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Capitolul 1

Aviva Thompson se \ntorcea dintr-o lung` plimbare prin land`. 
Soarele str`lucea [i, \n ciuda frigului p`trunz`tor din acea diminea]` de
prim`var`, ziua se anun]a frumoas`.

Brusc, observ  ̀semnele prietene[ti pe care i le adresa Tim prin fereastra
de la etajul al treilea [i nu se putu st̀ pâni s -̀i strige s  ̀fie prudent. |ntr-adev`r,
Tim lucra la a[ezarea unui vitraliu pe care tocmai \l pictase [i, de departe,
p`rea ca suspendat \n gol. Tân`rul b`rbat \i \nl̀ tur  ̀temerile cu un gest.

Ajuns` \n fa]a intr`rii casei, Aviva mai \ntârzie câteva clipe pentru a
admira peisajul splendid care se \ntindea \n fa]a ochilor. O cea]` u[oar`
plutea peste ocean, valurile erau \nalte, ideale pentru a face surf, dar tân`ra
femeie not` cu un zâmbet c` nici un \not`tor nu se hazardase \n acea
diminea]`, s` \nfrunte apele cu siguran]` reci ca ghea]a. Mai aproape,
chiparo[i seme]i se \n`l]au impun`tori, foarte hot`râ]i s` lupte, \n acel
climat aspru, \mpotriva vânturilor din larg. Din nefericire, iernile grele din
California de Nord le \nvingeau deseori \nc`p`]ânarea.

Aviva scutur` din cap. Hot`rât lucru, \i pl`cea foarte mult aceast`
regiune [i \n mod special ora[ul Carmel, ca nici o alt` parte din restul ]`rii.
Exista ceva nobil [i temerar \n acest mic ora[, retras \n el \nsu[i cu mare
grij` [i \n care ajungeau, parc` atenuate, ecourile lumii moderne, totu[i
atât de apropiat`.



Vilele nu aveau numere [i nici un trotuar sau vreun lampadar nu
urâ]eau str`zile rezervate locuin]elor luxoase. Doar copaci [i flori s`lbatice
decorau c`ile largi de acces, unde locuitorii tr`iau lini[ti]i.

Dar oare, pentru cât timp \nc`? Din p`cate, va veni o zi \n care
frumuse]ea natural` a acestui loc nu va mai putea r`mâne ascuns`. 
Deja, câ]iva artizani stabili]i la Carmel nu [tiuser` s` reziste afluxului tot
mai mare de turi[ti din fiecare var` [i \[i l`saser` munca nobil` pentru
activit`]i mai b`noase. |n câteva s`pt`mâni, centrul ora[ului va deveni la fel
de zgomotos ca cel al oric`rei sta]iuni balneare din California, invadat de
lume [i \nc`rcat de articole de bazar. Dar deocamdat`, lini[tea din Carmel
era total` [i \ntre]inut` cu grij` de cei care locuiau acolo tot anul.

– Mam`! Vino repede!
Vocea sub]ire a fiicei sale o scoase brusc pe Aviva din visare.
– Mam`! S-ar spune c` este un curcubeu!
O clip`, Aviva crezuse c` se \ntâmplase ceva grav [i trecu de u[a grea

de stejar cu u[urare, al`turându-se fiicei. Aceasta, \n picioare \n mijlocul
holului, trop`ia de bucurie la vederea vitraliului pe care Tim \l termina de
fixat.

– Oh mam`, este atât de frumos!
Vocea lui Jenny tremura de entuziasm.
Aviva se apropie de fiica sa, o lu` \n bra]e [i \i mângâie frumosul p`r

m`t`sos.
– Da draga mea, este \ntr-adev`r foarte frumos [i ai dreptate, seam`n`

cu un curcubeu pe care vom avea pl`cerea s`-l admir`m \n fiecare zi.
– {i ce-i cu asta? Artistul este uitat? interveni Tim râzând. Ei bine, acum

c` munca mea este terminat`, nimeni nu se mai ocup` de mine! 
Ah, ingratitudinea femeilor!

Tân`ra femeie o l`s` pe Jenny pe parchet, se \ntoarse spre Tim [i
r`spunse pe acela[i ton vesel:

– Nici tu nu crezi ce spui, Tim! Ai realizat acolo o adev`rat`
capodoper` [i chiar nu [tiu cum voi putea s`-]i mul]umesc!
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Aviva era sincer`. |i lipseau cuvintele pentru a-[i exprima admira]ia.
Jocul razelor de soare prin vitraliile colorate era de cel mai frumos efect [i
ad`uga o not` poetic` [i vesel` ansamblului casei.

– Ce munc` remarcabil`! nu [tiu decât s` repete.
– Da, m`rturisesc c` sunt mai curând mul]umit de mine. Mi-a luat [ase

luni s` duc treaba asta la bun sfâr[it, dar cred c` rezultatul a meritat
osteneala. Ai oare o idee cât de mic` de toat` dragostea pe care am 
investit-o \n aceast` munc`? ad`ug` pe un ton devenit brusc mai serios.

La aceste cuvinte, o u[oar` umbr` de iritare \ntunec` ochii tinerei
femei. Aviva detesta \ntors`tura pe care o luase brusc conversa]ia. 
Nu putea s` ignore sentimentele tân`rului b`rbat fa]` de ea, dar se sim]ea
incapabil` s` r`spund` [i mai pu]in s`-i dea false speran]e. De fapt,
dragostea aceluia pe care \l considera doar un prieten drag, o punea \n
\ncurc`tur`. Temperamentele lor erau foarte diferite [i Tim, \n ciuda
afec]iunii pe care i-o demonstra, nu reprezenta deloc genul de b`rbat
c`ruia i-ar fi \ncredin]at via]a sa. De[i tân`rul b`rbat se pref`cea tot mai des
c` nu-i ia \n seam` rezervele.

– E[ti un prieten adev`rat, Tim, r`spunse Aviva, insistând asupra
cuvântului "prieten".

De[i cu trei ani mai mare, sub multe aspecte Tim i se p`rea ca un copil.
La dou`zeci [i nou` de ani, Aviva era mult mai matur` decât femeile de
vârsta sa. Ultimii [ase ani fuseser` duri [i responsabilit`]ile grele c`rora
trebuise s` le fac` fa]` \i \n`spriser` caracterul. F`r` s` mai vorbeasc` de
moartea so]ului s`u. Sam fusese un b`rbat viguros [i solid, dar asta nu-l
\mpiedicase s` dispar` la patruzeci [i cinci de ani.

Sam, aventurierul care colindase mereu lumea \n lung [i-n lat, lâng`
care fusese totu[i fericit`, la \nceputul c`sniciei. Primul an de c`s`torie
r`m`sese \n memoria tinerei femei. Fericirea le fusese deplin` [i Aviva \l
iubise profund pe acest b`rbat, cel pu]in pe atunci era convins` de asta.
Lucrurile se stricaser` de la na[terea lui Jenny. Din clipa aceea, Aviva \[i
dorise s` duc` o via]` mai pu]in agitat` [i \i ceruse asta so]ului s`u, care
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promisese s` fac` ni[te eforturi. Dar lui Sam \i pl`cea foarte mult s` ias`,
s` \ntâlneasc` lume, s` vad` chipuri noi [i s` frecventeze ultimele locuri la
mod`. |n ciuda ata[amentului profund fa]` de so]ia [i fiica sa, vechii
demoni ie[ir` din nou la suprafa]`, foarte repede. Avea nevoie imperioas`
s` str`luceasc` \n societate, s` fie centrul tuturor conversa]iilor [i reu[ea
asta cu succes datorit` farmecului s`u uimitor.

Când so]ul s`u \ncepuse s` se intereseze de alte femei, Aviva se sim]ise
profund r`nit`, incapabil` s` \n]eleag` ce se \ntâmplase cu cuplul lor.
Totu[i, nu se hot`râse s`-l p`r`seasc`. |[i iubea \nc` so]ul cu pasiune, \n
ciuda tuturor defectelor [i poate din cauza lor. Sam reprezentase pentru
ea acel tat` pe care nu-l cunoscuse niciodat` [i, \ntr-un fel, \i sem`na
aceluia, dup` cum spunea mama sa. Pentru prima dat` \n via]`, Aviva
g`sise \n sfâr[it un b`rbat care s-o iubeasc` [i s` o protejeze. 
C`ci, \mpotriva aparen]elor, Sam o iubise, de asta nu se \ndoia. |i oferise
tot ceea ce-[i putea dori o femeie: o copil` \ncânt`toare, o cas` splendid`
pe colinele de la Hollywood [i pân` la urm`, mult` dragoste. A[a c` Aviva
nu avusese niciodat` curajul s` plece.

|[i \n]elesese gre[eala \n timpul funeraliilor. Ar fi trebuit s` fi fugit deja
de mult timp de Sam [i de California de Sud. Lumea din Los Angeles nu
fusese niciodat` a ei, ci a so]ului s`u. Acum, când acesta plecase pentru
totdeauna, aceast` eviden]` \i s`rea \n ochi. Aviva nu sim]ise nici o atrac]ie
pentru toate mondenit`]ile atât de prezente \n acel ora[. Cocteilurile [i
numeroasele recep]ii la care fusese deseori invitat` o plictisiser` teribil [i
na[terea lui Jenny nu fusese decât un pretext pentru a se sustrage mai
u[or.

Deodat`, se trezir` amândou` singure. Durerea le era imens`, dar
nimic n-o va putea \mpiedica pe Aviva s`-[i urmeze noua soart`.

Trei s`pt`mâni \i fuseser` necesare pentru a-[i lichida trecutul.
Vânzarea casei de pe coline [i a p`r]ilor de la societatea de produc]ie din
care f`cuse parte so]ul s`u, \i aduseser` mai mult de trei sute de mii de
dolari. Aviva \[i vânduse de asemenea toate bijuteriile, mobilele [i nu
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p`strase din c`snicia sa decât vechiul Volkswagen, mai practic decât
Mercedesul de care se desp`r]ise de asemenea. |n ziua plec`rii, bagajele
amândurora \nc`puser` cu u[urin]` \n mica ma[in`.

Pu]ini oameni veniser` s`-[i ia r`mas-bun. Ceilal]i fuseser` mai mult
prietenii lui Sam, sau fuseser` prea ocupa]i s` joace tenis sau s`-[i
organizeze seara, pentru a se \ntreba unde se duce Aviva [i feti]a sa.

Dar Aviva nu avea decât un gând: s` plece cât mai repede [i cât mai
departe posibil spre nord, rugându-se ca norocul s` fie \n sfâr[it de partea
sa. Minunea a avut loc [ase ore mai târziu.

Chiparo[i \nal]i \ncadrau casa imens`, o verand` lung` \nfrumuse]a
fa]ada principal` [i totul se afla pe un platou, care domina oceanul.

Geamuri mari se deschideau spre mare, iar casa se afla acolo, complet
izolat` \n mijlocul ierburilor s`lbatice [i a tufi[urilor \nflorite. Un farmec
ciudat se degaja din acel loc aparent abandonat. Inima tinerei femei
\ncepu s` bat` de fericire. Opri motorul ma[inii \n cap`tul aleii [i nu putu
rezista dorin]ei de a o trezi pe Jenny care dormea lini[tit` \n spate.

– Draga mea, prive[te, \]i prezint noua noastr` cas`, murmur` tân`ra
femeie.

Jenny b`tuse din palme, \ncântat`, f`r` s` [tie care era cauza.
O clip` mai târziu, mân` \n mân`, pu]in intimidat` de \nf`]i[area

impozant` a locuin]ei, se apropiaser` foarte \ncet.
Un strat gros de praf acoperea geamurile [i \mpiedica s` se vad` cu

u[urin]` \n interior. Locul p`rea s` nu fi fost ocupat de mai mul]i ani. 
Aviva \ncercase \n zadar s` deschid` una dintre numeroasele u[i. 
Apoi, luând-o pe Jenny \n bra]e, alerg` pân` la marginea falezei, pentru a
cuprinde peisajul \n totalitate.

De la sosirea lor acolo, inima nu \ncetase s` bat` foarte puternic [i, \n
fa]a apelor oceanului care vuiau, Aviva \[i promise s` se fac` luntre [i punte
pentru a ob]ine acea cas`. {i, cu toate c` fiica sa nu se gândea decât s`
adoarm` din nou, Aviva porni \n c`utare imediat, \n micul ora[ vecin, s`
descopere cine era proprietarul acelei case.
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Foarte repede, tân`ra femeie afl` c` ultimii ocupan]i de la "Ad`postul
balenei" – astfel numea toat` lumea vechea cas` – muriser` de mult timp;
un notar, domnul Corbet, fusese \ns`rcinat cu executarea testamentar` a
locului.

Imediat \n ziua urm`toare, Aviva se duse la domnul Corbet [i, \n câteva
cuvinte, \i explic` scopul vizitei sale.

B`trânul domn se ar`t` politicos, dar vizibil plin de rezerve cu privire
la planurile clientei sale.

– Sunte]i singur`, doamn` Thompson, vreau s` spun: sunte]i oare
divor]at`? o \ntreb` cu un aer suspicios \n spatele ochelarilor gro[i.

– Nu, sunt v`duv`.
– Trebuie s` \n]eleg c` ave]i inten]ia s` locui]i \n casa aceea mare, atât

de \ndep`rtat` de centrul ora[ului, singur` cu feti]a dumneavoastr`?
Aviva se folosi de cel mai fermec`tor zâmbet al s`u pentru a r`spunde:
– Chiar a[a, domnule Corbet [i dac` se putea, m-a[ fi \ndep`rtat [i mai

mult de ora[; \ntr-o regiune ca aceasta, m` \ndoiesc c` fiica mea [i cu mine
avem s` ne temem de ceva.

Brusc \ncântat, b`trânul domn \ncepu \n acea clip` s` laude virtu]ile
ora[ului s`u [i \ncerc` foarte amabil s`-[i scuze atitudinea ne\ncrez`toare
de la \nceput. Prea multe persoane se instalaser` la Carmel \n ultimii ani
[i, ca to]i locuitorii acestui ora[, \ncerca o oarecare reticen]` fa]` de orice
str`in.

– V` asigur, domnule Corbet, c` nu ave]i s` v` teme]i de nimic din
partea fiicei mele [i a mea. Doresc doar s` tr`iesc \n aceast` cas`.

– Dar cum ve]i face din punct de vedere financiar?
– La moartea so]ului meu, am mo[tenit o sum` destul de important`,

datorit` vânz`rii tuturor bunurilor noastre din Los Angeles.
Domnul Cobert d`duse din cap la numele de Los Angeles, dar tân`ra

femeie continu`:
– Cred c` ar trebui s` fie suficient, dar desigur, totul depinde de pre]ul

pe care \l ve]i anun]a.
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Omul legii trase \n acea clip` un dosar gros dintr-un sertar al biroului
[i, dup` ce-l consultase r`spunse:

– Nu este un târg bun, doamn` Thompson, mai ales dac` se ]ine
seama de cheltuielile permanente care nu sunt de neglijat. |n plus, v` atrag
aten]ia c` este vorba despre o cas` veche \n care ]evile instala]iilor trebuie
ref`cute complet. Acoperi[ul necesit` de asemenea repara]ii.

Aviva \ncepu s` se \ntrebe dac` b`trânul domn nu voia s-o descurajeze.
– Pre]ul este stabilit la trei sute cincizeci de mii de dolari [i include

suprafa]a total` a terenului. La asta se adaug`, dup` p`rerea mea, o sut`
sau dou` sute de mii de dolari lucr`rile, f`r` a socoti costul \nc`lzirii...

Aviva \l \ntrerupse cu voce ferm`:
– Asculta]i, dup` ce va fi complet renovat`, inten]ionez s`-mi exploatez

achizi]ia \ntr-un mod rentabil.
Tân`ra femeie nu se gândise nici un minut la viitor. Un singur lucru

conta: s` devin` proprietara acelei case. Dar dat fiind pre]ul pe care acest
b`rbat tocmai i-l anun]ase, era evident c` Jenny [i cu ea se vor afla repede
f`r` bani.

– Ce cot` de credit pot spera s` ob]in, domnule Corbet?
– Nici una. Proprietarul mi-a interzis s` accept cel mai mic credit

pentru aceast` afacere. Asta cu scopul de a se asigura, dup` ideea sa, c`
doar o familie mare, bogat` [i \n consecin]` care s`-i respecte vechea
locuin]`, va putea cump`ra "Ad`postul balenei".

– |n]eleg. Oricum, nu am nevoie de credit.
Tinerei femei \i fusese greu s`-[i ascund` dezam`girea.
– Oare \mi pot permite s` v` \ntreb care vor fi planurile dup`

\ncheierea lucr`rilor?
O clip`, Aviva nu [tiu ce s` r`spund`.
– Am inten]ia s`...
Ezit` [i brusc, o idee \i \ncol]i \n minte.
– Am inten]ia s` deschid o pensiune de familie; un fel de hotel cu mas`

[i cazare, \n care clien]ii mei vor fi ferici]i s` r`mân` un timp.
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Pentru prima dat` de la \nceputul \ntrevederii lor, un larg zâmbet
lumin` fa]a domnului Corbet [i cu un aer foarte interesat subit, o l`s` pe
tân`ra femeie s` continue.

– Nu va fi nici televizor, nici telefon, ci fotolii confortabile din piele \n
fa]a unui imens [emineu [i c`r]i de calitate \n bibliotec`. Mi-am dorit
\ntotdeauna s`-mi realizez acest vis, improviz` Aviva.

– Este o idee excelent`! Asculta]i, doamn` Thompson, voi face tot
posibilul ca s` putem \ncheia aceast` afacere cât mai curând. Pute]i trece
oare pe la biroul meu la sfâr[itul s`pt`mânii?

Astfel \ncepu totul.
Domnul Corbet, primul s`u prieten, o prezentase pe Aviva cu mândrie

"adev`ra]ilor" locuitori din Carmel: Joe, instalatorul, care \i va acorda cele
mai bune pre]uri [i Bob, cel mai cunoscut dintre artizanii din ora[.
Doamna Jensen se va ocupa de a[ternuturile de pat [i de draperii [i
desigur, Tim, care \[i va ad`uga geniul creator la ansamblul decor`rii.

|n prima zi când intrar` \n noua lor locuin]`, Aviva [i Jenny cur`]ir` \n
\ntregime buc`t`ria [i una dintre camere; tr`iser` un an \ntreg \n mijlocul
lucr`rilor.

Anotimpurile se succedar` [i Aviva f`cu cuno[tin]` cu locuitorii din
Carmel, reu[i s` le câ[tige \ncrederea [i \ncet` s` fie o str`in`.

De la plecarea din Los Angeles, se sim]ea ren`scând. I se p`rea chiar c`
nu tr`ise niciodat` mai \nainte. |n ciuda muncii grele pe care o \ncepuse,
\n ciuda responsabilit`]ilor de mam` fa]` de Jenny, \n ciuda inimii
singuratice, tân`ra femeie sim]ea \n sfâr[it fericirea.

{i ast`zi, \n ajunul deschiderii pensiunii, se afla acolo, \n casa sa,
\mpreun` cu dou` dintre cele mai dragi persoane din lume, fiica sa Jenny
[i Tim, prietenul atât de pre]ios.

Pere]ii, balustradele din aram`, str`luceau la perfec]iune, covoarele
luxoase din Orient, cump`rate recent, acopereau parchetul ceruit, un foc
din lemne ardea u[or \n vastul [emineu [i un enorm buchet din flori de
câmp \mpodobea masa din sufragerie.
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A[adar, totul era perfect. Totu[i, tân`ra femeie nu putea sc`pa de o
team` surd` care, de când se trezise, nu \nceta s`-i sporeasc` \n suflet:
toate aceste eforturi nu vor ajunge oare la un e[ec? Ce va face dac` cele
dou`sprezece camere vor r`mâne dezolant de goale? Oare nu se lansase
pu]in prea repede \ntr-o ac]iune care, \n cele din urm`, se va dovedi peste
puterile ei?

Toate aceste \ntreb`ri [i multe altele nu \ncetau s` o fr`mânte. 
Totu[i, de la \nceput, norocul fusese de partea ei [i Aviva se hot`r\ s`-[i
alunge gândurile negre din minte [i se \ntoarse spre Tim.

– Gata, am terminat \n sfâr[it [i propun s` facem \n seara aceasta o
mic` petrecere \ntre noi, pentru a s`rb`tori evenimentul. Tim, vreau s` te
v`d aici, la ora [apte fix, \mbr`cat \n cel mai frumos costum [i nici vorb` s`
te atingi de o unealt` cât de mic`.

– Da, doamn`, la ordinele dumneavoastr`.
Tim salut` scurt milit`re[te [i izbucni \n râs v`zând-o pe Jenny

imitându-l.
– Da, doamn`! spuse aceasta cu vocea de copil.
Aviva se aplec` [i \[i s`rut` tandru fiica pe obraz.
– Ei! exclam` Tim, atingând cu timiditate um`rul tinerei femei, n-a[

putea avea [i eu un s`rut?
Aviva nu ezit` decât o clip` [i, apropiindu-se de tân`rul b`rbat, \l s`rut`

nevinovat pe fiecare obraz.
– Acum, drag` domnule, te-a[ ruga s` pleci [i s` m` la[i s` preg`tesc

masa somptuoas` pe care ne-o vom oferi disear`.
Era ora patru dup`-amiaz` când Aviva termin` de aranjat masa.

Diferitele pahare de cristal rivalizau \n elegan]` cu serviciul fin din por]elan
de China [i tacâmurile de argint cu emblema "Ad`postul balenei".

Mirosuri delicioase veneau din buc`t`rie [i Aviva nu putu rezista s`
arunce o ultim` privire preparatelor pentru cin`. Friptura Wellington se
rumenea \ncet \n cuptor, sufleul Grand Marnier promitea s` fie delicios [i
\nc` multe alte lucruri \i a[teptau pe cei doi prieteni.
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Tân`ra femeie se gândi atunci c` cel pu]in un lucru bun \i r`m`sese din
sejurul la Los Angeles: acele cursuri de buc`t`rie la care o \nscrisese Sam
\n timpul sarcinii [i care \n acea perioad` o distraser` foarte mult, acum se
dovedeau foarte utile. Talentele culinare ale unei proprietare de la
"Ad`postul balenei" \i vor seduce pe viitorii s`i musafiri, ca [i calda
ospitalitate a locurilor.

Aviva verific` pentru ultima dat`, ca s` nu lipseasc` nimic: lumân`ri,
flori, coniac, cafea... O clip` Avivei \i veni ideea c` Tim se putea \n[ela
asupra sensului invita]iei sale. Tân`ra femeie dorea doar s` petreac` o
sear` pl`cut` \n compania unui prieten drag, nimic mai mult.

Dar era timpul s` se preg`teasc` [i ea. A[a c` urc` \n fug` cele trei etaje
mochetate [i se duse \n camera sa.

***

– A fost o cin` absolut extraordinar`!
Tim rupse t`cerea pl`cut` \n care se compl`cuser` amândoi, a[eza]i

confortabil \n fa]a unui foc bun. Tân`rul b`rbat \[i ascundea cu greu
admira]ia pasionat` pe care o avea pentru Aviva. N-o v`zuse niciodat` atât
de frumoas`, \mbr`cat` \ntr-o rochie lung` de m`tase, foarte simpl`,
\nfrumuse]at` de un colier de perle fine [i delicate. |[i ridicase cu gra]ie
p`rul frumos [i aceast` coafur` nou` \i venea de minune, \i oferea un aer
\n acela[i timp grav [i vulnerabil.

Vocea limpede a tinerei femei \ntrerupse visarea lui Tim.
– Pari foarte surprins, nu-i a[a, s` m` vezi altfel \mbr`cat` decât cu

blugi p`ta]i de vopsea!
Dintr-o mi[care supl`, tân`ra femeie se \ndrept`.
– Mai vrei un pahar de coniac?
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{i f`r` s` a[tepte r`spuns, vrând cu orice pre] s`-l distrag` pe tân`rul
b`rbat de la gândurile pe care le b`nuia, Aviva turn` repede lichidul ca
ambra \n paharul lui Tim.

– Doamna Baker va fi aici chiar mâine. Sper c` nu voi regreta prezen]a
sa permanent`. Este atât de... "excentric`!"

– |ntr-adev`r, pare pu]in ciudat`, dar dup` p`rerea mea, este de
preferat s` nu fii complet singur` \n casa asta mare.

Tim t`cu. F`r` \ndoial`, doamna Baker ocupa pu]in loc \n mintea sa,
dar tân`ra femeie prefer` s` nu vad` conversa]ia deviind spre un subiect
mai personal.

– Ceea ce m` nelini[te[te, mai ales, este c` n-am auzit-o niciodat`
exprimându-se altfel decât prin ordine [i lament`ri, iar la vârsta ei, un
asemenea defect nu se corecteaz` u[or.

Aviva \[i ridic` paharul de cristal \n lumina focului [i-l contempl`
gânditoare.

– Sper c`-i va pl`cea aici, deoarece n-a[ suporta s-o aud plângându-se
\n fiecare zi! Imagineaz`-]i, Tim, m-a sf`tuit s` angajez o persoan` de dou`
ori pe s`pt`mân`, pentru a avea grij` de pensiune [i a se ocupa de Jenny,
\n timp ce eu, m` voi duce s` m` distrez \n ora[! Cum oare a[ putea dori
s` m` \ndep`rtez de aici, fie [i pentru o zi?

– Ei bine, consider c` doamna Baker a avut o idee excelent`. 
|n definitiv, poate \[i aminte[te c` a fost [i ea tân`r`.

Aviva izbucni \n râs la imaginea lui Gladys Baker tân`r` fat`.
Tim o \ntrerupse cu voce grav`.
– Totu[i, nu-]i vei consacra toat` via]a "Ad`postului balenei!" {tii cât`

osteneal` ]i-ai dat pentru a dobândi [i a restaura aceast` locuin]` veche,
dar acum ar fi timpul s` te \ndrep]i pu]in spre lumea exterioar`. Oare ce
fel de via]` dore[ti s`-i oferi lui Jenny? O mam` retras` aici, dou`zeci [i
patru de ore din zi, \n fiecare zi a anului? Nu este normal!

– Am ales s`-mi cresc fiica astfel [i nu-mi regret decizia. Sunt mândr`
de drumul parcurs de la plecarea din Loc Angeles [i nici un b`rbat, mai
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ales un b`rbat ca tine, Tim, de care m` simt atât de diferit`, nu m` va face
s`-mi schimb ideile.

Tân`ra femeie r`spunsese pu]in t`ios. La aceste cuvinte, o u[oar`
tres`rire agit` umerii lui Tim [i Aviva \[i repro[` c` fusese atât de crud`.

– Tim, nu m` cuno[ti atât de bine! Dac` te mul]ume[ti s` r`mâi
prietenul meu, voi fi profund fericit`. Jenny [i cu mine te consider`m de
mult timp ca f`când parte din familie, dar nu spera nimic mai mult.

Tân`ra femeie se ridic`.
– M` duc s` verific dac` Jenny nu s-a dezvelit dormind.
La \ntoarcerea \n salon, Aviva auzi ultima b`taie a orei unsprezece la

vechiul orologiu de la intrare. Focul ardea \ncet [i pe pere]i se desenau
umbre mari. Tim p`rea \ngr`m`dit \n fotoliu [i Aviva nu-[i putu st`pâni o
strângere de inim`.

– Aviva, [tiu c` momentul este prost ales pentru a-]i spune asta, dar m`
tem c` \ntr-o zi, frumoasele principii pe care te bazezi s` nu se pr`bu[easc`
de la sine. |n acea zi, orice s-ar \ntâmpla, voi fi aici s` te protejez. S` nu ui]i.

R`maser` câteva minute nemi[ca]i s` se priveasc`. Cuvintele erau
parc` suspendate \n aer. O profund` duio[ie o cuprinse pe tân`ra femeie.
Tim f`cuse dovada unui mare curaj pentru a formula aceast` declara]ie de
dragoste. |n acela[i timp, ea considera \nc`p`]ânarea sa pu]in nebuneasc`.

Brusc, fu cuprins` de o mare oboseal`. Responsabilit`]ile fa]` de Jenny
[i de grijile cu pensiunea \i ajunseser` din plin, f`r` ca Tim s` vin` s-o
cople[easc` \n plus cu dragostea sa. |n fa]a tân`rului b`rbat, Aviva sim]i cu
durere absen]a lui Sam lâng` ea, absen]a unui b`rbat puternic [i
\n]eleg`tor pe care s` se bizuie pu]in.

Dar cum nu avea nici un sens s` se lase astfel prad` unei vis`ri inutile,
\[i alung` repede din minte aceste idei. Nu era momentul s` cedeze.

Fiecare pierdut \n propriile gânduri, nu auzir` zgomotul clopo]elului
de la intrare. Soneria r`sun` din nou, [i adunându-[i energia, Aviva aprinse
lampa din hol [i se \ndrept` spre u[a de la intrare.

Un b`rbat \nalt se afla acolo. 
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Lumina \i juca pe tâmplele argintii [i forma un nimb comic \n jurul
p`rului s`u. B`rbatul, \mbr`cat cu o rar` elegan]`, arbora o p`l`rie mic`
ecosez verde cu alb pe vârful capului [i acea p`l`rie o amuzase pe Aviva.

– |mi pare teribil de r`u. Rareori mi se \ntâmpl` s` produc un
asemenea efect asupra unei femei a[a de frumoase!

Intr` râzând.
– Mi-a fost foarte greu s` re]in numele acestui loc. Diane mi-a spus c`

tocmai a]i deschis [i mi-am amintit de asta sosind la Carmel.
Aviva \[i reveni rapid \n fire: ora era târzie [i b`rbatul acesta \i era

complet necunoscut. Fu recunosc`toare pentru prezen]a lui Tim, a[ezat \n
salon.

– V` cer iertare. Am fost surprins`. Dar cine sunte]i [i oare ce face]i aici,
la ora aceasta? \l \ntreb` cu un aer serios.

– S` nu-mi spune]i c` sunt primul!
Se d`du \napoi [i o examin` lini[tit pe Aviva, f`r` s`-[i ascund`

admira]ia pentru frumoasele tr`s`turi ale fe]ei [i pentru ]inuta sa
\ncânt`toare.

– Nu se va spune c  ̀Jeremy Crowley va rata [ansa de a fi primul! exclam`
\ntinzându-i o mân  ̀bronzat  ̀tinerei femei, pe care aceasta o ignor .̀

Jeremy Crowley \n`l]` din umeri.
– Diane m-a prevenit c` sunte]i pu]in diferit` de alte femei.
– Diane?
Era un dialog al surzilor [i enervarea tinerei femei sporea.
– Diane Chesterfield, desigur.
Aviva p`li la numele acelei femei care \i influen]ase via]a \n to]i anii

petrecu]i la Los Angeles. Diane [i recep]iile sale, Diane care se aruncase de
gâtul lui Sam... Simbolul perfect al Californiei de Sud!

– |n realitate, n-am cunoscut foarte bine aceast` persoan`. A[a c`, sunt
foarte surprins` c` v-a putut vorbi despre mine. Ce v-a povestit oare?

B`rbatul \ntinse bra]ele ca [i când Aviva s-ar fi dus s` i se cuib`reasc` la
piept, dar tân`ra femeie nu f`cu nici un gest [i r`mase ca de marmur`.
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– Domnule Crowley, voi fi obligat` s` v` dezam`gesc. |n primul rând,
sunt foarte mirat` c` Diane a [tiut c` voi deschide o pensiune aici, la
Carmel. |n al doilea rând, nu vom deschide oficial \nainte de mâine
diminea]`. Lucr`rile de-abia s-au terminat. Regret, dar nu suntem \nc` gata
s` primim clien]i.

Tonul vocii era t`ios. Apari]ia acestui b`rbat o derutase atât de mult,
\ncât \[i uitase datoriile de viitoare gazd`.

– Vre]i s` spune]i c` nu sunte]i decât dumneavoastr` [i cu mine \n
aceast` cas` mare?

Aviva nu [tiu ce s` r`spund`. B`rbatul acesta avea ni[te maniere
surprinz`toare. |nainte de a putea reac]iona, Tim ie[i din umbr` [i se
apropie de impertinentul personaj.

– Domnule Crowley, poate explica]iile doamnei Thompson n-au fost
destul de clare pentru dumneavoastr`? Acest hotel nu v` poate primi [i v`
sf`tuiesc s` pleca]i.

Jeremy Crowley \l privi cu aten]ie pe Tim, apoi, f`r` s` se mai preocupe
de tân`rul b`rbat, se \ntoarse spre Aviva.

– Asculta]i, sunt \ncurcat. Tocmai am f`cut un drum lung [i dup` ce
mi-am petrecut o zi \ntreag` \ncercând s`-mi conving clien]ii, sunt la
cap`tul r`bd`rii.

Vocea i se \n`sprise, dar o lic`rire insolent` \i str`lucea \nc` \n ochi.
Aviva se \nfior`. Aceast` p`trundere abuziv` târzie \i trezise atâtea

amintiri! |n plus, acest b`rbat ciudat degaja un straniu magnetism. 
Ame]ise pu]in. Efectul coniacului, se gândi tân`ra femeie.

– Trebuie neap`rat s` g`sesc un loc pentru a-mi petrece noaptea [i, \n
cazul \n care asta nu v` produce un deranj prea mare, a[ dori s` r`mân aici.
Casa este foarte confortabil` [i unde  m-a[ putea duce la aceast` or` din
noapte?

|n ciuda ochilor negri str`lucitori, Aviva g`si c` p`rea realmente obosit.
{i apoi, \n starea actual` a contului s`u din banc`, oare cum [i-ar putea
permite s`-l pofteasc` afar` pe primul s`u client?
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– Bine, sunt de acord, Tim.
Aviva oft` \n fa]a nervozit`]ii crescânde a tân`rului b`rbat.
– De fapt, domnul Crowley poate foarte bine s` r`mân`. Este vorba

doar de o noapte [i a \nceput deja.
Aviva sim]i brusc o u[oar` tres`rire a trupului, \n fa]a acelor doi b`rba]i

care nu \ncetau s` se priveasc`. Ora târzie \i oferea o scuz` bun` pentru a
scurta seara cu Tim, dar mai multe motive o \mpiedicau s` doreasc` s`
r`mân` singur` \n fa]a domnului Crowley. |i amintea prea mult de un
trecut de care crezuse c` fugise pentru totdeauna.

– Cum vrei, Aviva, dar...
Tim nu-[i termin` fraza. La urma urmei, nu el hot`ra.
– Mul]umesc, Tim, totul va fi bine.
Pe jum`tate convins` de propriile cuvinte, Aviva \l conduse pe tân`rul

b`rbat [i \i ur` noapte bun`. Apoi, \ncuind de dou` ori u[a grea, se apropie
de Jeremy Crowley [i i se a[ez` \n fa]`.

– Pe aici, v` rog, spuse, conducându-l \n birou.
Aviva \l l`s` pe domnul Crowley s` semneze \n registrul hotelului [i

stinse toate luminile de la intrare. O mic` voce interioar` \i comanda s` fie
atent` [i s` aib` un comportament f`r` echivoc. Cu demnitate, urc`
treptele sc`rii [i b`nui ochii lui Jeremy Crowley a]inti]i asupra spatelui s`u.

– Urma]i-m`, domnule Crowley. Fiica mea doarme \n aripa de est a
casei, a[a c`, dac` binevoi]i, v` voi conduce pu]in mai departe. 
Decorarea camerei v` va p`rea poate pu]in feminin`, dar sunt sigur` c` v`
ve]i sim]i foarte bine acolo.

Acum, Jeremy Crowley era foarte aproape. Un pl`cut parfum aromat
emana din toat` persoana sa. Aviva deschise u[a camerei [i \l preced`.

– Este absolut fermec`tor, Viva.
Tân`ra femeie tres`ri \n fa]a acestei familiarit̀ ]i deplasate, dar, paradoxal,

nu se putu st`pâni s` \ncerce o anumit` pl`cere auzindu-l. 
Oare era pe cale s  ̀\nnebuneasc ?̀ Cu siguran]̀ , alcoolul explica aceast̀  brusc`
sl̀ biciune. Se jur  ̀s  ̀nu se mai ating  ̀niciodat̀  de o pic t̀ur  ̀de coniac.
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Se pref`cu c` n-a auzit.
– |mi pare r`u, dar nu este foc \n [emineu.
– N-are importan]`. Sunt sigur c` acest hotel este destul de c`lduros [i

f`r` asta.
Tonul era ironic, dar Aviva nu-i descoperi sub\n]elesul. Ce tupeu avea

acest b`rbat! |ntru totul \n maniera prietenilor Dianei!
– Acum, bun` seara. Micul dejun se va servi \ncepând cu ora opt, spuse

t`ios, p`r`sind \nc`perea.
– A[tepta]i o clip`, doamn` Thompson. Dac` Diane mi-a recomandat

acest loc, este pentru c` [tie probabil c` voi g`si aici numeroase satisfac]ii.
– V`... v` rog s` m` ierta]i?
Aviva st`tea \n picioare, incapabil` de cea mai mic` mi[care. O r`ceal`

de ghea]` \i cobor\ \n toate membrele [i se \ndoia c` \n]elesese bine.
B`rbatul se apropie.
– Dumneavoastr` [i Diane, avea]i acelea[i cuno[tin]e la Los Angeles,

nu-i a[a?
A[adar, nu se \n[elase. Brbatul acesta credea c` se comporta ca Diane

Chesterfield. Oare cum putuse face o asemenea insinuare! Cum o putuse
asocia acelei femei? Mânia o f`cu s`-[i vin` \n fire [i cu o privire \ntunecat`,
\l ascult` continuând:

– A[a c`, de ce n-am merge s` lu`m acea sticl` de coniac pe care am
z`rit-o adineaori [i nu ne-am cunoa[te mai bine?

P`rea c` se simte \n largul s`u \n rolul de seduc`tor [i, \n alte
\mprejur`ri, tân`ra femeie ar fi recunoscut poate c` era greu s`-i rezi[ti.
Acum, era foarte aproape [i parfumul s`u o tulbura. Se d`du \napoi, cu
ochii str`lucind de mânie.

– V-a]i \n[elat grav asupra spuselor Dianei: n-am dus aceea[i via]` ca
femeia aceea [i nu sunt hot`rât` s-o \ncep acum. Noapte bun`, domnule
Crowley.

Era gata s` p`r`seasc` \nc`perea, când Jeremy Crowley o lu` de mân`
[i o strânse \n ale sale. O ciudat` pl`cere o cuprinse pe tân`ra femeie. 
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Nu-[i putea desprinde ochii de la acele mâini care o ]ineau prizonier`,
incapabil` s` reac]ioneze, ca hipnotizat` de atingerea acelor degete ale
b`rbatului pe pielea sa. O clip`, nu se mai gândi la nimic. Apoi, ridicând
capul, ochii s`i frumo[i verzi, \i \ntâlnir` pe cei \ntreb`tori ai lui Jeremy
Crowley.

– P`re]i un b`rbat inteligent, domnule Crowley. Pe viitor p`stra]i pu]in
bun-sim] pentru a nu mai emite judec`]i asupra altora doar din spusele
altei persoane; mai ales când este vorba despre o femeie ca Diane.

|[i retrase \n grab` mâna [i ie[i din \nc`pere.
Dup` ce trase z`vorul de la camera sa, se rezem` de tocul u[ii [i r`mase

f`r` s` se mi[te câteva minute, l`sându-[i ochii s` se obi[nuiasc` \n
\ntuneric.

|nc`perea era frumoas`, luminat` astfel de clarul de lun`. Patul era
\ngrozitor de gol.
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Capitolul 2

Primele raze de soare o trezir` pe tân`ra femeie dintr-un somn greu [i
profund, iar Aviva se ridic` din pat proasp`t` [i bine dispus`. Timp de un
minut, avu impresia c` i se arat` o lume nou`. Treptat, evenimentele din
ajun \i revenir` \n memorie [i for]a anumitor imagini o obligar` s` se
\ndrepte \n pat.

Insolentul domn Crowley sem`na, atât de mult \ncât putea fi
confundat, cu Sam. Acum, fierbea de furie. Nu numai comportarea
grosolan` a acelui b`rbat o irita \n cel mai \nalt grad, ci propriul
comportament o \nfuria [i mai mult. Oare de ce nu se ar`tase mai ferm`?
Cum putuse ceda sentimentului de fascina]ie, s` simt` chiar atrac]ie
pentru un asemenea personaj?

Nici o explica]ie nu o mul]umea. Fusese de-ajuns ca un b`rbat mai
\ndr`zne] s` se apropie pu]in mai mult, pentru ca imediat s` se comporte
ca o naiv` u[uratic`. Totu[i, anii petrecu]i cu Sam, c`snicia lor dificil`,
moartea lui, responsabilit`]ile fa]` de Jenny ar trebui s`-i fie suficiente
pentru a o \ndep`rta pentru totdeauna de  asemenea sl`biciuni. Oare acea
carapace cu care \[i \nconjurase inima era atât de fragil`?

Pur [i simplu, Aviva refuza s` admit` adev`rul. |n definitiv, nu era decât
o fiin]` omeneasc`,  o femeie singur` de multe luni [i acea apari]ie din
noaptea trecut` \i trezise dorin]ele. 



Brusc, \i fu team` c` nu este destul de puternic` pentru a lupta.
– Mam`? Ce se \ntâmpl`? E[ti bolnav`?
Aviva \ntoarse capul [i inima \i fu mi[cat` \n fa]a chipului frumos, plin

de \ngrijorare al fiicei sale. |i \ntinse mâna peste cear[afuri, o ajut` s` se
suie \n pat [i strânse trupul mic, f`r` s` poat` vorbi.

– Mam`! o \ntreb` Jenny din nou.
|n fa]a descump`nirii fiicei sale, Avivei \i fu ru[ine de toate gândurile

stupide [i \[i reveni.
– Totul va fi bine, murmur` ca pentru sine.
|n mai pu]in de o or`, b`rbatul acela va pleca pentru totdeauna [i, cu

el, amintirea Dianei, a lui Sam [i a tuturor emo]iilor. Se va afla din nou
singur` \n casa sa frumoas`, \nconjurat` de fiica sa [i de prieteni.

– Nu, draga mea, mama nu este bolnav`. M` gândeam doar la o
mul]ime de lucruri, dar acum, s-a terminat. Spune-mi, ce inten]ionezi s`
faci ast`zi?

– Oh, \nc` nu [tiu. Oare ai vreo idee?
Jenny \[i g`sise bucuria de a tr`i [i toat` veselia obi[nuit`.
– |]i propun s` ne \mbr`c`m, apoi s` preg`tim micul dejun [i s`

termin`m de aranjat camera pentru doamna Baker. Vrei s` m` aju]i?
– Desigur, mam`.
Brusc, Jenny deveni serioas`.
– Cine este domnul care a sosit asear`?
Aviva tres`ri la aceast` \ntrebare.
– De unde [tii c` a venit cineva?
– M-am trezit [i l-am auzit. Nu era vocea lui Tim.
– |ntr-adev`r, este vorba de un anume domn Crowley, primul nostru

client; dar acest domn va pleca \n aceast` diminea]`.
– Ah...
Dezam`girea lui Jenny o surprinse pe Aviva.
– Nu ai nici un motiv s` fii decep]ionat`, Jenny; foarte mul]i oameni vor

veni aici [i vor pleca dup` câteva zile. Asta se \ntâmpl` mereu \ntr-un hotel.
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– Da, [tiu bine, dar Tim [i cu tine nu sunte]i niciodat` liberi [i credeam
c` acest domn va r`mâne aici s` se distreze cu mine.

– Domni[oar` drag`, fiind mâna dreapt` a directoarei acestei institu]ii,
\]i interzic s` vrei s` te joci cu clien]ii. Oare m-am f`cut bine \n]eleas`?

Aviva luase un ton serios, dar Jenny pufni \n râs.
– Acum, [terge-o \n camera ta [i dac` ai nevoie de mine pentru a-]i lega

[ireturile de la pantofi, sau a te piept`na, cheam`-m`, de acord?
Tân`ra femeie \nchise \ncet u[a [i \ncepu s`-[i fac` toaleta, sperând c`

domnul Crowley va p`r`si hotelul foarte devreme de diminea]`, f`r` s`
a[tepte micul dejun. |mbr`cat` \n ni[te pantaloni Yves Saint-Laurent [i cu
o delicat` bluz` din m`tase alb`, cu p`rul lung despletit pe spate, se
preg`tea s` ias`, când descoperi \n fa]a u[ii sale un mic p`trat de hârtie cu
antetul "Ad`postul balenei". Intrigat`, se aplec`, lu` scrisoarea [i citi: 
"A[ dori un mic dejun pentru dou` persoane, la ora nou`, \n camera mea.
Jeremy Crowley".

Mânia \i \mbujor` obrajii. Primul gând fu s` se repead` \n camera
domnului Crowley. Se desp`r]iser` la miezul nop]ii. Oare cum putuse
introduce o femeie \n cas` f`r` ca ea s`-l aud`? {i cum \ndr`znise s` nu-i
anun]e c` a[teapt` o vizit`? {i pe deasupra, domnul voia s` ia micul dejun
\n particular! Ce-ar fi f`cut oare invitata sa dac`, din \ntâmplare, Aviva ar fi
cedat avansurilor sale? Era de necrezut! B`rbatul acesta avea un tupeu
nemai\ntâlnit!

