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Capitolul 1

– Libby, ce fericit` sunt s` te rev`d!
– {i eu la fel!
Libby o \mbr`]i[` cu afec]iune pe b`trâna Maddy venit` s-o

a[tepte la debarcaderul din Dunmore Town. Ce emo]ie s`
calce din nou pe p`mântul Insulei Harbour. Trecuser` opt ani
de când p`r`sise aceast` insul` din Arhipelagul Bahamas.

Era prea mult. Mult prea mult.
Libby deveni con[tient` de asta când vasul acosta \n port,

\n fa]a cl`dirii v`mii. O p`r`sir` toate \ndoielile [i temerile din
ultimele s`pt`mâni; era mul]umit` s` reg`seasc` Insula
Harbour, mul]umit` [i complet lini[tit`. De fapt, singurul ei
regret era c` nu se \ntorsese mai curând, pentru a \ndr`zni s`
\nfrunte trecutul, s` se elibereze de el [i s` ia via]a de la cap`t
cu un nou avânt. |n fine, mai bine mai târziu decât niciodat`...

Libby o s`rut` pe Maddy pe obraz. Apoi \i ar`t` un b`ie]el
brunet aflat la câ]iva metri distan]`.

– Vreau s`-]i prezint pe cineva, Maddy. Sam, apropie-te, te rog.
Copilul veni lâng` ele.
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– Iat̀ -l pe fiul meu, anun]̀  Libby, cu o mân  ̀pe um`rul b ìatului.
Nu exist` nici o \ndoial` c` dac` Maddy ar fi fost alb` [i nu

neagr`, Libby ar fi v`zut-o p`lind. Ochii [i gura i se rotunjiser`
\ntr-o expresie de stupoare. |l cercet` \ndelung pe b`ie]elul cu
silueta firav`, apoi ochii ei se \ntoarser` spre Libby care schi]`
un zâmbet slab.

– |mi pare r`u, Maddy, ar fi trebuit s` te anun]. Când
]i-am spus c` aveam nevoie de o locuin]` pentru dou` per-
soane, ]i-ai \nchipuit f`r` \ndoial` c` voi fi \nso]it` de o alt`
student`.

– Nu [tiu ce mi-am \nchipuit... dar nu asta. Ce faci, b`iete?
\ntreb` ea strângând mâna lui Sam.

El \i zâmbi larg cu o gur` [tirb`.
– Bine! Am v`zut acolo un crab. Enorm!
|i ar`t` cu degetul apa limpede din apropierea debar-

caderului.
– O s` vezi mul]i pe aici, \i spuse Maddy.
Ea \i cercet` din nou fa]a apoi, cl`tinând din cap, murmur`

cu voce sc`zut`:
– Dumnezeule...
|n privirea lui Maddy, Libby descifr` o lic`rire de compasi-

une care o irit` pu]in.
B`trâna ei prieten` ghicise imediat cine era tat`l lui Sam. {i

pe bun` dreptate... sem`na atât de mult cu Alec. Acela[i p`r
negru, acelea[i tr`s`turi viguroase, aceea[i vitalitate. B`iatul
reamintea de b`rbatul vijelios, energia \n stare pur`.

Trecuse mult timp de când Libby acceptase aceast`
asem`nare. |n ochii ei, Sam era o persoan` cu totul aparte, [i
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nu fiul lui Alec. Dar ea [tia ce sim]ea Maddy \n fa]a copilului,
[i asta o enerva. Libby n-avea ce face cu mila altuia, ea ducea
cu Sam o via]` fericit` [i echilibrat`.

Lucrurile nu st`tuser` \ntotdeauna a[a, departe de asta. Cu
opt ani \n urm`, Libby trecuse printr-o \ncercare cumplit`:
Alec, b`rbatul pe care-l iubea [i c`ruia i se d`ruise, o p`r`sise
pentru Margo Hesse. Din clipa când frumoasa Margo
reap`ruse \n via]a lui Alec, Libby \ncetase s` mai existe pentru
el; nu mult dup` aceea, el se c`s`torise cu Margo.

Doborât` de durere, Libby nu \n]elesese cum putea un
b`rbat s` ia totul unei femei pentru ca s` se c`s`toreasc` dup`
aceea cu alta.

De atunci, cu ajutorul timpului, se vindecase de durerea,
ca [i de iluziile ei. La dou`zeci [i [ase de ani, Libby se sim]ea
ast`zi o femeie matur`.

De altfel, urma [i ea s` se c`s`toreasc`. De peste un an de
zile, Michael insista s-o ia \n c`s`torie. Pân` luna trecut`, ea
refuzase, pretextând c` nu era preg`tit` pentru un asemenea
angajament, c` studiile o acaparau prea mult, dar Michael se
\nc`p`]ânase.

– Te iubesc, Libby. Restul nu are nici o importan]`. S` ne
c`s`torim imediat.

– {tii foarte bine c` este imposibil, vara asta trebuie s` m`
duc pe Insula Harbour. Profesorul Dietrich ]ine foarte mult la
asta.

– Atunci s` ne c`s`torim la \ntoarcerea ta.
Libby reflectase mult. De ce nu? Nu era drept s` pre-

lungeasc` la nesfâr[it a[teptarea lui Michael, trebuia s` ia o
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hot`râre. Or, nu exista o hot`râre mai bun` decât aceea de a
se c`s`tori cu el. Michael era un b`rbat serios, un om sigur pe
care se putea bizui, avea toate calit`]ile care \i lipseau lui Alec.
|n plus, \l adora pe Sam, [i copilul \i r`spundea la fel. De ce s`
mai ezite? Libby sfâr[ise prin a spune da.

Ast`zi, mai mult ca oricând, se felicita pentru aceast`
alegere. Dunmore Town se oferea privirilor ei la fel cum \i
ap`ruse odinioar`. Mereu la fel de colorat, la fel de \ncânt`tor.
Nu era deloc uimitor c` se \ndr`gostise de farmecul lui.

Pe vremea aceea, Libby nu p`r`sise practic niciodat` Iowa,
din inima Statelor Unite. Totul era nou pentru ea \n Bahamas,
palmierii, albastrul nesfâr[it al oceanului [i vuietul acestuia,
aroma dulce de ananas. |ntr-un univers atât de fermec`tor, era
firesc s` cad` prad` farmecului lui Alec.

Actor [i regizor celebru, tocmai trecuse printr-o \ncercare
dureroas`. {i ea, Libby, se g`sise \n calea lui, gata s`-i panseze
r`nile. Cu naivitatea celor optsprezece ani ai ei, nu-i trecuse
nici o clip` prin minte ideea c` idila lor putea fi f`r` viitor.

Dar anii trecuser`, timpul \[i implinise opera, [i ast`zi,
Libby se \ntorcea hot`rât` spre viitor. Peste câteva s`pt`mâni,
ea [i cu Michael vor \ntemeia o nou` familie.

– Ce mul]umit` sunt c` m-am \ntors, \i spuse ea zâmbind
lui Maddy. Sunt ner`bd`toare s` rev`d pe toat` lumea. Ce face
Lyman? Tot pescar? {i Andrew, \[i continu` studiile la Nassau?

Ajutând-o s` \ncarce bagajele \n portbagajul Mitsubishi-ului,
Maddy r`spunse \ntreb`rilor lui Libby.

– Lyman iese \n larg aproape \n fiecare zi; plimb` turi[tii [i
pescuie[te când are ocazia, pentru restaurante. Cât despre
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Andrew, da, este la Nassau. Nu peste mult timp \[i va lua
diploma de profesor, declar` Maddy, foarte mândr` de reu[ita
fiului ei mai mare.

Libby zâmbi. P`strase o frumoas` amintire despre tân`rul
adolescent ambi]ios care era Andrew \n timpul primei ei
[ederi pe insul`.

– Este bine s` ai un scop \n via]`, zise ea.
Libby [tia ce spune. F`r` un ]el, n-ar fi putut rezista \n

ace[ti ultimi opt ani. {i apoi, \l avea pe Sam...
Arunc` o privire fiului ei care urca pe bancheta din spate a

ma[inii. Cu ochii mari de uimire, privea peste tot \n acela[i
timp, dornic s` nu piard` nimic din ceea ce-l \nconjura.

De când se urcaser` \n avion, \n ajun, Sam nu-[i mai g`sise
locul. Ce eveniment fusese pentru el botezul aerului! Pân` la
aterizarea lor la Nassau, ieri sear`, \[i h`r]uise f`r` \ncetare
mama cu \ntreb`ri. {i azi-diminea]`, \nainte de a se \mbarca
pentru Insula Harbour, Sam ]inuse cu tot dinadinsul s` se
scalde \n oceanul pe care-l vedea pentru prima dat` \n via]`.

Sam voia s` [tie totul, s` fac` totul, s` \n]eleag` totul. Prin
asta, era pe de-a-ntregul fiul lui Alec...

Libby se instal` \n fa]`, lâng` Maddy.
– Ce locuin]` ne-ai g`sit?
– O cas` mic`, \n ora[. S` [tii c` nu va fi la fel de luxos ca

la familia Braden, ad`ug` Maddy zâmbind.
– Oh, nici n-am cerut atât de mult.
Braden era familia care o angajase ca baby-sitter, cu opt ani

\n urm`. Vila lor, construit` pe ]`rmul oceanului, se num`ra
printre cele mai splendide de pe insul`. Mul]i americani [i
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europeni boga]i aveau aici case de vacan]`, ridicate de-a lun-
gul plajelor cu nisip alb. P`rin]ii lui Alec f`ceau parte dintre
ace[tia.

– Este \ntr-adev`r mic`, n-are decât dou` camere.
– Ne vor ajunge cu prisosin]`. Sam \[i va petrece

majoritatea timpului afar`. Cât despre mine, ca s` lucrez,
n-am nevoie de un palat. Apropo, m` bizui pe tine, Maddy,
ca s`-mi indici oamenii cei mai interesan]i pentru intervi-
urile mele.

– Prin urmare, pentru asta ai venit aici, ca s` chestionezi
oamenii? \ntreb` Maddy, uimit`.

Libby confirm` cu un semn din cap. Misiunea ei consta \n
a strânge cât mai multe m`rturii posibil despre istoria insulei.
Cel pu]in acesta era motivul oficial.

|n timp ce ma[ina urca pe colina care domina portul, Libby
redescoperea de-a lungul virajelor, emo]iile trecutului. Casele
zugr`vite \n culori pastel [i \nconjurate de gr`dini erau fru-
moase [i pitore[ti, desigur, dar Libby observa ast`zi [i
zugr`veala scorojit` a fa]adelor [i starea proast` a str`zilor pe
care câinii [i g`inile hoin`reau \n toat` libertatea.

Libby cea de odinioar`, abia ie[it` din adolescen]`, l`sase
locul unei femei mature, lucide. De aceea, de data aceasta
nu mai exista nici un risc s`-[i piard` capul din cauza unor
ochi foco[i sau declara]iilor pasionate ale unui b`rbat fru-
mos!

– Am ceva s`-]i spun, declar` Maddy \nainte de a opri
ma[ina \n fa]a unei case de lemn pe jum`tate ascuns` de un
gard \nalt.
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– Am ajuns? \ntreb` Sam, trop`ind de ner`bdare.
Maddy confirm` cu un semn din cap [i el ie[i imediat din

ma[in`, ca o s`geat`, ca s` cerceteze mai de aproape noua lui
locuin]`.

Maddy avea un aer ciudat.
– Libby... trebuie s` [tii.
– Te ascult, r`spunse ea, intrigat`.
– Iat`... Domnul Alec este aici.
Libby r`mase cu gura c`scat` de uimire. Descoperirea fap-

tului c` era \ns`rcinat` nu-i provocase un [oc mai violent.
– Alec? ...Este aici?
– Da. M` hot`râsem s`-]i spun. |mi amintesc ce a fost \ntre

voi ultima dat`, dar nu [tiam c`... nu [tiam c` ai avut acest
copil.

{i pentru un motiv serios Libby p`r`sise insula \nainte de a
afla ea \ns`[i c` era \ns`rcinat`. |n fiecare an, de Cr`ciun, \i
trimisese o felicitare lui Maddy, dar f`r` s`-i dezv`luie vreo-
dat` existen]a lui Sam. La ce bun?

Libby \i scrisese prin urmare lui Alec \ndat` ce aflase de
sarcina ei. Nu f`r` s` ezite, deoarece el era deja c`s`torit. Dar,
la urma urmei, avea dreptul s` afle.

Numai c` Alec nu vrusese s` [tie.
Telefoanele lui Libby se loviser` de un zid de indiferen]`,

iar scrisoarea i se returnase, nedesf`cut`, pus` \ntr-un plic mai
mare [i \nso]it` de un bilet laconic: „Sunt c`s`torit. Uit`-m`,
Libby. Fii sigur` c`, dinspre partea mea, eu te voi uita.“

Nu se putea imagina un r`spuns mai pu]in echivoc.
Distrus` de am`r`ciune, Libby trebuise s` \nfrunte cumplita
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realitate: pentru Alec nu fusese decât o iubire trec`toare, o
aventur` de var`. Femeia vie]ii lui, aceea pe care o iubea, era
Margo.

Câteva luni mai târziu, r`sfoind o revist` \n sala de
a[teptare a unui doctor, Libby afl` c` actri]a Margo Hesse,
c`s`torit` cu celebrul regizor Alec Blanchard, adusese pe lume
o feti]`.

La câteva s`pt`mâni dup` na[terea propriului ei fiu, Libby
avea la citirea acestor rânduri un adânc sentiment de triste]e.
|i trecu prin minte ideea c` Alec se c`s`torise poate cu Margo
pentru c` [tia c` ea era \ns`rcinat`. Cine [tie? Dar, la urma
urmei, ce importan]` avea? Chiar dac` ar fi aflat c` Libby
a[tepta un copil de la el, Alec nu s-ar fi putut c`s`tori cu dou`
femei!

De altfel, leg`tura lui cu Margo data cu mult \nainte ca
Libby s`-l cunoasc`.  Le v`zuse de nenum`rate ori numele aso-
ciate. Pe de alt` parte, Margo fusese partenera lui Alec \n fil-
mul pe care-l realizase exact \nainte de \ntâlnirea lui cu Libby.
Nu era nici o \ndoial` c` Alec nu [i-ar fi c`utat consolarea pe
lâng` Libby dup` decesul lui Clive Gilbert, dublura lui, dac`
Margo ar fi fost acolo.

Numai c` Margo era \n alt` parte. Ea nu ap`ruse decât mai
târziu. Imediat dup` ce revenise, \[i reluase locul \n inima lui
Alec, frângând-o \n felul acesta pe cea a lui Libby.

„{i eu te voi uita, po]i fi sigur de asta“, se gândise Libby
\nchizând revista cu un gest furios.

Din p`cate, nu fusese decât o promisiune zadarnic`. De
fiecare dat` când \ntâlnea un b`rbat, Libby nu se putea
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\mpiedica s`-l compare cu Alec, s` se gândeasc` la fericirea
efemer`, dar atât de intens` pe care o \mp`rt`[iser` \n vara
aceea.

Lui Michael \i trebuiser` luni \ntregi de perseveren]` ca s-o
fac` pe Libby s`-[i uite amintirile triste [i s` ia \ncetul cu \nce-
tul locul lui Alec \n inima ei.

Din fericire, \l avea pe Michael...
– Ce ai de gând s` faci? o \ntreb` Maddy.
B`trâna femeie pornise spre intrarea casei, \nc`rcat` cu

una din valize. Libby se gândi. Ce s` fac`? Nimic, \n afar` de a
veghea ca drumul ei s` nu se \ncruci[eze cu cel al lui Alec.

– Nu-mi schimb planurile, Maddy. Alec nu mai \nseamn`
nimic pentru mine.

Maddy descuie u[a, apoi i-l ar`t` cu b`rbia pe Sam, ocupat
cu cercetarea gr`dinii.

