet.

– Speram s` aflu de ce e[ti nefericit` aici, m`rturisi el.
Trebuie s` recunosc c` nu m` a[teptam s` fie din cauza
faptului c` \]i displac atât de mult.

– Dar nu e adev`rat! Rosti aceste cuvinte f`r` a se
gândi prea mult, dar [tia c` acesta este adev`rul.

– Atunci, pentru Dumnezeu, \ncearc` s` te adaptezi, \i
spuse el cu o voce mai joas` decât de obicei, care \i d`dea
fiori. Promi]i c` o s` \ncerci, Toni?

Ea d`du din cap, ne[tiind exact cum de este de acord
cu el. Probabil c`-l judecase pu]in cam aspru, [i totu[i era
departe de a \mp`rt`[i admira]ia pe care ceilal]i elevi o
sim]eau pentru el. Era de acord cu el, \[i spuse ea, pentru
c` nu dorea s` plece de la Pentycawl.

– O s` \ncerc, \i promise ea, dar nu v`zu zâmbetul lui
de satisfac]ie pentru c` deja se \ntorsese s` plece.
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Capitolul 2

Toni vrusese s` viziteze golfule]ul \nc` de când
venise, [i acum era fericit` c` o poate face f`r` compania
colegilor ei, pentru c` \i d`dea un sentiment de pace de
care Toni avea nevoie dup` aceast` s`pt`mân` obosi-
toare. {tia c` nu va fi deranjat` pentru c` majoritatea
colegilor ei plecaser` la Methrian pentru a testa deliciile
pe care sta]iunea le oferea. Un student se dusese s`-[i
vad` prietena, iar Audrey Blain se dusese \n vizit` la o
m`tu[` \n vârst` care locuia la câ]iva kilometri
dep`rtare.

Mareea se retr`sese din golfule], l`sând s` se vad` plaja
\n form` de semilun`, acoperit` cu nisip auriu [i \nconju-
rat` de stânci imense m`cinate de maree.

Aici, pe mica plaj`, era r`coare, iar dup` ce \[i desc`l]`
sandalele sim]i sub picioare nisipul cald \n timp ce



mergea pe marginea apei. Nu se putea dep`rta prea mult
de c`rare pentru c` drumul era barat de un perete de
stânci impresionante.

Toni \[i pusese [i costumul de baie pe sub rochie, cu
speran]a ca \n sfâr[it s` \noate, pentru c` pân` acum
s`pt`mânile petrecute la Pentycawl fuseser` atât de
\nc`rcate \ncât nici nu apucase s` intre \n ap`. Acum c`
mareea se retr`sese apa p`rea calm`, a[a c` se hot`r\ s`
intre \n mare.

|n timp ce-[i dezbr`ca rochia [i o \mpachet` punând-o
lâng` sandale [i prosop, nu v`zu pe nimeni. Se bucur` s`
simt` pe piele c`ldura soarelui [i mângâierea brizei. Nu
conta cât de agitat` era apa la flux, acum era perfect` pen-
tru baie [i ea avea de gând s` profite din plin.

St`tea deja \n spuma f`cut` de valurile ce se rosto-
goleau spre ]`rm când auzi vocea cuiva \n spatele ei.
|ntorcându-se repede, privi peste um`r, fa]a ei exprimând
surpriza, iar corpul \mbr`cat doar \n costumul de baie alb
\i r`m`sese nemi[cat pentru c` el o speriase.

Jake Tregarron st`tea pe marginea apei, cu picioarele
pu]in dep`rtate [i \n timp ce se uita la ea sprâncenele i se
\mpreunar` \ncruntate.

– Nu ai voie s` \no]i aici, o inform` el f`r` introducere.
E periculos, Toni!

– Dar apa e calm` ca un lac, acum c` mareea s-a retras,
\l contrazise ea, privind stâncile care \nconjurau golfule]ul.
Nu sunt stânci aici, iar apa nu pare a fi foarte adânc`.
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El privi pentru o secund` \n ochii ei care exprimau
mai degrab` resemnare decât mânie, apoi scutur` din cap.

– Crede-m`, Toni, [tiu despre ce vorbesc, \i spuse. Aici
am crescut [i crede-m` când \]i spun c` e periculos s` te
scalzi aici, oricât de calm` ar p`rea apa.

Ea ezit`, uitându-se la marea  ce p`rea s-o invite, la
suprafa]a cu v`lurele mici ce se sp`rgeau lene[ de
gleznele ei.

– Nu pare deloc periculos, insist` ea, nedorind s` se
lase convins`, [i Jake scutur` din cap.

– Crede-m`, este.
El \ntinse bra]ul [i o apuc` strâns de \ncheietura mâinii,

sco]ând-o din ap`. Ea nu obiect` la \nceput, fiind prea sur-
prins` pentru a protesta, [i-l l`s` s-o scoat` din ap`, ]inân-
du-i captiv` \ncheietura \ntre degetele puternice.

{i-a dat seama deodat` c` el i-a impus s` ias` din ap`,
a[a c` \ncepu s` lupte \mpotriva strânsorii mâinii lui, de
parc` el ar fi vrut s-o r`neasc`.

– D`-mi drumul Jake!
Nu-[i d`du seama c` pentru prima oar` de când venise

\i spusese pe numele mic, un privilegiu pe care colegii ei
\l acceptaser` \nc` de la \nceput, [i \n ochii lui era o
sclipire de zâmbet \n timp ce-o privea. Dar nu-i d`du dru-
mul, nici m`car nu sl`bi strânsoarea.

Ceea ce o lini[ti fu râsul lui, [i se uit` la el, ochii ei verzi
exprimând mânie [i surprindere; fa]a i se \nro[ise, [i
\ncepuse s` respire precipitat. 
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– De ce te zba]i atâta? o \ntreb` el, a]intindu-[i ochii pe
buzele ei moi. Ce crezi c` vreau s`-]i fac, Toni?

Ea nu se mi[c` ci r`mase pe loc parc` hipnotizat` de
acei uimitori ochi alba[tri, apoi scutur` \ncet din cap, [i
\ncerc` din nou s`-[i elibereze \ncheietura mâinii.

– Doar… d`-mi drumul, spuse ea r`gu[it.
– Dac`-]i dau drumul o s` intri din nou \n ap`, spuse

Jake lini[tit. Crede-m`, Toni, e periculos. Cam la zece
metri de mal este un vârtej.

|ngrozit`, Toni se \ntoarse s` priveasc` marea ce p`rea
calm`. Era dificil de observat, dar dup` câteva momente
observ` un loc unde suprafa]a apei era diferit` – un vârtej
se \nvolbura transformându-se \ntr-o capcan` care ar fi
fost mortal` pentru ea.

Jake \i eliber` \n sfâr[it mâna, iar ea privi din nou la el
frecându-[i urmele l`sate de strânsoarea lui.

– Eu… eu, nu [tiam, spuse ea cu o voce stins`, nesi-
gur`, iar gura lui se curb` \ntr-un zâmbet scurt.

– Am \ncercat s`-]i spun, \i aminti el. Dac` nu te-a[ fi
prins de mân` n-ai fi stat s` m` ascul]i, nu-i a[a?

Ea scutur` din cap, neputând s` nege [i uitându-se
dup` rochia ei.

– Ar fi bine s` m` \mbrac, spuse ea, gura ei exprimând
incon[tient dezam`girea. Abia a[teptam s` \not, n-am mai
\notat de când am venit aici.

Ochii lui \i urm`reau fiecare mi[care, \n timp ce ea \[i
\mbr`ca rochia. O f`cea s` se simt` nesigur`, a[a c` nu
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se uita la el, nici m`car atunci când vorbi, trecându-[i
mâinile prin p`rul [aten-ro[cat \ncercând s`-l aranjeze.

– Dac` vrei s` \no]i, \i spuse el, po]i s-o faci la Frayley
Cove – acolo e destul de sigur.

Ceva din vocea lui \i sugera c` dac` se va duce la
Frayley Cove s` \noate, nu se va duce singur`, [i \n timp
ce se gândea la aceast` posibilitate inima \i b`tea puter-
nic. De obicei Jake nu-[i petrecea timpul liber cu elevii,
iar Toni abia putea s` cread` faptul c` el avea de gând s`
fac` o excep]ie de la regul`, [i totu[i ceva din voce [i o
anumit` privire din ochii lui p`reau s` sugereze c` asta
avea de gând s` fac`.

– E… e departe? \ndr`zni ea s` \ntrebe iar el zâmbi.
– Dac` mergi cu ma[ina nu e departe, iar dac` ai destul`

energie po]i s` mergi [i pe jos. El \i sus]inu privirea pentru un
moment, zeflemitor. De obicei te plimbi cu Peter, nu-i a[a? 

Ea d`du afirmativ din cap, \ntrebându-se dac` pân` la
urm` Jake se va hot`r\ s` nu mearg`, pentru a nu face
ceva care s`-l supere pe v`rul s`u.

– Ne-am plimbat \n dou` dup`-amiezi de duminic`, \i
spuse ea, p`rând a nu da foarte mult` importan]` acestui
lucru, dar n-am mers niciodat` de-a lungul falezei a[a c`
nu [tiu unde e Frayley Cove.

– Atunci, trebuie s`-]i ar`t, nu? El nu-i d`du timp s`
r`spund` ci-i lu` mâna [i o ajut` s` urce poteca abrupt` pe
care venise. Urcarea fu mult mai u[oar`, poate [i datorit`
faptului c` el era obi[nuit s` urce pe aceast` potec`.
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Nu s-au \ntors \nspre cas` ci au urmat poteca ce trecea
prin spatele arbu[tilor pân` când se \ntâlnea cu o alt`
potec` ce ducea la [osea. Urcaser` destul de sus iar briza
r`coroas` ce b`tea dinspre ocean \i ridica p`rul de pe
ceaf` alungând c`ldura soarelui [i r`corindu-i pielea.

Pesc`ru[ii se roteau deasupra lor [i uneori chiar
dedesubtul lor, de-a lungul stâncilor, ]ipând, [i planând
cu o gra]ie uimitoare, purta]i de vânturile dinspre mare.
Era o senza]ie ame]itoare s` fii atât de sus [i s` te ui]i \n
jos la apa ce se sparge de stânci.

Trecu ceva timp pân` când Toni \ncepu s` se \ntrebe
dac` el doar f`cea pe ghidul sau voia de asemenea s`
\noate. Purta o pereche de pantaloni negri [i o c`ma[`
alb` ce se potrivea atât de bine cu tenul lui \nchis, dar
poate c` avea, ca [i ea, costumul de baie pe sub haine.

P`r`sir` c`rarea [i \ncepur` s` coboare. 
– }i-ai luat… ai venit preg`tit pentru a face baie?

\ntreb` ea urm`rindu-l f`r` ezitare.
C`r`ruia abrupt` ducea \ntr-un golfule] nisipos, iar

inima lui Toni \i st`tea parc` \n gât \n timp ce continuau
coborârea periculoas`. |ns` Jake o ]inea de mân`, iar
degetele lui puternice inspirau \ncredere.

– Va trebui s` \mp`r]im prosopul, \i spuse el, n-am
avut destul timp s`-mi iau echipamentul, pentru c` a tre-
buit s` fug dup` tine.

Mirat`, Toni \[i putea sim]i inima cum \i bate cu putere
\n piept, l`sând-o f`r` suflare.
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– Vrei s` spui c` ai venit dup` mine?
El d`du afirmativ din cap, de data asta \ntorcându-se spre ea.
– Exact. M` preg`team s` m` duc s` fac o baie \n

ocean, când Plaxy m-a anun]at c` i s-a p`rut c` te-a v`zut
\ndreptându-te spre golf, [i am ghicit c` poate te vei
hot`r\ s` faci o baie, a[a c` am venit dup` tine ca nu
cumva s` fii \nghi]it` de acel vârtej.

Gândul c` el alergase de-a lungul falezei dup` ea, de team`
ca nu cumva  s` p`]easc` ceva, \i provoc` reac]ii ciudate.

– Nu [tiam. |mi pare r`u, dar nu mi-am \nchipuit c` tu m-ai
urm`rit pentru a… pentru a m` \mpiedica s` dau de necaz.

– Altfel n-ai fi reac]ionat ca [i cum a[ fi vrut s`…
Pentru un scurt moment ochii alba[tri râser` de ea. Nu
mai conteaz` ce credeai tu despre prezen]a mea \n golf.
Nu puteai s` faci [i tu un lucru mai sigur,  ca de exemplu
s` te duci cu ceilal]i la Methrian, sau s`-]i vizitezi o m`tu[`
b`trân`, a[a cum face Audrey?

– Nu am o m`tu[` b`trân`, \l inform` Toni, [i sunt
sigur` c` nu ]i-ar fi pl`cut s` m` duc singur` cu patru
b`rba]i la Methrian.

Trase adânc aer \n piept când degetele lui le strânser`
pe ale ei destul de tare \ncât s` o doar`, [i evit` s`-i \ntâl-
neasc` privirea atunci când el se \ntoarse s` se uite la ea.

|n sfâr[it ajunser` pe plaj`, dar Jake tot o mai ]inea de
mân`, iar Toni nu f`cu nimic pentru a schimba aceast`
situa]ie. Frayley Cove era cu pu]in mai mare decât cel`lalt
golf, [i era, ca [i cel`lalt, \nconjurat de stânci. Era lini[tit

SEMNUL 29



[i izolat, nu era nimeni prin \nprejurimi, dându-le impre-
sia c` erau pe o insul` pustie. Nu se vedea nici o cas` [i
nici m`car vreo barc` ci doar pesc`ru[ii ce se roteau dea-
supra m`rii.

Jake \i studie fa]a un moment, iar ochii i se \ngustar`
pu]in ca [i când ceva \l f`cea curios. Nu se \ncrunta, dar
era o cut` \ntre sprâncenele lui, a[a c` ea se \ntreba la ce
se gânde[te.

– Te \n]elegi bine cu ceilal]i, Toni?
– Da, sigur c` da! \i spuse ea f`r` ezitare, pentru c`

acesta era adev`rul adev`rat. Se \n]elegea destul de bine
cu ceilal]I, de[i majoritatea erau mai \n vârst` decât ea, [i
\n afar` de Audrey, desigur, \[i petrecea majoritatea tim-
pului \mpreun`. Sunt de treab`, de[i nu prea avem multe
lucruri \n comun.

Jake zâmbi.
– |n afara interesului pentru pictur`. Asta sigur ave]i \n

comun, nu?
– A, da, altfel n-am fi aici. De[i nici unul dintre noi nu

poate spera s` ajung` vreodat` la fel de bun ca Gavin
Brant – e nemaipomenit!

El d`du afirmativ din cap, fa]a sa devenind pentru un
moment grav`.

– Gavin e str`lucit, [i va deveni [i mai bun cu timpul.
Ochii alba[tri o privir` cu un amestec de zâmbet [i provo-
care. Din p`cate, nu se dedic` exclusiv artei ci este distras
de… de colege cu ochii verzi.

30 RITA HERRON



Toni se \nro[i [i se gr̀ bi s̀  nege faptul c̀  ar fi interesat̀  de Gavin.
– Nu m-am gândit niciodat` la el \n acest sens! |n

primul rând Gavin e mai mic decât mine… Are cam opt-
sprezece ani, nu?

– Trei ani? o tachin` Jake.
– S` [tii c` nu m` intereseaz` dac` Gavin se dedic` exclu-

siv artei sau nu! Suntem aici ca s` pict`m, nu ca s`… s`…
– Ne distr`m? suger` Jake, [i din nou ea sim]i cum

obrajii \i iau foc sub privirea lui provocatoare.
– Dac` spui tu! |n afar` de Gavin, to]i au… ei bine,

ceva care \i distrage, a[a cum spui tu, de la munca lor, dar
\n general ne concentr`m asupra picturii. Probabil c`
pentru mine e mai u[or s` m` concentrez decât pentru
ceilal]I, din moment ce nu exist` influen]e exterioare care
s` m` distrag`. |n afar` de Gavin, doi dintre b`rba]i sunt
c`s`tori]i, unul este logodit, iar cel`lalt… Ea lu` o atitu-
dine tragic`. Paul Killey este atât de absorbit de Julia lui
\ncât m` mir c` a mai g`sit timp s` vin` aici.

– A venit doar pentru patru s`pt`mâni [i acest fapt era
aranjat  \nc` dinainte de a o fi cunoscut pe Julia. Jake
ar`ta de parc` lipsa ei de toleran]` \l amuza [i \l sur-
prindea \n acela[i timp. Sunt surprins s` constat lipsa ta
de simpatie pentru dragostea adev`rat`, Toni… sau e[ti
sup`rat` pentru c` nu e[ti \n centrul aten]iei?

– Dac` vrei s` sugerezi c` eu…
– Ceea ce vreau s` sugerez este faptul c` e[ti

obi[nuit` s` prime[ti \ntreaga aten]ie a oric`rui b`rbat
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din apropierea ta, afirm` Jake, a[a c` situa]ia actual` tre-
buie s` fie extraordinar de demoralizant` pentru tine.

– Nu este deloc demoralizant`! Ea \i privi cu aten]ie
chipul bronzat [i observ` c` \n ochii lui era o str`lucire
care ar fi putut fi ironic`. Probabil c` ai observat [i tu, ca
[i to]i ceilal]I, faptul c` vorbe[te numai despre prietena
lui, de fapt to]i \l tachineaz` pe tema asta! Dac` stau bine
s` m` gândesc, nu conteaz` dac` m` \n]eleg bine sau nu
cu ceilal]i. Nimeni, \n afar` de Gavin, nu st` pe aici \n
perioada \ntregului curs.

– A[a cum spui tu, Gavin e singurul, \n afar` de tine,
care va fi aici timp de treisprezece s`pt`mâni.

Vocea lui c`p`tase un timbru sc`zut care stârnea \n
Toni reac]ii tulbur`toare [i nea[teptate, [i deodat` ea avu
un sentiment de izolare. Stând singuri \n acel golfule]
lini[tit, \nconjura]i de stânci, \n spatele lor fiind faleza
\nalt`, simti un fior de-a lungul coloanei.

Ea [tiu, \n timp ce el \i analiza tr`s`turile timp de câte-
va secunde \nainte de a vorbi, c` \l preocup` ceva.

– M` \ntreb dac` regre]i hot`rârea de a r`mâne aici pe
\ntreaga perioad` a cursului. Mâna lui i se strecur` sub
b`rbie ridicându-i fa]a [I contemplându-i moliciunea
gurii, [i umbra f`cut` de genele dese pe obraji. Regre]i
\ntr-adev`r, Toni?

Ea nu-[i d`du seama de ce nu se opuse acestui gest, \n
loc s` stea pur [i simplu uitându-se \n jos, \n timp de
inima \i b`tea puternic \n piept. Propria ei neajutorare o
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surprinse [i o alarm` \n acela[i timp, a[a c` \[i ridic` ochii
ce str`luceau ca dou` smaralde pe fa]a mic` [i bronzat`,
pentru a-l privi fix un moment, pân` \[i g`si cuvintele.

– N-a[ fi aici, dac` n-a[ fi vrut s` r`mân, \i spuse ea.
Credeam c` [tiai asta, Jake – a[a mi-ai spus tu – \]i aduci
aminte?

– Da. {tiu c` a[a am spus. Apoi el privi verdele tul-
bur`tor al m`rii [i zâmbi. |not`m?

La \nceput apa i se p`ru foarte rece, dar curând Toni
se obi[nui [i se relax`. Ero o \not`toare bun`, datorit`
antrenamentelor pe care le f`cuse cu fratele ei mai mare,
[i era foarte fericit` s` fie din nou \n ap` \n sfâr[it, de[i tre-
buia s` recunoasc` faptul c` Jake era un \not`tor [i mai
bun. El avea puterea de a \nfrunta orice condi]ii dac`-[i
propunea ceva.

Se mi[ca cu aceea[i gra]ie \n ap` ca [i pe uscat, iar ea
r`mase mult \n urma lui de[i \ncercase s` ]in` ritmul. El
flutur` zeflemitor din mân` când ea renun]` \n sfâr[it s`-l
mai urm`reasc`.     

Ie[ir` \mpreun` din ap`, iar când el o lu` de mân` [i
merser` \mpreun` pân` la locul unde \[i l`saser` lucrurile,
ei i se p`ru absolut natural. Jake \[i scutur` apa din p`r [i
zâmbi când ea se retrase râzând din calea stropilor.

– |no]i destul de bine!
|nc` râzând, ea \[i scutur` p`rul ro[cat [i privi la el ca

r`spuns la presiunea pe care degetele lui o exercitau
asupra mâinii ei.
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– N-am putut s` ]in pasul cu tine!
– Credeai c` ai s` po]i?
Ea nu credea [i admise dând din cap. Tot ceea ce Jake

Tregarron f`cea, f`cea bine, [i ea nu se \ndoia de acest
lucru dar se \ntreba dac` pe Peter nu-l deranja. Probabil
c` era greu pentru el s` tr`iasc` mereau \n umbra faimo-
sului s`u v`r, [i pentru prima oar` o surprinse faptul c`
Peter nu era gelos pe Jake.

Ea \i oferi \ntâi lui prosopul dar el o refuz` scuturând
din cap [i se a[ez` privind marea, pe jum`tate \ntors cu
spatele la ea. Era greu s` nu observi [i s` devii con[tient
de corpul bronzat [i de bra]ele puternice. Bronzat [i mus-
culos, emana o masculinitate irezistibil`, iar Toni, rea-
lizând acest lucru, \ncerc` s` se concentreze asupra unor
lucruri mai pu]in tulbur`toare.

Când ea se aplec` s`-[i frece picioarele cu prosopul [i
el \[i ridic` bra]ele [i [i le trecu prin p`rul des, Toni
observ` ceva care o distrase de la ceea ce f`cea. Pe omo-
platul lui, abia vizibil datorit` culorii cafenii a pielii lui,
Toni v`zu un semn \n form` de stea.

La \nceput crezu c` este un tatuaj, dar apoi decise c`
este mai degrab` o cicatrice. Ar`ta ca [i cum pielea fusese
ars` cu un fier \nro[it [i apoi se vindecase. Fascinat` de
posibilele explica]ii, Toni se uit` fix la semn ceva timp,
pân` când Jake se \ntoarse brusc [i privi peste um`r, ca [i
când i-ar fi sim]it interesul.

– E[ti curioas`, Toni?
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Vocea lui joas` avea un timbru tulbur`tor [i ro[ea]a \i
cuprinse obrajii la gândul c` fusese surprins`. Ea se ridic`
stând \n spatele lui, [tergându-[i corpul de stratul de sare
ce-i str`lucea pe piele.

– Deloc, neg` ea, sunt doar pu]in intrigat`. |mi pare
r`u c` m-am uitat atât de fix.

– Semnul familiei Tregarron, \i spuse el [i Toni se
\ncrunt`, cuprins` de curiozitate.

– Semnul… semnul familiei Tregarron?
Ochi alba[tri ai lui Jake \i observar` ro[ea]a, iar Toni

v`zu \n ei o anumit` satisfac]ie.
– E o poveste fascinant`, poate o s` ]i-o spun cândva.
– Nu trebuie neap`rat s` mi-o spui. Ea \[i puse proso-

pul pe umeri, dorind s` nu se fi l`sat dominat` de propria
curiozitate. Te rog s` nu crezi c` sunt b`g`cioas`, Jake.

Râsul lui o lu`, ca de obicei, prin surprindere, [i ezit`
pu]in când el se \ntoarse [i-i \ntinse mâna.

– De ce nu iei loc? Cred c` e[ti destul de uscat`!
Ascult`toare, f`cu ce i se ceruse, a[ezându-se lâng` el

pe nisip, ]inându-[i picioarele sub ea; era alarmant de
con[tient` de corpul bronzat de lâng` ea.

– N-ar trebui s` te [tergi [i tu? \ntreb` Toni.
|[i lu` rochia [i o scutur` de nisip, dar \nainte de a apuca

s` se \mbrace Jake se ridic` [i el \n picioare, stând \n fa]a ei.
– Hai, Toni! Mâinile lui \i strânser` bra]ele atât de tare

\ncât l`sar` urme pe pielea ei fin`. Nu po]i s` pleci a[a
nervoas` doar pentru faptul c` te-am tachinat pu]in! Ea nu
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se mi[c`, nici m`car nu-[i ridic` ochii, dar inima \i b`tea
puternic [i \[i sim]ea capul extraordinar de u[or. Toni!

El o scutur` pu]in, aducând-o la realitate, [i ea \l privi
\n sfâr[it. Ochii lui alba[tri erau tulbur`tor de aproape,
str`lucind cu o c`ldur` incredibil`.

Buzele ei se deschiser` pentru a protesta, dar \nainte
de a apuca s` scoar` un sunet, el o lipi de corpul lui
puternic, strivindu-i gura cu o grab` nemaipomenit`,
l`sând-o f`r` putere. Bra]ele lui o ]inur` strâns, [i ea \l
\mbr`]is` punându-[i palmele pe spatele lui lat.

P`rea c` acest s`rut nu se va termina niciodat`, dar
când lu` sfâr[it fu \nlocuit de o alt` senza]ie. Gura lui o
p`r`si pe a ei, cald` [i tremur`toare, [i \ncepu s`-i s`rute
gâtul. Când ea deschise ochii fu uimit` s`-l vad` zâmbind.

{i-ar fi dorit s` se simt` mai sigur` pe ea, mai calm`, \n
loc s` tremure, con[tient` de prezen]a lui. Mâinile lui mai
r`maser` câteva secunde pe pielea ei. 

– N-ar fi trebuit s` fac asta, Toni. |[i trecu mâinile prin p`rul
des [i zâmbi cu triste]e. Cred c` e[ti mai tentant` decât mi-am
dat seama, micu]o. Trebuie s` am grij` de-acum \ncolo!

Un deget ferm pus pe buzele ei o reduse la t`cere, [i el
râse moale, scuturând din cap.

– Ai fi mai bine s` te \mbraci, Toni.
El se \ntoarse brusc, iar ea r`mase pe loc, confuz`, cu

o privire derutat` \n ochi. Nu putea s` cread` c` Jake
Tregarron o s`rutase, [i nici nu reu[ea s` g`seasc` scuze
pentru supunerea ei necondi]ionat`. Ea \l privi cum \[i
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freca puternic umerii la]i cu prosopul, [i apoi se \ntoarse
repede cu spatele la el. Ridicând din nou rochia, se
\mbr`c` [i \ncepu s` caute \n buzunarul acesteia
pieptenele pe care \l pusese acolo.

Trecându-[i-l prin p`r cu mi[c`ri nervoase,  evita s`
priveasc` \nspre Jake. Nu putea s`-[i scoat` din cap ideea
c` el era obi[nuit cu asemenea situa]ii.

|ntotdeauna o intrigase portretul mare, \n ulei, care
era ag`]at deasupra [emineului din sufragerie, dar pân`
acum nu avusese ocazia de a-l studia \n lini[te. Stând \n
fa]a lui, cu capul pu]in \nclinat, observ` din nou
asem`narea, vag` dar imposibil de negat, cu Jake.

Pl`cu]a mic` de alam` de pe ram` ar`ta c` personajul
era Sir Giles Tregarron [i c` tabloul data din 1774. Oricine
era, p`rea un om foarte mândru [i intolerant, [i de[i
sem`na cu Jake tr`s`turile lui nu aveau acea str`lucire de
umor care accentua mândria [i arogan]a lui Jake.

Impresia de pioas` sobrietate era subliniat` de
hainele din postav negru [i de bastonul alb, iar Toni se
\ntreb` cine putea fi. Se gândise de multe ori s` \ntrebe
pe cineva dar \nc` nu f`cuse acest lucru. Un sunet slab
din spatele ei o f`cu s` se \ntoarc` repede, uitându-se
uimit` la nou-venit \n timp ce \ncerca s` g`seasc` un
argument care s` explice faptul c` se afla acolo \naintea
celorlal]i.
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Sprâncenele negre ale lui Jake se ridicar` exprimând
mirarea, iar ochii alba[tri cercetau silueta ei zvelt`. El tra-
vers` camera [i se \ndrept` spre un bufet vechi, apoi se
\ntoarse cu spatele la ea.

|ntorcându-se, ridic` ambele mâini, una dintre ele
]inând un pahar, iar cealalt` o sticl`.

– Bei ceva, nu-i a[a?
Invita]ia o surprinse, [i ea accept` [ov`itor.
– Beau, dar de obicei… vreau s` spun, de obicei beau

cu ceilal]i.
– Ei bine, \n seara asta nu e[ti \n salon cu ceilal]i.
El \i turn` sherry, apoi \[i turn` un whisky [i duse ambele

b`uturi spre locul unde era ea, \n fa]a tabloului. Un zâmbet
st`ruia pe buzele lui \n timp ce-i d`du paharul cu sherry.

– Ast̀ -sear  ̀te ascunzi \n sufragerie, a[a c -̀]i bei sherry-ul aici.
Toni lu` paharul [i fu uimit` când \[i d`du seama cât

de tare \i tremurau mâinile.
El lu` o \nghi]itur` [i privi spre portretul lui Sir Giles

Tregarron.
– Când am intrat \l admirai pe b`trânu’, nu?
– Pare foarte… neiert`tor, [i nu sunt sigur` c`-l admir.
{i Jake privea asem`narea dintre el [i str`mo[ul lui cu

o urm` de amuzament.
– Arat` ca un diavol b`trân [i intolerant, nu-i a[a? El o

privi, iar ochii lui alba[tri observar` cât de surprins` era
de sinceritatea lui, apoi râse. Se presupune c` sem`n`m,
de[i nu sunt flatat de aceast` compara]ie!
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Toni privi când la unul când la altul, ne[tiind dac` el
dorea ca asem`narea s` fie confirmat` sau nu.

– E o asem`nare, \i spuse ea. Am observat acest lucru
mai de mult, dar din moment ce e str`mo[ul t`u, e logic
s` sem`na]i, nu?