Mototoli mesajul \n mân` [i cobor\ \n grab`, cu zgomot, sc`rile ce
duceau la parter. Trebuia s` se controleze cu orice pre]. La urma urmei,
Diane [i cu siguran]` acest Jeremy Crowley cuno[teau probabil foarte
mult` lume [i ar fi o stâng`cie s` se arate dezagreabil` \nc` din prima zi.
|ncepea s` se \ndoiasc` de capacit`]ile sale de a ]ine o pensiune.

Din fericire, treptat, proasta dispozi]ie i se transform  ̀\ntr-o indiferen]̀
rece. Un singur lucru trebuia s  ̀conteze: s  ̀câ[tige bani, pentru a-[i p`stra casa.

Cu sufletul \mp`cat, se ocup` de preg`tirea micului dejun: cafea cald`,
cornuri, felii de pepene galben proasp`t \ntr-o cup` de cristal, brânz`
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topit`, zah`r, suc de fructe [i câteva fire de lev`n]ic` \ntr-o mic` vaz` de
argint.

Sui cu precau]ie pân` la etaj [i inspir` profund \nainte de a bate cu
hot`râre la u[`.

– Intra]i, doamn` Thompson.
Vocea era prietenoas` [i vesel`. Nici un alt zgomot nu se auzea din

camer`. Aviva deschise u[a, sigur` c` va g`si o tân`r` naiad` \ntins` alene
\n pat.

Fu cu totul altfel.
De surpriz`, era gata s` scape tava din mâini. Nici o clip` nu [i-ar fi

putut imagina scena: a[ezat` \ntr-un fotoliu, lâng` pat, cu picioarele
\ndoite, st`tea Jenny, \ncântat` de fars`. Jeremy Crowley, rezemat cu
spatele de perne, o privea râzând.

– Bun` ziua, mam`! Ne-ai f`cut s` te a[]tept`m mult, Jeremy a spus c`
ai \ntârziat.

Aviva era gata s` replice cu asprime, dar \[i reveni la timp.
– Dac` a[ fi [tiut c` era vorba despre un mic dejun foarte special, m-a[

fi gr`bit mai mult.
|i arunc` o privire ucig`toare, plin` de repro[uri lui Jeremy, dar nu avu

inima s-o certe pe Jenny [i s`-i strice bucuria.
– Acum, v` las s` mânca]i lini[ti]i [i apoi, drag` domni[oar`, a[ vrea s`

avem o discu]ie referitoare la comportamentul fa]` de oaspe]i.
|niante s` se \ndep`rteze, Aviva avu timp s` surprind` privirea

complice pe care Jeremy Crowley i-o arunc` fiicei sale. Nu aprecia prea
mult acele familiarit`]i fa]` de Jenny. |l examin` cu mai mult` aten]ie: p`rul
negru ciufulit, fire sub]iri argintii la tâmple, era greu de recunoscut
b`rbatul din ajun. Fu obligat` s` admit` c` avea un aer foarte pl`cut.
Zâmbetul s`u lumina \nc`perea. Nu se putu st`pâni s` nu-i r`spund`, dar
imediat \[i repro[` asta.

– Sper c` Jenny nu v-a deranjat, domnule Crowley? \l \ntreb` pe un ton
sec.
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– Dimpotriv`, doamn` Thompson, am fost \ncântat c` a intrat \n
camera mea pentru a face cuno[tin]`. Ei bine, sunt ani de zile de când nu
m-am aflat \ntr-o companie feminin` atât de fermec`toare, mai ales \n
camera mea.

Ochii \i str`luceau de mali]ie [i p`rea c` apreciaz` frumuse]ea [i
elegan]a tinerei femei.

– Domnule Crowley, mi-ar pl`cea foarte mult s` ne scuti]i pe fiica mea
[i pe mine de acest gen de comentarii. Cunosc stilul oamenilor pe care
ave]i obiceiul s`-i frecventa]i la Los Angeles, dar aici, este altfel.

Oare nu mersese prea departe? Starea finan]elor sale nu-i permitea s`
fie atât de dezagreabil`... La urma urmei, b`rbatul acesta [i to]i prietenii s`i
s` se duc` naibii!

Se stabilise la Carmel pentru a fugi de acest gen de indivizi [i nu se
punea problema s`-[i schimbe p`rerea.

Se \ntoarse. Vocea cald` a lui Jeremy Crowley o opri \n clipa \n care
ie[ea pe u[`.

– Doamn  ̀Thompson, pot s  ̀v  ̀asigur c  ̀n-am avut niciodat  ̀inten]ia
s` v` z`p`cesc fiica, sau s` o seduc, nici s` v` sâcâi f`r` rost. 
Crede]i-m  ̀sunt sincer. {i v  ̀rog s  ̀m  ̀ierta]i pentru ceea ce s-a \ntâmplat
noaptea trecut .̀ Arogan]a este unul din principalele mele defecte [i \mi pare
r`u. V`d bine c  ̀Diane [i dumneavoastr  ̀ave]i pu]ine lucruri \n comun.

Aviva sim]i c` nu min]ea. Oft` cu u[urare [i un zâmbet de recun[tin]`
\i lumin` chipul.

– Mul]umesc, domnule Crowley.
Aviva p`r`si \nc`perea, nu f`r` a o avertiza pe Jenny s` nu-[i

prelungeasc` vizita.
Lucrurile redeveniser` a[adar la normal. Totu[i, tân`ra femeie nu

putea sc`pa de o anumit` frustrare. Acum era limpede, nu mai prezenta
interes pentru acel b`rbat. Aceast` constatare nu o bucura [i o ap`sa ca o
bar` pe piept. De ce oare era decep]ionat`? Poate sentimentul de a fi dorit`
de un b`rbat avea pentru ea mai mult` importan]` decât crezuse.
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– Este cineva aici?
O voce pl`pând`, dar autoritar` o strig` din u[a de la intrare [i,

aplecându-se peste balustrad`, Aviva o recunoscu pe doamna Baker.
B`trâna doamn` o a[tepta cu ner`bdare, \nconjurat` de numeroasele sale
bagaje.

– Bun` ziua, doamn` Baker. Sunt aici.
– |n sfâr[it, iat`-v`! Am crezut c` este pustiu \n cas`!
Aviva lu` o anumit` expresie a fe]ei [i cobor\ s-o \nfrunte pe doamna

Baker, \n timp ce se \ntreba cum va reu[i s` g`seasc` un teren de \n]elegere
cu aceast` b`trân` doamn` care bomb`nea atât de mult. Orice urm` a lui
Jeremy Crowley \i disp`ru din gânduri \n fa]a noii sale pensionare.

– Nu [tiam la ce or` ve]i sosi, spuse, str`duindu-se s` fie amabil`.
– Binevoi]i s` chema]i b`iatul s` m` ajute. Mi-e team` c` amândou` nu

vom reu[i s` urc`m toate aceste bagaje. Unde este camera mea? A]i promis
s` mi-o da]i pe cea care este verde ca m`rul, cu m`su]a de toalet` din cire[.

Fiecare din cuvintele lui Gladys Baker o lovea \n amorul-propriu pe
tân`ra femeie. Dar, \n definitiv, era totu[i acas` [i râse pentru a destinde
atmosfera.

– |nainte de orice, aici nu exist` b`iat. Dar spune]i-mi care v` sunt
bagajele cele mai urgente [i le voi duce eu \ns`mi \n camera
dumneavoastr`. De celelalte m` voi ocupa mai târziu, \n timpul zilei.
Binevoi]i s` m` urma]i. Camera este preg`tit`.

– F`r` b`iat?
Gladys Baker nu-[i revenea din surpriz`.
– Dar cum ve]i face s` conduce]i aceast` pensiune f`r` nimeni care s`

v` ajute?
Aviva d`du din cap. Evident avea dreptate, trebuia s` admit` asta.

B`trâna doamn` era bine cunoscut` \n Carmel [i hot`rârea sa de a se
instala la "Ad`postul balenei", era considerat` un fel de binecuvântare
local`. Deocamdat`, Aviva nu vedea asta decât ca pe o nenorocire.
Manierele sale \n]epate [i bomb`nelile permanente nu aveau nimic
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\mbucur`tor. Din p`cate, nu se punea problema s` dea \napoi. Aviva avea
nevoie de bani [i dac` voia s` reu[easc` \n ceea ce \ntreprinsese, nu trebuia
s` se arate dificil`. Dac` cel pu]in doamna Baker ar fi fost o bunicu]`
cochet`, blând` [i amuzant`, a c`rei companie s` le fi amuzat pe Jenny [i
pe ea, \n timpul serilor lungi de iarn`!

Din fericire, doamna Baker fu \ncântat` de camera sa. Totul \i pl`cea:
cuvertura verde ca m`rul asortat` cu tapetul, balansoarul din apropierea
[emineului [i bine\n]eles, m`su]a de toalet` din lemn de cire[.

Aviva aprinse focul [i se retrase, l`sând-o pe b`trâna doamn` s` se
obi[nuiasc` \n lini[te cu noul mediu de via]`.

La \ntoarcerea \n buc`t`rie, se a[ez` câteva minute. |mpotriva oric`rei
a[tept`ri, prezen]a pensionarei o lini[tea. Curând, datorit` numeroaselor
rela]ii ale b`trânei doamne, fiecare din cele dou`sprezece camere va fi
ocupat`. Asta va \nsemna de asemenea cornuri [i cafea pentru dou`zeci [i
patru de persoane, poate \n fiecare zi a anului... F`r` s` mai vorbeasc` de
anun]urile pe care le d`duse \n diferite ziare importante din California.
Dac` toate dorin]ele se realizau, f`r` nici o \ndoial`  va trebui s`-[i g`seasc`
un ajutor, m`car o parte din timp. Dar cum s` mearg` la Carmel s` dea un
anun], cu toat` aceast` munc` pe care o avea de \ndeplinit?

Era aproape miezul zilei când Jenny [i Jeremy ap`rur` pe u[a
buc`t`riei. Avivei \i fu ru[ine s` admit` c` uitase complet de fiica sa. 
Din fericire, feti]a nu-[i asuma nici un risc \n aceast` regiune [i de la
conversa]ia lor de diminea]`, prezen]a lui Jeremy Crowley al`turi de ea 
nu-i mai producea nici o \ngrijorare.

– Ei bine, unde ai fost? Jenny, sper c` nu l-ai plictisit pe domnul
Crowley. Acum, cu siguran]` trebuie s` se preg`teasc` de plecare.

Cu cât va pleca mai repede...
– De fapt, doamn` Thompson...
Aviva \n`l]` capul [i zâmbi.
– Tocmai m` \ntrebam dac` ar fi posibil s` mai r`mân câteva zile aici.

Desigur, pensiunea fiind deschis` oficial.
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Chipul \i era atât de sincer, atât de plin de via]`, \ncât Aviva se \ntreb`
dac` evenimentele din ajun nu ap`ruser` decât \n imagina]ia sa.

– |n locul dumneavoastr` n-a[ ezita, continu` foarte repede. Un client
nu trebuie l`sat niciodat` s` scape.

– Desigur, desigur. Oare unde \mi era capul? V` voi anula doar nota.
Se \ndep`rt` imediat, cu obrajii \mbujora]i, \nnebunit` la ideea c` acest

b`rbat i-ar fi putut ghici tulburarea. La urma urmei, era vorba  de un prilej
favorabil pentru contul s`u bancar. Pân` la urm`, dac` se gândea bine,
domnul Crowley nu era atât de nesuferit. Poate \n spatele manierelor
ciudate se ascundea un gentleman. |n orice caz, Jenny \l adoptase \ntru
totul.

– Sunt \ncântat c` accepta]i. Pot oare telefona la biroul meu pentru 
a-i anun]a?

– Nici o problem`: pre]ul convorbirii se va ad`uga la nota de plat`.
Aviva se felicita c` [tiuse s` ]in` situa]ia \n mân`.
Jeremy Crowley lipsi câteva minute [i se \ntoarse imediat \n buc`t`rie.
– Acum, voi reu[i oare s` le conving pe cele dou` noi prietene ale mele

s` m` \nso]easc` pentru prânz \n ora[? Ar fi ocazia pentru mine s`-mi
recunosc gre[eala.

P`rea sincer [i intona]ia vocii era politicoas`. Pentru prima dat`, Aviva
\i adres` un zâmbet adev`rat.

– Mul]umesc foarte mult pentru aceast` invita]ie. V` apreciez inten]ia,
dar \ntr-adev`r am multe lucruri de f`cut. |n plus, dac` va sosi un client,
nu va fi nimeni aici s`-l \ntâmpine.

Spunea adev`rul. |n acela[i timp, totu[i, n-ar fi vrut s` se compromit`
atât de repede cu un b`rbat care va disp`rea din via]a sa \n câteva zile. 
A[a fermec`tor cum putea fi domnul Crowley, aici, la "Ad`postul balenei",
nu [tia nimic despre via]a pe care o ducea la Los Angeles [i nu dorea s`-l
cunoasc` mai mult pe acest b`rbat.

– Ce \n]elege]i prin: "nimeni aici?"
Tân`ra femeie tres`ri.
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– Dac` am \n]eles bine, eu nu contez.
Toate privirile se \ntoarser` spre doamna Baker care, cu un aer hot`rât,

intrase \n grab` \n \nc`pere.
– Sunt \n stare ca oricine s` ]in pensiunea \n lipsa dumneavoastr`.
B`trâna doamn` se \ntoarse spre Jeremy [i-i \ntinse mâna.
– Bun` ziua tinere. Nu cred c` ne cunoa[tem. M` numesc Gladys

Baker [i locuiesc aici.
– |ncântat s` v` cunosc. {i eu locuiesc aici, dar doar pentru câteva zile.

Dac` atmosfera de la "Ad`postul balenei" se dezghea]`, s-ar putea s`-mi
prelungesc sejurul.

Arunc` spre Aviva o privire care o tachina, dar aceasta r`mase
impasibil`.

Ca [i când ar fi priceput sub\n]elesul, doamna Baker izbucni \n râs.
V`zându-i uni]i \mpotriva ei, Aviva sim]i mânia cuprinzând-o din nou.

Lucrurile luau o \ntors`tur` ciudat` pentru prima zi \n care deschisese!
– Bagajele acela din hol, v` apar]in? o \ntreb` Jeremy pe b`trâna

doamn`.
– Da, sunt ale mele. Ve]i avea oare amabilitatea s` m` ajuta]i s` le urc

\n camera mea? Sunt sigur` c` Aviva nu va reu[i niciodat` singur`.
Se aplec` la urechea lui Jeremy Crowley, ad`ugând un aer complice,

dar suficient de tare pentru ca tân`ra femeie s` aud`:
– Imagina]i-v` c` nu exist` \nc` un b`iat aici!
Jeremy se pref`cu intrigat [i lu` o min` consternat`.
– |n acest caz, m` voi ocupa eu \nsumi. Apoi, to]i trei, cu Jenny, o vom

l`sa pe doamna Thompson s`-[i continue munca [i vom merge s` prânzim
\n ora[.

Era prea mult, gândi Aviva, exasperat` [i amuzat` \n acela[i timp.
Oricum, nu se punea problema ca Jenny s`-i \nso]easc`. Era suficient
micul dejun.

– Tinere, interveni Gladys Baker f`r` s`-i lase tinerei femei timp s`
reac]ioneze. Iat` o idee bun`, iar doamna Thompson va fi cu siguran]`
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\ncântat` s` fie eliberat` pentru câteva ore de fiica sa. Nu este a[a, draga
mea?

Aviva r`mase cu gura c`scat`. Femeia aceasta avea un mod incredibil
de a hot`r\ pentru al]ii! |[i a]inti privirea pe rând asupra fiec`ruia: Jenny \n
picioare lâng` Jeremy, doamna Baker o sfida din ochi, sigur` c` nu va
\ndr`zni s-o decep]ioneze pe feti]` [i Jeremy Crowley, vizibil foarte amuzat
de situa]ie.

– De acord, de acord, ced` Aviva \n cele din urm`.
Astfel, \n pu]in timp, va sc`pa de prezen]a lor.
– Doamn` Baker, v` voi ruga s` ave]i grij` de Jenny. {i tu, draga mea,

du-te repede s`-]i iei o vest`. S-ar putea s` fie frig, ast`zi.
– De acord! r`spunser` la unison Jenny [i Jeremy urcând \n fug` sc`rile

de la primul etaj.
– Ce tân`r fermec`tor!
Gladys Baker se \ntoarse spre Aviva cu un aer insinuant. |n loc de

r`spuns, tân`ra femeie ridic` din umeri. Totu[i, nu va recunoa[te cu voce
tare c`, \ntr-adev`r, domnul Crowley era fermec`tor. Mai ales \n fa]a
acestei b`trâne doamne care avea tendin]a de a se \nc`p`]âna s` se
amestece \n ceea ce nu o privea.

|[i repro[` proasta dispozi]ie. Gladys Baker tr`ise singur` mul]i ani [i \n
anumite zile, asta fusese probabil teribil. |[i promise s` fac` ni[te eforturi.

– Da, este foarte simpatic, dar nu este decât un oaspete [i a devenit
pu]in prea familiar, dup` gustul meu.

Aviva spera \ntr-o \ncuviin]are din partea b`trânei doamne, dar aceasta
se mul]umi s` zâmbeasc` larg [i p`r`si \nc`perea.

|n cursul dup`-amiezii, Aviva se surprinse gândindu-se cu tandre]e la
Jeremy Crowley. Fusese amabil c` o sc`pase de Jenny [i de doamna Baker.
|nscrisese dou` rezerv`ri pentru weekendul viitor, casa era impecabil`,
cina aproape gata [i \i mai r`mânea \nc` pu]in timp pentru a face o baie [i
a se preg`ti pentru sear`. Trebuia s` capete for]e pentru a o \nfrunta din
nou pe Gladys Baker.
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|ncet, Aviva f`cu turul casei, verificând fiecare detaliu, cât de mic.
Mul]umit`, se duse \n camera sa. Devenea indispensabil s` angajeze pe
cineva care s-o u[ureze de toat` munca pe care o necesita pensiunea.

Când \i auzi sosind, Aviva alerg` la fereastr` [i o deschise.
– Intra]i prin spate, deoarece am \nchis u[a de la intrare. Cina va fi

servit` \ntr-o or`. Gr`bi]i-v` s` v` preg`ti]i.
|nchise fereastra [i termin` rapid s` se \mbrace, pentru a-[i primi

oaspe]ii cu demnitate.
Conversa]ia din jurul aperitivului fu amuzant`, instala]i to]i confortabil

\n fa]a [emineului, \n a[teptarea cinei. Jenny se \mbr`case singur` [i se
descurcase bine.

|n timpul mesei, Aviva remarc` de mai multe ori ochii lui Jeremy
Crowley a]inti]i asupra ei, \n timp ce Gladys Baker, calmat` \n sfâr[it,
asculta cu pio[enie tot ce spunea acesta.

Tân`ra femeie purta o bluz` din satin, de culoarea piersicii, \nchis` \n
nasturi pân` sus pe gât, peste o jup` lung` din catifea neagr` [i era
\nc`l]at` cu pantofi negri elegan]i, cu tocuri fine. P`rul \i era ridicat cu
gra]ie \ntr-un coc \n vârful capului. }inuta aceasta pe care o voise auster`
[i clasic` \i d`dea, \n schimb, imaginea unei frumuse]i din secolul trecut,
ie[it` dintr-o carte de istorie. Jeremy nu se plictisea s` o admire.

Dup` ultima linguri]` de crem` de ciocolat`, Aviva \ntrerupse
flec`reala fiicei sale.

– Jenny, pentru tine este timpul s` te duci la culcare.
Feti]a \[i vâr\ nasul \n farfurie, pref`cându-se c` n-a auzit nimic.
– Du-te, draga mea. Imediat dup` sp`larea vaselor, voi veni s` te

\nvelesc.
F`r` o vorb`, Jenny se \ndep`rt` [i ie[i din \nc`pere.
Aviva se \ntoarse spre oaspe]i.
– V` propun o cea[c` de cafea \n salon. |n acest timp voi strânge masa.
– Cu pl`cere, draga mea, r`spunse Gladys Baker cu un aer de mare

doamn`.
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De-a lungul mesei, b`trâna doamn` fusese foarte pl`cut`; a[a c` Aviva
\i iert` aerele de superioritate.

Jeremy se apropie de tân`ra femeie [i \i oferi bra]ul pentru a o \nso]i
\n salon.

– Mul]umesc, dar uita]i c` eu nu sunt oaspete. Duce]i-v` [i lua]i loc [i,
\ntr-un minut, v` voi aduce cafeaua. Ve]i g`si coniac \n caraf`, lâng`
[emineu.

Petrecuser` o sear` foarte pl`cut` [i Aviva se sim]ea mai \ncrez`toare
fa]` de Jeremy Crowley, \n calitate de conviv. Dar \n calitate de b`rbat,
sim]ea cu totul altceva. Tulburarea pe care i-o provocaser` privirile lungi,
\n timpul mesei, nu disp`ruse \nc`.

|n sfâr[it, totul fu curat [i aranjat. Aviva \[i servi o cea[c` de cafea [i se
\ndrept` spre salon.

Nici un zgomot nu se auzea din \nc`pere [i ultimii t`ciuni ardeau \n
c`min. Epuiza]i de aceast` prim` zi, Gladys [i Jeremy se duseser` probabil
\n camerele lor. Perfect. Dorea s` fie singur`. Ce fericire la ideea de a-[i
scoate pantofii [i a  se afunda \ntr-un fotoliu larg, pentru a-[i savura
cafeaua!

Se apropie [i, f`r` s` aprind` lumina, \[i puse cea[ca pe masa mic` din
salon. Se opri brusc. Jeremy era acolo, cu un pahar de coniac \n mân` [i
ochii a]inti]i asupra focului.

– M-a]i speriat! Credeam c` toat` lumea s-a dus la culcare.
|n penumbr`, de-abia \i putea distinge fa]a. Totu[i, avu impresia c`,

pentru prima dat`, se afla \n fa]a adev`ratului Jeremy Crowley. 
Expresia arogant` [i ironic` a b`rbatului de ora[ disp`ruse. Nici urm` de
b`rbatul de afaceri vioi, afemeiat. Acolo, \ntr-o pl`cut` semiobscuritate, nu
r`mase decât b`rbatul pierdut \n gândurile sale, cu aer vulnerabil. Aviva se
emo]ion` v`zându-l astfel.

– V` a[teptam, doream s` v` vorbesc. A[ vrea s` [ti]i c` sunt cople[it de
remu[c`ri pentru atitudinea mea de asear`. {tiu bine c` este prea târziu s`
mai revin \n urm`, dar \ntr-adev`r, regret. Uneori, este greu s` \ncetezi s`
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joci un rol. Mi-ar pl`cea foarte mult s-o relu`m de la zero [i s` devenim
prieteni. V` rog.

Prieteni! Ce cuvânt ciudat \n gura sa! Aviva nu avea \ncredere \n
interpretarea pe care o d`dea el cuvântului "prieten". Totu[i, oferta era
tentant`.

– Este \ntr-adev`r [i p`rerea mea. Am frecventat destul de mult timp
mediul dumneavoastr`, dar i-am uitat regulile. Via]a aici este calm` [i
lini[tit`... Mi-e greu s` \n]eleg cum se poate prefera s` se tr`iasc` \ntr-un
loc ca Los Angeles.

– Evident, ave]i dreptate. De fapt, pu]ini oameni au curajul
dumneavoastr`: s` lase totul \n urm` [i s` plece.

O privea cu aten]ie, dar Aviva nu-i putea vedea expresia ochilor.
– Presupun totu[i, c` probabil n-a]i cunoscut numai clipe nepl`cute \n

acest ora[. |n definitiv, fiecare are via]a pe care o merit` [i nimeni nu este
obligat s` se agite dou`zeci [i patru de ore din dou`zeci [i patru.

– Da, desigur. Nu toate amintirile mele sunt nepl`cute, dar chiar [i
clipele bune pe care le-am putut tr`i la Los Angeles, nu sunt nimic, \n
compara]ie cu via]a pe care o duc aici.

– Serios?
|ntrebarea nu era impertinent̀ , dar totu[i o irita pe tân`ra femeie. 

Cum oare \i putea pune vorbele la \ndoial̀ ? Era la "Ad`postul balenei" 
de-abia de o zi: cum putea s  ̀[tie mai bine decât ea unde era adev`rata sa via]̀ ?

– Nu critica]i \nainte de a cunoa[te, r`spunse pu]in prea repede,
p`r`sindu-[i fotoliul. M` duc s` v`d dac` Jenny nu s-a dezvelit. La ora
aceasta, probabil doarme profund. M` voi \ntoarce imediat [i dac`
binevoi]i, acum c` suntem prieteni, vom putea relua conversa]ia.

Era bucuroas` de \ntuneric. Jeremy nu-i putea citea pe fa]` tulburarea
pe care o sim]ea.

– Aviva...
Se opri [i \ntoarse capul, peste um`r. Nu remarcase c` \i spusese pe

numele de botez.
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– Vrei s` cobori cu o hain` c`lduroas`? Ne vom putea plimba.
– Este o idee bun`. M` \ntorc \ntr-un minut.
Urc` sc`rile cu impresia c` plute[te pe un nor. Nu \n]elegea foarte bine

ce i se \ntâmpla. Jenny dormea. O s`rut` pe fiecare obraz, \[i lu` \n trecere
o vest` [i \l reg`si pe Jeremy \n fa]a intr`rii.

Frigul nop]ii \i surprinse. Urmar` drumul \n direc]ia Carmelului.
Oceanul vuia foarte aproape [i ramurile copacilor fo[neau \n vânt.

Aviva respira din plin acel aer p`trunz`tor [i \nghe]at. I se p`rea c`
revine la via]`.

– Oare [tii c` stelele ne conduc via]a? \ncepu Jeremy pe un ton ironic.
– Adev`rat? Nu [tiam c` ai talente de astrolog, \l tachin` tân`ra femeie.

De fapt, cine e[ti?
– Sunt un savant pu]in nebun, care este pe cale s` pun` la punct un

nou drog. Aceast` inven]ie \mi va permite s` am la picioare cele mai
frumoase femei din lume. A[adar, nu voi mai avea decât s`-mi aleg
viitoarea victim`.

Aviva schi]` un zâmbet.
– }i-am spus o minciun`.
– Nu este posibil? \l \ntreb` pe un ton sarcastic.
– Sunt constructor: centre comerciale, birouri de afaceri...
Vântul lu` cu el ultimele cuvinte, dar Avivei nu-i p`sa. |[i imagin` f`r`

greutate lumea \n care evolua. Cu nimic diferit` de munca lui Sam, se
gândi tân`ra femeie, \ncercând s`-[i \nving` o anumit` triste]e.

Jeremy \i remarc` t`cerea.
– Presupun c` pentru dumneata, asta nu este foarte interesant.
– Oh, sunt sigur` c` da, \i r`spunse politicos.
– O munc` este o munc`, nu-i a[a?
|[i continuar` plimbarea. Jeremy \[i ridicase gulerul hainei [i \[i

\nfundase mâinile \n buzunare pentru a se ap`ra de frig.
– Toate astea nu \nseamn` nimic, \n compara]ie cu faptul de a avea un

copil. Un copil ca fiica dumitale. 
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Dac` voi avea o fiic`, a[ vrea s`-i semene lui Jenny. Este o feti]`
nemaipomenit`.

Aviva ro[i de pl`cere.
– Ai copii?
– Nu, n-am fost c`s`torit niciodat` [i nu am avut vreodat` bucuria de

a fi tat`.
|n vorbe i se percepea regretul. Inima tinerei femei tres`ri \n piept [i

nu [tiu ce s` r`spund`.
– Dar n-am pierdut speran]a. Va veni o zi. Poate \mi vor putea spune

stelele?
Merser`, vorbir`, râser` [i apoi t`cur`.
Aviva nu mai [tia foarte bine ce s` cread`. Un lucru era sigur: sim]ea o

nesfâr[it` pl`cere s` vorbeasc` \mpreun` cu acest b`rbat. Acest an petrecut
la "Ad`postul balenei" o maturizase [i \i adusese mai mult decât o cas`
frumoas`. Totu[i, schimbarea din ea fusese foarte lent`, de-abia
perceptibil`. Nu-i mai era team` s` \nfrunte via]a. Tân`ra femeie tem`toare
[i \nchis` \n sine, so]ia unui b`rbat nestatornic [i mama unei feti]e
adorabile, f`cuse loc unei femei echilibrate [i sigure pe ea. De acum era \n
stare s` aprecieze lucrurile din via]` la adev`rata lor valoare [i mai ales
compania unui b`rbat al`turi. Fusese atât de mult timp privat` de asta!

Pa[ii \i conduser` pe [osea, de-a lungul plajei, iar vântul lua cu el
deseori hohotele lor de râs.

|n cele din urm`, Aviva propuse s` se \ntoarc`.
Brusc, Jeremy \ntinse bra]ul [i o opri. Tot trupul \i tremura sub

presiunea acelor degete. P`rea o mic` pas`re speriat`. F`r` s` \n]eleag`
motivul, Jeremy \i b`nui teama [i sl`bi u[or strânsoarea.

R`maser` mult timp fa]` \n fa]`, f`r` s` spun` o vorb`, o stânjeneal`
ascuns` cuprinzându-i treptat. |n sfâr[it, Jeremy rupse t`cerea.

– Nu te \n]eleg. O clip` te compor]i ca o tân`r` femeie perfect
modern` [i un minut dup` aceea, iat`-te devenit` la fel de prudent` [i
virtuoas`, ca [i când am fi \n secolul trecut. Oare cine e[ti cu adev`rat?
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Aviva \n`l]` capul spre cer; luna desena o aur` de lumin` de-a lungul
profilului s`u. Inima \i cuno[tea cuvintele de r`spuns, dar \n acea sear`,
mintea refuza s` le rosteasc`.

– Nu este nimic de \n]eles. Sunt o simpl` femeie, atâta tot.
Privirea lui Jeremy o \ndemna s` continue.
– Vezi, ador stelele, dar nu vreau s` devin una, decât \n ochii lui Jenny.

Via]a pe care am dus-o \n trecut nu a fost a mea, ci a so]ului meu. 
Vreau ca Jenny s` creasc` \n acest loc \n care fumul ora[elor nu ascunde
culoarea cerului, un loc \n care oamenii sunt serviabili [i genero[i, f`r` s`
a[tepte ceva \n schimb...

|l privi pe Jeremy.
– {tii c` cea mai mare parte a copiilor care tr`iesc \n California de Sud

nu cunosc anotimpurile? Doresc ca Jenny s` se bucure de c`ldura soarelui
de var`, dup` ce a cunoscut frigul iernii. Nu am dreptate?

– |ntr-un sens. Dar \n ceea ce te prive[te? o \ntreb` b`rbatul \ncet.
– Eu? Vreau s  ̀profit de asemenea de toate aceste lucruri. M  ̀simt bine aici.
Dar Jeremy nu p`rea mul]umit de acest r`spuns.
– {i apropo de rest? De ceea ce atinge nu numai mintea, ci [i inima [i

trupul? De ceea ce numai un b`rbat \]i poate da?
Cuvintele trecur` lent prin mintea tinerei femei
– Ca s` fiu sincer`, Jeremy, nu [tiu. Am avut atât de pu]in timp s` m`

gândesc la toate acestea, \n ultimii ani...
Era vorba de o simpl` constatare. Aviva nu sim]ea nici mil` pentru ea

\ns`[i, nici am`r`ciune.
La tonul vocii sale, Jeremy Crowley fu cuprins de o puternic` emo]ie.

F`r` s` se gândeasc`, o prinse \n bra]e pe tân`ra femeie [i o strânse tandru
lâng` el. O a[ez` cu delicate]e pe nisip [i \[i adânci ochii negri \n cei ai
Avivei. |[i eliber` mâna stâng`, iar degetele, asemenea celor ale unui orb,
\i mângâiau blând fa]a: delicatul contur al urechilor, obrajii catifela]i,
desenul sprâncenelor, perfec]iunea nasului... Degetele se a[ezar` pe gura
tinerei femei [i urm` lent conturul buzelor.
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Nici o mi[care n-o tr`da pe Aviva. Nici un gest de acceptare sau de
refuz. Era ca hipnotizat` de aceast` prezen]` masculin` a c`rei pl`cere o
pierduse de mult timp.

Brusc, Jeremy deveni mai insistent. O atrase aproape de fa]a sa [i puse
st`pânire pe buzele ei. S`rutul fu \n acela[i timp tandru [i \nfl`c`rat de o
pasiune necunoscut` pân` atunci. Se aplec` asupra tinerei femei cu tot
trupul [i piepturile aproape se atinser`.

Aviva se sim]ea cople[it` de dorin]a sa crescând`. Fu mai \ntai ca un
clipocit al valurilor care veneau \ncet s` ating` nisipul [i care treptat, se
transforma \n rulouri uria[e \n care se l`sa dus`. Ap`sându-[i mai puternic
buzele pe cele ale lui Jeremy, tân`ra femeie \[i \nf`[ur` bra]ele \n jurul cefei
sale [i timp de o clip`, nu mai formar` decât un singur trup.

Brusc, o str`fulgerare de luciditate \i trecu prin minte. Nu trebuia s`
cedeze. Dimpotriv`, trebuia s` lupte din toate puterile s` scape de aceast`
\nrâurire periculoas` a sim]urilor. |ncerc` s` se elibereze, dar Jeremy o
]inea cu fermitate, refuzând s`-i dea drumul.

– Aviva, nu, \i murmur`.
Buzele i se pierdur` \n p`rul tinerei femei, care  se desf`cuse [i se

rostogolea \n cascad` pe umeri.
Surprins` de propria hot`râre, Aviva \l respinse pe Jeremy. Respira cu

greutate, dar mintea \[i reg`sise toat` limpezimea.
– Nu, spuse cu asprime. Nu sunt preg`tit` orice ar fi, s`-]i ofer nici o

form` de dragoste.
Se \ndrept` cu gra]ie [i-l privi. O umbr` de regret \i voala ochii: ea \ns`[i

\nchisese poarta unui paradis, \ntrez`rit pentru prima dat` \n via]`.
|ntorcându-se, fugi \n direc]ia pensiunii. Jeremy o g`si \n buc`t`rie,

sp`lând cu grij` ce[tile de cafea. R`mase câteva clipe nemi[cat, privind-o.
– Aviva.
Aceasta nu tres`ri v`zându-l ap`rând \n buc`t`rie [i Jeremy \i admir`

st`pânirea de sine.
– Vreau s` [tii c` am tot timpul.
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Tân`ra femeie \i studie tr`s`turile fe]ei, apoi \i zâmbi cu un zâmbet larg
[i c`lduros.

– Apreciez ceea ce tocmai ai spus, serios. Dar vom vedea. Via]a rezerv`
uneori atâtea surprize!

– |ntr-adev`r. Acum m` duc s` m` odihnesc. |]i doresc noapte bun`,
doamn` Thompson.

– Noapte bun`, domnule Crowley.
Aviva se \ntoarse la ocupa]iile sale [i zâmbi \n sinea sa. |n noaptea asta

va dormi bine.
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Capitolul 3

|n zilele care urmar`, credincios cuvintelor sale, Jeremy n-o deranj`.
Avansurile sale r`maser` discrete: un zâmbet tandru, complice, modul \n
care \i lega lui Jenny [ireturile de la pantofi... Toate aceste fapte nu treceau
neobservate \n ochii tinerei femei. Era ca [i când lumea \ntreag` \ncepuse
s` renasc`. |n ciuda ce]ii groase care nu \nceta s` se \ntind` deasupra
regiunii, fiecare zi i se p`rea mai luminoas`, mai plin` de via]` [i c`uta tot
mai mult compania lui Jeremy.

Când lipsea, ocupat s` joace golf, sau re]inut \n afar` de alte ocupa]ii,
sim]ea parc` un mare gol. |n acea clip` se ag`]a de amintirile prezen]ei
sale: o carte l`sat` pe masa din salon, p`l`ria atârnat` \n cuierul de la
intrare [i mai ales, parfumul s`u, pe care-l respira \n toat` casa.

{i \n fiecare sear`, chiar dac` \ntârzia cu terminarea treburilor sale,
Jeremy o a[tepta. Devenise un ritual: cafeaua pe mas`, un foc \n [emineu
[i discu]iile lor mereu pasionante. Uneori \i citea o carte cu voce tare. 
Erau ani de când Aviva nu avusese timp s` ]in` o carte \n mân`. 
Vorbeau despre Fitzgerald, despre Hemingway [i \ntotdeauna
conversa]iile se \ncheiau cu glume, jocuri de cuvinte [i vorbe de duh pe
care le \ndrepta deseori \mpotriva lui \nsu[i. Ceea ce-l f`cea [i mai drag
tinerei femei. Aceasta râdea mult. Dac` ar fi fost \ntrebat`, probabil c` ar fi
fost de acord c` era foarte fericit`.



Fericit` pentru mai multe motive. Anun]urile din ziare nu fuseser`
zadarnice. Unele persoane se instalaser` pentru mai multe zile la pensiune,
dar cele mai multe veneau doar pentru o noapte. Casa zumz`ia ca un stup
[i Aviva se \ndrepta spre un adev`rat succes. To]i clien]ii erau \ncânta]i de
serviciu, de calmul [i pitorescul pensiunii. Viitorul era str`lucit.

De acum, \n fiecare diminea]` [i pân` la sfâr[itul zilei, o tân`ra fat`
venea din ora[ s` o ajute. Sue era \n felul s`u fermec`toare. Robuste]ea sa
convenea perfect diferitelor munci din cas`: s` urce sau s` coboare
bagajele, s` se ocupe de camere [i de buc`t`rie. Aviva aprecia foarte mult
buna sa dispozi]ie permanent` [i discre]ia. Datorit` tinerei fete, acum \[i
putea consacra câteva ore dup`-amiaza pentru a se juca \mpreun` cu
Jenny, sau pentru a se odihni. Cel mai ades, se gândea la Jeremy.

Zilele treceau cu o vitez` extraordinar`. Curând, acesta va pleca...
|n timp ce preg`tea masa de sear`, Aviva se \ntreb` brusc cum se vor

desf`[ura serile f`r` Jeremy al`turi. Cu moartea \n suflet, se str`dui s`-[i
alunge din minte aceast` idee.

Pierdut` \n gânduri, nu auzi sunând telefonul situat \n firid`, lâng`
sufragerie. Gladys Baker intr` \n buc`t`rie, f`când-o s` tresar`.

– Ar trebui s`-]i destupi urechile.
– Poftim?
– Tocmai a sunat telefonul. Este Tim, pentru dumneata.
Aviva \[i [terse mâinile pe [or] [i se \ntoarse spre b`trâna doamn`.
– Doamn` Baker...
– Spune-mi Gladys acum, \i ordon` b`trâna doamn`.
Oare cum trebuia s` interpreteze acest ordin?
– De acord, Gladys. Dar, pe viitor, nu te mai preocupa de telefon sau

de alte lucruri din cas`. Sue [i cu mine ne ocup`m de ele. Aici e[ti oaspete.
– N-a[ fi ridicat telefonul dac` ar fi f`cut-o cineva \n locul meu. Tu n-ai

auzit sunând telefonul [i Sue munce[te la etajul superior.
O clip`, Aviva crezu c` o ofensase pe b`trâna doamn`, dar era oare  atât

de susceptibil`? Ie[i din \nc`pere [i se apropie de telefon.
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– Alo?
La cel`lalt cap`t al firului, Tim radia. Tocmai terminase un proiect care

\l mobilizase toat` luna. Veselia sa o destinse pe Aviva. Dup` câteva minute
de sporov`ial`, se sim]i generoas` [i-l invit` pe Tim s` cineze \n acea sear`,
cu ei.

Apoi, se \ntoarse \n buc`t`rie [i se surprinse pândind sosirea lui
Jeremy, str`duindu-se, \n zadar, s` se concentreze asupra ocupa]iilor sale.
B`rbatul acesta pe care \l detestase atât de mult \n prima sear`, devenise
de acum centrul tuturor gândurilor sale.

Brusc, prin fereastra buc`t`riei, z`ri o siluet` \nalt` mergând \n
apropierea plajei. Statura b`rbatului, p`rul negru, modul de a merge: cu
siguran]`, era vorba de Jeremy. Oare ce f`cea afar`, la ora aceea?

De fapt, se gândi tân`ra femeie, [tia pu]in despre cum \[i ocupa zilele.
Se putea oare ca acest b`rbat, la volanul unui Mercedes [i \mbr`cat \n cele
mai bune magazine din Beverly Hills, s` g`seasc` pl`cere \n spectacolul
simplu al naturii? Hot`rât lucru, era plin de surprize.

Silueta se apropia [i, la fiecare pas al s`u, inima tinerei femei b`tea tot
mai tare \n piept. Cu siguran]`, \i f`cuse farmece!

Acum era foarte aproape [i putea s`-l vad`. Speriat` la ideea c`-i va
descoperi emo]ia [i \i va ghici gândurile, se \ndep`rt` foarte repede de la
fereastr`.

Spre marea sa \ncurc`tur`, obrajii i se \mbujorar` auzindu-l intrând \n
cas` [i \naintând spre buc`t`rie.

– Iat`, pentru st`pâna de la "Ad`postul balenei", spuse cu cel mai
frumos zâmbet [i cu un buchet de flori de câmp \n mân`.

Aviva r`mase \ncremenit` de surpriz`. A[adar, ie[ise pentru a-i culege
un buchet de flori! Din p`cate, \n acest anotimp natura era pu]in
generoas` [i buchetul nu era foarte mare. Dar gestul o mi[case [i nu g`sea
cuvinte s`-i mul]umeasc`.

– Mul]umesc. Sunt... Este un buchet \ncânt`tor, Jeremy.
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Se f`cu nev`zut` imediat, cu scuza de a c`uta o vaz`. |n realitate,
trebuia s` se \ndep`rteze de el. Câ]iva pa[i, câ]iva metri, dar totu[i distan]a
nu-i schimb` cu nimic tulburarea.

– Bine, acum oare unde am ajuns? o \ntreb` Jeremy mai târziu,
rezemat de frigider.

– Poftim?
– Da, oare unde am ajuns cu tân`ra doamn` a acestei case? repet`

b`rbatul, brusc serios. Am epuizat toate coardele arcului meu. Am citit
poezie, am vorbit despre pictur` [i muzic`, mi-am petrecut dup`-amiaza
culegând flori. Oare farmecul meu a ac]ionat?

– Tân`ra doamn` a acestei case \]i apreciaz` foarte mult aten]iile.
Aviva c`uta, cu orice pre], s` r`mân` pe terenul umorului. Nu voia nici

cea mai mic` discu]ie serioas` cu acest b`rbat, de team` s` nu-[i
recunoasc` propriile sentimente. Oricum, nu-i va m`rturisi c` aten]iile sale
o tulburaser` mai mult decât trebuia.

– Aviva, am nevoie s` [tiu.
|n general, nu-i pl`cea s` se fac` presiuni asupra ei. Dar trebuia s`-i dea

un r`spuns lui Jeremy [i-i era extrem de greu s`-[i aleag` cuvintele.
– Jeremy,  am apreciat \ntr-adev`r compania ta mai mult decât ]i-ai

putea imagina. De mult timp, nimeni nu a reu[it s` m` tulbure astfel.
Se opri: spusese prea mult.
– Continu`.
– Este vorba de via]a mea particular`, asta nu te prive[te.
|n timpul lungilor seri \mpreun ,̀ Jeremy \nv ]̀ase s  ̀ o cunoasc  ̀ [i-i

respectase \ntotdeauna rezervele. Dar \n seara aceasta proceda cu totul altfel.
– Aviva, aici unde au ajuns lucrurile \ntre noi, ar trebui s` vorbim

serios. M-am cam s`turat s` discut despre pictur` [i poezie. De acum,
vreau s` [tiu totul despre Jenny [i despre tine, despre ceea ce f`cea]i la Los
Angeles mai \nainte...

– Jeremy, \mi pare r`u, dar cred c` am fost destul de limpede. Simt o
mare fericire lâng` tine, dar nu doresc s` vorbesc despre asta.

SENIN~ ESTE ZIUA 43



– Ei bine, de acord.
A[tepta \nc`. |n definitiv, era un b`rbat r`bd`tor. Apropiindu-se de

chiuvet`, lu` o bucat` de morcov.
– Nu te superi, nu-i a[a? spuse ar`tând vârful de morcov din gur`.
– Nu, bine\n]eles, dar s` nu m`nânci prea mult, altfel nu vei mai avea

nimic pentru cin`.
– Oh, iart`-m`, Aviva. Am uitat s`-]i spun c` nu voi cina aici, disear`.

Am o \ntâlnire \n afar`.
Aviva \ncremeni. Pentru prima dat` de la sosirea lui \n pensiune, nu-[i

va petrece seara cu ea... Profunzimea dezam`girii sale nici m`car n-o mira.
Cu fiecare zi, prezen]a lui \i devenise tot mai pre]ioas`. |[i repro[` c`
avusese o reac]ie atât de brusc`. La urma urmei, nu se petrecuse nimic
\ntre ei. Jeremy nu gre[ise c` \ncercase, dar ea hot`râse astfel. Se \ntoarse,
vrând s`-[i ascund` decep]ia [i se ocup` s` cure]e energic chiuveta, deja
curat`.