– Domnul Alec este la curent cu...
– Nu.
– Ar putea s` afle.
– Asta-i problema lui. La urma urmei, este c`s`torit, are [i

el un copil, poate mai mul]i, nu [tiu...
– Nu, n-are decât unul, r`spunse Maddy. O feti]`, [i este

aici, cu tat`l ei.
– Margo nu este cu ei?
Maddy o privi fix pe Libby, timp de câteva secunde.
– Margo a murit.
– Cum?
– Un accident de ma[in` \n California. Era cu un prieten

ziarist, se duceau s`-l \ntâmpine pe domnul Alec la aero-
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port. Au ratat un viraj... O poveste trist`. Domnul Alec a
fost foarte afectat. N-ai auzit vorbindu-se despre acest acci-
dent?

Libby scutur` din cap. Nu, nu [tia. Este adev`rat c`, timp
de opt ani, evitase inten]ionat tot ce avea vreo leg`tur` cu
Alex. A[adar, frumoasa, impetuoasa Margo nu mai era pe
lumea asta.

Tot vorbind, cele dou` femei urcaser` bagajele la etaj, \n
camera cea mai mare. Libby se a[ez` pe marginea patului,
cuprins` de o stranie nervozitate.

– |n fond, nu sunt surprins` c` nu e[ti la curent, relu`
Maddy. Domnului Alec nu-i place ca ziari[tii s` se amestece \n
via]a lui privat`.

Iat` de ce Libby reu[ise atât de bine s` nu afle aproape
nimic depre el. Desigur, filmele lui cuno[teau un mare succes,
dar via]a lui privat` nu era un subiect pentru ziare. 

Margo Hesse... Libby o rev`zu \n gând pe aceast` blond`
bine f`cut`, cu farmecul devastator al unei Marilyn Monroe. O
actri]` c`reia i se prevedea un viitor str`lucit pe vremea când
Alec se c`s`torise cu ea. Cu toate acestea, Libby nu \[i putu
aminti s` mai fi jucat \n vreun film dup` ce se c`s`torise. Poate
c` inten]ionase s`-[i dezvolte calit`]ile \n rolul de so]ie [i de
mam`.

– Biata Margo, murmur` Libby.
Apoi, amintindu-[i de Sam [i de leg`tura foarte puternic`

ce o unea cu fiul ei, ad`ug`:
– Biata feti]`, deja orfan`...
Maddy cl`tin` din cap, t`cut`.
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„Bietul Alec“, ar fi putut spune Libby. Dar ea nici m`car nu
se gândise la a[a ceva. Ast`zi, el nu-i mai inspira nici un senti-
ment.

* * *

Trecuser` trei zile de când se g`sea pe Insula Harbour. Trei
zile \n timpul c`rora Libby stabilise contacte, f`cuse vizite
unor vechi cuno[tin]e, sau pur [i simplu hoin`rise prin ora[.
Cu toate c` ]inuse secrete idila ei cu Alec [i na[terea lui Sam,
putea s` parieze c` mai multe persoane de pe insul`
cuno[teau am`nuntele. 

La trecerea ei, Libby auzea frânturi de comentarii dintre
cele mai pu]in discrete:

„O aventur` cu domnul Alec acum câ]iva ani...“
{i, de asemenea:
„Este de-ajuns s` te ui]i la b`iat...“
Cu toate acestea, nimeni nu era lipsit de polite]e.

Dimpotriv`. Oamenii le zâmbeau, ei [i lui Sam, iar cei care \[i
aminteau de ea o salutau cu c`ldur` [i se ar`tau plini de
aten]ie fa]` de fiul ei. Copii ca Sam, n`scu]i \n afara familiei,
mai existau pe insul`. Nu doar un b`rbat venise aici [i la ple-
care l`sase \n urma lui o amintire vie a [ederii aici.

Dar, cei mai mul]i dintre ace[ti b`rba]i nu-[i mai f`cuser  ̀apari]ia.
|n ceea ce-l privea pe Alec, el revenise. Trebuia oare s` se

mire? Familia lui avea aici o cas`. Dac` cineva trebuia s` se
simt` str`in pe Insula Harbour, aceasta era ea, Libby, [i nu el;
tân`ra femeie era con[tient` de asta.
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De altfel, \n]elepciunea \i spunea s` plece. La urma urmei,
misiunea ei era \ndeplinit`... cel pu]in aceea pe care [i-o fixase
\n secret. Nu-i trebuise mult timp ca s`-[i dea seama c` nu mai
era tân`ra naiv` din urm` cu opt ani, iar Alec Blanchard
apar]inea trecutului, un trecut definitiv \ncheiat.

Pe de alt` parte, \ns`, cum s` se \ntoarc` \n Iowa f`r` s`-[i
fi terminat treaba? Profesorul Dietrich nu va putea \n]elege
cum s-a \ntors f`r` cel mai mic interviu. El o \ncurajase atât de
mult, o sus]inuse atât de mult ani de zile... Imposibil s`-l
decep]ioneze.

|n plus, cum va reac]iona Sam anun]ându-i o \ntoarcere
\nainte de vreme? Pentru el, aceste dou` luni pe Insula
Harbour erau o vacan]`, prima lui vacan]` adev`rat` departe
de cas`.

Sam... Tocmai atunci Libby \l auzea jucându-se pe strad` cu
al]i copii din cartier. Râdea, [i ecoul râsului s`u vesel \i
\nc`lzea inima. Da, pentru pl`cerea lui Sam, din respect pen-
tru profesorul Dietrich, era capabil` s` r`mân` aici chiar [tiin-
du-l pe Alec aproape.

Nu avea decât s` conteze pe noroc pentru ca drumurile lor
s` nu se \ncruci[eze.

|n clipa aceea, se auzi o b`taie u[oar` \n u[`.
Trebuia s` fie Maddy, care aducea pe[tele proasp`t

comandat de Libby.
– Intr`, Maddy!
Dup` ce \[i strânse \nsemn`rile pe un col] al biroului, se

ridic` \n picioare, cu zâmbetul pe buze.
– Bun` ziua, Libby.
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Stupoare... era Alec! Nu se schimbase, nu c`p`tase nici un
rid. Din \nf`]i[area lui emana aceea[i impresie de for]` [i de
putere ca \n trecut. Lat \n spate, figur` col]uroas` [i energic`.
Numai p`rul lui negru, ciufulit de vântul din larg, era pu]in
mai lung ca \nainte. Nu, nu pierduse nimic din farmecul lui!

Sim]ind c` se clatin`, Libby se sprijini de sp`tarul
scaunului. |[i rec`p`t` sângele rece numai cu pre]ul unei
intense lupte interioare.

– Alec... ce dore[ti de la mine?
El \i r`spunse, cu acea voce care odinioar` avea darul s`-i

dea fiori:
– Am aflat c` e[ti aici, Libby, [i voiam s` te v`d.
– Pentru ce motiv?
– |n amintirea prieteniei noastre.
– Prietenia noastr`? repet` ea pe un ton plin de

am`r`ciune.
El schi]` un zâmbet melancolic.
– Vizita mea nu pare s` te bucure.
– Ar trebui?
– Nu, murmur` el dup` o pauz` gânditoare. F`r`

\ndoial`... M-am gândit c`, mai devreme sau mai târziu vom
sfâr[i prin a ne \ntâlni, astfel c` m-am hot`rât s-o iau \nainte.

– Dac` n-ai fi venit aici, am fi putut foarte bine s` nu ne
revedem niciodat`.

Vorbise cu o vehemen]` care pe el \l surprinse.
– Eu doream s` te v`d.
– Ei bine, acum c` m-ai v`zut, \ntoarce-te la tine acas`.
El cl`tin` \ncet din cap.
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– Nu, avem multe lucruri s` ne spunem.
Libby trebui s`-[i adune toat` voin]a ca s`-i ]in` piept. Se

sim]ea deosebit de vulnerabil` \n fa]a lui, \n aceast` \nc`pere
mic` pe care el p`rea s-o umple cu prezen]a lui.

– Eu nu, replic` ea pe un ton categoric.
Alec nu se mi[c`. Cu siguran]`, era nevoie de mai mult ca

s`-i clatine hot`rârea.
– Bine, pentru c` n-am de ales, te ascult, zise ea cu r`ceal`.
Apoi ad`ug`, \n sil`:
– N-ai decât s` iei loc, dac` este necesar.
– Te-am cunoscut mai amabil`...
– Te mir`?
|n loc de r`spuns, buzele lui schi]ar` un zâmbet chinu-

it, apoi se a[ez` pe canapea, picior peste picior. Purta un
tricou de culoare deschis` care \i eviden]ia pielea bron-
zat` [i dezv`luia bra]ele musculoase [i puternice. Aceste
bra]e care o strânseser` odinioar`, \mbr`]i[ând-o cu atâta
pasiune. Surprins` de acest gând tr`d`tor, Libby se tul-
bur`.

– Vrei un ceai rece? bâigui ea ca s`-[i ascund` \ncurc`tura.
– Cu pl`cere.
Ea se bizuia pe acest r`gaz petrecut \n buc`t`rie ca s`-[i

revin` \n fire. Din nefericire, Alec veni \n urma ei... Stânjenit`
de privirea lui, Libby deschise cu o mân` tremurând` u[a
frigiderului.

– Ce vrei de la mine, Alec? De ce ai venit aici?
– Ca s` te v`d, ca s` aflu ce s-a \ntâmplat cu tine.. Abia

ie[ise[i din adolescen]` când ne-am cunoscut.
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– O adolescent` de care ai profitat!
– Poate, recunoscu el \n timp ce expresia fe]ei lui se

\ntrista.
– |n orice caz, dac` speri s-o iei de la cap`t, e[ti pe o cale

gre[it`. M-am schimbat, Alec, m-am schimbat mult.
|n vreme ce vorbea, turnase ceaiul rece \n dou` pahare

mari. Dup` ce i-l d`du lui Alec pe al lui, având grij` s` nu-i
ating` mâna, Libby se \ntoarse \n salon [i se a[ez` pe un scaun,
lâng` fereastr`.

Alec fu primul care rupse lunga t`cere care se l`sase \ntre ei.
– Se pare c` faci un studiu pe insul`.
– Da, \i refac istoria pornind de la povestiri [i legende.
Alec zâmbi, ca [i cum treaba asta \l amuza, dup` care \[i

relu` locul pe canapea.
– |]i place?
– Da.
– |mi amintesc c` erai hot`rât` s` reu[e[ti s`-]i faci studiile.

Ai perseverat, asta-i bine.
{i el era departe de a b`nui câte obstacole trebuise s`

\nving` pentru a ajunge aici. Luptându-se simultan cu studiile
[i cu cre[terea [i educarea unui copil, nu fusese \ntotdeauna
u[or.

– Ce preg`te[ti? \ntreb` Alec. Un doctorat \n filozofie?
– Nu, diploma de licen]`.
El p`ru surprins.
– |nc` n-ai ob]inut-o?
– Nu, a trebuit s`-mi \ntrerup pentru câtva timp studiile.
– Ah, bun! {i de ce?
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– Aveam [i ale responsabilit`]i.
– Ce fel? \ntreb` Alec, intrigat.
|n mod v`dit, se \ntreba ce obliga]ii putuser` s-o for]eze pe

Libby s` renun]e la ]elul ei.
Libby \l privi drept \n ochi, cu demnitate, \ntrebându-se

dac` adev`rul va reu[i s`-l emo]ioneze.
– Am avut un copil de la tine.
Alec r`mase un timp destul de lung f`r` nici o reac]ie. Pân`

\ntr-atât \ncât Libby s-ar fi putut \ndoi c` el o auzise, dac` n-ar
fi devenit livid. Prin urmare, era posibil s`-l fac` pe Alec
Blanchard s`-[i piard` siguran]a, dar ce slab` consolare
\nsemna asta pentru ea...

– Un copil de la mine? ...Ai avut un copil de la
mine?

|n`bu[it`, abia auzit`, vocea lui era de nerecunoscut.
F`r` s` rosteasc` un cuvânt, Libby \ndep`rt` perdeaua de

la fereastr` [i scrut` strada.
– Iat`-l pe fiul t`u...
Alec i se al`tur` \ntr-o clip`.
Ea \i ar`t` cu un semn un mic grup de copii jucându-se \n

strad`. Unul singur dintre ei era alb. Cu picioarele goale \n
praf, avea o siluet` zvelt` [i un p`r des [i negru care-i c`dea pe
frunte \n suvi]e nedisciplinate. |n clipa aceea, el izbucni \n râs,
un râs sonor exprimând bucurie de via]`.

– Doamne Dumnezeule! ...
Alec prinse mâna lui Libby, o strânse cu putere, apoi, \ntor-

cându-se cu fa]a spre ea, o privi lung, cu insisten]`.
– De ce? ...De ce nu mi-ai spus nimic?
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|n aceast` \ntrebare Libby sesiz` durere, mânie, confuzie;
un zbucium de sentimente pe care visase odinioar` s`-l
trezeasc` \n el. Dar ele se manifestau prea târziu...

|[i eliber` mâna cu o mi[care hot`rât`.
– Am telefonat, Alec. Nu mi s-a permis s`-]i vorbesc. Erai

c`s`torit, ]i se ap`ra via]a privat`.
Chiar dup` atâta timp, o cople[ea un acces de ur` la

amintirea nenum`ratelor pretexte n`scocite de acei interlocu-
tori foarte hot`râ]i s-o \mpiedice s` ia leg`tura cu Alec.

– Cu toate acestea, am insistat, continu` Libby.
Consideram c` ai fi dorit poate s` [tii.

– S` [tiu? Doar s` [tiu c` purtai \n pântece un copil al
meu?

Lui Libby \i sc`p` un mic râs amar.
– Ce altceva puteam spera? S` te c`s`tore[ti cu mine? Erai

deja c`s`torit [i so]ia ta a[tepta [i ea un copil.
Alec p`rea distrus.
– Ar fi trebuit s`-i spui lui Hervé.
Hervé Milliken era secretarul lui Alec, cum ar fi putut Libby

s` \ncredin]eze un asemenea secret acestui om care o clasase
de la bun \nceput \n categoria admiratorilor [i a altor parazi]i
de care trebuia s`-[i apere patronul?

– Hervé nu era tat`l copilului meu.
Alec \[i trecu mâna prin p`r cu un gest nervos.
– Oh, Libby! ...trebuie s` fi avut nevoie de ajutor... de bani.
– Nu, nu a[teptam bani de la tine. Voiam numai s` [tii.
Str`duindu-se s`-[i st`pâneasc` emo]ia, se \ndep`rt` de el

[i ad`ug`:
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– Cum n-am putut vorbi cu tine la telefon, ]i-am scris...
Cuno[ti urmarea.

Alec o privi lung, uluit.
– Cum? Din cauza asta mi-ai trimis scrisoarea aceea?
Acum era [i mai palid ca adineauri. Libby putea distinge o

ven` pulsând puternic la tâmpla lui. Timp de câteva secunde,
el urm`ri din nou copilul din strad`, \[i plec` apoi capul, ca [i
cum pe umerii lui se ab`tuse brusc o mare greutate.

– Dumnezeule... Libby...
|n clipa aceea, se auzi o b`taie scurt` la u[`. Ap`ru Maddy,

cu un co[ \n mân`. Privirea ei uluit` se \ndrept` rând pe rând
spre Alec [i Libby.

– Bun` ziua, Maddy. Ne-ai adus pe[te? o \ntreb` tân`ra
femeie cu aerul cel mai firesc.

C`utând \n co[, Maddy scoase din el un pachet pe care-l
puse pe mas`.

– Poftim, murmur` ea... Ar trebui s` v` ajung` pentru ast`zi
[i mâine... Bun` ziua, domnule Alec.

R`spunzând cu un semn din cap, el se \ndrept` spre u[` cu
un mers de automat.