Jake zâmbi, [i mai lu` o \nghi]itur` \nainte de a se
\ntoarce s` o priveasc`. |n ochii lui era o lic`rire
tulbur`toare pe care ea o evit` gr`bit`.

– E str`mo[ul lui Peter, nu al meu. Eu sunt urma[ul
unui frate mai mic al dragului Sir Giles.

– |n]eleg. Instinctiv se uit` prin camer`, de[i [tia c` nu
mai erau alte portrete pe pere]i. Nu exist` [i un portret
de-al lui?

Jake \[i termin` whisky-ul, apoi st`tu cu paharul lipit
de buze \n timp ce privea tabloul.

– A, nu, spuse el, ochii lui privind-o \n timp ce vorbea,
Tobyn avea o reputa]ie prea proast`! Sir Giles era un
model al tuturor virtu]ilor.

– {i Tobyn?
Ochii alba[tri str`luceau mai tare ca niciodat`, ca [i

când ar fi provocat-o s` pun` aceast` \ntrebare.
– A, Tobyn a fost spânzurat pentru contraband`,

portretul a fost pictat exact \n acel an.
– Oh!
– E[ti [ocat`, Toni?
{ocat`, nu era exact cuvântul pe care Toni l-ar fi

folosit, dar era destul de aproape de adev`r. Credea c`
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familia Tregarron era mândr`, dar nu era surprins` s` afle
c` aveau o oaie neagr`. Ceea ce o surprinse mai mult
decât faptul c` Tobyn Tregarron fusese spânzurat era
mândria cu care Jake anun]ase acest fapt.

Ea ridic` cu non[alan]` studiat` din umeri.
– Nu chiar [ocat`, aceste lucruri se \ntâmplau destul

de des, nu?
Jake d`du afirmativ din cap. Nu p`rea con[tient de

faptul c` \n orice moment ceilal]i elevi ar putea intra \n
sufragerie, punând cap`t acestei conversa]ii, sau c` Toni
era ner`bd`toare s` aud` [i restul povestirii. El se spri-
jinea \nc` de scaun, ]inând \n mân` paharul gol [i
privind-o fix.

– Am promis c` o s`-]i spun povestea semnului fami-
liei Tregarron, nu-i a[a, Toni? |]i aduci aminte c` l-ai v`zut
pe um`rul meu acum câteva zile?

– Da, \mi aduc aminte!
– Te intereseaz`?
Ea privi spre u[`, de team` s` nu fie \ntrerup]i.
– Sigur c` m` intereseaz`, Jake, dar dac` nu-mi spui

acum, ceilal]i vor ap`rea [i atunci n-o s` mai aflu niciodat`
povestea!

– Ner`bdare! Zâmbetul lui o tachina. Nu [tiam c` te
intereseaz` atât de mult istoria familiei Tregarron,
Toni.

– Sunt… intrigat`. Ceea ce nume[ti tu semnul familiei
Tregarron pare a avea ata[at` o… poveste romantic`.
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Probabil c` n-a[ fi fost atât de fascinat` dac` n-ai fi
men]ionat c` \n spatele acestui semn st` o poveste
\ntreag`.

– Este felul \n care familia Tregarron deosebe[te oile
negre de cele albe; simbolul care \i deosebe[te pe urma[ii
lui Tobyn.

Ochii mari, verzi ai lui Toni exprimau curiozitatea [i Jake
zâmbi observând acest fapt, apoi travers` camera spre bufet
pentru a-[i umple din nou paharul. Ea spera c` nu va suna
clopo]elul pentru cin` \nainte de a fi aflat mai multe despre
Tobyn Tregarron [i despre acel semn care o intriga, \n
form` de stea, care atesta c` Jake era urma[ul lui.

– Avea [i el acest semn? \ntreb` ea, [i Jake scutur` din
cap \n timp ce \[i rec`p`ta vechea pozi]ie \n fa]a tabloului.

– Tobyn nu; fiul lui a fost primul care a avut acest
semn. El b`u din pahar [i Toni abia \[i mai putea contro-
la ner`bdarea. V`duva lui Tobyn Tregarron a n`scut un
copil la câteva luni de la moartea acestuia, [i este logic c`
a tr`it cu teama ca nu cumva fiul ei s` calce pe urmele
tat`lui s`u, a[a c` a luat m`suri pentru a evita acest lucru.

Ea privi din nou spre u[`, ascultând dac` suna
clopo]elul pentru a-i chema pe ceilal]i la cin`.

– Ce fel de m`suri?
Ochii alba[tri râdeau de ner`bdarea ei.
– Ce te intrig` cel mai mult, Toni? Povestea lui Tobyn

Tregarron sau e[ti satisf`cut` de a [ti c` ai avut dreptate când
ai spus c` sunt atât \nfumurat cât [i cu origini dubioase?
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– Of, Jake, te rog s` nu-mi mai aduci aminte! Mor s`
aud aceast` poveste [i tu pur [i simplu m` ]ii \n suspans.

El râdea de ea, ochii lui alba[tri, str`lucitori, con-
trastând cu tenul lui bronzat, [i ea sim]i cum se \nro[e[te
când \i \ntâlni privirea, inima b`tându-i cu putere.

– Foarte bine, domni[oar` Curiozitate, o s`-]i spun pe
scurt povestea \nainte s` fim invada]i! Jenny Tregarron [i-a
dus copilul la o fântân` sfânt` [i l-a botezat \n apele ei, ca
o asigurare \mpotriva spânzur`torii, dar \n timp ce
mergea spre cas` s-a gândit c` pentru a fi sigur` ar trebui
s` aib` protec]ia ambelor religii, atât cre[tin` cât [i
p`gân`, a[a c` s-a dus la o vr`jitoare.

– O vr`jitoare?
Jake \i observ` \ndoiala.
– |nc` se mai practica, s` [tii, de[i \[i asumau un risc,

pentru c` dac` erau prinse erau omorâte. Se pare c`
vr`jile respectivei babe au func]ionat, pentru c` atunci
când Jenny a ajuns acas` cu copilul a descoperit pe
um`rul drept al acestuia un semn \n form` de stea, [i de[i
vr`jitoarea nu atinsese pielea copilului semnul era acolo,
a[a cum \i promisese. Ei bine, cre[tin sau p`gân, ceva a
func]ionat, iar tân`rul Jan a devenit un stâlp al societ`]ii,
exact ca unchiul s`u Giles.

– {i de atunci exist` semnul \n familia lor… a ta?
Jake zâmbea, o sprâncean` neagr` ridicându-i-se.
– A[ vrea s` pot spune c` de atunci suntem modele ale

unei vie]i cinstite, \i spuse el. Dar \n 1846 a avut loc un
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scandal \n leg`tur` cu un nepot de-al lui Tobyn [i cu so]ia
unui v`r. Se pare c` ea a flirtat cu tân`rul Inigo Tregarron
[i el, b`rbat fiind, a r`spuns cu interes propunerii. Epoca
victorian` fiind \n floare, leg`tura a fost \n`bu[it` \n fa[`,
desigur, dar… N-o s` fii prea surprins` de ceea ce s-a
\ntâmplat, nu-i a[a, Toni?

Era o provocare direct` pe care Toni o \ntâmpin` cu o
u[oar` ridicare din umeri.

– Ar trebui s` fiu?
Pentru câteva momente el nu spuse nimic, apoi, dintr-o

singur` \nghi]itur` termin` whisky-ul din pahar dup` care
puse paharul pe masa din spatele lui. O privi fix \n timp
ce \[i termin` [i ea b`utura, apoi se \ntinse [i-i lu`
paharul, degetele lui strângându-se atât \n jurul mâinii ei
cât [i al paharului.

– Cred c` trebuie s` calc pe urmele lui Inigo, spuse el,
vocea lui \nfiorând-o. |mi este greu s` rezist unei femei
frumoase.

El se aplec` spre ea, fa]a lui aspr` venind atât de
aproape \ncât buzele lui le atinser` pe ale ei, atât de u[or
\ncât era greu de crezut c` puteau transmite un tremur
atât de puternic \ntregului ei corp.

– Chiar dac` am sau nu dreptul.
Era o ro[ea]` abia vizibil` \n obrajii ei bronza]i, iar gura

ei era moale [i tremur`toare, \n timp ce genele lungi \i
ascundeau ochii când ea se sprijini instinctiv de el. Mâna
mare a lui Jake se a[ez` pe ceafa ei, r`mânând acolo câte-

SEMNUL 43



va momente. Apoi \i atinse din nou buzele [i degetele
puternice \i d`dur` drumul, \ncet, parc` totu[i f`r` a vrea.

– {i asupra ta, micu]o, n-am nici un drept!
Toni se uit` repede la el, poate pentru a nega spusele

lui, nu era sigur`, [i \[i d`du seama c` \n ochii lui nu era
numai o urm` de zâmbet, ci [i altceva ce nu putu
recunoa[te.

Ea se sperie când se auzi sunetul clopo]elului ce
anun]a cina, iar sunetul vocilor deveni din ce \n ce mai
puternic când u[a sufrageriei se deschise [i Audrey \mpre-
un` cu ceilal]i colegi intrar` \n camer`. Orice ar fi vrut
Toni s`-i spun`, acum era prea târziu.

Intrar` discutând \ntre ei, iar Audrey mergea pu]in \n
fa]a celorlal]i a[a cum f`cea de obicei. To]i ochii \i
urm`rir` pe ea [i pe Jake dep`rtându-se unul de cel`lalt,
iar cele dou` pahare goale pe care Jake le pusese pe bufet
vorbeau de la sine.Toni se \ntoarse speriat` când scaunul
\i fu ]inut [i \[i d`du seama c` [i Peter intrase \n camer`.

El nu spuse nimic atunci când ea \l privi pentru a-i
mul]umi, dar cu un zâmbet scurt o \ncuraj`, [i se a[ez` [i
el lâng` ea.

– Pari… str`lucitoare! \i spuse el. Parc` radiezi \n seara
asta, ceea ce te face mai frumoas` decât de obicei!

– Probabil c` este efectul aerului de mare, spuse ea.
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Se pare c` dup` ce fusese \ncurajat, Peter nu mai era al
fel de reticent \n a o invita s` ias` \mpreun`, [i \ntr-o zi \i
propuse s` ia cina \n Methrian, iar Toni accept` cu pl`cere.

Ie[ise atât de pu]in \n ora[ de când venise la Pentycawl,
[i a[a cum sugerase Jake, era obi[nuit` s` primeasc`
mult` aten]ie din partea b`rba]ilor din jurul ei. Uneori \i
lipsea via]a social` activ` pe care o avea acas`, de[i nu o
deranja lini[tea de la Pentycawl.

Ea alese o rochie verde-pal care era sigur` c` lui Peter
o s`-i plac` [i care \i punea \n eviden]` culoarea ochilor.
|i sublinia [i frumuse]ea p`rului castaniu [i feminitatea
figurii, iar expresia din ochii lui Peter când o v`zu o
asigur` c` f`cuse alegerea corect`.

– Ar`]i minunat, Toni!
El spuse \n [oapt` aceste cuvinte \n timp ce se \ndrep-

tau spre ma[in` [i ea \i zâmbi, ochii str`lucindu-i de
\ncântare la gândul c` va petrece o sear` \n ora[.

– Mul]umesc, Peter. O sear` nu poate \ncepe mai bine
de-atât!

Când coborâr` treptele Toni observ` c` ma[ina lui Jake
nu era \n parcare, [i remarc` acest lucru f`r` a-[i da seama.

– A ie[it [i Jake \n ora[?
Sprâncenele lui Peter se \ntâlnir`, \ncruntându-se

trec`tor când observ` [i el absen]a ma[inii, [i ridic` din
umeri.

– Mi-e team` c` masa va fi cam goal` la cina din seara
aceasta. Noi n-o s` fim, [i Jake s-a dus cu Fran pe undeva.
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Toni \ncerc`, f`r` succes, s`-[i \n`bu[e senza]ia
nepl`cut` ce o cuprinse [i care \i diminua entuziasmul.
Trebuia s` admit` perseveren]a lui Fran Casey, care se
pare c`, pân` la urm`, a dat roade.

O pusese pe Toni \n câteva situa]ii jenante, dar avea o
tenacitate care \n timp d`râma rezisten]a oricui, inclusiv a
lui Jake. 

– Pân` la urm` a reu[it s`-l prind` \n mreje!
I se p`ru c` Peter era pu]in surprins \n timp ce-i

deschise u[a ma[inii, [i d`du din cap ca [i cum [i el regre-
ta alegerea v`rului s`u.

– Ai observat, nu-i a[a?
– N-a fost greu. Doamna Casey c`l`re[te pân` aici \n

fiecare zi ca s`-l vad`.
– Cred c` a[a e.
El o ajut` s` urce \n ma[in`, apoi r`mase pe loc câteva

secunde dup` ce \nchise u[a ma[inii, ca [i când ar fi avut
ceva de ad`ugat. Apoi ridic` din umeri, [i-i zâmbi trist.

– Ei bine, aceasta e problema lui Jake nu a noastr`, [i
sunt sigur c` poate s`-i fac` fa]`! Veni [i se a[ez` la volan.
Poate s` fac` ce vrea cu Fran Casey, atâta timp cât nu m`
refuzi dac` te invit s` ie[im.

Toni se \ncrunt`, fiind de-a dreptul mirat`.
– De ce te-a[ refuza, Peter? Râzând [i dând din cap se

l`s` pe spate \n scaun, mâinile ei netezind rochia verde-
pal. Cred c` [tii c` te plac; Audrey Blain [i-a dat de mult
timp seama!
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– Audrey! Tr`s`turile lui pl`cute erau strâmbate de o
grimas` momentan`, \n timp ce porni motorul. De când
mi-ai spus de Audrey, m` simt ca [i cum sunt suprave-
gheat permanent, [i nu-mi place acest sentiment. De
aceea am crezut c` avem nevoie de o pauz`, a[a c`
te-am invitat la cin` \ntr-un loc unde nu ne poate
supraveghea.

– Doar din acest motiv m-ai invitat s` ie[im?
Desigur c` nu vorbea serios, dar Peter nu gusta

glumele ca Jake, [i o privi \n timp ce se \ndreptau spre
[oseaua principal`.

– Toni, [tii c` nu este adev`rat! Dar sunt extrem de
con[tient c` ne urm`re[te fiecare mi[care [i abia apuc s`
mai vorbesc cu tine!

– Of, Peter!
Zâmbetul ei era \ncurajator, dar nu se putea ab]ine s`

nu se \ntrebe de ce o invitase abia acum s` ias` cu el, din
moment ce, potrivit lui Jake, era interesat de ea de ceva
timp. Ca [i cum ar fi fost medium el \i r`spunse la \ntre-
barea ce [i-o pusese ea \n gând.

– Oricum, nu mai conteaz` dac` Jake [tie sau nu c`
ie[im \mpreun`. Dac` [tiam ce p`rere are, te-a[ fi invitat
\n ora[ mai de mult.

– Jake? Ochii ei se m`rir` exprimând mirarea. Ce
leg`tur` are Jake cu aceast` situa]ie?

– Regula casei, \i spuse el, strâmbându-se. F`r` rela]ii
sentimentale cu elevii!
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Toni \[i aminti morala pe care Jake i-o f`cuse \n leg`tur` cu
Peter, dar i se p`ru remarcabil faptul c` Peter a trebuit s`-i
cear` aprobarea lui Jake \nainte de a o invita s` ias` cu el.
Profilul lui era proiectat pe geamul ma[inii, iar p`rul lui des,
[aten, p`rea mai \nchis \n aceast` sear` datorit` cosme-
ticelor folosite pentru a-l aranja. Se putea ca aerul lui rezer-
vat s` se datoreze personalit`]ii mai puternice a lui Jake.

Privind peste um`r la ea, el zâmbi.
– Jake nu prea \ncurajeaz` rela]iile cu elevele, pentru

c` spune c` de obicei se creeaz` complica]ii, [i desigur c`
s-ar putea s` aib` dreptate… de obicei are dreptate!

Toni se gândi la Audrey [i la adora]ia vizibil` pentru
Jake, [i admise c` avea dreptate \n unele cazuri, dar \n
privin]a ei nu-i pl`cea s` accepte acest fapt.

– Presupun c` are ceva dreptate, admise ea.
El detect` critica din vocea ei, pentru c` o privi din nou

[i râse pu]in cam for]at.
– Nu m` \n]elege gre[it, Jake nu este un dictator, dar

poate ap`rea o situa]ie dificil` dac` devii prea implicat
\ntr-o rela]ie cu o elev` pe care nu ai cum s-o mai vezi, cel
pu]in pân` vara urm`toare.

Toni s` gândi la acele câteva momente minunate pe
care le tr`ise \n Frayley Cove, când fusese \n bra]ele lui
Jake [i o s`rutase a[a cum nu mai fusese s`rutat` nicio-
dat`. I-ar fi pl`cut s` cread` c` era singura pe care o
dusese acolo, dar nu-[i f`cea iluzii \n privin]a lui Jake, [i
ridic` o sprâncean` \n semn de \ndoial` când \ntreb`:
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– Respect` [i el aceast` regul`, sau numai tu trebuie s`
te compor]i cum se cuvine?

– Bine\n]eles c` respect` [i el aceast` regul`. Un zâm-
bet trecu scurt peste fa]a lui. Trebuie s-o fac`, având \n
preajm` femei ca Audrey Blain!

– Biata Audrey!
– |]i pare r`u de ea?
Toni \ncerc` s`-[i imagineze cum se va sim]i Audrey

când cele opt s`pt`mâni de [edere la Pentycawl se vor ter-
mina [i va trebui s` renun]e la compania unui b`rbat ca
Jake [i s` se \ntoarc` la ceea ce Toni credea c` este o via]`
plictisitoare.

– |ntr-un fel, da. {tii, Peter, c` e nebun` dup` Jake.
– Atunci e proast`!
Vocea lui sugera mai degrab` ner`bdare decât simpatie

[i asta nu era reac]ia pe care Toni o a[teptase de la el. |n
ultima vreme se gândise la posibilitatea c` Peter era altfel
decât p`rea. De exemplu, atitudinea lui fa]` de Audrey
sugera o cruzime specific` lui Jake, ce p`rea deplasat`
pentru Peter care era calm [i blând.

– Oricum, ad`ug` el râzând for]at, atâta timp cât nu are
obiec]ii fa]` de rela]ia noastr`, n-o s`-i pun la \ndoial`
motivele, orice ar face! Un alt zâmbet scurt l`s` s` i se vad`
din]ii puternici. O s` profit de urm`toarele dou` luni, cât o
s` fii aici, bine\n]eles dac` tu n-ai ceva de obiectat, Toni!

Toni d`du din cap, dar o f`cu vag, mintea ei fiind ocu-
pat` gândindu-se la Jake care ie[ise cu Fran \n acea sear`.
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– N-am nimic de obiectat, zise ea.
Peter \i spuse c` exist` un singur restaurant bun \n

Methrian [i o duse \ntr-un han \n stilul secolului opt-
sprezece, luminat de lumân`ri. Era fermec`tor [i nu era
prea \nc`rcat de “\mbun`t`]irile” secolului dou`zeci care
erau instalate pentru confortul clien]ilor.

Ini]ial fusese mai mic, dar grajdurile fuseser` amena-
jate pentru a permite crearea unui mic ring de dans. Toni
consider` c` este \ncânt`tor [i fu [i mai entuziasmat` de
homarul proasp`t, servit cu maionez`. 

– Acesta este un loc minunat, Peter, [i foarte romantic!
|n lumina slab` a lumân`rilor tr`s`turile lui erau mai

\ntunecate [i ei i se p`ru c` vede o vag` asem`nare cu
Jake. Nu era o asem`nare fizic`, ci mai degrab` ceva
nedefinit care le era comun.

El se aplec` spre ea peste mas`, [i ochii lui cenu[ii
str`luceau c`lduros.

– Dansezi, Toni?
P`rea c` trecuser` secole de când nu mai dansase, a[a

c` \i r`spunse cu ner`bdare:
– Cu pl`cere!
A fi \n bra]ele lui era pl`cut, exact a[a cum \[i imagi-

nase ea. Nu-l v`zuse niciodat` pe Peter atât de vesel ca \n
seara aceasta [i \n timp ce se \nvârteau pe micul ring de
dans, se \ntreb` dac` el va privi faptul c` ei \i pl`cea atât
de mult aceast` ie[ire ca pe o \ncurajare, [i o va invita [i
alt` dat`.
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Abia str`b`tuser` jum`tate din ring când Toni se
\mpiedic` brusc. Dansând \n bra]ele lui Peter, ultimul
lucru la care se a[teptase fusese s` priveasc` direct \n
ochii lui Jake, [i inima \i b`tea puternic \n timp ce \l
privi câteva secunde \nainte de a se \ntoarce cu spatele
la el.

Era u[or de imaginat de ce nu-l v`zuse pân`
atunci. Iluminatul era atât de slab iar masa la care se
afla era \n cap`tul opus al restaurantului. Mul]umi
Cerului c` nu-l v`zuse pân` atunci altfel, nu s-ar fi
putut distra atât de bine, [tiind c` el st`tea acolo cu
Fran Casey.

Coatele lui se rezemau pe masa mic`, [i el o privi prin
fumul de ]igar`, nefiind deloc surprins de prezen]a ei
acolo. Nu [tia de ce, dar starea bun` de spirit o p`r`si
brusc, f`r` s`-[i dea seama de ce.

Fran Casey, cu p`rul ei blond, era u[or de recunoscut,
chiar dac` lumina nu era foarte puternic`. 

Uitându-se peste um`rul lui Peter, Toni observ` c`
femeia era aplecat` spre \nso]itorul ei, vorbind, gesti-
culând [i râzând ca [i când era \ncântat` de ceva. |[i mut`
privirea când v`zu c` Fran Casey \i captase aten]ia lui
Jake, dar refuz` s` recunoasc` faptul c` o deranja. Peter o
privi curios când se \ntoarser` la mas`, [i p`ru mirat când
ea vru s` plece.

– Peter, crezi c` putem merge \n alt` parte? Poate s`
facem o plimbare cu ma[ina?
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El fu de acord, aparent destul de doritor, [i f`cur` o
plimbare cu ma[ina, de-a lungul falezei. Toni suger` s` se
opreasc` \ntr-o parcare goal`, lini[tit` \n lumina lunii care
f`cea ca priveli[tea s`-]i taie respira]ia.

Stând aproape de ea, Peter \[i aprinse o ]igar`. Ea
crezu c` este intrigat, dar nu atât \ncât s` discute motivele
care au determinat-o s` vrea s` plece, [i dup` câteva
secunde ea se \ntoarse spre el [i-i zâmbi, având pe fa]` o
expresie care cerea scuze.

– |mi cer scuze, Peter. Spre c` nu ]i-am stricat seara cu
cererea mea.

Ochii lui cenu[ii p`reau [i mai \ntuneca]i \n lumina
lunii [i el zâmbi scurt, dând din cap.

– Terminaser`m de mâncat, [i dac` tu ai vrut s` pleci,
pe mine nu m` deranjeaz`.

|ncerc` s` citeasc` printre gene, ceva, orice pe fa]a lui,
dar nu reu[i.

– Mi-am cam ie[it din form` \n ceea ce prive[te via]a \n
ora[, dup` ceva mai mult de o lun` de când sunt la
Pentycawl!

Peter examin` vârful ]ig`rii, t`când pentru moment ca
[i când aceast` activitate \l absorbea complet.

– M` \ntreb dac` faptul c` l-ai v`zut pe Jake ]i-a spul-
berat buna dispozi]ie, spuse el, [i ea nu neg` ci râse
for]at. Te deranjeaz` atât de mult, Toni?

– Jake nu m` deranjeaz`, neg` ea. Pur [i simplu voiam
s` m` plimb cu ma[ina la lumina lunii. Ea \l privi peste
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um`r, ochii ei provocându-l, ca [i \nclinarea capului ei.
Simt pentru Jake ceea ce sim]i tu pentru Audrey. Am
senza]ia c` m` urm`re[te permanent [i nu-mi place deloc
aceast` situa]ie.

– Crezi c` face acest lucru?
Ea râse din nou for]at.
– Of, probabil c` m`-n[el; de fapt e mai mult decât

probabil!
El nici nu fu de acord cu ea, dar nici nu neg`, [i ea se

\ntoarse [i zâmbi.
– Nu prea reu[esc c` v` \n]eleg, m`rturisi ea. Jake

mi-a spus despre Tobyn Tregarron, dar nu mi-a explicat
cum se face c` el este proprietarul Pentycawl-ului [i nu tu,
din moment ce sir Giles era cel mai mare dintre fra]i [i era
proprietarul domeniului. Mi s-ar fi p`rut logic dac` tu ai
fi mo[tenit totul, din moment ce tu e[ti urma[ul lui Sir
Giles. Desigur c` nu trebuie s`-mi spui. Pur [i simplu
\ntrebam [i eu! Promit c` nu m` sup`r dac` nu-mi spui,
[i-mi v`d de treab`!

– N-o s` fac asta!
Pentru un moment el examin` cap`tul aprins al ]ig`rii,

gânditor, ca [i cum ar fi avut ceva \n gând, apoi arunc`
]igara \n mare.

– Sper s` nu crezi c` Jake este un… un tic`los, Toni.
Este proprietarul domeniului Pentycawl pentru c`
pre]uie[te leg`turile de familie la fel ca oricare dintre noi;
sângele r`u al lui Tobyn Tregarron nu curge prin venele lui.
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– Ai o p`rere foarte bun` despre el, nu-i a[a?
|ntrebarea i se p`ru surprinz`toare, dar el d`du afir-

mativ din cap [i apoi continu`.
– Pentycawl ar fi fost al meu pân` la urm` dac` tat`l

meu n-ar fi f`cut o investi]ie proast` cu câ]iva ani \n urm`,
pierzând totul. Nu putea fi \nvinov`]it pentru acest fapt,
pur [i simplu nu avea experiean]a necesar` pentru a face
investi]ii avantajoase, a[a c` a riscat [i a pierdut.

Toni \l privi, tem`toare ca nu cumva s` devin` confi-
denta lui, dar dându-[i seama c` acum era prea târziu.

– Peter, sincer, nu trebuie s`-mi spui toate aceste lucruri.
– Vreau s`-]i spun. Cred c` te-ar ajuta s`-]i schimbi

p`rerea despre Jake. {tiu c`… nu chiar c` \l ur`[ti, dar nu
ai o p`rere prea bun` despre el, a[a cum au ceilal]i, [i nu
pot s` \n]eleg de ce.

Toni zâmbi trist, admi]ând acest fapt.
– Nici eu nu \n]eleg!
– Dac` n-ar fi fost Jake, noi… familia mea… ar fi ajuns

r`u. El s-a oferit s` ne ajute, un ajutor necondi]ionat, dar
tat`l meu nici n-a vrut s` aud`, de[i Jake subliniase faptul
c` nu-i va putea r`spl`ti niciodat` pe p`rin]ii mei pentru
c` l-au crescut dup` ce au murit ai lui. S-a c`zut totu[i de
acord ca Jake s` cumpere Pentycawl, decât s` fie
\nstr`inat.

– A, da, desigur, tu nu e[ti un Tregarron, nu-i a[a?
Peter p`ru c` nu observ` curiozitatea ei [i-i r`spunse

binevoitor:
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– Ultimul Tregarron, o ramur` veche a familiei lui Sir
Giles, a fost mama mea, a[a c`, \ntr-un fel, Jake fiind pro-
prietar, domeniul a devenit din nou proprietatea unui
Tregarron.

– {i pe tine nu te deranjeaz`?
El nu r`spunse imediat [i Toni se \ntreb` cât de mult

detesta ideea ca v`rul s`u s` fie proprietarul casei \n care
familia lui tr`ise peste dou` sute de ani.

– Nu, spuse el \n sfâr[it. Nu cred c` m` deranjeaz`.
Aranjamentul actual func]ioneaz` foarte bine [i sunt sigur
c` Jake nu regret` nimic. Iube[te Pentycawl-ul la fel ce
mult ca oricare dintre noi.

– {tiu c` a[a este!
Peter zâmbi \n sfâr[it, punând mâna pe um`rul ei.
– Atunci \ncearc` s` nu-l mai compari cu un c`pc`un,

hm? Nu-mi place s` m` gândesc c`… c` nu ai o p`rere
bun` despre el. Nu este atât de r`u [i de periculos pe cât
pare.

Toni se gândi la avertismentul lui Jake de a avea grij`
cum se comport` fa]` de Peter [i apoi la spusele lui c` nu
poate rezista unei femei frumoase, [i se \ntreb` dac` Peter
\[i cuno[tea v`rul atât de bine pe cât credea.
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Capitolul 4

Unul dintre elevii noi suger` c` un gr`tar pe plaj` ar fi
o idee bun`, [i ceilal]i p`rur` entuziasma]i de idee. To]i
\n afar` de Audrey.

– Nu-]i face griji, Toni, nu vei fi singura femeie printre
b`rba]i. Câteva so]ii vin aici \n weekend, a[a c` po]i s`
contezi pe sprijinul feminin!

Cel care avusese ideea \i f`cu cu ochiul, [i era clar c`
\mp`rt`[ea p`rerea celorlal]i \n ceea ce o privea pe
Audrey. El nu mai spuse nimic, [i nici n-o \ncuraj` pe
Audrey s` mearg` cu ei, a[a c` aceasta, ca de obicei, \i
spuse lui Toni tot ce gândea, cu voce nesigur`:

– Pare atât de copil`resc faptul ca adul]ii s`…
Credeam c` adolescen]ii se duc la picnicuri pe plaj`, nu
oamenii \n toat` firea! Nu cred c` Jake va merge, nu-i a[a?