– Cum dore[ti. Oricum l-am invitat pe Tim [i este destul` mâncare
chiar pentru [apte persoane.

Dac` acest r`spuns nu-i pl`cu, Jeremy nu l`s` s` se vad` nimic.
– Te gânde[ti oare s` te \ntorci \ntr-o zi la Los Angeles cu Jenny? o

\ntreb` cu un aer nevinovat, schimbând subiectul atât de repede, \ncât
Aviva nu avu timp s` se gândeasc`.

– Niciodat`, r`spunse imediat.
– A[adar, dac` \n]eleg bine, te-ai legat pentru totdeauna de aceast`

pensiune.
– F`r` nici cea mai mic` \ndoial`. Nu pot [i nu vreau s` p`r`sesc

aceast` cas` \n mâinile unui str`in. Am ob]inut-o cu prea mult` greutate.
Brusc, se v`zu \n prima zi când sosise la Carmel, la primul contact cu

casa... Dintr-o dat`, fu ca [i când Jeremy nu mai conta.
– Am investit toat` energia [i toat` dragostea mea \n aceast` ac]iune [i

nu voi renun]a. Pentru nimic \n lume...
Ultimele cuvinte probabil \l r`niser`. Dar fa]a \i r`m`sese impenetrabil`.
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– Uneori, se \ntâmpl` chiar s` g`sesc destul de greu s` \mpart aceast`
cas` cu ni[te oameni care au destui bani pentru a \nchiria o camer` aici.
Nu-mi pot permite s` triez [i s`-i aleg pe cei care-mi plac. Nu este ca [i când
invi]i ni[te prieteni s`-[i petreac` weekendul la tine. Dar \mi place munca
mea, cu p`r]ile sale bune [i mai pu]in bune.

– Crezi asta, Aviva?
– Nu cred, sunt sigur`, \l sfid` tân`ra femeie cu privirea [i cu b`rbia

ridicate.
– Poate, poate...
Cu un aer preocupat, \[i \ncruci[` bra]ele pe pieptul musculos.
– |ntr-o zi, \]i vei da seama c` nu este suficient s` ai patru pere]i. 

Poate fi foarte frig \ntr-o cas` f`r` nimeni cu care s-o \mpar]i.
– O am pe Jenny.
– Nu de acest gen de \mp`r]ire vorbeam.
Veni lâng` tân`ra femeie cât de aproape posibil, dar f`r` s` o ating`.

Aviva \[i ]inu respira]ia [i Jeremy nu observ` tremurul imperceptibil care-i
electriza tot trupul, \n timp ce el continua:

– Este vorba despre ceea ce se \ntâmpl` \ntre un b`rbat [i o femeie,
acel gen de c`ldur` pe care nu-l poate da un copil, Aviva...

Ridic` mâna [i mângâie obrajii tinerei femei. La aceast` atingere, Aviva
se d`du imediat \napoi [i-[i reveni \n fire.

– |nc` nu doresc s` vorbesc despre asta. Trebuie s` m` preg`tesc
pentru cin`. Poate ne vom revedea mai târziu, spuse ea, \ntorcându-se [i
plecând.

Tân`ra femeie \nchise u[a de la camera sa [i scoase un profund oftat
de u[urare. Nu mai era posibil s`-l ignore. Jeremy Crowley reprezenta un
pericol real. La fiecare privire, la fiecare cuvânt al s`u, \[i pierdea complet
controlul asupra ei \ns`[i.

|n sinea sa, totul o avertiza s` nu cedeze farmecului s`u, s` se
\ndep`rteze cât mai mult posibil de un asemenea b`rbat. Oare cine era cu
adev`rat? Necunoscutul din prima sear`, sau cel transformat prin influen]a

SENIN~ ESTE ZIUA 45



calmului de la "Ad`postul balenei" \ntr-un b`rbat cuminte [i lini[tit, care
st`tea la discu]ii \n fiecare sear` al`turi de ea?

Un lucru era sigur: \i pl`cea. Oare era de preferat s` plece cât mai
curând, sau s` mai r`mân` câteva zile? |[i dorea s` se schimbe, sau \l pl`cea
a[a cum era? Toate aceste \ntreb`ri i se \ngr`m`deau \n minte [i o ame]eau.

|n sfâr[it, aruncând o privire la ceas, observ` c` era târziu [i se gr`bi s`
se preg`teasc` pentru a-[i \ntâmpina invita]ii la cin`. La ce bun s`-[i
risipeasc` for]ele pentru un b`rbat care va ie[i din via]a sa la fel de repede
cum intrase?

Deodat`, auzi b`tându-se la u[`. Se putea oare s` fi \ndr`znit s-o
urm`reasc` pân` \n fa]a camerei? Deschise brusc [i se afl` \n fa]a lui Jenny.

– Oh, scumpa mea, iat`-te! Ai venit s`-mi faci o vizit`?
|n loc de orice r`spuns, Jenny intr` \n \nc`pere.
– Focul nu este aprins, mam`, ai s` r`ce[ti.
– Ai complet` dreptate. |l voi aprinde imediat.
Jenny s`ri \n pat [i-[i observ` mama f`r` o vorb`. Poate \i repro[a c` o

neglijase \n ultimele zile?
– Vrei s`-mi ]ii companie, \n timp ce m` sp`l?
Feti]a accept` [i-[i urm` mama \n baie.
Aviva, mole[it` \ncânt`tor de c`ldura apei parfumate, \[i privea cu

aten]ie fiica. Oare câ]i ani mai r`mâneau \nainte ca Jenny s` creasc` [i s` o
p`r`seasc`? Vor deveni prietene? |nchise ochii [i ascult` zgomotul vântului
de afar`.

– Cum te sim]i, draga mea?
Aviva deschise ochii. Jenny nu r`spunse. A[ezat` pe un taburet alb,

avea fa]a mic` neobi[nuit de serioas`.
– Mam`, cum era tata?
"Ei bine, gândi Aviva, am ajuns aici". R`mase un timp t`cut .̀ Se a[tepta

ca Jenny s -̀i pun  ̀\ntr-o zi aceast  ̀\ntrebare, dar nu se gândise c  ̀va sosi atât
de curând clipa. Jenny era inteligent  ̀[i foarte curioas ,̀ dar era \nc  ̀prea
tân`r  ̀pentru a \n]elege complexitatea rela]iilor dintre mama [i tat l̀ s`u.
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– Tat`l t`u era un b`rbat formidabil. Mereu activ, mereu vesel [i
entuziasmat... |]i aminte[ti de el?

Jenny d`du din cap: "nu".
– Toat` lumea \l stima [i el te iubea mai mult decât pe oricine.
Aviva zâmbea, cu ochii pierdu]i \n gol. Da, Sam fusese un b`rbat de

mare valoare. Nu se \n]eleseser`, ideile despre sensul pe care s`-l dea vie]ii
lor fuseser` diferite, dar asta nu avea nimic de-a face cu calit`]ile sale. 
{i, cu siguran]`, le iubise foarte mult pe Jenny [i pe ea, pân` la moarte.

– Da, aprob` Jenny, cu ochii str`lucind de pl`cere. Sem`na cu Jeremy.
Aviva scutur` din cap, râzând: "adev`rul iese din gura copiilor"... Jenny

nu gre[ise \ntru totul. Sam prezenta foarte multe asem`n`ri cu Jeremy.
– Mam`, nu te plictise[ti prea mult, f`r` tata?
– Ei bine, \n seara asta dep`[e[ti limita cu \ntreb`rile!
Spera s`-[i antreneze fiica pe un teren mai pu]in serios pentru vârsta

sa [i s` o distrag` de la preocup`rile sale. Dar feti]a era \nc`p`]ânat`.
– Ei bine? insist` ea.
– Bine\n]eles c` tat`l t`u \mi lipse[te, dar s` spui c` m` plictisesc, n-ar

fi exact.
|[i mu[c` buzele pentru aceast` minciun`. Ca s` fie sincer`, Sam nu-i

lipsea deloc, cel pu]in Sam din ultimul timp.
– Te am pe tine [i pensiunea, [i pe doamna Baker. |]i place mult

doamna Baker, nu-i a[a?
– Da. Dar n-ai vorbit despre Tim.
Aviva se afund` \n cad`.
– Oh, Jenny, [tii bine c` Tim este prietenul nostru cel mai bun. {i el

este inclus pe list`.
– {i Jeremy?
– Este de asemenea inclus. Este un domn foarte dr`gu] dar, spre

deosebire de Tim [i de doamna Baker, nu va r`mâne mereu aici. Nu uita
c` este vorba despre un oaspete.

– {tiu, oft` Jenny. A[ vrea s` r`mân` mereu cu noi. Tu nu?
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– Bun, este un b`rbat fermec`tor, dar nu sunt sigur` c` vreau s`-l v`d
\n fiecare zi.

– {i de ce?
– Oh destul, ajunge! exclam` Aviva, exasperat`. Nu [tiu de ce! Mai \ntâi

are mul]i prieteni acolo unde locuie[te [i, f`r` \ndoial`, trebuie s`-i
lipseasc`, f`r` s` uit`m de munca sa. }i-ar pl`cea oare s`-]i spun`: "Vino cu
mine [i nu te vei mai \ntoarce niciodat` \n Carmel?"

– Nu.
– Perfect. |n acest caz, nu mai pune \ntreb`ri ca astea [i \nceteaz` s` te

fr`mân]i pentru to]i oamenii care vin [i pleac` de aici. De acord? {i acum,
[terge-o [i te \mbrac` pentru cin`.

V`zând c` nu va mai ob]ine nimic de la mama sa, Jenny se apropie [i
o s`rut` cu tandre]e pe obraji \nainte de a disp`rea \n fug`.

Jeremy mai r`mânea doar dou` zile. Dou` zile scurte. |ntreb`rile lui
Jenny o f`cuser` s`-[i dea seama de teama sa. Deja suferea. |n ciuda
intensit`]ii rela]iilor lor, b`rbatul era probabil ner`bd`tor s` se \ntoarc` la
Los Angeles. Adev`rata sa via]` era acolo, probabil era convins de asta.

Nu-i trebui mult timp s` se \mbrace, dar rezultatul era superb. Purta un
\ncânt`tor taior maro \nchis, foarte simplu. Tunica se modela armonios pe
silueta sa. Un colier lung din sidef \nf`[urat \n jurul gâtului [i br`]ara
asortat` constituiau singurele podoabe, dar efectul era uimitor.

Se al`tur` oaspe]ilor \n salon. Jenny monopolizase asisten]a
povestindu-[i aventurile din timpul zilei. Doamna Baker, a[ezat` \ntr-un
fotoliu, cu un tricotaj pe genunchi, se amuza evident foarte mult de
pove[tile feti]ei.

La zgomotul clopo]elului de la intrare, Jenny se repezi s`-l \ntâmpine
pe noul venit.

– Este Tim, anun]` feti]a cu aer non[alant, câteva secunde mai târziu.
|l conduse pe tân`rul b`rbat la Aviva, ]inându-l de mân` [i se \ntoarse

s` se a[eze lâng` [emineu.
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– Credeam c` este Jeremy, explic` unei tinere perechi, care sosise \n
ajun la pensiune.

Doar Tim [i Aviva p`rur` s`-i observe comentariul [i Aviva \l v`zu pe
tân`rul b`rbat \ncordându-se. Doamna Baker ridicase imediat capul, f`r`
ca nimeni s` dea aten]ie acestui lucru, [i o privea pe furi[ pe Aviva. 
Numai andrelele din tricotajul s`u se \ncruci[au pu]in prea repede.

– M` duc s` fac ultimul retu[ cinei. |mi trebuie aproximativ zece
minute. Tim, serve[te-]i de b`ut. Te las s` faci cuno[tin]` cu noii no[tri
oaspe]i.

|nainte de a se \ndep`rta, Tim \i \ntinse o sticl` cu vin, apoi se apropie
de un fotoliu liber.

– }i-am adus asta pentru cin`.
Aviva lu` cadoul [i-i mul]umi cu c`ldur`. Tim era atât de dr`gu].
Aproape imediat, imaginea lui Jeremy \nlocui chipul lui Tim. F`cu un

efort pentru a se st`pâni de team` ca acesta din urm` s` nu-i observe
privirea ciudat`. Ru[inat` de r`t`cirea sa, se \ndrept` repede spre
buc`t`rie.

Sue preg`tise totul perfect. A[a c`, la ora [apte fix, Aviva \[i rug`
oaspe]ii s` pofteasc` \n sufragerie.

Vederea unei mese superb aranjate o distrase de la obsesia sa [i-l uit`
pe Jeremy. Se bucura s` numere noi oaspe]i \n aceast` s`pt`mân`.
Afacerea pornise bine [i, dac` va continua a[a, grijile pentru bani se vor
diminua.

Dup` terminarea mesei, tân`ra pereche se retrase \n camer`, iar Aviva
r`mase singur` cu Tim [i cu doamna Baker.

– Aviva, spuse doamna Baker, mâine trebuie s` merg \n ora[ s`-mi v`d
avocatul. Dup` p`rerea mea, ar fi bine pentru dumneata s` ie[i pu]in. 
De ce nu-i ceri lui Sue s` r`mân` aici toat` ziua, \n mod excep]ional, \n
timp ce vom merge s` facem cump`r`turi?

Aviva se \ncrunt`. Gladys Baker era amabil`, dar de aici pân` la a
aprecia compania sa \n timpul unei dup`-amieze la cump`r`turi... 
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Totu[i, nu avu inima s` refuze. Poate va avea astfel ocazia s-o cunoasc` mai
bine pe doamna Baker?

– Perfect, r`spunse, a[teptând cu curaj bomb`nelile care, f`r` \ndoial`,
vor urma acestei propuneri. Este o idee bun` [i Jenny va fi \ncântat`.

– Nu, nu. O vom l`sa pe micu]` aici. Ai nevoie de o zi doar pentru
dumneata. |n plus, compania unei b`trâne doamne, se poate dovedi
uneori de mare folos.

Gladys Baker p`rea s` aib` o idee \n minte, dar Aviva nu \n]elegea unde
voia s` ajung`. |ncruci[ându-[i degetele sub mas` \n semn de vraj`, \[i dori
ca rela]iile cu Gladys Baker s` ia pân` la urm` o \ntors`tur` mai bun`.

– De acord, r`spunse zâmbind cu amabilitate pentru prima dat`.
– Foarte bine. Acum, tinerilor, m` ve]i scuza, dar sunt pu]in obosit` [i

m` voi duce s` m` odihnesc. Noapte bun`.
Se ridic` [i-i l`s` singuri.
De-a lungul serii, Tim vorbise pu]in. Tân`ra femeie nu d`duse prea

mult` aten]ie acestui fapt: i se \ntâmpla deseori s` fie astfel. Sufletul unui
artist este \ntotdeauna greu de cercetat...

Aviva f`cu \nconjurul mesei, sufl` \n lumân`ri [i \ncepu s` strâng`
t`vile. Tim nu se mi[ca, a]intindu-[i privirea asupra paharului de vin. 
La \ntoarcerea din buc`t`rie, Aviva nu mai rezist`.

– Tim, ce nu a fost \n ordine \n seara asta? E[ti atât de t`cut!
Tân`rul b`rbat ridic` lent capul.
– Credeam c` tipul acela a plecat.
– Poftim?
O clip`, Aviva se \ntreb` despre cine vorbea. Brusc, \[i aminti de prima

sear` \n care Jeremy intrase \n via]a sa.
– Oh! Jeremy!
– Ah, acum i se spune Jeremy!
– Da, \ntr-adev`r.
R`spunsese cu fermitate. |n nici un caz nu-i va permite lui Tim s`-i

judece câtu[i de pu]in clien]ii, [i mai pu]in dac` era vorba de Jeremy.
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– Dup` modul \n care s-a purtat \n acea sear`, credeam c` l-ai dat afar`
imediat a doua zi.

– De atunci, s-a dovedit a fi un gentleman perfect [i to]i i-am apreciat
compania. Dac` n-ai fi fost atât de ocupat \n ultimele zile, ai fi putut veni
s`-l cuno[ti.

– E[ti sigur` c` asta este tot?
Tim a]inti asupra sa o privire suspicioas` [i Aviva \[i \n`l]` b`rbia, gata

s` atace.
– Nu \ntru totul. M-am ata[at foarte mult de el.
De acum, Tim [tia c` \ncerca un sentiment pentru un alt b`rbat. 

Poate va renun]a pân` la urm` la speran]a nebuneasc` de a o cuceri 
\ntr-o zi? Nu consider` m`car necesar s`-i spun` c`, \n mai pu]in de dou`
zile, Jeremy va fi plecat.

– B`nuiam eu ceva. Fii atent`, [i \]i spun asta pentru binele t`u, Aviva.
– Tim, crede-m`, totul este \n ordine aici. Nu exist` nici un motiv s` te

\ngrijorezi. Oare ce s-a \ntâmplat cu tân`rul b`rbat plin de antren cu care
am vorbit de diminea]` la telefon? Dac` este s` aleg, \l prefer celui din
aceast` sear`!

Se a[ezase lâng` el, [i-i pusese o mân` pe bra], con[tient` de durerea
pe care i-o provocaser` m`rturisirile sale.

Tim o privea [i ochii \i reflectau fiecare emo]ie din suflet: mânia c`
fusese \nlocuit de un alt b`rbat, dragostea sa imposibil` pentru aceast`
femeie inaccesibil`, dorin]a exacerbat` de a le proteja pe ea [i pe fiica sa.
Pân` la urm`, p`ru c` cedeaz` resemn`rii [i \i zâmbi cu triste]e.

– Promite-mi s` fii prudent`, Aviva Thompson.
– Promit, Tim. {i mul]umesc.
Era sincer`: dac` ar fi [tiut cât de exacte \i erau avertismentele!
Seara, mai târziu, Tim uitase declara]iile de dragoste [i se entuziasm`

descriind trei vitralii pe care i le comandase o vedet` de cinema, stabilit`
la Monterey, nu departe de Carmel.
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Aviva \l asculta lini[tit` vorbind despre munca sa, fericit` c` aceasta
trecea \nainte de problemele sentimentale. Comanda aceasta pica la timp.

Deodat`, auzir` u[a de la intrare deschizându-se cu brusche]e.
Nici unul, nici cel`lalt nu avur` timp s` reac]ioneze... O umbr` uria[`

se contur` pe parchetul de la intrare. Silueta r`mase nemi[cat` o clip`, dar
lumina slab` a focului din [emineu nu permitea s` i se disting` tr`s`turile.

– Bun` seara!
Salutul cordial al lui Jeremy risipi imediat [ocul produs de intrarea sa

nea[teptat`. Aviva [i Tim scoaser` \mpreun` un lung oftat de u[urare [i
izbucnir` \n râs.
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Capitolul 4

– Jeremy! Frumos m-ai mai speriat! \l dojeni Aviva.
– Este adev`rat! \nt`ri Tim, furios \mpotriva lui \nsu[i c` se l`sase

surprins de apari]ia brusc` a lui Jeremy Crowley [i mai mult de prezen]a sa.
Jeremy veni lâng` ei \n sufragerie.
– Data viitoare, m` voi anun]a sco]ând ni[te urlete la u[a de la intrare,

sau mai bine, m` voi atârna de clopo]el. Asta v-ar pl`cea mai mult?
|i zâmbi Avivei [i se \ntoarse spre Tim.
– |ncântat s` v` v`d.
La aceste cuvinte, Tim se \ncord` \n fotoliu [i, \n cele din urm`, \i

\ntinse mâna lui Jeremy. Lupta \n mod vizibil \mpotriva sentimentelor sale,
oscilând \ntre suspiciune [i ne\ncredere. |n sfâr[it, hot`rârea de a-[i \n`bu[i
emo]iile ie[i la suprafa]`. Un zâmbet [ov`itor i se contura pe buze.

O clip`, Jeremy [i Tim se m`surar` din priviri, fiecare c`utând s`
ghiceasc` inten]ia celuilalt. |n acest timp, Aviva se ruga ca aparenta lor
bun` dispozi]ie  s` nu dispar`. Nu avu de ce s` se nelini[teasc` mult timp.
Jeremy era la fel de agitat ca un copil, \n seara de Cr`ciun.

Se \ntoarse de la Tim, o prinse de \ncheietura mâinii pe tân`ra femeie
[i o oblig` s` se ridice.

– Nu mai pot a[tepta un minut \n plus pentru a-]i ar`ta surpriza pe care
am adus-o. Urmeaz`-m`.



Tr`gând-o pe Aviva, uluit`, exclam` peste um`r:
– {i dumneata, Tim, vino.
– Jeremy, calmeaz`-te. Ai disp`rut toat` ziua [i acum te repezi de parc`

arde! Oare unde ne duci?
Râsul tinerei femei \i dezmin]i repro[urile [i cei doi b`rba]i \n]eleser`

c` era prea intrigat` de surpriza promis`, pentru a se mânia cu adev`rat.
– Vino, Aviva. Nu vreau s`-]i las timp nici s`-mi pui \ntreb`ri, nici s` te

gânde[ti. Când vei vedea ce am adus, vei fi la fel de entuziasmat` ca mine.
|niante ca aceasta s` poat` r`spunde, Jeremy se opri brusc. Se izbir`

amândoi de spatele s`u [i trebui s` se sprijine de el s` nu cad`.
– Jeremy! Oare nu ne puteai anun]a \nainte de a te opri atât de brusc?

se enerv` Tim.
Aviva se \ntoarse spre tân`rul b`rbat [i-i \ntâlni zâmbetul larg. 

Lini[tit` de buna sa dispozi]ie, izbucni \n râs.
– V` cer iertare! Sunt atât de agitat \ncât nu mai [tiu unde merg.

Oricum, nu voi putea merge mai departe atâta timp cât Jenny nu va fi aici
cu noi. Unde este?

O c`ut` din ochi pe feti]` [i, nev`zând-o, se \ndrept` spre scar`. 
Aviva \l opri cu o mân`, \nfiorându-se f`r` s` vrea la atingerea sa.

– Jeremy, [tii foarte bine c` Jenny doarme [i nu se pune problema s-o
treze[ti.

Tonul ferm al vocii sale \l convinse pe Jeremy s`-[i schimbe p`rerea, de
team` s` n-o supere. |i lu` mâna [i o conduse afar`, \n noaptea \nghe]at`.

– De acord, cum dore[ti. Dar nu a[ vrea s` fiu \n locul t`u, mâine, când
va afla c` nu m-ai l`sat s-o trezesc, o tachin` tân`rul b`rbat.

– Jeremy, ajunge acum! Oare care este aceast` surpriz`? |]i atrag
aten]ia, \n cazul \n care n-ai observat, c` este foarte frig!

Tim, b`tând din mâini pentru a se \nc`lzi, o aprob` imediat.
– Trece]i amândoi de partea asta [i nu v` mi[ca]i.
Jeremy l`s` mâna Avivei [i se gr`bi spre ma[in`.
– Sunte]i gata?
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Aviva [i Tim \ncuviin]ar` cu iritare.
– Da! strigar` la unison.
– Am onoarea s` v` prezint noul pensionar al "Ad`postului balenei",

exclam` Jeremy teatral, deschizând portiera Mercedesului.
Urm` o clip` de lini[te total`. Tân`rul b`rbat \i observ` pe Aviva [i pe

Tim, care cercetau \ntunericul din interiorul ma[inii.
– Jeremy, \ntreb` Aviva, frigul \ncepând s-o fac` s`-[i piard` r`bdarea,

de-a ce te joci?
– V` jur c` nu este o glum`. Doar o clip`. Cred c` surpriza mea a

adormit.
Tim [i Aviva se privir` mai ului]i ca niciodat`, \n timp ce Jeremy, intrat

\n ma[in`, vorbea \n [oapt`, ca pentru el \nsu[i. Dar contrar a ceea ce cei
doi tineri oameni \ncepuser` s` cread`, nu \nnebunise. De fapt, \i vorbea
\ncet unui adorabil c`]elu[, un setter irlandez... Animalul, acum trezit, s`ri
jos [i r`mase lâng` Jeremy.

– {i iat`!
Aviva r`mase cu gura c`scat`, iar Tim \njur`.
– Jeremy, cum ai putut oare?
– Oh, Aviva, nu te \nfuria. Aveai nevoie de un câine. Va p`zi casa [i iarna

\]i va \nc`lzi picioarele. |n plus, te asigur c` lui Jenny \i va pl`cea enorm.
– Este o ideea original̀ , interveni Tim, surprins el \nsu[i de aprobarea sa.
– Dar nu [tiu nimic despre câini, va r`v`[i totul [i...
|nainte de a putea \n[ira lista obiec]iilor sale, micul ghem din blan`

ro[cat` se apropie [i-i linse picioarele. Aviva \ncerca \n zadar s`-[i p`streze
expresia sever` [i s` continue.

– {i...
Renun]` la orice ra]ionament de bun-sim].
– {i am face mai bine s` ducem acest mic animal \n`untru, \nainte s`

r`ceasc`.
Incapabil` s` mai reziste  dorin]ei de a-l mângâia, Aviva se aplec`

râzând [i lu` c`]elul \n bra]e.
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|ntorcându-se, intr` \n cas`, urmat` de aproape de cei doi b`rba]i care,
\n spatele s`u, schimbau priviri cu sub\n]eles. |n timp ce Tim [i Jeremy se
\ndreptau spre salon, Aviva, la jum`tatea drumului spre buc`t`rie, \i
interpel`:

– Dac` ne hot`râm s` p`str`m câinele, trebuie s`-l instal`m cum
trebuie. Jeremy, vino aici [i g`se[te-i o strachin`. Tim, \i va trebui o p`tur`
pentru ca s-o punem pe pardoseal`.

Aviva se agita pe lâng` c`]elu[ [i cei doi b`rba]i se ocupau de sarcinile
lor. |n sfâr[it, totul fu gata [i micul setter adormi un somn adânc. Cei trei
prieteni p`r`sir` \nc`perea f`r` zgomot.

– {i acum, ce a]i spune de un mic pahar? \ntreb` Aviva. Dup` toate
aceste emo]ii, sunt sigur` c` ne va face foarte bine. |n ceea ce m` prive[te,
am nevoie s`-mi calmez nervii. |mi \nchipui deja strig`tele lui Jenny, mâine
diminea]`, la vederea noului ocupant al casei!

Ridic` ochii, ca [i când suferin]ele sale de-abia \ncepeau.
– Nu, mul]umesc, r`spunse imediat Tim, sim]indu-se brusc \n plus.

Mai bine plec. Jeremy, sunt \ncântat c` te-am rev`zut.
– Mul]umesc.
R`spunsul lui Jeremy fusese sincer [i un curent de simpatie p`ru c`

trece \ntre cei doi b`rba]i, când \[i strânser` mâinile, pentru a doua oar`.
– Accept cu pl`cere s` beau ceva, spuse Jeremy, când r`maser` singuri.
– Perfect.
Inima Avivei \ncepu s` bat` mai repede.
– De ce nu te-ai duce \n salon pentru a-mi servi o pic`tur` de coniac?

|n acest timp, \i voi arunca o ultim` privire micului nostru invitat.
– A[a \mi place s` te aud vorbind, "femeie cu inim` de aur!"
– |nceteaz`!
Aviva se \ndep`rt` de Jeremy cu un u[or gest din mân`, peste um`r.

|mpingând u[a buc`t`riei, se rezem` câteva clipe de perete, \ncercând 
s`-[i revin` \n fire.

C`]elu[ul dormea \nc`, f`cut ghem. 
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Se surprinse zâmbind cu tandre]e \n fa]a acelui mic animal f`r`
ap`rare, care tocmai \i c`zuse din cer. Jeremy avusese o idee nostim`...

C`]elu[ul nu era, evident, cel mai scump cadou pe care-l primise, dar
cu siguran]` era cel mai emo]ionant. P`r`si \nc`perea \ncet [i se al`tur` lui
Jeremy, a[ezat lâng` [emineul \n care ultimii t`ciuni aruncau luciri
ro[iatice.

Mai \ntâi vorbir` pu]in. Apoi, lini[tit c` tân`ra femeie fusese \ncântat`
de cadou, Jeremy \ncepu s` povesteasc` \n ce fel \l descoperise pe c`]el.
Plimbându-se pe str`zile din Carmel, se aflase \n fa]a unei pr`v`lii jalnice
]inut` de un b`iat. Crezând c` acesta vindea limonad`, se oprise pentru 
a-i cere un pahar. Dar \n locul lui, b`iatul \i oferise c`]elul.

Jeremy refuzase [i \[i continuase drumul. Mult mai târziu, dup` cin`,
\ncercase s` dea de urma pu[tiului hot`rât s`-i aduc` lui Jenny c`]elu[ul.
Tat`l b`iatului \ncercase s`-l oblige s` ia doi, dar Jeremy nu se l`sase
\nduplecat.

– Jeremy, cred \ntr-adev`r c` e[ti pe cale s-o r`sfe]i prea mult pe Jenny;
dar sunt sigur` c`, amândou`, vom \nnebuni repede dup` acest mic
animal! {i apoi, ai dreptate, nu este r`u s` ai un câine de paz` \n cas`. 
|n tot cazul, deocamdat`, adaug` un aer intim [i familial acestei locuin]e
vechi.

– Sunt fericit c`-]i place. Te-am v`zut, acum câteva zile, interesându-te
de un biet câine abandonat care venise s` dea târcoale casei [i de aceea am
presupus c`-l vei accepta pe acesta.

Râse pe \nfundate, \ncercând s` destind` atmosfera, dar râsul s`u
\nfundat se stinse cu ultimele lic`riri ale focului. Se aflau singuri \n
\nc`perea mare [i t`cut`, amândoi brusc intimida]i, ea de teama a ceea ce
ar putea spune el, el de teama reac]iei sale.

{ov`ind, Jeremy rupse t`cerea.
– Mâine sear` plec.
{i r`mase \n a[teptarea unui r`spuns, ca [i când ceva putea fi ad`ugat

acestei st`ri de fapt.
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– {tiu, recunoscu Aviva [i un tremur u[or \i agita buzele. Ne vei lipsi.
Se sim]i aproape u[urat` c` admisese \n sfâr[it c` \ntre ei exista mai

mult decât o simpl` rela]ie de prietenie \ntre patroana unui hotel [i
oaspetele s`u. Jeremy trebuia s` [tie c` sim]ea pentru el mai mult decât
prietenie. Spre marea sa jen`, b`rbatul nu se mul]umi cu aceast`
m`rturisire.

– Ne?
– Desigur, nou` tuturor. Lui Gladys [i Jenny... [i mie. Ai s`-mi lipse[ti,

Jeremy, ad`ug` Aviva cu un suspin \n`bu[it.
Ro[ie de jen`, tân`ra femeie l`s` capul \n jos.
– {i tu \mi vei lipsi Aviva. Mai mult decât ai putea b`nui.
Se exprimase cu toat` simplitatea, dar nu rostise acele cuvinte din pur`

simpatie: erau pline de o real` tandre]e, de un fel de profunzime, de
c`ldur`... care sem`na a... dragoste. Un sentiment foarte simplu, f`r`
echivoc [i sincer.

Aviva sim]i un nod \n gât [i un fior \i str`b`tu  tot trupul. |n acea clip`,
i-ar fi fost u[or s` i se abandoneze complet. S-ar fi apropiat de el [i i-ar fi
ar`tat cât o \ncânta declara]ia lui. Dar nu se mi[c`, incapabil` de cea mai
mic` reac]ie. Jeremy continu` [i fiecare dintre cuvintele sale o surprindeau
mai mult.

– Aviva, vrei s` vii cu mine la Los Angeles? Nu putem r`mâne aici. 
Dac` \]i este imposibil s` vii acum, vino mai târziu, \n câteva zile sau \n
câteva s`pt`mâni. {tiu exact c` ceea ce s-a \ntâmplat \ntre noi reprezint`
mai mult decât o \ntâlnire minunat`. Nu po]i s` negi. Ai sim]it, ca [i mine,
curentul, emo]iile dintre noi, \n fiecare sear` \n care am stat \n aceast`
\nc`pere, \naintea [emineului. Aviva, te rog, vino la mine, vino...

– Jeremy...
Timbrul vocii era slab [i nesigur. Ar fi putut s`-[i nege cuvintele [i s` se

\ndep`rteze de el, a[a cum mai f`cuse. Dar exista \ntr-adev`r ceva foarte
special \ntre ei. Ceva frumos [i unic. Dac` voia ea, povestea s-ar fi oprit aici,
chiar \n aceast` \nc`pere [i nu ar merge mai departe. Putea oare? 
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O voia? Va avea puterea s -̀i refuze invita]ia [i s  ̀scape cât mai era \nc  ̀timp?
– Nu voi putea s` vin. Nu am pe nimeni c`ruia s`-i \ncredin]ez casa [i

care s` se poat` ocupa de Jenny, f`r` s` mai punem la socoteal` [i câinele,
acum.

Jeremy \i observ` aerul trist [i \n]elese c` adev`ratele motive ale
refuzului erau altele.

Se ridic` [i se \ndrept` spre ea. Luând un mic taburet, se a[ez` la
picioarele sale.

– Aviva, spune-mi adev`rul. Vorbe[te-mi despre tine. De ce oare \]i este
atât de team` de mine? Pu]inul pe care-l cunosc despre tine m-a \ncântat,
f`-m` s` descop`r restul..

Ochii de culoare \nchis` se adâncir` \n ai s`i, \ntr-o ultim` \ncercare de
a o face s` se dest`inuie.

Cu un nod \n gât, Aviva scutur` din cap. Nu mai plânsese de foarte
mult timp [i trebuia s` se st`pâneasc` orice ar fi, de team` de a nu se mai
putea opri.

Vocea lui Jeremy era tandr`, rug`toare chiar. Ochii s`i st`ruiau s`
cedeze [i s` aib` \ncredere.

A[a c` \i istorisi povestea vie]ii sale [i timp de o or` nu \ncet` s`
vorbeasc`. To]i anii din trecut \i trecur` prin fa]a ochilor [i redeveni femeia
speriat` de via]` [i sfâ[iat` de dragoste. Redeveni feti]a care, la [coal`, le
invidia pe celelalte copile pentru c` aveau doi p`rin]i \n loc de unul.
Povesti c`snicia sa ratat` [i teama de a iubi din nou [i de a mai suferi.

Aviva aproape \ncetase s` respire. Sufletul \i ie[ea ca purificat din acest
lung monolog. Poate c` va putea \n sfâr[it s` scape din carapacea sufocant`
\n care se izolase de atât de mult timp, o carapace pe care ea \ns`[i o
formase \n jurul inimii sale.

Aproape reu[ise s` se conving` c` via]a pe care o cunoscuse disp`ruse
pentru totdeauna. Era epuizat` de cât vorbise. Când Jeremy se apropie
lent, nu opuse nici o rezisten]`.
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|i sim]i presiunea mâinilor [i \l privi aplecând capul [i mângâindu-i
buzele cu vârful degetelor. Crezu c`-i va sc`pa o lacrim`, dar se st`pâni [i
r`mase nemi[cat`, aproape rigid`, cu Jeremy la picioarele sale. Inima se
\ndrepta cu disperare spre acel b`rbat, dar trupul refuza s` cedeze, prins
\nc` \n plasa povestirii.

Jeremy o prinse cu tandre]e de \ncheieturile mâinilor [i-i s`rut`
palmele \ndatoritor, blând, cum s-ar putea proceda noaptea cu un copil
\ngrozit de un co[mar oribil. Apoi se ridic` [i o trase spre el, ca pentru a-i
insufla pu]in din for]a [i siguran]a sa. Aviva nu se ap`r`, dar nu putu s`-i
\ntâlneasc` privirea. Cu ochii \n gol, a]intea un punct invizibil peste
um`rul s`u. Tulburat`, se strânse puternic la pieptul lui Jeremy. 
Buzele sale explorând urmele fe]ei, se refugiar` \n masa ondulat` [i
parfumat` a p`rului ei.

– Aviva... murmur` \n [oapt`. Nu fi speriat` s` iube[ti din nou. 
Iube[te-m`.

|nconjur` cu un bra] talia tinerei femei.
– Nu-]i voi face r`u. Nu te voi face niciodat` s` suferi.
Aviva \nchise ochii, \nvins` de senza]ia pl`cut` a trupului acelui b`rbat

atât de aproape de al s`u [i ca vr`jit` de melopeea pe care i-o recita \n
[oapt`. Incapabil` s` lupte \mpotriva sentimentelor sale, ced` \n cele din
urm`, nepunând nici o rezisten]` când o conduse spre scar`. Se cuib`ri
ceva mai strâns lâng` el. Ajuns \n capul sc`rilor, Jeremy ezit` o clip`, apoi
se \ntoarse hot`rât spre camera sa.

|n acea clip`, pentru prima dat`, Aviva \n`l]` capul [i \[i adânci privirea
\n a sa. Zâmbind cu timiditate, atinse cu delicate]e fa]a lui Jeremy, \i
mângâie pielea bronzat` de soare [i urm` liniile ridurilor din jurul ochilor.

|n acea sear`, l`sa \n urm` lacrimile; mâine poate va pl`ti pre]ul... 
Ca [i când \i \n]elese hot`rârea, Jeremy \i puse tinerei femei bra]ul pe
um`r, \ntr-un gest lini[titor.

|n picioare lâng` patul cu coloane, nu schimbau nici o vorb`. Aviva \i
observa fiecare mi[care, modul de a-[i scoate haina, apoi puloverul,
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descoperind forma perfect` a bra]elor puternice. Câteva clipe mai târziu,
st`tea \n fa]a ei, [i desf`cu f`r` grab` cei trei nasturi ai tunicii sale.

Degetele se strecurar` sub material [i \i mângâiar` bustul. 
Parcurser` cu agilitate rotunjimile sânilor [i atinser` u[or pielea m`t`soas`
a abdomenului.

Prinse un sân, apoi pe cel`lalt [i un lung fior str`b`tu trupul Avivei.
Mâinile i se jucar` pu]in pe piept, desenând cercuri tot mai mici, apoi
prinse \ntre buze vârful sânilor tinerei femei, unul dup` cel`lalt.

Aviva l`s` s`-i scape un geam`t de pl`cere. Cu capul dat pe spate, \[i
oferi pieptul care palpita, \ncordat doar de pl`cerea care cobora de-a
lungul spatelui [i o f`cea s` se \nfioare.

|ntinse mâinile la rândul s`u. Pe nev`zute, degetele sale cunoscur`
jocul mu[chilor lui \ncorda]i ca un arc sub pielea neted`. O atrase \n
direc]ia patului. O f`cu s` se aplece cu precau]ie [i b`trânul pat trosni.
|nchizând ochii, sim]i aerul rece când \i scoase ultimul ve[mânt. 
|n tumultul dorin]ei, \[i pierdu cuno[tin]a. Imagini fantastice, violent
colorate, i se \nvârteau \n spatele pleoapelor \nchise.

Apoi, \l sim]i asupra ei. Cu tandre]e [i fermitate, mâinile [i gura \i
alunecau de-a lungul trupului. |ntr-un ultim reflex, Aviva se \ntinse spre el,
cu dorin]a imperioas` de a-i sim]i cea mai mic` por]iune din piele sub
palmele sale. El n-o l`s` s` fac` asta. |n acea sear`, orice pl`cere era pentru
ea.

Dup` un timp, tân`ra femeie nu mai putu accepta minunatul cadou.
Cu un gest disperat se \ncol`ci lâng` el, rugându-l [i, \ntr-o furtun` a
tuturor sim]urilor, se \ntâlnir` din nou. |mpreun`, la unison, cunoscur` o
pl`cere de nedescris.

Mai târziu, adormir` strâns \mbr`]i[a]i, dorind s` profite pân` \n zori
de ultimele ore de fericire deplin`.

– Bun` diminea]a.
Vocea profund` a lui Jeremy o \nv`lui \nainte ca tân`ra femeie s`

deschid` ochii.
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– Oh! exclam` Aviva la vederea lui Jeremy, complet \mbr`cat a[ezat \n
fa]a [emineului, pe cale s` aprind` focul.

Ochii i se \ntoarser` repede spre fereastr`, remarcând prin obloane,
lumina alburie a zorilor. Se \ndrept` pe perne, având grij` s` ridice p`tura
cât mai sus posibil.

– De cât timp te-ai trezit?
C`uta s` spun` ceva, dorindu-[i ca Jeremy s` se \ndep`rteze [i s-o lase

s` se \mbrace. Situa]ia o amuza [i o stânjenea \n acela[i timp. Nu era prima
dat` când dormea cu un b`rbat. Totu[i, \n fa]a lui Jeremy a[ezat atât de
aproape, se sim]ea la fel de stângace [i de pudic` de parc` ar fi fost o tân`r`
fat` de [aisprezece ani \n fa]a primei sale iubiri.

– Oh, de foarte mult timp. E[ti atât de frumoas` când dormi, \ncât m`
\ntreb cum am putut \nchide ochii.

Nu p`rea hot`rât s`-i lase o cât de mic` intimitate. Totu[i, Aviva trebuia
s` se \ntoarc` \n camera sa \nainte de trezirea lui Jeremy [i a \ntregii case.

– Chiar trebuie s` plec.
Jena \i era acum dureros de evident`. Obrajii \i ardeau \n ciuda

zâmbetului pe care i-l adres`. Jeremy \[i p`r`si fotoliul [i se a[ez` pe pat
al`turi de ea, \mpingând-o f`r` grab` \n perne.

Aviva \l privi cu ne\ncredere. Oare ce avea \n minte? Dar \i atribuise
inten]ii gre[ite [i fu aproape dezam`git` c` se \n[elase.

– Mai odihne[te-te pu]in, \n timp ce st`m de vorb`. Apoi, te voi l`sa s`
te \mbraci. |n acest timp, voi prepara micul dejun.

Ochii lui Jeremy scânteiau de mali]ie.
– A[adar, credeai c` voi \ncerca s` te seduc din nou [i atât de devreme!

Te voi decep]iona. Nu dorin]a \mi lipse[te, s` [tii, dar nu vreau s`-mi for]ez
norocul.

Buna sa dispozi]ie era contagioas` [i Aviva se relax` \n c`ldura patului.
– Noaptea aceasta...
Tân`ra femeie \[i ]inu respira]ia. Din ajun, \nota \n fericire. Dar aceste

cuvinte o f`cur` s` fie atent`. Modul \n care \ncepuse fraza, p`rea semn r`u.
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– Aviva, \n toat` via]a mea, n-am petrecut vreodat` clipe atât de pl`cute
cu o femeie. {i am cunoscut un num`r oarecare.

Iat`, am ajuns aici: "te iubesc, dar trebuie s` plec..." Tân`ra femeie se
\narm` cu curaj pentru a \nfrunta continuarea [i \[i \nt`ri inima \mpotriva
oric`rui r`u. Cum oare putuse fi atât de stupid` s` cread` c` Jeremy va fi
altfel decât ceilal]i b`rba]i? |nc` o dat`, mersese \n \ntâmpinarea unei
decep]ii.

|mpotriva oric`rei a[tept`ri, cuvintele urm`toare \i alungar` temerile.
– Aviva, te iubesc. Te-am iubit \nc` din prima clip` \n care te-am

\ntâlnit. Dac` nu e[ti preg`tit` s`-mi prime[ti dragostea, voi a[tepta. 
Voi a[tepta atât de mult timp cât va trebui.

Tân`ra femeie se preg`tea s` vorbeasc`, dar o opri cu un gest. Aviva fu
u[urat`, ne[tiind foarte bine ce s` r`spund` la aceast` declara]ie. Inima \i
s`ri \n piept. Ar fi vrut s` strige c` [i ea \l iubea cu toate puterile, dar ceva
o re]inea. Oare cum vor tr`i aceast` dragoste \n realitatea de fiecare zi?
Veneau din aceea[i lume, dar acum, tr`iau \n dou` lumi distincte. 
Nu, oricât ar costa-o, nu-l va urma. Dar Jeremy nu dorea s` aud` aceste
cuvinte, iar ea nu dorea s` le rosteasc`.

– Nu spune nimic, insist` b`rbatul. Odihne[te-te acolo, câteva minute.
Apoi, te duci s-o treze[ti pe mica [mecher` [i to]i \mpreun`, vom lua micul
dejun. Dar te rog, gânde[te-te la propunerea mea. Via]a poate fi atât de
frumoas`, Aviva. Este suficient doar s` credem asta [i s` \ndr`znim.

Dintr-o s`ritur`, p`r`si patul. Ajuns la u[`, se \ntoarse zâmbind amabil.
– Adineaori, m-am strecurat \n camera ta [i mi-am permis s`-]i sustrag

halatul de catifea. |l vei g`si \n baie.
Aviva \i fu recunosc`toare c` nu pretinsese un r`spuns imediat.
|nf`[urat` \n halat, se furi[` pân` \n camera sa, f`cu un du[ rapid [i se

\mbr`c`. Doar dup` un sfert de or`, era gata s` i se al`ture \n buc`t`rie.
Dup` ce-[i d`du pentru ultima dat` cu peria prin p`r, se duse s` o
trezeasc` pe Jenny.
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Feti]a nu era \n camera sa. Pu]in nelini[tit`, Aviva cobor\ sc`rile [i fu
\ntâmpinat` de hohotele de râs ale lui Jenny, care proveneau din
buc`t`rie.