– Eu... plec, Libby. Trebuie s` reflectez. Am s` revin. 
Plecarea lui l`s` \n \nc`pere o t`cere ap`s`toare.
|ntorcându-se \ncet spre Libby, Maddy murmur`:
– Este la curent, \mi \nchipui?
– Da. Acum, [tie.
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Capitolul 2

– Ce ai, mam`? \ntreb` Sam. E[ti bolnav`?
Libby, ocupat` cu sp`latul vaselor dup` masa de sear`, scu-

tur` din cap.
– Nu, m` simt foarte bine.
– Nu spui nimic.
– Nu e[ti obi[nuit cu lini[tea, asta-i tot. Acas` la noi avem

radio, televizorul [i telefonul care s` umple lini[tea.
– Poate, dar ieri sear` vorbeai cu mine.
{i \n seara asta, nu scosese o vorb`. Aflat` \nc` sub [ocul

vizitei lui Alec, Libby nu \ncetase s` reflecteze la conversa]ia
lor. Dar Sam nu trebuia s` b`nuiasc` nimic.

– A[adar, ce a f`cut interesant ast`zi? \l \ntreb` ea.
– Arthur [i cu mine am privit pescarii \n port, apoi i-am dat

de mâncare lui Lulu, pe terenul de crichet.
Arthur era fiul mai mic al lui Maddy. Cât despre Lulu,

ultimul reprezentant al rasei de cabaline de pe Insula
Harbour, avea drept rol s` tund` pu]ina iarb` de pe terenul



numit pompos „Stadionul regal de crichet“. Ocazional, era
folosit de asemenea pentru plimbarea copiilor de pe insul`.
Sam nu avusese devoie de mult timp ca s` lege prietenie [i cu
unul [i cu cel`lalt.

Libby cercet` cu o privire plin` de dragoste flac`ra entuzi-
ast` care str`lucea \n ochii fiului ei. Pentru el, aceast` c`l`torie
\n Arhipelagul Bahamas reprezenta un eveniment. Orizontul i
se l`rgise [i \n fa]a lui se deschidea un univers complet diferit
de cel din Iowa.

De aceea, \n pofida lui Alec, nu putea regreta c` veniser`.
– Prin urmare, vrei, mam`?
|ntrebarea lui Sam o smulse din reveriile ei.
– Ce s` vreau, dragul meu?
– S` mergem la plaj`. Arthur spune c` este nemaipomenit.

Sunt valuri mari, care fac spum`.
Pân` atunci, Libby se ferise s` mearg` la plaj`. Atâtea

amintiri erau legate de aceasta \n memoria ei... Dar atâtea
altele fuseser` trezite ast`zi, [i mult mai sensibile, \ncât nu mai
avea mare lucru de ce s` se team`. De aceea, accept`.

– Ei bine, de acord, s` mergem!
Soarele cobora deja spre orizont când pornir` la drum. Cu

toate acestea, era \nc` foarte cald.
– Mam`! Prive[te!
Abia ajuns la marginea apei, Sam se aruncase \n valuri.

Libby privi... Dar cel pe care-l v`zu plonjând \n spuma
valurilor nu era fiul ei, ci Tony. Tony care o ducea \napoi cu
opt ani, \n ziua aceea pe care nimic n-o va putea [terge vreo-
dat` din memoria ei.
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* * * 

Fusese o zi lung`, obositoare. Alicia se ar`tase deosebit de
capricioas`, iar Tony \[i pierduse un dinte. {i unul [i cel`lalt
\[i manifestaser` proasta dispozi]ie când p`rin]ii \i anun]aser`
c` ie[eau \n seara aceea, invita]i de vecinii lor, familia
Blanchard.

– {i partida noastr` de c`r]i? Mi-ai promis c` joci cu mine,
se plânse Alicia mamei ale.

– Vom juca mâine. Nu pot refuza aceast` invita]ie, draga
mea, este o mas` \n cinstea lui Alec.

– Alec este aici? Formidabil! exclam` Tony cu ochi str`luci-
tori.

– Nu pentru mult timp, r`spunse doamna Braden.
Apoi, adresându-se lui Libby:
– Fiul vecinilor no[tri este Alec Blanchard. Poate c` ai auzit

vorbindu-se despre el?
– Da.
Cum ar fi putut s` nu cunoasc` aceast` nou` celebri-

tate a cinematografiei? |n momentul acesta, ziarele nu
vorbeau decât despre el. Cu mai pu]in de o lun` \n urm`,
Libby citise \ntr-un s`pt`mânal de mare tiraj un articol
consacrat ultimului s`u film. Autorul articolului l`uda cu
un lirism nest`vilit talentele lui Alec Blanchard, actorul
principal [i \n acela[i timp regizorul ultimei lui crea]ii.
Erau evocate de asemenea leg`turile furtunoase cu
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partenera sa, Margo Hesse, ca [i curajul lui \n timpul unui
eveniment a c`rui natur` Libby nu [i-o mai amintea foarte bine.

Doamna Braden se referi la acest eveniment.
– Bietul Alec, trece printr-o pas` proast`. Mai \ntâi,

ne\n]elegerile cu Margo, apoi decesul lui Clive Gilbert...
Clive Gilbert? Numele acesta nu trezea nici un ecou \n

mintea lui Libby. |n fa]a expresiei ei nedumerite, Evelyn
Braden preciz`:

– Clive era cascador. El era acela care-l dubla pe Alec \n
scenele acrobatice cele mai dificile. Contractul \i interzicea lui
Alec s` le joace el \nsu[i. B`rbatul acesta \[i g`sise moartea \n
Spania, luna trecut`. C`lcat \n picioare de cai \n timpul unei
turn`ri. Drama \l afectase profund pe Alec. Trebuie s` fi fost
foarte buni prieteni...

Gânditoare, doamna Braden f`cu o pauz` \nainte de a
ad`uga:

– Cel mai trist este faptul c` Margo nu i-a fost de nici un
sprijin. Dimpotriv`. Imediat dup` terminarea \nmormânt`rii,
el n-a mai rev`zut-o. |n fine... Alec a venit s` caute pu]in` con-
solare lâng` p`rin]ii lui. Catherine, mama lui, sper` s`-i ridice
moralul organizând aceast` mic` petrecere. La urma urmei,
via]a continu`...

– Da, murmur` Libby.
– |n timp ce noi vom fi acolo, po]i duce copiii pe plaj`, la

un picnic, suger` doamna Braden zâmbind.
A[a au f`cut.
Dup` ce au savurat delicioasele sandvi[uri preg`tite de

Maddy, Libby r`mase a[ezat` pe nisip, supraveghind copiii:
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Alicia se str`duia s` construiasc` un castel, \n timp de Tony,
echipat cu o masc` [i un tub de respirat, f`cea \not subacvatic.

Vila familiei Blanchard se afla exact deasupra, pe colin` [I,
din când \n când, dus de briz`, ecoul hohotelor de râs ajungea
pân` la urechile lui Libby.

Via]a continua, \ntr-adev`r, [i se pare c` \n veselie...
|n fond, cu atât mai bine pentru Alec Blanchard dac`

mul]imea invita]ilor [i [ampania \i aduceau consolare. |n ceea
ce o privea, Libby prefera s` se \mbete cu mirosul oceanului [i
cu spectacolul apusului de soare. |ntins` pe nisip, \nchise
ochii ca s` savureze mai bine senza]iile acestei minunate seri
de var`.

Pe nea[teptate, pic`turi de ap` \i c`zur` pe piele.
Crezând c` este o glum` a copiilor, deschise ochii, gata s`

riposteze, dar o a[tepta o surpriz`... |n fa]a ei, un b`rbat \nalt
de statur`, abia ie[it din ap`, o cerceta cu nep`sare.

– Bun` seara.
Avea o voce cald`, u[or r`gu[it`.
– Hm... bun` seara, r`spunse Libby dup` o scurt`

ezitare.
B`rbatul acesta nu sem`na deloc cu cei pe care-i cunoscuse

\n mod obi[nuit \n via]a ei. Nici m`car aici, \n universul privi-
legiat al acestei insule, nu \ntâlnise niciodat` pe cineva atât de
seduc`tor. |nalt, brunet, extrem de bine cl`dit, poseda un
farmec atât de viril \ncât ame]ea doar privindu-l.

Tony [i Alicia! |ntr-un fel de reflex de autoap`rare, c`ut` cu
\nfrigurare din ochi prezen]a copiilor. Se jucau la marginea
apei, veseli [i nep`s`tori.
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– Copii! Veni]i repede! le strig` ea, preocupat` s` arate c`
nu era singur`.

Dup` ce arunc` o privire \n direc]ia lor, b`rbatul se
\ntoarse spre Libby cu un surâs ironic.

– Chem`m \nt`riri?
Ea ro[i, stânjenit` c` fusese demascat`. Dar, la urma urmei,

cine [tie? Poate c` a[a-zisele \nt`riri nu vor fi inutile.
F`r` s`-i cear` permisiunea, b`rbatul se a[ez` lâng` Libby

[i atunci când copiii sosir` alergând; el \i primi cu un zâmbet
larg pe buze.

– Bun`, Tony! Bun`, Alicia!
– Alec! exclamar` ei \ntr-un singur strig`t de bucurie.
Feti]a se arunc` de gâtul lui, \n timp ce fratele ei s`rea

literalmente de bucurie.
Cât despre Libby, i se t`iase respira]ia de uimire. Alec? Alec

Blanchard? B`rbatul acesta era celebrul actor? Doamne-
Dumnezeule, cum de nu-l recunoscuse? Este adev`rat c` \n
costum de baie [i [iroind de ap` din cap pân`-n picioare, nu
era u[or de indentificat!

Dar, dac` era Alec Blanchard \n carne [i oase, ce f`cea aici,
pe plaj`, \n timp ce acas` la el petrecerea era \n toi?

Libby se preg`tea s`-l \ntrebe, când de pe colin` se auzi o
voce feminin` pu]in cam afectat`:

– Alec?
Alec Blanchard blestem` cu voce sc`zut`, apoi, aruncând \n

jurul lui priviri de om h`ituit, \i spuse lui Tony:
– |mprumut`-mi masca ta!
Dup` aceea, adresându-se celor trei:
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– Nimeni nu m-a v`zut, de acord?
F`r` s` a[tepte consim]`mântul lor, alerg` spre ap` [i se

scufund`. Numai extremitatea tubului de respirat ajungea la
suprafa]`, cl`tinat de valuri...

Peste mai pu]in de un minut, pe poteca de acces la plaj`
ap`rur` dou` femei: prima, de aproximativ cincizeci de ani,
scrut` \mprejurimile cu un aer \ngrijorat; \nso]itoarea ei, o
blond` tân`r` [i frumoas`, se \ndrept` spre Libby [i spre copii.

– |l caut pe Alec Blanchard. Nu l-a]i v`zut, din \ntâmplare?
|ncânta]i s` fac` pe complicii, copiii nu tr`dar` secretul.

Cât despre Libby, ea \[i privi interlocutoarea f`r` s` clipeasc`
[i declar`:

– Nu, doamn`.
– |l cunoa[te]i, cel pu]in?
– Da, doamn`.
|ntr-un suspin mai mult exasperat decât decep]ionat,

tân`ra femeie le \ntoarse spatele [i se duse la \nso]itoarea ei.
– Dup` toate aparen]ele, nu este prin \mprejurimi.
Mama lui Alec, \[i zise Libby, amintindu-[i c` doamna

Braden o numise astfel. |n plus, reg`sea \n tr`s`turile mamei
acela[i farmec viu.

Uluit`, Libby le privi \ndep`rtându-se pe potec`. De ce
oare Alec Blanchard se ferea de ele? De ce nu voia s` participe
la o recep]ie dat` \n cinstea lui?

Se \ntoarse spre ocean, unde un cap brunet ie[i la
suprafa]` câteva secunde, dup` care disp`ru din nou...

– Copii, este timpul s` ne \ntoarcem acas`, anun]` Libby.
Tony nu era de acord.
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– Trebuie s`-mi recuperez masca.
– }i-o va restitui, nu-]i face griji.
– Nu, o vreau \n seara asta, prefer s` a[tept.
Pentru a fi sincer`, Libby prefera [i ea s` a[tepte. Mai mult

sau mai pu]in con[tient, dorea s`-l cunoasc` mai bine pe
b`rbatul acesta pentru care adineauri min]ise [i a c`rui
prezen]` avea darul s-o tulbure atât de mult.

– De acord, dar numai câteva minute, nu mai mult,
r`spunse Libby.

|nserarea \[i arunc` \ncetul cu \ncetul v`lul asupra plajei
unde Libby [i copiii cl`deau un imens castel de nisip. Curând,
se f`cu totu[i prea \ntuneric ca s` mai \ntârzie. Alec Blanchard
r`mânea de neg`sit [i Libby trase de aici concluzia c` a[tepta
poate plecarea lor ca s` ias` din ap`.

– Gata, acum ne \ntoarcem, anun]` ea.
Surd` la protestele lui Tony [i ale Aliciei, \i f`cu s`-[i adune

lucrurile. Apoi se \ndreptar` to]i trei spre potec`, \n frunte cu
Tony, echipat cu o lantern` al c`rei fascicul luminos m`tura
arborii exotici de pe colin`.

Cum cei doi copii se \ndep`rtau pu]in prea repede, Libby
\i chem` la ordine.

– Nu a[a repede! A[tepta]i-m`!
|n clipa aceea, ramura unui copac o f`cu s` se poticneasc`

[i ar fi c`zut dac` ni[te bra]e robuste n-ar fi prins-o ca s`-[i
recapete echilibrul.

De pe buzele ei sc`p` un ]ip`t \n`bu[it, urmat imediat de
un s`rut. Un s`rut u[or, furi[at, dar care-i stârni totu[i senza]ii
uimitoare.
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– Sst, nu sunt decât eu, [opti o voce r`gu[it`.
L-ar fi recunoscut dintr-o mie. Alec...
– Dup` toat` osteneala pe care mi-am dat-o ca s` le evit,

vrei s` m` tr`dezi cu ]ipetele dumitale?
Ea scutur` din cap, tulburat`, cu inima [i mintea \n fier-

bere, gata s` dea \n clocot. O s`rutase! Alec Blanchard o
s`rutase!

Mâinile lui, puse \nc` pe umerii lui Libby, erau de o r`coare
delicioas` pe pielea ei. Alec urm`rise doar s`-i impun` t`cere,
sau...?

– Pardon, murmur` ea, cerând voie s` treac`.
F`r` \ndoial`, el va porni acum spre casa lui, se gândi Libby.

Se \n[ela. El \i lu` co[ul de picnic [i o prinse hot`rât de mân`.
– Vino, s`-i ajungem din urm` pe copii.
Acestea fiind zise, o antren` pe tân`ra femeie,

ne\ncrez`toare [i uluit`, spre casa familiei Braden.
Tony [i Alicia \i a[teptau pe peron.
– {tiam c` o s` mi-o aduci! exclam` Tony recuperându-[i

masca din mâinile lui Alec.
|n acest timp, Libby scotocea \n saco[a ei \n c`utarea

cheilor. Era st`p`nit` de o asemenea nervozitate \ncât \ndat`
ce le g`si le sc`p` din mâini... Stingherit`, \l privi pe Alec
ridicându-le.

– |mi dai voie?
El deschise u[a, apoi f`cu loc micului grup s` treac`.

Emo]ionat`, Libby \i arunc` \n trecere o privire timid` la care
el \i r`spunse cu o clipire din ochi care avu darul s-o des-
cump`neasc`.

SFÂR{ITUL CO{MARULUI 31



– V` mul]umesc pentru ajutor. V` rog s` pune]i co[ul \n
buc`t`rie, \i spuse ea cu o voce gâtuit`. Acum, v` rog s` m`
ierta]i, dar trebuie s` culc copiii.

Spusele ei stârnir` un concert de proteste din partea copi-
ilor, dar Libby refuz` s` cedeze.