Toni gândi cu triste]e c` pentru Audrey acesta era fac-
torul hot`râtor. Dac` Jake nu venea, Audrey nici m`car nu



se gândea s` mearg`, [i era pu]in probabil ca Jake s`
accepte invita]ia deoarece respecta cu stricte]e regula de
a-[i diferen]ia via]a social` de timpul petrecut cu elevii.

– Cred c` Jake va avea altceva de f`cut, ghici ea, [i v`zu
cum Audrey se \ncrunt`, dar Peter s-ar putea s` vin`.

– Dac` tu te duci, va merge [i el!
– Atunci de ce nu vii [i tu, Audrey? Ea ignor` comen-

tariul acid despre aten]ia pe care Peter i-o acorda. Sunt
sigur` c` o s` te distrezi dac` vii, [i nu e atât de greu s` te
r`zgânde[ti.

Ochii sp`l`ci]I ai lui Audrey o observar` un timp.
– {i s` privesc cum ni[te adul]i se comport` ca ado-

lescen]ii? Nu, mul]umesc, Toni, ca [i Jake, am alte lucruri
de f`cut!

Toni se \ndoia c` exist` vreo asem`nare \ntre planurile
pe care Jake [i le f`cuse pentru acea sear`, [i acelea pe
care [i le f`cuse Audrey, dar nu spuse nimic ci pur [i sim-
plu ridic` din umeri [i d`du din cap.

– Totul depinde de tine, spuse ea.

Luna str`lucea ca un disc de argint deasupra stâncilor
neregulate, iar briza u[oar` dinspre ocean r`corea bra]ele
[i picioarele goale.Un foc fusese aprins, mai mult de fan-
tezie decât pentru a da c`ldur` [i pentru a stabili punctul
de \ntâlnire al tuturor. Inima focului devenise ro[iatic`,
dar totu[i mai erau fl`c`ri ce se ridicau de fiecare dat`
când un alt lemn era aruncat \n foc.
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Toni era descul]`, ca [i majoritatea participan]ilor la
aceast` \ntâlnire, [i purta o rochie sub]ire de bumbac,
decoltat`, care l`sa ca briza s`-i ating` bra]ele \n timp ce
st`tea ghemuit` pe nisip, destul de aproape de foc.

Mirosul de gr`tar persista \n aer de[i focul de c`rbuni
se stinsese de mult, [i nimeni nu \ndr`znea s` tulbure
lini[tea pl`cut` ce se l`sase.

Peter st`tea lâng` ea, relaxat, \mbr`cat comod \n
pantaloni [i \ntr-o c`ma[` descheiat` la gât ale c`rei
mâneci scurte fuseser` ridicate pentru a expune pielea
brizei pl`cute ce b`tea dinspre ap`. El st`tea cu
picioarele \ndoite [i un bra] i se rezema u[or pe umerii
lui Toni.

Cineva avea o chitar`, zdr`ng`nind lene[; uneori cân-
tând melodii cunoscute, alteori nu, [i când un cântec
\ncepea, pentru câteva momente vocile \l \ngânau.

Gavin Brant tulbur` atmosfera, ca [i cum lini[tea i se
p`rea imposibil de suportat. Se ridic` brusc \n picioare [i-[i
anun]` inten]ia de a face o baie, dar Peter \ncerc` s`-l
\mpiedice, dând din cap [i \ncruntându-se.

– {tii c` nu po]i s` \no]i aici, Gavin, e periculos, oricât
de bun ai fi.

Gavin zâmbi. Pentru cei optsprezece ani ai lui era
destul de \nalt [i solid, [i aproape la fel de arogant, une-
ori, ca profesorul lui.

– Nu-]i face griji pentru mine, Peter, n-o s` \not atât de
departe \ncât s` fiu prins de vârtej! Pur [i simplu o s` m`
b`l`cesc pu]in.
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– Gavin, pentru numele lui Dumnezeu! Peter se ridic`
\n picioare lâng` Toni, [i ea \[i d`du seama c` era \ncor-
dat de \ngrijorare. Nu fi prost, [tii c` e periculos s` \no]i
aici, indiferent cât de bine cuno[ti \mprejurimile!

Dar Gavin se hot`râse s` \noate, [i dup` cât ajunsese
s`-l cunoasc` \n aceste s`pt`mâni, Toni nu era prea sigur`
c` Peter va reu[i s`-l determine s` se r`zgândeasc`. Jake
poate ar fi reu[it,  sau dac` Gavin ar fi insistat atunci Jake
i-ar fi ordonat s` nu intre \n ap`, dar Peter nu avea t`ria
de caracter a lui Jake, [i Gavin [tia acest lucru.

– Calmeaz`-te, Peter! Am promis c` o s` stau departe
de vârtej, a[a c` nu ai de ce s`-]i faci griji. Nu te ambala,
sunt destul de mare ca s` pot s`-mi  port singur de grij`!

– Gavin!
Cu un alt zâmbet sfid`tor aruncat peste um`r, Gavin se

\ndrept` spre ap`.               Intr` f`r` ezitare, astfel \ncât
celor de pe mal li se p`ru c` a disp`rut alarmant de
repede, ca [i când ar fi fost \nghi]it de valurile
tremur`toare, [i pentru un moment nimeni nu spuse
nimic.

Era lini[te, se auzeau doar câteva voci ale celor care
\nc` nu [tiau ce se \ntâmpl`. Apoi Toni se ridic` [i st`tu
lâng` Peter [i deodat` se f`cu lini[te. Chitaristul se opri
din cântat, iar câteva dintre cei prezen]i se ridicar` [i ei,
\ngrijora]i, ca [i cum ar fi a[teptat s` se \ntâmple ceva.

De pe plaj` vârtejul era imposibil de v`zut \n lumina
lunii. Consecin]ele ar fi putut fi tragice dac` Gavin nu era
foarte atent.
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Jake o for]ase cu brutalitate s` nu \noate acolo, [i Toni
era sigur` c` ar fi fost la fel de preocupat de siguran]a ele-
vului lui preferat, a[a c` \[i dorea cu ardoare ca Jake s`
vin` [i s` ia m`suri.

– Peter! Cred c`-l v`d!
Ea ar`t` spre un punct negru ce se mi[ca pe suprafa]a

sttr`lucitoare a apei [i Peter \[i for]` ochii pentru a-i
urm`ri mi[carea, apoi d`du afirmativ din cap.

– S-ar putea s` fie el, iar dac` e a[a, atunci pentru
moment e \n siguran]`, nu s-a dep`rtat prea mult de
mal, de[i mi-e team` s` m` gândesc ce va spune
Jake!

Toni \l privi repede. Ideea c` Jake ar putea veni era
nea[teptat`, [i \ntr-un fel tulbur`toare.

– Dar credeam… Ridic` din umeri [i râse pu]in cam
nesigur. Credeam c` poate a ie[i pe undeva cu doamna
Casey. Nu mi-am \nchipuit c` e genul care s` participe la
un gr`tar pe plaj`!

Gura lui Peter schi]` un zâmbet for]at.
– O alt` p`rere gre[it` pe care o ai despre el! De fapt e

cu Fran, dar a spus c` s-ar putea s` treac` pe aici s` vad`
cum ne merge. Privi dincolo de ea [i se \ncrunt`. {i se
pare c` se ]ine de cuvânt!

Toni  privi peste um`r. Stâncile de granit f`ceau umbre
uria[e pe plaj` [i cele dou` siluete care se apropiau una
lâng` alta p`reau ireale.

Silueta lui Jake \nainta cu u[urin]`, \n`l]imea fiindu-i
exagerat` de lungimea umbrei, iar Fran Casey era lâng`
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el, p`rul ei blond str`lucind \n lumina lunii. F`ceau o
pereche frumoas`, admise Toni cu greutate.

Lâng` ea Peter se muta de pe un picior pe altul, apoi
merse spre ap`, iar Toni \l urm`ri cu privirea, surprins`
de mi[carea lui brusc`.

– M` duc s`-i spun neghiobului aceluia s` se \ntoarc`,
murmur` el doar pentru urechile ei. Jake se va enerva
foarte tare dac` va afla c` Gavin s-a dus s` \noate!

– Dar nu poate s` dea vina pe tine!
Se pare c` Peter nu avea de gând s` stea [i s` afle ce

va face Jake; merse pân` la marginea apei [i apoi
\ncepu s`-[i foloseasc` mâinile pentru a semnaliza,
vocea lui abia ajungând pân` la ea purtat` de vântul
moale. Se \ntoarse repede când Jake vorbi de undeva
din spatele ei, [i \l v`zu \ncruntându-se, uitându-se la
v`rul s`u.

Ochii lui alba[tri erau umbri]i [i p`reau negri când
privi \nspre Toni, privire pe care ea o evit` cu repezi-
ciune.

– S-a \ntâmplat ceva, Toni?
Fran Casey st`tea lâng` el, ]inându-l de bra], iar ochii

ei o privir` pe Toni cu o ur` v`dit`. Abia dac` privi \nspre
Peter, [i nu p`rea interesat` de nimic altceva decât s` aib`
aten]ia lui Jake.

– Gavin s-a dus s` \noate.
Jake o privi fix, uimit, apoi \njur` \n [oapt`.
– La… De ce… Peter nu l-a oprit?
– A \ncercat!
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Ea se sim]i obligat` s`-l apere pe Peter, din moment ce
el nu era acolo s` se apere singur, [i v`zu cum Jake ridic`
dintr-o sprâncean`, surprins de r`spunsul ei.

– Nu po]i s` dai vina pe Peter, insist` ea. Gavin a
spus c` se duce s` \noate [i nimeni n-a reu[it s`-l
\mpiedice.

Jake privi oceanul, aparent calm, privind cum v`rul s`u
se \ntoarce urmat de silueta lui Gavin care ie[ea din ap`
parc` \mpotriva voin]ei lui. Era \ncordat \n timp ce-i
privea apropiindu-se, [i se uit` la Peter având \n ochi o
str`lucire ciudat`.

– Gavin a \notat pu]in!
Privirea lui p`rea c`-l provoac` pe Jake s` \nvinuiasc`

pe cineva, [i acesta se \ncrunt`.
– {tiu, Toni mi-a spus. {i tu l-ai l`sat s` se duc`!
Acuza]ia fu f`cut` cu voce joas` a[a c` doar ei

patru o auzir`. Chiar [i \n mijlocul unor asemenea
evenimente Jake avea grij` ca aceste remarci per-
sonale s` nu fie auzite de ceilal]I elevi, dar chiar [i
a[a Toni era preg`tit` s` protesteze, dar nu avu
timp.

Peter \l \nfrunt`, \ngustându-[i ochii.
– {tii bine c` nu e u[or de oprit. Are prea mult sânge

Tregarron pentru a nu fi \nc`p`]ânat.
Jake nu p`ru uimit de declara]ie, dar Toni clipi sur-

prins`, privind cu curiozitate \ntâi la Peter apoi la Jake.
Gura lui se relax` dup` câteva secunde [i apoi \ntinse
mâna punând-o pe um`rul lui Peter.
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– |mi cer scuze, Peter. Desigur c` ai dreptate, nu pot
s` te \nvinov`]esc pe tine dar o s` am ceva de discutat cu
tân`rul acela nes`buit!

Câ]iva studen]i se duseser` s`-l \ntâmpine pe Gavin,
intriga]i de reac]ia lui Peter [i a lui Jake. 

Era evident c` informa]ia era nou` [i pentru Fran
Casey, pentru c` privea când la unul când la cel`lalt, ochii
ei exprimând o curiozitate v`dit`, apoi se \ngustar` ca [i
când c`uta explica]ii.

Gavin li se al`tur`, nep`rând impresionat de ce avea s`
se \ntâmple [i scutur` din cap stropindu-l pe Peter, apoi
\l privi zâmbind for]at, parc` defensiv.

– Tân`r nes`buit!
Jake nu-i d`du timp s` spun` nimic. |l privi fix, descura-

jator, o privire cu care Toni se obi[nuise. De[i era destul de
tân`r, Gavin era aproape la fel de \nalt ca Jake, [i nu p`rea
deloc ru[inat, col]urile gurii lui fiind ridicate \ntr-un zâm-
bet abia vizibil, iar ochii lui priveau sfid`tor spre Jake.

Peter spusese sânge Tregarron, [i v`zându-l acum pe
Gavin nu era chiar a[a de greu de crezut. Sem`nau, el [i
Jake, [i ea observase mai de mult. Totu[i, \n afar` de fap-
tul c` amândoi aveau tenul \nchis [i erau destul de \nal]i,
nu prea sem`nau fizic.

Asem`narea dintre ei era mai subtil`, dar exista.
Arogan]a, \ncrederea \n sine [i talentul artistic. Da, Gavin,
putea foarte bine s` fie un Tregarron, dar i se p`rea ciu-
dat` prezen]a lui la Pentycawl ca un elev oarecare, [i nu
ca membru al familiei.
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Gavin \[i trecu mâinile prin p r̀ul ud, negru, [i zâmbi dezarmant.
– Nu [tiam c` o s` participi [i tu la petrecerea noastr`,

Jake!
– Bine\n]eles, altfel nu te-ai fi purtat atât de stupid! Ai

fi respectat regula dac` eram aici, a[ fi avut grij` eu ca a[a
s` faci!

Ea v`zu c` Gavin se sup`r`, de[i el se ferea s-o arate.
– Dar dup` cum vezi, n-am p`]it nimic! Chicoti [i d`du

din cap când v`zu \ncruntarea lui Jake. Nu-]i face griji,
Jake, [tii c` eu \ntotdeauna cad \n picioare. Sunt asigurat!

Replica lui Jake fu un râs aspru, scurt, care tulbur`
lini[tea. Se uit` la Gavin cu ochii lui str`lucitori.

– Nu miza pe asta, b`iete. S-ar putea s` fii surprins!
|nc` zâmbind [i aparent nep`s`tor fa]` de avertismen-

tul primit, Gavin se \ntoarse [i, când f`cu acest lucru,
Toni v`zu ceva ce o f`cu s` r`mân` f`r` suflare [i s`-i
priveasc` fix spatele. Singura lumin` era dat` de lun` [i
de fl`c`rile focului, dar pielea lui Gavin nu era la fel de
bronzat` ca a lui Jake, a[a c` era destul de u[or de v`zut.
Sus, pe omoplatul drept, era un semn \n form` de stea,
la fel ca cel pe care \l v`zuse pe spatele lui Jake cu dou`
s`pt`mâni \n urm`, [i \[i d`du seama la ce se referea
Gavin.

Privi \n sus, mânat` de un instinct de care nu fu
con[tient` pân` \n momentul \n care \ntâlni ochii alba[tri
ai lui Jake [i v`zu c` el \[i d`duse seama c` recunoscuse
semnul [i c` identificase \nc` un urma[ al lui Tobyn
Tregarron. Se pare c` nimeni altcineva nu observase cât
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de surprins` era, dar Jake continua s` o fixeze cu acea
privire tulbur`toare care \i f`cu inima s` bat` din ce \n ce
mai repede [i ea evit` s`-l priveasc` din nou.

Vântul ridica nisipul [i crea vârtejuri \n miniatur` de-a
lungul plajei, a[a c` focul se stinse \ncet. Peter privi marea
tremur`toare, sclipitoare ca argintul datorit` luminii
lunii, [i o lu` de bra].

– Am face bine s` ne strângem lucrurile, spuse el,
mareea \ncepe s` creasc`.

Toni \[i spuse c` se pot da multe explica]ii faptului c`
Gavin avea acel semn pe spate, dar dac` \l credea pe Jake,
\nsemna c` este f`r` \ndoial` urma[ul lui Tobyn, la fel ca
\nsu[i Jake, [i atunci \nsemna c` nu face parte din aceea[i
ramur` ca Peter.

{i totu[i nu-l putea \ntreba pe Peter \n leg`tur` cu
aceast` problem`, [i oricât de curioas` ar fi fost, n-ar fi
avut niciodat` curajul s`-l \ntrebe pe Jake. Un lucru o
mul]umi totu[I: Fran Casey fusese la fel de surprins`
atunci când s-a men]ionat faptul c` Gavin are sânge
Tregarron \n vene, [i printr-o coinciden]`, tot Fran adu-
sese \n discu]ie din nou acest subiect.

Nu \l men]ionase fa]` de Jake ci o \ntreb` pe Toni,
lucru care i se p`ru nu numai nea[teptat ci [i de-a drep-
tul incredibil. Se \ntâmpl` \n diminea]a urm`toare, când
Toni se \ndrepta spre vârful falezei unde erau ceilal]i

SEMNUL 65



colegi. |ntârziase la ore pentru c`-[i uitase ceva \n camer`,
[i când ie[i din cas` se \ntâlni cu Fran Casey care c`l`rea
ca de obicei un murg.

O privi din [a, o siluet` \nalt`, impresionant`, aproape
regal`, [i Toni ezit` dac` s-o salute sau s-o ignore a[a cum
Fran f`cea de obicei când o vedea pe ea.

– Domni[oara… Ashley, nu-i a[a?
Toni gândi c` Fran [tia foarte bine care era numele ei.

Fran Casey nu era genul de femeie care uit` numele
oamenilor pe care nu-i simpatizeaz`. Toni d`du afirmativ
din cap, surprins` c` fusese recunoscut` [i pe deasupra
strigat` pe nume [i privi cum vizitatoarea descalec` [i
aranjeaz` frâiele \nainte de a se \ntoarce [i a se uita la ea
cu acea privire fix`, apoi vorbi din nou:

– Vii pu]in pân` \n spatele casei?
– Dori]i s` vorbi]i cu mine, doamn` Casey?
Nu primi nici un r`spuns, dar dup` ce d`dur`

col]ul, Fran Casey se sprijini de peretele \nc`lzit de
soare al casei, \ncruci[ându-[i bra]ele pe piept.
Privirea ei nu sugera c` este mai prietenoas` decât de
obicei, iar gura sub]ire nu schi]a nici un zâmbet, a[a c`
Toni se \ntreb` ce era \n spatele unei cereri atât de
ie[ite din comun.

Poate c` \i era greu s`-[i exprime ideile, pentru c` un
timp nu spuse nimic, [i Toni crezu c` \i este greu s`
deschid` subiectul.

– Te \n]elegi foarte bine cu Peter, nu-i a[a? Sunte]i…
prieteni buni?
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– Da, po]i s` spui c` suntem prieteni.
Toni era sigur` c` se \nvârtea \n jurul subiectului,

\ncercând s`-[i caute cuvintele.
– {i presupun c` [tii faptul c` el [i Jake sunt veri?
Toni d`du afirmativ din cap \ns` nu spuse nimic. 
– Desigur c` discuta]i!
Derutat`, Toni se \ncrunt`.
– Nu \n]eleg…
Fran ridic` o mân`, oprindu-i obiec]iile.
– Erai acolo când Peter a f`cut acea… remarc` incre-

dibil` c` b`iatul are sânge Tregarron \n vene. Ce [tii
despre el?

|ntrebarea o uimi pe Toni dar nu atât de mult cât fap-
tul c` Fran Casey o c`utase ca s-o \ntrebe tocmai pe ea
ceva ce avea o leg`tur`, oricât de indirect`, cu familia lui
Jake.

– Ei bine?
Vocea \i era plin` de ner`bdare iar \n ochii alba[tri era

o privire suspicioas`, ca [i când credea c` Toni ascunde
ceva.

– Ce [tii despre el?
– Despre Gavin?
– Desigur! {tii câ]i ani are?
F`r` a se opri pentru a se gândi, Toni r`spunse, fiind

prea uimit` pentru a obiecta:
– Cred c` are cam… optsprezece ani.
Fran Casey d`du din cap, ca [i când informa]ia se

potrivea cu ideea pe care o avea \n cap.
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– {i?
Vocea era ner`bd`toare [i Toni \[i reveni brusc din

uimire.
– }in s` v` spun, doamn` Casey, c` nu [tiu multe

lucruri despre el, [i chiar dac` a[ [ti, nu a[ vorbi cu un
str`in despre unul dintre colegii mei!

De[i p`rea relaxat` a[a cum st`tea rezemat` de
peretele casei, Toni ghici f`r` s` se uite c` buzele sub]iri
se strânseser` de nervozitate [i sim]i c` tensiunea o f`cea
pe Fran Casey s` fie ]eap`n` ca un b`].

– {i ai fost la fel de surprins` ca [i mine când Peter a
spus c` acel b`iat aste un Tregarron! Vocea \i tremura [i
o privi pe Toni cu r`ceal`. {tiu de asemenea c` tu [i
Peter sunte]i destul de… apropia]i pentru a-l putea
\ntreba despre acest fapt asear`, dup` ce am plecat de
pe plaj`.

Toni se \nro[i, privind-o indignat`. Nu [tia de ce d`dea
atâta importan]` faptului c` Gavin era rud` cu Jake [i
Peter, dar refuza s` se lase folosit` pe post de surs` de
informa]ii, chiar dac` i-ar fi putut spune ceva.

– N-a[ \ndr`zni niciodat` s`-i pun lui Peter \ntreb`ri
personale, doamn` Casey, [i rela]ia noastr` nu este atât
de… de intim` pe cât crede]i!

O privi cât putu de fix, iar vocea ei p`ru extrem de
\ncordat` când \ntreb`.

– Dac` vre]i atât de mult s` afla]i cine este Gavin, de ce
nu-l \ntreba]i pe Jake? Sunt sigur` c` sunte]i destul de
apropia]i, nu?
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– Ai \nnebunit? N-a[ putea face acest lucru. Ochii ei erau
de-a dreptul plini de resentimente [i ur`, [i lui Toni nici nu-i
trecea prin prin cap ce r`spuns c` dea. Dup` cum \]i dai [i
tu singur` seama, Jake ar fi ultimul pe care l-a[ \ntreba!

Sincer confuz`, Toni se \ncrunt`.
– Nu…
– {[t!
Scutur` din cap nervoas`, apoi Fran \[i modific`

pozi]ia, stând drept cu picioarele pu]in dep`rtate, iar cu
degetul mare [i cel ar`t`tor tr`gea nervos de buza de jos.

– Nu te mai preface atât, feti]o! |l cuno[ti destul de
bine pe Jake ca s` [tii la ce m` refer, pur [i simplu te
prefaci c` nu [tii!

– Nu m` prefac, doamn` Casey! Nu \n]eleg de ce Gavin
nu poate fi un membru al unei alte ramuri a familiei
Tregarron. {tiu c` Peter are o sor`, [i poate c` [i Jake…

– Jake este singur la p`rin]i!
– Atunci Peter? |[i aduse aminte de semnul de pe

um`rul lui Gavin [i clipi. Nu, sigur c` nu, nu face parte
din aceea[i ramur` cu Peter.

Ochii suspicio[i ai lui Fran Casey se \ngustar`.
– Pari foarte sigur` de acest lucru. De ce?
Toni \[i ridic` mâinile neputincioas`. Nu avusese

inten]ia de a deschide acest subiect. |n primul rând pen-
tru c` Jake n-ar fi iertat-o niciodat` dac` ar fi dezv`luit
am`nunte nepl`cute despre famila lui. De[i p`rea mai
degrab` mândru decât ru[inat de reputa]ia proast` a
str`mo[ului s`u.
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– De ce e[ti atât de sigur`?
Distan]a dintre ele se mic[or` brusc atunci când Fran

se apropie [i Toni \[i spuse c` nu avea de ce s` fie atât de
agitat`. Ce-i putea face Fran Casey de se sim]ea atât de
agitat`? |n ochii alba[tri era o sclipire de hot`râre, dar
acest lucru nu \nsemna c` trebuia s` reac]ioneze ca [i cum
era gata s` fie atacat`.

St`tu dreapt`, sim]indu-se nesigur`, pentru c` trebuia
s` se uite \n sus la fa]a slab`, bronzat`, [i \ncepu s` respire
precipitat când degetele lui Fran \i prinser` bra]ul.

– {tii ceva!
Degetele puternice \i strânser` bra]ul [i mai tare, iar

\n vocea moale era amenin]are. Ochii ei privir` fa]a
\mbujorat` a lui Toni, ca [i când spera s` vad` pe ea
r`spunsul.

– {tii c` acela e fiul lui Jake, nu-i a[a? }i-a spus Peter!
– Fiul lui Jake? Toni se uit` fix la ea, ochii ei exprimând

\ndoiala. Inima \i b`tea puternic \n piept [i sim]i cum
tremur` ca o frunz`. Cred… cred c` ai \nnebunit!

Lovitura a fost atât de puternic` [i de nea[teptat` \ncât
Toni era cât pe ce s` cad`, [i se uita fix la expresia de
mânie de pe fa]a lui Fran Casey, apoi se \ntoarse [i o lu`
la fug`. Chiar dac` era mânie sau o alt` emo]ie
tulbur`toare care o f`cea s` tremure atât de tare, ea nu
st`tu s` se gândeasc`, ci pentru moment vru doar s` fug`
cât mai departe de Fran Casey.
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Desigur c` era imposibil, \[i spuse Toni pentru a nu
[tiu câta oar` \n acea zi. Gavin Brant putea totu[i s` fie fiul
lui Jake, indiferent cât de mult dorea ea s` nu fie adev`rat.
Jake avea \n jur de treizeci [i cinci de ani [i destui b`rba]i
deveniser` ta]i la [aptesprezece ani; era posibil [i totu[i ea
nu putea accepta acest fapt, dar cum putea oare demon-
stra contrariul?

Probabil c` dac` l-ar fi \ntrebat pe Peter, i-ar fi explicat
… dar nu. S-ar putea s`-i spun` c` e adev`rat [i dac` era
\ntr-adev`r a[a, ea s-ar fi sim]it \ngrozitor s` afle de la Peter.
Tot ce putea face era s` rezolve problema pe alte c`i, de[i
nu [tia cum, plus c` nu era sigur` c` voia s` afle adev`rul.

Peter observ` c` la cin` era mai t`cut` decât de obicei,
[i \i zâmbi \ntreb`tor când se ridicar` de la mas`. |i lu`
mâna, o familiaritate pe care [i-o permitea destul de des
\n ultima vreme, mai ales de când v`rul s`u nu avusese
nici o obiec]ie ca el s` \ncalce regula de a nu avea rela]ii
cu elevele.

– Ce s-a \ntâmplat, Toni? Degetele lui \i strânser` mâna
u[or [i \i zâmbi \ncurajator. {i nu-mi spune c` nu s-a
\ntâmplat nimic pentru c` te-am observat toat` ziua. {tiu
c` te sup`r` ceva. Nu vrei s`-mi spui ce te deranjeaz`?

– Sincer, Peter, nu m` sup`r` nimic! Ea râse, ochii ei
tachinându-l pentru solemnitatea pe care o afi[a. S` [tii c`
pân` [i eu am momentele mele de lini[te!

Traversar` holul, iar Peter ridic` \ntreb`tor dintr-o
sprâncean`, apoi cobor\r` treptele din fa]a casei. |[i
\nclin` capul spre ea, aproape protector, dar era serios.
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– De unde aveai semnul acela de pe fa]` azi de
diminea]`, Toni?

Ea se \ntoarse brusc pentru a-l privi, inima ei b`tând
puternic, c`utând un r`spuns care s`-l mul]umeasc`, f`r`
s`-i dea prea multe am`nunte. Trebuia s`-i spun`, dar nu
putea s`-i spun` c`rui fapt se datora izbucnirea lui Fran
Casey.

D`du u[or din umeri, ca [i când nu avea importan]`,
dar \[i puse instinctiv mâna pe obraz, parc` sim]ind \nc`
for]a loviturii.

– A, o mic` diferen]` de opinii pe care am avut-o cu
doamna Casey!

– Cu Fran!
El o \ntoarse cu fa]a spre el, \ncruntându-se, iar expre-

sia din ochii lui gri nu prevestea nimic bun pentru pri-
etena v`rului s`u.

– Vrei s` spui c` ea… chiar te-a lovit, Toni?
– Cam a[a ceva! Ea râse, \ncercând s` nu dea prea

mult` importan]` faptului. Sincer, Peter, nu are rost s`-]i
faci griji. Este o femeie foarte temperamental` [i m-a lovit.
Are noroc c` n-am ripostat!

– Dar de ce? Adic`, ce motiv a avut s` fac` a[a ceva?
El o privi iar ea se \nro[i pentru un moment, dorindu-[i

s`-l poat` privi \n ochi, apoi el \i puse mâna sub b`rbie
ridicându-i \ncet fa]a spre el.

– Era vorba despre Jake, Toni? Jake este singurul
subiect pentru care Fran Casey s-ar fi putut enerva atât de
tare \ncât s` loveasc` pe cineva!
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Ea evit` s`-i dea un r`spuns, [i refuz` s`-i \ntâlneasc`
privirea, apoi râse pu]in cam nesigur.

– I-am cam spus c` trebuie s`-[i vad` de treburile ei
când mi-a pus \ntreb`ri despre… probleme familiale, la
care [i a[a n-a[ fi putut s`-i r`spund.

Ea \l privi scurt, [i \ncerc` s` nu arate cât de important`
era problema.

– De fapt m-a \ntrebat c`rei p`r]i a familiei \i apar]ine
Gavin Brant [i i-am spus c` nu [tiu, [i c` nu este proble-
ma ei [i nici a mea.

– A, \n]eleg.
Poate c` imagina]ia \i juca feste, dar i se p`ru c` el p`ru

deodat` ner`bd`tor s` afle mai multe despre acea con-
versa]ie. El d`du din cap [i zâmbi, punându-[i scurt
buzele pe ale ei \nainte de a vorbi din nou.

– Ei bine, dac` te \ntreab` din nou spune-i c` e câte
pu]in din fiecare. Acest lucru o s-o deruteze.