Câinele! Uitase câinele! Cobor\ treptele \n mare grab`, exact la timp
pentru a vedea c`]elul alunecând pe parchetul proasp`t lustruit.

Spectacolul o amuz` o clip`, dar o asemenea dezordine nu putea fi
tolerat` mult timp.

– Câinele trebuie s` r`mân` \n buc`t`rie. A ie[it oare \n aceast`
diminea]`, sau trebuie s` m` a[tept la o catastrof`?

– Catastrofa s-a produs, dar acum, totul este impecabil, doamn`,
r`spunse Jeremy cu vocea pref`cut`.

|n acea clip`, Aviva observ` c` purta un [or] lung alb, peste haine.
|nainte de a putea face cel mai mic comentariu, o salut`.

– Micul dejun v` a[teapt` doamn`.
– Perfect. Acum amândoi, ierta]i-m`, to]i trei, [terge]i-o de aici.
Jeremy lu` c`]elul [i se \ndrept` spre buc`t`rie. Mân` \n mân`, Aviva [i

Jenny pornir` pe urmele lui.
– Pot s`-i dau un nume, mam`?
– Bine\n]eles c` po]i. Cum vrei s`-l strigi? \ntreb` Aviva. A[ezat` cu

c`]elu[ul pe genunchi, Jenny \l alinta cu mare entuziasm.
– Ce-ai spune de "Fericire"?
– {i de ce nu "Ro[catul"?
– Hei, voi dou`, \ncerca]i s` ave]i pu]in` imagina]ie! De ce nu

"Cardinal" sau "Cirea[`"? ad`ug` Jeremy, cu o tigaie  \n mân`.
– Cirea[`! Cirea[`! exclam` Jenny, nebun` de bucurie.
– Ei bine, de acord cu Cirea[`, accept` Aviva, l`sând animalul jos.

Acum Jenny, doresc s`-l sco]i prin spate pentru a-[i face nevoile. Apoi, vom
\ncerca s`-i g`sim de mâncare.

– De acord, mam`.
Dup` ce Jenny [i Cirea[` ie[ir`, Aviva se ridic` [i se apropie de Jeremy.
– Pot s` te ajut?
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O cuprinse brusc o dorin]` extraordinar` de a-i mângâia mu[chii
bra]elor, dar se st`pâni.

– N-are rost. Aproape am terminat. Totu[i, buc`tarul [ef va fi cu
siguran]` \ncântat s` primeasc` un alt gen de \ncurajare.

F`r` s` se gândeasc`, mânat` doar de dorin]a nebuneasc` de a-l sim]i
din nou lâng` ea, Aviva se strânse lâng` trupul s`u [i-i \ntinse buzele cu o
pasiune care o surprinse. Apoi, foarte repede, se \ntoarse [i se a[ez`.

– Bine, o tachin` Jeremy, nu este r`u pentru \nceput, dar data viitoare
va trebui s-o faci mai bine.

Tân`ra femeie ro[i de pl`cere la amintirea nop]ii precedente [i de jen`
la ideea c` \ntre]ine false speran]e \n sufletul lui Jeremy. Vocea lui Jenny se
apropia [i Aviva hot`r\ c` nu venise timpul s` aib` o conversa]ie serioas`.

Când Jenny [i câinele se \ntoarser` \n buc`t`rie, Aviva \ncepu s` pun`
bazele noilor reguli de via]` ale lui Cirea[`. Jenny aprob` din cap fiecare
din frazele sale. Tân`ra femeie nu-[i f`cea deloc iluzii: \n pu]in timp,
c`]elu[ul va fi instalat \n salon, \n fa]a [emineului, \n loc s` r`mân` cuminte
\n buc`t`rie. Va fi mai bine s`-l dreseze cât mai repede posibil, pentru ca
s` nu fac` prea multe stric`ciuni.

– Acum, toat` lumea la mas`, interveni Jeremy.
– Jeremy, vrei s` te joci ast`zi cu mine [i cu Cirea[`?
– Jenny!
Vocea sever` a Avivei \i f`cu pe to]i s` tresar`.
– Jeremy are cu siguran]` altceva de f`cut decât s` se joace toat` ziua

cu tine [i cu câinele.
|n fa]a privirilor lor stupefiate, tân`ra femeie \n]elese c` vehemen]a

cuvintelor sale nimerea prost \n \mprejur`rile date.
– Vreau s` spun...
– N-are rost, Aviva...
Jeremy se aplec` [i-i puse prietene[te o mân` pe bra]. {tia foarte bine

cât de greu fuseser` pu[i la \ncercare nervii tinerei femei de evenimentele
din ultimele zile.
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– Cred c` voi g`si o clip` \n timpul dimine]ii pentru a \ncepe dresajul
lui Cirea[`.

– Mul]umesc, r`spunse Aviva cu un zâmbet jalnic. Bun, pentru c`
sunte]i de acord, \n acest caz nu voi mai protesta.

Jenny aprob` din cap [i-[i termin` micul dejun \n t`cere.
Dup` ce terminar`, Aviva se ridic` [i buna dispozi]ie \i reveni.
– A]i face bine s` \ncepe]i dresajul imediat, cu cât va fi mai devreme,

cu atât va fi mai bine. Eu m` ocup s` strâng totul. Acum, toat` lumea afar`.
|n mai pu]in de o secund`, r`mase singur`. Mul]umit`, \ncepu s`

munceasc` plin` de elan. Uitase fericirea de a face dragoste cu un b`rbat.
Asta f`cea parte din rarele lucruri la care renun]ase cu regret 
retr`gându-se la Carmel. Dac` ar fi r`mas la Los Angeles, ar fi avut probabil
mai mul]i aman]i. Acolo, ocaziile erau numeroase [i b`rba]ii se ar`tau f`r`
greutate \ndr`zne]i. Jeremy se comportase bine: un amant blând, plin de
considera]ie [i pasionat.

Totu[i, \i era imposibil s`-i accepte invita]ia [i s`-l \nso]easc` la Los
Angeles. Amintirile, r`nile, ura pe care o sim]ea pentru acest ora[ \i vibrau
\nc` intacte \n memorie. Refuza s`-l cunoasc` pe Jeremy \n afara pere]ilor
acestei case. Nu putea suporta s`-l vad` schimbându-se [i s`-l descopere
\ntr-o alt` lumin`. Trezirea ar fi prea insuportabil`.

|l privi pe fereastr` jucându-se cu feti]a [i, de departe, \i p`ru [i mai
frumos. Dar nu, nu-l va urma. Nici nu se putea gândi la o asemenea
eventualitate. Dac` ceda, acesta ar fi fost sfâr[itul pentru tot ceea ce
muncise atât de dur. Acele lungi luni de eforturi nu puteau fi distruse doar
pentru un b`rbat, un b`rbat despre care, \n fond, [tia atât de pu]ine
lucruri.

O z`ri pe Jenny alergând \n direc]ia casei, cu Jeremy [i c`]elul pe
urmele ei. Câteva clipe mai târziu, feti]a n`v`li \n buc`t`rie, radioas` cum
Aviva n-o v`zuse niciodat`.

– Mam`! Jeremy ne duce la Shadowbrook, dar numai dac` e[ti de
acord!
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}op`ia de bucurie [i Jeremy, sosit \n urma ei, ridic` din umeri ca
pentru a nega orice complicitate la acest plan. Sem`na cu un tân`r [colar.

– Ei bine, nu [tiu ce s` r`spund.
Aviva ezita. Era prev`zut ca Sue s` petreac` toat` ziua la pensiune, dar

acum trebuia s`-l suporte \n plus pe Cirea[`.
– Bun` ziua la toat` lumea!
Salut`rile doamnei Baker \i \ntrerupser` brusc gândurile.
– Domnule Crowley, e[ti \ncânt`tor deghizat \n servitor! spuse aceasta

ar`tând spre [or]ul alb pe care Jeremy uitase s`-l scoat`.
– {i ce-i asta oare?
Gladys se aplec` [i lu` c`]elu[ul \n bra]e.
– Vi-l prezint pe Cirea[`, anun]` Jenny, foarte mândr`. Ni l-a adus

Jeremy [i acum ne duce la Shadowbrook. Vom lua un tren mic [i  vom
vedea o mul]ime de lucruri extraordinare. Dar mama n-a spus \nc` dac`
este de acord.

Jenny \[i pierdu respira]ia [i Aviva profit` de acest r`gaz.
– Nu [tiu, draga mea. I-am promis lui Gladys s-o \nso]esc \n ora[. Sue

va r`mâne aici toat` ziua [i...
De fapt, Aviva \[i dorea cu ardoare aceast` plimbare. Nu r`mânea decât

foarte pu]in timp \nainte de plecarea lui Jeremy [i trebuia s`-i dea un
r`spuns. Probabil, va fi mai u[or s` ia o decizie dac`-[i putea petrece o zi
\ntreag` \n compania sa. Gladys Baker o sc`p` de aceast` dilem` [i Aviva
se dojeni c`-i repro[ase, câteva zile mai devreme, b`trânei doamne c` se
amesteca \n ceea ce n-o privea.

– Nu vreau s` mai aud o vorb` \n plus. Eu pot foarte bine s` merg la
avocat ast`zi. Dumneata, Jenny [i acest fermec`tor tân`r b`rbat, ave]i
permisiunea s` pleca]i toat` ziua. Voi supraveghea casa [i m` voi ocupa de
acest mic fenomen. Am crescut \n mijlocul câinilor [i \i cunosc foarte bine.
Pute]i avea \ncredere.

– Oh, desigur, nu asta este problema.
Aviva nu voia s` abuzeze de bun`voin]a lui Gladys Baker. 
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Dar, la urma urmei, cu siguran]` b`trâna doamn` era \ncântat` s` se
fac` util`.

– Pe cuvântul meu! Este vorba despre o conspira]ie!
Aviva f`cu o min` resemnat`, p`strându-[i cu greu seriozitatea.
– De acord, vom merge la Shadowbrook. Dar \nainte de plecare \mi

mai r`mân câteva detalii de pus la punct. S` ne \ntâlnim la ora zece, s`
spunem.

Ridic` sprâncenele \n direc]ia lui Jenny, apoi se \ntoarse spre Gladys
Baker, zâmbind larg. |[i c`uta cuvintele pentru a-i mul]umi dar o lic`rire
din privirea b`trânei doamne o opri. Gladys \n]elesese foarte bine
importan]a acestei plimb`ri.

– Foarte bine, r`spunse Gladys, mereu la fel de ner`bd`toare. Acum c`
totul este aranjat, ai preg`tit oare micul dejun, Jeremy?

– |mi trebuie doar câteva secunde.
Se a[ezar` din nou cu to]i \n jurul mesei [i discutar` vesel. 

Aviva glumea pe seama talentelor de buc`tar ale lui Jeremy [i \i suger` s`
solicite o slujb` cu norm` \ntreag` la "Ad`postul balenei". Dar nu se putu
\mpiedica s` ro[easc` \n clipa \n care Jeremy se pref`cu c`-i accept`
propunerea. Buna dispozi]ie general` fu curând tulburat` de sosirea lui
Tim. Venise s` fixeze fereastra de la ultimul etaj. Aerele sale \ngrozitoare o
surprinser` pe Aviva [i \ntunecar` atmosfera bucuroas` de la mas`. 
|l invitar` s` bea o cea[c` de cafea, dar el refuz`. Indispozi]ia pe care o
produse fu greu de risipit.

|n timp ce Gladys, Jenny [i Jeremy se duser` s`-[i vad` de ocupa]iile
lor, Aviva termin` treburile casnice [i plec` \n c`utarea lui Tim.

Urcând sc`rile pân` la ultimul etaj, \l g`si ocupat s` fixeze unul dintre
vitralii. Era evident c` proasta dispozi]ie nu-l p`r`sise.

– Fii atent, Tim. Dac` spargi sticla, nu te voi ierta.
Tim nu catadicsi s` r`spund`. |[i continua munca, posomorât. Hot`rât

lucru, \ntr-adev`r, nu vedeau lucrurile din acela[i unghi. Jeremy nu s-ar fi
comportat niciodat` astfel. Prin compara]ie, Tim sem`na cu un b`ie]el.
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Dar un b`ie]el \n stare s`-i m`rturiseasc` o dragoste [i care s` i-o
dovedeasc` dac` ea ar fi dorit...

Din nefericire, tân`ra femeie nu-i putea acorda locul pe care-l visa \n
inima sa. Totu[i, Tim \i era la fel de apropiat ca un frate [i nu-l putea l`sa
gândurilor sale negre, f`r` s` fi ob]inut cea mai mic` explica]ie asupra
comportamentului s`u. |n ajun p`ruse s` accepte situa]ia din toat` inima.

T`cerea sa devenea \ngrijor`toare [i tân`ra femeie \ndr`zni o ultim`
tentativ`.

– {tii vechea zical`: "cel care sparge borcanele le pl`te[te", \l tachin`.
Tim ridic` din umeri.
– |]i cer iertare, Aviva. |nc` nu m-am obi[nuit cu toate aceste schimb`ri

din via]a mea din ultimele zile. Mai \ntâi Jeremy care, de-abia sosit, a dat
totul peste cap \n aceast` cas`, iar \n aceast` diminea]`, am primit un apel
din Monterey; comanda mi-a fost anulat`.

– Oh Tim, \mi pare r`u. Oare ce s-a \ntâmplat?
– Tipul mi-a spus c` g`sise un artist foarte cunoscut pentru a-i face

vitraliile. Presupun c` a pus mai mult pre] pe numele acestei persoane
decât pe priceperea sa. Dar nu te sinchisi de mine. Probabil c` ast`zi nu
este ziua mea!

Aviva vru s`-l consoleze.
– Este adev`rat, s` [tii, exist` oameni pentru care conteaz` mai mult

aparen]ele. Nu-]i face grijio pentru atât de pu]in. Nu merit` osteneala.
– Probabil ai dreptate. Cu siguran]` cuno[ti bine problema.
Era exact, gândi Aviva cu triste]e. Dar, slav` Domnului, era vorba de

trecut. Nu va mai frecventa niciodat` oamenii atra[i doar de falsa str`lucire,
gata s` se calce \n picioare pentru a vedea mai bine, sau a se face v`zu]i.

Bietul Tim, trezirea era dur` pentru el. |ntr-un sens, asta \i va servi de
lec]ie. Era prea lipsit de experien]` \n acest domeniu.

– {tiu de asemenea c` cele mai mari decep]ii tot se uit` pân` la urm`.
Unele te fac s` suferi mai mult timp, dar altele dispar foarte repede. 
Asta depinde pu]in de noi \n[ine.
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Tim aprob` din cap [i-[i relu` uneltele.
– Acum, gr`be[te-te s` termini, altfel s-ar putea s` r`ce[ti. Jenny [i cu

mine nu vom fi aici pentru prânz. Doamna Baker se va ocupa de cas`.
– Am \n]eles, r`spunse Tim, cu un aer la fel de absorbit.
Nu se \ntoarse pentru a o saluta pe Aviva [i aceasta fu u[urat` s` nu dea

explica]ii despre absen]a sa neobi[nuit`.
Din buc`t`rie \i z`ri pe Jeremy, pe Jenny [i pe Gladys, foarte agita]i \n

jurul c`]elu[ului. Izbucnirile vocilor bucuroase \i \nc`lzir` inima. 
"S`rmanul Tim, se gândi tân`ra femeie, sper c`-[i va g`si fericirea..." 
|n acela[i timp, [tia c` da. Tim nu era b`rbatul s` se lase doborât prea mult
timp. |n câteva ore, se va \ntoarce la atelierul s`u, acceptând un nou
proiect.

Aviva arunc` o privire spre ceas. Era aproape ora de plecare. 
Trecu rapid casa \n revist`, verificând dac` totul era \n ordine, apoi alerg`
\n camera sa s` se re\mprosp`teze pu]in [i s` se pieptene. 
Filmul evenimentelor din noaptea precedent` i se derul` prin fa]a ochilor
[i trebui s` se rezeme de noptier` pentru a nu se cl`tina. Brusc se auzi o
b`taie discret` \n u[`. |nainte de a putea deschide, Jeremy se strecur` \n
cadrul u[ii, \nchizând-o dup` el. Chipul tinerei femei se lumin` de un
zâmbet larg.

– Ce faci aici? murmur`.
– Nu puteam suporta s` fiu mult timp desp`r]it de tine, \i [opti

b`rbatul la ureche.
O lu` \n bra]e [i o s`rut`.
– De ce oare vorbim atât de \ncet? o \ntreb` dup` aceea.
– Nu [tiu. Mi se pare atât de incorect s` fii \n camera mea, \n plin` zi,

r`spunse Aviva, cu vocea modificat`.
Era ca [i când iubitul s`u sc`pase vigilen]ei p`rin]ilor pentru a vedea

cum ar`ta camera ei, cu scopul de a putea s` [i-o imagineze \n visuri, \n
timpul orelor de matematic`...

– Ai un sim] ciudat al corectitudinii, mai ales dup` aceast` noapte!
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– Jeremy! Era altceva!
– De ce? Pentru c` era \ntuneric?
– Oh, dar e[ti insuportabil!
– {tiu. Dar dac` \mi spui c` m` vei urma \n seara aceasta, nu te voi mai

bate la cap niciodat`...
– Niciodat`?
– Bun, poate doar pu]in.
Buzele lor se \ntâlnir` din nou [i Aviva se lipi de trupul lui Jeremy,

respirându-i parfumul [i savurând senza]ia \ncânt`toare a bra]elor sale pe
talie. Apoi, \mpingându-l u[or, \i ar`t` cu un deget u[a.

– Am spus ce gândeam. Acum, afar` de aici, \nainte ca Jenny sau
Gladys s`-]i observe prezen]a \n camera mea.

|nainte ca tân`ra femeie s` poat` \nchide u[a, Jeremy \[i trecu capul
prin deschiz`tur` [i-i fur` un s`rut, rugând-o s` se gr`beasc`, deoarece
Jenny nu-[i mai g`sea locul.

Fericit`, Aviva se mi[ca prin \nc`pere ca \n vis, luându-[i din zbor
manotul [i po[eta.

Jenny ]op`ia de bucurie [i Aviva aprecie r`bdarea lui Jeremy. 
|n general, persoanele care nu au copii \i g`sesc deseori pe cei ai altora
insuportabili. Jeremy, dimpotriv`, p`rea s` se acomodeze foarte bine
interesului pe care feti]a nu \nceta s` i-l arate. C`p`tase o dimensiune
incredibil` \n via]a amândurora.

Masa fu savuroas` [i fermec`toare. Restaurantul fusese construit la
poalele unui munte, aproape invizibil din drum. Un tren mic aducea
clien]ii pân` \n fa]a casei. Avea de-abia [ase locuri [i c`l`toria nu dur` mult
timp, dar Jenny fu foarte agitat`.

|n interior, mesele erau instalate \n diferite col]uri [i cotloane ale
\nc`perii [i toate erau \mpodobite cu flori proaspete. Printr-un vitraliu
pictat intra lumin` cald`. O clip`, Aviva se gândi la Tim, dar \l alung`
repede din minte.
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Hot`râse s` profite din plin de aceast` zi. Totu[i, oare ce-i va r`spunde
lui Jeremy \n curând?

Dup` mas`, se oprir` \n fa]a unui magazin de amintiri [i Jeremy \i
cump`r` lui Jenny o mic` halb` de por]elan, \mpodobit` cu numele
Shadowbrook.

|n sfâr[it, veni ora s` se \ntoarc`.
De-abia instalat` \n spatele ma[inii, Jenny adormi. Jeremy [i Aviva

rular` un timp \n t`cere, bucurându-se de fericirea acelor ultime ore
\mpreun`.

Jeremy rupse primul aceast` t`cere.
– Aviva, vreau r`spunsul t`u acum. Vei veni cu mine, disear`?
Scoas` brusc din visare, Aviva \ntoarse capul spre Jeremy. Inima sa

apar]inea acestui b`rbat, f`r` cea mai mic` re]inere. |l iubea cu pasiune.
Dar, va pleca oare cu el? S` se \ntoarc` la Los Angeles? Nu. |n sinea sa, nu
putea accepta aceast` invita]ie. Sim]ise deja dragostea pentru alt b`rbat [i
suferise o \nfrângere. Se l`sase antrenat` \ntr-o form` de via]` pe care nu
o alesese [i pe care o detesta. {i apoi, erau Jenny [i pensiunea, f`r` s` mai
vorbeasc` despre noii s`i prieteni din Carmel.

– Jeremy, nu pot.
|i v`zu maxilarul crispându-se.
Ar fi trebuit s`-i explice mai mult, s`-i pun` mâna pe bra], s`-i spun` cât

o costa decizia sa... Dar gura \i r`mânea \nchis` cu \nc`p`]ânare...
– Oh Aviva... De ce refuzi?
– {tii bine. Prea multe amintiri nepl`cute \n acel ora[ [i...
T`cu, incapabil` s` mearg` mai departe. |n sfâr[it, \[i f`cu curaj.
– Probabil, motivele mele \]i par proste[ti [i complet lipsite de sens,

dar pentru mine nu sunt a[a. Adev`ratul meu loc este aici, \n aceast` cas`
[i \n acest ora[. S`-]i spun sincer, \mi este prea team` c` o dat` ajuns` la
Los Angeles, vei deveni un alt b`rbat...

La aceste cuvinte, Jeremy frân` brusc [i opri ma[ina pe marginea
drumului. 
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Dându-[i scaunul \napoi, o lu` pe Aviva de umeri [i o oblig` s`-l
priveasc`.

– Aviva, de ce oare e[ti atât de sigur` c` pot s` fiu altfel? |n Los Angeles,
Carmel sau Tombuktu, sunt acela[i b`rbat [i tu aceea[i femeie. Nimic nu
ne poate schimba. Crede-m`.

– Jeremy, te rog...
Cu o mân`, \i acoperi buzele. Oare cum ar fi putut s` spere s`-l fac` s`

\n]eleag` ceea ce ea \ns`[i \i era greu s` explice...
– De acord, de acord...
Refuzând s` se recunoasc` \nvins, Jeremy \i lu` degetele [i le s`rut`.
– S` fii sigur` c` lucrurile nu vor r`mâne a[a. Am \nceput o poveste [i

o vom duce pân` la cap`t. Sentimentele mele pentru tine sunt profunde
[i nu vreau, nici nu pot s` le \n`bu[. {i pariez c` este la fel [i pentru tine.

La vederea lacrimilor din ochii s`i, ochii aceia frumo[i pe care-i iubea
atât de mult, Jeremy t`cu [i o strânse lâng` el cu pasiune.

Apoi, o respinse cu tandre]e [i porni ma[ina. |[i continuar` drumul \n
t`cere. Tâmplele tinerei femei ardeau [i inima \i sângera de durere. 
Era sigur` c` tocmai \l pierduse pe Jeremy Crowley pentru totdeauna.
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Capitolul 5

Jenny se trezise. Jeremy o lu` \n bra]e [i o duse \n cas`. O puse cu
aten]ie pe canapeaua din salon. Aviva lu` o cuvertur` din lân` pe care
doamna Baker tocmai o terminase [i-i acoperi corpul. |n acest timp,
Jeremy disp`ru la etaj s`-[i fac` bagajele.

Aviva z`bovi \n \nc`pere. Ultima lor conversa]ie nu \nceta s-o fr`mânte.
Jeremy refuza s` accepte c` nu se va \ntoarce niciodat` la Los Angeles cu
el. Promisese c` dragostea lor  va dep`[i orice obstacol. M`car dac` ar
putea s`-l cread`! S` [tie c` exist` o [ans`, o cât de mic` [ans` ca to]i trei
s` duc` o via]` normal`!

Jeremy \i spusese c` nu putea tr`i f`r` ea [i era sincer. Dar tân`ra
femeie [tia foarte bine cum se pot schimba oamenii când circumstan]ele
le dicteaz` ac]iunile. S` ai responsabilitatea unei familii poate fi greu [i
incomod când e[ti antrenat \n recep]ii mondene [i cine de afaceri, sau cele
mai frumoase femei \ncearc` s` te seduc`.

"Oh, Jeremy.... gemu Aviva foarte \ncet, e[ti convins c` totul va fi bine
\ntre noi... Cât a[ vrea s` fiu la fel de convins`!"

{i mai ales, era oare \ntr-adev`r \ndr`gostit` de acest b`rbat? Se putea
ca dup` plecarea lui Jeremy s` se potriveasc` proverbul: "ochii care nu se
v`d se uit`..."



Aviva se scutur`. N-avea rost s`-[i pun` toate aceste \ntreb`ri \n timp ce
Jeremy era \nc` acolo. Va avea timp s` se gândeasc` la ele mai târziu. 
Oft` cu inima frânt` [i, f`r` zgomot, p`r`si \nc`perea [i se duse \n
buc`t`rie.

– Ah! Iat`-te! V`zând c` nu v-a]i \ntors la ora cincisprezece, ne-am
gândit c` ve]i cina la Shadowbrook.

Doamna Baker de-abia \n`l]` capul. Cocul s`u mic, de obicei
impecabil, c`zuse \ntr-o parte [i câteva [uvi]e c`runte sc`paser`, 
atingându-i cu cochet`rie obrajii \mbujora]i; p`rea pe deplin fericit`,
agitându-se \n jurul buc`t`riei.

Aviva n-o v`zuse niciodat` astfel. Probabil a[a o surprindea so]ul s`u
seara, când venea de la munc`... Aerele dispre]uitoare ale lui Gladys nu
erau de fapt decât aparen]`, se gândi amuzat`.

Tim era [i el a[ezat pe marginea chiuvetei, cu picioarele \n gol [i
mesteca frunze de ]elin`. Berea pe care tocmai o terminase \i tivise musta]a
cu spum` alb`.

– V`zându-v` cum v` ocupa]i de toate atât de bine, am fi putut r`mâne
acolo toat` noaptea, remarc` Aviva, str`duindu-se s` zâmbeasc` \n ciuda
triste]ii sale. Oare ce e[ti pe cale s` g`te[ti, Gladys?

Se aplec` peste oala minune  [i fur` \n trecere un morcov. 
Doamna Baker o prinse fulger`tor de \ncheietura mâinii.

– Ah nu, nici vorb`. Mi-e de-ajuns Tim. Dac` \ncepi [i dumneata, nu va
mai r`mâne nimic pentru sear`!

– Sunt de acord. Dar spune-mi \n acest caz ce preg`te[ti. Miroase atât
de bine!

– Doar un rasol ca odinioar`. Cum \n seara aceasta nu va fi la cin` decât
familia, am considerat c` nu va fi nimeni de impresionat cu
extraordinarele mânc`ruri pe care le preg`te[ti \ntotdeauna.

Nici unul dintre cei doi nu remarc` aerul surprins al tinerei femei.
A[adar, doamna Baker se considera ca apar]inând familiei! Dup` o
oarecare ezitare, ideea o amuz`.
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Hot`rât lucru, personajul Gladys Baker prezenta numeroase fa]ete [i
aceast` zi fusese bogat` \n descoperiri! Oare s-ar putea s` devin` prietene
amândou`? Rela]ia lor era pe cale s` ia o turnur` bun`, dar tân`ra femeie
[tia c`-i va trebui foarte mult` r`bdare [i tact pentru a o \mbuna definitiv
pe b`trâna doamn`. Era fericit` c` \ntâlnise fiin]e atât de minunate ca Tim
[i ca Gladys. Pentru ca fericirea s`-i fie complet`, \i lipsea doar prezen]a
unui b`rbat.

– Unde este Jeremy? Vreau s` am cu el o conversa]ie serioas` \nainte
de cin`.

– Ah da? se mir` Aviva, cu sprâncenele ridicate.
– Am o mic` proprietate \n vale. Poate m-ar putea sf`tui Jeremy ce

trebuie s` fac.
– {i de ce ar putea asta?
Aviva se opri brusc. |i veni \n minte c`, de fapt, [tia foarte pu]ine lucruri

despre munca lui Jeremy. |n plus, nu se gândise niciodat` c` activit`]ile
sale pot s` fie utile unui membru din anturajul s`u.

Obrajii i se \nro[ir`. Intimitatea lor fusese total`. |i cuno[tea culoarea
ochilor, catifelarea pielii, dar o parte din el \i r`m`sese necunoscut`. I se
p`ruse inutil s`-i pun` \ntreb`ri lui Jeremy, pentru c` era vorba despre o
fa]et` a personalit`]ii sale pe care nu o va cunoa[te niciodat`. Partea din
via]a lui Jeremy din Los Angeles.

Avansurile sale tandre, conversa]iile, glumele, toate acestea fuseser`
suficiente pentru a ]ese urzeala dragostei lor, dar Aviva nu uitase unde
locuia [i care \i erau ocupa]iile. {i, desigur, b`nuindu-i rezervele, Jeremy
nu atinsese niciodat` subiectul. Tân`ra femeie era aproape convins` c`, o
dat` \ntors \n acel ora[ detestabil [i \n mijlocul oamenilor ca Diane
Chesterfield, se va comporta altfel. Sub influen]a Carmelului, fiin]ele se
schimbau [i deveneau mai bune. Ar fi fost prea dureros s`-l vad`
sem`nându-i lui Sam.

– S` nu-mi spui c` nu cuno[ti activit`]ile acestui b`rbat, \ncepu
doamna Baker pe un ton t`ios. Jeremy Crowley construie[te imobile,
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spitale, centre comerciale [i multe alte lucruri \nc`. Realiz`ri grandioase,
dac` vrei p`rerea mea...

– Bine\n]eles, sunt la curent, Gladys. Dar nu cred c` vei avea timp s`
aprofundezi discu]ia, deoarece \n câteva minute, ne va p`r`si.

– Bine, interveni Tim cu dezinvoltur`, presupun c` \n sfâr[it lucrurile
vor redeveni normale aici.

– Sper, aprob` Aviva ca pentru ea \ns`[i.
Gladys Baker le arunc` o privire furioas`, apoi, cu buzele strânse, se

\ntoarse la ma[ina de g`tit.
– |n tot cazul, morm`i printre din]i, [tiu c` \mi va lipsi, ca [i lui Jenny.

{i a[ paria pe toat` averea mea c` [i o alt` persoan` din aceast` \nc`pere \l
va regreta de asemenea. Dup` p`rerea mea, ace[ti oameni c`rora le este
mereu team` de cea mai mic` schimbare din via]a lor, care privesc
lucrurile [i fiin]ele noi ca [i când ar reprezenta un pericol, ace[ti oameni
care sunt mereu gata s` se protejeze când nu exist` nimic de protejat, sunt
o ru[ine!

Cei doi oameni tineri \[i a]intir` privirea asupra sa. Impactul acestor
cuvinte avu efectul unei bombe. |n spatele ei, schimbar` o privire
\ngrijorat`, fiecare refuzând s` se simt` vizat de observa]iile b`trânei
doamne.

Dac` Gladys se \n[ela sau avea dreptate, Aviva era sigur` de un lucru:
voia s`-[i protejeze echilibrul [i s`n`tatea, iar b`trâna doamn` ar face mai
bine s`-[i p`streze reflec]iile pentru ea.

– Bine...
Gladys \[i [terse mâinile pe [or].
– M` voi duce s`-i spun la revedere lui Jeremy. Ar trebui s-o fac` mai

bine altcineva!
Aviva nu avu timp s` protesteze. B`trâna doamn` travers` \nc`perea \n

pas vioi [i disp`ru, l`sându-i pe Tim [i pe Aviva \ntr-o t`cere incomod`.
Câteva minute mai târziu, un zgomot \nfundat de voci ajunse din

sufragerie. Tân`ra femeie ardea de curiozitate [i ciulea urechile cu
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disperare, dar nu reu[ea s` \n]eleag` ce se spunea \n cealalt` \nc`pere,
prinzând din zbor doar câteva cuvinte ici [i colo. Totu[i, o auzi pe doamna
Baker spunând distinct: "Jeremy, nu renun]a".

{tiu c` vorbeau despre ea. Fapt ciudat, aceast` idee n-o \nfurie. 
Spera oare c`, datorit` interven]iei lui Gladys, situa]ia se va aranja ca prin
farmec?

Dar era timpul s` i se al`ture lui Jeremy. Aceasta va fi ultima lor
\ntâlnire... O cuprinse o emo]ie puternic`, dar reu[i s` se st`pâneasc`. 
Era aproape amuzant s` se gândeasc` la faptul c`, \n aceste ultime  clipe,
i se va prezenta cu o not` de plat` a hotelului \n mân`.

Jeremy avea multe rela]ii [i prima idee a Avivei fusese s` nu-l lase s`
pl`teasc` sejurul, \n schimbul publicit`]ii pe care o va face hotelului s`u.
Un fals pretext, desigur. Deoarece, cum i-ar fi putut cere bani \n timp ce
f`cea \n asemenea m`sur` parte din inima sa? Fericirea pe care i-o adusese,
aten]iile pe care le avusese pentru ea, nu aveau pre]. S`-l iubeasc`, s`-l
vad`, s`-l asculte toat` aceast` s`pt`mân`... |n atât de pu]in timp, devenise
centrul gândurilor sale [i unul din stâlpii acestei case. Dar, \n ultima clip`
se r`zgândi. Jeremy ar fi fost dezam`git de sl`biciunea sa. Prima lor
conversa]ie fusese o conversa]ie de afaceri \ntre proprietara unei pensiuni
[i primul s`u client.

Str`duindu-se s` zâmbeasc`, respingând durerea care o cuprindea tot
mai mult cu fiecare minut care \i apropia de sfâr[it, Aviva \mpinse u[a
buc`t`riei [i se duse \n sufragerie.

"Dumnezeule, \[i repeta, f` s` nu \ntârzie s` plece, sau voi ceda [i toate
hot`rârile mele vor disp`rea..."

Dar Jeremy nu mai era \n \nc`pere. Alerg` \nnebunit` pân` la holul de
intrare. Nu era nici acolo. Nu putuse, n-ar fi plecat f`r` s`-i spun` 
r`mas-bun! S` fie oare \n stare de a[a ceva? Nu... Geanta din piele ro[cat`
se afla lâng` telefonul din ni[`, mantoul din blan` de oaie \mp`turit cu
grij` pe m`su]a joas`, rotund`... O imens` u[urare o cople[i pe loc.

Avu ideea s`-l caute \n salon. 
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Era acolo, \ngenuncheat lâng` canapeaua unde se odihnea Jenny.
Mângâia cu blânde]e fruntea feti]ei [i \[i \nf`[urase \n jurul degetelor o

[uvi]` din p`rul blond ondulat. Se aplec` [i  s`rut` tandru obrazul mic.
Apoi, f`r` zgomot, pentru a nu o trezi, se ridic` [i-i arunc` lui Jenny o
ultim` privire trist`.

"Jeremy, nu pleca, nu ne l`sa singure. Spune-mi c` m` iube[ti destul
de mult pentru a r`mâne cu noi. Nu sunt atât de puternic` pentru a te
\nso]i acolo unde vrei s` m` duci", murmur` Aviva pentru ea \ns`[i, prad`
unei imense disper`ri.

|n acea clip` nu avea decât o idee \n minte, decât o dorin]`, s` se
strâng` cu putere lâng` trupul acelui b`rbat, s`-i simt` bra]ele puternice
protejând-o... Ca [i când \i ghicise chemarea mut`, Jeremy se \ntoarse spre
u[` [i o v`zu, \n picioare \n cadrul ei.

Aviva vru s` vorbeasc`, dar expresia chipului s`u o opri. 
B`rbatul frumos [i arogant din prima sear`, amantul senzual care o
purtase cu blânde]e pân` \n patul s`u, disp`ruse.

Jeremy nu mai era decât un b`rbat \nfrânt, cu inima goal`, chipul \i
reflecta profunzimea emo]iilor.

Oare cum \l putea l`sa s` sufere \n acest fel? De ce nu-i striga c` va pleca
imediat cu el [i c` \l va urma pân` la cap`tul lumii? Oare mândria o re]inea?
Sau \nc`p`]ânarea? Era gata s` se foloseasc` de Sam ca scuz` pentru a-i
refuza cea mai mic` [ans` lui Jeremy? Sau  doar teama ca el s` n-o tr`deze
o \mpiedica s` cedeze?

Jeremy se apropie lent. La fiecare pas al s`u, inima \i b`tea mai
puternic. Va exploda. Cu un gest [ov`itor, b`rbatul ridic` mâna dreapt` ca
pentru a o atinge. Apoi, ca [i când era prea dureros s` simt` pentru ultima
dat` atingerea pielii sale, l`s` bra]ul \n jos.

– Nota mea este gata? o \ntreb` cu voce r`gu[it`.
Aviva \ncuviin]` din cap, vru s` vorbeasc`, dar nu reu[i s` scoat` nici

un sunet. Se \ntoarse foarte repede. Regreta c` renun]ase s-o ia \n bra]e [i
\n acela[i timp, [tia c` dac` ar fi f`cut-o, n-ar mai fi avut puterea s`-l lase s`
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plece. Dar ce-ar fi f`cut dac` Jeremy ar fi r`mas la "Ad`postul balenei"? 
Nu-l putea \nl`n]ui aici, s`-l ]in` legat \n les` ca pe un c`]elu[ de salon, 
s`-i distrug` personalitatea [i cariera dac` el voia s` fie la Los Angeles.

G`si nota lui Jeremy pe birou [i i-o \ntinse. Mâna \i tremura.
– {tiu, [tiu... Dar nu te voi p`r`si, Aviva, f`r` s`-]i repet c` ne vom

revedea. |mi ]in \ntotdeauna promisiunile.
Aviva citi hot`râre \n frumo[ii ochi negri.
– O s`pt`mân`, este tot ce-]i cer; sau un weekend, dac` doar asta po]i

s`-mi oferi. Te rog, nu-mi judeca via]a \nainte de a o cunoa[te. Nu lua
hot`râri \n func]ie de ceea ce ai tr`it \n trecut. Gânde[te-te la tot ceea ce 
s-a \ntâmplat \ntre noi. Gânde[te-te doar la asta...

Deschise bra]ele [i tân`ra femeie se repezi spre el. O clip`, uitar`
lumea care-i \nconjura [i devenir` iar dou` trupuri unite prin aceea[i
c`ldur` [i aceea[i dragoste.

– Cirea[`, vino aici!
Vocea lui Tim \i aduse brusc la realitate. |n aceea[i clip`, frumosul

animal ro[cat n`v`li spre ei, dornic de mângâieri.
Tim ap`ru \n \nc`pere \n c`utarea câinelui. La vederea Avivei [i a lui

Jeremy [i a fe]elor lor tulburate, se opri brusc.
– Aviva, sunt... bâigui ro[u de jen`, eu... {tiu c` nu vrei s` vin` câinele

aici...
Extrem de stânjenit, \l lu` pe Cirea[` de zgard` [i, f`r` s` mai ad`uge

ceva, \l trase afar` din \nc`pere.
Aviva [i Jeremy \l privir` \ndep`rtându-se.
– |mi datorezi patru sute [aisprezece dolari pentru patru nop]i pe care

le-ai petrecut aici, domnule Crowley, asta incluzând [i convorbirea
telefonic` din prima zi.

Izbucni \ntr-un râs u[or nervos.
– Un pre] \ntru totul justificat, doamn` Thompson, replic` Jeremy cu

un salut u[or ironic.
Se \ndrept`, o privi cu aten]ie \nc` o dat` [i repet` cu un aer grav:
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– Da, \ntru totul justificat, Aviva.
|n loc de r`spuns, aceasta se prinse de gâtul s`u. R`maser` \mbr`]i[a]i,

nemi[ca]i [i t`cu]i. Apoi Jeremy o s`rut` tandru pe frunte pe tân`ra femeie
[i un zâmbet blând [i lini[tit \i lumin` chipul, ca [i când g`sise r`spunsul
la o \ntrebare de mare importan]`. |[i lu` geanta [i mantoul [i se \ndrept`
spre u[a grea din stejar.

Pentru ultima dat`, ochii i se adâncir` \n ai s`i [i o mângâie cu privirea.
– Pe curând, Aviva. S`rut-o pe Jenny pentru mine.
Cu pas ferm [i hot`rât, f`r` s` se mai \ntoarc`, ie[i [i disp`ru \n noaptea

care se l`sa.
Aviva crezu c` inima i se sparge \n mii de buc`]i. Totu[i, \n jurul ei

nimic nu se schimb`. Casa era tot \n picioare, \nv`luit` \n cea]`, \n mijlocul
chiparo[ilor. Doar focul va fi mai pu]in cald, c`r]ile de pe mas` ceva mai
pu]in interesante [i nop]ile pu]in mai lungi. Un pre] mic de pl`tit pentru
siguran]a sa [i cea a lui Jeremy.

Zgomotul motorului Mercedesului aproape nu se mai auzea când
vocea [ov`itoare a lui Tim o f`cu s` tresar`.

– Aviva, a plecat?
– Da...
– Ascult`, \ntr-adev`r \mi pare r`u pentru adineaori. Nu voiam s` v`

deranjez. Cirea[` [i cu mine tocmai ne jucam. Era atât de agitat, \ncât 
mi-a sc`pat \nainte s`-l pot re]ine.

– Bine, Tim, nu-]i face probleme...
Arbor` cu curaj un zâmbet atât de slab, \ncât Tim ghici secretul.
– Aviva, este oare atât de greu?
– Nu, min]i aceasta. Dar mul]umesc c` te preocupi de mine.
– Cred c` o baie bun`, cald`, \]i va face foarte bine. |n acest timp, eu

voi pune masa pentru cin`. Când vei cobor\, totul va fi gata.
– Da, este o idee bun`.
De sus de pe trepte, \l auzi pe Tim fluierând u[or \n sufragerie. 

De-abia \ntins` \n apa cald` din baie, lacrimile prea mult st`pânite se
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rostogolir` de-a lungul obrajilor ca un torent eliberat din stavile. Nu sim]ea
nici o ru[ine s` plâng` astfel. Apoi se str`dui s`-[i revin`. |i era de-ajuns o
mare decep]ie, o triste]e profund` \n via]`. Acum trebuia s` reziste, s`
profite mai degrab` de via]` decât s` ri[te s` piard` totul, cerând prea mult.

Lacrimile i se oprir` \n cele din urm` [i r`mase lungi minute \ntins` \n
apa cald`. Faptul c` plânsese atât de mult parc` o purificase. O mare
oboseal` \i \ncovoie umerii. Cu gesturi mecanice, se \mbr`c` pentru cin`.
Era prea dureros s` iubeasc` atât de mult. Acum se terminase totul. 
Pe viitor, va trebui s` uite.

Cina promitea s` fie lini[tit`. To]i oaspe]ii ie[iser`. Doar domnul
Fortman ceruse s` i se aduc` o tav` \n camera sa. Jenny se trezise din lunga
siest` [i se mir` de absen]a lui Jeremy. Aviva \i explic` faptul c` o s`rutase
\n somn, dar nu vru s` z`boveasc` asupra acestui subiect. {i ea [i feti]a
trebuia s`-l uite pe acest b`rbat.

Tim se ar`t` plin de via]`. |n acea zi chiar, primise o comand` a unui
vitraliu foarte dificil. P`rea c` dep`[ise foarte bine prima sa decep]ie. 
Din nefericire, vrând s` descrie diversele volute pe care le va \ncorpora \n
pies`, lovi cu un gest stângaci paharul [i acesta c`zu pe covor [i se sparse.

|mpingându-[i cu putere scaunul, Aviva, ro[ie de mânie, \ncepu s`
adune cioburile. R`ul era ireparabil [i fu incapabil` s` se controleze. 
|l fulger` pe Tim cu privirea.

To]i fur` [oca]i [i \n primul rând Aviva, la brusca sa schimbare de
dispozi]ie. Era nedrept [i f`r` rost s`-i fac` pe cei din jur s` suporte imensa
disperare care o cuprinsese. Dar, \n seara aceea, absen]a lui Jeremy era
prea dureroas`.

O t`cere ap`s`toare se l`s` asupra comesenilor.
– Aviva, voiam s`-]i spun, \ncepu Gladys Baker, c` u[ile continu` s` se

blocheze. Cred c` ar trebui s` pui s` le dea la rindea. Doar pu]in. 
Asta n-ar trebui sa ia foarte mult timp.