– La du[, [i \n pat! Este târziu!
|mpingând copiii \n fa]a ei, Libby urc` la etaj sperând ca la

\ntoarcere s` nu-l mai g`seasc` acolo pe Alec Blanchard.
Toaleta fu rezolvat` \ntr-un timp record. |n vreme ce copiii

\[i \mbr`cau pijamalele, Libby f`cu la rândul ei un du[ rapid.
Avea o singur` grab`: s` r`mân` singur` \n intimitatea salonu-
lui [i s` retr`iasc` \n gând cele mai mici am`nunte ale aven-
turii prin care trecuse. Dar Tony [i Alicia pretinser` pagina lor
de lectur` obi[nuit` [i ea trebui s` se conformeze inevitabilu-
lui ritual.

Când cobor\, Alec se afla \nc` acolo, rezemat de peretele de
la intrare.

– |n sfâr[it, zise el zâmbind.
Ea se opri la mijlocul sc`rii, ca \mpietrit`, cu privirea

]intuit` pe fa]a lui. Da, b`rbatul acesta era cel mai frumos,
cel mai extraordinar pe care-l \ntâlnise vreodat`. Exercita
asupra ei o asemenea fascina]ie \ncât \[i pierdea uzul vor-
birii.

V`zând-o atât de tulburat`, el o tachin`.
– Ai prins r`d`cini acolo?
Cu obrajii \n fl`c`ri, ea reu[i s` coboare scara.
– Ei... credeam c` a]i plecat. Cei de acas` nu se vor

nelini[ti?
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– Nici gând!
– Totu[i, adineauri v` c`utau.
– Asta era adineauri, când aveau suflete de buni samariteni.

Acum, sunt sigur c` se lipsesc foarte bine de mine.
|n vocea lui erau accente de plictiseal` care o intrigar` pe

Libby. Cercetându-i cu mai mult` aten]ie fizionomia, distinse \n
fumo[ii lui ochi c`prui expresia unei reale suferin]e. Era f`r`
\ndoial` cauzat` de pierderea prietenului s`u, Clive Gilbert.

– Pot s` v` ofer o cafea? propuse Libby.
– O cafea? Cu pl`cere, mul]umesc.
Ea se \ndrept` spre buc`t`rie, dar se opri la jum`tatea drumului.
– Poate vre]i s` face]i un du[ dac`... dac` r`mâne]i.

Domnul Braden trebuie s` aib` haine pe m`sura dumnea-
voastr`.

Timp de câteva secunde, Alec se mul]umi s-o priveasc`,
apoi buzele sale schi]ar` un zâmbet. Un zâmbet de-a dreptul
dezarmant.

– De acord, murmur` el.
Dup` care urc` la baie.
Alec ap`ru pu]in dup` aceea, \n picioarele goale, trecându-[i

degetele prin p`rul umed.
– M` simt mai bine.
– Cafeaua e gata, zise Libby.
El lu` cea[ca, sorbi câteva \nghi]ituri, apoi o examin` cu

gravitate pe tân`ra femeie. Avea o privire de o intensitate sur-
prinz`toare, acel gen de privire care pare s` citeasc` pân` \n
str`fundul sufletului. Incapabil` s` sus]in` str`lucirea acelor
ochi, ea \[i plec` pleoapele.

SFÂR{ITUL CO{MARULUI 33



– Prin urmare, dumneata \i supraveghezi pe micu]ii Braden
\n timpul verii?

Ea confirm` cu un semn din cap.
– |]i place aici? \ntreb` dup` aceea Alec.
– Da, mult. Este o mare schimbare pentru mine... [i insula

este atât de frumoas`!
– De unde e[ti?
– Din Iowa.
Alec zâmbi [i Libby, pe drept sau pe nedrept, crezu c` dis-

tinge o sclipire ironic` \n ochii lui. Ro[i, stânjenit`.
– Se cite[te pe figura mea? \ntreb` ea. Am \ntr-adev`r

\nf`]i[area unei provinciale?
– Nicidecum. |mi dai impresia c` e[ti pur`, inocent`.
De data aceasta, obrajii lui Libby se aprinser`. Poate c` era

vorba de un compliment, dar ea nu-l \n]elegea a[a! Oricum ar
fi fost, nu avu r`gazul s` se supere deoarece Alec se apropie
de ea [i o prinse de mân`.

– Vino, s` mergem pe teras`.
Afar`, el \i abandon` mâna ca s` se sprijine de balustrad`.

O raz` de lun` c`dea pe profilul lui, sco]ându-i \n relief nasul
acvilin, b`rbia voluntar` [i gura cu buze senzuale care o atin-
sese u[or – [i atât de scurt – pe a ei.

– Am o datorie fa]` de dumneata, zise Alec.
– O datorie?
– Da, \]i sunt dator cu o mul]umire, dac` preferi. Pentru

c` nu m-ai tr`dat adineauri. |n seara asta nu aveam real-
mente chef s` râd [i s` m` distrez. Am apreciat gestul dumi-
tale.
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– Cu atât mai bine... Doamnele acelea, \n schimb, nu
p`reau mul]umite.

– {tiu.
– Una dintre ele era mama dumneavoastr`, nu?
– Da.
– P`rea nelini[tit`.
– Este. Ar vrea s` m` vad` vesel, plin de vioiciune.
Dincolo de am`r`ciunea care se sim]ea \n aceste cuvinte,

Libby ghici \nc` o dat` la Alec existen]a unei r`ni vii. Suferin]a
aceasta o tulbur` atât de mult \ncât uit` de orice re]inere.

– Eu... am aflat ce s-a \ntâmplat cu Clive Gilbert, murmur`
ea. Este foarte trist!

Alec se \ntoarse spre ea.
– Da, foarte trist, repet` el cu [i mai mult` am`r`ciune \n

glas decât prima dat`. Chiar dac` ne-am putea \ntrista toat`
noaptea, nimic nu-l va aduce \napoi.

Cedând unui elan al inimii, Libby \[i trecu vârful ar`t`toru-
lui peste conturul maxilarului lui. Alec se va feri f`r` \ndoial`,
respingând gestul acesta de simpatie. El nu f`cu \ns` nimic [i
nu se mi[c`. Cu respira]ia t`iat`, ea mângâie cu nesfâr[it` tan-
dre[e pielea pu]in aspr` a obrazului lui.

Pe nea[teptate, Alec \i \nl`n]ui cu hot`râre mijlocul [i o
trase \n bra]ele lui. S`rutul pe care i-l d`du nu era nici furtiv,
nici recunosc`tor, ci avid, pasionat, \nc`rcat de o disperare
nesfâr[it`.

Buzele lui Alec erau tot atât de calde pe cât de rece era
pielea lui. Ele striveau din ce \n ce mai nest`pânit buzele ei,
trezind-o la via]`, deshizându-i orizonturi neb`nuite. Alec o
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atr`gea \n bra]e cu atâta pasiune \ncât tremura el \nsu[i.
Aventurându-se sub bluza ei, mâinile lui \i acoperir` pielea cu
mângâieri fierbin]i.

Libby se arcuia ca s` i se ofere mai bine, \nfiorat` de
senza]ii a c`ror existen]` n-o cunoscuse pân` acum. |n jurul
ei, universul se cl`tina \ntr-un vârtej incontrolabil, \ntr-un
dezechilibru minunat [i ame]itor. Se ag`]` p`tima[ de Alec, ca
[i cum supravie]uirea lor depindea de eternitatea acestei
\mbr`]i[`ri.

Apoi, brusc, el se \ndep`rt`.
Nu mult, doar suficient ca briza r`coroas` a serii s` se stre-

coare printre corpurile lor \nfierbântate, atât cât Libby s`-i
poat` auzi ritmul nebunesc al respira]iei.

|n urechile ei, aceast` respira]ie sacadat` exprima \nc`
suferin]`; atunci, cu dosul mâinii, \i atinse u[or tâmpla. De
data asta, Alec se opri.

– Nu! Nu m` antrena prea departe.
– Prea departe? repet` ea, nesigur`.
El avu un râs scurt.
– {tiam bine c` e[ti inocent`... Voiai \ntr-adev`r s` mi te

d`ruie[ti? Ai fi f`cut asta ca s` m` aju]i s` uit?
Ar fi f`cut-o oare? se \ntreb` ea.
Libby se \mbujor` la acest gând...
Nu trecuse niciodat` printr-o asemenea situa]ie, nu se

sim]ise niciodat` fermecat` de un b`rbat pân` \ntr-atât
\ncât s` uite de restul lumii. Era prima oar` când o mistu-
ia o dorin]` atât de arz`toare, c` se d`ruia cu atâta
nep`sare.
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Incapabil` s`-i \nfrunte privirea, cu atât mai pu]in s`-i
r`spund`, \[i plec` funtea. Atunci, sim]i mâna lui Alec pe p`rul
ei, mângânidu-l cu o ging`[ie nea[teptat`. Apoi \i ridic` b`rbia.
La lumina argintie a lunii, Libby \i v`zu surâsul, plin de c`ldur`
[i de tandre]e.

}inându-[i respira]ia, \i \ntoarse surâsul, [i dintr-o dat` fu
ca [i cum erau singuri pe lume.

– Cum te nume[ti?
– Libby.

* * *

– Mam`, am \nghe]at!
Cl`n]`nind din din]i, Sam alerga spre Libby la \nceputul

\nser`rii.
– Doamne Dumnezeule, Sam!
Libby se ridic` \ntr-o clip`, \[i \nf`[ur` fiul \n prosopul de

baie [i \ncepu s`-l fric]ioneze viguros. O dat` copilul \mbr`cat,
p`r`sir` plaja ca s` ajung` la drumul care ducea \n ora[.

Pe nea[teptate, Libby se opri locului. La vreo sut` de metri,
un b`rbat brunet, \nso]it de o feti]` blond`, mergea \n direc]ia
lor.

– Cine este? \ntreb` Sam, urm`rindu-i privirea.
Libby nu r`spunse. Se gândise destul la Alec pentru ziua de

azi! Schimbând direc]ia, se \ndrept` spre poteca ce ducea la
un hotel apropiat.

– Gr`be[te-te, Sam. Se face târziu!

SFÂR{ITUL CO{MARULUI 37



* * *

Lumina limpede a zilei \i readuse lui Libby lini[tea. Via]a
continua, cum spusese pe vremuri Evelyn Braden. {i cu toate
c` petrecuse o noapte agitat`, tân`ra femeie era convins` c`
nu se schimbase nimic.

|ntr-adev`r, \l rev`zuse pe Alec; pentru prima oar` dup`
ani de zile, \[i amintise seara primei lor \ntâlniri. |n ciuda aces-
tui fapt, Libby se sim]ea mereu aceea[i: avea un b`ie]el de
[apte ani de crescut, studii de dus la cap`t [i o sarcin` bine
determinat` de \ndeplinit \n timpul [ederii pe Insula Harbour.

Ast`zi, ca [i \n zilele celelalte, va lucra.
{coala primar`, care \n Iowa \[i \nchisese por]ile la sfâr[itul

lui mai, continua s` func]ioneze pe insul`. Libby se hot`r\ s`-l
\nscrie la [coal` pe Sam, care la ideea de a-l reg`si acolo pe
Arthur, aplaud` cu c`ldur` faptul.

Pe drumul spre [coal`, Libby arunca f`r` s` vrea priviri \n
jur, ca [i cum se temea s`-l surprind` pe Alec pândind-o. Slav`
Domnului, nu se \ntâmpl` nimic.

– Voi veni s` te iau la ie[ire, \i promise ea lui Sam \nainte
de a-l p`r`si. Dup` aceea ne vom \ntoarce \mpreun` acas`.

Dup` ce \l s`rut`, \l privi gânditoare cum se \ndep`rteaz`.
Nu-i dezv`luise c` b`rbatul de asear` de pe plaj` era tat`l lui,
[i era mai bine a[a.

Nu numai c` Sam nu [tia aproape nimic despre el, dar nu
era preocupat s` cunoasc` numele tat`lui s`u. Rareori se
\ntâmplase s`-i pun` lui Libby \ntreb`ri despre aceast`
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problem`. Prima lui aluzie o f`cuse când avea trei ani.
Ridicându-[i nasul din ma[inu]ele cu care se juca, \i spusese
mamei sale:

– Jeremy are un tat`, David are un tat`. Al meu unde este?
– Locuie[te departe de aici, \i r`spunsese Libby.
– A[ putea s`-l v`d?
– Nu.
Sam a[teptase câteva secunde dar, cum Libby nu d`dea alte

explica]ii, cu nep`sarea celor trei ani ai lui, \[i reluase jocul.
|n ochii lui Libby, atitudinea fiului ei avea o explica]ie: \n

via]a lui Sam nu lipseau b`rba]ii adul]i. Bunicul lui, \n special,
se ocupa mult de el. Dup` trecerea primului [oc provocat de
vestea sarcinii fiicei sale, Samuel Portman le fusese, ei [i lui
Sam, de un sprijin f`r` cusur. {i ast`zi, era un bunic model
pentru b`ie]el.

Mai erau de asemenea Jeff [i Greg, fra]ii lui Libby, amân-
doi liceeni \n momentul na[terii lui Sam. B`ie]elul \i privea
mai pu]in drept unchi, ci mai curând ca pe ni[te fra]i mai
mari.

Abia \n prim`vara trecut` Sam f`cuse aluzie la tat`l lui. Asta
cu ocazia banchetului anual al cerceta[ilor la care exist`
tradi]ia ca tat`l s`-[i \nso]easc` fiul.

– Bunicul va merge cu tine, \i spusese Libby la aflarea
ve[tii.

La care Sam replicase:
– Poate c` tat`l meu ar vrea s` vin`. Ai putea s`-i telefonezi?
Cum ar reac]iona oare Alec Blanchard? |ntr-un fel, ideea de

a tulbura via]a lini[tit` a actorului nu i-ar fi displ`cut lui Libby.
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Dar ce pre] ar trebui s` pl`teas` pentru aceast` satisfac]ie efe-
mer`? Agita]ia ce ar provoca o asemenea ini]iativ` risca s` aib`
consecin]e, mai cu seam` pentru Sam.

– Nu, dragul meu, nu este posibil, r`spunse Libby. {i apoi,
[tii bine c` bunicului t`u \i place la nebunie puiul la frigare. Ar
fi foarte decep]ionat dac` n-ar merge cu tine.

B`iatul zâmbise, deoarece mama lui spunea adev`rul
adev`rat.

Dup` aceea, Sam nu mai f`cuse niciodat` aluzie la tat`l lui.
|n familie, nu se vorbea niciodat` de el. {i chiar atunci când
Libby \[i anun]ase p`rin]ii c` va petrece vara pe Insula
Harbour, numele lui Alec nu fusese rostit.

Cu toate acestea, fr`mântat` de ideea plec`rii fiicei sale,
mama lui Libby a[teptase ca nepotul ei s` se culce pentru a-i
\mp`rt`[i acesteia temerile ei.

– Crezi c` este \n]elept s` te \ntorci acolo, draga mea? S`
faci s` renasc` trecutul? |l ai pe Michael, acum.

– Nu, are dreptate s` se \ntoarc` acolo, intervenise tat`l ei.
Este cel mai bun mijloc s` trag` definitiv o linie peste trecut.

|ntâlnind privirea tat`lui s`u, Libby ghici c` to]i anii ace[tia
de t`cere rezervat` nu-l \n[elaser` pe Samuel Portman. El [tia
c` ea nu uitase, c` nu va uita niciodat`... decât \ntorcându-se
pe Insula Harbour pentru a face pace cu ea \ns`[i.

Pân` ieri sear`, Libby era convins` c` reu[ise. Acum... nu mai [tia.
Sentimentele ei pentru Alec nu se stinseser`, cum crezuse.

Departe de a o l`sa indiferent`, trezea \n ea mânia, dar – ce
era mai grav – inima ei avea sup`r`toarea tendin]` de a bate
mai tare \n prezen]a lui...