Toni se gândi c` nu numai Fran Casey va fi derutat`, ci
[i ea. R`spunsul lui Peter n-o ajut` s` se l`mureasc`
despre originea lui Gavin, dar trebuia s` fac` parte din
aceea[i ramur` ca [i Jake, de acest lucru era sigur`,
datorit` semnului de pe spatele lui pe care \l aveau
descenden]ii lui Tobyn Tregarron; Peter nu avea acest
semn.
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Capitolul 5

Audrey mai avea de petrecut doar o s`pt`mân` din
cele opt ale cursului [i era evident c` plecarea de la
Pentycawl, [i mai ales de lâng` Jake, va reprezenta o
schimbare nepl`cut` pentru ea. Nu era o femeie simpa-
tic`, [i totu[i fa]` de Toni ar`ta un patetism c`ruia ea se
sim]ea obligat` s`-i r`spund`.

Pentru c` ele erau singurele eleve, Toni \ncerca s` se
poarte frumos cu ea deoarece Audrey nu reu[ea s` se
adapteze \n societate. Considera c` devotamentul pe care
Audrey \l ar`ta fa]` de profesorul lor era impresionant [i
nicidecum atât de ridicol pe cât credeau colegii lor.

Toni \i suger` s` mearg` \mpreun` la Frayley Cove
pentru a \nota, \ncercând s` atenueze sup`rarea pe care
Audrey o sim]ea datorit` iminentei sale plec`ri. Ochii lui
Audrey o privir` mai degrab`  suspicio[i decât
recunosc`tori când \i propuse acest lucru.



– Nu ie[i cu Peter? |n ultima vreme \]i petreci majori-
tatea timpului cu el.

Era o exagerare, dar Toni o ignor`, punându-[i mai
bine prosopul sub bra] pentru a nu tr`da ner`bdarea pe
care o sim]ea.

– Ies cu Peter uneori, fu ea de acord, dar ast`zi… Vrei
sau nu s` mergi cu mine Audrey?

– A[ putea. O plimbare \mi va face bine, [i \mi \nchipui
c` vei fi fericit` s` ai companie, din moment ce Peter a
plecat pe undeva f`r` tine.

Se p`rea c` Audrey \i f`cea ei o favoare, nu invers, dar
Toni \[i d`duse de mult seama c` aceasta nu putea accep-
ta nici un lucru decât cu r`utate, a[a c` nu se sup`r`.
Totu[i tenta]ia de a o pune la punct fu irezistibil`.

– S-a dus pân` la Methrian pentru c` l-a rugat Jake. Dar
nu trebuie s` vii dac` nu vrei, Audrey, pot s` m` duc [i
singur`.

– A, nu, vin [i eu!
Lui Toni nu-i pl`cu faptul c` trebuise s` insiste, dar [tia

c` Audrey n-ar fi sc`pat atât de ieftin dac` ar fi avut un
asemenea schimb de replici cu unul dintre colegii lor.
Zâmbindu-I,  Toni observ` c` Audrey nu f`cu nici o
mi[care pentru a-[i lua costumul de baie [i prosopul.

– |no]i, Audrey?
Audrey d`du din cap. Obrajii i se \mbujorar` [i \[i

\ncruci[` bra]ele peste piept defensiv, ca [i când ar fi vrut
s`-[i ascund` corpul prea slab.
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– Nu-mi place s` m` dezbrac \n public, de[i presupun
c` o s` consideri c` sunt de mod` veche.

Lui Toni \i p`ru r`u pentru ea, de[i nu \ndr`zni s-o arate.
– Deloc, \i spuse ea, dac` a[a vrei. De[i Frayley Cove

nu e chiar un loc public.
– Nu conteaz`, sus]inu Audrey, prefer s` stau pur [i

simplu pe plaj`. Pot s` am grij` de lucrurile tale cât timp
e[ti \n ap`.

Toni era pierdut` \n gânduri \n timp ce coborau
c`rarea de-a lungul falezei, amintindu-[i de prima oar`
când venise pe acolo cu Jake. Mai venise de câteva ori cu
Peter, dar cumva \[i aducea mereu aminte de prima oar`
când trecuse pe acolo, de marea spumoas` care se izbea
de stânci, de pesc`ru[ii ce ]ipau cu glasurile lor cert`re]e.

Audrey era o companie t`cut`, [i era greu s`-]i dai
seama dac` \i pl`cea sau nu aceast` plimbare, din
moment ce nu ar`ta \n nici un fel acest lucru. Singurul
semn de entuziasm \l ar`t` la vederea unei stânci aproape
acoperite cu tamarisc s`lbatic roz. Ciorchinii cre[teau
pân` la baza stâncilor, \n[el`tor de delica]i \n lumina
soarelui, [i Audrey suger` c` ar putea constitui un subiect
de pictat, dar \n afar` de aceast` remarc` nu vorbir` mult
ci se mul]umir` s` ajung` \n timp record \n Frayley Cove.

Un vânt r`coros b`tea, de obicei prevestind ploaia, dar
pe cer erau doar câ]iva nori impr`[tia]i, iar soarele era
destul de puternic. Le lu` doar zece minute s` str`bat`
c`rarea, iar Toni abia a[tepta s` \noate.
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Era pentru prima oar` când cobora pe c`rare f`c` aju-
tor, [i aprecia cât de lini[titoare era o mân` puternic`,
masculin` când faci o coborâre atât de periculoas`. 

Plaja mic` era goal`, iar Toni nu o v`zuse niciodat` alt-
fel, [i \[i scoase rochia, Audrey \ncruntându-se v`zându-i
micul costum de baie.

– N-o s` stau mult, promise ea, de[i apa pare grozav`
dup` plimbarea pe care am f`cut-o!

De fapt la \nceput i s-a p`rut cam rece, dar dup` ce s-a
obi[nuit cu temperatura sc`zut`, senza]ia era minunat`.
|ntorcându-se s` priveasc` silueta solitar` de pe plaj` \[i
dori s-o fi putut convinge [i pe Audrey s` vin` pentru c`
era sigur` c` i-ar fi pl`cut.

|i f`cu cu mâna, dar gestul abia \i fu luat \n seam`, [i
dând u[or din umeri se mai \ntoarse \nc` o dat` apoi se
\ndep`rt`. |not` lene[, bucurându-se de c`ldura soarelui
[i de senza]ia aproape senzual` de a-[i mi[ca trupul
\mpotriva valurilor, cu mi[c`ri u[oare ale bra]elor.

Era o noutate pentru ea s` fie singur`, dar a[a, neavând
pe nimeni s-o distrag`, putea s` observe \mprejurimile.
Privi \napoi, iar stâncile cenu[ii, \nalte, ca ni[te din]i de
granit ce \nchideau golfule]ul, creau o priveli[te
impun`toare; \ntunecate, aproape amenin]`toare [i totu[i
de o frumuse]e maiestuoas` care-]i t`ia respira]ia.

Toni se scufunda, \nota, pierzând no]iunea timpului [i
uitând de figura solitar` ce a[tepta pe plaj`, con[tient`
numai de pl`cerea de a se afla \n ap`. Venind \nspre mal
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ajunse lâng` stâncile care se curbau \n jurul golfule]ului
\nsorit, aproape de locul unde se scufundau \n mare [i
unde nu era plaj` ci valurile se sp`rgeau zgomotos,
erodând permanent stâncile de granit.

Nu se apropie prea mult de stânci de team` s` nu fie
izbit` de ele, [i c`lc` apa un timp, \ncercând s`-[i dea
seama dac` ecoul pe care credea c`-l auzea era doar \n
imagina]ia ei. Valurile se izbeau continuu, stropind-o cu
spum`, iar ei i se p`ru greu s`-[i dea seama cu exactitate
de unde venea sunetul, dar ghici, apoi se scufund` s`
vad` ce poate afla.

Soarele ce se oglindea \n ap` oferea destul` lumin`,
dar stâncile p`reau moi [i tremur`toare sub ap`, creând
umbre ce \n[elau ochiul. Deodat` nevoia de aer o aduse
la suprafa]`, dar \n acel moment crezu c` g`sise sursa
ecoului, [i se hot`r\ s` descopere tot ce se putea. |[i
umplu pl`mânii cu aer [i se scufund` din nou. Inima i se
umplu se \ncântare când, imediat ce se scufund`, v`zu
lucrul pe care \l c`uta. |n forma]iunea de stânci subacva-
tic` era o gaur` mare ce p`rea c` permite accesul spre
ceva, poate spre o pe[ter` subacvatic`, a[a c` ea se
\ndrept` spre ea, roas` de curiozitate.

Deschiderea nu era la mai mult de trei metri sub
nivelul apei, f`când posibil` retragerea dac` avea nevoie
de aer. Avea cam patru metri \n diametru [i se afla mai
aproape decât crezuse datorit` efectului \n[el`tor al
apei.
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Acum sunetul care o intrigase era mai puternic, capul
bubuindu-I din cauza intensit`]ii sunetului, iar marea o
\mpingea \n semi\ntuneric. Apoi deodat` fu mai lini[te, [i
mai degrab` din instinct decât con[tient, ea \not` \n sus,
dându-[i seama c` deasupra capului ei era loc [i aer.

Ie[ind cu grij` la suprafa]`, inspir` aerul umed, umplut
cu miros de alge. Ea privi \n jur c`lcând apa \n ceea ce
p`rea o piscin` natural` de piatr`, cu margini \nguste, [i
\[i d`du seama c` se afla \ntr-un fel de pe[ter` ciudat`.

Pere]ii erau \nal]I, ceea ce dovedea c` mareea nu
umplea niciodat` pe[tera, iar inima ei b`tea cu putere
datorit` descoperirii pe care o f`cuse. Ie[ind din ap` \[i
d`du  cu ambele mâini p`rul pe spate [i privi \n jur strâm-
bând din nas datorit` mirosului puternic de alge.

Piatra era rece [i ea \ncepu s` tremure \n timp ce se
\ndrepta spre fundul pe[terii, fiecare sunet ce c`p`ta ecou
creându-i impresia c` cineva o urm`rea. Era nervoas` dar
nu \ntr-atât \ncât s` renun]e s` exploreze cel pu]in \mpre-
jurimile, iar curiozitatea era mai puternic` decât nervozi-
tatea.

Cu cât se dep`rta de ap` cu atât era mai \ntuneric, de[i
pe[tera era pu]in luminat` de soarele de afar`. Ce p`rea a
fi cap`tul pe[terii era de fapt calea de acces spre un tunel
atât de \ntunecos \ncât ea se feri s` intre.

Când se \ntoarse sim]i un miros de aer proasp`t din-
spre tunel [i \n timp ce ezita, auzi vag ]ip`tul unui
pesc`ru[. Nu avea curajul s` cerceteze tunelul dar totu[i
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mai f`cu un pas, scrutând \ntunericul, [i sunetul propriului
]ip`t o sperie la fel de mult ca [i imaginea care-l provocase.

Ea r`mase pe loc, \mpietrit` pentru câteva secunde,
ne\ndr`znind s` priveasc` din nou, pân` când curiozi-
tatea deveni mai puternic` decât tremurul de fric`. O
gr`mad` de oase albe se aflau la intrarea \n tunel [i la
\nceput mintea ei rememor` pove[ti despre naufragii [i
despre ho]i, pân` când \n final \[i d`du seama c` schele-
tul p`rea ciudat ca [i când n-ar fi fost uman.

O foc`! Desigur, trebuie s` fie scheletul unei foci! Toni
aproape c` râse de u[urare [i se retrase \n partea princi-
pal` a pe[terii, picioarele tremurându-i alarmant.
Descoperirea pe care o f`cuse i se p`ru destul de
dezam`gitoare [i totu[i sim]ea o pl`cere ciudat`. Cine [tie
cât de multe creaturi marine intraser` acolo, dar ei \i
pl`cea s` cread` c` era primul om care c`lca \n acea
cavern` r`coroas`.

Se plimb` prin jur, minunându-se de ciud`]enia
naturii ce crease un loc atât de secret, [i dorind deodat`
s` \mpart` cu cineva aceast` descoperire. Poate data
viitoare Peter va veni cu ea [i poate vor aduce [i o
lantern` pentru a explora acest loc.

Toni se \ntoarse brusc, inima b`tându-i din nou cu
putere \n timp ce privea piscina natural`. Suprafa]a f`cu
valuri mici ca [i cum ar fi fost deranjat` de ceva de sub ap`.
Ea se sprijini de un perete umed de piatr`, ]inându-[i res-
pira]ia, a[teptând ca acel ceva s` ias` la suprafa]`.
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Un cap negru ud \i oferi primul indiciu [i bra]ele bron-
zate, puternice, ridicr` un corpul la suprafa]`.

– Jake!
Ea vorbi f`r` s`-[i fi dat seama, [i privi fascinat` cum el

iese din ap`.
Pic`turi de ap` se \mpr`[tiar` prin pe[ter` când el \[i

d`du p`rul la o parte de pe frunte [i ea v`zu c` era complet
\mbr`cat, cu excep]ia pantofilor. Aceast` descoperire o
f`cu s` trag` adânc aer \n piept când se gândea la diferitele
motive pentru care se afla el acolo. Se gândi la Audrey pe
care o l`sase pe plaj` [i ghici cam ce se \ntâmplase.

Nu lipsise foarte mult, altfel i-ar fi spus lui Audrey de
descoperirea pe care o f`cuse \nainte de a cerceta \n con-
tinuare. Nu-i era greu s`-[i imagineze c` Audrey, care nu
era o \not`toare bun`, s-a speriat c` ea a lipsit atât de mult
[i [tiu c` presupunerea ei era corect` atunci când \l privi
pe Jake. Stând descul] pe lespedea rece, hainele lui fiind
ude flea[c`, el o privi cu mai mult` r`ceal` decât o f`cuse
vreodat` [i ea aproape c` \[i dori s` se fi \necat.

– Ce Dumnezeului faci? ceru el s` afle.
– Ai venit s` m` cau]i?
Desigur c` era evident, [i ea ar fi trebuit s` [tie, dar \n

aceste \mprejur`ri \ncerca s` câ[tige timp pentru a g`si o
cale de a-l calma.

– Bine\n]eles c` pe tine te caut! Pentru Dumnezeu,
copil`, Audrey a venit alergând pân` la Pentycawl,
speriat`, dup` ajutor!
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El p`rea incredibil de amenin]`tor \n acea pe[ter`
sinistr`, [i Toni \ncepu s` tremure, nu neap`rat din cauza
frigului. Ochii lui alba[tri p`reau aproape negri [i
str`luceau amenin]`tor ca [i cum abia putea s` se
st`pâneasc`.

– N-ai mai mult` minte decât un copil, Toni!
– De unde era s` [tiu c` tu o s` te scufunzi dup` mine

complet \mbr`cat?
Vechiul sentiment de indignare ie[i din nou la

suprafa]` [i \l privi cu ochii ei verzi, str`lucitori, ilumina]i
precum apa din acea pe[ter`.

– De unde [tiai unde sunt?
– Conteaz`?
– Sunt doar curioas`!
Ochii lui se \ngustar` [i Toni sim]ea cum tremur` când

mâinile lui mari se l`sar` \n jos.
– Presupun c` datorit` curiozit`]ii e[ti aici! Nu [tiai c`

e o deschidere \n stânci, aproape de fundul apei? Când ai
]ipat tocmai ajunsesem cu Audrey pe plaj` [i am [tiut
unde e[ti imediat ce te-am auzit, de[i din moment ce ai
]ipat a[a, am crezut c` ai p`]it ceva.

– Am g`sit un schelet. Ea se \ntoarse [i \i ar`t` ce
descoperise. De[i mi-am dat seama c` este al unei foci sau
ceva asem`n`tor, nu al unui om.

– De aceea ai ]ipat?
Ea d`du din cap afirmativ, iar suspinul lui exasperat \i

stârni din nou indignarea.
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– Am trimis-o pe Audrey s` cheme paza de coast` [i am
venit imediat s` te caut. Pentru numele lui Dumnezeu,
Toni, \mi vine s`-]i frâng gâtul pentru c` ai cauzat o
asemenea… agita]ie! Ce-o s` le spun celor de la paza de
coast` când or s` te vad` ie[ind din ap` nev`t`mat`?

– De unde vrei s` [tiu? Nu ]i-am cerut eu s` vii s` m`
salvezi. N-am p`]it nimic!

El \[i \ngust` ochii [i ea se \ntreb` un moment dac` el
chiar avea de gând s-o loveasc`, p`rea capabil de a[a ceva.
El \[i trecu mâinile prin p`rul negru, un gest care ei i se
p`ru c`-l f`cuse pentru a rezista tenta]iei de a o lovi, iar
ochii alba[tri o privir` fix.

– Dr`cu[or nerecunosc`tor! |mi vine s` te pun \n
genunchi [i s` te bat la fund.

Ea \l privi speriat`, pentru c` el p`rea gata s`-[i pun` \n
practic` amenin]area, apoi d`du din cap.

– Nu, Jake!
– Pentru numele lui Dumnezeu, hai s` mergem pân`

nu \ncepe paza de coast` s` ne caute pe amândoi. Haide!
Toni ezit`, se gândea s` se \ntoarc` singur`, refuzând

orice ajutor, dar numai o secund` de ezitare [i ]ip` surprins`
când o mân` mare \i lovi puternic bra]ul [i o arunc` \n ap`.

Jake o urm`, scufundându-se [i venind lâng` ea, uitân-
du-se urât la ea \n timp ce ea \l stropea indignat`. R`mase
câteva momente \n piscin`, prea nervoas` pentru a putea
vorbi, apoi se \ndrept` brusc spre ie[ire, Jake fiind exact
\n spatele ei. 
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Ie[i la suprafa]` bucuroas` s` simt` cum aerul proasp`t
\i umfl` pl`mânii apoi \ncepu s` se \ndrepte spre golfule]
unde o l`sase pe Audrey. Hot`rât` s`-l \ntreac`, \not`
puternic de[i [tia c` nu avea [anse prea mari, chiar dac`
el \nota \mbr`cat sau nu. Era mult mai puternic decât ea
[i mai experimentat.

El veni lâng` ea când s-au apropiat de mal, dându-[i
p`rul la o parte de pe fa]` cu un gest gr`bit care \mpr`[tie
stropi multicolori datorit` luminii soarelui, ar`tându-i
oamenii care se aflau pe plaj`. Erau doar trei cu Audrey
cu tot, dar Toni nu v`zuse niciodat` micul golfule] atât de
aglomerat.

– Audrey a chemat salvamarii, spuse el. Ai de gând s`
m` la[i prad` leilor, Toni?

Ea se uit` la oamenii de pe plaj` [i putu vedea cum
Audrey era ner`bd`toare [i emo]ionat` pentru c` v`zuse
capul negru al lui Jake. Acesta era cel mai important lucru
pentru ea, Toni nu se \ndoia. B`rbatul de lâng` ea \[i duse
mâna strea[in` la ochi pentru a-i putea vedea mai bine,
vorbind [i folosindu-[i bra]ele pentru a-I lini[ti.

F`r` un cuvânt ea se opri din \notat [i se l`s` s` se scu-
funde \n ap`, ochii fiindu-i \nchi[i iar membrele inerte.

– Toni!
Vocea lui Jake ajunse pân` la ea distorsionat`

datorit` apei, dar nemaipomenit de \ngrijorat`. Apoi
deodat` fu readus` la suprafa]` de bra]ele puternice [i
una dintre mâini o ]inea de b`rbie \n timp de corpul lui
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plutea sub corpul ei. Puternic [i \ncrez`tor, folosind
doar un bra] [i picioarele pentru a se deplasa, el o duse
\nspre mal.

Era evident c` nu-[i d`duse seama c` extenuarea ei nu
era real`, iar ea nu f`cu nici o mi[care ci r`mase inert`
pân` când el atinse nisipul [i o lu` \n bra]e. Apoi deschise
ochii [i \l privi, ochii ei verzi str`lucind ca dou` bijuterii,
iar fa]a ei mic` p`rând extrem de copil`reasc`.

– Ai venit s` m` salvezi? Ei bine, f`-o!
Bra]ele lui o strângeau puternic, fa]a ei era lipit` de

c`ma[a lui ud` [i era con[tient` de corpul lui tare de sub
c`ma[`. Expresia din ochii lui o derut` pentru c` nu
exprima nici mânie nici amuzament ci era o privire
str`lucitoare care-i f`cea inima s` bat` puternic.

– Tu…
El \[i \nghi]i cuvintele [i bra]ele ce o ]ineau se

strânser` [i mai tare. Apoi o s`rut` ap`sat, l`sând-o f`r`
aer, pân` când ea alunec` \ntr-o lume plin` de emo]ii
care erau aproape prea puternice pentru a putea fi
suportate.

Când el \[i ridic` fa]a, Toni privi din nou \n ochii lui,
dar v`zu numai o expresie batjocoritoare care era de obi-
cei acolo, [i \n timp ce Jake o duse pe plaj` ea \[i \ntoarse
fa]a spre pieptul lui, \nchizându-[i pentru scurt timp
ochii, [i-i deschise doar când cineva se aplec` deasupra ei
[i o \ntreb` cu acel accent specific Cornwall-ului dac` se
simte bine.

SEMNUL 85



– O s` tr`iasc`!
R`spunsul lui enigmatic o readuse la realitate [i \ncepu

s` lupte \mpotriva bra]elor puternice care o ]ineau,
devenind deodat` con[tient` de ochii curio[i ce o priveau.

– M` simt bine, insist` ea. Las`-m` jos, Jake, te rog.
– E[ti sigur`, dr`gu]`?
Vocea \ngrijorat` \i punea la \ndoial` insisten]a [i ea \i

zâmbi \ncurajator b`rbatului.
– A, da, acum m` simt bine, mul]umesc.
Era mai \ngrijorat` de prezen]a ajutoarelor decât

fusese la \nceput [i nu era sigur` dac` ar fi trebuit s`-i
joace acea fest` lui Jake, pentru c` acum era luat` \n
serios [i de ceilal]i.

– A]i avut noroc c` domnul Tregarron a venit atât de
repede [i v-a g`sit!

Toni \l privi pe Jake printre gene [i \nclinarea b`rbiei \i
d`dea un aer provocator.

– Da, nu-i a[a?
Jake o l`s` s` stea pe propriile picioare, dar pentru

câteva momente bra]ul lui continu` s-o sprijine [i ea privi
fe]ele \ngrijorate ale celor doi b`rba]i de la paza de coast`.
|l cuno[teau destul de bine pe Jake Tregarron [i acel s`rut
pe care el i-l d`duse probabil c` le f`cuse o impresie
gre[it`, dar acum nu mai putea schimba nimic.

– |mi pare r`u c` v-am deranjat, le spuse ea, [i-i zâmbi
celui de lâng` ea. E numai vina mea, dar v` rog s` m` crede]i
c` nu mi-am \nchipuit c` voi provoca atâtea necazuri!
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Cele dou` fe]e bronzate ar`tau c` au iertat-o [i ea [tiu
c` naivitatea scuzelor ei \i dezarmase. Dac` ar fi [tiut
adev`rul, probabil c` nu ar mai fi fost la fel de iert`tori [i
ea sim]i cum o mustr` con[tiin]a.

– Nu-i nici o problem`, drag`! Suntem aici pentru a
ajuta oamenii, dar se pare c` domnu’ Tregarron a ajuns
primu’ la tine, dar e mai bine s` fii sigur, pentru c` acci-
dentele se \ntâmpl` destul de u[or aici.

– Mul]umesc.
Jake nu spuse nimic, ci doar le murmur` câteva

mul]umiri celor doi b`rba]i \nainte de a pleca [i
atunci Toni o c`ut` pe Audrey. Rochia, sandalele [i
prosopul ei se aflau pe nisip acolo unde le l`sase, dar
Audrey nu se vedea nic`ieri [i \i lu` ceva timp s` aso-
cieze absen]a ei cu acel s`rut impulsiv pe care i-l
d`duse Jake.

Privind \n sus v`zu o siluet` ce urca de-a lungul c`r`rii
\nguste, o siluet` sub]ire ce urca repede, proiectat` pe
fundalul albastru al cerului. Lui Audrey nu-i pl`cuse deloc
faptul c` Jake a s`rutat-o.

O mân` pus` pe bra]ul ei o aduse la realitate, [i se uit`
câteva secunde la Jake pân` \[i d`du seama c` el \i \ntin-
dea prosopul.

– Ar fi mai bine s` te \mbraci.
Ochii lui \i sus]inur` privirea pentru un moment, apoi

privi [i el \n sus la silueta ce disp`ru repede \n vârful
falezei.
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– M` \ntreb dac` Audrey va reac]iona cu tact!
– Of, Jake!
– Crezi c` sunt insensibil fa]` de ea, Toni?
El d`du u[or din cap [i ea crezu c` regretul din ochii

lui era real, de[i gura lui era ne\ndur`toare.
– Nu pot fi responsabil pentru problemele personale

ale fiec`rui elev, draga mea, [i, indiferent ce p`rere ai
despre mine, nu-mi pare r`u de Audrey. Nu am de ce.

{tia c` era nep`s`tor, dar aceast` reac]ie fa]` de venera]ia
pe care Audrey i-o ar`ta o uimi pe Toni, de[i era sigur` c`
Audrey nu era prima care reac]ionase \n acest fel fa]` de
puternicul sex-appeal al lui Jake. Ea sim]i cum se \nro[e[te
când \[i d`du seama c` propria atitudine fa]` de Jake nu era
foarte diferit` de cea a lui Audrey, numai c` lua alt` form`.

Deodat` \i p`ru r`u de Audrey mai mult ca oricând, [i
\[i frec` viguros p`rul cu prosopul. Poate c` nu va reu[i s`
\ndrepte lucrurile, dar sim]ea nevoia s` spun` ceva.

– E \ndr`gostit` de tine, Jake!
– Crede c` e \ndr`gostit` de mine, ceea ce e altceva, Toni!
– Pentru Audrey nu este! Nu te intereseaz` c` uneori

este foarte nefericit` din cauza ta?
Poate c` nu se purta corect, dar era prea târziu s`

renun]e acum, [i Jake o privea fix.
– Bine\n]eles c` m` intereseaz`, nu-mi place s` v`d

oameni neferici]i! Dar Audrey este o femeie \n toat` firea,
nu un copil sau o tân`r`, [i s` fiu al n… dac` am s` te las
s` m` consideri vinovat pentru asta!
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– N-am spus acest lucru!
Ochii alba[tri o privir` dispre]uitori.
– Draga mea copil`, se vede \n ochii t`i de fiecare dat`

când numele femeii aceleia este men]ionat!
Toni r`mase cu prosopul \n mân`, \ntrebându-se cât

era de adev`rat [i \ncercând s`-[i dea seama dac` el era
sau nu afectat de adora]ia lui Audrey.

– La naiba, Toni, a[ fi vrut s`-l aleag` pe Peter ca obiect
al adora]iei [i nu pe mine, dar ce-]i \nchipui c` pot s` fac
eu acum? Nu pot, pur [i simplu, s`… s`-i spun pe [leau
c` nu m` intereseaz`, nu e chiar atât de simplu!

Desigur c` avea dreptate, [i poate c` ea nu-l acuzase pe
drept, de[i nu voia s` recunoasc`.

– Presupun c` ai dreptate.
– Mul]umesc!
Ea l`s` ca sarcasmul lui s` treac` neobservat [i \[i [terse

umerii f`r` s` se uite la el, dar con[tient` de faptul c`
ochii alba[tri o urm`reau \ndeaproape.

– Poate c` e mai bine c` pleac` peste câteva zile, a[a
poate s` se \ntoarc` la via]a ei normal`.

Ea ridic` din umeri, se aplec` s`-[i ridice rochia, se
\mbr`c`, apoi \l privi din nou.

– Uneori m` simt cam vinovat`!
– Vinovat`? Jake o privi mirat. Pentru numele lui

Dumnezeu, de ce?
Ultima oar` se sim]ise vinovat` atunci când el o

s`rutase, [i d`du din nou din umeri.
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– Nu prea [tiu. Doar c` uneori m` mustr` con[tiin]a.
– Ca acum, când te-am s`rutat?
Era prea aproape de adev`r [i Toni se uit` la el un

moment, cu ochii ei mari, dorindu-[i s` nu-i fi ghicit gân-
durile cu atâta exactitate. Apoi se aplec` brusc [i-[i puse
sandalele \n picioare cu mâini nesigure. |ndreptându-se
din nou scutur` nisipul din prosop [i-l \mp`turi cu grij`,
[i \n tot acest timp Jake o privi.

– Of, pentru numele lui Dumezeu, Toni! Nici m`car
nu mi-am adus aminte c` Audrey era prin apropiere când
te-am s`rutat! Crezi c` ar trebui s` ne mustre pe amândoi
con[tiin]a pentru c` am ac]ionat impulsiv? M` \ngrijo-
rase[i, jucându-mi o asemenea fest`, pref`cându-te c` ai
le[inat! Eram atât de nervos \ncât trebuia s` fac ceva, fie
s` te s`rut, fie s` te arunc \napoi \n ocean; se pare c` am
ales gre[it!

– Jake…
El se \ntinse brusc [i-i smulse prosopul, dându-[i

c`ma[a jos [i frecându-[i viguros bra]ele [i pieptul, [i Toni
\l privi printre gene. O scurt` privire aruncat` acelui semn
de pe spatele lui \i aminti de Gavin [i de presupunerea
uimitoare pe care Fran Casey o f`cuse, c` el era fiul lui
Jake.

Era un lucru de care \[i amintea destul de des \n ulti-
ma vreme, [i Toni \[i dori s` se poat` hot`r\ dac` s`
cread` sau nu, dar oricum nu conta. Jake emana o mas-
culinitate uimitoare pe care multe femei o g`seau
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atr`g`toare, [i probabil c` a[a fusese \ntotdeauna, poate
c` la [aptesprezece ani avea deja o personalitate puter-
nic` [i o arogan]` irezistibil` c`reia mama lui Gavin,
oricine ar fi ea, nu i-a putut rezista.

– Vezi dac` po]i s`-mi g`se[ti [i mie pantofii, vrei? Ar
trebui s` fie pe undeva pe aici!

Toni p`ru dezorientat` o secund`, fiind adus` atât de
brusc cu picioarele pe p`mânt, [i el o privi curios când se
uit` la fix la el.