– Da, am observat [i eu.
– Ah da? {i ce inten]ionezi s` faci?
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– Mâine, când merg \n ora[ m` voi duce la antreprenor.
Tân`ra femeie \[i plec` ochii asupra farfuriei [i t`cerea se a[ternu din

nou.
|n sfâr[it, masa \ngrozitoare se termin`. Gladys, mereu la fel de

binevoitoare, propuse s` strâng` masa [i s` o culce pe Jenny. Cât despre
Tim, acesta disp`ru aproape imediat sub pretextul c` are mult de munc`,
iar Aviva nu \ncerc` s`-l re]in`.

|n sfâr[it singur`, aceasta se retrase \n salon [i \[i turn` un pahar cu vin,
admirând culoarea \nchis` a lichidului prin fa]etele paharului. Un curent
de aer rece o f`cu s` se \nfioare. |n [emineu nu ardea focul. Se ridic` [i vru
s` pun` câ]iva bu[teni \n c`min, dar \i lipsi curajul.

|n seara aceasta, Jeremy nu-i va ]ine companie. |i fu imposibil s`
r`mân` mai mult timp \n aceast` \nc`pere de care o legau atâtea amintiri
minunate. C`ut` o carte pe etajere, dar titlurile \i dansau prin fa]a ochilor
[i mintea refuza s` se concentreze. Afar`, totul p`rea lini[tit. 
Vântul \ncetase s` sufle [i cea]a se \mpr`[tie treptat. Hot`r\ s` ias`.

Aerul p`trunz`tor al nop]ii o cuprinse [i o \nv`lui. Treptat, ochii i se
obi[nuir` cu \ntunericul [i un sentiment de pace deplin` se l`s` asupra sa.
Cobor\ sc`rile de la intrare [i o lu` \n direc]ia plajei.

De[i peisajul \i era familiar, acum, \n aceast` noapte ce]oas`, lua
aspecte diferite. |naint` \ncet, având grij` s` nu-[i piard` echilibrul când
picioarele \ntâlneau vreo groap` sau vreo mic` ridic`tur` de p`mânt. 
|ntr-o mân` ]inea \nc` paharul cu vin [i cu cealalt` \[i croia drum printre
ierburile s`lbatice.

Deasupra capului, cerul era luminat de mii de stele str`lucitoare. 
Pe m`sur` ce iarba se r`rea, l`sa locul nisipului fin, aproape alb sub clar de
lun`.

Ici [i colo, pe flancul unei dune, o tuf` \ncerca s`-[i \mping` curajos
ramurile sub]iri \ntinse cu disperare spre valurile schimb`toare, ca pentru
o ultim` privire de dragoste, \nainte ca vântul s` le m`ture din nou pe plaj`
[i s` acopere micile plante.
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|n apropiere de mal, Aviva \[i adun` jupa sub ea [i se a[ez` pe nisip. 
|n acea sear`, oceanul se acorda sentimentelor sale. P`rea s` prind` puteri
\nainte de a porni la asaltul coastelor s`lbatice ale Californiei de Nord [i
calmul s`u aparent ascundea, de fapt, \n adâncimi un tumult profund.

Aviva observ` mi[c`rile valurilor, num`rând secundele \ntre flux [i
reflux. Inexorabil, \naintau pe plaj`, fr`mântând nisipul [i vuietul lor surd
p`rea [oapt` alint`toare de \ndr`gosti]i.

Aviva se l`s` pe spate [i \nchise ochii, atent` la muzica m`rii. O briz`
pl`cut` \i mângâia fa]a [i nisipul \i \mbr`]i[` trupul cu senzualitate.

Era ca suspendat` \ntre cer [i p`mânt. Mintea \ncetase s-o chinuie.
Anumite imagini \i revenir` \n memorie, apoi disp`rur` la fel de repede.

Târziu \n noapte, se ridic` [i porni pe drumul spre vechea locuin]`. 
Se sim]ea ciudat de lini[tit`. Paharul de cristal z`cea pe nisip [i se aplec`
s`-l ia. |n el r`masese o ultim` pic`tur` de vin, pe care o examin` o clip`.

Trebuia oare s` bea vinul pân` la fund, se \ntreb` glumind, sau trebuia
s` se mul]umeasc` doar cu ce b`use deja?

Baliverne! Filozofia nu era specialitatea sa. L`s` ultima pic`tur` de
lichid s` cad` pe nisip, unde disp`ru.

F`r` s` fac` zgomot, intr` \n cas` pe u[a din spate. Domnea o lini[te
deplin`. Urcând sc`rile, z`ri o raz` de lumin` pe sub u[a lui Gladys.

|nainte de a se duce \n camer`, arunc` o privire la Jenny. Feti]a dormea
bu[tean, cu p`turile ridicate cu grij`. Dar când Aviva o s`rut`, tres`ri.

– Mam`, oare \i pot scrie o scrisoare lui Jeremy?
Aviva \i zâmbi blând fiicei sale. O b`tu u[or cu palma pe frunte.
– Dormi, draga mea... Vom mai vorbi despre toate acestea mâine

diminea]`.
De-abia \[i terminase fraza c` Jenny adormise deja. Evident, Jeremy

venea s`-i obsedeze chiar [i visele!
Ajuns` \n camera sa, \i fu imposibil s` adoarm`. Se ridic` [i 

eliberându-[i p`rul frumos de clamele care \l re]ineau, se a[ez` \n fa]a
m`su]ei de toalet` [i \l perie \ndelung. 
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Aproape instinctiv, deschise un sertar la m`su]ei.
Mâna pip`i pe sub articolele de lenjerie de corp din m`tase [i g`si ceea

ce c`uta: fotografiile... Cu un gest [ov`itor, le a[ez` \n fa]a ei.
Din prima, \i zâmbea larg Sam, \nconjurat de numeroase bagaje din

piele. Ochii \i str`luceau de bucurie, \ncântat parc` s` scape \n sfâr[it din
sertarul \ntunecat [i s` vad` iar lumina zilei.

A doua fotografie, pu]in scorojit` [i uzat` de timp, era fixat` \ntr-o ram`
mic` din aram`. Un b`rbat de talie mijlocie, cu p`rul negru [i des, st`tea
\n picioare \n fa]a unui ciclomotor model vechi: era singura amintire 
care-i r`m`sese de la tat`l s`u. Acesta disp`ruse când  era de-abia \n vârst`
de patru ani. Avid de spa]ii mari [i de aventuri, nu putuse suporta povara
unei so]ii [i a unui copil. Cel pu]in Sam, nu le lipsise niciodat` de prezen]a
sa. Chiar dac` nu-i \n]elesese vreodat` pe ace[ti b`rba]i, nu sim]ea nici o
ur` fa]` de ei.

Se amuz` s` compare cele dou` chipuri. Amândoi erau foarte frumo[i
[i plini de farmec. Fotografiile prinseser` bine str`lucirea din privirea lor,
for]a [i profunda lor nevoie de ac]iune [i de noutate.

Aviva tres`ri. Pe parchetul de pe culoar, aluneca un pas. 
Aproape imediat auzi b`tându-se la u[`. Nu putea s` fie Jenny, feti]a nu 
[i-ar fi dat osteneala s` bat`. Poate era vorba despre un client care dorea
ceva... Traversând \nc`perea, Aviva deschise u[a [i se afl` nas \n nas cu
doamna Baker. |nfofolit` \ntr-un capot lung roz deschis, \ncheiat pân` sus,
cu un fileu sub]ire re]inându-i p`rul, b`trâna doamn` i se p`ru ciudat de
vulnerabil`.

– Gladys, ce ai? E[ti bolnav`?
– Nu, nu chiar.
F`r` s` fie invitat`, Gladys Baker intr` \n \nc`pere.
– Ai o camer` foarte frumoas`. Ar fi trebuit s-o iau pe aceasta.
Aviva \nchise u[a, jenat̀  [i enervat̀  \n acela[i timp de aceast̀  intruzime târzie.
– M-am gândit c` ]i-ar pl`cea s` vorbe[ti... de la femeie la femeie, dac`

\n]elegi ce vreau s` spun.
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Tonul era ferm, aproape autoritar. Aviva nu dorea deloc s`-[i deschid`
inima [i s` se dest`inuie oricui, [i mai pu]in b`trânei doamne. |n ciuda
eforturilor lui Gladys, rezervele tinerei femei fa]` de ea nu disp`ruser`
complet.

– N-am mare lucru de spus.
Bine\n]eles, min]ea. {i apoi, la ce ar folosi s` se lase prad`

confiden]elor? Gladys era mult prea \n vârst` pentru a \n]elege suferin]ele
din dragoste ale unei femei tinere [i pentru a-i aduce o cât de mic`
\ncurajare.

– Nu te cred nici o clip`, Aviva. Din modul \n care te-ai comportat \n
seara aceasta, chiar [i un orb ar fi ghicit c` ai inima grea. O clip`, vesel` ca
un cintezoi, iar \n secunda urm`toare, furioas` ca un copil capricios!

Gladys se a[ez` confortabil \ntr-unul din fotolii, lâng` pat, aranjându-[i
cutele capotului.

– De ce oare nu am vorbi despre Jeremy? o \ntreb` cu o voce
neobi[nuit de blând`.

Aviva r`mase stupefiat`. Se m`surar` \ndelung, \n t`cere. Apoi, o mic`
voce interioar` \i [opti tinerei femei s`-[i uite reticen]ele. La urma urmei,
ce risca oare? Uluit` de propria sa schimbare de atitudine, Aviva se a[ez`
\n fa]a m`su]ei de toalet`.

D`du drumul pe ner`suflate preaplinului temerilor [i emo]iilor sale.
Povesti \n am`nunt originea [i profunzimea r`nilor sale, cât de greu \i va fi
pe viitor s` aib` \ncredere \ntr-un b`rbat, chiar \ntr-un b`rbat ca Jeremy [i
de ce refuzase s` \ncerce [ansa de a-[i reface via]a cu el.

– Ace[ti b`rba]i care te-au f`cut s` suferi, sunt cei din fotografii?
– Da...
– A[adar, dac` \n]eleg bine, din cauza lor te-ai ascuns de bun`voie de

restul lumii, la vârsta dumitale... Doar pentru c` ]i-au f`cut r`u...
Aviva nu sperase s-o conving` pe b`trâna doamn`, a[a c` f`cu un efort

asupra ei \ns`[i s`-[i p`streze calmul.
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– Mi-am iubit so]ul [i f`r` \ndoial` mi-am adorat tat`l \n timpul cât a
tr`it cu noi. Erau de acela[i neam: aten]i cu ceilal]i doar când le convenea.
Aceste experien]e triste mi-au confirmat, \n mod iremediabil, c` to]i
b`rba]ii sunt la fel, asta incluzându-l [i pe Jeremy Crowley.

Se exprimase cu dificultate. Chiar \n urechile sale, cuvintele sunau
goale, lipsite de sens. Dar, \n orice caz, tân`ra femeie [tia care \i era drumul
[i nu va l`sa pe nimeni s`-[i permit` s-o contrazic`.

Gladys vru s` examineze fotografiile. Scoase ni[te ochelari dintr-unul
din buzunare [i le cercet` cu aten]ie.

– Aviva, e[ti la[`. Iat` cum e[ti.
O palm` n-ar fi surprins-o mai mult pe tân`ra femeie. Cum oare

\ndr`znea doamna Baker s`-i vorbeasc` \n acest fel? Nu avu nici m`car
timp s` reac]ioneze.

– Tân`r` femeie, am dou` lucruri s`-]i spun. Mai \ntâi, ace[ti doi
b`rba]i erau foarte bine. Desigur, diferi]i de b`rba]ii obi[nui]i, dar cel
pu]in, cu ei nu te plictiseai. A fost un noroc pentru tine s`-i \ntâlne[ti. 
Nu sunt sigur` c` Jeremy seam`n` \ntru totul. I-am citit \n ochi aceea[i
lumin` formidabil` ca \n privirea tat`lui [i a so]ului t`u, dar mai ales o
puternic` sensibilitate se degajeaz` din toat` persoana sa.

Aviva se \ncrunt`.
– |n al doilea rând, [i acesta este cel mai important, numele meu este

doamna Baker. {tii foarte bine c` pove[tile b`trânilor nu-i intereseaz` prea
mult pe cei tineri, dar dup` p`rerea mea, ceea ce-]i voi dezv`lui ar trebui
s` te lumineze. |n realitate, m` numesc domni[oara Baker. Când am sosit
la Carmel, am dorit s`-mi dau un aer de responsabilitate [i am pretins s`
mi se spun` "doamn`". Când aveam vârsta ta, draga mea, m-am \ndr`gostit
de un b`rbat \ntru totul asem`n`tor celor din fotografii. |l iubeam de
puteam s` mor... [i \ntr-un fel, asta s-a \ntâmplat.

Gladys oft` profund [i ochii \i \ntâlnir` sfid`tori pe ai Avivei.
– O voi scurta. |n ziua nun]ii, a fugit [i m-a p`r`sit. Evident, i-a fost

team`. Dup` aceea, n-am mai vrut s` aud niciodat` vorbindu-se despre
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b`rba]i [i despre dragoste. Devenisem foarte dur`, \nchis` \n sinea mea [i
totu[i, o crezi sau nu, mul]i b`rba]i au continuat s` m` curteze. |ntr-o zi,
m-am trezit femeie b`trân` [i am \n]eles c` trecusem definitiv pe lâng`
via]a adev`rat`. F`r` \ndoial` a[ mai fi avut ocazia s` suf`r, dar ar fi fost mai
bine decât s` m` aflu \ntr-o sear` din via]a mea, cu inima de piatr` [i cu un
sentiment profund de e[ec...

Aviva sim]i lacrimi \n ochi. O cuprinse un nou respect pentru aceast̀  femeie.
– La sosirea mea \n Carmel, era prea târziu. {tii, frumuse]ea [i tinere]ea

sunt efemere... A[a c` am inventat aceast` poveste cu femeia c`s`torit`. 
Nu doar dorin]a de responsabilitate m-a \ndemnat la asta. Voiam mai ales
s`-mi amintesc \n fiecare zi de stupiditatea mea. Din pur` \nc`p`]ânare, am
l`sat s` scape cea mai bun` parte a vie]ii mele...

B`trâna doamn` \ncerc` s`-[i ascund` emo]ia.
– Acum, gânde[te-te la povestea mea [i nu-]i da osteneala s` m`

consideri o b`trân` nebun`, o [tiu deja.
"Da, \[i spuse Aviva, te-am considerat o b`trân` nebun` [i

insuportabil`". Cât se \n[elase! Gladys era pur [i simplu versiunea b`trân`
a ei \ns`[i.

|nainte ca b`trâna doamn` s` fi putut ajunge la u[`, Aviva o re]inu cu
un gest. Voia s`-i cear` iertare pentru toate groz`viile pe care le gândise
despre ea [i s`-i spun` cât de mult fusese mi[cat` de secretul s`u
ap`s`tor... Se l`s` pu]in \n jos [i o s`rut` cu tandre]e pe obraji pe Gladys,
\nainte ca silueta mic` [i \ncovoiat` s` dispar` \n \ntunericul culoarului.

Aviva se rezem` de u[a \nchis` [i \ncepu s` se gândeasc` la conversa]ia
lor. Cu siguran]`, Gladys spera ca tân`ra femeie s` trag` \nv`]`minte din
povestea sa. Ghicise cu siguran]`, \nc` de la \nceput, natura rela]iilor sale
cu Jeremy [i \[i f`cea o datorie de onoare din a \ncerca s` aranjeze situa]ia
amândurora. |n definitiv, acum c` se considera ca f`când parte din familie,
era normal s` vrea s` se fac` util`. Aviva sim]ea o mare ru[ine c` o judecase
atât de r`u \n primele zile ale sosirii sale la pensiune.

Dar acum, raporturile dintre b`rba]i [i femei erau mai complexe decât
pe timpul lui Gladys. Se n`scuse Jenny [i Aviva era \n culmea fericirii. 

88 LISA RANDAL



{i apoi, oare ce ar fi spus Gladys, dac` acel b`rbat de care se \ndr`gostise
ar fi p`r`sit-o dup` c`s`torie? Apelurile sale la \n]elepciune ar fi fost
acelea[i?

Aviva se aplec` pe fereastr` [i scrut` noaptea de afar`. Totu[i, oricât 
s-ar ap`ra, Gladys \i d`duse o lec]ie important`: dac` nu era atent`, \[i va
\ncheia via]a b`trân` [i singur`. Jenny va cre[te, \[i va face studiile, apoi va
munci, va \ntâlni probabil un b`rbat tân`r [i se va c`s`tori. 
Bine\n]eles, Aviva va fi \ntotdeauna mama sa, dar nu va mai fi la fel.

Iar ea, va avea oare, ca Gladys, [ansa ca \n seara vie]ii sale s` fie primit`
\ntr-o cas` ospitalier` [i c`lduroas`? Jeremy era ultimul s`u refugiu? 
Dac` da, atunci trebuia s`-[i asume riscul de a-[i perturba frumosul
echilibru \n care evolua de mai multe luni.

Brusc, o cuprinse o imens` oboseal`. Se culc`, savurând prospe]imea
cear[afurilor [i \ncerc` s` doarm`. Dar chipul lui Jeremy nu \nceta s`-i
apar` \n spatele pleoapelor \nchise. |ntins` \n \ntuneric, pulsul i se
acceler` la amintirea mângâierilor sale, a c`ldurii s`rut`rilor, a atingerii
mâinilor lui de-a lungul trupului s`u.

Treptat, o cuprinse o visare pl`cut` [i, cu zâmbetul pe buze, adormi.
De-abia trecuse misterioasele ]`rmuri ale incon[tien]ei, c` soneria
telefonului o f`cu s` tresar`.

Pe jum`tate trezit`, \ntinse bra]ul spre telefonul a[ezat pe noptier`,
str`duindu-se s`-[i vin` \n fire.

– Alo, aici "Ad`postul balenei..."
Dar vai, vocea \i era complet adormit`, aproape senzual`. Fu o clip` de

lini[te la cel`lalt cap`t al firului, apoi cineva vorbi.
– Nu puteam s` adorm f`r` s`-]i spun noapte bun`.
Vocea lui Jeremy ajungea la ea din dep`rtare, de la miile de kilometri

care-i desp`r]eau. Aviva se ghemui pe pern`, cu receptorul la ureche,
leg`nat` de cuvintele tandre ale lui Jeremy.

– Te iubesc, Aviva. Som u[or, dragostea mea.
|nchise, [i Aviva adormi cu receptorul \n mân`.

SENIN~ ESTE ZIUA 89



Capitolul 6

Sue se agita deja s` preg`teasc` micul dejun când Aviva intr` \n
buc`t`rie. Plin` de elan [i \ntr-un pas vioi, verific` platourile, zâmbindu-i
cu veselie tinerei fete.

S`pt`mânile trecute de la plecarea lui Jeremy o transformaser` pe
Aviva [i fiecare, de la po[ta[ la doamna Baker, se bucura de buna sa
dispozi]ie. La trezire, a doua zi dup` acea faimoas` noapte, apelul telefonic
al lui Jeremy i se p`ruse un vis. Se convinse c` inventase acel telefon [i se
hot`r\ s` nu se mai gândeasc` la acel b`rbat. Decizia sa era luat` o dat`
pentru totdeauna [i nimeni, asta incluzând-o [i pe Gladys, n-o va face s`-[i
schimb` p`rerea.

Dar mai târziu, \n timpul zilei, când era pe cale s`-[i \ntâmpine noii
clien]i [i s` le preg`teasc` notele de plat` celor care plecau, un tân`r
comisionar \i aduse un enorm buchet de trandafiri galbeni. Un bile]el era
prins cu acul pe hârtia glasat` [i \l citi: "ar trebui s` \mp`r]im nop]ile,
Jeremy". |n acea clip` \n]elese c` \n acea noapte, imagina]ia nu-i jucase o
fest`.

De[i impresionat` de gestul lui Jeremy, se convinse c` era vorba doar
de o aten]ie romantic` din partea sa. Probabil se afla sub influen]a
Carmelului, traumatizat de c`l`toria lung` \n direc]ia Los Angelesului.
Buchetul era superb [i valuri de dorin]` o cuprinser` afundându-[i nasul



\n petalele parfumate. Hot`rât lucru, Jeremy se comportase corect pân` la
cap`t...

Oare cum va suporta s` nu-l mai vad` [i s` nu-l mai aud`? 
Cuno[tea r`spunsul la aceast` \ntrebare: va suferi teribil. Nici o judecat` de
bun-sim] nu-i va atenua durerea. |l iubea pe acel b`rbat cu toate fibrele
inimii [i ale trupului. Ar fi mai bine s` \nve]e s` tr`iasc` al`turi de triste]ea
sa [i s` a[tepte ca timpul s-o vindece.

Evident, la vederea buchetului, Tim, Jenny [i Gladys nu se privar` de
comentarii! Aviva le ceru cu amabilitate s` nu mai men]ioneze niciodat`
numele lui Jeremy \n prezen]a sa.

Nu mic` \i fu surpriza s` constate c` de-a lungul zilelor, apelurile
telefonice nu \ncetau [i, dup` mai mult de o s`pt`mân`, buchetele de flori
d`deau pensiunii aspectul unei expozi]ii florale permanente.

|n cele din urm`, Aviva \l rug` pe Jeremy s`-[i \nceteze curtea...
– Jeremy, trebuie s` \ncetezi.
– S` \ncetez ce?
Tonul pref`cut jignit al vocii o f`cu s` râd`.
– {tii foarte bine. Toate aceste flori... De-a ce te joci oare?
– Aviva, acele flori sunt doar m`rturia afec]iunii mele eterne.
– Jeremy, sunt serioas`. Asta te cost` probabil o avere!
Voia s` r`mân` ferm`, dar [tia c` Jeremy nu acorda nici o importan]`

acestui gen de argument.
– De fapt, toate aceste flori \i dau idei gre[ite lui Jenny. Persist` s`

cread` c`, dintr-o clip` \n alta, vei descinde aici [i c` lucrurile vor fi din nou
ca \nainte.

– |n acest caz, spune-i lui Jenny din partea mea c` dup` ce m-am
bucurat de ospitalitatea voastr`, a[tept s` veni]i s` profita]i de a mea...

Jeremy \[i formul` invita]ia cu ezitare. |n fa]a t`cerii tinerei femei,
\ncerc` s` fac` o diversiune.

– Oh, ]i-am spus c` tocmai am \ncheiat o afacere pentru primul centru
comercial de rodeo?
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– Nu...
Aviva aprecie c` Jeremy schimbase subiectul, dar o costase s`-l aud`

men]ionând numele unui cartier foarte cunoscut din Los Angeles. 
{i-l putea imagina cu u[urin]` pe Jeremy trecând din dreapta \n stânga,
prânzind [i glumind cu cea mai bun` societate din ora[. A[a era adev`ratul
Jeremy [i nu ca cel care-i [optea cuvinte de dragoste la telefon. 
Totu[i, probabil era foarte mândru c` \ncheiase o asemenea afacere [i nu
voia s`-i strice bucuria.

– Este formidabil, Jeremy, sunt sigur` c` vei realiza o oper` splendid`.
– {i eu sper asta. Suntem mul]i \n aceast` afacere [i pe viitor, foarte

mul]i ochi vor fi a]inti]i asupra mea. Reu[ita mi-ar putea aduce numeroase
alte contracte. {i cel mai frumos, este c` am f`cut \n a[a fel \ncât s` am un
contract de exclusivitate cu unul dintre cele mai importante magazine din
tot ora[ul.

– Foarte bine...
– Nu vrei s` [tii despre ce magazin este vorba? insist` b`rbatul.
– Oh, iart`-m`. Da, desigur.
– Fred's. {tii, marele bijutier. Astfel, \mi voi putea oferi, pentru nimica

toat`, cele mai formidabile diamante din toat` colec]ia sa. |n]elegi ce vreau
s` spun? Asta dovede[te \n ce m`sur` sunt un b`rbat practic [i [tiu c`
apreciezi mult aceast` calitate, ad`ug`, izbucnind \n râs.

– Jeremy, e[ti nebun! \l dojeni Aviva, ro[ind \n fa]a aluziei la un inel de
logodn`..

– Da, nebun de dragoste. |mi lipse[ti atât de mult...
Redevenise serios [i Aviva nu [tia ce s` r`spund`. {i ea era nebun` de

dragoste, dar sim]urile lor practice, ale amândurora, erau diferite. 
Trebuia s` fie limpede [i exact` \n r`spuns.

– {i tu ne lipse[ti, Jeremy.
La cel`lalt cap`t al firului se auzi un oftat profund [i tân`ra femeie

\n]elese c` tocmai \l r`nise.
– Bun, sunt fericit pentru asta. 
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|n tot cazul, nu sunt hot`rât s` renun]. Aviva, sunt un lupt`tor [i pân`
acum, mi-a reu[it \ntotdeauna.

Cel pu]in avea continuitate \n idei... |ntr-o zi, \[i va da seama de
\n]elepciunea deciziei sale [i se va \ntreba cum \[i putuse pierde timpul cu ea.

Conversa]ia redeveni monden`. Aviva \i povesti am`nun]it
evenimentele de la pensiune [i Jeremy p`rea interesat de flec`reala sa.

|n sfâr[it, Jeremy, de[i \mpotriva voin]ei sale, promise s`-i
\ndeplineasc` dorin]ele referitoare la flori [i \nainte de a \nchide \i f`g`dui
c` o va suna iar, curând. Trebuia neap`rat s` \nve]e s`-l uite, \[i spuse Aviva
cu triste]e.

Jeremy \[i ]inu promisiunea: nu mai puse s` i se trimit` flori \n fiecare
zi, ci doar \n fiecare vineri. Telefonul \ns`, nu \nceta s` sune zilnic. 
Aviva \ncerc` s` p`streze o turnur` amical` a conversa]iilor lor numeroase,
dar la fiecare apel, inima \i tres`rea [i mai puternic \n piept. 
Prezen]a acestui b`rbat \i lipsea din ce \n ce mai mult. Discu]iile deveneau
din zi \n zi mai c`lduroase decât cele pe care le avuseser` \n trecut, \n fa]a
[emineului. De[i nu-[i mai repeta invita]ia, Jeremy termina mereu
conversa]ia printr-o aluzie discret` la ceea ce vor face dac` Aviva ar veni 
s`-l \ntâlneasc`.

Chiar scrisorile sale o ardeau cu un foc intens [i le citea [i le recitea \n
intimitatea camerei sale.

Dragostea [i dorin]a pentru el sporiser` cu fiecare nou` zi, \n ciuda
distan]ei care \i desp`r]ea. Singura noapte pe care o petrecuser`
\mpreun`, ultima \mbr`]i[are \nainte de plecarea lui Jeremy, aceste dou`
amintiri importante nu-i sl`biser` \n memorie, ci dimpotriv`, erau [i mai
luminoase.

Umbra lui Jeremy continua s` vegheze asupra sa [i a casei \ntregi
str`lucind de fericire. Fiecare \i pândea sosirea, deoarece \n mod fatal, 
\ntr-o zi se va \ntoarce pentru c` nu vor mai putea suporta s` fie la mii de
kilometri unul de cel`lalt.
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Tân`ra femeie \n]elese, \n sfâr[it, c` trebuia s` ia o decizie: sau s`-l
\ndep`rteze definitiv pe Jeremy din via]a sa, sau s`-[i ia inima \n din]i [i s`
mearg` s`-l vad` acolo, la Los Angeles.

R`m`seser` dou` zile pân` la sfâr[itul s`pt`mânii: la sfâr[itul acelor
dou` zile, \[i va face definitiv alegerea. Aceasta era limita pe care tocmai 
[i-o impusese. Dac` nu se schimba nimic, dac` Jeremy era la fel de
insistent fa]` de ea, atunci \i va anun]a vizita sa.

Aceast` limit`, chiar for]at`, o eliber` de o mare greutate. 
Alungându-l pe Jeremy din minte, se \ntoarse spre Sue, care tocmai \i
vorbise.

– Iart`-m`, Sue, n-am auzit  ce-ai spus.
– Doamn` Thompson, noii clien]i au sosit foarte devreme  diminea]`.

Le-am dat camera num`rul [ase.
Aviva observase c` tinerei fete \i pl`cea foarte mult la "Ad`postul

balenei" [i avea inten]ia s`-i propun` s` lucreze cu norm` \ntreag`.
– Este vorba despre o pereche \n vârst`, domnul [i doamna Jenkins.

Au venit aici pentru a-[i s`rb`tori nunta de aur. Vor r`mâne o s`pt`mân`.
Poate... poate le-am putea organiza o cin` special` \n seara aceasta, suger`
Sue cu timiditate.

– Este o idee foarte bun`, Sue. Accep]i s` te ocupi singur` de asta, sau
dore[ti ajutor?

– Oh, singur`, doamn` Thompson!
Tân`ra fat` era extrem de entuziasmat` la ideea acestei

responsabilit`]i.
– V` pute]i \ncrede \n mine.
– O [tiu foarte bine, Sue. Cu aceast` ocazie, asigur`-te s` aib` flori

proaspete \n fiecare zi \n camer` [i vezi dac` nu au nevoie de ceva anume.
{i apoi, dac` se poate, instaleaz`-i mai degrab` \n camera [apte. 
Acolo,  este un [emineu mare [i poate le-ar face pl`cere s` se aprind` un
foc.

Aviva zâmbi v`zând-o pe Sue gr`bindu-se afar` din \nc`pere.
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P`rea c` totul conspira \n jurul ei pentru a-i aminti c` fiin]ele se puteau
iubi mul]i ani. Pe str`zile din Carmel, \ntâlnea deseori perechi cu un aer
fericit, plimbându-se mân` \n mân` sau [u[otind \n cafenele \n jurul unei
ce[ti de ceai. {i acum, \n propria sa cas`...

Se duse s` se instaleze la birou. Se rezem` de sp`tarul fotoliului [i se
\ntreb` de ce nu exist` [i pentru ea o [ans` de a-[i g`si fericirea. Golul din
via]a sa, pe care refuzase s`-l admit` \nainte de a-l \ntâlni pe Jeremy, se
accentuase de la plecarea acestuia. Dorin]a de a pl`cea [i de a fi lâng` un
b`rbat nu i se mai p`rea atât de condamnabil` ca \n trecut. Dar numai
Jeremy o putea mul]umi.

Arunc` rapid o privire peste coresponden]a zilei: facturi [i iar facturi.
Din fericire, afacerile mergeau bine [i nu va avea nici o dificultate s` le
pl`teasc`.

O cuprinse un val de mândrie: reu[ise! Socotelile pensiunii aveau \n
sfâr[it credit [i era singur` responsabil` de acest succes.

A[adar, totul mergea cum era mai bine [i via]a \i zâmbea... |n acest caz,
de ce nu era \ntru totul mul]umit`? "O singur` persoan` \]i lipse[te [i totul
pare depopulat"; numai absen]a lui Jeremy al`turi de ea \i \ntuneca
bucuria.

Pentru a-[i alina inima, porni la treaba sa favorit`: s` scrie mici bile]ele
de mul]umire acelora dintre clien]i care de-abia p`r`siser` pensiunea. 
O mare parte din reu[ita sa se datora tocmai manierei personale pe care o
aducea \n rela]iile cu oaspe]ii. Punea mare pre] pe aceast` sarcin` [i fo[tii
clien]i erau \ncânta]i de dovada de simpatie pe care le-o d`dea. Deseori, ei
\i scriau pentru a-i mul]umi pentru sejur.

Brusc, Jenny n`v`li \n \nc`pere, risipind lini[tea necesar` Avivei pentru
a-[i redacta scrisorile.

– Mam`!
Feti]a se ridic` pe vârful picioarelor pentru a-[i s`ruta mama. |n spatele

ei, Cirea[` s`rea de bucurie [i \n cele din urm`, \[i puse botul pe
genunchiul Avivei pentru a cere mângâieri. Câinele crescuse zi dup` zi.
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Aviva \l b`tu u[or pe blana de un ro[cat frumos lucitor [i \[i aminti ziua \n
care Jeremy \l adusese \n cas`.

– Mam`, vrei s` vezi ce l-am \nv`]at Gladys [i cu mine pe Cirea[`?
– Bine\n]eles c` vreau, draga mea.
Jenny, urmat` de Cirea[`, se \ndep`rt` câ]iva metri [i Aviva mul]umi

stelei sale norocoase c` g`sise \n Gladys o prieten` a câinilor [i o mare
expert` \n materie. Datorit` inteligentului dresaj al b`trânei doamne,
Cirea[` era pe cale s` devin` un animal foarte bine educat. 
Singurele lucruri pe care câinele le distrusese, fuseser` [ase cotlete de porc
pe care Aviva le l`sase neglijent` pe masa din buc`t`rie. Cu toate c` \n acea
zi fusese furioas`, nu-l certase: tenta]ia fusese prea puternic` pentru el.

– Bun, mam`, acum deschide bine ochii.
Jenny ridic` o mân` \n timp ce Cirea[`, f`r` s` se mi[te, \[i a]intise

asupra feti]ei frumo[ii s`i ochi c`prui. Jenny cobor\ repede mâna [i imediat
câinele se l`s` s` cad` pe parchet, cu botul rezemat pe labe. Jenny \i f`cu
semn s` nu se mi[te, apoi \[i privi mama cu un aer victorios [i ie[i din
\nc`pere.

Timp de câteva minute, Cirea[` r`mase nemi[cat, cu privirea a]intit` la
u[a pe care Jenny o \mpinsese \n urma ei. |n cele din urm`, nu mai putu
s` reziste mult timp dorin]ei de a-[i reg`si mica st`pân` [i alerg` \n
c`utarea sa. Un strig`t strident izbucni din cealalt` \nc`pere [i Aviva o auzi
pe Jenny certând câinele c` nu r`m`sese cuminte la locul s`u. 
S`rmanul Cirea[`, va fi pierdut când Jenny va merge anul viitor la [coal`.

Curând, cei doi nedesp`r]i]i se \ntoarser` s-o \ntâlneasc` pe tân`ra
femeie. Jenny p`rea ofensat`.

– |n general, \i reu[e[te.
– G`sesc c` a fost perfect. De ce nu-l sco]i pu]in? Cea]a a disp`rut [i

temperatura aerului este destul de pl`cut`. Astfel, \i vei putea continua mai
bine antrenamentul. Dar nu te \ndep`rta prea mult de cas`.

|ntr-o clip`, disp`ruser`.
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De-abia \i mai r`mânea timp s`-[i termine treaba \nainte de ie[irea
s`pt`mânal` \n ora[ cu Gladys. De când cele dou` femei deveniser`
prietene, petreceau o zi pe s`pt`mân` plimbându-se pe str`zile din
Carmel [i l`sându-se cuprinse de admira]ie \n fa]a fiec`rei vitrine. O clip`
mai târziu, Gladys ap`ru cu po[eta \n mân`, bucuroas` dinainte de
escapada cu Aviva.

– E[ti gata?
– Aproape. Vei avea oare amabilitatea s` lipe[ti aceste timbre pe

coresponden]a pe care tocmai am terminat-o \n timp ce m` duc s` m`
preg`tesc?

– Cu pl`cere, r`spunse Gladys a[ezându-se pe fotoliul pe care-l
eliberase Aviva.

Conversa]ia lor nocturn` parc` pecetluise un pact \ntre ele. Aviva nu
se mai temea c` Gladys voia s` conduc` pensiunea \n locul s`u [i b`trâna
doamn` adora s` se fac` util`. De atunci, Aviva \i primea ajutorul cu
recuno[tin]`.

Tân`ra femeie arunc` o privire rapid` \n oglinda din camera sa, \nainte
de a-[i lua mantoul. Imaginea \i pl`cu. Avea un aer tân`r [i vesel [i se
\ntreb` dac` asiduitatea de \ndr`gostit a lui Jeremy era r`spunz`toare
pentru asta. {tiind c` se vor opri \n fa]a fiec`rui magazin [i c` vor bate
centrul Carmelului, optase pentru ni[te haine comode: pantaloni din
catifea reiat`, un pulover pe gât, \nspicat bej cu roz [i o pereche de cizme
de amazoan`, din piele moale. P`rul l`sat liber se rostogolea \n cascad`
m`t`soas` pe umeri. Un mantou din ca[mir \i completa ]inuta.

Plimb`rile cu Gladys d`duser` o dimensiune suplimentar` vie]ii sale.
Cu Sue ca ajutor pre]ios, Gladys ca prieten` [i Jenny fericit` cu Cirea[` ca
\nso]itor, Aviva g`sea c` zilele la Carmel c`p`taser` o \ncânt`toare rutin`.
Dac` cel pu]in Jeremy ar fi vrut s` locuiasc` \n aceast` cas` [i s` se
integreze \n via]a sa...

Luându-[i din zbor po[eta, cobor\ sc`rile [i, l̀ sând-o pe Gladys s -̀[i
continue mica treab ,̀ se duse s -̀i g`seasc  ̀pe Jenny [i pe Cirea[  ̀\n buc t̀̀ rie.
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– Jenny, doamna Baker [i cu mine plec`m \n ora[.
– De acord, mam`.
– N-o plictisi prea mult pe Sue, o avertiz` \nainte de a se \ntoarce spre

tân`ra fat`.
– Trebuie s` aduc ceva pentru cas`?
– Nu, dar s-ar putea s` ne lipseasc` lumân`rile. |n casa asta se consum`

cu o vitez` incredibil`! Poate am putea s` le folosim mai pu]in des?
– Oh, dar \mi place enorm iluminatul cu lumân`ri. }ie nu?
Aviva aprecie inten]ia l`udabil` a tinerei fete, dar [tia foarte bine c` nu

va renun]a niciodat` la stilul romantic pe care-l aduceau lumân`rile
aprinse \n diferite \nc`peri de la parter.

– Da, dar \mi spuneam c` a]i putea face economii.
Sue nu \ndr`zni s` continue.
– Nu te \ngrijora. Financiar, am pornit pe un drum bun, dar \]i

mul]umesc pentru sugestie. De altfel, mi-ar pl`cea ca s` avem o discu]ie
referitoare la prezen]a ta \n aceast` cas`.

|n fa]a privirii subit alarmate a lui Sue, Aviva se gr`bi s`-[i precizeze
ideea.

– Voiam s` spun c` faci o treab` atât de bun` aici, \ncât mi-am propus
s`-]i extind responsabilit`]ile.

Fa]a lui Sue \[i rec`p`t` pe loc culorile.
– Voi fi foarte mul]umit`, doamn` Thompson.
– Ai putea oare s` \ncerci s`-mi spui Aviva?
– Oh da. Mul]umesc.
Sue era ro[ie de pl`cere.
– Bun, acum m` duc \n ora[ cu doamna Baker. Fii amabil` [i arunc`

din când \n când o privire la Jenny.
– Ei bine, plec`m ast`zi sau mâine? bomb`ni Gladys v`zând-o pe

tân`ra femeie sosind.
– Dac` e[ti gata, sunt [i eu.
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Aviva deschise u[a de la intrare [i se d`du la o parte pentru a o l`sa s`
treac` pe b`trâna doamn`. |n fiecare s`pt`mân`, \ncepea acela[i scenariu;
Gladys \mbr`ca cele mai frumoase haine pentru a merge la Carmel, mereu
acelea[i: un mantou bej deschis de bun` calitate, de[i pu]in uzat, \nchis \n
nasturi pân` la b`rbie, o etol` mic` din vizon care \i \ncadra fa]a, o toc`
asortat` pe vârful capului, o pereche de m`nu[i albe [i cizme negre din
piele, cu [ireturi.

Cele dou` femei se oprir` \n u[` admirând peisajul, totu[i familiar, care
li se \ntindea \n fa]a ochilor, apoi se \ndrept` spre Volkswagenul Avivei.

– Pe vremea mea, ma[inile erau spa]ioase [i oamenii se sim]eau \n ele
confortabil, \n timp ce ast`zi... bomb`ni Gladys.

Acum, Aviva se amuza de bodog`nelile b`trânei doamne. F`ceau parte
din personaj. Aviva avea nevoie de o prieten` [i Gladys \ndeplinea acest rol
de minune. Trebuia doar s` \nve]e s` o cunoasc` [i s` nu se uite la aerele
sale caustice, pentru a descoperi o persoan` adorabil`.

Drumul fu pl`cut. Ora[ul Carmel se descoperea treptat, dup` o curb`
a [oselei turistice. Iarba s`lbatic` [i chiparo[ii \nal]i l`sau \ncet locul
bungalourilor \n stil spaniol, din ce \n ce mai apropiate unul de cel`lalt.
Brusc, drumul devenea m`rginit de c`su]e, toate \nvecinate [i umbrite de
eucalip]i, al c`ror parfum \nmiresma \ntreaga vale.

Circulau pu]ine ma[ini [i Aviva \[i imagin` locuitorii prietenosului
Carmel, \n micile lor case, a[eza]i \n fa]a [emineului, brodând, pictând, sau
pur [i simplu citind.

Se plimbar` pe str`zile comerciale, se entuziasmar` \n fa]a vitrinelor
bine aprovizionate [i variate. Brusc, fur` [ocate de pre]urile indicate pe
articole. Comercian]ii propuneau foarte pu]ine solduri interesante. 
Atâta timp cât turi[tii cump`rau f`r` s` discute pre]ul, nu aveau nici un
motiv s` ofere rabat m`rfurilor lor. Aviva regreta multele solduri din Los
Angeles, din cartierul angrosi[tilor.

Tân`ra femeie g`si un minunat serviciu Lalique \ntr-o pr`v`lie
chinezeasc`. Doamna Baker se opri \ntr-un magazin de pânzeturi [i
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cump`r` ni[te fe]e de mas` foarte frumoase din in alb pe care le oferi
imediat Avivei pentru pensiune.

Aviva protest`, dar b`trâna doamn` n-o ascult` [i-i ignor` reticen]ele.
Cadourile pentru pensiune deveniser` din ce \n ce mai frecvente [i Aviva
\ncercase mereu s` le refuze. |n cele din urm`, \n]elegând c` lui Gladys \i
f`cea mare pl`cere s` le cumpere, protest` doar de form`.

Cu bani, se putea g`si tot ce voiai la Carmel. Singurul lucru pe care
Aviva \l detesta erau nenum`ratele pr`v`lii cu tricouri care invadaser`
treptat centrul. Nu-i pl`cea acea mod` nou` [i spera ca Jenny s` nu-i
cedeze.

Cele dou` femei mâncar` lini[tite de prânz \ntr-un salon pl`cut de ceai.
Tocmai savurau o cea[c` de ceai, a[teptând nota de plat`, când Gladys
aduse din nou vorba despre Jeremy.

De la discu]ia lor din camera Avivei, Gladys sim]ise c` putea aborda
liber acest subiect. |n general, asta n-o enerva pe Aviva. De fapt, \i f`cea mai
curând pl`cere s` se dest`inuiasc`. Cu atât mai mult cu cât Gladys nu
\ncercase niciodat` s-o influen]eze cu sfaturi.

– Ce face Jeremy?
– Foarte bine. La ultima noastr` conversa]ie, m-a rugat s`-]i transmit

cele mai bune salut`ri. Dar nu ]i-am comunicat, nu-i a[a?
– Bine\n]eles c` nu! Un adev`rat gentleman nu uit` niciodat` o b`trân`

doamn`, chiar când \i face curte unei femei tinere.
Aviva zâmbi slab. Pentru un motiv pe care nu-l [tia, ast`zi nu dorea s`

vorbeasc` despre Jeremy. Plimbarea \n ora[ o distrase [i, pentru prima
dat` de s`pt`mâni, umbra lui Jeremy nu venise s-o obsedeze. Din fericire,
Gladys schimb` subiectul.

– |nainte s` plec`m, a[ vrea s` m` duc s`-i fac o vizit` domnului
Corbet.

– Un domn foarte amabil. Salut`-l din partea mea.
– Nu vrei s` m` \nso]e[ti?
– Nu, mul]umesc. 
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Voi profita de asta pentru a m` duce s`-l v`d pe antreprenor \n leg`tur`
cu u[ile. A pus s` fie aranjate, dar nu sunt \nc` pe deplin mul]umit` de
rezultat. Apoi, a[ vrea s` g`sesc un fleac pentru Jenny.

– De acord. Presupun c` ne \ntâlnim \n fa]a ma[inii peste trei sferturi
de or`.

Avivei \i pl̀ cu s̀  fie singur̀  pu]in. Trebuia s̀  se gândeasc̀  la decizia sa viitoare.
Din nefericire, vizita la antreprenor dur` mai mult timp decât

prev`zuse [i-i ocup` mintea. Apoi, se \ndrept` spre un magazin de
antichit`]i [i alese pentru Jenny o mic` p`pu[` chinezeasc` adorabil`,
\mbr`cat` \ntr-un chimono din m`tase ro[ie. |n sfâr[it, se a[ez` pe o banc`.
|n acea clip` \l v`zu pe Tim ie[ind dintr-un magazin de tricouri. 
Tân`ra femeie fu recunoscut` [i el se apropie.

– Bun` ziua, Tim. Oare ce faci pe aici?
Aviva \ncerc` s`-[i ascund` iritarea când se a[ez` al`turi de ea.
– Am remarcat acest tricou, acum câteva zile, [i m-am hot`rât s`-l

adaug noii mele colec]ii. Cum \l g`se[ti?
Scoase \mbr`c`mintea din saco[`. Pe fa]` era scris: "iubesc Carmelul".

Dar \n locul cuvântului "iubesc" era desenat` o inim`. Aviva se mul]umi s`
zâmbeasc` for]at.

– Sper c` r`mâne cum ne-am \n]eles pentru disear`, nu-i a[a? 
Sue mi-a spus c` r`mâne la pensiune toat` ziua, a[a c` am dedus c` vei fi
liber` s` vii la petrecere.