40 LOUELLA CRAMER



Alec, mereu Alec... N-avea decât s` se gândeasc` mai pu]in
la el! Imediat dup` ce Sam intr` la [coal`, Libby porni \n
c`utarea unor pescari b`tr`ni ca s`-i intervieveze.

|[i petrecu diminea]a stând de vorb` cu ei despre condi]iile
de via]` pe insul`, cu vreo cincizeci de ani \n urm`. Au fost
necesare trei casete ca s` le \nregistreze interesantele relat`ri.
La prânz, Libby se \ntoarse acas` ca s` m`nânce, cu satisfac]ia
lucrului bine f`cut.

Dup`-amiaza [i-o petrecu la biblioteca ora[ului, cercetând
c`r]i [i documente referitoare la ancheta ei. Plec` de aici doar
când trebui s` mearg` s`-l ia pe Sam de la [coal`. B`ie]elul
ap`ru la câteva secunde dup` ce sunase clopo]elul. Venea
zâmbind, cu Arthur \n urma lui.

– Cum s-a desf`[urat prima zi de [coal`, dragul meu?
\ntreb` Libby.

– Foarte bine! r`spunse Sam.
– Sam poate veni s` se scalde cu mine? \ntreb` Arthur.
– De acord, dar mai \ntâi trebuie s` mergem acas` ca s`

m`nânci, \i spuse ea fiului ei.
Sam oft`.
– Bun... Pe curând, Arthur.
{i porni pe urmele mamei sale.
O c`ldur` ap`s`toare domnea pe insul`. Casa lor, chiar dac`

nu era climatizat`, dispunea cel pu]in de ventilatoare. Ceea ce
nu era cazul bibliotecii, unde fusese o c`ldur` \n`bu[itoare. De
aceea, Libby era ner`bd`toare s` reg`seasc` r`coarea casei.

O a[tepta o deziluzie deschizând poarta: Alec era acolo,
a[ezat pe treptele sc`rii.
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Capitolul 3

La apropierea lor, Alec se ridic` \n picioare.
Sam, vorb`re], continua s` povesteasc` despre cum se

desf`[urase prima lui zi de [coal`, dar Libby nu-l mai asculta:
\l cerceta pe Alec care, la rândul lui, \l cerceta pe Sam. Figura
lui exprima o multitudine atât de complex` de sentimente
\ncât tân`ra femeie era incapabil` s` le sesizeze pe toate.

„Doamne Dumnezeule, numai s` nu spun` nimic...“.
|ngrozit`, Libby deveni con[tient` de acest pericol. Nu con-
veniser` nimic, \ntre ei, [i se temea de tot ce putea fi mai r`u.

|l salut` pe intrus cu tonul ei cel mai distant.
– Bun` ziua, Alec.
El zâmbi, un zâmbet abia schi]at. Libby sim]i un nod \n gât;

Sam avea câteodat` aceea[i expresie...
– Bun` ziua, r`spunse Alec.
Remarcându-i \n sfâr[it prezen]a, Sam t`cu [i arunc` o

privire mamei sale. |n fa]a t`cerii ei, el \i zâmbi lui Alec.
– Bun` ziua...
Prin ochii lui Alec trecu o umbr` dureroas`.



– Nu ne prezin]i? o \ntreb` el pe Libby.
Ea se lupt` cu stoicism s` nu-[i piard` calmul.
– }i-l prezint pe fiul meu, Sam, spuse ea ap`sând pe cuvân-

tul meu. Sam, dânsul este Alec Blanchard.
B`ie]elul \l salut` a doua oar`.
– Bun` ziua.
– Bun` ziua, Sam... Ce prenume frumos! Este al tat`lui t`u?
Libby a[tept` cu respira]ia t`iat` r`spunsul fiului ei.
– Nu, al bunicului meu.
– I-am dat numele b`rbatului care se g`sea lâng` mine la

na[terea lui, interveni t`ios Libby.
Observ` cu satisfac]ie suferin]a ap`rut` pe figura lui Alec.
– Te duci la [coal` aici? \l \ntreb` el pe Sam observând

ghiozdanul pe care-l ducea la spate.
– Da. Fire[te, eu locuiesc \n Iowa, dar cum aici vacan]a \nc`

n-a \nceput, prefer s` merg la [coal` ca s` fiu \mpreun` cu pri-
etenii mei.

– S` [tii c` eu am o feti]`. Ai putea veni s` te joci cu ea.
Libby se preg`tea s` protesteze, dar Sam i-o lu` \nainte,

spunând cu o mutri[oar` sceptic`:
– Oh! Eu [i fetele...
Alec zâmbi amuzat.
– Este foarte dr`gu]`, s` [tii.
– Hm...
|n ceea ce o privea, Libby era hot`rât` s` se opun`. Nici nu

se punea problema ca Sam s` mearg` s` se joace cu fiica lui
Alec! Apoi, \ns`, se r`zgândi. Sam va dori s` cunoasc` motivele
[i, deocamdat`, era preferabil s` evite genul acesta de
explica]ii.
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|ntre timp, Libby deschisese u[a casei. Dup` ce se eliber`
de casetofon [i de \nsemn`rile ei, se duse \n buc`t`rie, unde
Sam [i Alec o urmar`.

– Ce dore[ti, Alec? \l \ntreb` ea f`r` nici o alt` introducere.
– {tii bine.
|n ciuda c`ldurii acestei dup`-amiezi, pe Libby o str`b`tu

un fior de ghea]`.
– Vom avea ocazia s` discut`m despre asta, ad`ug` el cu

nep`sare.
Apoi, \ntorcându-se spre Sam:
– Spune-mi, cu ce te ocupi vara, \n Iowa?
– Cu o mul]ime de jocuri.
– Care, de exemplu?
– Cu mingea. {i merg adeseori la pescuit cu Jeff [i Greg.
– Jeff [i Greg?
– Unchii mei.
Alec se \ntoarse spre Libby cu o privire ne\ncrez`toare.
– Unchii lui?
– Fra]ii mei, preciz` ea pe un ton acru.
|i punea cuvântul la \ndoial`? Alec \[i \nchipuia poat` c`,

deoarece i se d`ruise, era nestatornic` [i \[i \nmul]ea aven-
turile amoroase!

– {i ies de asemenea la pescuit cu bunicul, continu` Sam.
– {i tat`l t`u?
– Alec! interveni Libby.
Sam ridic` din umeri.
– Nu-l cunosc.
– De altfel, Sam nu simte nevoia s`-l cunoasc`, \i \nt`ri spuse-

le Libby, \n culmea indign`rii. |n familia mea sunt destui b`rba]i.
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Ca [i cum \[i d`duse seama de atmosfera \nc`rcat` care
domnea \n \nc`pere, Sam \[i cercet` rând pe rând mama [i
pe b`rbatul acesta care \l privea insistent, \ntr-un mod ciu-
dat.

– Mama are dreptate, n-am nevoie de nimeni. M` simt
foarte bine a[a, declar` el cu hot`râre.

Libby \i arunc` o privire victorioas` lui Alec, care nici nu se
clinti. Apoi, t`ie o felie de pr`jitur` cu nuc` de cocos pentru
Sam [i \i d`du un pahar mare de lapte.

– {i aici, relu` b`iatul, m` duc la pescuit cu Arthur [i cu
tat`l lui. Alalt`ieri, am prins un  rechin. Enorm! ad`ug` el,
deschizând larg bra]ele ca s` dea o idee despre m`rimea lui.

– Atât de mare? se pref`cu uimit Alec.
– Da! Lyman spune c` aici se pot prinde pe[ti uria[i. De alt-

fel, mâine mergem din nou la pescuit.
Se \nterupse ca s` cerceteze figura moroc`noas` a lui Alec.
– }i-ar pl`cea s` mergi cu noi? \ntreb` el.
– {tii, Sam, Alec este foarte ocupat, interveni Libby.
– A[ putea s` aranjez s` fiul liber, zise el.
Ea \l fulger` cu privirea, ceea ce p`ru s` nu-l afecteze câtu[i

de pu]in.
– Dac` Lyman are loc pentru mine, bine\n]eles, ad`ug` el.
– {i fiica ta, Alec?
– Cred c` i-ar pl`cea s` ne \nso]easc`. |i va face bine s` se

distreze, are nevoie de a[a ceva.
|n fa]a aerului \ntreb`tor al lui Sam, Alec preciz`:
– A trecut prin momente grele anul acesta. Mama ei a

murit.
Impresionat, Sam arunc` spre Libby o privire consternat`.
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– Prin urmare, trebuie s` fie trist`... Cum se nume[te?
– Juliet.
– Exist` o Julie \n clasa mea, o adev`rat` pacoste. Câ]i ani

are fiica ta?
– Va \mplini curând opt ani, r`spunse Alec zâmbind. {i nu

este nicidecum o pacoste, crede-m`.
– Dac`-i a[a, n-ai decât s-o aduci.
– Dac` vrei, ai putea s-o vizitezi din când \n când. I-ar

pl`cea mult s` aib` tovar`[i de joac`.
Libby se s`turase pân` peste cap. Pân` unde avea oare Alec

de gând s` mearg`? Trebuia s`-[i apere fiul orice s-ar \ntâmpla.
– Arthur trebuie s` fie ner`bd`tor, Sam. Dac` vrei s` te

scalzi, du-te [i ia-]i costumul de baie, dragul meu.
Sam n-o l`s` s`-i spun` de dou` ori. Terminându-[i paharul

de lapte, se ridic` de la mas`.
– La revedere! \i arunc` el lui Alec.
Apoi disp`ru pe scar` \n direc]ia camerei sale.
Plecarea lui \i l`s` pe cei doi adul]i \ntr-un tête-à-tête

jenant.
– Alec, a[ vrea s` [tiu care sunt inten]iile tale.
– Doar s`-mi cunosc fiul.
– Fiul meu.
– Care este [i al meu. Tu \ns`]i mi-ai spus-o.
– Poate, dar nu este al t`u decât din \ntâmplare.
Dup` aceast` replic` ustur`toare, Libby \i \ntoarse spatele

ca s`-[i ascund` tulburarea. Cât de mult \l detesta! Cum detes-
ta emo]iile n`valnice pe care el le stârnea \n ea! Alec nu avea
dreptul s` reapar` astfel \n via]a ei ca s`-i tulbure lini[tea. {i
mai mult decât orice, nu avea nici un drept asupra lui Sam.
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– Când ai de gând s`-i dest`inuie[ti c` sunt tat`l lui?
– Nu [tiu. Poate niciodat`.
– Cum asta?
Cu o mi[care iute, Libby se \ntoarse cu fa]a spre el.
– De ce ar trebui s`-i spun?
– Pentru c` are dreptul s` [tie.
Ea strânse pumnii cu furie. Alec avea dreptate, bine\n]eles,

dar nu se punea problema s`-i dezv`luie ceva lui Sam f`r` un
minim de precau]ii.

– O va afla \ntr-o zi, sfâr[i prin a ceda Libby. Nu este nimic
urgent.

– Nu sunt de aceea[i p`rere.
– Ascult`, Alec, pân` ieri nici nu [tiai de existen]a lui!
– Pân` ieri, da. Ast`zi, este cu totul altceva. Vreau s`-mi

cunosc fiul!
– Pentru cât timp? Pân` când te vei plictisi?
– Nu fi absurd`, Libby, n-am s` m` plictisesc.
– Cine mi-o garanteaz`?
– M` crezi atât de smintit \ncât s`-i dau false spran]e [i s`-l

p`r`sesc?
– Pe mine m-ai p`r`sit.
Timp de câteva secunde, o fix` t`cut pe tân`ra femeie,

cu o privire pe jum`tate chinuit`, pe jum`tate dojeni-
toare. Apoi, trecându-[i mâna cu un gest nervos prin p`r,
replic`:

– Am revenit.
– Ah, da? {i consideri c` asta \]i d` drepturi?
– Bine\n]eles! Sunt tat`l copilului t`u [i am dreptul s`-mi

exercit acest rol.
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– Nu, Alec, \n ochii mei, nu ai nici un drept. Ai ales acum
opt ani, este prea târziu.

– Dar, Libby, nu puteam...
– Ba da, puteai! Pleac`, Alec. Pleac`!
Se ruga din toat` inima ca el s` plece, s-o uite, cum f`cuse

atâ]ia ani de zile. Cu fruntea lipit` de geam, pândi s`-i aud`
pa[ii \ndep`rtându-se. |n zadar.

Curând dup` aceea, sim]i o prezen]` apropiat` [i tres`ri
când mâna lui Alec se a[ez` pe bra]ul ei.

– Mai e[ti aici? Pleac`, te rog.
– Libby...
– Nu, Alec, las`-m`. Nu m-ai vrut, nu m` vrei nici acum.

Prin urmare, pleac`!
Se \ntoarse, tremurând, [i ochii ei \ntâlnir` privirea lui

Alec.
– Ba da, te vreau. Te-am vrut \ntotdeauna, replic` el cu o

voce r`gu[it`.
|i primi cuvintele cu un râs ne\ncrez`tor.
– {i tu m` voiai, continu` Alec.
– Dar acum nu te mai vreau. Pentru mine, dup` opt ani, tu

nu mai exi[ti. N-ai fost decât o aventur` trec`toare, Alec. {i
pentru Sam, tu nu \nsemni nimic. Ce motiv am avea s` dorim
ast`zi prezen]a ta?

– Sam \[i va cunoa[te tat`l.
– Nu sunt sigur` c` este de dorit.
– Libby!
– Men]in ce am spus.
– Dar este absurd! M` anun]i c` am un fiu, vorbesc cinci

minute cu el [i ai vrea s` renun] s`-l rev`d?
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– Da!
– Ei bine, nu! Nu am aceast` inten]ie.
– Atunci, care sunt inten]iile tale? S` mi-l iei pe Sam?
Aruncase aceste cuvinte dintr-un impuls, ca un fel de sfi-

dare. Auzindu-le rostite, realiz` toat` groz`via lor. Exclam`
brusc, cu accente de disperare \n glas:

– N-ai dreptul s`-mi iei fiul!
Dar cum oare s`-l \mpiedice? Viciat de putere [i de celebri-

tate, Alec Blanchard trebuia s` fie obi[nuit ca nimic s` nu-i
reziste.

|l v`zu din nou trecându-[i mâna prin p`r, semn sigur de
nervozitate.

– N-am nici un plan precis, Libby, dar n-am s` r`mân
inactiv.

– Nici eu! N-am s` cedez.
Vehemen]a ei p`ru s`-l mire.
– Te rog. Libby, calmeaz`-te.
– S` m` calmez? Vorbe[ti despre inten]ia de a-mi lua

copilul [i ai vrea s` m` calmez?
– Tu ai vorbit despre asta, nu eu.
– Dar n-ai negat.
|n prada unei puternice emo]ii, Alec oft`.
– Nu, [i nu mi-o cere s-o fac. N-am s` renun] la Sam.

Niciodat`.
– Alec! N-am s`-]i permit s`...
– Vom discuta mai târziu despre asta, Libby. Cu mai mult

calm.
Alec se \ndrept` spre u[`, f`r` un cuvânt \n plus.
|nnebunit`, Libby \l ajunse din urm`.
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– Alec!
– Alt` dat`, Libby. Mi-ai cerut s` plec, eu plec... dar m` voi

\ntoarce.
– Nu, nu te mai \ntoarce niciodat`. N-avem nevoie de tine!

Nu te vreau!
El se \ntoarse tremurând [i o prinse de umeri.
– Dar eu v` vreau, Libby. V` vreau pe amândoi [i am s` m`

\ntorc.

* * *

A doua zi, Libby \[i dactilografia \nsemn`rile pândind cu o
ureche \ntoarcerea lui Sam, când se auzir` ni[te b`t`i \n u[`.
Era Maddy. Aducea un plic de culoare g`lbuie care \i era
adresat lui  Libby [i fiului ei. Tân`ra femeie recunoscu imediat
scrisul lui Alec. Cu toate c` nu-l v`zuse decât o singur` dat`, \i
r`m`sese \n memorie...

Deschise plicul cu mâini care \i tremurau, sub privirile
atente ale lui Maddy.