– A… a da, unde…
Nu-i trecu prin cap s` comenteze tonul pe care el \l folo-

sise, nici brusche]ea cu care \i spusese s`-i g`seasc`
pantofii, dar \[i veni \ndeajuns de repede \n fire pentru a-i
arunca o privire sfid`toare \nainte de a \ncepe s`-i caute.

O pereche de pantofi z`ceau \ntor[I, acolo unde Jake
\i aruncase \n grab` când venise s-o caute, [i Toni i-i aduse
dându-i-i f`r` s` spun` nimic. Era curios [i tulbur`tor
efectul pe care st`rile lui de spirit \l aveau asupra ei [i ea
\l privi, gura ei moale purtând o vag` urm` de repro[.

Fu luat` pe nepreg`tite de brusca pasiune pe care gura
lui o exercita asupra gurii ei, iar respira]ia i se opri cu un
sunet ce p`rea a fi un suspin, dar când ea \l privi o
secund` mai târziu, el \[i scutura foarte relaxat nisipul din
papuci [i nici m`car nu zâmbea. Nu fusese decât un gest
superficial, gândi ea cu triste]e, ceva ce f`cea deseori, f`r`
s`-[i dea seama ce face, [i ea \[i dori s` fi putut accepta
s`rut`rile lui cu aceea[i nep`sare cu care el i le d`dea.
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– E[ti \ntotdeauna atât de… darnic cu s`rut`rile?
El o privi scurt, ridicând o sprâncean ,̀ [i ea gândi c  ̀era o

urm  ̀de zeflemea \n ochii lui \nainte de a se \ntoarce la ce f`cea.
– Nu \ntotdeauna… nu!
Ea \[i spuse c` ar fi putut s` se \ntoarc` singur` la

Pentycawl, a[a cum f`cuse Audrey, dar n-o f`cu ci a[tept`
pân` când el se \nc`l]` [i \mp`turi prosopul punându-[i-l
sub bra], c`ma[a lui ud` atârnându-i de un deget.

Privindu-l, ea v`zu expresia zeflemitoare din ochii lui [i
el \i \ntinse mâna.

– Hai s` ne \ntoarcem, micu]o, pân` când nu vine [i
Peter s` ne caute!

Peter aflase deja povestea \nc` \nainte de masa de
prânz, [i de[i nu spuse nimic \n timpul mesei, o apostrof`
pe Toni imediat ce au p`r`sit sufrageria, p`rând mult mai
\ngrijorat decât era cazul. }inând-o de mân` \i cercet`
fa]a, c`utând semne ale tragediei prin care trecuse, dând
din cap când nu g`si nici unul.

– Ce s-a \ntâmplat, Toni? Nu mi-a venit s` cred când am
auzit! A fost chemat` paza de coast`, [i Jake a intrat \n ap`
complet \mbr`cat pentru a te scoate! Ce s-a \ntâmplat?

Numai Audrey putuse povesti toate aceste lucruri, se
gândi Toni, pentru c` zvonul se r`spândise \nc` \nainte ca
ea [i Jake s` se fi \ntors la Pentycawl, [i se \ntreb` cât de
multe detalii d`duse Audrey.
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Jake se dusese s` se schimbe, l`sând-o pe ea s`
r`spund` \ntreb`rilor celorlal]i, dar f`cându-i cu ochiul
\nainte de a pleca, ducând \nc` pe un deget c`ma[a ud`.

Ea \i zâmbi lui Peter, c`utând \n grab` s` nu-l mint` [i
totu[i s`-i dea o idee despre ce se \ntâmplase.

– Sincer, Peter, n-a fost ceva foarte dramatic. A fost mai
degrab` o furtun` \ntr-un pahar cu ap`. {tii cum
exagereaz` lumea!

El \i lu` mâinile \n ale lui \n timp ce mergeau de-a lun-
gul peluzei din spatele casei [i ea \i sim]i hot`rârea de a
afla \ntreaga poveste. Puterea voin]ei lui o surprinsese la
\nceput, dar dac` erai atent, el [i Jake aveau multe
tr`s`turi \n comun.

– Audrey a spus c` era s` te \neci, [i c` Jake te-a salvat.
E adev`rat?

Toni ezit`. Mândria ei s-ar fi sim]it lezat` dac` i-ar fi
spus c` de fapt nu fusese deloc \n pericol, dar pe de alt`
parte nu voia ca impulsul lui Jake de a-i s`ri \n ajutor s`
par` ceva mai mult decât un gest cavaleresc.

– E par]ial corect.
– Doar par]ial? Te-a salvat Jake?
– M-a auzit ]ipând. G s̀isem o pe[ter̀  subacvatic̀ , [i el a venit

dup  ̀mine. Audrey a stârnit panica pentru c̀  a crezut c̀  am disp r̀ut.
– A alergat pân` aici [i l-a chemat pe Jake, nu-i a[a? Eu

nu eram prin apropiere, altfel a[ fi venit eu s` te caut, de[i
trebuie s` recunosc faptul c` Jake cunoa[te mai bine ca
mine stâncile subacvatice. Când e \n ap` e ca o foc`!
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– Evident c` [tia de pe[tera pe care o g`sisem eu, pen-
tru c` a venit direct acolo. Se pare c` e o sp`rtur` \n falez`
prin care se aud sunetele de sub stânci, sunete precum
]ip`tul meu.

Din nou ochii lui cenu[ii \ngrijora]i \i cercetar` fa]a,
c`utând r`ni.

– De ce, Toni? Vreau s` spun, de ce ai ]ipat? Te r`nise[i
sau r`m`sese[i blocat` \n pe[ter`?

– Eu… g`sisem un schelet.
Ea p`rea ru[inat` [i Peter o privi fix un moment,

nevenindu-i s` cread`.
– Doamne, Dumnezeule! {i Jake [tie?
Ea zâmbea [i d`dea din cap, aducându-[i aminte cum

fusese [i ea p`c`lit` de acele oase din cauza \ntunericului
din tunel.

– Era doar o foc`, sau ceva de genul acesta, m`rturisi
ea, dar m-am cam speriat când le-am v`zut pentru prima
oar`.

– Nu te-ai r`nit?
Toni ezit` din nou. Nu voia s`-l mint` [i totu[i voia s`

arate c` Jake nu trebuia s` fie acolo.
– Eu… eu eram foarte speriat`, [i n-a[ fi putut ie[i sin-

gur` din acea pe[ter`.
– Atât de speriat` \ncât ai le[inat \nainte de a ajunge la

mal.
El o privi \ngrijorat [i mâna de pe bra]ul ei \[i \nt`ri

deodat` strânsoarea.
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– A[ vrea s` nu mai umbli a[a, singur`, Toni, mi-e
team` s` nu ]i se \ntâmple ceva. Ai avut noroc c` Audrey
era cu tine [i c` [i-a dat seama c` plecase[i de prea mult
timp. Altfel ai fi putut r`mâne acolo blocat` [i n-ar fi avut
cine s` cheme ajutoare.

– Da, cred c` da.
– Atunci promite-mi c` n-o s` mai faci acest lucru din

nou.
Jake n-o obligase s`-i promit` a[a ceva, dar probabil c`

Jake avea alte lucruri la care s` se gândeasc`.
– Dar \mi place s` \not.
Degetele puternice ale lui Peter \i strânser` din nou

bra]ul.
– {tiu, draga mea, dar te rog s` nu te mai duci singur`.
Ea \i zâmbi \ncercând s` \nl`ture seriozitatea de pe fa]a

lui [i s` readuc` zâmbetul \n acei ochi cenu[ii.
– Sincer, Peter, sunt \n stare s`-mi port singur` de

grij`, dar \]i promit c` n-o s` m` mai duc singur`. O s`
a[tept pân` când tu sau Jake ave]i timp s` veni]i cu mine.
Ce zici?

El nu zâmbi, se \ncrunt`, [i ea \[i d`du seama prea
târziu de ce, când el repet` ultimele ei cuvinte.

– A[ prefera s` a[tep]i ca eu s` am timp. Jake e destul
de ocupat cu Fran Casey [i cu biata Audrey, nu are nevoie
s`-i spore[ti tu haremul.

Toni \[i d`du seama deodat` c` nu se gândise deloc la
Fran Casey cât fusese \mpreun` cu Jake pe plaj`. Peter
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avusese dreptate când spusese c` Jake era destul de ocu-
pat cu Fran Casey [i cu Audrey, de[i se \ndoia c` Jake se
gândea prea mult la Audrey.

– Biata Audrey!
Ea \[i aduse aminte de felul \n care reac]ionase Jake

fa]` de adora]ia pe care Audrey i-o ar`ta, [i \i fu [i mai mil`
de ea.

– Ea e atât de \ndr`gostit` de Jake [i el nici m`car n-o
bag` \n seam`.

– Ba da, o contrazise Peter, [i mâna de pe bra]ul ei se
strecur` pe talia ei, tr`gând-o mai aproape de el \n timp
ce mergeau dincolo de gardul de arbu[ti, neputând fi
v`zu]i din cas`. |i pare r`u de ea, Toni, dar nimeni, nici
m`car Jake, nu poate face nimic atunci când e vorba de
femei ca Audrey.

– Presupun c` nu.
Inima ei b`tea puternic, parc` avertizând-o, [i se rug`

ca nu cumva Peter s` fac` vreo declara]ie, pentru c` ea
[tia c` pentru moment nu putea s`-i r`spund`. Vântul
adia u[or \n timp ce ei ajunser` pe partea dinspre mare a
arbu[tilor, [i Peter \i zâmbi, pu]in cam \ngrijorat, gândi
ea.

– Pentru moment m` preocup` mai degrab`
problemele mele decât ale lui Audrey, Toni.

Dac` ar fi putut s` plece de lâng` el f`r` s` par` c`
\ncearc` s` fug`, Toni ar fi f`cut-o , dar bra]ul lui o ]inea
ferm de talie iar capul lui era aplecat spre ea. {tia c` dac`
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\l va privi va vedea c`ldura din ochii lui cenu[ii, care era
prea blând` pentru a fi ignorat`, [i sim]i cum inima \i bate
[i mai repede.

– Toni. Se oprir` [i un timp el se mul]umi s-o
priveasc`, ]inând-o de mân`. {tii ce simt pentru tine,
nu-i a[a, Toni?

|i era greu s`-l priveasc` [i ea d`du u[or din cap.
– {tiu c` nu po]i s` nu fii sigur` de sentimentele mele

pentru tine, Toni. M-am \ndr`gostit de tine de când ai
venit aici.

El râse nesigur, pentru c` nu obi[nuia s` trateze cu
u[urin]` un subiect atât de serios precum dragostea, a[a
cum f`cea Jake.

– Chiar [i Jake [i-a dat seama!
Toni \[i aduse aminte de amenin]area lui Jake. Dac` \l

r`nea pe v`rul s`u, \i va da socoteal` lui, dar n-o tratase ca
[i cum Peter avea vreun drept asupra ei.

Ea nu spuse nimic pentru moment, dar privi mâinile
lor \mpreunate, c`utând cuvinte care s`-l fac` s` \n]eleag`
ceea ce sim]ea, f`r` s`-l r`neasc`. {i totu[i nu g`si cuvin-
tele potrivite.

– Eu… \mi placi foarte mult, Peter, mi-ai pl`cut de
când am venit aici, dar…

– Dar!
El repet` cu triste]e, [i când ea \l privi v`zu c` gura

lui zâmbea, dar acea veselie nu era reflectat` [i de ochii
lui.
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– Am vorbit \n plus, Toni? Am stricat totul cu ner`bdarea mea?
– A, nu, nu-i adev`rat!
El se \ncrunt` când o auzi negând [i degetele care le

]ineau pe ale ei se strânser` atât de tare \ncât ea \ncerc`
s` [i le elibereze.

– Hai, Toni! Nu-mi spune c` tu… nu [i tu! Spune-mi
c` nu te-ai \ndr`gostit de Jake!

Râsul ei sun` ciudat, dar ea era sigur` c` spune
adev`rul când neg`.

– Pentru numele lui Dumnezeu Peter, am ceva mai
mult` minte de-atât.

– Desigur, \mi cer scuze.
El o mai privi un moment, apoi o trase \n bra]ele lui,

]inând-o u[or, nu cu acea for]` cu care o f`cea Jake. Se
aplec`, ochii lui cenu[ii privindu-i fa]a \nainte ca gura lui
s-o ating` pe a ei, [i ea \nchise ochii, \ncercând s`-i
r`spund` a[a cum f`cuse când Jake o s`rutase.

|[i puse bra]ele \n jurul gâtului lui, gura lui \nt`rindu-[i
presiunea asupra gurii ei, bra]ele lui tr`gând-o mai
aproape, ner`bd`toare [i conving`toare. Pesc`ru[ii ]ipau
[i zburau deasupra capetelor lor, dar \n afar` de acest fapt
nu era nimic asem`n`tor \n acest s`rut cu cel pe care Jake
i-l d`duse.
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Capitolul 6

P`rea simbolic faptul c` ziua \n care Audrey trebuia s`
plece de la Pentycawl era ploioas`, [i \n timp ce Toni
f`cea baie [i se \mbr`ca \[i imagin` cum se simte colega ei.
Dac` ar fi putut s-o conving` pe Audrey s` ascund`
adora]ia pe care o sim]ea pentru profesorul lor, colegii ei
nu s-ar mai fi distrat atât de tare pe seama ei, iar [ederea
ei ar fi putut fi mai pl`cut`.

Oricum, acum nu mai conta, a[a c` \i cump`rase un
cadou \n semn de prietenie. Nimic preten]ios, ci doar
ceva ce credea c` lui Audrey o s`-i plac`, [i pe care
pl`nuia s` i-l dea \nainte de a cobor\ pentru a lua micul
dejun.

Ea deschise u[a [i privi \n ambele p`r]i ale holului pen-
tru a fi sigur` c` nu era nimeni prin preajm` apoi se duse
spre camera lui Audrey. Zgomotul f`cut de pa[ii ei era



amortizat de covorul de pe hol [i Toni b`tu u[or la u[a lui
Audrey; nu era nevoie s` afle [i ceilal]i ce avea ea de gând
s` fac`, pentru c` n-ar fi \n]eles.

Nu primi nici un r`spuns; mai mult, nu se auzea nici o
mi[care \n camer`, [i Toni se \ncrunt`. Audrey nu cobora
atât de devreme la micul dejun. Ea b`tu din nou \n u[` [i
ascult` atent. De cealalt` parte tot nu se auzea nici un
zgomot, [i ea r`mase locului pentru un moment \n timp
ce instinctul o avertiz`, f`când-o s` simt` un fior rece de-a
lungul spatelui apoi \[i lipi urechea de u[`. Nelini[tit` f`r`
s` [tie de ce, se gândea c` Audrey ura ideea de a pleca de
la Pentycawl [i de lâng` Jake.

Cu mâna pe clan]` b`tu din nou \n u[`, de aceast` dat`
mai tare [i cu mai mult` insisten]`.

– Audrey? Audrey, e[ti aici?
Ea strânse tare micul pachet pe care-l ]inea [i ezit`,

ne[tiind ce s` fac`, apoi b`tu din nou, mult mai tare, a[a
c` nu avu nici o \ndoial` c` Audrey ar fi auzit dac` ar fi fost
\n camer`. Ap`sând pe clan]`, ezit` \nainte de a deschide
u[a [i a b`ga capul \n camer`, sim]indu-se oribil pentru
c`-i invada intimitatea colegei sale de camer`.

Sem`na cu propria camer`, [i nu era nimic care s-o
\ngrijoreze. Audrey nu era acolo, dar patul nef`cut fusese
acoperit cu o p`tur` [i dou` geamantane st`teau unul
lâng` altul aproape de u[`.

Toni ie[i cu grij` [i \nchise u[a, iar undeva de-a lungul
holului o alt` u[` se deschise [i apoi se \nchise, [i sim]i c`
este privit` \nc` \nainte de a se \ntoarce.
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– Toni? S-a \ntâmplat ceva?
Ea se \ntoarse cu fa]a la Jake nesigur`, p`rând speriat`.

Nici nu voia s` se gândeasc` ce va face Jake dac`-l va
implica din nou \ntr-o vân`toare de fantome, [i \[i umezi
buzele cu vârful limbii \nainte de a vorbi.

– Bun` diminea]a, Jake. O c`utam pe Audrey, dar nu e
\n camer`.

– Ei bine, poate c` a coborât la mas`. Nu te-ai gândit la
acest lucru?

Ar fi fost u[or s` accepte ceea ce \i spunea el, dar \n
mintea ei persista o urm` de \ndoial`. Privi u[a camerei
goale [i d`du din umeri.

– Presupun c` ai dreptate, spuse ea, dar…
|ndoiala din ochii ei era clar` când \l privi [i ea, v`zu

cum el se \ncrunt`.
– Jake, eu… eu am senza]ia c` ceva nu e \n ordine. Nu

pot s`-]i explic, e doar o senza]ie. Audrey nu coboar` de
obicei devreme, ci dup` mine.

Tr`s`turile aspre ale lui Jake se relaxar` \ntr-un zâm-
bet, de[i ochii lui, \n timp ce o priveau, purtau familiara
expresie batjocoritoare.

– S` fim serio[i, Toni! Doar nu te crezi medium! Nu
trebuie s` stârne[ti panic` pentru simplul fapt c`
Audrey nu este \n camer`. Probabil c` s-a decis s`
m`nânce mai devreme, pentru a putea pleca mai
repede acas`.

– {i dac` nu e jos?
Jake se \ncrunt`.
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– Afl` mai \ntâi, micu]o, \nainte de a te speria atât de
tare! Faci din tân]ar arm`sar, s` [tii. Nu avea cum s` i se
\ntâmple ceva r`u lui Audrey.

– E[ti la fel ca to]i ceilal]i! O s` fii fericit când Audrey
n-o s` mai fie aici!

El ridic` dintr-o sprâncean`, cercetându-i senti-
mentele, [i ea evit` s` priveasc` \n ochii lui.

– Tu n-o s` fii?
– Cred c`… da, admise ea, dar ad`ug` repede: dar cel

pu]in mie \mi pas` de sentimentele ei, [i ar trebui s`-]i
pese [i ]ie!

Câteva momente Jake nu spuse nimic, apoi d`du \ncet
din cap.

– Am mai discutat despre acest lucru, Toni, [i crede-m`
c` n-o s` reu[e[ti s` m` impresionezi.

Ea se uit` cu repro[ la el, apoi privi din nou pachetul
pe care-l ]inea. Vrusese s` vorbeasc` cu Audrey \nainte ca
aceasta s` coboare dar ratase ocazia [i acum nu prea [tia
ce s` fac`.

– I-ai cump`rat un cadou de desp`r]ire?
Ea sim]i cum se \nro[e[te, preg`tit` s`-[i apere cauza.
– Am vrut s`… m-am gândit c` mi-ar pl`cea s`-i dau

ceva care s`-i aduc` aminte de perioada petrecut` aici.
El \[i d`du seama c` ea era \n defensiv`, zâmbi, apoi \i lu`

fa]a serioas` \n palm` \n timp ce ochii alba[tri \i fixau gura.
– Crezi c` va avea nevoie s` i se aminteasc`, Toni?
Se vedea clar la ce se referea el, [i ochii ei \l mustrar`

pentru acest lucru atunci când \l privir`.
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– Am vrut s`-i ar`t, cumva, c` cineva [i-a dat seama c`
pleac`. Mi s-a p`rut atât de… de nemilos s` plece a[a, pur
[i simplu, f`r` m`car un “r`mas-bun”.

– Of, Toni! El \nclin` capul [i \i ap`s` buzele u[or cu
ale lui, iar când o privi din nou, zâmbi. E[ti un mic
amestec derutant de sentimente, nu [tiu niciodat` ce s`
mai \n]eleg.

– Nu \n]eleg cum po]i s` spui a[a ceva!
– Nu? El o studie cu o privire lene[`, cercet`toare, care

f`cea pulsul lui Toni s` creasc` alarmant. M` \ntreb dac`
ai fi la fel de \ngrijorat` dac` \ntr-o diminea]` a[
disp`rea… sau dac` Peter ar disp`rea.

Toni se sim]i deodat` foarte mic` stând acolo, pe holul
t`cut cu el, [i \n orice moment cineva putea s` ias` dintr-una
din camere [i s`-i vad`, dând propria interpretare faptelor.

Când ea privi \n sus la el pentru o clip`, Jake observ` cât de
copil`roas` p`rea fa]a ei cu ochii mari [i buze tremur`toare.

– N-a[ avea motive s`-mi fac griji pentru tine, Jake. Tu
nu e[ti singur [i… nefericit ca Audrey.

Un zâmbet sarcastic \i curb` gura pentru o clip`.
– Dac` spui tu, micu]o! Dar \nainte de a \ncepe s-o

jelim, hai s` afl`m dac` \ntr-adev`r  a disp`rut! Dac` e la
mas`, [i sunt aproape sigur c` acesta este adev`rul, atunci
o s` st`m [i noi la mas` [i s` \ncheiem subiectul.

El \i lu` bra]ul \n mâna lui mare [i o apropie de el,
cercetându-i fa]a cu o privire pe jum`tate batjocoritoare.
El era sigur c` Audrey era jos [i Toni dorea foarte mult
s`-l cread`.

SEMNUL 103



Nu era nimeni \n sufragerie. Fa]a de mas` alb` ca
z`pada era acoperit` cu tacâmuri de argint, dar nu era
nici un semn c` cineva mâncase, [i inima lui Toni se f`cu
cât un purice. Camera mare era r`coroas`, vântul b`tând
\n geamuri ca [i când cineva dorea s` intre, iar ploaia
r`p`ia \n geam cu putere.

Toni privi \n sus spre Jake, ochii ei mari având o expre-
sie \ntreb`toare, [i-l v`zu crispându-se.

– Se pare c` s-ar putea s` ai dreptate! El se \ntoarse
brusc [i travers` camera. O s` verific [i \n salon!

Se \ntoarse dup` ceva timp, având \n ochi o privire
serioas` [i \ntunecat`, iar Toni \l privi ner`bd`toare.

– Nu e acolo?
El d`du \ngrijorat din cap \n timp ce travers`

camera [i ea r`mase f`r` suflare când o prinse strâns
de bra]e.

– Toni, a spus ceva despre… o plimbare de diminea]`?
Despre… a privi marea pentru ultima dat`, sau ceva de
genul acesta? El privi cerul gri [i stropii mari [i de[i de
afar`, apoi \nl`tur` aceast` posibilitate.

– Nimeni n-ar fi atât de prost \ncât s` se plimbe pe o
asemenea vreme!

– Sunt sigur` c` nu s-a dus s` se plimbe.
– Trebuie s` existe o explica]ie mai simpl`, probabil c`

alerg`m dup` potcoave de cai mor]i Toni, [i dac`… |[i
trecu o mân` prin p`r. La naiba, m-ai convins c` i s-a
\ntâmplat ceva lui Audrey! Toni, voi \mp`r]i]i baia, e[ti
sigur` c` nu e acolo?
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Acum c` reu[ise s`-l conving` de faptul c` Audrey
disp`ruse, spera c` acesta era adev`rul, pentru c` altfel el
ar fi foarte nervos dac` ar afla c` l-a trimis \ntr-o alt`
c`utare f`r` rost.

– {tiu c` nu e acolo, pentru c` am fost eu \n baie pân`
cu pu]in \nainte de a m` \ndrepta spre camera ei.

– Naiba s-o ia!
Vehemen]a cu care el spusese aceste cuvinte o sperie,

astfel \ncât \l privi nesigur`. Faptul c` aceasta era ultima zi
a lui Audrey la Pentycawl era primul lucru care trebuia
luat \n considerare dac` Audrey disp`ruse \ntr-adev`r, dar
nu [tia cum s`-i spun` lui Jake.

– Nu voia s` plece, Jake.
– Crezi c` eu nu m-am gândit la asta? El cl`tin` din cap,

ca [i când ar fi vrut s`-[i pun` ordine \n idei, apoi o privi
zâmbind pe jum`tate, cuprinzându-i bra]ele \n palme,
mi[cându-[i degetele pe pielea ei fin`, f`r` s` realizeze
ceea ce f`cea. |mi pare r`u, Toni, n-ar fi trebuit s` m`
r`stesc la tine, dar o femeie ca Audrey poate provoca o
gr`mad` de necazuri! Spun mereu c` n-o s` mai primesc
eleve aici la Pentycawl, dau mult mai multe b`t`i de cap
decât b`rba]ii!

– Mul]umesc!
Jake râse scurt [i scutur` din cap.
– S` nu crezi c` tu e[ti o excep]ie, micu]o! Tu tocmai

m-ai ajutat s` dovedesc acest fapt!
U[a se deschise brusc [i amândoi se \ntoarser`

repede, iar Toni observ` \ncruntarea lui Peter când
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acesta v`zu c` mâinile lui Jake le ]ineau pe ale ei, dar
Jake nu [i le retrase, iar ea nu dorea s` se eschiveze
vizibil.

– Jake! Vocea lui Peter era \n`bu[it` \n timp ce-i trans-
mitea v`rului s`u mesajul cu o stâng`cie care-i tr`da ner-
vozitatea. La telefon era Jan Barkwyth… una dintre
b`rcile lui a fost luat` azi de diminea]` [i a fost izbit` de
stâncile de la Trawley Point. Vrea s` te duci la spitalul din
Methrian [i s` identifici o femeie… e incon[tient`.

Toni \nghe]` [i privi \nspre Jake strângând din pumni,
unghiile p`trunzându-i \n palme.

– Jake…
El d`du din cap, trecându-[i o mân` prin p`r.
– Pentru numele lui Dumnezeu, de ce?
Peter scutur` din cap, simpatizând cu v`rul s`u, \n

ciuda acelei \ncrunt`ri.
– Trebuie s` fie Audrey Blain, nu-i a[a?
Jake d`du afirmativ din cap.
– Toni \[i f`cea griji pentru ea… n-a g`sit-o \n camera

ei, [i eu am crezut c` se agit` degeaba, dar nu era nici aici
\n sufragerie. Nici nu mi-a trecut prin cap c` ar putea face
ceva atât de prostesc!

– Dup` cât se pare, e r`nit` destul de grav, iar cei de la
spital n-au nici o idee cine e, dar când a fost adus` mur-
mura \ntruna numele “Jake”, iar medicii au crezut c` aces-
ta e numele ei. Jan Barkwyth a scos-o din ap` [i a chemat
ambulan]a. El i-a f`cut pe medici s` cread` o alt` variant`.
Le-a spus c` s-ar putea s` fie o cursant` [i s-a oferit s` ne
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sune [i s` ne \ntrebe dac` a disp`rut cineva… Trebuie s`
fie Audrey! Se uit` la v`rul s`u de parc` \[i cerea scuze. Te
duci s` te asiguri, Jake?

Toni \l privi, palid`, cu ochii m`ri]i de groaz`, [i [tiu c`
Jake nu refuza s` se duc`.

– Bine\n]eles c` o s` m` duc, ce altceva pot s` fac? Dar
o s-o iau [i pe Toni cu mine!

– Toni? Peter se \ncrunt`. E necesar, Jake?
– Cred c` da! Posibilele contraargumente fur` neglijate

iar el privi \nspre Toni. O s` fii gata pân` aduc ma[ina,
Toni?

Ea d`du afirmativ din cap. Dac` femeia de la spital era
Audrey, atunci ea era singura care \n]elegea pe deplin
motivele pentru care f`cuse acest gest disperat [i lui Toni
\i era mil` de ea.

– O s` fiu gata. Se uit` din nou la Peter [i v`zu c` era
\nc` \ncruntat. Sunt singura prieten` pe care o are aici,
Peter, a[ fi vrut s-o v`d chiar dac` Jake nu mi-ar fi cerut s`
m` duc cu el.

– {tiu. Jake plecase deja [i ea se uit` dup` el, de team`
s` nu \ntârzie, dar era imposibil, din moment ce Peter
p`rea hot`rât s-o re]in`. Dar vrei cu adev`rat s` devii
\nso]itoarea lui Jake, Toni? Are nevoie de tine doar \n
aceast` calitate, s` [tii… Plaxy Trent ar putea s` mearg`
\n locul t`u.

– Vreau s-o v`d pe Audrey. Ea \i zâmbi trist \n timp ce-l privea. 
Mergeau de-a lungul falezei prin ploaie, iar vântul

izbea ma[ina ca [i cum ar fi vrut s-o arunce peste stânci \n
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mare. Era extraordinar` aceast` furtun` ce se ab`tuse
asupra falezei col]uroase, dar nu era nimic extraordinar
\n faptul c` Audrey se aventurase s` ias` \n larg \ntr-o
b`rcu]`. 

Jake avea un aer nelini[tit care nu-i era caracteristic, [i
Toni \[i dori s` fi putut spune ceva astfel \ncât s`
mic[oreze tensiunea care-l f`cea s` stea nemi[cat pe
scaun, cu mâinile albe ca ceara pe volan.

– |]i faci griji pentru Audrey? \ndr`zni ea s` \ntrebe \n
timp ce coborau pe drumul abrupt spre Methrian, [i Jake
o privi scurt peste um`r. 

– Probabil c` o s` crezi c` sunt tare egoist dac`-]i spun
c` m` preocup` rolul pe care \l am \n aceast` poveste la
fel de mult pe cât m` preocup` soarta lui Audrey. S` fiu
al naibii dac` [tiu cum se va termina aceast` situa]ie, Toni,
[i \ntr-un fel m` simt vinovat de[i nu sunt.

– Sigur c` nu e[ti!
Un zâmbet scurt \i \ndulci tr`s`turile aspre [i Jake

d`du din cap \n timp ce intrau \n parcarea spitalului
din Methrian. El opri motorul [i se \ntoarse pe
jum`tate pentru a o privi, cu o mân` frecându-[i
b`rbia, iar ochii alba[tri se \ntunecaser` de \ngrijo-
rare.