Tim nici m`car nu remarcase c` nu-i r`spunsese la \ntrebare. Aviva \l
privi pe furi[ [i-i citi \n privire mereu aceea[i lic`rire de speran]`. A[adar,
nu renun]ase! |[i ascundea bine sentimentele, dar i le ghicea ascunse \n
inim`, gata s` ias` la suprafa]` la cea mai mic` ocazie.

Nu-[i dorea s` mearg` la acea petrecere, dar \i promisese lui Tim de
mult timp [i nu se putea eschiva. |n definitiv, poate aceast` sear` o va ajuta
s` vad` mai limpede \n ea \ns`[i. Dac` \ncepea s` ias` cu oameni tineri, de
vârsta sa, s` mearg` ceva mai des \n ora[, tr`ind ca o adev`rat` femeie
tân`r`, poate va reu[i s`-l alunge pu]in pe Jeremy din preocup`rile sale.
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– Da, vin. Dar nu-mi mai amintesc unde mi-ai spus c` se ]ine aceast`
petrecere.

– |l cuno[ti pe Ian, bijutierul de pe strada Tores? Afacerile \i merg
foarte bine [i tocmai [i-a deschis un nou magazin pe strada Dolores. 
|n seara aceasta s`rb`torim evenimentul. Petrecerea va avea loc la el acas`,
\n spatele magazinului de pe strada Tores.

– Foarte bine. V`d eu unde se afl`. Cu siguran]`, voi \ntârzia pu]in.
|nainte s` plec, trebuie s` fiu sigur` c` \n cas` totul este aranjat [i s` o culc
pe Jenny.

Tim nu-[i ascunse bucuria [i Aviva \[i d`du seama c` r`m`sese prea
mult timp la distan]` de oamenii tineri de vârsta sa, de la sosirea la Carmel.
Da, aceast` sear` permitea s`-i schimbe ideile [i va fi o ocazie bun` s` vad`
lucrurile \ntr-o alt` lumin`. Cu siguran]`, Gladys nu va vedea nici un
inconvenient \n a o supraveghea pe Jenny \n timpul lipsei sale.

– Nu vrei s` vin s` te iau?
– Nu, voi lua ma[ina mea [i ne vom \ntâlni acolo.
Aviva prefera s` mearg` la aceast` petrecere prin mijloace proprii,

pentru a nu depinde de nimeni dac`, pân` la urm`, se plictisea [i dorea s`
se \ntoarc` mai devreme decât prev`zuse.

– Cum dore[ti. |n acest caz, pe disear`. De fapt, ai recent ve[ti de la
Jeremy?

|ntrebarea o lu` pe tân`ra femeie pe nepreg`tite. Tim nu ar`tase
niciodat` nici cel mai mic semn de animozitate \n privin]a lui Jeremy, dar
opt` pentru un r`spuns prudent.

– Da. M-a sunat acum câteva zile.
Nu-[i repro[` aceast` mic` minciun`. Dar pentru un oarecare motiv

ascuns, nu voia ca Tim s` [tie c` Jeremy \i telefona \n fiecare zi, de team`
ca prietenia dintre ei s` nu sufere, cum se \ntâmplase când Jeremy intrase
\n via]a sa.

– |]i transmite cele mai bune salut`ri.
– Ah, da?
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Tim avea un aer ne\ncrez`tor, dar nu coment`.
– Foarte bine. Salut`-l [i din partea mea. Pe curând.
Silueta lui Tim disp`ru la col]ul str`zii [i Aviva, aruncând o privire la

ceas, observ` c` era timpul s` o \ntâlneasc` pe Gladys. Ea care sperase la
câteva minute de singur`tate pentru a se gândi \n lini[te!

Gladys accept` f`r` [ov`ire s` aib` grij` de Jenny \n acea sear`, dar
Aviva sesiz` o not` de dezaprobare \n vocea sa. Evident, nu aproba
proiectele tinerei femei. Aviva fu surprins` de aceast` reac]ie, credea c`
Gladys \l aprecia pe Tim... Poate \l considera  un obstacol \ntre ea [i
Jeremy. Incontestabil, afec]iunea sa pentru frumosul b`rbat din Los
Angeles era total` [i nu suferea s` fie \mp`r]it`. Ridicând din umeri, Aviva
\[i alung` din minte impresia nepl`cut` pe care i-o produseser`
observa]iile acide ale lui Gladys [i se concentr` asupra drumului. 
Se \ntreb` care va fi reac]ia lui Jenny la vederea p`pu[ii. A[a cum sperase,
feti]a fu \ncântat`.

Sue preg`tise o mas` somptuoas` pentru to]i oaspe]ii, \n onoarea celei
de-a cincizecea anivers`ri a c`s`toriei domnului [i doamnei Jenkins.
Gladys p`ru chiar c` se amuz` \n fa]a desenelor pe care le f`cuse Jenny \n
timpul dup`-amiezii.

Pe la ora opt, Aviva consider` rezonabil s` se \ndep`rteze de grupul
instalat confortabil \n salon, \n jurul unui foc de lemne.

Se duse s` salute familia Jenkins. Martha [i Bill formau o pereche
extraordinar de potrivit`, ceea ce era rar. Amândoi \[i exprimar` emo]ia [i
bucuria pentru eforturile pe care le f`cuse pensiunea pentru aniversarea
lor [i Aviva ro[i sub avalan[a de complimente. Merse de colo pân` colo
pân` când o v`zu pe Sue intrând \n \nc`pere [i propunându-le oaspe]ilor
o cafea. Nu mic` \i fu surpriza s-o vad` pe tân`ra fat` \mbr`cat` \ntr-un
mod fermec`tor. Purta o rochie foarte frumoas`, de culoare \nchis`, care
o schimba mult \n compara]ie cu obi[nui]ii pantaloni [i cu tricoul. 
Sem`na cu o femeie adev`rat` [i Aviva hot`r\ c`, \nc` de a doua zi, \i va
oferi s` lucreze pentru pensiune cu norm` \ntreag`.
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Dup` un ultim bun` seara spre to]i din jur, Aviva \[i lu` ma[ina [i
ajunse \n ora[. Recunoscu cu u[urin]` magazinul bijutierului dup` marele
num`r de ma[ini parcate \n fa]a lui. |[i aranj` cutele [alului [i b`tu la u[`.
Din interior se auzeau melodii din anii [aizeci. |[i d`du \n acea clip` seama
c` nu-i venise ideea s`-[i imagineze la ce gen de petrecere se ducea. U[a se
deschise [i inima i se strânse la vederea femeii buclate care st`tea \n fa]a ei.

Se crezu transportat` cu  mul]i ani \n urm`. Tineri [i mai pu]in tineri,
erau to]i \mbr`ca]i \n acela[i fel, \n stilul hippy, \n timp ce aceast` mod`
trecuse de foarte mult timp. Peste tot, inscrip]ii sau insigne cu cuvântul
"dragoste". Aviva avu impresia c` ajunsese pe o alt` planet`, asemenea
unei regine care evadase \n cele din urm` din castelul s`u [i \[i d`dea
seama cât de diferi]i erau oamenii de ceea ce-[i imaginase.

Arborând un zâmbet curajos, salut` rapid câteva cuno[tin]e [i str`b`tu
\nceperea mic` [i plin` de fum \n c`utarea lui Tim. |i fu greu s`-l g`seasc`.
Toat` lumea sem`na: cea mai mare parte a b`rba]ilor aveau barb` sau
musta]` [i to]i aveau p`rul lung.

|n sfâr[it, \l descoperi \n picioare lâng` o gr`mad` de sticle de vin [i de
halbe de bere. Se sim]ea atât de \n largul s`u \n tricoul "iubesc Carmelul",
\ncât Aviva p`rea deplasat` \n ve[mintele sale. |n sinea sa, tân`ra femeie nu
se putu st`pâni s`-i compare pe to]i b`rba]ii pe care-i \ntâlnea, cu Jeremy.
Dar hot`r\ s` nu-[i strice seara din cauza unor ridicole detalii vestimentare.

– Bun` seara, Tim! Credeam c` petrecerea nu trebuia s` \nceap` decât
la ora [apte! Este de-abia ora nou` [i s-ar spune c` toat` lumea este aici de
foarte mult timp!

Aviva se felicit` c` reu[ise s` ia un aer degajat [i \ncerc` s` se relaxeze
pu]in.

– De fapt, aproape to]i invita]ii au sosit foarte devreme. {tii cum sunt
arti[tii: se d`ruiesc nebune[te muncii lor [i au tot atâta energie pentru a se
distra.

Tân`ra femeie se \ntreb` dac` Tim era cu adev`rat mul]umit de
prezen]a sa. Probabil era pu]in mirat de ]inut`. Era \mbr`cat` cu un
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elegant costum din m`tase neagr`. Ar fi trebuit s` se informeze [i ea \nainte
de a veni.

– Vrei s` bei ceva? \ntreb` Tim brusc.
– Cu pl`cere.
Aviva \i g`si privirea tulbure [i deduse din asta c` probabil b`use deja

destul de mult. A[a c`, \i lu` cu amabilitate carafa din mân`.
– M` voi servi eu.
Dar era prea târziu. Tim l`s` s`-i scape sticla din mân` [i lichidul se

v`rs` pe tejgheaua acoperit` cu straturi de r`[in` sintetic` [i c`zu pe jos.
– Hm! Probabil am abuzat de alcool, m`rturisi ridicând din umeri.
– Salut, Tim!
Doi  tineri se apropiaser` [i erau atât de aproape de Aviva, \ncât aceasta

se sim]i atât de \n`bu[it`, ca [i când toat` lumea se n`pustise asupra sa.
|nc` de la sosirea \n \nc`pere, Aviva fusese incomodat` de mirosul de fum
[i de alcool. Cel mai \nalt dintre cei doi b`rba]i \i oferi lui Tim o sticl` mic`
de coniac, dar \n fa]a sprâncenelor \ncruntate ale tinerei femei, Tim refuz`.
B`rbatul i-o \ntinse atunci Avivei.

– {i dumneavoastr`, doamn`?
– Nu, mul]umesc.
|ncerc` s` zâmbeasc`, dar n-o l`s` inima. Din fericire, b`rbatul nu f`cu

nici o remarc` asupra refuzului s`u [i duse sticla la gur`.
Vorbi [i a doua persoan`. Vocea \i era t`r`g`nat`. Hainele nu-i erau

vechi, dar p`rea c` nu fuseser` sp`late de s`pt`mâni; un mic inel de aur \i
atârna la una din urechi.

– Ei bine, Tim, cum merg afacerile?
– Nimic formidabil, articul̀  acesta cu greu. Tocmai am o comand  ̀pentru

un vitraliu destul de complicat. Cred c  ̀m  ̀voi putea totu[i descurca.
– Ei bine! Iat` o veste bun`! exclam` b`rbatul mai scund. |n ceea ce

m` prive[te, sunt atât de ocupat s` fac mici treburi domestice, doar ca s`
\mi pl`tesc chiria, \ncât nu g`sesc ocazia s` m` exprim. Dar curând voi
\ncepe s` lucrez la blocul meu de piatr`.
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– Ce face]i oare?
Cu un zâmbet gra]ios, Aviva \ncerc` s` se amestece \n conversa]ie.
B`rbatul o m`sur` cu ochi mari, ului]i.
– Cort este sculptor, interveni Tim. O persoan` foarte cunoscut` [i un

mare sculptor! Municipalitatea tocmai a f`cut apel la el pentru a decora
fa]ada bibliotecii.

Tim p`rea [i el foarte mirat de ignoran]a sa.
– {ti]i, nu locuiesc aici de foarte mult timp. |mi pare r`u c` v-am pus

aceast` \ntrebare.
Se consider` brusc ridicol`. |n definitiv, de ce s` se scuze? Cel pu]in

jum`tate din planet`, nu auzise niciodat` vorbindu-se de acest b`rbat.
– Nu face nimic. Dar, frumoas` cum sunte]i, nu v` va trebui mult timp

\nainte de a face cuno[tin]` cu to]i cei care sunt aici, nu-i a[a, Tim?
B`rbatul mai \nalt aprob` din cap, dar Tim se mul]umi s` duc` un nou

pahar cu vin la buze. Aviva \i examin` pe to]i trei, f`r` s` \ndr`zneasc` s`
fie insolent`.

– V` rog s` m` ierta]i. M` voi duce s` fac un mic tur printre invita]i.
{i plec` foarte repede.
Deplasându-se cu greu prin mul]imea compact`, observ` c` toat`

lumea avea aerul c`-i face pl`cere aceast` petrecere. Dup` o clip`, poate
sub influen]a paharului cu vin pe care-l b`use, oamenii \ncepur` s`-i par`
mai simpatici. |l felicit` pe bijutier pentru petrecere [i petrecu o jum`tate
de or` interesant` discutând cu o tân`r` femeie sculptor, care tocmai
venise s` se al`ture comunit`]ii artistice din Carmel. Dar nu sim]ea o
adev`rat` pl`cere \n acel loc.

"Este ciudat, se gândi, m` simt la fel de stânjenit` aici, printre ace[ti
pretin[i arti[ti [i intelectuali, cum eram la seratele din Los Angeles, \n
mijlocul acelor mondeni entuziasma]i..."

|n cele din urm`, oboseala acelei zile agitate \ncepu s` se fac` sim]it`.
Un \nceput de migren` \i chinuia capul. Ar fi mai bine s` se \ntoarc` acas`. 
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Ea care conta pe aceast` sear` pentru a petrece ni[te clipe pl`cute [i a
se distra, se obosise de poman`.

Vru s`-l g`seasc` iar pe Tim, dar acesta era \nconjurat de un grup
g`l`gios [i Aviva hot`r\ s` ias` pu]in la aer \nainte de a-i saluta pe  cei pe
care-i cuno[tea [i de a pleca.

Str`b`tu mica gr`din` \nconjur`toare [i se rezem` de gardul din lemn.
Noaptea era splendid`, senin`, [i mii de stele str`luceau.

Se \nduio[` de soarta locuitorilor din Los Angeles pe care str`lucirea
luminilor ora[ului \i \mpiedica s` admire un cer \nstelat. Rareori aveau
ocazia s` aprecieze prospe]imea unei nop]i.

– Ce faci afar`?
Vocea bâiguit` a lui Tim o scoase din visare.
– Iau o gur` de aer curat. Cum te sim]i, Tim? \l \ntreb` dup` ce-i arunc`

o privire pe furi[ tân`rului b`rbat.
– Excelent, draga mea.
Era gata s` alunece [i Aviva se gr`bi s`-l sus]in`, de team` s` nu se

r`neasc`.
– Nu merit` s`-]i dai toat` aceast` osteneal`, frumoas` doamn`. 

De fapt, petreci o sear` pl`cut`?
Aviva \nclin` capul \n semn de afirma]ie, preferând s`-i ascund`

adev`rul. Nu-l v`zuse niciodat` pe Tim \ntr-o asemenea stare. |n afar` de
un pahar de bere sau de coniac din când \n când, \n prezen]a sa se
comportase \ntotdeauna bine.

– A[ spune chiar c`, pentru mine, lucrurile iau o turnur` din ce \n ce
mai interesant`.

Tim se apropie; respira]ia \i mirosea a alcool [i a ]ig`ri. |nainte ca Aviva
s`-l poat` dojeni, Tim o atrase brusc spre el [i o strânse \n bra]ele
puternice [i viguroase. Cu un aer stângaci, se aplec` [i-i c`ut` buzele cu ale
sale. Imediat, Aviva se zb`tu [i \ncerc` s` scape din \mbr`]i[are.

– Tim! Ce faci! E[ti complet beat!
– Nu sunt beat, te iubesc, Aviva...
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Nu-i d`duse drumul [i tân`ra femeie \ncepu s` fie cuprins` de panic`.
Tim era mai puternic decât crezuse. |[i st`pâni teama [i \ncerc` \nc` o dat`
s` se elibereze.

– Tim, \nceteaz` acest joc. Nu ]i se potrive[te.
|n fa]a cuvintelor tinerei femei, sl`bi strânsoarea, o privi atent o clip`,

ca [i când cuvintele \[i croiau cu greu drum prin mintea \nce]o[at`. 
P`rea c` ezit`. Aviva nu f`cu nici o mi[care pentru a fugi [i a[tept`. 
Brusc, sim]i mâinile lui Tim alunecându-i de-a lungul taliei [i profitând de
ocazie, tân`ra femeie \i prinse \ncheieturile mâinilor [i se retrase \ncet.
Apoi se a[ez` pe iarba ud` [i-i f`cu semn lui Tim s-o imite.

Capul \i atârna pe jum`tate \n piept. P`rea s` fi adormit. 
Situa]ia devenea comic`. La un singur cuvânt al ei, b`rbatul acesta care, cu
un minut mai \nainte, fusese gata s-o s`rute cu for]a, era brusc atât de
descurajat, \ncât adormise! Dar Tim era treaz. |[i \ntoarse fa]a palid` spre
Aviva.

– N-ai fi reac]ionat \n acela[i mod dac` ar fi fost Jeremy \n locul meu,
se lament`.

– Te \n[eli. Detest b`rba]ii be]i [i reac]ia mea ar fi fost aceea[i [i pentru
Jeremy, dac` ar fi b`ut prea mult.

– Adev`rat?
– Da, Tim.
– Vreau s` m` iube[ti la fel de mult cum te iubesc eu.
Avea un aer jalnic.
– Nu. Asta nu se va \ntâmpla niciodat`.
Tân`ra femeie r`mase mult timp t`cut`. Oare Tim era \n stare s`-[i

pun` ordine \n idei? |n tot cazul, Aviva nu va mai accepta niciodat` s`-i fac`
o alt` declara]ie de dragoste. Aceasta va fi ultima. Dar cu siguran]`, Tim nu
va mai \ndr`zni s-o ia de la \nceput dup` aceast` sear`.

– De acord, de acord...
Tân`rul b`rbat se ridic` [i o privi f`r` s` spun` o vorb`. Aviva \[i ]inu

respira]ia, gata s` sar` dac` \ncerca s-o ia \n bra]e. 
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Dar el se mul]umi s` dea din cap [i se \ndrept`, poticnindu-se, spre
cas`.

|n sfâr[it singur`, Aviva scoase un profund oftat de u[urare [i \ncepu s`
contemple cerul. Foarte \ncet, un zâmbet i se contur` pe chip. Unul din
acele zâmbete care lumineaz` fa]a. Mul]umit` lui Tim, mul]umit` acelei
seri, mul]umit` c` aflase o dat` pentru totdeauna c` destinul s`u de femeie
nu se va \mplini la Carmel. Exact \n acea clip` [tiu c`, foarte curând, va fi
\n bra]ele lui Jeremy.
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Capitolul 7

|ntoarcerea la pensiune \i p`ru interminabil`.
Totul era limpede \n mintea sa. Venise s` se stabileasc` \n Carmel

pentru a duce o via]` lini[tit`, departe de agita]ia marilor ora[e, dar pentru
atâta lucru nu \nsemna c` trebuia s` se adapteze tuturor obi[nuin]elor
locului \n care se afla. |n anumite p`r]i, aceast` sear` \i pl`cuse. 
Unele dintre persoanele cu care discutase i se p`ruser` interesante, tân`ra
femeie sculptor, poetul [i chiar Ian, bijutierul. Profunda lor cunoa[tere a
lucrurilor despre art` o intrigase [i \i incitase curiozitatea.

Dar acum, privind \n urm`, \[i d`du seama c` nu va face niciodat` parte
integrant` din aceast` lume. Arta nu o va pasiona niciodat` suficient
pentru a face din ea centrul existen]ei. Fericirii sale \i erau suficiente
lucrurile mai prozaice: o cas`, o familie [i ni[te prieteni buni. {i mai mult
decât orice, \i era necesar` prezen]a lui Jeremy.

Gre[ise fugind de lumea exterioar` [i izolându-se la "Ad`postul
balenei". Totu[i, iubea aceast` cas`, aceast` cas` care ad`postea cel mai
pre]ios lucru din via]a sa: pe Jenny. Dar aceasta era destul de mare pentru
a primi o persoan` \n plus, o fiin]` \n plus pe care s-o iubeasc`.

Pneurile scrâ[nir` pe pietri[. Aviva r`mase o clip` a[ezat` \n ma[in`, cu
motorul oprit [i inima b`tând s`-i sparg` pieptul. |n entuziasmul s`u se
amestecau ultimele \ndoieli. 
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Hot`rât` s`-i telefoneze lui Jeremy \nainte ca temerile s-o asalteze [i  tot
curajul s-o p`r`seasc`, ie[i \n grab` din ma[in`.

|i trebui timp pentru a g`si cheia potrivit`, apoi, f`când cât mai pu]in
zgomot posibil, intr` \n cas`. |nainte de a fi putut ap`sa pe \ntrerup`tor,
Cirea[` se repezi [i-i adulmec` pantofii.

Mângâie câinele, pe pip`ite.
– Ei bine, Cirea[`. Voi face o mare schimbare, ureaz`-mi noroc. 

Sper c` nu voi comite cea mai mare prostie din via]a mea, a[a c`, ]ine-]i
labele \ncruci[ate pentru a-mi purta noroc.

S`rutându-l u[or pe botul umed, duse câinele la p`tura sa [i se apropie
de telefon. Tot f`r` s` aprind` lumina, cu degetele lungi [i fine, form`
num`rul centralei telefonice din Los Angeles.

– A[ vrea num`rul de telefon al domnului Jeremy Crowley... din
Beverly Hills, v` rog.

– O clip`, v` rog. Nu, aceast` persoan` locuie[te \n Santa Monica.
Num`rul este: 555-76941.

– V` mul]umesc.
Aviva nu \ndr`zni s  ̀se mi[te, de team  ̀s  ̀nu uite num`rul. Dup  ̀trei

\ncerc`ri f`r  ̀succes, \i veni \n minte s  ̀ lumineze ni[a. Lumina o f`cu s`
clipeasc  ̀din ochi. La a patra \ncercare, soneria o anun]  ̀c  ̀telefonul suna
\n apartamentul lui Jeremy. Cu un gest rapid, stinse lumina [i se afl̀  din nou
adâncit  ̀\n \ntuneric. Prefera s  ̀vorbeasc  ̀\n complicitatea nop]ii cu Jeremy.

Soneria r`sun` de mai multe ori [i, de fiecare dat`, inima tinerei femei
b`tea mai puternic. {i dac` nu era acas`? Era atât de târziu \ncât nu se
gândise  c` nu putea fi acolo. Sau mai r`u, dac` nu era singur?

Aceast` idee o revolt`. |i spusese c` o iubea. |i trimisese flori, \i scrisese
scrisori lungi [i-i telefonase aproape \n fiecare zi. |ntr-un fel, se angajase
fa]` de ea [i trebuia s`-[i respecte angajamentul. |n definitiv, el era
responsabil de demersul pe care tocmai \l f`cea. El care o \ndemnase s`
ias` din carapacea confortabil` pentru a \nfrunta via]a [i a-[i \ncerca
norocul... |l recunoscu \n sfâr[it la cel`lalt cap`t al firului.
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– Alo?
Intona]ia era profund`, grav` [i pl`cut`. Vocea \i era modificat` de

somn, sau poate de o noapte petrecut` f`când dragoste cu alt` femeie? 
La cap`tul r`bd`rii, Aviva nu reu[i s` vorbeasc`. O m`cina o gelozie crunt`.

– Jeremy?
|[i drese glasul [i \ncerc` s`-[i calmeze nervozitatea.
– Jeremy? Sunt Aviva.
|ntâmpin` doar t`cere, apoi \l auzi sco]ând un oftat profund, plin de

c`ldur`.
– Aviva... dragostea mea.
Jeremy se relax` \n pat [i strânse receptorul la ureche. Aviva ghici c`

zâmbea cu tandre]e. Zâmbi [i ea. Ce proast`, s`-[i imagineze atâtea lucruri
stupide! Dac` ar fi fost cineva \n patul s`u, Jeremy n-ar fi avut aceast` voce.

– A[tept acest telefon de atât de mult timp. Te iubesc. Te rog,
confirm`-mi c` acest apel telefonic târziu \nseamn` ceea ce cred.

Inima Avivei tres`ri \n piept. O iubea.
– Da, este chiar ceea ce crezi, m`rturisi tân`ra femeie cu timiditate.
– |n acest caz, nu-]i pun nici o \ntrebare. Nu l`sa micile gânduri

distructive s`-]i aprind` capul frumos. F` ceea ce ai hot`rât... Ceea ce
trebuia s` se \ntâmpl`. Vino la mine.

– Vin, Jeremy, dar mi-e team`.
Aviva aproape [optea, ]inând receptorul strâns \n mân`, ca [i când

totul va disp`rea brusc [i o va l`sa cu mâinile goale.
Dar, vorbind cu Jeremy, povara de ne\ncredere [i de triste]e pe care o

ducea de atâta timp sl`bea treptat [i disp`rea ca prin farmec. Pe viitor, \[i
va pune via]a \n mâinile acestui b`rbat. Cel pu]in de n-ar tr`da-o!

– {tiu. |ntr-adev`r, [tiu! Dar ai \ncredere \n mine!
Aviva tres`ri. |ncredere! Oare putea avea cu adev`rat \ncredere \n

Jeremy?
– Când vei sosi?
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– Ascult`, \nc` nu [tiu. M-am hot`rât foarte recent... Cred... mâine,
dac` este posibil. Da, mâine.

– Bine\n]eles c` este posibil. Spune-mi doar la ce or` vei fi \n Los
Angeles. |]i voi da num`rul de telefon de la birou. Ai ceva de notat?

P`rea brusc foarte agitat [i tân`ra femeie se \ntreb` dac` era la fel de
mult ca ea.

– Da... Adic` nu. Dar a[teapt`. M` duc s` iau un creion. Doar o clip`.
Aviva l`s` receptorul [i se repezi pân` \n birou.
– Gata, am creion, spuse, reluând receptorul, gâfâind. Oh, Jeremy, am

uitat s` iau o bucat` de hârtie.
Tân`ra femeie se dojeni: oare cum putea fi atât de stupid`? De când \[i

anun]ase vizita  lui Jeremy, plutea \ntr-o alt` lume [i-[i pierduse sim]ul
realit`]ii.

R`spunsul lui Jeremy o lini[ti. Aviva se a[ez` lâng` peretele desp`r]itor
al ni[ei [i \ncepu de asemenea s` râd`.

– Sper c` toate aceste uit`ri nu sunt un semn r`u prevestitor!
– Nu, dimpotriv`. Dovedesc c` e[ti tulburat` la ideea acestei c`l`torii.
O consola, \n fond \ncântat de evidenta sa nervozitate.
– Am s`-]i propun ceva mai simplu. {i dac` n-ai fi plecat atât de repede,

a[ fi putut s` te fac s` renun]i la alergarea pân` la birou.
– |mi pare r`u. Nu \n]eleg ce se \ntâmpl` cu mine.
– Ba da, \n]elegi Aviva. Ba da...
Jeremy avea dreptate.
– Bun, n-are importan]`. Oricum, Gladys are num`rul.
– Gladys? exclam` Aviva, [tiind c` aceast` informa]ie n-ar fi trebuit s-o

surprind`.
– Da, Gladys. Nu-]i face gânduri. N-am rugat-o s` te spioneze. I-am dat

num`rul de telefon pentru c` mi-a cerut un sfat [i voiam s` m` poat` g`si
dac` avea nevoie.

– Nu-mi fac griji [i [tiu foarte bine c` nu i-ai cerut s` m` spioneze, se
ap`r` Aviva. Dimpotriv`, sper c` a profitat [i te-a sunat cel pu]in o dat`.
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Probabil s-a sim]it pu]in singur` aici, \n primele s`pt`mâni ale sosirii sale
la pensiune.

– Trebuie s` \n]eleg oare c` rela]iile dintre voi dou` s-au \mbun`t`]it?
Aviva percepu o not` de mirare [i de pl`cere \n intona]ia vocii sale.
– Aviva, \n seara aceasta nu-mi rezervi decât surprize! Bun, sun`-m` la

birou \ndat` ce vei [ti la ce or` vei sosi. Vii cu ma[ina, sau iei avionul?
– Oh, desigur, avionul. Nu mai vreau s` pierd un minut. {i, Jeremy....
– Da?
– Eu... te iubesc.
– Oh, sper! Pe curând, Aviva.
Tân`ra femeie se l̀ s  ̀s  ̀alunece de-a lungul ni[ei [i cu telefonul \nc  ̀\n

mân ,̀ r`mase mult timp a[ezat  ̀\n \ntuneric, cu mintea goal̀  de orice gând.
|n sfâr[it, se ridic` [i urc` scara. O cuprinse o puternic` oboseal`, toat`

tensiunea acumulat` \n aceste ultime zile de relaxare. |n noaptea aceasta,
va dormi bine.

A doua zi, diminea]a fu atât de agitat`, \ncât Aviva se \ntreb` dac` va
ajunge la timp la aeroport, de unde un avion bimotor o va duce la Santa
Monica. Jenny voia s-o \nso]easc`. Nu de teama s` se despart` de mama sa
timp de o s`pt`mân` \ntreag`, ci pentru c` voia s`-l vad` pe Jeremy cu
orice pre]. Aviva reu[i totu[i s` o conving` f`r` prea mare greutate. 
Gladys se ocup` s` fac` rezervare la zbor [i o deranj` de mai multe ori pe
tân`ra femeie pentru a [ti dac` dorea o mas` special`, sau un loc lâng`
hublou. Din fericire, Sue accept` s` lucreze cu norm` \ntreag` [i vru s`
\nceap` chiar de a doua zi. |n ciuda \ntregii harababuri produse de
plecarea sa, Aviva reu[i totu[i s` g`seasc` o clip` pentru a-i telefona lui
Jeremy [i s`-i anun]e ora sosirii. Auzind vocea de la cel`lalt cap`t al firului,
micile \ndoieli  care \ncepuser` s-o asalteze, disp`rur`. Avea nevoie s` fie
lini[tit`. Oare c`l`toria aceasta nu era o nebunie? Totu[i, avea nevoie s`
\ntreprind` un asemenea demers, cu scopul de a-l cunoa[te mai bine pe
Jeremy \n mediul s`u de via]` [i s` [tie, o dat` pentru totdeauna, dac`
putea prevedea un viitor \n doi.
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|nainte de a pleca, preg`ti notele de plat` ale clien]ilor care p`r`seau
pensiunea \n timpul absen]ei sale [i scrise cuvinte de mul]umire pe care \i
recomand` lui Sue s` nu le expedieze prin po[t` decât dup` plecarea lor.
M`car dac` tân`ra fat` nu s-ar \n[ela.

Apoi, \[i preg`ti bagajele, le d`du ultimele instruc]iuni lui Sue [i lui
Gladys, o s`rut` pe Jenny, \l b`tu u[or cu palma pe Cirea[` [i se \ndrept`
spre taxiul care o a[tepta \n fa]a casei. Urc` \n vehicul  hot`rât`, cu un semn
din mân` salut` pe toat` lumea [i ma[ina demar`.

Zborul se dovedi ridicol de scurt. De-abia luase avionul altitudine c`  [i
\ncepu coborârea pentru a ateriza la Santa Monica. Prin hublou, Aviva
observ` marele aeroport interna]ional din Los Angeles chiar dedesubt,
vasta \ntindere a v`ii din San Francisco, colinele Hollywoodului, oceanul
Pacific str`lucind \n lumina soarelui [i ora[ul atât de tipic cu str`zile sale \n
pant`.

Oamenii nu spuneau niciodat` c` tr`iau la Santa Monica, la Torrance
sau la Long Beach, trei localit`]i situate \n jurul ora[ului, spuneau pur [i
simplu c` locuiau la Los Angeles. O team` profund` o cuprinse pe tân`ra
femeie la vederea acelor decoruri atât de familiare. |n acea clip`, dac` ar fi
putut, s-ar fi \ntors din drum [i s-ar fi dus acas`. Brusc, i se trezir` amintiri
dureroase.

– V` sim]i]i bine? o \ntreb` tân`rul b`rbat a[ezat pe scaunul vecin cu al
s`u.

|i atinse cu amabilitate bra]ul [i la aceast` atingere, Aviva tres`ri.
– M` simt bine. Mul]umesc. Cred.... Cred c` sunt doar pu]in \ncordat`

din cauza acestui avion atât de mic.
Scuza p`rea plauzibil` [i tân`rul b`rbat grijuliu n-o deranj` mai mult,

reluându-[i lectura.
Probabil nervozitatea sa era teribil de evident` dac` fusese remarcat`

de un simplu pasager. Se hot`r\ s`-[i compun` un chip nou \nainte de
aterizare [i mai ales \nainte de a fi fa]` \n fa]` cu Jeremy. Deschise po[eta
[i scoase de acolo o pudrier`. |[i examin` fa]a dintr-o privire rapid`,
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datorit` unei oglinzi mici \ncorporate \n ea: coafura nu se deranjase [i
machiajul era perfect. Doar ochii ar putea s`-i tr`deze nesiguran]a.

Tr`gându-[i jupa de un frumos albastru deschis peste genunchi, \[i
prinse centura de siguran]`, se rezem` de sp`tar [i a[tept` ca avionul s`
ating` solul.

|n picioare \n holul micului aeroport, cu inima b`tând s`-i sparg`
pieptul, scruta cu febrilitate fiecare siluet`, fiecare chip pe care-l \ntâlnea,
\n c`utarea frumo[ilor ochi negri ai lui Jeremy. Fu obligat` s` se supun`
eviden]ei, nu era acolo. Era de necrezut! Promisese s` vin`...

Brusc, cineva o b`tu pe um`r [i Aviva se \ntoarse imediat. 
Zâmbetul radios \i disp`ru \n aceea[i clip`: nu era vorba de Jeremy.

– Aviva Thompson? o \ntreb` o tân`ra femeie neagr`.
– Da.
– M` numesc Kelly Cortland.
|n fa]a uimirii Avivei [i a lipsei sale de reac]ie, tân`ra femeie se gr`bi s`

continue.
– Sunt secretara domnului Crowley. V` cer iertare, credeam c` \mi

cunoa[te]i numele.
– De ce nu este Jeremy aici? I s-a \ntâmplat ceva?
U[urat` s` nu fie singur` \n mul]imea de necunoscu]i care o \nconjura,

Aviva strânse instinctiv mâna tinerei femei.
– Nu. Nu s-a \ntâmplat nimic grav. Jeremy m-a rugat s` v` adresez

scuzele [i regretele sale. Din nefericire, la sfâr[itul dimine]ii, unul dintre cei
mai importan]i clien]i s-a prezentat pe nea[teptate \n biroul s`u pentru 
a-i pune mai multe \ntreb`ri referitoare la un imobil pe care Jeremy tocmai
\l construie[te pentru el. A[a c`, neputând s` vin` s` v` ia, mi-a cerut s` v`
\ntâmpin [i s` v` servesc de [ofer. Trebuie s` v` conduc pân` la casa sa
unde va veni cât mai curând posibil. V-am adus asta din partea sa, cu toat`
dragostea.

Cu cel mai gra]ios aer din lume, Kelly Cortland \i \ntinse Avivei un mic
buchet de lev`n]ic`.
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– Sunt \ns`rcinat` s` v` spun c` i-a fost teribil de greu s` g`seasc`
aceste flori, dar c` ve]i \n]elege importan]a pe care o d` acestui buchet.

Tân`ra femeie p`rea complet fermecat` de inten]iile romantice ale
patronului s`u.

Aviva lu` florile. |[i aminti de acea prim` diminea]` \n care intrase \n
camera lui Jeremy cu tava cu micul dejun [i de surpriza sa când o
descoperise pe Jenny a[ezat` lâng` el.

|nc` tulburat` de ciudata \ntors`tur` pe care o luaser` evenimentele,
zâmbi slab tinerei femei. Dar nu avu timp s`-[i descurce gândurile,
deoarece Kelly, \mpingând c`ru]ul cu bagaje, \i f`cu semn s` o urmeze
pân` la ma[in`. Oare Jeremy n-ar fi trebuit s`-[i uite afacerile pentru a fi
prezent la sosirea sa? Dac` ar fi vrut asta cu adev`rat, i-ar fi explicat
clientului s`u [i acesta ar fi acceptat cu siguran]` s` amâne \ntâlnirea.

Dup` ce se instal` \n ma[in`, Kelly nu \ncet` s`-i vorbeasc` despre
Jeremy [i despre bucuria sa la ideea de a o revedea.

– N-a \ncetat s` descrie superba dumneavoastr` cas` [i s-a \ntrecut \n
laude referitoare la dumneavoastr` [i la feti]`. Nu cred c` l-am v`zut
vreodat` atât de fericit [i de relaxat! Presupun c` acea cas` v` seam`n`
pu]in, plin` cu toate acele flori!

– De unde [ti]i?
Imediat, Aviva fu atent`. Cu un gest energic, \ntoarse capul spre tân`ra

femeie, cu ochii str`lucind de mânie. Oare cum \ndr`znise Jeremy s` dea
oricui detalii despre rela]ia lor personal`? Era un lucru s`-i descrie
pensiunea, dar era oare necesar s`-i vorbeasc` secretarei despre ea, despre
familia sa [i despre curtea pe care i-o f`cea?

Kelly p`li sub intona]ia agresiv`, zâmbetul \i disp`ru de pe chip [i
vorb`ria sa \ncet` brusc.

– Eu...
Ne[tiind prea bine cum s` se comporte, ezit` un minut.
– Eu eram cea care comanda florile pentru dumneavoastr`. 

Vede]i, domnul Crowley dorea ceva foarte special [i mi-a acordat

SENIN~ ESTE ZIUA 117

giannijollys



\ncredere. A[a c` m` duceam la flor`rie [i le alegeam. Sper c` nu sunte]i
prea dezam`git`. Se gânde[te foarte mult la dumneavoastr`, s` [ti]i.

Cu privirea a]intit` asupra drumului, Kelly conducea f`r` s` mai
adauge vreo vorb`. Aviva se consider` stupid`. Ro[ie de jen`, \ncerc` s`
\ndrepte situa]ia.

– Kelly, iart`-m`. Nu [tiu ce m-a apucat. Nu aveam dreptul s`-]i vorbesc
pe acest ton. Sunt pu]in nervoas`. Acum câ]iva ani, am locuit \n Los
Angeles [i \mi este teribil de greu s` revin \n acest ora[. {i \n plus, sunt trist`
c` Jeremy n-a fost aici s` m` primeasc`.

– S` nu mai vorbim despre asta. |n locul dumneavoastr`, [i eu a[ fi
foarte dezam`git`.

Ridic` din umeri, accept` explica]iile Avivei, dar r`mase de marmur`
fa]` de ea.

– Kelly, \mi pare cu adev`rat r`u. Te pot oare invita la masa de prânz? 
Este cam târziu, dar n-am mâncat nimic toat̀  ziua [i a[ aprecia s  ̀mi te al̀ turi.

– De acord, doamn`. Cu pl`cere.
Zâmbetul fermec`tor \i reap`ru pe chip.
– Unde dori]i s` v` duc?
– Ascult`. Este greu de admis [i poate nu este \n drumul dumitale, dar

cunosc un loc unde se g`sesc hamburgeri, pe strada Vine, \ntre bulevardul
Sunset [i cel al Hollywoodului. Se nume[te "La Molly". De ani de zile \mi
doresc la nebunie s` m`nânc unul din acei hamburgeri.

Aviva \[i mu[c` buza. Oare ce va crede Kelly despre ea? Poate ar fi
trebuit s`-i propun` Cafeneaua Moustache sau Saint-Germain, dar ideea
de a mânca un hamburger la Molly o obseda [i o f`cea s`-i lase gura ap`.

Din fericire, Kelly fu de acord [i se \ndreptar` spre micul restaurant.
Petrecur` dou` ore discutând prietene[te [i savurând delicioasele
sandvi[uri. A[ezat` la tejghea, Aviva o recunoscu pe proprietara localului.
Fumul de la gr`tarul deschis sufla \n direc]ia lor [i tân`ra femeie \nchise
ochii, amintindu-[i toate minunatele ocazii când  venise aici cu Sam, la
\nceputul c`sniciei lor.
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Jeremy avea dreptate: p`strase \ntr-adev`r [i amintiri excelente din
acest ora[. P`cat c` erau atât de pu]ine.

Apoi plecar` [i o luar` \n direc]ia Santa Monica. Din nou o team`
profund` o cuprinse pe tân`ra femeie. Aglomera]ia [i agita]ia din Los
Angeles o ame]iser`. De când se stabilise la Carmel, nu mai v`zuse
niciodat` atâtea persoane alergând pe strad`. Aceast` nervozitate
crescând` datorat` zgomotului [i mul]imii nu era nimic \n compara]ie cu
ceea ce sim]i Aviva când Kelly se opri [i parc` ma[ina \n fa]a unui mic
bungalou \n stil spaniol, identic celor din Carmel.

Aceasta era casa lui Jeremy. Aici va tr`i toat` s`pt`mâna [i \ntre ace[ti
pere]i va \nv`]a s`-l cunoasc` pe Jeremy, intimitatea [i adev`ratele sale
gusturi. La acest gând, sângele \i fierbea \n vine [i tâmplele \i zvâcneau.

Cele dou` femei trecur` de u[` [i intrar`. Jeremy nu era \nc` acolo.
Casa era lini[tit`, decorat` cu gust [i o calm` pe Aviva. Pere]ii erau complet
albi, mobilele vechi, din lemn masiv [i operele de art` rafinate [i vizibil
alese cu grij`.

Kelly \ntrerupse examenul curios al Avivei.
– Trebuie s` las bagajele \n antreu? \ntreb`.
– Da.
Tân`ra femeie n-ar fi \ndr`znit niciodat` s`-i cear` lui Kelly s` o ajute

s`-[i duc` valizele pân` \n camera lui Jeremy. Scrupulele \i erau stupide [i
demodate, dar nu ]inea deloc s` fie gre[it judecat` de Kelly. {i apoi, era
oare sigur` c` se va instala \n camera lui Jeremy? Probabil era mai bine s`
nu gr`beasc` lucrurile [i s` r`mân` \n camera de oaspe]i, \n cazul \n care
exista una, pentru a se obi[nui \ncet unul cu cel`lalt.

– Acum, nu mai am decât s` m` obi[nuiesc cu acest nou decor.
– Vre]i s` v` ]in companie pân` la \ntoarcerea domnului Crowley?
– Nu, bine\n]eles c` nu. {tiu c` este de-abia ora [aisprezece [i treizeci,

dar sunt sigur` c` vei fi \ncântat` s` beneficiezi de o jum`tate de or` \n
plus, pentru a te \ntoarce acas` s` te odihne[ti.
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– Mul]umesc, doamn` Thompson. Sunt foarte mul]umit`. 
Este \ntotdeauna foarte pl`cut s` pleci de la serviciu mai devreme, chiar
dac` aceast` zi n-a fost la drept vorbind o zi de munc`.

Aviva o \nso]i pe Kelly la ma[in`, o salut` [i se \ntoarse la investiga]iile
sale.

Se sim]i foarte repede \ntru totul \n largul s`u. Casa nu ascundea nici
o surpriz` nepl`cut` [i sem`na mult cu proprietarul. Buc`t`ria era bine
echipat` [i Aviva se \ntreb` dac` Jeremy o folosea deseori. La amintirea
performan]elor pentru preg`tirea micului dejun la "Ad`postul balenei",
trase concluzia c` probabil se descurca foarte bine.

Descoperi camera de oaspe]i. |nc`perea era decorat` simplu [i,
evident, Jeremy n-o folosea probabil prea des, altfel ar fi aranjat-o cu
aceea[i grij` ca pe celelalte \nc`peri.

Totu[i, \n acea camer` g`si un enorm buchet de trandafiri galbeni \n
vaz`, pe noptier`. Neputând s` reziste, \[i afund` nasul \n petalele
catifelate, emo]ionat` de aten]ia delicat` a lui Jeremy. Observ` o carte mic`
de vizit` cu numele s`u \nscris deasupra [i deschise imediat plicul. 
|n interior, Jeremy scrisese: "\n cazul \n care..." O dorin]` de a se cuib`ri \n
bra]ele acelui b`rbat atât de fermec`tor, o cuprinse brusc.

Continuându-[i vizita, se opri \n fa]a unei u[i [i ezit` o clip` \nainte de
a o deschide. Era camera lui... |nc`perea r`spândea parfumul s`u, putea
aproape s`-i simt` prezen]a [i o mare emo]ie \i cuprinse fiin]a \ntreag`.
Apropiindu-se de birou, observ` mai multe fotografii [i le examin` una
câte una.

|n prima era o femeie foarte frumoas`, care Aviva presupuse c` era
mama lui Jeremy. Era \nalt`, \mbr`cat` cu mare elegan]` [i sem`na pu]in
cu femeile americane. Cu siguran]`, era fran]uzoaic`. Se opri la o alt`
fotografie, \n fa]a imaginii tat`lui lui Jeremy, un b`rbat foarte atr`g`tor nu
numai pe plan fizic, dar care degaja un mare rafinament intelectual [i o
atitudine foarte cump`tat`. Celelalte fotografii p`reau mai vechi. Aviva se
gândi c` era vorba despre bunicii, unchii [i m`tu[ile lui Jeremy.
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Se plimb` cu non[alan]` prin \nc`pere, \[i l`s` degetele s` alerge pe
patina unei mobile vechi, lustruite, [i deschise u[a care d`dea spre o mic`
gr`din` umbroas`. C`sc` [i se hot`r\ s` se \ntind` câteva minute pe pat. 
Se afund` cu \ncântare \n perne [i adormi f`r` s`-[i dea m`car seama.