Sam se \ntoarse de la [coal` exact \n clipa aceea.
– Salut, mam`! Oh, avem coresponden]`! Cine ne-a scris? Mike?
– Nu.
Libby citi mesajul, foarte scurt de altfel. Alec \i invita, pe ea

[i pe Sam, s` cineze a doua zi cu el [i cu fiica lui.
– Atunci cine? insist` Sam.
– Alec Blanchard, r`spunse Libby.
Copilul p`ru surprins.
– Este ciudat, nu crezi? Dac` avea ceva s` ne spun`, putea

veni aici, nu?
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Libby ridic` din umeri. Da, putea... dar era mai dificil s`
refuze o invita]ie formal`. Cel pu]in aceasta era p`rerea lui
Libby.

– Prin urmare, ce vrea? \ntreb` Sam.
– Ne invit` la cin`.
– Formidabil! Voi putea s` v`d gr`dina Julietei.
– Nu te gr`bi, Sam. N-am hot`rât nimic.
– Juliet are un ad`post \ntr-un pom! Trebuie s` fie extra-

ordinar s` te ascunzi acolo! exclam` Sam. Bun, pe curând,
mam`... M` duc s` m` joc cu Arthur.

Dup` plecarea lui Sam, cele dou` femei r`maser` singure.
– A[adar? \ntreb` Maddy. Te duci?
Libby \nchise ochii [i cl`tin` din cap, recunoscându-[i

neputin]a.
– Nu [tiu... Mi-e team`, Maddy.
– Dup` p`rerea ta, de ce te invit`?
– S`-l cunoasc` pe Sam, asta-i sigur. Poate [i pentru mine.
– Tu, Libby, \l mai vrei?
– Nu!
Prietena ei o privi lung, t`cut`, ca [i cum se \ndoia de

aceast` afirma]ie.
– Cred c` ai dreptate, Libby, a[a este cel mai cuminte, rosti

ea \n cele din urm`. |n cazul acesta, trebuie s` fii clar` cu el.
|n interesul t`u [i al lui Sam.

– Ceea ce \nseamn` c` trebuie s` m` duc?
– Da, este preferabil.
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Capitolul 4

– Credeam c` n-o s` mergem, \i dest`inui Sam mamei sale
\n timp ce se \ndreptau spre casa lui Alec.

– N-ar fi fost foarte politicos s` refuz`m aceast` invita]ie,
r`spunse ea cu aerul cel mai indiferent posibil.

– Mam`, s-ar spune c` nu-]i place prea mult Alec...
Libby se opri brusc, uimit`.
– Ba da, \mi place.
– Ah, da? Cu toate acestea, nu-i zâmbe[ti niciodat` ca lui

Michael.
– Alec nu este Michael, Sam.
Copilul lovi cu piciorul o piatr` de pe drum [i o privi ros-

togolindu-se pe pant`.
– |l cuno[ti de mult?
– Da.
– Lui \i place de tine.
– Fire[te c`-i place, replic` ea, iritat`.
– Vreau s` spun c` te place tot atât de mult ca Michael.
Libby se opri din nou.



– Ce [tii tu despre asta, dragul meu?
– {tiu. Mi-a pus o gr`mad` de \ntreb`ri despre tine, când

am fost la pescuit.
– Ia te uit`! Ce fel de \ntreb`ri?
– Unde locuim, cu ce te ocupi, dac` munca ta te intere-

seaz`... Asta dovede[te c` \i place de tine. Crezi c` el ar vrea s`
se m`rite cu tine?

– Sam! Eu m` voi c`s`tori cu Michael. Nu se pune proble-
ma s` m` m`rit cu Alec Blanchard.

Sam p`ru descump`nit de vehemen]a mamei sale. El nu
\ncerc` s` afle motivul enerv`rii ei [i conversa]ia se opri aici.

|ncordat` deja \nainte de plecarea de acas`, Libby se sim]i
dup` aceast` discu]ie cu fiul ei mai nervoas` ca oricând. Era
cuprins` de regrete: ce gre[eal` f`cuse acceptând aceast` invi-
ta]ie! Nu va reu[i s` reziste \ncerc`rii care o a[tepta \n seara
asta.

Din p`cate, era prea târziu ca s` mai dea \napoi.
Casa familie Blanchard, de o albea]` str`lucitoare, ap`ru

curând \n fa]a ochilor lor. A[ezat` pe zidul \mprejmuitor al
propriet`]ii, o feti]` blond` \i a[tepta. Imediat ce-i z`ri, \i f`cu
semn cu mâna lui Sam, apoi se \ntoarse [i strig`:

– Iat`-i, tat`! Sosesc!
F`r` s`-[i dea seama, Libby \[i \ncetini pa[ii, \n timp ce Sam,

dimpotriv`, se repezi spre prietena lui. Por]ile se deschiser` [i
Alec ap`ru cu mersul lui degajat, \n blugi [i bluz` alb`. Mereu
la fel de frumos, la fel de str`lucitor de farmec [i seduc]ie.
Simpla lui prezen]` atât de masculin` era suficient` ca s-o tul-
bure pe Libby. Mai mult \nc`, Alec \i zâmbea... [i ea sim]i c` se
tope[te.
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|i era greu s` se prefac` indiferent` cu o inim` care b`tea
s`-i sparg` pieptul.

|n semn de salut, Alec ciufuli p`rul lui Sam cu un gest
afectuos. Cu toate acestea, nu-[i lu` nici o clip` ochii de la
Libby. Când ajunse \n dreptul lui, el \i lu` mâinile [i mur-
mur`:

– |]i mul]umesc c` ai venit.
|n vocea lui blând`, pu]in r`gu[it`, se sim]ea o urm` de

emo]ie. Pentru Libby, care se a[tepta la vreun comentariu
acid, aceast` primire avu un efect absolut dezarmant.

– Ai fost foarte amabil c` ne-ai invitat, r`spunse ea.
– N-am f`cut-o din amabilitate.
De data aceasta, ironia replicii o trezi la realitate. Alec nu

se schimbase, constat` ea, r`mânea mereu la fel de periculos...
Por]ile se \nchiser` \n spatele lor cu un zgomot sec,

aproape amenin]`tor pentru urechile lui Libby. Cum ea
tres`ri, Alec, care continua s-o ]in` de mân`, \i mângâie palma
cu degetul mare.

– Destinde-te, Libby, murmur` el, n-am s` te agresez. Sunt
un om civilizat...

Stânjenit`, se l`s` condus` spre locul unde se aflau copiii.
– Iat-o pe fiica mea... Juliet, ]i-o prezint pe Libby, mama lui

Sam.
Ani de zile, Libby nu se putuse gândi niciodat` f`r` o strân-

gere de inim` la cel`lalt copil al lui Alec. |[i imagina feti]a
asemenea lui Margo, o frumuse[e blond` [i \ngâmfat` de opt
ani. Realitatea, \ns`, era cu totul alta.

Desigur, p`rul ei lung de culoarea mierii [i conturul per-
fect al fe]ei amintea f`r` \ndoial` de mama ei, dar Juliet n-avea
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nimic din acea siguran]` orgolioas` care o caracteriza pe
Margo. Scund`, sub]ire, d`dea impresia unui copil f`r` per-
sonalitate, de o extrem` timiditate.

Când tat`l ei o prezent` lui Libby, se refugie \n spatele lui
[i, ag`]at` de bra]ul lui, o spiona cu un aer s`lbatic.
Emo]ionat` de aceast` atitudine, tân`ra femeie \i adres` un
zâmbet c`lduros. Copil` fiind, Libby fusese [i ea teribil de
emotiv` \n fa]a adul]ilor.

Libby c`uta \n fizionomia ei o asem`nare cu Alec, dar nu
g`si nici una.

– Bun` ziua, Juliet...
Neob]inând nici un r`spuns, Libby continu`:
– Sam mi-a spus c` ai o ascunz`toare \ntr-un copac. Este

adev`rat?
Feti]a d`du timid din cap.
– Po]i s` mi-o ar`]i? interveni Sam, care s`rea de pe un

picior pe altul de ner`bdare de dou` minute bune.
Juliet \[i ridic` ochii spre tat`l ei ca s`-i solicite acordul.
– Duce]i-v`. Dar când va suna Luiza pentru mas`, s` nu

\ntârzia]i.
V`zându-i \ndep`rtându-se unul lâng` altul, pe Libby o

cuprinse o impresie stranie. Se bucura, desigur, de buna lor
\n]elegere, dar când se gândea c` Juliet era sora vitreg` a lui
Sam...

|n timp ce Alec o conducea spre cas`, Libby \i mul]umi pen-
tru discre]ia lui fa]` de Sam.

– Presupun c` nici tu nu i-ai spus nimic, r`spunse el.
– Nu.
– Va trebui s`-i spui, Libby.
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De pe teras`, intrar` direct \n salonul unde Alec o servi cu
un pahar de daiquiri. Era oare o simpl` \ntâmplare, sau \[i
amintea de b`utura ei preferat`?

– Am putea s` i-o spunem \mpreun`, suger` el.
– Nu.
– Credeam c` ai venit cu aceast` inten]ie.
Ea cl`tin` din cap.
– De ce ai venit, atunci?
– Ca s` evit explica]ii jenante cu Sam, recunoscu Libby

dup` o u[oar` ezitare. Dac` a[ fi refuzat invita]ia ta, ar fi vrut
s` cunoasc` motivul.

– Totu[i, va trebui s` afle, replic` Alec, \n`sprind tonul. Cât
timp crezi c` se va mul]umi cu ideea c` tat`l lui este departe?

– Sam nu sufer` din cauza asta.
– Dar tat`l lui, da.
Cu un pahar de whisky \n mân`, Alec reveni pe teras` [i

privirea lui se pierdu \n imensitatea albastr` a oceanului.
– Mie nu de tat`l lui \mi pas`, ripost` ea pe un ton t`ios.
Alec se \ntoarse spre ea, cu un surâs trist pe buze.
– P`cat. Dac` te-ai preocupa mai mult de asta, via]a ar fi

mult mai pl`cut` pentru noi to]i.
– Ce vrei s` spui? \ntreb` ea cu r`ceal`.
– Vreau s`-mi cunosc fiul, Libby.
– Poate c` el nu dore[te.
– Ba da, va dori.
Aceast` siguran]` lini[tit` o exasper` pe Libby. Ce mult \l

detesta!
– Cum po]i s` fii atât de sigur? Oh, [tiam! N-ar fi trebuit s`

vin.
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– Dimpotriv`, ai f`cut foarte bine... Oricum, a[ fi venit s` te caut.
– Ah, da? {i \n ce scop?
Era o bravad` din partea ei, o sfidare. Abia rostite, \[i

regret` imediat cuvintele.
Alec \[i puse paharul pe balustrad` [i se apropie de ea. Din

instinct, Libby se d`du \napoi, dar o opri sp`tarul unui scaun.
– Nu, Alec.
– Nu? Serios? Nu e[ti sincer`, Libby, [i o [tii foarte bine.
|n secunda urm`toare, buzele lui Alec se a[ezau peste ale

ei, cu o delicate]e rafinat`. S`rutul acesta trezi \n Libby
amintiri atât de frumoase, atât de perfecte \ncât lacrimi \i
umezir` pleoapele.

Tremurând, cu pumnii strân[i, lupta cu toat` puterea
voin]ei \mpotriva acestui farmec. |n zadar... S`rutul se pre-
lungea, voluptuos, \ncânt`tor.

Alec fu acela care, \ndep`rtându-se, puse cap`t dilemei
tinerei femei. Ochii lui Libby \i \ntâlnir` pe cei ai lui Alec [i i
se p`ru c` cite[te \n ei aceea[i tulburare, aceea[i emo]ie. Clipa
a fost atât de fugar` \ncât crezu c` visase.

– Iat` un nu care p`rea \n \ntregime un da, murmur` Alec
cu pu]in` ironie \n glas.

Incapabil` s`-i \nfrunte privirea [i cu atât mai pu]in s`
r`spund`, \[i l`s` capul \n jos. El \[i sl`bi \mbr`]i[area,
p`strând un bra] \n jurul umerilor ei. Zâmbea.

– Ce preferi? s` cin`m singuri sau cu copiii? o \ntreb` el.
|ntrebarea i se p`ru atât de deplasat` \n \mprejur`rile ace-

lea \ncât se z`p`ci. Era limpede c` s`rutul fusese departe de
a-l emo]iona cât presupusese ea... Decep]ionat`, Libby se
str`dui s` resping` valul de triste]e care o cople[ea.
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– Cu copiii, r`spunse ea.
– M` duc s-o anun] pe Luiza.
Dup` aceste cuvinte, el disp`ru \n direc]ia buc`t`riei.
Libby profit` de absen]a lui ca s`-[i recapete calmul.

Trebuia s` fie foarte vulnerabil` pentru ca un s`rut, un singur
s`rut, s-o aduc` \ntr-o asemenea stare!

La \ntoarcerea lui, ea st`tea lâng` balustrad`, cu privirea
pierdut` spre un orizont impasibil. 

– Sam ]i-a povestit despre partida noastr` de pescuit?
– Da.
– Este un copil foarte bine crescut. Ai reu[it s`-i dai o bun`

educa]ie.
– Mul]umesc.
– Singur`, trebuie s` fi fost greu uneori, nu? \ntreb` Alec

dup` o scurt` ezitare.
– P`rin]ii mei m-au ajutat mult.
– Cum au reac]ionat când le-ai spus c`...?
El nu merse mai departe; \n ceea ce o privea, Libby nu se

temea de cuvinte.
– |n familia mea, vestea sarcinii mele a produs un [oc. {tiu

c` mi-am decep]ionat p`rin]ii, dar ei nu m-au p`r`sit pentru
asta. Dimpotriv`, m-am putut bizui pe ei \n toate situa]iile difi-
cile.

Discu]ia lor se opri aici deoarece r`sun` soneria care
anun]a cina. Cu atât mai bine, \[i zise Libby, u[urat`. Nu
suporta tensiunea care domnea \ntre ei [i care o epuiza ner-
vos.

La mas`, compania copiilor avu curând darul s` destind`
atmosfera. Luiza era foarte solicitat`. Ea le servi cl`tite cu
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homari [i mirodenii, maz`re verde cu orez, apoi o pr`jitur`
delicioas` cu ananas [i glazur` de ciocolat` care \i \ncânt` pe
copii, [i, \n fine, un suc de l`mâie rece, delicios.

|n ceea ce-l privea, meniul satisf`cu toate speran]ele lui
Sam, dar ad`postul din copac al Julietei \i declan[` entuzias-
mul.

– M-am hot`rât s` contruiesc unul exact la fel când m`
\ntorc acas`! Sunt sigur c` bunicul va fi de acord s` m`
ajute.

– Poate, r`spunse Libby.
– Ba da, sunt sigur, declar` cu hot`râre b`iatul.
– Locuie[ti cu bunicii? \l \ntreb` Alec.
– Nu, dar locuiesc foarte aproape de casa noastr`. M` duc

adeseori s`-i v`d când ies de la [coal`.
– {i mie mi-ar fi pl`cut s` am bunici, interveni \n discu]ie

Juliet, pentru prima dat` de la \nceputul mesei.
Uimit`, Libby \i cercet` pe rând pe Juliet [i pe tat`l ei.

Remarca aceasta avea de ce s-o mire. C` Juliet nu-l consi-
der` pe Leopold Hesse, tat`l lui Margo, drept un adev`rat
bunic, asta putea \n]elege. Constrâns de meseria lui la
numeroase deplas`ri, poate c` nu putuse stabili leg`turi
apropiate cu ea. Dar p`rin]ii lui Alec? Libby p`strase despre
ei amintirea unor oameni fermec`tori, foarte simpli [i
deschi[i. Ar fi fost f`r` \ndoial` \ncânta]i s` r`sfe]e o nepoat`
sau un nepot.

– Tata a murit acum [ase ani, spuse Alec, iar mama l-a
urmat toamna trecut`.