– Atunci po]i s`-mi spui cum o s`… scap de Audrey
f`r` s-o fac mai nefericit` decât este deja?

Ea \[i d`du seama c` nu va fi u[or [i atât ea cât [i Jake
[tiau de ce Audrey comisese un act atât de stupid, dar
Toni se sim]i obligat` s` caute un alt motiv.
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– Tu… [tii de ce a f`cut Audrey asta?
Ochii alba[tri \i analizar` fa]a \mbujorat` pe jum`tate

\ntoars`, [i apoi se \ngustar`.
– Crezi c` sunt \ngâmfat, din nou, Toni?
– A, nu… nu, sigur c` nu! Ea schi]` un gest neajutorat

\n timp ce c`uta cuvintele pentru a explica. Doar c`… am
crezut c` s-ar putea s` existe…

– O sc`pare? El zâmbi trist, luându-i fa]a \ntr-o
palm`. Nu este nici o sc`pare, Toni. Cumva trebuie s`
ies din \ncurc`tura asta [i contez pe ajutorul t`u.
Dintre to]i cei de la Pentycawl tu e[ti cea care o
cunoa[te cel mai bine, [i \ntr-un fel Audrey trebuie
convins` c`… ei bine, g`se[te tu cuvintele potrivite!
Spune-mi ce pot s`-i zic [i o s` \ncerc s-o fac cât mai
bine. El se aplec` [i o s`rut` din nou. |mi pare r`u,
micu]o, dar am nevoie de tine.

– Dac` este… dac` este Audrey, [i dac` poate vorbi, n-a[
putea s`… s` te ajut, Jake?

– S` m` aju]i? Cu un gest lung \i \ndep`rt` o [uvi]` de
p`r de pe sprâncean` [i ea \ncerc` s` \n`bu[e tremurul pe
care acest gest i-l provoc`. Nu vreau s` te implic mai mult
decât este necesar, Toni. Aceasta nu este problema ta,
de[i a[ accepta cu pl`cere orice ajutor.

– Atunci, dac` e Audrey \ntr-adev`r, las`-m` pe mine s`
vorbesc cu ea. Eu… eu a[ putea face ceva.

El o studie cu gravitate, apoi se aplec` din nou [i \i
atinse u[or buzele cu ale lui.

– Vom vedea, micu]o.
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Infirmiera [ef` \i \ntâmpin`, dar se vedea clar pe fa]a ei
c` nu \n]elegea leg`tura lor cu pacienta, pân` când Jake \i
explic`. Ochii ei p`trunz`tori se \ngustar` \n semn de
\n]elegere [i d`du afirmativ din cap.

– Ah, acum \n]eleg, domnule Tregarron, pacienta este
eleva dumneavoastr`.

– Dac` pacienta este domni[oara Blain. Domni[oara
Ashley este o coleg` de-a domni[oarei Blain [i am rugat-o
s` vin` cu mine pentru c` era mai apropiat` de aceasta
decât oricine altcineva din grup. Ea poate s-o identifice la
fel de bine ca [i mine, iar prezen]a ei ar putea…

– |n]eleg, domnule Tregarron! Tr`s`turile severe
ar`tau destul` \n]elegere pentru a sugera c` infirmiera
[tia exact cât de des se \ndr`gosteau femeile de el. Un
zâmber scurt aruncat spre Toni ar`ta c`-i observase
prezen]a [i apoi se \ntinse spre sonerie. O s` rog asisten-
ta s` v` conduc`, domni[oar` Ashley. Pacienta este \nc`
incon[tient`, de[i cred c` a dat câteva semne c` [i-a
revenit, chiar \nainte de a sosi dumneavoastr`.

Toni privi când la unul când la altul, apoi doar la Jake,
ochii lui alba[tri având pentru un moment o expresie
\ntreb`toare.

– Vin [i eu cu tine, Toni, nu pot l`s` totul pe umerii t`i.
– Nu! Arunc` o privire fe]ei curioase a infirmierei [efe

[i scutur` din cap. Nu e nevoie, Jake, sincer, totul va fi
bine.

Ochii lui o privir`, \ntuneca]i, serio[i, iar ea \i zâmbi cât
de \ncrez`tor putu.
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– E[ti sigur`?
– Sunt sigur`! Dac` e Audrey, [i dac` [i-a revenit, s-ar

putea s` fie bucuroas` s` m` vad`.
{tiau amândoi c` Audrey, dac` [i-ar fi revenit, ar fi

preferat s`-l g`seasc` pe Jake lâng` ea, dar nici unul nu
spuse acest lucru, a[a c` infirmiera [ef` puse situa]ia sub
controlul ei competent.

– Oh, sunt sigur` c` domni[oara Ashley este capabil`
s`-[i recunoasc` prietena, domnule Tregarron! Sor`, con-
duce]i-o pe domni[oara Ashley, v` rog.

Un zâmbet rece, plicticos o \ndemna pe Toni s`
p`r`seasc` micul birou, [i nici m`car nu se uit` \n urm`
s` vad` cum va reac]iona Jake fa]` de aceast` atitudine
dictatorial`, de[i sim]i cum ochii lui o urm`reau \n timp
ce mergea \n urma asistentei de-a lungul coridorului,
pân` \ntr-o camer` mic`.

Pacienta era con[tient` [i era Audrey, de[i la
\nceput Toni abia o recunoscu. Fa]a ei palid` era
\ntoars` u[or spre u[` când Toni a intrat \mpreun` cu
asistenta \n camer`, iar jaluzelele l`sate ascunser`
dezam`girea din ochii sp`l`ci]I ai pacientei. |n timp ce
asistenta se d`du la o parte zâmbind \ncurajator, Toni
\naint` spre pat.

– Audrey? Trecur` câteva clipe pân` când fa]a palid`,
julit`, se \ntoarse spre ea, iar ochii lipsi]i de expresie o
f`cur` pe Toni s` se cutremure. Audrey, cum te sim]i?

{i buzele \i erau julite, iar ea p`rea [i mai palid`
datorit` pernei albe de sub cap, p`rul fiindu-i umed [i
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lipit din cauza apei s`rate. P`rea chiar mai pu]in
atr`g`toare decât de obicei, [i Toni era [ocat` de aceast`
priveli[te… [ocat` [i plin` de mil`.

– Jake? Jake este aici?
Era greu s` nu fii impresionat de urma de speran]` din

vocea r`gu[it`, [i Toni detest` faptul c` trebui s` scuture
din cap [I s`-i spun`: 

– M-a condus pân` la spital, dar era cu infirmiera [ef`.
El e… e distrus de aceast` situa]ie, Audrey, dar…

– N-a vrut nici m`car s` intre s` m` vad`!
– N-a putut, nu \n]elegi?
O privi fix [i Toni mul]umi Cerului c` m`car p`rea

lucid`, de[i era clar c` fusese destul de afectat` de
co[marul prin care trecuse [i era norocoas` c` sc`pase cu
via]`. 

– Nu vrea s` m` vad`, nu-i a[a? Eu… \l fac s` se simt`
prost.

Acesta era adev`rul, [i Toni se sim]i u[urat` pentru c`
Audrey recunoscuse \n sfâr[it, dar totu[i acest lucru nu-i
u[ura sarcina.

– Nu tu personal \l faci s` se simt` prost, ci… Ea c`ut`
cu disperare cuvintele potrivite. {tii cât de cunoscut este
Jake, [i reputa]ia pe care o are \n ceea ce prive[te… ea se
opri dar era con[tient` c` Audrey [tia la ce se referea. |]i
dai seama ce vor scrie ziarele despre acest accident?

– Presa? Dar de ce ar fi interesa]i de cineva atât de…
de neimportant ca mine? Eu nu reprezint un subiect
interesant!
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Audrey n-o mai privea [i Toni \[i d`du seama c` ea
chiar credea c` motivele actului ei trecuser` neobservate.
|ncet, atinse unul dintre bra]ele inerte.

– Ceea ce o s`-i intereseze este motivul pentru care ai
f`cut ceea ce ai f`cut, Audrey, nu-]i dai seama? Tot ce se
\ntâmpl` \n jurul lui Jake este subiect de [tiri.

– Oh, Doamne!
Audrey \[i \ntoarse capul iar vocea ei sugera o puter-

nic` disperare. Tân`ra asistent` r`m`sese \n camer`, iar
Toni o privi.

– Eu… a[ vrea s` vorbesc pu]in cu prietena mea…
\ntre patru ochi.

Asistenta se retrase, desigur pentru a-i raporta infir-
mierei [efe, [i Toni se a[ez` cu grij` pe marginea patului.
Era mai greu decât \[i imaginase, s` \ncerce s` vorbeasc`
cu Audrey calm, când sim]ea c`-i dau lacrimile.

Cauza lui Audrey era pierdut`, a[a fusese de la \nceput,
dar credea c` \n ultimele cinci minute Audrey \ncepuse s`
realizeze acest fapt. Toni avea acum o alt` problem`, cum
s`-[i consoleze colega f`r` s`-i dea speran]e.

Lu` cu blânde]e mâinile reci [i inerte ale lui
Audrey \ntre ale ei, \ncurajat` de faptul c` aceasta nu [i le
retrase.

– Audrey… Audrey, ascult`-m`.

Ploaia se oprise, iar soarele se \ntrez`rea printre norii
ce se \mpr`[tiau, dar sufletul lui Toni era prea greu pen-
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tru a aprecia optimismul sugerat de vreme. Plecase din
camera lui Audrey, [tiind c`-i spulberase orice speran]`
pe care o mai avea \n leg`tur` cu Jake, [i se sim]ea dis-
trus` din punct de vedere emo]ional.

Audrey o ascultase, cu o privire goal` \n ochi, [i totu[i,
Toni era sigur` c` \n]elesese tot ce i se spusese [i, ceea ce
era cel mai important, acceptase ceea ce auzise.
Acceptarea t`cut` a faptelor era mai impresionant` decât
o izbucnire isteric` [i Toni o admir` pentru acest lucru.

Nu-i lipsea curajul, chiar dac` uneori se purta de-a
dreptul stupid, iar când ie[ise \n larg cu acea b`rcu]`
instabil` nu vrusese s`-[i pun` cap`t zilelor ci pur [i sim-
plu vrusese ca m`car o dat`, Jake  s`-[i fac` griji pentru ea.
|n sfâr[it recunoscuse c` ceea ce sim]ea pentru Jake nu
avea nici un sens, dar fusese o trezire dureroas`, [i Toni
[tia c` nu va uita niciodat` privirea din acei ochi palizi.

Toni nu-i spusese lui Jake ce discutase cu Audrey, iar
el n-o \ntreb`, de[i ea [tia c`-l interesa. O \ntrebase cum
se sim]ea Audrey dar când v`zu expresia de pe fa]a lui
Toni, s-a mul]umit doar cu informa]ia c` aceasta era
con[tient`.

Toni privea pe fereastra ma[inii la marea plin` de
valuri [i la b`rcile cu pânze albe, \mpinse \nspre mal de
vântul n`valnic [i sim]ea un nod \n gât. Lacrimile pe care
le re]inuse atâta timp \ncepur` s` curg` [i nu-i p`sa dac`
Jake le vedea sau nu.

Nu observ` când el o privi [i nici c` el se \ncrunt`,
sprâncenele lui negre \ntâlnindu-se, atunci când v`zu
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cum lacrimile mari i se scurgeau pe obraji. Ea nici m`car
nu se \ntoarse s`-l \ntrebe de ce oprise pe iarba de pe
marginea drumului, iar bocetul vântului era \ntr-un fel
expresia propriei suferin]e.

– Toni!
Vocea lui era doar o [oapt`, dar ea se \ntoarse

instinctiv spre el [i-[i lipi fa]a de pieptul lui, bra]ele lui
cuprinzând-o [i tr`gând-o mai aproape, pân` când fa]a
lui se cuib`ri \n p`rul ei moale. Puterea lui o ajut` s`
diminueze suferin]a datorat` faptului c`-[i re]inuse
lacrimile atât de mult timp [i Toni plânse ca un copil
\n timp ce el o ]inea \n bra]e, mâinile lui mari
mângâindu-i cu blânde]e p`rul [i umerii scutura]i de
suspine.

– Of, Toni, nu mi-am dat seama c` e[ti atât de
sup`rat`! De ce nu mi-ai spus, prostu]o? {tii c` nu te-a[ fi
l`sat s` intri singur` \n camera lui Audrey dac` a[ fi [tiut
c` te va afecta atât de tare, orice ar fi spus dictatoarea
aceea de infirmier` [ef`! Ce naiba s-a \ntâmplat? Audrey se
sim]ea foarte r`u… a f`cut o scen`?

– A, nu, n-a f`cut deloc a[a! A fost lini[tit`, foarte
lini[tit`, [i ea… nici m`car n-a plâns!

– {i tu plângi de ]i se rupe sufletul! El \i s`rut` scurt
sprânceana. Of, e[ti un copil ciudat, Toni! Spune-mi ce s-a
\ntâmplat, apoi poate te vei sim]i mai bine.

– Eu… i-am vorbit despre… i-am explicat c` dac` afl`
presa… dac` \[i dau seama de ce a f`cut ceea… ce a
f`cut… Avea un nod \n gât [i tremura, apoi \[i \ncle[t`
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pumnii. P`rea atât de… atât de descurajat` când [i-a dat
seama, [i eu doream… Of, Jake, am r`nit-o, [tiu c` am
r`nit-o!

Vocea lui era lini[tit` [i moale, fiecare cuvânt
mi[cându-i p`rul datorit` respira]iei lui calde.

– De ce nu m-ai l`sat s` vin cu tine, micu]o? Nu vreau
s` te v`d atât de sup`rat`, [i trebuie s` [tii c` n-a[ fi l`sat
\ntreaga poveste pe umerii t`i dac` a[ fi [tiut cât de mult
te vei implica.

– Eu… nu mi-am dat seama pân` când… nu s-a
\ntâmplat.

|ncet, Jake o \ndep`rt` de el, ridicându-i fa]a cu o
mân`, privindu-i obrajii br`zda]i de lacrimi [i genele
lungi, ude, care-i ascundeau ochii. Ea evit` s`-l priveasc`
pentru câteva momente, apoi \[i ridic` \ncet ochii, de[i
doar pentru a-i privi gura.

– Eu… cred c` a acceptat faptele pân` la urm`, dar…
P`rea atât de singur`, Jake, \ngrozitor de singur`!

– {tiu, [tiu! El \i \ndep`rt` [uvi]ele de p`r de pe frunte
cu un deget mângâietor care o f`cu s` se \nfioare. Dar n-ai
ce s`-]i repro[ezi, Toni.

Dorea s` cread` acest lucru cu aceea[i t`rie cu care cre-
dea el, dar nu spuse nimic, continuând s` priveasc` baza
gâtului lui bronzat [i c`ma[a lui albastr`. Un bra] recon-
fortant \i \nconjura \nc` umerii [i ea se sprijini de el
aproape f`r` s`-[i dea seama.

– Nici tu nu trebuie s` te \nvinov`]e[ti, \i spuse ea iar
el \i zâmbi scurt.
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– }i-am spus c` eu am con[tiin]a \mp`cat`, Toni, \]i
aduci aminte?

– Da… da, [tiu c` mi-ai spus. Ea d`du \ncet din cap.
A[a cum spune Peter, nu po]i face mare lucru când ai
de-a face cu oameni ca Audrey.

El zâmbi, iar mâna de sub b`rbia ei se mi[c` mângâin-
du-i pielea moale.

– Peter n-a fost prea \ncântat pentru c` te-am luat cu
mine. Ce va spune când vom ajunge acas` [i-]i va vedea
fa]a br`zdat` de lacrimi? El \i d`du o batist` mare alb`. Ia
asta [i \ncearc` s`-]i [tergi lacrimile.

Ea se \ntoarse cu spatele la el, stând ]eap`n` \n scaun [i
[tergându-[i ochii cu batista \mprumutat`. Ar fi vrut ca Jake
s` nu fi f`cut acel comentariu despre Peter. P`rea c`-i
amintea faptul c` Peter avea dreptul de a obiecta \n ceea
ce-o prive[te [i ei nu-i pl`cea asta.

– Peter nu se amestec` \n treburile mele, Jake. Nu va
spune nimic despre faptul c` am venit cu tine.

El se \ntinse [i o \ntoarse cu fa]a spre elm mâna lui
puternic` ]inând-o ferm de b`rbie.

– E[ti \nc` atât de oarb` \n ceea ce-l prive[te, Toni?
– Nu, nu sunt. Ea \l privi \n ochi \n sfâr[it \ncercând

s`-i sus]in` privirea. Eu.. eu [tiu ce simte Peter, Jake, mi-a
spus.

– Dar nu vrei s` [tii, nu-i a[a?
Pentru scurt timp vechiul sentiment de indignare ie[i

din nou la suprafa]`, dar ea \l \ndep`rt` repede,
men]inându-[i calmul.
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– Dac` Peter accept` faptul c` eu \mi cunosc senti-
mentele mai bine decât oricine altcineva, atunci po]i s-o
faci [i tu, Jake!

– |n]eleg!
– Trebuie s` \n]elegi c` nu pot… s` m` prefac c` simt

ceva ce nu simt, Jake, la fel cum tu nu po]i s` te prefaci \n
ceea ce-o prive[te pe… Ea \[i \nghi]i ultimul cuvânt [i
privi scurt fa]a aspr` care era aplecat` spre ea.

Un deget lung \i [terse cu blânde]e genele, iar gura lui
zâmbi sarcastic.

– La fel cum eu nu pot s` m` prefac \n ceea ce-o
prive[te pe Audrey! Punct ochit, punct lovit, micu]o, dar
cred c-ar fi mai bine s` ne \ntoarcem acas` \nainte de a ne
implica [i mai mult!

– Jake…
El proni motorul [i-i arunc` o privire scurt`, sardonic`

\n timp ce d`dea \n mar[alier.
– {[t! Am discutat destul despre acest subiect pe ziua

de azi!
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Capitolul 7

De fiecare dat` când se afla lâng` Gavin Brant, lui Toni
\i era dificil s` nu caute asem`n`ri \ntre el [i Jake. 

Ar fi fost fericit` dac` n-ar fi b`nuit nimic, crezând c`
Gavin Brant este doar un coleg care \ntâmpl`tor era un
membru al familiei Tregarron. Gândul c` ar putea fi fiul
lui Jake era de-a dreptul sup`r`tor. Ea \[i \nchipuia c`
Fran Casey se afla \n aceea[i situa]ie nepl`cut`, deoarece
nu putea afla adev`rul f`r` a fi dispre]uit`, [i probabil c`
nici una dintre ele nu-l va afla vreodat`.

O tr`s`tur` pe care Gavin o avea \n comun cu profe-
sorul lor erau ochii \ndr`zne]i, care o priviser` de multe
ori când [tia c` Peter nu este prin apropiere. |n aceast`
diminea]` [tia, la fel de bine ca to]i ceilal]i, c` Peter se
dusese la Methrian pentru a-i lua de la gar` pe elevii cei
noi, [i o convinsese pe Toni s` r`mân` s` vorbeasc` cu el
dup` micul dejun.



Ochii lui \ntuneco[i aveau o privire atât de \ndr`znea]`
\ncât n-ai fi crezut c` are doar optsprezece ani, iar
farmecul lui \i amintea atât de mult de Jake \ncât privi
portretul lui Sir Giles Tregarron [i se gândi din nou la
fratele lui, Tobyn, [i la semnul cu ajutorul c`ruia atât
Gavin cât [i Jake erau recunoscu]i ca fiind urma[ii lui.

Toni recunoscu faptul c`-l considera atr`g`tor, de[i
era cu trei ani mai mic decât ea, dar nu ie[ise niciodat`
cu el. Ea se gândi c` el n-o invitase niciodat` datorit`
sentimentelor pe care Peter le avea fa]` de ea. Gavin era
perspicace [i observase sigur felul cum Peter se purta cu
ea.

Totu[I, \n aceast` diminea]`, nu p`rea s`-i pese de
acest lucru, [i o invit` s` fac` o plimbare cu barca lui Jake.
Toni se uit` uimit` la el.

– Cu… barca lui Jake?
– Exact, vii?
– Dar… el [tie?
– Bine\n]eles c` [tie, [i s` [tii c` sunt obi[nuit s`

manevrez o barc` cu motor!
Dup` câte [tia ea, Jake nu l`sase niciodat` pe nimeni

s`-i conduc` [alupa puternic`, de[i era posibil ca \n cazul
lui Gavin s` fac` o excep]ie. Ochii lui \ntuneca]i luau \n
zeflemea re]inerea ei.

– Ei, hai, Toni… ce te tot fr`mân]i?
– M` fr`mânt pentru c` mi-e greu s` cred faptul c` Jake

te las` s`-i folose[ti barca! Este atât de… ata[at de ea \ncât
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nu pot s`-mi \nchipui c` i-ar permite cuiva s-o conduc`
f`r` s` fie [i el \n barc`.

– }i-am spus, sunt obi[nuit s` conduc b`rci cu
motor… Jake [tie c` nu sunt idiot! Rânjetul lui avea
impertinen]a unui [colar, iar ochii lui aveau o sclipire
r`ut`cioas` \n timp ce-o priveau. Te deranjeaz` faptul c`
ie[im cu barca lui Jake, sau te \ngrijoreaz` ce va spune
Peter dac` afl` c` ai ie[it cu mine?

{tia c` Peter nu va fi \ncântat de idee, dar dac` ea ar fi
vrut s` ias` cu Gavin, Peter n-ar fi fost un impediment.

– De ce s` aib` Peter ceva de obiectat dac` m-a[ plim-
ba cu tine…

Ochii \ntuneca]i [i zeflemitori o priveau.
– Vorbe[ti serios? Tu [i cu el sunte]i… nu-i a[a? El \[i

folosi mâinile pentru a schi]a un gest ciudat, [i Toni se
\nro[I, negând repede spusele lui.

– Suntem prieteni, \l inform` ea scurt, nimic mai mult!
– A-ha! El râdea, ar`tându-i clar c` n-o credea. E cam

r`suflat` explica]ia, Toni – suntem doar buni prieteni – [i
te a[tep]i ca eu s` cred asta?

– Sincer, nu m` intereseaz` dac` m` crezi sau nu! Dar
a[ prefera s` nu ies \n larg cu barca lui Jake pân` când nu
sunt sigur` c` el e de acord.

– La[o!
Ea privi cu speran]` \nspre u[`, dorindu-[i ca Plaxy

Trent s` intre [i s`-i \ntrerup`. Sigur era timpul s` strâng`
vasele de pe mas` [i dac` Plaxy intra atunci, ea putea s`
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scape din aceast` situa]ie. Totu[i menajera p`rea s` nu se
gr`beasc` de aceast` dat` iar Gavin continua s` se uite la
ea cu acea privire sarcastic` \n ochi.

– Nu vreau s` risc, \i spuse ea. Am sim]it pe pielea mea
cât de sever este Jake!

Gavin st`tea coco]at pe marginea mesei, cu un c`lcâi
sprijinit de unul din scaune, [i o privea speculativ, cu o
sclipire de curiozitate \n ochi.

– Da? Ce ]i-a f`cut?
Toni \[i aduse aminte de apari]ia nea[teptat` a lui Jake

\n pe[tera subacvatic` pe care o descoperise, [i cât de \nalt
[i de amenin]`tor p`ruse el stând acolo pe marginea de
piatr` a piscinei naturale. Era complet \mbr`cat, hainele lui
fiind ude leoarc`, [i ochii i se \ntunecaser` de mânie pen-
tru c` ea \i spusese foarte clar c` nu avea nevoie de ajutor.

Atunci el o amenin]ase c` o va pune pe genunchii lui
[i o va bate la fund, \[i aduse aminte ea, [i \nc` mai cre-
dea c` era \n stare s` fac` a[a ceva. 

– El… de fapt n-a f`cut nimic, spuse ea.
– Aunci nu \n]eleg de ce te deranjeaz` s` faci o plim-

bare cu mine cu barca lui.
Toni \[i privi mâinile care erau mai strânse decât \[i

d`duse seama [i ea [tia c` el \nc` o prive[te cu curiozitate.
Probabil c` se \ntreba de ce ezita s` accepte o invita]ie pe
care majoritatea fetelor ar fi acceptat-o cu bucurie.

– Pur [i simplu nu vreau s`… s` fac ceva care s`-l
enerveze, Gavin.
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– |n]eleg! Ea \l privi repede, intrigat` de tonul lui. {tii
ce, nu cred c` te deranjeaz` ce va spune Peter despre
aceast` plimbare, sau faptul c` am lua barca lui Jake f`r`
permisiunea lui. Pur [i simplu nu vrei ca Jake s` afle c` am
ie[it \mpreun`, nu-i a[a, Toni?

– Gavin, ]i-am spus…
– A, [tiu ce mi-ai spus, dar pân` la urm` totul se

reduce la ce va spune Jake dac` am ie[i \mpreun`! El
râdea scuturând din cap, iar \n timp ce-o privea ochii
lui c`p`tar` o sclipire mai degrab` [ireat` decât
r`ut`cioas`, care exprima faptul c` [tia tot. Pentru o
vreme chiar am crezut c` e[ti printre pu]inele care n-au
fost cucerite de imaginea sexy a lui Jake! Cândva chiar
am crezut c` ]i-e antipatic, [i \n tot acest timp tu… ca
s` vezi!

– Gavin, vrei s` \ncetezi? Detesta s` fie tachinat` pe
acest subiect [i scutur` ferm din cap. {tiu totul despre…
ei bine, [tiu c` Jake are un efect devastator asupra unor
femei, dar eu nu m` \ncadrez \n acea categorie!

Gavin \i privi obrajii \mbujora]i [i d`du din cap, nefiind
convins de argumentele ei.

– Eu cred c` da, Toni, e[ti sub influen]a lui, la fel cum
era [i biata Audrey… ei bine, poate nu chiar la fel de mult
ca Audrey, dar oricum…

– Sunt perfect normal`… nu sunt sub… sub influen]a
a nimic [i a nim`nui! Acum, termin`, Gavin! Nu este deloc
nostim!
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Cotul lui se sprijinea pe genunchiul ridicat [i era
uimitor cât de atot[tiutor [i de matur p`rea. Când \[i
aduse aminte cât de tân`r era Toni se gândi c` Jake ar fi
fost doar cu un an mai tân`r când se n`scuse Gavin ea
\nl`tur` cu rapiditate aceste gânduri sup`r`toare.

Gavin zâmbea, un zâmbet tulbur`tor care sugera c` el
[tie ceva ce ea nu [tia.

– E clar c` Peter e \ndr`gostit pân` peste cap de tine, \i
spuse el cu siguran]` \n glas, dar \n ceea ce te prive[te nu
prea [tiu ce s` mai cred. Mi-am adus aminte de ceva ce am
crezut c` am auzit ieri, despre actul eroic al lui Jake atunci
când ai r`m`s blocat` \n pe[ter`, \]i aduci aminte, nu?

Toni \[i imagina foarte bine ce auzise, dar nu avea chef
s` fie tachinat` [i se \ntoarse cu spatele la el, ar`tând cât
\i displ`cea \ntreaga situa]ie.

– Orice ar fi, Gavin, nu m` intereseaz`!
– Vorbeam cu un fl`c`u din sat, ieri. Tat`l lui este unul

dintre cei doi paznici de coast` care veniser` s` te salveze.
Se pare c` Audrey a omis un detaliu important când ne-a
spus c` Jake te-a salvat din pe[tera subacvatic`, nu-i a[a,
Toni? Se comport` deseori a[a cu tine?

Gavin avusese noroc c` discutase despre acest subiect
exact cu cineva care era capabil s`-i transmit` o asemenea
informa]ie, dar el avea de gând s` profite de ea. O glum`
\ntre doi tineri despre cât de fermec`tor era profesorul lui
Gavin, informatorul ne[tiind c` Gavin era rud` cu b`rba-
tul despre care discutau, probabil cu invidie.
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– Dac` te referi la faptul c` Jake… m-a s`rutat, atunci
e logic c` Audrey nu v-a spus a[a ceva, nu? Tonul ei calm
o surprinse [i pe ea, pentru c` nu voia ca acel moment
special s` devin` subiect de glum`. Presupun c` nu i s-a
p`rut un moment relevant al \ntâmpl`rii.

– Ei, hai, Toni! Ochii lui o tachinau. {tii bine c` fap-
tul c` Jake te-a s`rutat a reprezentat pentru Audrey cea
mai relevant` parte a \ntregii pove[ti! Dup` cât suspina
ea dup` Jake, biata de ea, probabil c` era verde de invi-
die!

Toni \[i aminti de ultima oar` când o v`zuse pe
Audrey, la spital, de fa]a ei tras` [i palid`, de ochii plini
de disperare [i se revolt` \mpotriva comentariilor lui
Gavin.

– Tu, la fel ca [i ceilal]i, n-ai nici cea mai vag` idee prin
ce agonie a trecut biata Audrey, \i spuse ea cu voce
tremur`toare. Nu e pl`cut pentru o femeie ca Audrey s`
se \ndr`gosteasc` de un b`rbat ca Jake, s` [tii. A suferit, a
suferit mult, [i mie nu mi se pare deloc nostim!

Gavin se ridic`, stând lâng` ea silueta lui \nalt`
dominând-o, iar \n ochi avea o privire plin` de remu[c`ri. 

– |ntotdeauna i-ai luat ap`rarea, spuse el. Credeam…
to]i credeam c` faci acest lucru pentru c` era]i singurele
eleve [i te sim]eai obligat` s`-i iei ap`rarea.

– |ntr-un fel, acesta este adev`rul. Se \ntreba dac`
putea s`-l fac` s` \n]eleag` ce sim]ea pentru Audrey. Mil`,
desigur, [i pân` la un anumit punct chiar \n]elegere. {tii
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c` tu… de fapt to]i o considera]i o surs` de amuzament.
Nu dau vina pe tine, Gavin, [tiu c` nu era o persoan` cu
care te puteai \n]elege u[or, eu am \ncercat, dar era foarte
nefericit`, [i pur [i simplu…  Nu [tiu… pur [i simplu o
comp`timesc. Uneori m` enerva [i deveneam
ner`bd`toare cu ea, dar era mereu atât de… vulnerabil`
când era vorba de Jake.