Un vis minunat o urm`rea. Jeremy o s`ruta, \i mângâia p`rul, \i
murmura c` o iubea... Deschizând cu greu ochii, \n]elese c` nu visa.

|ntins al`turi, Jeremy atingea u[or, cu tandre]e, cu buzele sale senzuale
fa]a tinerei femei.

– Treze[te-te. Nu mai pot a[tepta un minut \n plus. Te iubesc. 
Te vreau. Treze[te-te, dragostea mea.

Aviva \[i reveni treptat din somnul profund, leg`nat` de vocea r`gu[it`
[i cald` a celui pe care \l iubea.

|l privi cu ochii aburi]i \nc` de oboseal`. Chipul \i era atât de aproape
de al s`u \ncât, chiar prin \ntuneric, \i recuno[tea fiecare tr`s`tur`. Ochii \i
sclipeau sub genele lungi, \ntunecate, pielea bronzat` de soarele
californian str`lucea de s`n`tate [i p`rul i se ondula pe frunte. Doar din]ii
s`i albi luceau.

– Cât este ceasul?
– Este ora opt.
– Atât de târziu! De-abia ai sosit?
– Chiar acum. Ar fi trebuit s` te las s` dormi, dar n-am putut. 

Voiam s`-]i cer iertare cât mai repede posibil c` n-am venit s` te iau de la
aeroport. |mi repro[ez c` nu ]i-am fost al`turi când ai pus piciorul pe acest
p`mânt.

|nc` o dat`, buzele sale se apropiar` [i le \ntâlnir` pe ale tinerei femei.
|n adâncul fiin]ei sale, Aviva recunoscu dorin]a. Treptat, toate fibrele

trupului s`u \ncepur` s` aib` nevoie de acel b`rbat. Avid` de mângâieri [i
de s`rut`ri, se \ntinse ca o ofrand` spre trupul atât de apropiat de al s`u.

– Ar trebui s` te duc la cin`...
– Da, ar trebui, r`spunse Aviva \n [oapt`, respirând greu.
– }i-e foame?
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|ntrebarea era comic` \n acele \mprejur`ri.
– Nu... ]ie?
– Sunt fl`mând, draga mea. Fl`mând...
Restul frazei se pierdu. Jeremy se repezi cu pasiune asupra tinerei

femei.
|i desf`cu unul câte unul nasturii bluzei. Degetele febrile \i atinser`

pielea goal` sub bluza de m`tase, \nconjur` cu palmele sânii calzi \nc` de
somn.

Cu tot atâta pasiune, Aviva scoase repede c`ma[a lui Jeremy [i-[i trecu
mâinile pe sub pânza fin`, bucurându-se de atingerea pielii m`t`soase.

Pierduse orice no]iune de bine sau de r`u, de mâine sau de zilele ce
vor urma. Era atât de bine s` fie \n bra]ele sale, s` se bucure de pl`cerea
pe care i-o d`dea [i s-o anticipeze pe cea care va veni!

|n aceast` cas`, patul nu trosnea. Se strânse cu putere lâng` el. 
Aviva se \ncol`ci, rugându-l s-o conduc` pân` la limitele extreme ale
extazului. Smulgându-[i ultimele ve[minte, trupurile se unir` \n sfâr[it [i
inimile b`teau la unison.

Brusc, Jeremy \i murmur` numele cu o voce tremur`toare [i
\mpreun`, atinser` apogeul pl`cerii.

Când se rostogoli pe perne, Jeremy o ]inu lâng` el [i pu]in dup` aceea
adormi, cu bra]ul \n jurul taliei Avivei.

Tân`ra femeie r`mase \ndelung nemi[cat`, contemplându-l. 
Treptat, b`t`ile inimii i se lini[tir`. A[a c`, f`r` s` se mai gândeasc`, se
strecur` afar` din pat, ca pentru a fugi de vraja acestui b`rbat care o
subjuga.

Dar filtrul de dragoste cu care o fermecase era mult mai puternic decât
ea [i asemenea unui animal fricos, alerg` s` se cuib`reasc` din nou lâng`
trupul lui Jeremy cu nevoia urgent` de a-l iubi iar. Jeremy era frânt de
oboseal`, avea nevoie de odihn`, dar pu]in \i p`sa, ea nu voia s` doarm`.

Voia s`-i aud` vocea,  s`-i vorbeasc`, s-o asigure \nc` o dat` de
dragostea sa [i s-o ia din nou \n bra]e. |i observ` c`ma[a f`cut` ghem pe
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jos [i aplecându-se, o lu` [i se \mbr`c` \n ea. |i mirosi cu pasiune parfumul,
bucurându-se de r`coarea bumbacului pe pieptul s`u.

Tot trupul i se \nfior`. Dac` m`car toate nop]ile viitoare ar putea s` fie
la fel de extraordinare!

|n lini[tea camerei, noi \ntreb`ri insidioase \ncepur` s` o fr`mânte.
Oare cum se va comporta Jeremy fa]` de ea mâine, la lumina zilei? Va fi
acela[i b`rbat ca \n aceast` sear` când o va plimba pe str`zile ora[ului, o
va duce prin magazine sau \n restaurantele frecventate de prietenii s`i?

"Dumnezeule, murmur` Aviva, f` s` nu fie niciodat` dezam`git` de
acest b`rbat!"

V`zu hainele lor r`spândite [i [ifonate, la picioarele patului. 
Zâmbi amintindu-[i de violen]a cu care [i le scoseser`. Se ridic`, le adun`
[i le \mp`turi cu grij` pe sp`tarul unui scaun, f`r` s`-l scape pe Jeremy din
ochi.

Din toat` persoana sa se degaja o impresie puternic` de siguran]` [i
soliditate. Cât ar fi vrut, \nainte de a adormi, s`-i simt` ultima dat` buzele
peste ale sale.

Aceast` fericire imens` o r`zbuna pentru to]i acei ani \ntuneca]i cu
Sam, pentru to]i anii copil`riei \n care sim]ise nevoia prezen]ei tat`lui s`u,
pentru toate acele luni \n care, singur`, luptase pentru ca afacerea s`
reu[easc`. |n acea clip` \n]elese c` nu-l va trezi pe Jeremy. A[teptase  atât
de mult timp, \ncât mai putea s` a[tepte câteva ore \n plus.

SENIN~ ESTE ZIUA 123



Capitolul 8

– Da, Gladys, [tiu. Ar fi trebuit s` sun \nc` de asear`, dar...
Gladys n-o l`s` s` se explice. La cel`lalt cap`t al firului, b`trâna doamn`

nu \nceta s`-i repro[eze c` a[teptase prea mult pentru a-i da ve[ti.
La cap`tul puterilor, Aviva se a[ez` confortabil \n fotoliul de piele, cu

privirea a]intit` asupra u[ii camerei \n care Jeremy dormea \nc`, 
spunându-[i c` ar fi mai bine s` se obi[nuiasc` [i cu aten]iile cople[itoare,
aproape posesive ale lui Gladys. B`trâna doamn` \[i f`cuse griji pentru ea.
Totu[i, dac` fusese cu adev`rat \ngrijorat`, l-ar fi sunat pe Jeremy. Mai mult
decât orice, era jignit` c` Aviva nu se gr`bise s`-i povesteasc` ce se
\ntâmplase, imediat ce sosise.

– Gladys...
Aviva \ncerc` din nou s-o \ntrerup`, [i de data aceasta reu[i.
– Dac` nu am telefonat mai curând, este pentru c` nu aveam absolut

nimic special s`-]i spun. Jeremy a fost re]inut la serviciu pân` foarte târziu
[i eram atât de obosit` \ncât am adormit a[teptându-l. Când m-am trezit,
era prea târziu pentru a te suna.

Aviva zâmbi. S`-i telefoneze lui Gladys ar fi fost chiar ultimul lucru la
care s-ar fi gândit trezindu-se cu Jeremy \ntins lâng` ea!

– Bun, \n]eleg. Totu[i, ar fi fost mai politicos din partea ta.



– Oare m-a cerut Jenny? \ntreb` Aviva [tiind totu[i perfect c` feti]a
fusese cu siguran]` prea ocupat` pentru a suferi de absen]a mamei sale.

– Nu, nu chiar. Dar [tiu c` s-a \ntrebat de ce n-ai sunat.
– {i de unde [tii asta?
– {tiu, atâta tot, replic` b`trâna doamn` care, schimb` foarte repede

subiectul. Ei bine, cum se desf`[oar` pentru tine lucrurile, la Los Angeles?
Nu-i trebui lui Gladys mult timp pentru a intra direct \n subiect.
– Totul merge perfect.
Aviva nu putea rezista tenta]iei de a stârni curiozitatea lui Gladys, dar

\n fa]a t`cerii sale \nc`p`]ânate, continu` dând mai multe detalii.
– Nu, este mai mult decât perfect, Gladys. Casa lui Jeremy este

\ncânt`toare [i sunt foarte fericit` s` m` aflu aici.
– Asta este tot? Doar fericit`!
– Deocamdat`, da. |mi pare r`u c` te decep]ionez, dar nu sunt decât

dou`zeci [i patru de ore de când sunt la Los Angeles. Cred c` voi putea s`
spun mai mult, mâine.

– Bun, ei bine, dac` asta este tot ce ai s`-mi poveste[ti, ar fi bine s-o
chem pe fiica ta s` vorbe[ti cu ea. Nu \nchide, m` duc s-o caut. Oh, Aviva...

– Da?
– F` tot posibilul s` mearg`!
Hot`rât lucru, Gladys nu se va schimba niciodat`. De altfel, la vârsta sa

era greu de conceput!
– Da, Gladys.
Pierdut` \n gândurile sale, Aviva nu observ` u[a camerei deschizându-

se. B`u o \nghi]itur` de cafea [i doar ridicând capul, \l z`ri pe Jeremy
venind la ea. O salut` cu un s`rut pe frunte [i tân`ra femeie \nchise ochii,
fericit`.

– E[ti oare cu Jenny la telefon? o \ntreb` \n [oapt`, s` n-o deranjeze.
– Nu, nu \nc`. Am vorbit mai \ntâi cu Gladys. |mi vâjâie urechile la

toate repro[urile cu care m-a cople[it pentru c` nu am telefonat asear`.
Jeremy ridic` ochii spre tavan [i râse, u[or ironic. |mbr`cat doar cu
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ni[te pantaloni elastici, care se mulau pe picioare [i \i subliniau talia, cu
bustul [i picioarele goale, era superb [i Aviva nu-[i putea desprinde
privirea de la pieptul puternic.

– Sper c` i-ai povestit totul despre noaptea noastr` de dragoste.
– Bine\n]eles c` nu! Dimpotriv`, i-am spus c` m` voi \ntoarce cu

primul avion dac` nu mai faci ni[te progrese!
– Ah da? Tu ai vrut-o!
Cu un gest rapid, Aviva l`s` cea[ca de cafea [i-[i ridic` genunchii ca

pentru a se ap`ra, dar Jeremy fu mai prompt. S`ri asupra ei [i-[i afund` fa]a
\ntre um`r [i gât, iar mâinile \i mângâiau spatele prin c`ma[a care-i
apar]inea [i pe care Aviva nu o scosese \nc`.

– Jeremy, nu! protest` tân`ra femeie slab, scuturat` de râs. Jenny va fi
dintr-o clip` \n alta la telefon! Jenny!

Dar el nu-i d`du drumul [i, \ndep`rtând receptorul de ureche, Aviva
aplec` pu]in capul, s`rutând fa]a lui Jeremy, oarecum la \ntâmplare.

– Mam`! 
Auzindu-[i fiica, Aviva se \ndrept` cu o mi[care brusc`, r`sturnându-l

pe Jeremy pe jos.
– Bun`, draga mea... Eu sunt.
Era toat` ro[ie f`r` s` [tie e ce, deoarece Jenny nu-i putea vedea.
Jeremy se ridic` masându-[i spatele [i-[i apropie fa]a de telefon.
– Jenny, bun` ziua! Sunt eu, Jeremy! strig`.
– Jeremy, Jeremy! exclam` feti]a, incapabil` s`-[i st`pâneasc` bucuria.

Jeremy, oare voi putea s` vin [i eu s` te v`d, data viitoare?
– Bine\n]eles c` vei putea, scumpete!
– Când? Când?
– Nu [tiu. Mama ta va hot`r\ asta.
La vederea Avivei indignat`, izbucni \n râs.
– Cum ai putut? Acum nu m` va l`sa \n pace nici un minut.
Jeremy ridic` din umeri, a[a c` Aviva strânse puternic receptorul lâng`

buze, pentru a-l \mpiedica s`-i mai promit` altceva fiicei sale.
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Dar Jeremy \i f`cea foarte dificil` conversa]ia cu Jenny. Tân`ra femeie
\n]elese c` era mai bine s` se gr`beasc` s` \nchid` \nainte ca tulburarea
provocat` de mângâierile sale s-o fac` s` spun` vreo prostie.

– La revedere, draga mea, pe curând.
|ndat` ce l`s` receptorul, Jeremy \i lu` din mân` cea[ca de cafea [i o

puse pe mas`. Cu mâinile pe umerii s`i, o f`cu s` se \ntoarc` [i o atrase
spre el ca [i când era la fel de u[oar` ca o p`pu[` din cârpe. Tân`ra femeie
\[i afund` cu \ncântare fa]a \n p`rul ondulat.

– N-ai f`cut decât s` m` \ncurci, n-a fost foarte amabil.
– {tiu. De altfel, nu sunt mereu amabil. Dar de data aceasta, nu a fost

numai vina mea. N-am putut s` rezist. Sunt \ntotdeauna emo]ionat \n fa]a
unei femei \mbr`cate cu o c`ma[` b`rb`teasc`. Asta m` \nnebune[te!

– Indiferent de femeie?
Aviva \ntoarse capul astfel \ncât s`rutul lui ajunse pe obrazul s`u [i nu

pe buze.
– Desigur, indiferent de femeie: tân`r`, b`trân`, scund`, \nalt`... 

De ce? Crezi c` e[ti o persoan` special`?
Tân`ra femeie s`ri din fotoliu, mimând mânia, ferm hot`rât` s` scape

din \mbr`]i[are, pentru a-l pedepsi c` o tachina. Nu fu suficient de rapid`,
Jeremy o prinse de o parte a ve[mântului [i se n`pusti asupra sa.

– Nu pleca \nc`, dragostea mea.
Cu mâna liber`, \ncepu s` descheie nasturii c`m`[ii.
– Te voi \nv`]a eu s` vrei s`-mi scapi!
|ntr-o clip`, Aviva fu dezbr`cat` [i buzele sale i se a[ezar` \nc` o dat`

cu aviditate pe piept. Tân`ra femeie nu opuse nici o rezisten]` [i \i
r`spunse la s`rut`ri cu o pasiune care o surprinse. Mâinile alergau de-a
lungul trupului lui Jeremy cu aceea[i pasiune intens` ca a lui. Dac` tr`ia
\ntr-un vis, \n acest caz nu voia s` se mai trezeasc` vreodat`. Jeremy era un
b`rbat adorabil [i extrem de senzual. |n acea clip`, nu avea nici o dorin]`
s`-i aprofundeze personalitatea.
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Fotoliul din piele nu era foarte confortabil pentru a suporta trupurile
lor strâns \mbr`]i[ate, dar nu le p`sa.

– Mi se r`ce[te cafeaua, coment` \n cele din urm` Aviva, cu un aer
pref`cut plâng`re].

– |]i voi preg`ti  alta.
– |n acest caz, nu mai spun nimic.
Se cuib`ri lâng` umerii lui. Dac` cel pu]in toat` s`pt`mâna s-ar putea

desf`[ura \n acest fel! F`r` s` ias`, f`r` s` fac` nimic altceva decât s` se
iubeasc`! Se sim]ea atât de \n siguran]`, atât de iubit`!

– Ce vrei s` facem ast`zi? \ntreb` Jeremy, ca [i când tocmai \i citise
gândurile.

Aviva se \ntoarse spre fa]a sa [i, f`r` s` spun` nimic, \l rug` din frumo[ii
s`i ochi verzi s` n-o oblige s` fac` ceva, sau s` mearg` undeva. 
Dar rug`mintea sa mut` nu avu succes. Jeremy nu voia ca tân`ra femeie s`
se izoleze \n cas`.

– {tii bine c` trebuie s` ie[im. Dac` o ]inem \nchis`, dragostea noastr`
va p`li.

– Oh, asta m-ar mira...
– Aviva, [tiu la ce te gânde[ti. {tiu c` vrei s` r`mâi ascuns` aici, cu mine.

Dar atâta timp cât nu ne vom \ntâlni cu amintirile tale, nu vom putea [ti
dac` e[ti vindecat` de trecut [i nu vom putea face nici un plan de viitor.
|n]elegi ce vreau s` spun?

– Da, r`spunse tân`ra femeie, cu capul plecat, ca un copil obligat s`
mearg` la [coal`.

– Oare e[ti de acord cu mine?
– Cred c` da. Dar avem \n fa]a noastr` toat` s`pt`mâna, de ce am ie[i

ast`zi? Poate vom putea a[tepta o zi sau dou`?
– Pentru c` ast`zi este sâmb`t` [i mâine, duminic`. {i sunt singurele

dou` zile pe care ]i le pot consacra \n \ntregime. De luni, va trebui s` m`
duc la birou.

– Vei lucra?
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Dintr-un motiv ciudat, Aviva nu se gândise niciodat` la o asemenea
eventualitate. Presupusese chiar c` Jeremy \[i va petrece toat` s`pt`mâna
cu ea.

– Nu m` privi astfel. E[ti fat` mare. M-am descurcat s` fiu liber cât mai
des posibil, dar aveam unele \ntâlniri foarte importante pe care n-am putut
s` le anulez.

– Dar eu am f`cut-o! replic` Aviva, r`nit` c` Jeremy p`rea s` dea mai
mult` importan]` muncii decât prezen]ei sale.

– Este altceva...
Tân`ra femeie nu-i l`s` timp s` continue.
– Cum este altceva?
Se ridic`, dintr-o s`ritur` [i cu mâinile a[ezate pe [oldurile goale, \i

arunc` o privire furioas`.
– A[adar, crezi c` munca mea are mai pu]in` importan]` decât a ta!
Rapid, Jeremy fu \n picioare [i o prinse de umeri. Aviva se zb`tu, dar

nu-i d`du drumul.
– Aviva, calmeaz`-te. N-am spus nimic de acest fel.
A[tepta un r`spuns [i Aviva fu obligat` s` scuture din cap, \mpotriva

voin]ei sale.
– Perfect. Voiam doar s`-]i explic c` \n atât de pu]in timp, n-am putut

anula tot ceea ce era prev`zut. Sunt mai mult decât \ncântat c` ai venit aici
pentru toat` s`pt`mâna. Numai c` hot`rârea ta a fost foarte nea[teptat` [i
nu m-am putut elibera cum a[ fi vrut. Asta nu are nimic de-a face cu
importan]a muncii mele \n raport cu a ta.

Avea dreptate. Oare cum putuse fi atât de stupid`? Oft`, ru[inat` de
furia sa.

– Oh, Jeremy. Te rog s  ̀m  ̀ier]i. Nu [tiu de ce am reac]ionat \n acest mod!
– Eu [tiu de ce. {tiu c` e[ti nervoas` la ideea de a te plimba pe str`zile

din Los Angeles. Ai f`cut primul pas venind la mine. S`-i facem pe ceilal]i
\mpreun`. A[a c` propun s` ne gr`bim s` mergem s` profit`m de aceast`
superb` zi \nsorit`.
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– De acord...
Aviva zâmbi, cu un aer jalnic. M`car dac` i-ar fi l`sat \nc` pu]in timp.
– Minunat.
Jeremy sl`bi strânsoarea, dar tân`ra femeie nu f`cu nici o mi[care

pentru a se \ndep`rta de siguran]a bra]elor puternice.
– {i acum, [terge-o, f` un du[ [i hot`r`[te-te unde vom merge. 

Dac` nu ai nici o idee, atunci voi alege eu \n locul t`u.
O f`cu s` se \ntoarc` [i o \mpinse u[or spre baie.
Aviva petrecu mai multe minute bucurându-se de apa rece de pe

trupul s`u. C`uta \n minte un loc \n care ar putea s` petreac` aceast` prim`
zi. Primul impuls \i dict` s` aleag` orice loc, numai s` nu fi fost acolo
niciodat` cu Sam. S` viziteze \mprejurimile de la Beverly Hills, sau s`
prânzeasc` la Santa Monica, i-ar strica bucuria de a fi cu Jeremy. 
Iar echilibrul s`u, deja zdruncinat prin prezen]a \n acest ora[, ar suferi s`
reg`seasc` urme ale trecutului. Poate \i va putea propune o plimbare la
Long Beach pentru a vizita Queen Mary, sau pe plaja de la Vene]ia pentru
a-i admira pe curajo[ii surferi? Ie[i de la du[ f`r` s` se opreasc` la o alegere.

Prim`vara \n California de Sud era diferit` de cea din Nord.
Temperatura aerului era suficient de ridicat` ca s` fie de-ajuns doar un
costum din pânz` kaki. Arunc` o ultim` privire \n oglind` [i plec` \n
c`utarea lui Jeremy, reg`[indu-[i buna dispozi]ie.

|l \ntâlni \n mica gr`din` [i nu mic \i fu amuzamentul v`zându-l
\mbr`cat \ntr-un costum kaki, aproape identic cu al s`u! P`reau doi
gemeni. Doar culoarea c`m`[ii era alta: cea a Avivei era verde, pentru a-i
pune \n eviden]` ochii [i cea a lui Jeremy, de un frumos albastru marin.

– S-ar spune c` am f`cut-o inten]ionat, glumi Jeremy.
– Da, a[a s-ar spune. Dar nu ne-am \mbr`cat pentru a ne vedea lumea,

nu-i a[a?
Intona]ia plin` de speran]` din vocea sa era foarte elocvent`.
– Bine\n]eles c` nu. |n orice caz, te pot asigura c` nu asta era \n

inten]iile mele.
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Aviva oft`, profund u[urat`. Trebuia s` \nceteze s`-l pun` pe Jeremy la
\ncercare. R`bdarea lui \n ceea ce-o privea avea cu siguran]` ni[te limite.

– Ce erai pe cale s` faci?
– |nl`tur florile ofilite.
|i ar`t` rândurile de pansele care m`rgineau peluza \ntre]inut` cu grij`.
– Cele care r`mân, se dezvolt` mai bine [i cresc mai viguroase.
– Nu [tiam. Când tr`iam aici nu aveam gr`din`, iar  la pensiune am

l`sat natura \n libertate.
Gândindu-se la casa sa, un val de triste]e o cuprinse brusc.
– }i-e dor de cas`, nu-i a[a?
– Da. Este o prostie, deoarece n-am plecat de mult timp. Presupun

c`-mi lipse[te activitatea. Dar nu regret deloc c` sunt aici. Casa ta este
atât de calm`, atât de lini[tit`. Este \ntr-adev`r foarte frumoas`, Jeremy.

– Desigur, sunt foarte mândru de ea, dar pentru asta nu vom r`mâne
\nchi[i \n cuibul nostru confortabil.

O s`rut` u[or, o conduse cu fermitate spre holul de intrare [i \[i lu`
portcheiul.

– {i acum, unde mergem, dragostea mea?
– Jeremy, chiar nu [tiu. Hot`r`[te \n locul meu. |n definitiv, scopul

vizitei mele este s` ne cunoa[tem mai bine unul pe cel`lalt. Eu ]i-am
povestit deja totul despre via]a mea. Este rândul t`u s` te dezv`lui. 
|n func]ie de alegerile pe care le vei face, voi afla ceva mai mult despre
gusturile [i despre caracterul t`u.

Oare de ce nu se gândise mai curând? Iat` solu]ia ideal`! 
Dup` programul pe care \l va propune Jeremy, va putea s`-[i contureze
mai bine personalitatea sa.

– Cum vrei, dar te previn: sunt o persoan` foarte autoritar` [i nu-mi
voi schimba p`rerea chiar dac` m` vei ruga.

O \mpinse rapid afar` din cas` [i o instal` \n Mercedes.
|n timp ce rulau, Aviva reveni \n trecut [i \[i aminti de ultima dat` când

fusese a[ezat` \n aceast` ma[in`. Chiar din acest loc, \l auzise pe Jeremy
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promi]ând c` nu va renun]a, iar ea nu-l crezuse. {i iat` c` se afla aici, la Los
Angeles, al`turi de acest b`rbat care se dovedise la fel de atent, de
fermec`tor [i de \ndr`gostit cum fusese la pensiune. {i dac` totul devenea
posibil? |n ciuda temerilor sale, incredibilul era pe cale s` se produc`! 
Visul devenea realitate. F`r` \ndoial`, Jeremy Crowley era unul dintre acei
rari b`rba]i care, ajun[i pe culmile gloriei [i ale puterii, r`mâneau totu[i
mode[ti [i cumin]i.

– Am sosit.
Aviva privi \n jurul s`u. Camden Drive, centrul din Beverly Hills. Ce vor

face aici?
– Unde mergem?
– La biroul meu. |nainte de orice, voiam s`-]i ar`t unde muncesc.
Deschise portiera, f`cu \nconjurul ma[inii [i o ajut` pe tân`ra femeie

s` ias` din vehicul.
Pe str`zi domnea o mare agita]ie. Mult` lume venea [i pleca printre

numeroasele magazine de lux. B`rba]i [i femei, vizibil f`r` nici o grij`
pentru bani. Beverly Hills nu se schimbase foarte mult. Acelea[i persoane
se duceau mereu \n acest cartier, gata s` pl`teasc` sume exorbitante
pentru haine, bijuterii, mobile [i multe alte lucruri rezervate exclusiv
acestei elite.

|nainte ca Aviva s` poat` face cea mai mic` remarc`, Jeremy o conduse
rapid \ntr-un mic imobil, exact \n fa]a ma[inii. Ascensorul era atât de
strâmt, \ncât de-abia putea cuprinde trei sau patru persoane.

– M` a[teptam la ceva mai impresionant.
– Oh, [tii, aici locurile sunt foarte scumpe [i nimeni nu-[i poate oferi

prea mult spa]iu. Totu[i, este \nc` cea mai bun` adres` care exist`. Cea mai
mare parte a oamenilor cred c` munca ta este de cea mai bun` calitate
dac` birourile sunt instalate \n Beverly Hills.

– Da, oamenii sunt uneori atât de stupizi [i atât de vanito[i!
– Aviva, pe viitor nu vreau s` mai aud acest gen de comentarii.

Incontestabil, tu valorezi mai mult decât majoritatea celor pe care-i
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frecventez, dar trebuie s` le respec]i micile excentricit`]i [i s` te ar`]i mai
tolerant`.

Repro[urile lui Jeremy \ncepuser` s-o agaseze serios. Ce nevoie avea s`
acorde mereu tuturor avantajul rezervei? Gre[ise  oare atât de mult
spunând lucrurilor pe nume? Totu[i, avu impresia c` exagerase pu]in [i \[i
promise s` fie mai \n]eleg`toare.

U[a ascensorului se deschise [i Aviva se afla \ntr-unul din cele mai
fermec`toare vestibuluri pe care le v`zuse vreodat`. Cât despre biroul lui
Jeremy, era decorat cu un gust la fel de sigur ca [i casa sa, iar tân`ra femeie
se sim]i imediat \n siguran]`. Jeremy \i ar`t` planurile unui spital  care
tocmai \ncepuse s` fie construit la Sacramento [i, sincer interesat`, Aviva
se aplec` peste masa mare de desen. B`rbatul \i vorbi despre un alt proiect
de spital \n Alaska [i tân`ra femeie \n]elese c` activit`]ile sale se \ntindeau
aproape peste tot \n lume.

– Presupun c`, probabil, nu e[ti prea des la birou...
– |ntr-adev`r. {i te pot asigura c` membrii personalului meu nu se

plâng deloc de asta. Sunt un b`rbat foarte preten]ios [i foarte dur.
– Nu asta este [i p`rerea lui Kelly. Dimpotriv`, ea are o p`rere foarte

bun` despre tine.
Aviva era mândr` s` constate c`, orice ar fi spus el, Jeremy era un

b`rbat pl`cut cu toat` lumea [i mai ales cu ea. Rezervele fa]` de el
disp`reau treptat. Doar câteva umbre \i mai treceau prin minte.

– |n]eleg mai bine de ce trebuie s` lucrezi s`pt`mâna aceasta. |n rarele
ocazii când e[ti la Los Angeles, e[ti probabil foarte solicitat.

– Din p`cate, da. |mi pare atât de r`u c` nu am putut face altfel! 
Aviva, sper c` nu e[ti prea sup`rat`.

– Oh, bine\n]eles c` nu. {i acum, unde mergem? \ntreb` aceasta
repede, deoarece citea \n ochii lui Jeremy dorin]a de a o strânge \n bra]e.

Ori, locul nu p`rea potrivit pentru zbenguieli amoroase.
– Bine. Pun pariu c` este o ve[nicie de când n-ai mai f`cut cump`r`turi

pe str`zile din Beverly Hills. Ce crezi despre propunerea mea?
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– |mi place foarte mult.
Aviva \[i ascunse nervozitatea cum putea mai bine.
Se plimbar` \ndelung printre superbele magazine. {i tân`ra femeie fu

obligat` s` accepte c` aprecia pl`cerea reg`sit` de a medita [i a se
entuziasma \n fa]a fiec`rei vitrine. La Georgio, \ncerc` o foarte frumoas`
rochie din tafta [i se \nvârti \n fa]a lui Jeremy care-i aprob` alegerea 
printr-un u[or fluierat admirativ. Aviva arunc` o privire la etichet` [i p`li
imediat.

– Aviva, te sim]i r`u?
|n loc de r`spuns, aceasta \i ar`t` pre]ul [i Jeremy tres`ri surprins.
– Te rog, scoate rochia asta \nainte ca o criz` cardiac` s` m` dea gata

pe loc.
|ntr-un magazin de la Unicef, Aviva g`si un ursule] adorabil din plu[ [i

hot`r\ s`-l cumpere pentru Jenny. M`car o dat`, banii cheltui]i vor servi
unei cauze bune. Ursul acela era singurul lucru, din toate aceste pr`v`lii,
pe care Aviva [i-l putu oferi cu con[tiin]a \mp`cat`.

|n cele din urm`, pe la ora opt, se sim]ir` aproape \n acela[i timp sâcâi]i
de foame. Jeremy o lu` de mân` [i o duse la R.J., unul dintre cele mai bune
restaurante din ora[.

Tân`ra femeie era foarte fericit`. Indiferent ce se va \ntâmpla mai
târziu, nu va uita niciodat` aceast` zi minunat`. Aten]iile delicate ale lui
Jeremy, [oaptele dulci de dragoste când se a[tepta mai pu]in, ne\ncetata
sa bucurie, f`cuser` fiecare clip` pre]ioas` [i unic`.

– Jeremy, am petrecut o zi extraordinar`. Crezi c` Jenny va fi
mul]umit` de juc`ria pe care i-am cump`rat-o?

– F`r` nici o \ndoial`.
Se aplec` peste fa]a de mas` brodat` [i-i lu` mâna \n ale sale.
– Sunt \ncântat c` ai reu[it pân` la urm` s` te destinzi. |ncepusem s`

m` \ntreb dac` Aviva pe care o ador exist` \n afara pere]ilor casei mele!
– Atât de \ngrozitoare am fost?
– Nu chiar, dar...
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Nu-[i termin` fraza.
– Jeremy!
Auzind vocea aceea exasperat de grav` [i de manierat`, Aviva avu un

[oc. Prad` unei panici nebune, o recunoscupe Diane Chestefierld, \n
picioare lâng` masa lor.

– Nu te-am v`zut de secole, dragule! N-ai fost s`pt`mâna trecut` la Katy
[i nu te-am v`zut la Club pentru turneul de tenis. Am crezut to]i c` ai
disp`rut de pe suprafa]a p`mântului! V`d c` nu eram departe de realitate!

Ochii alba[tri ai Dianei, având o str`lucire de ghea]`, se a]intir` asupra
Avivei [i o privir` cu duritate.

– Ne-ai adus-o pe mica Aviva!
Tân`ra femeie deschise gura, dar nu reu[i s` scoat` nici un sunet. 

Parc` fusese transportat` \ntr-o alt` lume, \n care disp`ruse orice no]iune
de prezent [i de trecut. Crezu c`, dac` \l va privi pe b`rbatul a[ezat \n fa]a
sa, \l va vedea pe Sam, a c`rui privire se va lumina de admira]ie [i de
dorin]` \n fa]a siluetei [i chipului Dianei Chesterfield.

F`cându-[i curaj, se str`dui s` ridice ochii. Inima aproape \ncetase s`-i
bat`. Jeremy era acolo [i p`rea s-o priveasc` pe aceast` femeie cu toat`
indiferen]a. |i vorbea [i \i zâmbea pur [i simplu cu polite]e.

– Aviva este aici pentru câteva zile.
– Asta este minunat! Cum \]i merg afacerile, Aviva?
– Foarte bine.
Nu putu s` vorbeasc` mai mult. Era parc` hipnotizat` de prezen]a

acestei femei, fascinat` de buclele p`rului s`u blond platinat [i de pielea
bine \ntins`. Diferitele saloane de frumuse]e pe care le frecventa Diane
f`cuser` treab` bun`. P`rea de-abia \n vârst` de treizeci de ani, \n timp ce
avea \n realitate aproape patruzeci [i cinci.

Aviva se sim]ea ca o tân`r` prin]es` \nvins` de magia nefast` a unei
zâne rele. Diane purta un pulover larg din ca[mir alb, care o acoperea de
la umeri pân` la [olduri, peste pantalonii mula]i. Aceast` ]inut` o costase
probabil o avere. Brusc, Aviva ciuli urechile. 
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Trebuia cu orice pre] s` intervin` \n conversa]ie [i s`-l \ntrerup` pe
Jeremy, dar nu avu putere.

– Desigur, vom fi \ncânta]i s` venim.
Tocmai acceptase o invita]ie, f`r` s`-i cear` p`rerea.
– Formidabil, dragule. Dar s` nu trage]i chiulul, luni sear`. {tiu mult`

lume care moare de dorin]a de a te revedea, spuse \ncet Diane, mângâind
cu unghiile lungi b`rbia lui Jeremy.

Un val de mânie o cuprinse pe Aviva. Jeremy ar fi trebuitr s`
\ndep`rteze mâna acelei femei. Cum avea tupeul s`-i accepte avansurile?
Cum \ndr`znea s`-i accepte invita]ia, [tiind cât de mult o detesta Aviva?

– Ne bucur`m cu anticipa]ie s` te revedem, drag` Aviva. Vei avea ocazia
s` \ntâlne[ti multe din vechile tale cuno[tin]e. Dar m` a[teapt` Georges.
Trebuie s` v` las, dragii mei. Pe luni seara.

|n acea clip`, Aviva \l observ` pe b`rbatul care a[tepta r`bd`tor la u[a
restaurantului. Chipul \i era cunoscut, dar nu reu[ea s`-[i aminteasc`
numele. Nu mai c`ut` mult timp [i, furioas`, se \ntoarse spre Jeremy.

– Cum \]i par aceste pr`jiturele delicioase? o \ntreb` acesta, cu un aer
nevinovat, reluând discu]ia ca [i când nu fuseser` vreodat` \ntrerup]i.

Dar Aviva nu avea nici o inten]ie s` abandoneze.
– Cum ai putut? exclam`.
Dac` n-ar fi fost \ntr-un loc public, cu siguran]` s-ar fi aruncat asupra

lui [i i-ar fi zgâriat fa]a. Nu numai pentru c` acceptase acea invita]ie, ci mai
ales pentru maniera \n care se purtase cu Diane \n prezen]a sa. Ar fi vrut
s`-l fac` s` sufere la fel de mult cum suferea ea.

– Cum am putut ce?
Expresia \i era serioas` [i p`rea sincer mirat.
– S` accep]i invita]ia aceea! {tii cât de r`u m` simt \n prezen]a acelei

femei! {tii cât r`u a f`cut c`sniciei mele! Cum ai putut...
Nu putu s`-[i termine fraza. Furioas` la culme, se ridic` [i alerg` spre

u[`. Ajuns` \n strad`, nu avu timp s`-[i revin` \n fire, deoarece Jeremy se
repezea deja asupra ei. 
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F`r` ca Aviva s` poat` reac]iona, \i \nconjur` umerii [i o trase rapid \n
antreul unui imobil vecin.

Aviva \ncerc` s` se elibereze, dar cu cât se mi[ca mai mult, cu atât
Jeremy o strângea mai puternic. Brusc, se sim]i prea obosit` pentru a mai
lupta.

– Aviva, prive[te-m`.
– Nu. Las`-m` s` plec. Am nevoie s` r`mân o clip` singur`.
– Nu te voi l`sa. |n felul acesta au \nceput toate problemele tale. 

Ai fugit din Los Angeles pentru c` nu a fost nimeni aici pentru a-]i spune
s` r`mâi [i s` \nfrun]i via]a. Nimeni pentru a te \mpiedica s` te retragi \n
singur`tate. Dar, pe viitor, voi fi eu aici [i te voi s`ruta. Cu atât mai r`u dac`
m` dete[ti.

O s`rut` pe frunte [i buzele i se pierdur` \n p`rul m`t`sos. 
Deodat`, zgomotele str`zii ajunser` la ei. Aviva auzea râsete [i frânturi de
conversa]ii. O obseda doar o idee: s` se \ndep`rteze de acest ora[ cât mai
repede posibil.

– Nu te detest. Dar nu \n]eleg de ce \ncerci s` m` for]ezi s` r`mân aici.
– Vreau s` dai tot ce-i mai bun \n tine. Vreau s` te ar`]i \n ochii tuturor

la fel de puternic` [i de curajoas` pe cât e[ti \n realitate. De  ce s` fugi mereu
de fantome? Atâta timp cât sunt lâng` tine, nu-]i pot face nici un r`u.

Aviva se sim]i \nvins` de logica sa. Ca \ntotdeauna, avea dreptate.
Oamenii aceia n-o puteau face s` sufere mai mult, doar dac`...

– Jeremy, mi-e team` s` nu devii una din acele fantome. Mi-e team` s`
nu te atrag` la ele.

– Ai \ncredere \n mine [i \]i voi dovedi c` vom putea tr`i to]i \n bun`
\n]elegere. Vei putea s`-i accep]i a[a cum sunt f`r` ca pentru asta s` le
semeni. {tii c` o apreciez pe Diane. |i apreciez compania, ca pe cea a
multor persoane pe care le vom vedea la ea, luni seara. Asta nu \nseamn`
c` sunt centrul universului meu. Aviva, este important pentru mine, spune
c` vei \ncerca s` \n]elegi [i c` ne vei da o [ans` amândurora mergând la
acea serat`.
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Tân`ra femeie \l privi cu aten]ie [i \n]elese c` nu dorea s` se lupte cu
acest b`rbat. |l iubea prea mult pentru a-l dezam`gi. Va \ncerca aceast`
experien]` chiar dac`, \n adâncul inimii sale, o [tia dinainte sortit`
e[ecului. Va face tot posibilul pentru a fi amabil` [i fermec`toare, dar dac`
nu va merge, \n acest caz... |n acest caz va avea de ales \ntre Jeremy [i
"Ad`postul balenei". Oare Jeremy va fi destul de tare pentru a rezista
numeroaselor tenta]ii care \i a[teptau?

– De acord, Jeremy, voi \ncerca. Dar nu [tii de ce sunt ei \n stare.
– {tiu. Ui]i c`-i cunosc la fel de bine ca tine, dac` nu mai bine. Dar nu

vor putea face nimic \mpotriva noastr`.
– Sper, Jeremy.
Se rezem` de pieptul s`u. R`maser` astfel mult timp, fiecare pierdut \n

gândurile sale.
Apoi, Jeremy o duse pe Aviva pân` la ma[in`, discutând vesel de-a

lungul drumului, pentru a-i alunga din minte acea \ntâlnire nepotrivit`.
Aviva \l urm` f`r` s` se opun`. Mângâierile [i glumele lui Jeremy reu[ir`
foarte u[or s` \ndep`rteze spectrul Dianei. M`car era hot`rât` s` \ncheie
aceast` zi la fel de fericit cum o \ncepuse! Se convinse c` acel incident nu
avusese loc niciodat`.

Soarele cobora la orizont când Jeremy \[i parc` ma[ina de-a lungul
plajei din Vene]ia. Se plimbar` mân` \n mân` pe nisipul moale [i umed.
Ridicându-[i partea de jos a pantalonilor, se apropiar` de valuri [i l`sar`
spuma s` se preling` pe picioarele goale, contemplând soarele, devenit o
enorm` sfer` de foc portocalie, disp`rând treptat dincolo de valuri.

– Aviva?
– Da?
– Vrei s` fii so]ia mea?
Surprins`, aceasta \n`l]` capul [i cercet` profilul lui Jeremy. Dac` [i-ar

fi formulat cererea mai devreme, \nainte ca Diane s` apar` \n via]a lor, ar
fi fost extrem de bucuroas`. Dar acum, nelini[tea \i chinuia sufletul [i
vechea sa ran` tocmai se redeschisese.
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– Unde vom locui? Va trebui s` iau o decizie referitoare la pensiune [i
nu sunt sigur` c` vreau s` m` despart cu adev`rat de ea. Apoi, se pune
problema [colii pentru Jenny [i...

Vorbea sacadat. Voia s` evite s` discute despre acea femeie, dar nu
reu[i.

– {i nu sunt sigur` c` vreau s` tr`iesc aici [i s` \ntâlnesc oameni ca
Diane [i...

Nu putu continua. Buzele lui Jeremy puser` st`pânire cu pasiune pe
ale sale. Sub s`rut`rile \nfl`c`rate, se prinse de gâtul s`u \ntr-un gest
disperat, cum se aga]` un naufragiat de pluta sa, \n mijlocul furtunii.

– Aviva, dac` nu exista nici pensiunea, nici Jenny, nici Diane, ai accepta
s` te c`s`tore[ti cu mine? Te rog, r`spunde la aceast` \ntrebare.

|i c`uta ochii cu \nc`p`]ânare. Orice s-ar \ntâmpla, Jeremy va dep`[i
toate dificult`]ile, va rezolva toate problemele. Privirea str`lucitoare
reflecta aceast` \ncredere absolut` \n steaua sa norocoas` [i, brusc, sim]i
dorin]a puternic` s` \mp`rt`[easc` aceast` siguran]`.

– Da, dragostea mea, m-a[ c`s`tori cu tine chiar \n seara aceasta [i n-a[
\nceta s` te iubesc niciodat`.

Jeremy \i cuno[tea probabil puritatea dragostei. Doar prezen]a sa era
suficient` s` o mul]umeasc`; din p`cate, prea multe obstacole le
stingherea iubirea [i o f`cea fragil`.

Dar, \n aceast` clip`, erau singuri pe lume, iar Aviva voia s`-[i uite
temerile.

Jeremy o lu` de mân`, se \ntoarser` \ncet la ma[in` [i rular` pân` la
oaza de pace care era casa lui.
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Capitolul 9

Jeremy era un magician. Sosi duminica [i toat` ziua trecu f`r` ca
gândul la serata Dianei s` vin` s` o chinuiasc`. Fur` atât de ocupa]i s`
viziteze curiozit`]ile ora[ului, s` fac` dragoste, s` g`teasc`, s` vorbeasc`,
\ncât nu avu nici o clip` liber` pentru a se gândi. Jeremy o \nvelise \ntr-o
carapace atât de lini[titoare, atât de pl`cut`, \ncât era sigur` c` nimic n-o
putea r`ni. Era ca [i când nu p`r`sise niciodat` "Ad`postul balenei". 
Cu singura deosebire c`, aici, \n c`su]a lui Jeremy, erau liberi s` se iubeasc`
f`r` permanentele \ntreruperi ale lui Jenny [i f`r` curiozitatea lui Gladys.

Totu[i, \n mijlocul nop]ii, \n timp ce Jeremy dormea lini[tit al`turi,
gândurile \i revenir` la Diane.

Oare cine va fi prezent la recep]ie? B`rba]ii pe care \i cunoscuse Sam [i
ale c`ror avansuri le respinsese deseori, femeile care se \nvârtiser` gra]ios
\n jurul so]ului s`u? Oricum, numai prezen]a Dianei era suficient` s-o
tulbure, deoarece fusese ultima amant` a lui Sam [i pentru Aviva,
simboliza tot ce ura \n acest ora[.

Cu aten]ie s` nu-l trezeasc` pe Jeremy, l`s` degetele s`-i alerge de-a
lungul fe]ei sale, emo]ionat` de pielea catifelat` [i de p`rul ciufulit, moale
ca m`tasea. |i cre[tea inima [i lacrimi calde \i curgeau de-a lungul obrajilor.
Lacrimi de iubire, lacrimi de frustare... |[i promise s` fac` tot ce putea
pentru a-i pl`cea acestui b`rbat.



|n cele din urm`, se cuib`ri lâng` spatele s`u rugându-se s` adoarm`.
Ceea ce f`cu \ncet, dar atât de profund \ncât nu-l auzi pe Jeremy 
trezindu-se, nu \[i d`du seama de s`rutul lui u[or pe obraz [i nu-i observ`
absen]a.