Vestea o mâhni adânc pe Libby deoarece \[i amintea
afec]iunea profund` care-l lega pe Alec de p`rin]ii lui. De alt-
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fel, judecând dup` expresia de triste]e \ntip`rit` pe fa]a lui,
Alec nu ]inea s` evoce aceast` amintire penibil`. De aceea, el
schimb` foarte repede subiectul.

– Prin urmare, ]i-ar pl`cea s` mergem din nou la pescuit
\mpreun`? \l \ntreb` el pe Sam.

|nainte ca Libby s` poat` interveni, b`iatul accept` cu
bucurie.

– Oh, da, este mai amuzant cu tine. Când nu e[ti acolo,
Lyman vrea tot timpul s` ne comande.

– El este st`pânul la bord, replic` Alec, amuzat.
Conversa]ia continu` pe un ton absolut amical [i destins.

Era limpede, existau afinit`]i reale \ntre tat` [i fiu, o \n]elegere
secret` se stabilise imediat. {i Libby, cu moartea \n suflet,
sim]ea capcana \nchizându-se \n jurul ei...

Martor atent al acestei scene, Juliet \i urm`rea cu interes pe
tat`l ei [i pe Sam. Se \ntâmpla uneori s` ri[te o privire pe furi[
spre Libby; era suficient atunci ca tân`ra femeie s` se \ntoarc`
spre ea ca feti]a s`-[i plece imediat ochii. O reac]ie de timidi-
tate excesiv` care-i amintea lui Libby fr`mânt`rile propriei sale
copil`rii.

Dup` sucul de l`mâie, copiii nu mai puteau sta locului. Lui
Alec i se f`cu mil` [i le d`du voie s` se joace \n salon unde se
lansar` \n construirea unei nave spa]iale cu piesele unui joc
Lego. Cum Sam \l solicita mereu pe Alec pentru sfaturi sau
felicit`ri, acesta sfâr[i prin a li se al`tura.

Urm`rindu-i pe to]i trei stând direct pe podea, apleca]i
asupra construc]iei lor, ascultându-i cum se sf`tuiau, râdeau,
se ciond`neau, Libby sim]i o suferin]` inexplicabil` cuprinzân-
du-i inima.
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Ar fi dorit ca aceast` sear` s` nu fi existat niciodat`, cu tot
atâta disperare dorind s-o vad` prelungindu-se la nesfâr[it.

La ora nou`, nereu[ind s` se mai st`pâneasc`, \[i p`r`si
scaunul.

– Trebuie s` ne \ntoarcem acas`.
– Este \nc` devreme, remarc` Alec, uimit.
Ea \i ar`t` feti]a, care tocmai c`sca.
– Nu pentru copii. Juliet este obosit`, iar Sam merge mâine

la [coal`.
– Ar putea s` vin` aici ca s` se joace cu Juliet. Ea nu are pri-

eteni, astfel c` zilele i se par foarte lungi, uneori.
– |mi pare r`u, Sam este \nscris la [coal`, trebuie s` par-

ticipe la ore, repet` cu fermitate Libby. Haide, Sam, plec`m.
– V` conduc pân` acas`, zise Alec ridicându-se.
– Nu-i nevoie, cunosc bine drumul.
– Ba da, v` conduc, decret` el pe un ton ce nu admitea

replic`.
– {i Juliet?
– Ea va merge la culcare. Luiza va a[tepta \ntoarcerea mea

ca s` plece.
Hot`rârea lui era luat`, era limpede c` nimic nu-l putea

face s` renun]e. De aceea, Libby renun]` s` se mai opun`.
– Noapte bun`, \i spuse ea Julietei.
Privi repede ochii alba[tri ai feti]ei.
– Noapte bun`, r`spunse aceasta.
Libby se \ndep`rta spre u[` când o voce mic` \ntreb` \n

spatele ei:
– Când mai veni]i?
Tân`ra femeie se \ntoarse, descump`nit`.
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– Nu [tiu, Juliet. Dar tu po]i s  ̀vii s  ̀ne vezi când ai ocazia, dac  ̀vrei.
Fa]a Julietei se lumin` o clip`, apoi, dup` un mic semn cu

mâna, \nchise u[a de la intrare \n urma lor.
Afar`, Sam merse \n fa]` cu lanterna lui de buzunar [i Libby

se bucur` c` vorb`ria lui ne\ntrerupt` o scutea s` discute cu
Alec. Acas`, când sosi momentul desp`r]irii, Sam \l \ntreb` pe
Alec:

– Mergem mâine la pescuit?
Alec \l ciupi de obraz cu un gest afectuos.
– Vom vedea... Noapte bun`, b`iete.
– Noapte bun`, Alec. Pe mâine, poate, r`spunse Sam cu un

zâmbet vesel.
{i alerg` spre intrarea \n cas`.
Gr`bit` s`-[i ia la rândul ei r`mas-bun, Libby \i mul]umi lui

Alec pentru cin`. Mâna lui Alec \i prinse brusc bra]ul.
– Nu te gr`bi, Libby! A[teapt` o clip`.
– Ce mai e? Nu pot \ntârzia, m` a[teapt` Sam.
– Nu va dura mult.
Ea scoase un suspin exasperat.
– Te ascult...
Iute ca fulgerul, Alec \i \ncercui mijlocul cu o mân`,

iar cu cealalt` \i prinse ceafa. Nu mai avu decât s` se
\ncline ca buzele lor s` se uneasc` \ntr-un s`rut perfect.
{i fu ca [i cum ultimii opt ani se [tergeau din memoria lui
Libby...

Gura lui Alec era cald`, senzual`, [i s`rutul lui atât de
pasionat \ncât \l sim]ea cum tremur`. Libby \n]elegea tot ce \[i
st`pânea ca a[tept`ri [i rug`min]I, deoarece aceea[i sures-
citare fierbea \n vinele ei. Mai bine s` se plece \n fa]a eviden]ei:
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degeaba \l respingea pe Alec, inima ei nu-l uitase. {i el nu-i
cerea decât s` bat` mai tare sub farmecul \mbr`]i[`rilor lui.

Nu, nu trebuia! Dar ce s` fac` dac` voin]a ei era slab`... [i
dorin]a puternic`? Libby se sim]ea iremediabil \nvins`. Atunci,
\ntr-o \ncercare disperat`, \[i aminti r`ul pe care i-l f`cuse
Alec, fraza \ngrozitoare pe care i-o scrisese, „uit`-m`, eu te voi
uita“. |[i aminti c` o preferase pe Margo.

Cu o mi[care brusc`, se desprinse din \mbr`]i[area lui.
– Noapte bun`, Alec!
|n secunda urm`toare, \nchidea poarta \n fa]a lui [i se avân-

ta spre cas`.
Sam se culcase deja. Cear[aful alb, ridicat pân` sub b`rbie,

l`sa s` se vad` ochii lui c`prui \n care str`lucea o lic`rire
mali]ioas`.

– A[adar, mam`, e[ti mul]umit` c` ne-am dus acolo?
– Da, r`spunse ea cu un zâmbet for]at, mi-a f`cut pl`cere

s` rev`d casa familiei Blanchard. A trecut o eternitate de când
n-am fost acolo.

– {i Juliet, ]i-a pl`cut?
– Mult.
– Da, pentru o fat`, nu-i rea, recunoscu Sam, generos.

Ce noroc pe ea s` aib` ad`postul acela din copac, ca o
caban`...

|nduio[at`, Libby se aplec` s`-l s`rute pe Sam pe obraji.
Trecându-[i bra]ele \n jurul gâtului ei, el o strânse gata s-o
\n`bu[e, ca s`-i \napoieze s`rutul.

Apoi, \n timp ce ea se \ndrepta spre u[`...
– Mam`, credeam c` trebuia s` te c`s`tore[ti cu

Michael.
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Libby se opri brusc [i-i arunc` fiului ei o privire peste um`r.
Un surâs larg lumina figura copilului.

– Poftim?
– Ei bine, ce s`rut! Mult mai frumos ca la cinema!
Ro[ie la fa]`, Libby \n]elese: de la fereastra camerei lui, Sam

nu pierduse nimic din spectacolul oferit de ea [i Alec.
– Nu-i frumos s` spionezi oamenii, Sam!
– Nu spionam. Am vrut s` \nchid fereastra [i... v-am

v`zut. Spune, mam`, f`când cinema a \nv`]at Alec lucrurile
astea?

– Bine\n]eles, r`spunse Libby pe un ton aspru. Acum, Sam,
este timpul s` dormi.

– {i Michael?
– Faptul c` Alec m-a s`rutat nu \nseamn` c` s-a terminat

totul \ntre mine [i Michael.
Era clar c` explica]ia \l l`s` sceptic pe b`iat, dar nu mai

insist`. F`cându-se ghem sub cear[af, el ad`ug` numai, cu o
voce somnoroas`:

– Oricum, voi putea f`r` \ndoial` s` m` \ntorc acolo s` v`d
cabana Julietei.

Nec`jit`, Libby ajunse \n camera ei [i se dezbr`c`. O dat`
goal`, ced` unui impuls necugetat [i \ntârzie câteva clipe \n
fa]a oglinzii [ifonierului.

Corpul ei se schimbase de la prima \ntâlnire cu Alec.
Adolescenta devenise o femeie \nfloritoare. |n opt ani, silueta
ei sub]iric` se \mplinise la nivelul [oldurilor [i al pieptului. Era
oare mai frumoas` a[a, sau mai pu]in frumoas`? |n orice caz,
Libby considera ansamblul mai armonios.

{i Alec, ce credea oare despre ea?
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La naiba cu Alec! Ce o interesa pe ea p`rerea lui?
Trebuia f`r` \ndoial` s`-i g`seasc` un oarecare farmec, alt-
fel n-ar fi s`rutat-o cu atâta pasiune. Dar ce dovedea asta?
Nimic. Sau, cel mult, c` \l atr`gea \nc` din punct de vedere
fizic.

Dragostea fusese pentru Margo. Libby nu-l interesa decât
pentru c` era mama fiului s`u.

|[i \mbr`c` furioas` c`ma[a de noapte, stinse lumina [i se
culc`. Apoi, \n \ntunercul nop]ii, ca ecou la \ntrebarea fiului
ei, Libby murmur`:

– {i Michael?
Michael... Se oblig` s` se gândeasc` la el, la viitoarea lor

c`s`torie, la via]a pe care o vor f`uri. |ncerc` s`-[i ima-
gineze zâmbetul lui c`lduros, blânde]ea ochilor lui
alba[tri...

Din p`cate, o alt` figur` o obseda. O figur` ai c`rei ochi nu
erau alba[tri ci c`prui, profunzi, seduc`tori...

– Du-te, Alec, las`-m` \n pace, [opti ea.
Mai mult descurajat` decât furioas`, a[tept` ca somnul s`-i

aduc` eliberarea.

* * *

A doua zi, imediat dup` plecarea lui Sam la [coal`, \i tele-
fon` lui Michael.

Pân` atunci, Libby se mul]umise s`-i scrie \n fiecare zi
scurte scrisori \n care \i relata evolu]ia muncii sale, precum [i
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preocup`rile ei [i ale lui Sam. |l prevenise de la \nceput c`
telefoanele ei vor fi rare, deoarece era foarte dificil de a ob]ine
leg`tura cu Statele Unite.

|n diminea]a asta, totu[i, a[teptarea o chinuia. Aproape c`
nu \nchisese ochii toat` noaptea. Trebuia s` vorbeasc`
neap`rat cu Michael, s`-i aud` vocea, s` se lase \nc`lzit` de
tandre]ea lui, [i totul va merge mai bine.

Libby ob]inu leg`tura din prima \ncercare. Semn al desti-
nului, cu siguran]`.

– Alo, Libby? Ce s-a \ntâmplat?
– Nu te nelini[ti, Michael, voiam doar s` te aud. Nu s-a

\ntâmplat nimic, eu... m` sim]eam pu]in singur`.
– Sunt \ncântat s-o aflu, r`spunse Michael, u[urat. {i eu m`

gândesc adeseori la tine. |mi lipse[ti, draga mea.
Telefonul ei p`rea s`-i fac` pl`cere [i Libby \l reg`sea cu

bucurie pe Michael cel dintotdeauna, calm, lini[tit, reconfor-
tant.

– Poate c` ar trebui s` ne desp`r]im mai des, suger` el bine
dispus.

– Poate...
– Atunci, poveste[te-mi, sunt sigur c` nu mi-ai spus totul \n

scisorile tale. Cum se desf`[oar` [ederea voastr` acolo?
– Munca mea \nainteaz` cu pa[i mari...
|i vorbi mai am`nun]it despre interviuri. Michael era la

curent cu lucrarea ei, despre care vorbiser` adeseori
\mpren`.

|n ciuda dorin]ei de a aduce vorba despre Alec, Libby nu
g`si momentul potrivit ca s-o fac`. |ntr-adev`r, cu cât se pre-
lungea convorbirea, cu atât devenea mai dificil. Michael [tia c`
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\n via]a lui Libby existase un b`rbat. Cum ar fi putut s` nu [tie,
când \l avea pe Sam? Dar ea refuzase \ntotdeauna s` vorbeasc`
despre prima ei dragoste.

„La ce bun? r`spundea ea. N-are nici o importan]`, apar]ine
trecutului.“

Michael o crezuse.
– Ce-i cu tine, Libby? Te simt nervoas`, preocupat`, o \ntre-

rupse brusc Michael.
– Nimic, te asigur, totul merge bine. Numai c`... nu-mi

\nchipuiam c`-mi vei lipsi atât de mult.
– {i tu \mi lipse[ti, s` [tii... Cum se simte Sam? Este acolo,

lâng` tine?
– Sam se simte de minune. Tocmai l-am l`sat la [coal`.

Acum m` duc s` stau de vorb` cu proprietara unui magazin de
articole de pai din port. Te sun dintr-o cabin`, n-am telefon
acas`.

– A[adar, nu exist` nici un mijloc s` iau leg`tura cu tine?
– Nu.
– Voi g`si eu unul.
– Poftim?
– Nu, nimic. Gândeam cu voce tare.
Clopotul unei biserici \ncepu s` sune, reamintindu-i lui

Libby obliga]iile ei.
– Nu m` face s` \ntârzii, Michael. Am fixat \ntâlnirea cu

Martha la nou` [i jum`tate.
– Mul]umesc c` ai telefonat. Pe curând, draga mea.
– Nu mai sunt decât [ase s`pt`mâni [i [ase zile, [opti Libby.
Dar Michael \nchisese deja.
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Capitolul 5

Dac` Libby \[i \nchipuise c` \[i rezolv` problemele printr-un
simplu telefon dat lui Michael, se \n[ela. Alec nu \ntârzie s`-i
aduc` dovada.

Se \ntâlnir` pe Colebrook Street, \n timp ce Libby urca din
port ca s` se \ntoarc` acas` dup` terminarea interviului.

– Bun`, Libby. Am putea lua masa de prânz \mpreun`. Ce
p`rere ai?

Era mai mult un ordin decât o invita]ie. Libby refuz`,
agasat`.

– Imposibil, am de lucru. Alt` dat`, poate...
Deloc descurajat, Alec merse al`turi de ea.
– O treab` urgent`, se pare?...
– Am petrecut diminea]a luând un interviu [i trebuie s`-l

transcriu.
– {i cât timp dureaz`?
– O or`, poate mai mult.
El \[i privi ceasul.



– De acord. Tu \l transcrii, iar eu preg`tesc masa.
– Eu nu...
– Haide, Libby, nu fi absurd`, va trebui oricum s`

prânze[ti, nu?
O prinse cu hot`râre de bra].
S` provoace un scandal \n plin` strad` nu era pe gustul lui

Libby, astfel c` se resemn`, promi]ându-[i s` fie ferm`.
Ajun[i acas`, Alec \i ar`t` ma[ina de scris pus` pe un col] al

mesei din camera de zi.
– Tu o s` stai aici ca s` lucrezi. |ntre timp eu o s` m` dedic

artei culinare...
– |]i urez noroc! replic` Libby pe un ton ursuz.
Deoarece Sam nu prânzea cu ea, masa tinerei femei se limi-

ta de cele mai multe ori la o felie de ananas rece sau la un
sandvi[. Din acest motiv, nu avea mare lucru acas`. |l auzi cu
satisfac]ie pe Alec c`utând \n frigider, deschizând u[i de dulap
[i sertare. Cu atât mai bine dac` \[i d`dea osteneala. La urma
urmei, el nu f`cuse decât s` se invite cu for]a.