El era \nc` pe jum`tate serios când zâmbi, dar ea
sim]ea c` reu[ise s`-l fac` s` \n]eleag` prin ce trecuse
Audrey.

– Sun` foarte profund, \i spuse el, [i presupun c` [tii
ce spui.

– O cuno[team mai bine decât oricine altcineva de aici.
Poate pentru c`, a[a cum ai spus tu, sunt singura femeie
de aici, \n afar` de Audrey.

– {i o pl`ceai? Lui parc` nu-i venea s` cread` [i Toni
ezit`, ne[tiind dac` s` mint` sau nu.

– Nu chiar… nu pot spune c` o pl`ceam, dar nici c`-mi
displ`cea. {i \n mod sigur nu mi se p`rea amuzant`.

– Te-ai dus cu Jake la spital pentru c`-]i p`rea r`u de
ea?

Pentru prima oar` Toni se \ntreba dac` el, sau ceilal]i,
[tiau de ce Audrey f`cuse ceea ce f`cuse, [i se gândi pu]in
\nainte de a-i r`spunde.

– M-am dus pentru c` lui Jake \i era mai u[or dac`
eram [i eu acolo. {tii ce sim]ea Audrey pentru el, [tia [i
Jake, de aceea m-a rugat s` merg cu el.
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– A, te-a rugat s` mergi cu el?
– Nu era absolut` nevoie s` m` roage. V`zusem \n ce

situa]ie dificil` se afla. {tia ce sim]ea Audrey, dar el nu
putea s` fac` nimic \n leg`tur` cu asta, [i [tii cum vorbe[te
lumea. Era mai bine s` vorbesc eu cu ea.

Se gândi la toate d`]ile \n care \l acuzase c` este lipsit
de inim`, iar faptul c` acum \l ap`ra o surprinse [i pe ea
\ns`[i aproape la fel de mult cât pe Gavin. El o privi fix un
moment, a[a cum f`cea Jake uneori.

– Chiar ]ii la el, nu-i a[a, Toni? {i vocea lui \i amintea
de cea a lui Jake .

Nu [tia cât de apropia]i erau Gavin [i Jake [i nu putea
suporta gândul c` Jake ar putea b`nui ce gândea Gavin,
a[a c` scutur` din cap, de[i \n adâncul sufletului se \ntre-
ba dac` cumva nu min]ea negând.

– Pentru numele lui Dumnezeu, Gavin! Nu sunt una
dintre… cuceririle lui Jake!

Expresia de pe fa]a lui ar̀ ta clar c̀  \nc̀  se mai \ndoia de spusele ei.
– Dac` spui tu, Toni.
– Acesta este adev`rul! Obrajii ei se \nro[ir`, lucru care

\l f`cu s` se \ndoiasc` [i mai mult de spusele ei, dar ea
scutur` din cap cu hot`râre.

– Am mai mult` minte decât crezi, sper! Atât doamna
Fran Casey cât [i Audrey mi-au demonstrat c` a fi
\ndr`gostit` de Jake Tregarron nu este o experien]` prea
fericit`. Eu n-am nici cea mai vag` inten]ie de a deveni la
fel de nefericit` ca ele!
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Gavin o mai privi un moment, apoi râse cuprinzându-i
prietene[te umerii cu bra]ul [i p`r`sir` \mpreun`
sufrageria.

– Ei bine, mul]umesc Cerului pentru asta. Nu mi-ar
pl`cea s` te v`d [i pe tine visând la Jake ca biata Audrey!

Cursantul cel nou se dovedi a fi tot b`rbat, iar acest
lucru n-o mai surprinse pe Toni pentru c` renun]ase s`
a[tepte s` mai vin` [i vreo elev`.

Peter era la fel de atent cu ea ca de obicei, [i era clar
deja c` nu numai Gavin observase interesul pe care i-l
ar`ta Peter. Ie[iser` \mpreun` uneori, de[i nu atât de des
\ncât s` par` inseparabili, [i ea prefera s` nu dea impresia
c` \ntre ei era ceva stabil.

Nu spusese nimic atunci când Toni se dusese s` \noate
cu Gavin \ntr-o sear`, dar era clar c` nu era \ncântat de
idee, [i cumva o f`cuse ca alt` dat` s` nu se mai duc`. 

Nu voia s` creeze ne\n]elegeri \ntre Gavin [i Peter,
pentru c` dac` f`cea acest lucru Jake \[i va pune \n apli-
care amenin]area de a nu mai accepta eleve la cursurile
viitoare. Totu[i \i fu greu s` refuze când Gavin \i propuse
s` se duc` la prânz \n Truro.

– O s` avem timp? \ntreb` ea.
– Desigur! Orele de dup`-amiaz` \ncep abia pe la dou`

[i jum`tate. O s` ne \ntoarcem pân` atunci.
– Mi-ar pl`cea s` merg.
Zâmbetul prietenos a lui Gavin o \ncuraj`.
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– {tiu, de aceea ]i-am propus s` mergem, iar acum nu
prea po]i s` m` refuzi, nu-i a[a? Plec`m imediat ce termin`m
lec]ia de diminea]`, mergem cu ma[ina pân` acolo, bem ceva
[i mânc`m un sandvi[ \ntr-o cârcium`, ne plimb`m pu]in [i
ne \ntoarcem la timp pentru lec]ia de dup`-amiaz`, O.K.?

– O.K.!
Toni se gândea c` ar fi trebuit s` cugete mai mult

asupra acestei propuneri, dar ner`bdarea lui Gavin o
f`cuse s` se lase dus` de val, [i nu g`si nici un motiv pen-
tru care nu s-ar fi \ntors la timp. Jake probabil c` n-ar fi
fost de acord cu aceast` escapad`, dar el oricum va afla
numai dup` ce se vor \ntoarce, iar ea a[tepta cu
ner`bdare s` vad` Truro.

|n ultima vreme era intrigat` uneori de felul  \n care
Jake se comporta fa]` de ea, pentru c` se str`duia s-o
trateze ca pe ceilal]i cursan]i, [i ei nu-i pl`cea. Acest
interes pur profesional pe care i-l ar`ta \i trezea vechiul
sentiment de indignare precum [i alte sentimente, pe
care nu le putea identifica.

De când plecase Audrey, Gavin se pare c`-i ocupase
locul acesteia, ]inându-i companie. Nu era sigur` dac`
f`cea acest lucru numai pentru c` erau singurii elevi care
urmau \ntregul curs, dar compania lui Gavin, spre deose-
bire de cea a lui Audrey, era mult mai vesel`. El o privi
repede când v`zu c` Jake vine spre ei.

– Suntem pe cale de a fi critica]i, o avertiz` el. Maestrul
se apropie!
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Toni nu ridic` privirea dar râse pu]in cam nesigur \n
timp ce \ncerca din nou s` fac` stâncile de granit din
tabloul ei s` semene cu originalul.

– Tu nu trebuie s`-]i faci griji, \i spuse ea, dar va avea
ceva de spus la adresa stâncilor `stora. Nu-mi ies deloc!

Gavin zâmbi \mp`ciuitor [i-i f`cu cu ochiul.
– N-ar trebui s` te afecteze, pentru c` este spre binele

t`u [i oricum n-a reu[it s` demoralizeze pe nimeni com-
plet pân` acum!

El nu-l pusese pe Jake pe un piedestal la fel ca ceilal]i,
dar chiar [i a[a Toni \[i d`du seama c` acea remarc`
ascundea o puternic` dorin]` de a-i ob]ine aprobarea [i se
\ntreb` din nou care era rela]ia dintre ei. Gavin era cel
mai bun din grup, [i devenea mai bun pe zi ce trece.
Probabil pentru c` era con[tient de talentul
nemaipomenit pe care Gavin \l poseda, de aceea criticile
lui Jake p`reau mai aspre.

De acesat` dat` \ns`, \l privi câteva momente, apoi
d`du afirmativ din cap f`r` s` comenteze, [i veni \n
spatele lui Toni. Sim]indu-l aproape de ea, \ntregul ei
corp r`spunse prezen]ei lui, [i fu surprins` de propria
vulnerabilitate. Inima \i b`tea puternic \n piept, iar gân-
durile \i fur` cuprinse de haosul de senza]ii pe care el i le
provoca. Cum i-a putut spune lui Gavin c` prezen]a lui n-o
afecta?

Stând \nc` \n spatele ei, el se aplec` pân` când corpul
lui intr` \n contact cu al ei, o atingere care-i d`du lui Toni
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furnic`turi \n timp ce \ncerca s`-[i men]in` calmul. |i tre-
buir` câteva momente ca s`-[i dea seama c` el \ntinsese
mâna cerându-i pensula pe care ea o folosea, [i reveni
repede cu picioarele pe p`mânt.

Ascult`toare \i d`du pensula, apoi \l privi cum adaug`
câteva umbre picturii ei, creând acea impresie pe care ea
\ncercase atât de mult s-o redea. Realiz` \n câteva secunde
ceea ce ea nu reu[ise \ntr-o jum`tate de or`. Dându-i pen-
sula \napoi o privi câteva clipe, stând \nc` aplecat dea-
supra ei, fa]a lui fiind doar la câ]iva centimetri de a ei,
ochii lui alba[tri sus]inându-i privirea. Apoi zâmbi
r`ut`cios.

– N-ar fi trebuit s` fac asta. Ar fi trebuit s` te las s-o faci
singur`.

– Am \ncercat.
– Am v`zut. Dup` câte se pare f`r` succes, nu?
Efectul pe care \l avea asupra ei era devastator, [i din

ce \n ce mai des \n ultima vreme se gândea c` min]ise
când spusese c` nu era una din cuceririle lui. Chiar dac`
voia sau nu s-o impresioneze, de fiecare dat` când Jake
era lâng` ea, Toni se sim]ea la fel de neajutorat` ca
Audrey, [i asta o \ngrijora.

{tia c` Gavin \i privea cu coada ochiului, a[a cum obi[nuia
Audrey, [i observa ro[ea]a din obrajii ei [i str`lucirea din
ochii ei verzi pe care \i ascunse repede cu genele dese. Chiar
[i vocea \i tremura ar`tând c` se afla \n defensiv` a[a cum era
de obicei când se afla \n preajma lui Jake.
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– N-ai o p`rere prea bun  ̀despre talentul meu, nu-i a[a, Jake?
El se \ndrept` \ncet, [i acea atingere tulbur`toare

lu` sfâr[it, l`sând locul unei r`celi care o f`cu s` se
\nfioare.

– Dac` aceasta era p`rerea mea, atunci, copil`, ai fi fost
de mult trimis` acas`! Un zâmbet crispat, r`ut`cios \i
st`ruia pe buze, iar vocea lui sugera atât surpriz` cât [i
mânie. {tii bine c` nu-mi pierd vremea cu oameni care nu
au talent!

Mâinile lui Toni erau \ncle[tate strâns \n poal` [i deo-
dat` se sim]i foarte ne\nsemnat`, ne\nsemnat` [i gata s`
plâng`, de[i el \i spusese cuvinte mult mai aspre cu alte
ocazii, despre tablourile ei [i nu reu[ise decât s-o
enerveze. |i trebuir` câteva clipe pân` când se sim]i \n
stare s`-[i ridice fa]a [i s`-l priveasc`, iar el \i sus]inu
privirea pân` când ea se uit` \n alt` parte.

– Da… bine\n]eles c` [tiu asta, Jake. |mi pare r`u.
El r`mase t`cut, apoi \i strecur`  o palm` cald` sub

b`rbie [i-i ridic` din nou fa]a, degetele lui lungi ]inând-o
ferm \n timp ce-o privea.

– Ce te-a f`cut s` izbucne[ti a[a, Toni? Faptul c` ]i-am
criticat munca, sau te deranjeaz` altceva?

Nu-i era u[or s` g`seasc` un r`spuns, \n timp ce el o
studia [i ea \ncerca s`-I dea la o parte mâna de sub b`rbia
ei, con[tient` c` Gavin \i privea curios.

– Nu m` deranjeaz` nimic, neg` ea r`gu[it. Ce te face
s` crezi asta?
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– |ntrebare pentru \ntrebare! Ei \i displ`cea tonul lui
blând, aproape patern, [i deschise gura pentru a obiec-
ta. Acum ai de gând s` critici maniera \n care \]i vorbesc,
nu-i a[a?

Obrajii ei erau \mbujora]i [i Toni \ncerc` s`-[i p`streze
vocea destul de joas` pentru a nu fi auzit` de ceilal]i, pen-
tru c` [tia c` ace[tia ar fi fost interesa]i dac` ar fi ap`rut
ne\n]elegeri \ntre ea [i Jake.

– Nu-mi place s` mi se vorbeasc` de parc` a[ fi la
[coal`!

|i \ndep`rt` mâna de sub b`rbie [i apoi \[i frec` pielea
\nc`lzit` de atingerea lui.

– }i-am zis c` nu m` deranjeaz`, Jake, [i dup` cum am
spus deja, \mi pare r`u pentru c` am fost \n… \n defen-
siv`. Ce altceva pot s` spun?

El o studie t`cut o clip`, apoi se \ntinse [i-i mângâie
obrazul cu un deget, coborându-l spre gât pân` la decol-
teul rochiei, unde se opri un moment apoi se retrase.

– Ar fi mai bine s` nu spui nimic, micu]o, dac` ai de
gând s` te cer]i cu mine, hm?

– Dar eu nu vreau, eu…
– Nu creezi atâtea probleme când te tratez ca pe o

elev`. Zâmbetul lui \i acceler` pulsul. El \[i privi ceasul. E
aproape unu, cred c` ar fi mai bine s` mergem s`
mânc`m.

Ea privi \nspre Gavin, \ntrebându-se dac` Jake trebuia
s` [tie despre excursia pe care pl`nuiau s-o fac` la Truro,
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dar când \ntâlni privirea lui Gavin, acesta scutur` din cap
[i \ncepu s`-[i cure]e pensulele. Evident c` prefera s`
p`streze secret` aceast` escapad`, cel pu]in fa]` de Jake,
[i ea era pu]in \ngrijorat`, dar totu[i nu voia s` piard`
plimbarea.

Truro era un ora[ tipic regiunii Cornwall, gândi Toni,
[i Gavin p`ru de acord cu ea. El spuse c` se afla acolo
doar pentru a-i ]ine companie [i pentru a o conduce ori-
unde dorea s` mearg`, [i dac` \ntr-adev`r f`cea parte din
acea ramur` a familiei Tregarron originar` din Cornwall,
nu p`rea prea mândru de aceste locuri.

Truro era un târg aglomerat [i prosper, \nconjurat de
copaci, iar turnurile \nalte [i ascu]ite ale catedralei
dominau cl`dirile al`turate. Toni era \ncântat` de acest
or`[el al c`rui port \nflorise \nc` din evul mediu, iar un
castel fortificat \nc` p`zea râul [i ceea ce mai r`m`sese din
p`durea secular`.

Vizitar` catedrala, petrecur` ceva timp prin magazine [i
mâncar` \ntr-o cârcium` mic` pe care o descoperir` chiar
lâng` una din str`zile principale, dar ceea ce o \ncânt` pe
Toni fu peisajul de provincie.

S`tucurile ce p`reau scoase de pe c`r]ile po[tale, parc`
apar]inând altor timpuri, erau irezistibile, [i mult prea
pl`cute pentru a trece cu vitez` prin ele. C`su]ele sp`late
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de ploi, cu acoperi[uri de trestie [i pere]i de piatr` erau
\nfrumuse]ate de copaci [i tufi[uri [i de gr`dini pline de
culoare, iar drumurile \nguste erau str`juite de [iruri de
flori \nalte, roz [i mov.

– Oh, e superb! Toni se l`s` pe spate \n scaun \n timp
ce \naintau de-a lungul drumului. |mi pare atât de bine c`
am venit, Gavin, ]ie nu?

– |ntotdeauna \mi place s` m` plimb! El \i zâmbi
peste um`r. Te-a[ fi dus pân` la Land’s End sau Lizard,
dac` mi-ai fi cerut.

– Dac` am fi avut… Ea \[i privi ceasul [i fu adus` brusc
cu picioarele pe p`mânt. Oh, Gavin, uite cât e ceasul! Nu
mi-am dat seama c` a durat atât!

Nu p`rea s`-l deranjeze c` erau \n \ntârziere [i zâmbe-
tul lui o tachina.

– Ei bine, plecaser`m s` vizit`m Truro, \i aminti el, nu
jum`tate din ]inutul Cornwall!

– N-o s` ajungem \napoi la Frayley Cove pân` la dou`
[i jum`tate, nu-i a[a? Ea se uit` din nou ner`bd`toare la
ceas, gândindu-se ce va spune Jake, [i fu surprins` s`-[i
dea seama cât conta pentru ea.

– |n nici un caz! o asigur` Gavin cu veselie.
– Jake se va sup`ra dac` \ntârziem.
|nc` netulburat de aceast` posibilitate, Gavin \i arunc`

o privire care \i lua \n zeflemea nelini[tea.
– Nu fi atât de \ngrijorat`, Toni; dup` cum i-ai spus tu

azi de diminea]`, n-are nici un drept s` ne trateze ca pe
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ni[te [colari. Vreau s` spun c` nu poate s` ne ]in` dup` ore sau
s` ne dea drept pedeaps` mai mult de scris decât celorlal]i.

– Of, Gavin, descrierea mea \l face s` par` atât de rece?
– Cam a[a ceva! El râse, ca [i cum aprecia p`rerea ei.

N-am v`zut pe nimeni care s` i se opun` lui Jake a[a cum
o faci tu, [i trebuie s` recunosc c`-mi plac “b`t`liile” voas-
tre, de[i \n ultima vreme n-au mai fost la fel de dese. Jake
nu e genul de om moale, nu-i a[a? Nu e a[a cum m` a[tep-
tam eu s` fie.

Toni se uit` repede la el, surprins`. P`rea imposibil, [i
totu[i nu g`sea alt` explica]ie pentru remarca lui.

– Ce… ce vrei s` spui, Gavin… nu e a[a cum te a[tep-
tai? De când \l cuno[ti?

– Cam de vreo unsprezece s`pt`mâni, ca [i tine.
– Dar… Ea \l privi fix, nu numai curioas` ci [i confuz`. Peter

a spus… vreau s` spun c` a sugerat faptul c`-i e[ti… rud`.
Gavin râse [i ea nu putu protesta fa]` de sclipirea din

ochii lui care o tachina, pentru c` râsul lui \i aducea
mereu aminte de Jake.

– A, [tii c` sunt un Tregarron, nu-i a[a? |n ceea ce-i
prive[te pe ceilal]i se presupune c` sunt un simplu
cursant. Jake nu face favoruri nici chiar membrilor fami-
liei. El anticip` orice \ntrebare despre pozi]ia lui Peter
chiar \nainte ca ea s` spun` ceva [i d`du din cap. {tiu c`
Peter \l ajut` cu [coala, dar Peter este un artist talentat [i
este cel mai potrivit pentru aceast` slujb`, altfel Jake nu
l-ar fi l`sat s`-l ajute!
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– {i tu?
– Eu sunt pur [i simplu un elev, f`r` privilegii, doar un

mâzg`lici ca [i voi!
– Nu prea cred, ripost` Toni. E[ti cel mai bun elev [i

n-ai nevoie de privilegii. Doar c` m` \ntrebam… Ea ezit`,
nepl`cându-i faptul c` trebuia s`-[i bage nasul \n treburile
altora, dar nu reu[i s` reziste tenta]iei. M` \ntrebam din
care ramur` a familiei faci parte.

Gavin o privi, ochii lui tachinând-o, apoi \i f`cu cu
ochiul.

– Oh, fac parte din trecutul ru[inos; o ramur` adia-
cent`, ai putea spune, nici dintr-una nici din cealalt`!

– |n]eleg!
Nu \n]elegea deloc, doar c` i se \nt`reau b`nuielile c`

ar putea fi fiul lui Jake. A[a c` privi din nou peisajul de[i
n-o mai interesa [i nici n-o mai \ncânta la fel de mult [i \[i
dorea s` se poat` deta[a atât de trecutul cât [i de viitorul
lui Jake. Dac` el \l cunoscuse pe Gavin pentru prima oar`
\n urm` cu unsprezece s`pt`mâni, când \ncepuse cursul,
atunci mama lui Gavin ar putea ap`rea din nou \n via]a lui
Jake [i ei \i displ`cea ideea mai mult decât era dispus` s`
recunoasc`.

Ajunser` la Pentycawl abia la trei [i jum`tate [i Plaxy
Trent \i \ntâmpin` cl`tinând din cap, fa]a ei amabil`
exprimând repro[ pentru c` rataser` prânzul.
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– Domnu’ Tregarron o s` vie imediat, le spuse ea.
}ine cursul pe peluz` ca s` fie sigur c` v` va auzi venind.

Toni se obi[nuise, dup` aproape trei luni de [edere la
Pentycawl s-o trateze cu familiaritate pe Plaxy Trent, a[a
c` se uit` rug`tor la femeia \n vârst`.

– E foarte nervos, doamn` Trent? Pot s` ies [i s`-mi
ocup locul ca [i cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat.

Gavin râdea de[i Plaxy nu era deloc amuzat`.
– Ce s-a \ntâmplat cu independen]a ta, Toni? I-ai spus

c` nu-]i place s` fii tratat` ca o [col`ri]`, a[a c` de ce nu
te duci pur [i simplu pe peluz` [i-]i ocupi locul, ca [i când
ai avea tot dreptul s` \ntârzii o or` dac` ai chef?

Toni d`du din cap, ochii ei exprimând \ngrijorare, [i ea
\[i dori ca el s` nu-i tot aminteasc` acea discu]ie pe care a
avut-o cu Jake de diminea]`. Era posibil ca Jake s` inter-
preteze \ntârzierea lor ca un act de sfidare din partea ei,
[i nu avea prea multe speran]e c` va reu[i s`-l conving` de
contrariu.

– M` simt \ngrozitor, Gavin… va crede c` am \ntârziat
special pentru a-l enerva.

– De ce ar crede a[a ceva? N-ai \ntârziat numai tu, [i eu
sunt \n aceea[i situa]ie [i nu-mi fac griji. A[a c` nu te \ngri-
jora nici tu [i hai s`-l \nfrunt`m pe maestru pân` când nu
vine s` ne caute.

– Domnu’ Tregarron vine acu’, \i inform` Plaxy, ar
fi mai bine s` plec, altfel va crede c` n-am nimic de
f`cut.
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Inima lui Toni o lu` la goan` \n timp ce a[tepta ca
Jake s` apar`, [i Gavin se aplec` s`-i murmure la ureche:

– O-ho! E gata s` ne ia \n coarne. Sper c` e[ti preg`tit`,
Toni!

Nu era preg`tit` deloc, de gândi ea. Voia mai degrab`
s` fug` [i s` se ascund` undeva decât s` dea ochii cu Jake,
dar acum nu mai avea ce face. El intr` pe u[`, cu pa[i
mari.

O privire aruncat` fe]ei lui \i fu de ajuns lui Toni; pul-
sul i se acceler` [i \[i ]inu ochii pleca]i a[teptând s` se
dezl`n]uie furtuna. Nu se \ndoia c` era nervos, mai ner-
vos decât \l v`zuse vreodat`, [i avea un aer violent care-i
trimise fiori de-a lungul spatelui.

– Ei bine? 
Gavin o privi, acceptând provocarea lui Jake cu o urm`

de nesiguran]`, dar cu \ndr`zneala-i caracteristic`.
– Am f`cut o plimbare care a durat ceva mai mult decât

ne-am a[teptat. Ne pare r`u c` am \ntârziat, Jake, dar Toni
a vrut s` vad` Truro, [i [tii cum e…

– Pot s` ghicesc cum a fost! Toni a decis c` vrea s` vad`
Truro, [i asta-i tot! Vocea lui avea un sunet ciudat
exprimând \ncordarea [i o violen]` abia ]inut` sub con-
trol, iar când o privi, Toni sim]i c` se face mic`.

– Gavin, ar fi mai bine s` te duci s` participi la lec]ie,
pe peluz`. Vreau s` vorbesc cu Toni!

– Dar, Jake…
– Vrei s` ie[i odat`?!
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Gavin p`ru mirat o clip`, apoi \i arunc` lui Toni o
privire neajutorat`, [i ridic` din umeri.

– Scuze, Toni!
El se \ntoarse [i ie[i la soare \n lini[tea gr`dinii, l`sând-o

pe Toni singur` cu Jake. 
Era clar c` Jake o considera pe ea unica vinovat` de

aceast` situa]ie, [i sim]urile ei se r`zvr`tir` \mpotriva aces-
tei nedrept`]i. El aproape c`-l absolvise pe Gavin de orice
vin` dar era clar c` pe ea nu avea de gând s-o trateze cu
aceea[i \ng`duin]`.

Uitându-se la el, ochii ei aveau o str`lucire care ar`ta c`
era r`nit` [i nervoas` [i care \i f`cea s` par` [i mai verzi
decât de obicei.

– Plec [i eu!
– Am spus c` vreau s` vorbesc cu tine, Toni!
– Nu sunt obligat` s` te ascult… nu m` po]i obliga s`-]i

dau seam` pentru fiecare secund` din via]a mea! {i n-o s`
accept s`-mi vorbe[ti de parc` a[ fi \nc` la gr`dini]`!

Vocea ei era slab` [i \ntret`iat` [i nu-[i imagina cum
g`sise puterea de a trece pe lâng` el \nspre u[ile cu gea-
muri, dar el n-o l`s` s`-l evite. O mân` mare se strânse
puternic \n jurul bra]ului ei [i o \ntoarse brusc spre el.
Toate reac]iile familiare ie[ir` din nou la suprafa]`, când
se lovi de el, exagerate de sute de ori de o emo]ie s`lba-
tic` ce o amu]i.

– S` nu \ndr`zne[ti s` pleci a[a, pur [i simplu!
– D`-mi drumul, Jake!
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|ncerc` \n zadar s`-[i elibereze bra]ul [i privi \n sus la
fa]a aspr`, \ntunecat`.

– Nu accept s` mi se fac` moral` de parc` a[ fi un
[colar care a \ntârziat la ore, [i nici n-o s`-mi asum \ntrea-
ga responsabilitate pentru ce s-a \ntâmplat! Doar pentru
c` Gavin este…

Ea \[i mu[c` buza, dar nu destul de repede. El o scrut`
cu ochii alba[tri duri [i \ngusta]i. 

– Ce spuneai?
– Nu!
Smucindu-[i bra]ul reu[i s` [i-l elibereze [i fugi \n

gr`din`, oprindu-se numai când ajunse \n raza vizual` a
celorlal]i. Câteva capere se ridicar` când Toni ap`ru [i ea
nu putu face nimic pentru a-[i alunga ro[ea]a din obraji [i
str`lucirea din ochii verzi care ar`tau atât mânie cât [i fap-
tul c` era gata s` plâng`.

Peter se apropie exact \n momentul \n care ea auzi pa[i
pe terasa \ngust` de piatr` din spatele ei [i privi repede
peste um`r. Jake venea direct spre ea [i ceva din \n`untrul
ei dorea s` fug` spre el, nu de el.

Toni nu era sigur` cum reu[ise s` reziste de-a lungul
dup`-amiezii. Avea prea multe pe cap pentru a putea fi
atent` la ce picta, iar faptul c` Jake evitase s` vin` lâng`
ea, de[i de câteva ori se apropiase [i st`tuse \n spatele lui
Gavin, n-o ajutase deloc.
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Capitolul 8

De[i ziua era splendid`, Toni se sim]ise rareori mai
nefericit`, iar acest lucru se reflecta \n munca ei. Peter \i
acorda aten]ie, ca de obicei, dar nu spuse nimic despre
faptul c` pensula nu era mânuit` cum trebuie, iar culorile
erau amestecate cu neglijen]`, producând cel mai neferi-
cit rezultat posibil. Poate c` o va \ntreba mai târziu, dup`
lec]ie, dar ea spera s` n-o fac`.

Nu fusese niciodat` mai u[urat` de faptul c` lec]ia se
terminase, iar acest lucru era atât de vizibil \n timp ce-[i
strângea lucrurile \ncât Gavin o privi curios.

– Te bucuri c` s-a terminat, Toni?
Ea d`du afirmativ din cap, iar el merse lâng` ea \n timp

ce traversau peluza pu]in \n urma celorlal]i.
– Jake a f`cut pe durul dup` ce m-a trimis la plimbare?

|mi pare r`u, Toni, dar ai v`zut \n ce situa]ie m` aflam.
Dac` a[ fi r`mas, mai mult a[ fi \nr`ut`]it lucrurile.
Doamne, era furios, nu-i a[a?



Toni d`du nefericit` din cap, \ntrebându-se cât timp va
mai trece pân` când Jake va redeschide subiectul. El nu
avea s` lase lucrurile a[a, gândi ea, dar detesta ideea de a
se certa din nou cu el.

– Pare… pare un lucru atât de ne\nsemnat, [i el face
atâta caz.

Gavin p`rea interesat, de[i \ncerca s` nu arate prea
mult acest lucru.

– Ce-a spus?
Toni era gata chiar [i acum s` plâng`, \ncât \ncepu s`

tremure, iar vocea ei era nesigur` [i r`gu[it`. |ncercase
s`-[i re]in` plânsul toat` dup`-amiaza, de fiecare dat`
când Jake venea spre ea [i apoi o ignora de parc` nici nu
exista. Nu trebuia s-o afecteze atât de mult [i totu[i o
afecta.

– Nu [tiu ce avea de spus. Eu… eu am plecat f`r` s`-l
las s` vorbeasc`.