Pe la ora zece, sun` soneria telefonului [i o trezi brusc din vise. 
Scoase un bomb`nit [i-[i acoperi capul cu perna. Dar soneria insist`, a[a
c`, \n disperare de cauz` se \ndrept` [i lu` receptorul, pe jum`tate
con[tient`, f`r` s` se gândeasc` deloc c` nu era la ea acas` [i nu trebuia s`
r`spund`.

– S` nu-mi spui c` \nc` dormeai? exclam` Jeremy de la cel`lalt cap`t al
firului.

Complet trezit`, Aviva se a[ez` pe pat.
– Jeremy, oh, iart`-m`. Este foarte incorect din partea mea c` am

r`spuns, \ncepu, stânjenit` c` ac]ionase f`r` s` se gândeasc`.
– Nu fi proast`. Dac` nu voiam s` r`spunzi, n-a[ fi sunat.
Era evident [i Aviva se relax`.
– Desigur! Nu m-am gândit la asta! La ce or` ai plecat?
– Pe la ora opt. Te-am s`rutat [i \n loc de r`spuns, n-am avut dreptul

nici m`car la un zâmbet. Nostim \nceput pentru un viitor tân`r c`s`torit!
Nu este prea \ncurajator!

– Ah, dar dac` eram c`s`tori]i, nu te-a[ mai fi l`sat vreodat` s` te duci
la serviciu!

Ideea de a tr`i cu Jeremy devenea tot mai plauzibil`, cu fiecare nou
minut petrecut \mpreun`. Jeremy nu min]ise afirmându-i \ntr-o zi c` era
mereu acela[i b`rbat, indiferent de locul \n care se afla.

– Iubito, voiam doar s`-]i spun c` disear` voi sosi mai târziu decât era
prev`zut. Sper s` nu te supere prea tare c` nu vom avea timp s` cin`m
\nainte de a ie[i.

Brusc, amintirea temerilor de peste noapte o cople[i din nou. Oh, de
ce oare nu putuse a[tepta ultimul minut pentru a-i aminti acea recep]ie?

– Aviva, nu te mai aud. Ce se \ntâmpl`?
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– Absolut nimic. Cred c` dorm \nc`, min]i aceasta. Nici o problem`.
Nu m` deranjeaz` deloc s` cin`m mai târziu. De altfel, Diane va preg`ti cu
siguran]` un festin.

– Da. Nu pot s` mai vorbesc mult timp, deoarece trebuie s` m` duc
repede la o \ntâlnire foarte important`. Voi veni s` te iau pe la ora [apte.

– Perfect... Voi fi gata.
Oare Jeremy va \nchide f`r` m`car un cuvânt tandru? Ce pu]in \l

cuno[tea!
– Aviva?
– Da?
– Te iubesc.
Ezit`.
– {i sunt mândru c` te voi avea al`turi, disear`.
– Mul]umesc, Jeremy. {i eu te iubesc. Pe disear`.
Imediat, se gr`bi s` coboare din pat [i se str`dui s` nu se gândeasc` la

ce o a[tepta. R`mase lungi minute sub du[, apoi f`cu cur`]enie \n toat`
casa. Sim]ea o imens` pl`cere s` se ocupe de casa lui Jeremy. Dac` acesta
ar fi a[teptat, ca mul]i b`rba]i, s` se ocupe de interiorul s`u, n-ar fi f`cut
nimic. Dar, pentru c` o trata ca pe o regin`, era cel mai mic lucru pe 
care-l putea face pentru el.

Totu[i, orele treceau \ncet. |ncerc` s` citeasc` o carte, dar mintea
refuza s` se concentreze. |n cele din urm`, \[i aminti c` Jeremy \i
propusese s` foloseasc` a doua ma[in` a sa, dac` dorea s` ias` [i s` se
plimbe \n ora[.

Luând cheile a[ezate special pentru ea pe masa mic` din hol, se
\ndrept` spre garaj.

Nu mic` \i fu surpriza v`zând un superb Jaguar ro[u, de un model
foarte vechi, \n spatele u[ii grele. Incontestabil, Jeremy avea o sl`biciune
pentru ma[inile originale. Aceasta era impecabil`, f`r` nici un fir de praf
pe caroserie, \ncât Aviva ezit` s-o foloseasc`. Dac` i s-ar \ntâmpla o cât de
mic` ciocnire, ar muri de ru[ine.
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F`cându-[i curaj, se instal` \n scaunul scund [i r`mase o clip` s`
mângâie volanul din piele [i s` admire superbul tablou de bord din lemn
de mahon. Nu sim]ise niciodat` o asemenea pl`cere a[ezându-se \n
Mercedesul care le apar]inuse lui Sam [i ei, deoarece \n acea vreme credea
c` Sam d`dea mai mult` importan]` frumuse]ii ma[inii decât ei \ns`[i.

|n cele din urm`, r`suci cheia de contact [i ie[i din garaj cu mii de
precau]ii. Foarte repede, avu senza]ia ame]itoare c` face corp comun cu
acea ma[in`. Se sim]ea liber`, frumoas` [i de ne\nvins. Hot`rât lucru,
Jeremy \i rezerva numai surprize minunate. {i disear`,  va trece peste orice.

Oprit` la un stop, pierdut` \n gânduri, nu recunoscu imediat locul \n
care se afla. Rulase la \ntâmplare, f`r` s` fie realmente atent` unde era. 
Dar toate planurile de viitor se destr`mar`. Ceva tocmai o speriase, dar nu
reu[ea s`-[i dea seama despre ce era vorba.

Totu[i, locul \i era familiar. |n sfâr[it, \n]elese [i o cuprinse o groaz`
profund`: se afla \n fa]a cimitirului unde fusese \nmormântat Sam.

Ca \n trans`, se prinse de volan, trecu de intrarea cimitirului [i rul`
\ncet pe aleea principal`, cu ochii a]inti]i asupra numeroaselor morminte.
|l recunoscu, \n sfâr[it, pe cel al so]ului s`u.

Cobor\ din ma[in` [i picioarele o conduser` cu greu pân` la locul \n
care se odihnea Sam. Unele amintiri i se \mbulzeau \n minte, imagini din
trecut \i revenir` brusc \n memorie. Ochii \i r`mâneau \ngrozitor de usca]i.
Nici o lacrim` nu-i sc`p`, nici mânie, nici triste]e. Dup` to]i ace[ti ani,
\n]elegea, \n sfâr[it, de ce \l iubise pe acel b`rbat [i motivele e[ecului
c`sniciei lor.

|n picioare, lâng` mormântul foarte simplu, [tiu cu certitudine c` nu
se va mai l`sa niciodat` antrenat` s` duc` o via]` care nu i se potrivea. 
Nu va mai accepta niciodat` compromisuri cu ideile [i gusturile sale.
Lungile luni petrecute restaurând "Ad`postul balenei" [i reu[ita afacerii
sale \i d`duser` curajul de a privi lumea exterioar` f`r` team`.

– Pe viitor, totul va fi bine, Sam, murmur` tân`ra femeie. Pot s` plec
de aici cu capul sus. }i-ar fi pl`cut Jeremy. Din mai multe puncte de
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vedere, \]i seam`n`. Dar dac` voi observa c` \]i seam`n` \ntru totul, \l voi
p`r`si. Nu mai am nevoie s` fiu ]inut` de mân`.

R`mase un minut nemi[cat`, apoi plec` f`r` s` se \ntoarc`.
Aviva \[i alese cu mare grij` ]inuta. Dar, auzind cheia lui Jeremy

\nvârtindu-se \n broasc`, \[i pierdu cump`tul.
"Ajunge!" \[i ordon`.
– E[ti superb`, draga mea!
Aceste prime cuvinte o f`cur` s` tresar` de bucurie [i alerg` \n bra]ele

lui Jeremy. Acesta o lu` de mân` [i o \ndep`rt` pentru a o privi mai bine.
Rochia  de m`tase de un albastru dulce ca lev`n]ica i se mula pl`cut pe
corp [i pantofii asorta]i, cu tocuri foarte \nalte, \i puneau \n valoare
picioarele cu contur perfect.

– |n seara asta, vor \nnebuni to]i de gelozie.
– Nu `sta este scopul meu, Jeremy. Doresc doar s` petrecem o sear`

foarte pl`cut` [i s` ne \ntoarcem aici la fel de \ndr`gosti]i unul de altul ca
\n aceast` clip`.

– Nu cer mai mult. Acum, s` plec`m.
De[i o cuno[tea pe Diane de mul]i ani, Aviva nu avea nici o idee de

locul \n care locuia. Evident, casa trebuia s`-i semene [i s` fie
spectaculoas`. Astfel, când Jeremy opri ma[ina \n fa]a unui foarte frumos
conac georgian, tân`ra femeie nu putea fi mirat`. Inspir` profund [i
acceptând bra]ul lui Jeremy, ie[i din vehicul cu capul sus.

– Jeremy, dragule!
Diane nu le l`s` nici m`car timp s` treac` pragul casei. Se n`pusti

asupra lor ca un p`ianjen asupra pr`zii.
– Credeam c` nu ve]i mai sosi niciodat`.
– Diane, este de-abia ora [apte [i treizeci [i serata a \nceput probabil la

ora [apte!
Jeremy izbucni \n râs [i o atrase pe Aviva mai aproape de el.
– Ah, v`d c` ai adus-o pe Aviva. |]i place sejurul? o \ntreb` Diane, cu

buzele strânse \ntr-un zâmbet u[or.
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Dar \nainte ca Aviva s` fi putut r`spunde, se sprijini de bra]ul stâng al
lui Jeremy [i \l conduse \n salon, Jeremy tr`gând-o pe Aviva dup` el.

Inima tinerei femei se opri, recunoscând mai mult de jum`tate din
oamenii din \nc`pere: tinere actri]e de cinema, directori comerciali,
publici[ti. Diane \i duse pe amândoi \n mijlocul \nc`perii [i Jeremy salut`
cu c`ldur` cea mai mare parte a persoanelor, \n timp ce Aviva, pu]in
intimidat`, zâmbea slab \mprejur.

Cei mai mul]i o recunoscuser` [i unii \i prezentar` regretele lor pentru
moartea lui Sam. Aviva se \nfurie \n fa]a unei asemenea ipocrizii. "Când a
murit Sam, voia s` strige, oare unde era]i?" Dar \n fa]a privirii pline de
\ncurajare a lui Jeremy, \[i st`pâni sentimentele [i r`spunse cu toat` gra]ia
posibil`.

Prima or` trecu f`r` probleme. Aviva era aproape \ncântat` de serat`.
Mâncarea [i b`utura erau excelente, iar Jeremy un \nger care veghease
asupra sa pân` când se acomodase [i se destinsese pu]in. Dar acum, era
aproape o jum`tate de or` de când se \ndep`rtase [i se afla singur` \ntr-un
col], cu paharul gol \n mân`.

Observa cu aten]ie oamenii care o \nconjurau. Nimic nu se schimbase.
– Aviva!
|l v`zu pe Stan Channing venind \n direc]ia sa. Acest fost "bun prieten"

al lui Sam nu-[i d`duse nici m`car osteneala s`-i trimit` un bilet de
condolean]e la moartea sa.

– Bun` seara, Stan!
– Este o pl`cere s` v`d o fa]` nou` la una din recep]iile Dianei. 

E[ti superb`.
– Nu sunt chiar ce se poate numi o fa]` nou`.
– |ntr-adev`r, dar când erai c`s`torit` cu Sam, am avut rareori ocazia

s` te \ntâlnim.
|i prinse cotul \n mân` [i o atrase pe tân`ra femeie mai aproape de el.
– Sunt foarte, foarte fericit s` te rev`d. Am dorit \ntotdeauna s` te

cunosc mai bine. {tii oare cum obi[nuianm s` te numim?
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Aviva scutur` din cap \n semn de ne[tiin]` [i se \ndep`rt` pu]in.
– Regina ghe]urilor... |mi pare r`u, sper c` ne vei ierta pentru aceast`

porecl`.
Mâna \i alunec` de-a lungul umerilor s`i. Aviva i-o prinse [i i-o

\ndep`rt` brusc.
– Stan, pu]in \mi pas` de tot ce a]i putut vorbi \n spatele meu
– Mereu aceea[i, Aviva. Incapabil` s` aprecieze o glum`. Ar trebui s` iei

exemplul de la noul t`u prieten. Jeremy este \ntotdeauna fermec`tor [i o
companie agreabil`. Ai tot interesul s` faci ni[te eforturi dac` vrei s` r`mâi
cu el.

Cu aceste cuvinte, Stan plec`.
Cu ce drept \i vorbise acest b`rbat astfel? B`nuise mereu c  ̀oamenii o

vorbeau de r`u, dar nu [i-ar fi imaginat niciodat̀  c  ̀unul dintre ei va avea
\ndr`zneala s  ̀fie atât de direct. Oare unde era Jeremy? Trebuia s  ̀plece de aici.

|n sfâr[it, \l g`si. O tân`r` femeie blond` era ag`]at` de bra]ul s`u [i el
]inea \ntr-un echilibru instabil cele dou` cupe de [ampanie \n cealalt`
mân`. |i vorbea tinerei femei [i \i zâmbea cu cel mai fermec`tor aer, dar
Aviva not` c` nu p`rea foarte \n largul s`u.

– Jeremy, te pot ajuta?
– Mul]umesc, iubito. Iat`, pentru tine.
|i \ntinse o cup` [i se \ntoarse spre \nso]itoarea sa.
– Aviva, ]i-o prezint pe Kitty. Kitty, Aviva.
Aviva salut` politicos [i se apropie de Jeremy.
– Jeremy, cred c` este timpul s` plec`m.
– Dar este de-abia ora nou` [i treizeci, draga mea. De-abia am venit!
|i zâmbi cu amabilitate, o s`rut` pe obraz [i \[i relu` conversa]ia cu

tân`ra femeie numit` Kitty.
Aviva r`mase stupefiat`. A[adar, Jeremy nu dorea s` plece. Oare nu-[i

d`duse seama de ce se \ntâmpla \n jurul s`u [i de genul de \ntors`tur` pe
care o lua aceast` serat`? |n mai pu]in de o or`, toate perechile se vor
amesteca, fiecare so]ie fiind \n bra]ele unui alt b`rbat [i fiecare so] [optind
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cuvinte tandre unei alte femei. Simpl` introducere \n materie, \n vederea
unui joc mai serios...

– Jeremy, chiar doresc s` ne \ntoarcem acas`.
Va deschide \n sfâr[it ochii [i o va duce \n afara acestei case?
– Aviva, prefer s` r`mânem.
Din expresia privirii sale, tân`ra femeie \n]elese c` nu va ceda. Jeremy

se scuz` fa]` de interlocutoarea sa [i o conduse pe Aviva \ntr-un col] lini[tit
al \nc`perii.

– Ce s-a \ntâmplat? N-ai fost oare de acord s` faci ni[te eforturi [i s`
petreci o sear` pl`cut`?

Nu era mânios dar, evident, nu-i aprecia prea mult insisten]a.
– Stan Channing tocmai mi-a f`cut avansuri. L-am respins [i a fost

foarte grosolan.
– Stan face mereu pe de[teptul, cu toat` lumea. Trebuie s` \nve]i s` fii

mai pu]in susceptibil`. |ncearc` s` g`se[ti pe cineva cu care s`-]i fac`
pl`cere s` discu]i. Aviva, trebuie s` \ncerci. Gânde[te-te la promisiunea ta.
Vreau s` stau de vorb` cu câteva persoane despre unele planuri comune.
Apoi, vom pleca. De acord?

– De acord, r`spunse Aviva cu un aer posomorât.
– Dac` vrei, vino cu mine.
|i oferi bra]ul, dar tân`ra femeie \l refuz`.
– Iubito, ]in s` te distrezi.
– {tiu, dar nu reu[esc.
– |mi pare r`u, dar trebuie s` insist. Dac` ne vom c`s`tori, va trebui s`

te obi[nuie[ti cu acest gen de serate, sau m`car cu una din când \n când.
Nu vreau s` te for]ez, dar meseria mea necesit` \ntâlnirea cu mult` lume
[i te vreau lâng` mine. Te iubesc, Aviva. S` nu ui]i.

O s`rut` cu tandre]e, o strânse lâng` el [i se \ndep`rt` dup` ce-i arunc`
o ultim` privire de \ncurajare.

Aviva r`mase nemi[cat` câteva minute. N-avea inten]ia s` devin` o
povar` pentru Jeremy, nu dorea deloc s` r`mân` \n umbra sa ca o copil`
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speriat` [i nu voia ca Jeremy s` se simt` obligat s-o apere. La urma urmei,
era suficient de mare pentru a se descurca singur`.

Se \ndrept` spre scar` [i se a[ez` pe o treapt`, bând \ncet din
[ampanie. |l z`ri pe Jeremy, \n picioare lâng` u[a salonului, vorbind cu un
grup de invita]i. |i pl`cea s` tr`iasc` \n societate. Era diferit de celelalte
persoane din \nc`pere. Chipul \i str`lucea de s`n`tate, bea pu]in [i nu
fuma. Era perfect. Singura sa sl`biciune era c` avea nevoie de lumea din
jur. Nu \l putea condamna pentru asta. |l iubea, dar \n acela[i timp [tia 
c`-i va fi imposibil s` tr`iasc` al`turi de el \n asemenea context.

Adev`rata sa cas` era la Carmel. Nu voia ca cinele s`-i mai fie vreodat`
\ntrerupte de Diane Chesterfield, nu va mai accepta s` mearg` la serate
identice cu aceasta, fie [i o dat` pe an, sau mai r`u, s` primeasc` la ea
asemenea persoane. Din clipa \n care ar vinde pensiunea [i ar aduce-o pe
Jenny \n acest ora[, resentimentele fa]` de Jeremy ar cre[te ne\ncetat, la
fiecare \ntâlnire cu ace[ti oameni.

Se ridic` brusc [i se apropie de Jeremy cu pas hot`rât. Asemenea unui
animal \nchis \n cu[c`, speriat s`-[i g`seasc` libertatea, g`si ocazia s` se
aplece la urechea lui Jeremy.

– Jeremy, eu plec acum.
Acesta se \ntoarse brusc, o privi atent, apoi, f`r` s-o salute m`car pe

Diane, o lu` pe Aviva de bra] [i f`r` s` spun` nimic, o conduse pân` la
ma[in`. P`rea mai mult resemnat decât furios.

|ntin[i pe pat, unul lâng` cel`lalt, evitar` s` se ating`. Pentru prima
dat` de când se cuno[teau, nu reu[eau s` comunice. Aviva se \ntreba dac`
Jeremy \i \n]elegea atitudinea din acea sear` [i dac` \i va putea ierta ceea
ce considera probabil o comportare complet copil`reasc`.

Dar de ce n-ar \n]elege? {tia ce se \ntâmplase \ntre Sam [i Diane. 
{tia cât de mult \i detesta Aviva pe acei oameni. Nu putea recunoa[te cel
pu]in c`, mai mult de o or`, se comportase bine? Dar era ca [i când i-ai cere
unui suporter de fotbal s` r`mân` a[ezat cuminte la o oper`.
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Jeremy apreciase acea recep]ie. |i tratase pe Diane [i pe invita]ii s`i cu
foarte mare interes, \n timp ce Aviva \i g`sea pe to]i ne\nsemna]i [i
superficiali. O sf`tuise s`-i accepte a[a cum erau, iar ea credea c` era
consum inutil de energie.

– Aviva?
Jeremy \i atinse bra]ul. Se \nfior` la contactul degetelor pe pielea sa, se

\ncord` [i refuz` s` r`spund`.
}inea ochii a]inti]i \n tavan. Cu ce drept \i cerea s` renun]e la cei pe

care Jeremy \i considera prieteni? |i ceruse acela[i lucru [i lui Sam, [i ce
câ[tigase \n schimb? S` fie [i mai singur`, [i mai trist`. Totu[i, nu va \ncepe
iar s` fac` acelea[i gre[eli cu Jeremy. Singura sa [ans` era s` se \ntoarc`
acas`. Doar dac`... Doar dac`...

– Jeremy? Unde vom tr`i dup` c`s`torie?
R`spunsul lui Jeremy va rezolva oare toate problemele?
– Sincer, nu [tiu. Dup` p`rerea mea, ar trebui s` discut`m serios

aceast` chestiune [i s` \ncerc`m s` g`sim o solu]ie \mpreun`.
Aviva aprob`.
– B`nuiesc la ce te gânde[ti. De fapt, cred c` ai ales deja, ad`ug`

Jeremy.
Tân`ra femeie ar fi trebuit s`-i spun` adev`rul, dar \i lipsea curajul.
– Nu, iubitule. Nu \nc`. |n seara asta, trebuie doar s` m` gândesc.
|n ciuda profundei dorin]e de a se c`s`tori cu Jeremy, fiecare

mângâiere, fiecare s`rut, o \ndep`rta tot mai mult de el. Instinctul de
conservare era foarte puternic. F`cur` dragoste, [i apoi Aviva r`mase ore
lungi cu ochii deschi[i \n \ntuneric: hot`rârea sa era luat`.

Când Jeremy se trezi, a doua zi diminea]̀ , se pref̀ cu c  ̀ doarme. 
Cu pleoapele pe jum t̀ate \nchise, urm`rea fiecare mi[care a sa, fiecare gest,
ca pentru a le imprima definitiv \n memorie. Nu regreta c  ̀ venise la Los
Angeles.

Zilele [i nop]ile petrecute cu Jeremy fuseser` minunate. |nchis` cu el
\n aceast` c`su]`, cunoscuse o fericire inegalabil`, ne\ncercat` niciodat`
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mai \nainte. Dar de la moartea lui Sam, se maturizase. De acum, [tia care
\i era calea. Din nefericire, trebuia s` renun]e la fiin]a care \i era cea mai
drag`, dup` Jenny.

|ndat` ce u[a de la intrare se \nchise dup` Jeremy, se d`du jos din pat,
f`cu un du[ rapid, mângâind obrazul pe care Jeremy tocmai \l s`rutase. 
|n acea clip`, el nu [tia c` era vorba de ultimul s`rut.

Aviva \[i f`cu bagajele, sperând f`r` s` cread` cu adev`rat, c` Jeremy va
suna [i va g`si o solu]ie dilemei sale. Dar telefonul r`mânea \ngrozitor de
t`cut. Cu siguran]`, se hot`râse s-o lase s` se gândeasc` \n lini[te.

Pe la ora unsprezece, Aviva \[i rezerv` un loc la urm`torul zbor \n
direc]ia Monterey. Cum \i r`m`seser` mai multe minute \nainte de a
merge la aeroport, c`ut` o foaie de hârtie \n sertarul biroului lui Jeremy [i
se a[ez` \ntr-un fotoliu \n salon.

|ncepu s` redacteze scrisoarea, explicând cum putea mai bine plecarea
sa. R`ceala cuvintelor scrise interpreta cu greu tumultul sentimentelor. 
Se oprea \n fiecare clip`, respira profund, \ncercând s`-[i st`pâneasc`
tremurul mâinilor. Lacrimi de disperare \i curgeau pe obraji.

Brusc, r`sun` soneria telefonului [i o f`cu s` tresar`. 
Apropie instinctiv mâna de aparat, dar se ab]inu s` r`spund`.

Dac` era Jeremy, doar un cuvânt din partea lui [i n-ar mai fi avut
puterea s`-l p`r`seasc`. {i dac` renun]a la decizia sa, mai devreme sau mai
târziu va regreta. Dac` era Diane, sau vreunul dintre invita]ii s`i din ajun,
atunci nu voia cu nici un pre] s` le aud` vocea.

|[i \ncruci[` cu hot`râre mâinile pe genunchi. Telefonul nu \nceta s`
sune. Subit sigur` c` la cel`lalt cap`t al firului era Jeremy, fu gata s` cedeze.
Chiar \n clipa \n care se ducea s` r`spund`, soneria se opri. Se l`s` pe
sp`tarul fotoliului, prad` unei dureri nem`surate.

Ca \n trans`, se ridic` [i \[i adun` lucrurile. Se duse s` lase scrisoarea
pe noptier`, lâng` pat, [i arunc` o ultim` privire trist` acelei camere plin`
de atâtea amintiri minunate.

Apoi ie[i [i \nchise u[a \n urma ei, \nchizând acolo o parte din via]a sa.
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Capitolul 10

– Mul]umesc, domnule!
Aviva pl`ti cursa [i, \nconjurat` de bagaje, privi nemi[cat` taxiul

\ndep`rtându-se. |ntorcându-se spre pensiune, \[i sim]i inima tres`rind \n
piept. Se \ntorsese \n sfâr[it la ea acas`! Luând valizele, sui cele câteva
trepte ale sc`rii de la intrare [i ezit` \nainte de a deschide u[a.

O \ntâmpin` o lini[te profund`. Nimeni nu se gr`bi s-o \ntâmpine, nici
un client n-o salut` [i nimic nu se schimbase. Ascult` trosnetul bu[tenilor
\n [emineul din salon [i se destinse pu]in.

Hot`r\ s` urce mai \ntâi \n camera sa pentru a-[i re\mprosp`ta fa]a [i 
a-[i reface machiajul \nainte de a le \nfrunta pe Gladys [i pe Jenny. Dar nu
mai avu timp.

– Ia te uit`, ia te uit`, s-ar spune c` un client \ncearc` s` se strecoare
\ntr-una din camere f`r` s`-[i \nscrie numele \n registru...

Recunoscând vocea lui Gladys, Aviva se \ntoarse spre b`trâna doamn`,
cu un zâmbet slab pe buze. |n acea clip`, Jenny i se arunc` \n bra]e.

– Mam`! De ce n-ai telefonat?
Feti]a \[i s`rut` mama cu \nfl`c`rare [i Aviva strânse cu putere trupul

mic la piept.
– Te-ai \ntors mai curând decât era prev`zut, coment` Gladys cu un

aer de repro[.



Aviva nu se l`s` intimidat`.
– Nu este niciodat` prea curând s` te \ntorci acas`. Cred c` dorul de

cas` este cea mai bun` scuz` din lume pentru a le face o surpriz` celor pe
care-i iube[ti, nu-i a[a?

Se aplec` asupra mutri[oarei delicate a lui Jenny
– Ai dreptate, mam`. L-ai adus pe Jeremy cu tine?
Avivei \i era destul de greu s` se gândeasc` la acest b`rbat f`r` ca Jenny

s`-l aminteasc`.
– Nu... N-a putut veni,  avea foarte mult de lucru... Dar am petrecut un

sejur pl`cut \mpreun`.
– Asta este tot? o \ntrerupse Gladys.
– Da, asta este tot. Am petrecut un sejur pl`cut \mpreun` [i sunt

fericit` c` m-am \ntors, repet` t`ios Aviva.
– Ai un mod ciudat de a te exprima, draga mea doamn`...
– Gradys! Ajunge!
– Cum vrei...
Bomb`nind, Gladys se \ndep`rt` spre buc`t`rie, morm`ind c` cina va

fi gata curând.
– }i-am lipsit, scumpete?
– Oh da, mam`! Dar Gladys [i Tim s-au jucat foarte mult cu mine.

Cirea[` te-a c`utat peste tot.
– Adev`rat?
– Vrei s`-l vezi?
– Nu, nu imediat, iubito. Mai \ntâi vreau s`-mi dau cu pu]in` ap` pe

fa]` [i s`-mi despachetez valizele. Apoi, voi merge s`-l v`d pe Cirea[`.
Doar faptul de a vorbi despre câine o ducea cu gândul la Jeremy. 

|[i l`sase urma peste tot \n aceast` cas`.
– Cum dore[ti. Vrei s` te ajut?
– Nu, prefer s-o fac singur`. Te g`sesc \n curând \n sufragerie.
Aviva avu doar timpul de a-[i aranja lucrurile \nainte ca Gladys s`

anun]e c` trebuia s` treac` la mas`.

152 LISA RANDAL



|n timpul mesei, trebui s` r`spund` numeroaselor \ntreb`ri ale
b`trânei doamne [i ale lui Jenny. Era atent` s` vorbeasc` foarte pu]in
despre Jeremy, dar Jenny n-o l`sa \n pace.

– {i Jeremy? Locuie[te \ntr-o cas` la fel de frumoas` ca a noastr`?
– Da, casa sa este foarte frumoas`. Doar c` este mai mic` [i nu la fel de

frumoas` ca aceasta. Dup` p`rerea mea, vei prefera pensiunea.
– Are un câine ca Cirea[`?
|ntreb`rile p`reau s` nu se mai opreasc`, a[a c` Aviva scoase din geant`

cadoul pe care i-l adusese din Los Angeles.
– Nu, nu are câine. Prive[te, ]i-am cump`rat ceva.
|i \ntinse pachetul lui Jenny, care-l lu` cu ner`bdare; feti]a scoase un

strig`t de bucurie descoperind ursule]ul.
– Pot s`-i telefonez lui Jeremy s`-i mul]umesc? \ntreb` imediat.
– Nu. Jeremy va lipsi de acas` un timp. Lucreaz` la un proiect foarte

important. Ne va telefona \ndat` ce va termina.
|n fa]a privirii dezaprobatoare pe care i-o arunc` Gladys, \[i repro[`

acea mic` minciun`.
– Acum, \n pat, Jenny.
– De acord, mam`.
Feti]a f`cu \nconjurul mesei pentru a o \mbr`]i[a pe Gladys [i \[i s`rut`

cu tandre]e mama pe obraji.
– Vin lâng` tine \ntr-un minut.
|i d`du prietene[te o palm` lui Jenny [i, \ndat` dup` plecarea feti]ei, \[i

\ndrept` toat` aten]ia asupra desertului.
– Nu vei suporta s` tr`ie[ti mult timp astfel, Aviva.
– Ce vrei s` spui, Gladys?
– Sper c` te-ai gândit bine \nainte de a te desp`r]i de acest b`rbat pe

care-l iube[ti.
– Nu m-am desp`r]it. Pur [i simplu nu am reu[it s  ̀ne punem de acord

asupra unor probleme, importante pentru mine. |ncepând de acum, propun
s  ̀clas`m definitiv afacerea Jeremy Crowley. M-ai \n]eles bine, Gladys?
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B`trâna doamn` d`du din cap, cu un gest care spunea mult despre
ceea ce gândea. Neputând s`-i mai suporte reflec]iile neiert`toare, Aviva
\mpinse scaunul [i p`r`si \nc`perea.

Faptul c` se \ntorsese  acas`, nu-i adusese alinarea pe care o sperase.
Gladys nu-i u[ura deloc lucrurile.

Zilele urm`toare trecur` \ncet. Aviva porni cu \nver[unare la diverse
treburi de la "Ad`postul balenei", luându-i oricui oportunitatea de a
discuta despre Jeremy, sau despre c`l`toria ei la Los Angeles. Dar, \n ciuda
nenum`ratelor ocupa]ii febrile, \n sinea sa sim]ea un imens gol.

Trecur` patru zile lungi de la \ntoarcerea sa [i Jeremy nu d`duse nici
cel mai mic semn de via]`: nici un telefon, nici o scrisoare.... Aviva nu
prev`zuse aceast` t`cere. Nu s-ar fi putut gândi niciodat` c` va putea
disp`rea astfel, f`r` s` reac]ioneze, f`r` s` fac` cel mai mic efort pentru a o
convinge s`-[i schimbe p`rerea.

Brusc, \n pensiune r`sun  ̀soneria telefonului. Aviva ciuli urechea, \ntr-o
speran]̀  nebuneasc ,̀ [i \n acela[i timp speriat̀  c  ̀ar putea fi vorba de Jeremy.

– Da, avem camere frumoase cu vedere spre mare, r`spundea Sue
unui eventual client. Putem s-o re]inem pentru s`pt`mâna viitoare,
\ncepând de mar]i... Fi]i a[a amabil [i binevoi]i s` ne trimite]i un cec de
garan]ie de cincizeci de dolari, pentru camer`. Pre]urile noastre sunt...

Aviva nu ascult` mai mult. |nc` o dat`, speran]ele sale se sf`râmaser`
\n mii de buc`]i. Urc` \n camer` [i se apropie de fereastr`, contemplând
peisajul exterior. Cea]a era deas` [i acoperea cu mantoul s`u gros [i alb
toat` regiunea. Doar ni[te umbre ciudate se desprindeau pe alocuri.
Sim]ea \n inim` durerea atât de mult timp st`pânit` [i nu avu puterea s`-i
reziste. Zilele minunate petrecute cu Jeremy la Los Angeles revenir` s`-i
fr`mânte memoria [i nu le alung`. Brusc, auzi o b`taie scurt` \n u[`. 
Dac` ar fi putut, n-ar fi r`spuns, dar afacerile [i via]a mergeau \nainte...

– Intr`.
– Aviva...
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Gladys intr` \n \nc`pere [i \nchise cu zgomot u[a dup` ea. Aviva zâmbi,
ca \ntotdeauna, \n fa]a aerelor autoritare [i hot`râte ale b`trânei doamne.

– Nu mai pot tolera asta un minut \n plus!
– Despre ce vorbe[ti, Gladys? }i-a adus cineva vreun prejudiciu?
– |ntr-un sens, da.
– |n acest caz, ia loc [i poveste[te-mi totul.
– Tu e[ti cea care \mi provoac` griji. Consider c` este o adev`rat`

nebunie s` te \nc`p`]ânezi s` p`strezi doar pentru tine ceea ce ai \n minte.
Fie dai peste cap totul \n aceast` cas`, fie r`mâi a[ezat` minute lungi,
singur` \ntr-un col], cu ochii pierdu]i \n gol! Nimeni nu [tie cum s` te
abordeze. Nu ai nici m`car un minut s`-l consacri prietenilor sau feti]ei
tale. |ndr`zne[te s` pretinzi contrariul!

– Nu, nu voi \ndr`zni, totu[i...
– Nu \ncerca s` faci pe \nc`p`]ânata cu mine. E[ti obsedat` zi [i noapte

de amintirea lui Jeremy. Te-am l`sat lini[tit` pân` \n aceast` zi, dar acum,
cred c` este timpul s` ac]ionezi: sau \ncetezi s` te gânde[ti la acest b`rbat,
sau \ncerci s` aranjezi situa]ia.

– De acord. Recunosc c` n-am fost \ntru totul eu \ns`mi \n aceste
ultime zile, dar de aici pân` la a spune c` am un comportament nes`buit
[i c`-mi neglijez fiica... Gladys, a[ vrea s` \n]elegi c` unele persoane au
nevoie s` fie l`sate \n pace când sufer`. La urma urmei, este ceea ce
dumneata ai f`cut ani \ntregi [i m-ar mira ca cineva s` fi \ncercat s` te
dojeneasc` aspru.

Un zâmbet u[or trist atenu` duritatea cuvintelor.
– Ascult`, Gladys, \]i apreciez bunele inten]ii. Serios. Dar mai las`-mi

pu]in timp. |]i promit c`, \n câteva zile, lucrurile vor merge mai bine aici.
|]i promit de asemenea c` m` voi ocupa mai mult de Jenny. Dar nu \ncerca
s` m` gr`be[ti, n-ar folosi la nimic...

– Aviva, poate ai l`sat s` treac` ultima ta [ans`.
– O [tiu...
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– |n acest caz, e[ti sigur` c` ai avut dreptate? N-ai putea g`si un
compromis posibil pentru amândoi?

Aviva nu se mai sup`r` de insisten]ele lui Gladys. |n]elegea c` b`trâna
doamn` voia s-o \mpiedice s` comit` acelea[i gre[eli pe care le comisese
ea \ns`[i.

– Nu, pentru mine singura solu]ie era s` m` \ntorc aici. |nsu[i Jeremy
\mi d` dreptate, pentru c` de la \ntoarcerea mea n-am primit nici o veste
din partea sa. Suntem doi adul]i [i am \n]eles amândoi c` este de preferat
s` renun]`m.

– |n acest caz, amândoi sunte]i ni[te pro[ti!
– Gladys, sunt prea obosit` pentru a discuta.
– De acord, de acord, dar s` nu ui]i c` b`rba]i ca el nu se \ntâlnesc \n

fiecare zi. {i gânde[te-te la via]a care te a[teapt` când vei avea vârsta mea...
– Astea sunt doar vorbe, o \ntrerupse Aviva.
B`trâna doamn` sim]i c` era mai bine s` nu mai adauge nimic [i,

sco]ând un lung suspin de resemnare, cu spatele \ncovoiat, plec`.
Aviva nu \ntârzie \n camer`. Ie[i pu]in dup` Gladys [i r`mase o clip` \n

capul sc`rii, privind \n jurul s`u.
Un val de mândrie o cuprinse \n fa]a rezultatului splendid al lungilor

luni de munc`. {i, \n ciuda intensit`]ii aduse de Jeremy \n via]a sa, va reu[i,
treptat s`-[i dep`[easc` triste]ea. Singurele lucruri care contau erau fiica sa
[i pensiunea.

Seara trecu \n mod pl`cut. |n timpul cinei, Aviva se amestec` \n
conversa]ii [i aprecie c` nimeni nu \ntârzie dup` mas`. Jenny era \n pat [i
avea toat` casa la dispozi]ie. Numai familia Anderson ie[ise s` cineze \n
afar` [i probabil nu va \ntârzia s` se \ntoarc`.

Aviva se gândi la mândria sim]it` mai \nainte. Oare care \i era pre]ul?
Singur`tatea... Se instal` \n cele din urm` \n salon, lu` o carte care z`cea
pe masa mic` [i o deschise.

Era o carte care apar]inea lui Jeremy, un volum sub]ire de poezie. 
Câte amintiri ascundea aceast` carte mic`!
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Scrâ[netul pneurilor pe pietri[ aproape \i sc`p  ̀ aten]iei, atât era de
pierdut̀  \n visare. Se \ndrept̀  \n mod reflex [i \ndep`rt̀  perdeaua de la
fereastr .̀ |ntunericul o \mpiedic  ̀s  ̀disting  ̀ma[ina care tocmai parcase. Cu
siguran]̀ , era vorba de familia Anderson. M`car de s-ar duce direct \n camera
lor! |n seara aceasta, nu avea nici o dorin]̀  s  ̀discute cu cineva. |n acea clip`
\n care era pe cale s  ̀fac  ̀pace cu ea \ns`[i [i cu amintirea lui Jeremy...

Se ghemui \n fotoliu [i a[tept` s` se deschid` u[a. |n acea clip` r`sun`
soneria  de la intrare. Ei dr`cie, f`r` s`-[i dea seama, \nchisese probabil u[a.

Dându-[i spre spate p`rul lung, se \ndrept` spre u[` [i vru s` descuie
z`vorul. O clip`, inima i se opri \n loc: z`vorul nu era pus. |ntredeschise
cu ezitare. Imediat, clipi din ochi. Cea]a era pe cale s`-i joace o fars`. 
Se d`du \ncet \napoi [i deschise larg.

– V-a r`mas o camer` liber`, doamn`? Tocmai am f`cut o c`l`torie
foarte lung`...

Incapabil` de cea mai mic` mi[care, Aviva \l privea pe b`rbatul aflat \n
picioare \n cadrul u[ii, ca [i când era vorba despre o fantom`. Respira]ia i
se oprise. Brusc, tot trupul \i disp`ru \n bra]ele puternice ale lui Jeremy
Crowley. Nici o fantom` n-ar fi putut-o strânge cu atâta pasiune, [i \nchise
ochii de fericire.

– Cum... Cum...
|nc` sub [oc, nu reu[ea s` vorbeasc`. Oare prin ce miracol se afla

Jeremy aici?
– Datorit` ma[inii mele, desigur...
Cum mai putea s` glumeasc` \ntr-o asemenea clip`? Se cuib`ri la

pieptul lui, cu lacrimi de fericire \n ochi.
– Credeai \ntr-adev`r c` te voi l`sa s` pleci atât de u[or? Cum ai putut

s`-mi faci a[a ceva? S` fugi f`r` m`car s`-mi acorzi suficient` \ncredere
pentru a g`si o solu]ie \mpreun`! Ar trebui s`-]i sucesc adorabilul t`u gât.

– Oh, Jeremy, nu vedeam nici o ie[ire. Pierdusem orice speran]`!
Vedeam bine c` nu puteai s` tr`ie[ti f`r` anumite lucruri din jurul t`u

[i nu puteam suporta acele lucruri.
Revenit` brusc la realitate,  se \ntreb` dac` Jeremy venise s-o ia [i s-o

duc` la Los Angeles cu el.
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– Asta am \n]eles [i eu.
Chipul lui Jeremy radia.
– Aten]ie, nu m` aflu aici pentru a accepta s` m` iau dup` capriciile tale,

de[i  b`nuiesc c` e[ti destul de viclean` pentru a ajunge mereu la ]int`.
– |n acest caz, de ce e[ti aici? N-am s` plec cu tine... Nu, dar sunt atât

de fericit` s` te rev`d!
– Iat` ce voiam s` aud. Am venit pentru c` am s`-]i fac o propunere

privind vie]ile amândurora. Vino, urmeaz`-m`.
|i prinse mâinile \n ale sale [i, f`r` voin]`, Aviva \l l`s` s-o duc` la baza

sc`rii. Se a[ezar` pe primele trepte [i Jeremy \[i apropie fa]a de a sa.
– Aviva, s` [tii bine c` nu voi deveni sclavul t`u. Am [i eu mândria mea.

Totu[i, sunt [i un b`rbat practic. |mi este mai u[or s`-mi continuu munca
plecând de aici, decât s`-]i transport pensiunea la Los Angeles.

– Sunt de acord cu tine, aprob` Aviva, \n timp ce se \ntreba unde voia
s` ajung`.

– A[a c`, \]i propun s` ne c`s`torim [i s` locuiesc aici, la Carmel, cu
Gladys, cu Jenny [i cu toate celelalte persoane pe care vei dori s` le ai \n
jurul t`u.

Inima Avivei tres`ri \n piept.
– Dar nu vreau o femeie care s` se eschiveze de la datoriile de so]ie.
– Jeremy, [tii bine c` n-am avut niciodat` aceast` inten]ie.
– {tiu, iubito, glumesc. Dar acolo unde sunt serios, este când \]i spun

c` trebuie s` accep]i acea parte din via]a mea pe care o dete[ti.
Aviva se \ncrunt`; [tia dinainte ce va urma: va insista s`-[i petreac` o

parte din via]` la Los Angeles, cu to]i acei oameni pe care \i detesta. {i dac`
asta era situa]ia, oare nu putea consim]i la un mic sacrificiu? Jeremy f`cuse
atâtea eforturi...

– Va trebui s` continu`m s`-i frecvent`m pe acei oameni pe care i-ai
v`zut \n acea sear`. |]i cer \nc` o dat` s`-i accep]i a[a cum sunt. 
Dac` promit s` te duc la Los Angeles doar când va fi absolut necesar, dac`
promit s` te aduc de fiecare dat` \napoi aici, bine s`n`toas`, s` te protejez
\ntotdeauna [i s` te iubesc mereu, vei accepta s` devii so]ia mea la Los
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Angeles din când \n când? Aviva, accep]i s` te c`s`tore[ti cu mine [i accep]i
condi]iile mele?

– Oh, Jeremy, Da, da, da...
Dintr-o s`ritur`, i se arunc` \n bra]e [i-[i ap`s` cu putere buzele pe ale

sale. Mul]umea cerului pentru c`-i acorda atâta fericire, atâta bucurie...
Brusc, \ncepu s` tremure...

– |mi place s` constat c` am un asemenea efect asupra ta. 
Dar, dragostea mea, cred c` cea]a [i umezeala sunt responsabile de
tremurul t`u.

– Te \n[eli. Dar totu[i este mai bine s` m` duc s` \nchid u[a. Nu te
mi[ca, m` \ntorc imediat.

Aviva alerg  ̀ pân  ̀ la intrare. |ntorcându-se, se opri s -̀l priveasc  ̀ pe
Jeremy. Cât de frumos era [i  va fi [i mai frumos când p`rul \i va albi peste ani!

– La ce te gânde[ti, Aviva?
– La via]a minunat` pe care o vom duce amândoi, tu [i cu mine...
– {i Jenny...
– {i Jenny.
– Oh, am uitat s`-]i spun c` mai vreau \nc` o feti]`. Propun s` urc`m \n

camera ta, acum a noastr`, ca s` m` pot antrena, \i [opti Jeremy la ureche.
– V`d c` te-ai gândit la toate.
– |ntr-adev`r, Aviva. Po]i s` m` crezi.
|i ]inu fa]a \n mâini [i o oblig` s`-[i adânceasc` privirea \n a sa. |n ochii

de culoare \nchis`, Aviva putu citi profunzimea iubirii sale, for]a
angajamentului [i cât de sincer era.

– Te cred, Jeremy...
– |n acest caz, repede, s̀  mergem s̀  ne consacr̀ m micu]ei surori a lui Jenny.
O lu` \ncet de mân` [i urcar` amândoi scara. Fiecare treapt` o

\ndep`rta de trecut [i o conducea spre un viitor str`lucitor.

Sfâr[it
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