– Nu! Lui Gavin p`rea c` nu-i venea s` cread`, [i o privi
fix câteva momente \n timp ce intrau \n salon. Oh, Toni,
pariez c` n-o s` mai fii preferata profului!

– Nu cred c-am fost vreodat`!
Lacrimile nu mai puteau fi re]inute [i Gavin o privi cu

ochi ce exprimau simpatie.
– |mi pare r`u, Toni. A[ vrea s` pot face ceva, dar [tii

c` nu m-ar asculta nici dac` a[ \ncerca.
– Da, [tiu, dar nu conteaz`, Gavin, de fapt nici nu

merit` s` m` consum. A fost doar o… o furtun` \ntr-un
pahar cu ap`… o s` treac` cu timpul.
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– Sper. El se \ncrunt` \n timp ce ajunser` \n hol. Nu
pot s`-mi \nchipui ce l-a apucat. Nu-i este caracteristic s`
se consume atât pentru un fleac, nu-l \n]eleg.

Râsul ei fu scurt [i nesigur [i total lipsit de veselie \n
timp ce se lupta din nou pentru a-[i re]ine lacrimile.

– |l \n]elege cineva? \ntreb` ea.
Se sim]ea nesigur` [i nefericit`, [i asta numai pentru c`

Jake era sup`rat pe ea din cauza unui incident ne\nsem-
nat care ar fi putut trece neobservat. Era ridicol s` fie atât
de afectat`, pentru c` v`zuse efectul pe care Jake \l avea
asupra femeilor, atunci când o vizitase pe Audrey. Pân`
acum \[i ]inuse \n frâu sentimentele fa]` de Jake, [i nu
voia s` cedeze acum.

– Toni? Te sim]i bine?
Mâna lui Gavin de pe bra]ul ei o readuse repede cu

picioarele pe p`mânt [i realiz` \ngrozit` c` \n sfâr[it
plângea. Printre lacrimi fa]a lui Gavin p`rea mult mai tân`r`
[i foarte \ngrijorat`, iar ea d`du din cap \n timp ce-[i [terse
repede lacrimile.

– Da, Gavin, nu-]i face griji, doar c` m` cam ustur`
ochii.

Ochii lui negri \i cercetar` fa]a mic`, \mbujorat`, [i se
\ncrunt`.

– Te-ai gândit toat` dup`-amiaza la ceea ce s-a \ntâm-
plat [i acela[i lucru l-a f`cut [i Jake. Ce se va \ntâmpla cu
voi?

Totul era exagerat. Felul \n care se sim]ea, mânia lui
Jake [i propria nefericire. Era ca [i cum ceva atârna dea-
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supra lor, ceva tulbur`tor, [i ei \i trebuir` câteva momente
pentru a realiza de ce picioarele ei p`reau dintr-o dat`
atât de slabe \ncât nu puteau s-o mai sus]in`. |n acea clip`
\[i d`du seama cu o claritate uimitoare cât de mult se
\n[elase atunci când crezuse c`-[i putea controla emo]iile,
iar aceast` constatare reprezent` ultimul strop.

Era inutil s` \ncerce s`-i explice lui Gavin ceva ce abia
\n]elesese ea \ns`[i, a[a c` se gr`bi, l`sându-l pe Gavin
privind uimit dup` ea. Trecu [i pe lâng` ceilal]i, ]inându-[i
capul plecat [i gr`bindu-se s` ajung` \n propria camer`
\nainte de a se face de râs.

Nu voia ca ceilal]i s` afle cum se sim]ea, dup` ce
f`cuser` atâta haz de sentimentele lui Audrey, iar ideea c`
Jake ar putea-o trata cu aceea[i indiferen]` era foarte greu
de suportat. Ea fugi \n camer` [i \nchise u[a apoi \[i lipi
capul de geamul rece al ferestrei [i plânse.

Toni r`mase \n camer` nedorind s` coboare la cin` [i
s` fac` fa]` specula]iilor pe care fa]a ei br`zdat` de lacrimi
le va provoca.

Privi camera \n care st`tuse aproape trei luni [i deodat`
i se p`ru ap`s`toare; sim]ea nevoia de a ie[i la aer. Poate
s` se plimbe de-a lungul falezei a[a cum f`cea de obicei,
orice numai s` nu mai stea acolo gândindu-se la Jake.

Cobor\ sc`rile [i travers` holul, mi[cându-se silen]ios [i
gr`bindu-se, pentru c` ceilal]i probabil c` terminaser` de
mâncat, [i nu voia s` vad` pe nimeni. Faptul c` se
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\nserase deja n-o f`cu s` se r`zgândeasc` deoarece
cuno[tea prea bine c`rarea pentru a se r`t`ci. Deschizând
u[a casei, privi peste um`r [i o v`zu pe Plaxy ie[ind din
buc`t`rie c`rând o tav` \nc`rcat`.

– Domni[oar` Ashley!
Era evident c` era uimit` de faptul c` Toni se afla

acolo [i se opri \n fa]a u[ii de la sufragerie, ochii ei pri-
eteno[i exprimau curiozitatea.

– N-ai venit la cin`, drag`, nu te-ai sim]it bine?
Ultimul lucru pe care Toni dorea s`-l fac` era s`

r`spund` la \ntreb`ri, dar nu putea s` se supere pe Plaxy
pentru grija ce i-o purta, a[a c` scutur` din cap [i zâmbi.

– Oh, m` simt bine, mul]umesc, doamn` Trent, pur [i
simplu nu mi-a fost foame.

– Pari cam bolnav`.
Plaxy \i observ` obrajii brazda]i de urme de lacrimi [i

ochii umfla]I, [i Toni [tia c`-i câ[tigase simpatia, dar nu-i
putea explica prin ce trecea f`r` s` \nceap` s` plâng` din
nou, a[a c` scutur` iar din cap [i f`cu un pas.

– Nu, nu, sincer, m` simt bine!
Era evident c` Plaxy nu era mul]umit` de acest r`spuns

[i se \ncrunt`.
– Doar n-ai de gând s` ie[i, dr`gu]o; nu a[a f`r` s` fi

mâncat nimic.
Toni \[i dori s` nu fi p`rut atât de mâhnit`, iar vocea

s`-i fi fost mai calm`. |i trecu prin minte faptul c` Plaxy
Trent fiind \ngrijorat` pentru ea, se va sim]i obligat` s`-i
spun` lui Jake cât de \nl`crimat` [i cât de nefericit` p`rea,
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[i voia s` evite acest lucru cu orice pre]. Jake nu era prost,
va [ti c` este sup`rat` din cauza felului cum o tratase la
prânz [i ea nu suporta gândul c` va ghici motivul lacri-
milor ei. Observase comportamentul ciudat al lui Audrey
[i era sigur` c` va face acela[i lucru [i \n cazul ei.

Scutur` ferm din cap pentru a risipi \ngrijorarea lui
Plaxy Trent.

– M` duc doar s` m` plimb, doamn` Trent, n-o s` stau mult.
– Sper c` n-ai de gând s` te plimbi \n sus pe stânci, e

periculos când se \nsereaz`
– N-o s` p`]esc nimic!
Nu avusese nici un drept s` se r`steasc` la Plaxy pen-

tru c` aceasta era doar \ngrijorat` pentru siguran]a ei, dar
[tia c` dac` nu ie[ea imediat va \ncepe din nou s` plâng`.
|ntorcându-se brusc, ie[i, trântind u[a \n urma ei, apoi se
gr`bi s` coboare treptele [i s` \nconjoare casa pentru a
ajunge la c`rare.

Era \nc` pl`cut afar` de[i vântul \ncepuse s` bat` \n
timp ce soarele apunea [i era mai r`coare decât fusese \n
timpul zilei. |ntotdeauna peisajul stâncos inspira un sen-
timent de pace, având o aur` misterioas` care nu era la fel
de evident` ziua, [i Toni sim]i c` acest peisaj \i reflect`
propriile sentimente.

P`rea c` trecuse atât de mult timp de când fusese la
Truro cu Gavin. Nici nu-i trecuse prin cap c` eveni-
mentele vor lua o turnur` atât de nea[teptat` [i o vor face
s`-[i recunoasc` adev`ratele sentimente pentru Jake [i s`
ajung` s`-i cunoasc` mânia.
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Marea era calm`, de[i valurile ce se apropiau de mal
f`ceau \n vârf un strat de spum`, acolo unde vântul le
mângâia. Pesc`ru[ii erau t`cu]i, ]ipetele lor nu se mai
auzeau \n timp ce pluteau purta]i de curen]ii de aer cald
[i se ad`posteau pe stâncile \nguste, \nc`lzi]i de ultimele
raze ale soarelui.

Toni nu [tia unde se ducea de[i realiz` vag c` se
\ndrepta spre Frayley Cove, dar pentru moment simplul
act de a merge o ajuta s` elimine ceva din tensiunea care
o ]inuse \ncordat` \ntreaga dup`-amiaz`.

Vântul b`tea lipindu-i rochia moale de bumbac de corp
[i-i r`sfira p`rul, câteva [uvi]e atingându-i fa]a. Acest loc
atât de mic era atât de frumos \ncât p`rea un sacrilegiu s`
te afli acolo [i s` fii nefericit, [i totu[i nu putea face nimic
pentru a se consola. Jake era inaccesibil, [i pentru
moment el era singurul care o interesa.

– Toni! Se opri brusc atunci când se auzi strigat` de
undeva din spate. Vocea abia se auzea din cauza zgomo-
tului m`rii, dar totu[i era foarte u[or de recunoscut. De[i
se a[teptase ca Plaxy Trent s`-l informeze, nu se a[teptase
la o ac]iune atât de prompt` din partea lui [i deveni
extrem de sensibil` \n timp ce-i asculta pa[ii ce \naintau
de-a lungul c`r`rii.

Inima ei b`tea atât de puternic \ncât se \ndoia c` putea
vorbi calm cu cineva, cu atât mai pu]in cu Jake, [i
picioarele ei erau \ngrozitor de moi [i de nesigure. Primul
ei impuls fu s` fug`, dar continu` s` mearg` ca [i cum nu
l-ar fi auzit strigând-o.
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– Toni, a[teapt`! De fapt nici nu trebuia s` a[tepte,
pentru c` el o prinse repede din urm` de[i ea nu-[i \nce-
tinise pasul, iar degetele lui puternice \i prinser` bra]ul
tinând-o strâns. Unde ai de gând s` te duci? ceru el s` afle.

Ea tremur`, [i mul]umi Cerului pentru c` se \nserase,
astfel \ncât el nu va vedea cât de aproape era s` izbuc-
neasc` \n plâns.

– Presupun c` ]i-a spus Plaxy!
Suna ca o acuza]ie, de[i nu aceasta \i fusese inten]ia.
– Nu conteaz` cine mi-a spus! El o trase de bra] \ntor-

când-o cu fa]a [i ea observ` c` datorit` \nser`rii ochii lui
alba[tri se \ntunecaser`, iar privirea sclipitoare pe care i-o
arunc` \i tulbur` sim]urile. E a doua oar` pe ziua de azi
când m` faci s` m` \ntreb unde naiba te-ai dus, [i de data
asta nu scapi, Toni!

– Jake, m` doare!
– |nc` nu m-am hot`rât dac` s`-]i rup gâtul sau nu! Ce

\ncerci s` demonstrezi?
Era mai greu s`-[i elibereze bra]ul decât crezuse, dar ea

nu se agit` prea tare. Avea un aer diferit, neobi[nuit [i ciu-
dat de emo]ionat, [i ea \l privi cu un fel de confuzie \n ochi.

– Voiam s` m` plimb, singur`!
– Voiai s` m` bagi \n sperie]i pentru a doua oar` pe

ziua de azi, diavol mic ce e[ti, [i [tii asta foarte bine!
Toni \l privi mirat`, ochii ei mari ar`tând cât de intri-

gat` era. Apoi \ncerc` s` \n]eleag` ceea ce-i spusese. Ei
nu-i venea s` cread` c` el era atât de \ngrijorat pe cât
p`rea, sau c` \ntr-adev`r crezuse c` ea se afla \n pericol.
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– Eu… eu nu \n]eleg la ce te referi.
– M` refer la faptul c` ai venit târziu de la o plimbare

cu ma[ina cu Gavin, iar acum \]i faci o ie[ire atât de dra-
matic`, spunându-i lui Plaxy c` te duci s` faci o plimbare,
probabil de-a lungul stâncilor, din moment ce te-a v`zut
ocolind casa, [i \nc` la ora asta! Nu [tii cât de u[or e s` faci
un pas gre[it când e \ntuneric?

Toni d`du vag din cap, neauzind de fapt \ntrebarea ci
concentrându-se asupra afirma]iei lui anterioare. Era
\ngrijorat pentru ea, pentru a doua oar` \n acea zi, spu-
sese el, [i ea nu \n]elegea de ce. Ar fi avut mai mult logic`
dac` [i-ar fi f`cut griji pentru Gavin.

– Dar ce… cum adic` te-am b`gat \n sperie]i pentru c`
eu am \ntârziat azi dup`-amiaz`? N-a fost vina mea c` era
târziu [i am \ncercat s`-]i spun, dar tu n-ai vrut s` m`
ascul]i!

Degetele lui \[i sl`bir` strânsoarea \n care \i ]ineau
bra]ul dar acum ea nu mai \ncerca s` scape ci a[tepta s`-i
r`spund`, inima b`tându-i s`lbatic [i sim]indu-se ame]it`,
lucru care nu-i permitea s` gândeasc` limpede.

– Nu ]i-ai dat seama c` Gavin este unul dintre cei mai
pro[ti soferi din Anglia?

Toni scutur` din cap, fiind \nc` prea confuz` pentru a
\n]elege.

– El… el mergea repede. Asta am observat.
– Repede! Jake d`du din cap disperat. Conduce ca [i

când acelea ar fi ultimele lui clipe de via]`, [i nici nu [i-a
luat carnetul de foarte mult timp! Mi-am \nchipuit c` a]i
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avut vreun accident pe cine [tie ce drum l`turalnic, când
am v`zut c` \ntârzia]i atât. Mi-am ie[it din min]i f`cându-mi
griji, [i apoi, când a]i venit \n sfâr[it, tu ai plecat pur [i
simplu atunci când… Oh, nici nu [tii cât de aproape ai
fost de o b`taie, feti]o!

Toni scutur` din cap, ochii ei mari cercetându-i fa]a,
c`utând adev`ratele motive pentru care era atât de nervos.

– Eu… eu [tiam c` e[ti \ngrijorat, dar m-am gândit c`
erai a[a deoarece credeai c` i s-a \ntâmplat ceva lui Gavin.

– Gavin? Ochii lui se \ngustar` \n timp ce-o privea. A,
te referi la faptul c` Gavin mi-e rud` [i tu nu!

– M` refer la faptul c` este…
|[i aminti c` mai spusese acest lucru o dat`, [i la fel ca [i

atunci, Jake se \ncrunt` ca [i când nu \n]elegea la ce se referea.
– Cred c-am mai auzit asta o dat`, \i spuse el calm. De

data asta a[ dori s` aud [i restul, Toni. Ce este?
Nu putea s`-i spun`, nu a[a pe fa]`, [i se lupt` s`-[i

elibereze bra]ele, \ncercând \n van s`-i desprind` degetele.
– D`-mi drumul, Jake, te rog d`-mi drumul!
– Nu-]i dau drumul pân` când nu-mi r`spunzi! Ce-mi

este Gavin, Toni? Vocea lui era calm`, aproape indife-
rent`, dar era de neclintit, a[a c` ea renun]` la lupt` de[i
\nc` refuza s`-l priveasc`, p`strându-[i capul plecat.
Mâinile de pe bra]ele ei \[i \nt`rir` strânsoarea.

– A[ putea la fel de bine s` te oblig s` spui, micu]o, [i
am s-o fac dac` nu-mi spui de bun`voie. Ce-i cu Gavin? Te
macin` ceva de câteva s`pt`mâni, iar r`bdarea mea a
ajuns la limit`!
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– E ceva… ceva ce-am auzit. El ridic` dintr-o
sprâncean`, iar ochii \i str`luceau [i ea \[i plec` din nou
privirea. El… e fiul t`u, nu?

Toni vorbise \n [oapt` [i sim]i cum Jake se \ncord`
\nainte de a expira puternic, sco]ând un sunet care p`ru
un suspin, iar când vorbi vocea lui era doar un murmur.

– Pentru numele lui Dumnezeu, copil`, cine ]i-a b`gat
prostiile astea \n cap?

Prostii! Toni se ag`]` cu disperare de acest cuvânt [i
privi \n afâr[it \n sus spre el, ner`bd`toare de a fi sigur` [i
\ncercând s` citeasc` ceva \n tr`s`turile aspre ale fe]ei lui.

– Eu… eu credeam… vreau s` spun… nu este fiul t`u?
– Nu!
– Oh, Jake!
Nu putu ascunde u[urarea care o cuprinse, [i sim]i

cum degetele lui se \ncordar` \n timp ce-i ]ineau bra]ele.
– Nu e[ti mai u[urat` decât mine!
|[i spuse c` doar \[i imagina urma de râs care-i \ndul-

cise vocea, dar totu[i \n ochii lui exista o urm` de ironie
care era totu[i destul de greu de observat, din cauza
\nser`rii.

– Eu… \mi pare r`u, Jake.
– Mmm! O studie cu o intensitate care \i f`cu inima s-o

ia la goan` [i mâinile lui \i mângâiau cu blânde]e bra]ele.
Nu sunt sigur dac` sunt flatat de faptul c` se presupune
c` am o familie pe care nu sunt gata s-o recunosc!

– Of, Jake, nu eu am… vreau s` spun, n-a fost ideea
mea!
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– Atunci a cui a fost ideea?
Era, desigur, inevitabil. Jake nu era genul de om care

ar l`sa asemenea informa]ii la voia \ntâmpl`rii. Trebuia s`
[tie cine gândise aceste lucruri despre el, [i Toni ar fi
preferat s` dea vina pe Fran Casey [i s` termine odat` cu
toat` aceast` poveste.

– Toni?
– Eu… a[ prefera s` nu spun cine a sugerat asta, Jake,

nu pare… Trebuie?
Fa]a care o privea era ascuns` de \ntunericul ce se

a[ternea pe \ntregul ]inut, dar ea \ncepu s` tremure ca o
frunz` b`tut` de vânt atunci când \l privi pentru un
moment. O palm` puternic` i se strecur` sub b`rbie,
ridicându-i fa]a spre el, iar capul lui era plecat astfel \ncât
respira]ia lui cald` \i atinse buzele atunci când vorbi,
stârnindu-i cele mai incredibile senza]ii.

– Da, trebuie, micu]o. |mi place s` [tiu ce fel de prieteni am!
– Ea a crezut doar c` el s-ar putea…
– Aah! |ncrederea din vocea lui \i ar`ta clar c` putea

numi vinovatul f`r` ajutor din partea ei, dar ceea ce o sur-
prinse fu u[urin]a cu care Jake accept` faptul c` Fran
Casey era vinovata. Draga de Fran, deci asta e p`rerea ei
despre mine!

Mâna de sub b`rbia lui Toni se mi[c` ajungând la baza
gâtului ei, degetele lui lungi mângâindu-i p`rul. Privirea
lui \ntunecat` \i cercet` fa]a, \n \ntuneric fiind doar un
oval mic [i palid, cu ochi mari. O ]inu a[a câtva timp, apoi
d`du u[or din cap.
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– {i tu ai crezut-o, nu-i a[a, Toni?
Ea respir` adânc, fiindu-i imposibil s` nege, dar dorind

cu disperare s`-l conving` de faptul c` o sup`rase ideea c`
Gavin era fiul lui.

– N-am vrut, Jake, dar…
– Dar te-ai gândit c` dat` fiind reputa]ia mea, acest

lucru avea toate [ansele de a fi adev`rat!
– Nu… nu e a[a, Jake, eu… nu [tiam ce s` mai cred.

Gavin are pe um`r acela[i semn ca [i tine, [i acest lucru
ar`ta clar c` este unul dintre urma[ii lui Tobyn Tregarron,
dac` ceea ce mi-ai spus tu era adev`rat.

– {i crezi c` eu sint singurul lui urma[?
Toni \ncerc` s` evite  privirea lui fix` [i nemaipomenit

de tulbur`toare, dar nu-i era u[or, când Jake \i ]inea fa]a
ridicat` spre el.

– Nu [tiam… Doamna Casey a spus c` e[ti singur la p`rin]i.
– A[a e, sunt singur la p`rin]i.
El o privi cu o intensitate care devenea din ce \n ce mai

tulbur`toare, de[i \i era tot mai greu s`-i disting`
tr`s`turile \n \ntuneric, [i corpul \i tremura datorit` con-
tactului cu corpul lui puternic. Mâna de pe ceafa ei nu-i
permitea s` se mi[te, de[i \n acest moment ea nu avea nici
inten]ia nici puterea de a o face.

– Nu-]i aduci aminte c` ]i-am vorbit despre Inigo
Tregarron?

Toni era prea ame]it` pentru a se gândi la altceva decât
la prezen]a lui Jake [i la efectul pe care \l avea asupra ei, [i
d`du afirmativ din cap, \ncercând s`-[i aminteasc` povestea.
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– Mi-ai… mi-ai spus ceva despre v`rul lui, nu-i a[a?
– Am spus c` a pus ochii pe so]ia v`rului s`u! Ochii lui

str`luceau [i, \n timp ce cu o mân` o ]inea ferm de ceaf`,
cu cealalt` \i mângâie obrazul, ceea ce o f`cu s` tremure.
Dac`-]i aminte[ti, ]i-am spus c` rela]ia a fost \n`bu[it` \n
fa[` de c`tre so]ul doamnei, dar ceea ce nu ]i-am spus
este faptul c` el a trimis-o pentru un timp \n str`in`tate
unde ea a n`scut un fiu.

Toni se gândi c` lucrurile \ncepeau s` capete sens, [i \l
privi câteva clipe pentru a fi sigur`.

– Fiul lui Inigo?
Jake d`du afirmativ din cap. Mâna ce o mângâia con-

tinua s`-i amenin]e autocontrolul [i sim]i o asem`nare
brusc` \ntre situa]ia doamnei din epoca victorian`, sedus`
de v`rul so]ului ei, [i propria ei situa]ie. Dac` Inigo
Tregarron avea m`car o frac]iune din puterea de convin-
gere a urma[ului s`u, atunci tân`ra so]ie n-a avut multe
[anse de a-i rezista.

– Desigur c` acel copil a fost ]inut strict secret fa]` de
toat` lumea. A fost dat unor p`rin]i adoptivi, [i nu a fost
crescut \mpreun` cu cel`lalt copil, legitim dar era un
Tregarron [i Inigo i-a urm`rit via]a de la distan]`. A avut
grij` de educa]ia copilului, iar fl`c`ul s-a c`s`torit [i a
devenit el \nsu[i un tat` de familie respectat, de[i el [i ai
lui n-au fost considera]i pân` acum membri ai familiei.

– N-ai [tiut de existen]a lui Gavin?
– A ap`rut din senin, f`când o cerere de a urma cursul,

[i am descoperit cine era numai dup` ce a ajuns aici.
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Acum este unul de-ai no[tri [i clar c` a mo[tenit pasiunea
familiei Tregarron pentru art`.

– E foarte bun.
– Va fi! Jake zâmbi, din]ii lui albi contrastând cu fa]a

\ntunecat`. E un tân`r foarte talentat dar, ca [i mine, une-
ori seam`n` prea mult cu b`trânul Tobyn.

– Oh, Jake!
– Oh, Jake! Ironia din vocea lui o f`cu s` ro[easc` [i

Toni \ncerc` s` nu se uite la el, de[i acum era prea \ntune-
ric pentru ca el s` poat` distinge ceva \n ochii ei, iar genele
ei dese \i ascundeau [i mai bine ochii. Chiar credeai c`
sunt genul de om care [i-ar respinge propriul fiu, Toni?

Ea \[i mu[c` buza când \[i d`du seama c` asta crezuse,
[i când privi \n sus \n sfâr[it, ochii ei mari aveau o expre-
sie de copil care-[i cere scuze.

– |mi pare r`u, Jake, dar erau atât de multe lucruri care
indicau asta, [i când l-ai trimis pe Gavin \n gr`din` unde
erau ceilal]I, apoi ai \nceput s`-mi repro[ezi…

– S`-]i repro[ez?
– Da, asta ai f`cut! R`m`sese f`r` suflare [i tremura ca

o frunz`. Ai dat vina pe mine pentru c` am \ntârziat; nu
i-ai spus nimic lui Gavin, dar aveai de gând s`…

– L-am dat pe Gavin afar` ca s` nu-l pocnesc! 
Ea tremur` din nou v`zând violen]a din ochii lui [i-l

privi parc` nevenindu-i s` cread`.
– L-ai… l-ai fi lovit?
Pentru un moment o urm` de zâmbet \i curb` gura, iar

ochii lui alba[tri \i ironizau \ngrijorarea.
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– Poate c` nu. Ultimul lucru pe care-l voiam era ca tu
s`-l comp`time[ti! Dar dac` n-ai fi plecat atât de repede,
ai fi aflat pentru care dintre voi eram mai \ngrijorat!

Toni nu spuse nimic. Gura ei era moale [i
tremur`toare, iar buzele \i erau u[or \ntredeschise, [i Jake
o privi un moment \n lini[te \nainte de a-[i cobor\ blând
dar ferm buzele pe ale ei.

– Jake!
Vocea ei era doar o [oapt` \n \ntuneric [i bra]ele lui o

cuprinser`, lipind-o cu putere de corpul lui tare. Gura lui
\nfometat` o posed` de parc` a[teptase acest moment
foarte mult timp, [i Toni pluti \ntr-o alt` lume, unde sin-
gurele lucruri care contau erau bra]ele lui [i excitarea
puternic` pe care gura lui i-o provoca.

Respira]ia lui \i ardea obrajii, vocea lui fiind \n`bu[it`
de p`rul ei des.

– Te iubesc, Toni! {tiu c` probabil calc pe un teren
nesigur, dar trebuia s`-]i spun, dragostea mea, nu puteam
s` m` mai ab]in!

Ochii ei p`reau atât de mari \n \ntuneric, [i \n timp ce
studiau fa]a aspr` care o f`cuse atât de nefericit` \n ultima
vreme c`p`tar` o sclipire tremur`toare. Peter nu avusese
niciodat` o [ans` real`, [i Jake trebuia s` [tie asta, sigur c`
nu avea nici un dubiu \n ceea ce prive[te sentimentele ei.

– De ce nu mi-ai spus pân` acum? Vocea ei era slab` [i
r`gu[it` [i nu se putu ab]ine s` nu priveasc` acea gur`
puternic`. Nu [tiai ce simt, Jake?

El zâmbi scurt.
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– Tu [tiai? \ntreb` Jake, ironic, [i ea \[i d`du seama c`
abia \[i recunoscuse propriile sentimente.

Cu câteva ore \n urm` [tia c` putea s-o tulbure a[a cum
n-o f`cuse nici un alt b`rbat, dar refuzase s` recunoasc`
motivul pentru care se \ntâmpla acest lucru, pân` când
Gavin o \ntrebase curios de ce acea situa]ie banal` \i
sup`rase atât de mult. Recunoscuse propriul motiv, dar
reac]iei lui Jake \i atribuise alte cauze.

– Eu… eu credeam c` tu… mi-am dat seama c` te
iubesc [i nu puteam suporta s` m` ignori a[a cum ai f`cut
\n timpul lec]iei de dup`-amiaz`.

– De aceea te-ai ascuns \n camer`?
Cuvintele lui o ironizau, dar s`rutul ce le urm` com-

pens` orice suferin]` pe care acestea ar fi putut-o cauza,
[i Toni \[i ridic` bra]ele cuprinzându-i gâtul, tr`gându-i
capul mai aproape. El o strânse \n bra]e pân` când ea \i
putu sim]i fiecare mu[chi.

– M-am ascuns pentru c` am crezut c` ]i-e mil` de mine
a[a cum ]i-a fost [i de biata Audrey. Nu puteam suporta
gândul c` eu te iubeam, iar ]ie \]i era mil` de mine.

– De ce ar trebui s`-mi fie mil` de tine, micu]o? Nu e[ti
Audrey, [i n-ai face niciodat` ceva atât de patetic [i de
prostesc cum a f`cut ea.

Toni se uit` la el pe sub gene, \ncrez`toare ca orice
femeie \ndr`gostit`, ochii ei verzi str`lucind \n \ntuneric
ca dou` bijuterii.
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– Atunci de ce ai venit dup` mine [i mi-ai spus c`
te-am b`gat \n sperie]i pentru a doua oar` pe ziua de azi,
dac` nu-]i era team` c` m` sim]eam la fel ca ea?

Jake o privi o clip`, apoi \[i \ngrop` fa]a \n p`rul ei
ro[cat, vocea fiindu-i \n`bu[it` \n gâtul ei.

– Promite-mi c` o s` r`mâi cu mine aici, la Pentycawl,
[i o s` vezi de ce am venit dup` tine, micu]o! O s` ne
c`s`torim [i atunci eu o s` fiu singurul care o s` alerge
dup` tine de fiecare dat` când o s` faci vreo escapad`
nebuneasc`.

El \[i \n`l]` capul [i-i zâmbi, iar Toni \i lu` tâmplele \n
palme, ochii ei str`lucind de fericire.

– Ai de gând s` te c`s`tore[ti cu mine?
Ochii lui \i cercetar` fa]a, \ncrez`tor, posesiv, [i un

tremur de emo]ie cuprinse trupul fetei când el \[i opri
privirea asupra gurii ei.

– Ai de gând s` m` refuzi? o provoc` el.
Ea scutur` din cap, bra]ele ei ]inându-l strâns de gât,

iar ochii ei str`luceau.
– Oh, nu, dragul meu Jake, n-o s` te refuz!

Sfâr[it
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