– Nu te aud b`tând la ma[in`! \i strig` el.
Ea tres`ri, ca [i cum fusese prins` cu mâ]a-n sac. Temându-se

s` nu fie prins` lenevind, Libby scoase repede husa de pe ma[ina
de scris [i se a[ez` la mas`. Introduse o foaie \n ma[in`, deschise
reportofonul [i \ncepu s`-[i dactilografieze textul.

Se dovedi mai greu decât se a[tepta s` se concentreze
asupra lucrului. Mai ales când de la buc`t`rie ajungeau pân`
la ea zgomote familiare de crati]e [i de sertare care se
deschid... {i ce miros! Extrem de pl`cut! Lui Libby \i l`sa gura
ap`. Gândindu-se mai bine, perspectiva unui prânz adev`rat
n-avea cum s`-i displac`.
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Dup` un timp, opri reportofonul [i, uitându-[i reticen]ele,
se apropie de buc`t`rie. Alec amesteca \n tigaie un preparat
misterios. Când o z`ri \n cadrul u[ii, pe buze \i ap`ru un surâs.

– Foamea scoate lupul din p`dure?
– Da.
– |n cele din urm`, ai terminat repede treaba.
– Ce vrei, arta ta culinar` mi-a f`cut poft` de mâncare. De

obicei, m`nânc la botul calului când sunt singur`.
– Faci o gre[eal`, Libby, e[ti prea slab`, replic` Alec

m`surând-o din cap pân`-n picioare.
– Sunt zvelt`.
– Mult prea zvelt`, atunci.
– Oricum, n-am cum s`-]i plac. Nu mai am optsprezece ani,

Alec.
– {tiu, Libby, nu mai e[ti o copil`, te-ai schimbat. {i miza s-a

schimbat, murmur` Alec pe un ton mai grav.
– Ce miz`?
– De data asta, nu mai este vorba despre un simplu diver-

tisment.
A[adar, iat` cum privea Alec povestea de dragoste a

tinere]ii lor: drept un divertisment! |n ciuda am`r`ciunii care
o cople[ea, Libby se str`dui s` nu-[i tr`deze decep]ia.

– Mâncarea este gata, ne putem a[eza la mas`, anun]` Alec.
Felul de mâncare preg`tit de el se compunea dintr-un rest

de pe[te [i de creve]i, la care ad`ugase orez [i legase totul cu
un sos de piper verde. |n pofida s`r`ciei ingredientelor, gus-
tul era savuros. Dar cum ar fi putut Libby s`-l aprecieze? Dup`
ce Alec vorbise cu atâta dezinvoltur` despre aventura lor,
sim]ea un nod \n gât. |i pierise pofta de mâncare.
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Alec p`rea [i el \ntr-o dispozi]ie stranie. La mijlocul mesei,
\[i \mpinse farfuria [i o privi drept \n ochi. Degetele lui b`tur`
câteva secunde \n mas`, apoi se oprir`, l`sând loc unei t`ceri
ap`s`toare. Apoi arunc` o propozi]ie care avu efectul unei
bombe.

– Libby, vreau s` ne c`s`torim.
Uimirea o l`s` pe Libby f`r` glas. I se \nvârtea capul [i nu

mai [tia ce s` spun`.
– S` m` c`s`toresc cu tine?! exclam` ea \n cele din urm`.

Glume[ti?
– Nicidecum.
– Ai fi ultimul b`rbat de pe p`mânt cu care m-a[ c`s`tori.
– De ce?
P`rea s` fi reflectat cu maturitate la planul lui [i asta nu-i

u[ura ei sarcina. Libby nu era \ns` mai pu]in hot`rât` decât el.
|i sus]inu privirea f`r` s` mai clipeasc`.

– |n primul rând, nu vreau s` m` c`s`toresc cu tine. {i
apoi, nu te iubesc. Al treilea [i ultimul lucru: m` voi c`s`tori
cu altcineva \ndat` ce m` \ntorc din vacan]`.

Ultimul argument fu pentru Alec ca o lovitur` de tr`snet.
– Cu altcineva? repet` el cu o voce lipsit` de inflexiuni. Cu

cine?
– Nu-l cuno[ti.
– Vreau s` [tiu cu cine!
Era oare gelozie st`pânit` \n vocea lui? Nu, Alec era f`r`

\ndoial` furios la ideea c` altcineva ar putea avea preten]ii
asupra a ceea ce considera un drept al lui.

Nep`s`toare, Libby b`u o \ngi]itur` de ap`.
– Este un profesor de la universitate.
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– Cum se nume[te?
– De ce te-ar putea interesa numele lui?
Alec b`tu cu pumnul \n mas`.
– Vreau s`-l cunosc, la naiba!
– De ce? Poate c` inten]ionezi s`-l intimidezi?
– Dup` p`rerea ta, a[ avea vreo [ans` s` reu[esc?
Dac` se comporta \n felul acesta cu Michael... n-ar fi fost

imposibil.
– Nu, r`spunse Libby. N-ai nici o [ans`.
– Atunci, spune-mi numele lui. Dac` trebuie s` devin` tat`l

vitreg al fiului meu, am dreptul s` [tiu.
– N-ai nici un drept, Alec.
– Min]i, Libby! Acest b`rbat nu exist`. Ai n`scocit aceast`

minciun` sfruntat` ca s` te descotorose[ti de mine.
– Nu, n-am n`scocit nimic.
Exasperat`, se ridic` de la mas`, urmat` de Alec.
– Libby, nu m` las \n[elat. |ncerci s` m` \ndep`rtezi. }i-e

team` de ceea ce sim]i pentru mine.
– Ce simt pentru tine? Vrei cu adev`rat s` [tii? Dezgust. Am

fost incon[tient` s` m` angajez \ntr-o aventur` cu tine. M`
bucur c` te-ai c`s`torit cu Margo. Cel pu]in, nu te-ai sim]it
obligat s` te c`s`tore[ti cu mine!

Trecu tremurând prin fa]a lui ca s` ajung` \n camera de zi.
– {i acum, Alec, du-te, las`-m` \n pace! Dispari din via]a

mea!
Alec se mul]umi s` scuture din cap cu \nc`p`]ânare.
– Nu, Libby, n-am s` plec. {i nu te preface c` m` dete[ti.

Nu m-ai fi s`rutat a[a cum ai f`cut-o dac` m-ai ur\ atât de
mult.
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Stupoare, mânie, confuzie... Cuvintele acestea dezl`n]uir`
\n Libby o asemenea furtun` de emo]ii \ncât fu incapabil` s`
spun` ceva.

Alec, con[tient de avantajul lui, mic[or` distan]a care \i
desp`r]ea. Tân`ra femeie nu-l v`zuse niciodat` atât de
hot`rât, atât de ne\nduplecat ca \n clipa asta. Cu un gest de
\nving`tor, \[i puse un deget sub b`rbia ei [i o oblig` s`-l
priveasc`.

– Nimic nu m` va face s` renun], Libby... {i mai cu seam`
profesorul t`u de la universitate. S` fie foarte limpede. {i
acum, plec... Dar o s` m` revezi, fii sigur` de asta.

* * *

|ntr-adev`r... Alec f`cea \n a[a fel \ncât s` se afle \n perma-
nen]` \n drumul ei. La bibliotec`, pe plaj`, \n port, pe strad`,
pretutindeni. Nu pierdea nici o ocazie s`-i reaminteasc` de
prezen]a lui. |nso]it de fiica lui, ie[i de mai multe ori la pes-
cuit cu Lyman, Sam [i Arthur. La \ntoarcere, Sam era invitat la
ei acas` ca s` m`nânce pe[te, [i, fire[te, Libby era invitat` [i
ea.

Hot`rât` s` nu r`spund` acestor invita]ii, invoca de fiecare
dat` vreo scuz` ca s` refuze, pân` \n ziua când Alec g`si ripos-
ta. La \ntoarcerea de la partida de pescuit, se prezent` acas` la
Libby cu Sam [i Juliet, având \n mân` un [ir de pe[ti.

– Vei cina la noi disear`, tu [i cu Sam, decret` el f`r` nici o
ceremonie.

Tân`ra femeie protest`, dar el \i \nl`tur` obiec]iile cu un
gest al mâinii.
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– Nu-]i convine? Foarte bine, \n cazul acesta, vom cina aici.
Ca [i cum era st`pânul locului, Alec intr` \n cas` [i puse

st`pânire pe buc`t`rie, unde preg`ti el \nsu[i pe[tele cu aju-
torul celor doi copii, \n timp ce lui Libby \i reveni cur`]area
cartofilor.

Alec avea talent, Libby n-avea \ncotro, trebuia s`
recunoasc`. Lucra cu dexteritate, tran[ând fileurile de pe[te,
supraveghind fierberea sosului. Ceea ce nu-l \mpiedica s`
glumeasc` \n acela[i timp cu Sam [i Juliet.

Adresându-se lui Libby, o \ntreb`:
– Prietenul t`u – cel al c`rui nume nu mi l-ai spus –

preg`te[te feluri bune de mâncare?
– Câteodat`..
Rareori, la drept vorbind. Michael prefera s`-i invite la

restaurant, pe ea [i pe Sam.
– Cum se nume[te de fapt?
– Cine? interveni Sam.
Libby t`cu.
– B`rbatul cu care mama ta vrea s` se c`s`toreasc`,

r`spunse Alec.
Tonul u[or ironic o indign` pe Libby; ea \i arunc` o privire

mâhnit`.
– Ah! Michael, r`spunse Sam.
Alec se \ntoarse spre Libby \n c`utarea unei confirm`ri.
– |l cheam` Michael? Michael [i mai cum?
– Garner, r`spunse \ndatoritor b`iatul.
– Michael Garner este profesor?
Rosti ultimul cuvânt ca [i cum era vorba despre o meserie

f`r` valoare [i demn` de dispre].
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– Da, pred  ̀biologia, zise Sam, mândru c  ̀\l poate informa pe Alec.
|n continuare, Sam \i povesti cum crescuse anul trecut

mormoloci cu ajutorul lui Michael. Alec \l aculta cu interes,
ceea ce-l \ncuraj` pe copil s` furnizeze multe am`nunte
despre acea experien]`. Dinspre partea ei, Libby urm`rea
scena. |n ochii melancolici ai lui Alec citi limpede regretul c`
Sam manifesta atâta entuzism fa]` de Michael [i nu fa]` de el.

De altfel, numele lui Michael reveni cu regularitate \n con-
versa]ie, dup` aceea. Nu c` Libby s-ar fi ar`tat vorb`rea]` \n
leg`tur` cu el, dar Sam, foarte departe de preocup`rile lui,
vorbea adesea despre el, despre plimb`rile lor prin p`dure, \n
cursul c`rora Michael \l \nv`]a denumirile copacilor [i ale
plantelor, despre broasca pe care o disecaser` \mpreun`,
despre specimenele pe care Michael i le aducea din studiile lui
pe teren.

La fiecare din aceste evoc`ri, Alec devenea din ce \n ce mai
moroc`nos. Dac` se \ndoise o clip` de existen]a lui Michael,
acum lucrul acesta nu mai era posibil.

* * *

|n timpul s`pt`mânii urm`toare, apari]iile lui Alec devenir`
mai frecvente. Nu trecea o zi f`r` s` vin` cel pu]in de dou` ori,
sub cele mai diferite pretexte. Venea s` ia masa de prânz cu
Libby, s` stea de vorb` cu ea, o \nso]ea la plaj`, la
cump`r`turi. Glumea cu Sam, \l lua la pescuit, f`cea box cu el.

|n fine, Alec se comporta a[a cum visase Libby odinioar`.
Dar ea nu se l`sa \n[elat` de aceast` atitudine. Degeaba se

str`duia Alec \n ceea ce f`cea, el nu-i mai inspira deloc o \ncredere.
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Erau rare locurile unde se putea duce ca s` scape de el. Pe
insula aceea mic`, toat` lumea se cuno[tea [i se g`sea \ntot-
deauna cineva care s` [tie unde e[ti. Libby era hot`rât` cu
orice pre] s` dipar`, [i asta cu atât mai mult cu cât se sim]ea
vulnerabil` \n fa]a lui Alec.

De aceea, atunci când i se prezent` ocazia s` p`r`seasc`
insula pentru o zi, tân`ra femeie se bucur` din toat` inima.
Diferite persoane o incitaser` \n cursul interviurilor ei s` intre
\n leg`tur` cu un anume Gibb Sawyer, unul dintre cei mai
b`trâni pescari din regiune. Libby  afl` c` b`rbatul tr`ia de
pu]in timp pe o insul` vecin`, Spanish Wells, \n compania
fiicei sale. Se hot`r\ s`-i fac` o vizit`.

Ce fericire! O zi f`r` s` se team` de insisten]ele lui Alec
Blanchard...

Apel` la serviciile lui Lyman ca s`-i duc`, pe ea [i pe Sam,
pe Insula Spanish. Se desp`r]ir` dându-[i \ntâlnire \n port a
doua zi diminea]a la ora nou`.

Când Libby sosi la ora stabilit`, Lyman nu se afla la bord. |n
locul lui erau Alec [i fiica lui.

Furioas`, tân`ra femeie se opri brusc \n mijlocul cheiului.
Pân` unde va \mpinge oare limitele h`r]uirii? Foarte \n largul
lui ca de obicei, Alec arbora un zâmbet nep`s`tor.

– Lyman n-a putut veni. I s-a propus s` lucreze pe un
trauler. V` duc eu pe Insula Spanish Wells.

Libby nu credea un cuvânt din povestea asta cu traulerul.
Alec \l mituise pur [i simplu pe Lyman. Acesta trebuia s` fie
adev`rul.

– Cu atât mai r`u, Alec, nu-i nevoie s` te deranjezi, vom
merge \n alt` zi.
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– Gibb Sawyer te a[teapt`, nu?
– Am s`-i telefonez ca s` stabilesc o alt` \ntâlnire.
– N-o s`-l po]i g`si.
Tân`ra femeie \i arunc` lui Alec o privire scrut`toare.
– Pentru care motiv?
– Dup` spusese lui Lyman, pleac` mâine la pescuit de ton

pentru vreo cincisprezece zile.
– Sawyer are optzeci [i [ase de ani. M-ar mira ca la vârsta

asta s` se \mbarce pe un vas de pescuit pentru dou`
s`pt`mâni!

– |]i repet ce mi s-a spus.
Libby nu credea. Alec pusese totul la cale, era con-

vins` de asta v`zând lic`rirea pozna[` din ochii lui. Dar
dac` amâna aceast` c`l`torie pentru alt` dat`, ar fi putut
paria c` Lyman va fi \mbarcat din nou pe un trauler.
Dup` cum mergeau lucrurile, Lyman va fi indisponibil
toat` vara!

{i dac`, prin cea mai improbabil` \nt`mplare, Libby ar
reu[i s`-l conving` s-o duc` pe Insula Spanish Wells, Gibb
Sawyer ar fi de neg`sit. Alec ar avea grij` de asta...

|n concluzie, nu avea alt` posibilitate de op]iune decât s`
accepte compania lui Alec. Dar s` nu spere ca ea s` se arate
sociabil` pe parcursul acestei zile!

– Foarte bine, s` mergem, pentru c` n-am de ales, spuse ea
\n sil`.

Cu toate acestea, proasta ei dispozi]ie nu dur` mult:
entuziasmul copiilor când vasul p`r`si portul era contagios.
Cu surâsul pe buze [i ochii str`lucitori, ei scrutau cu interes
apele limpezi \n c`utarea broa[telor ]estoase [i a bancurilor de
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pe[ti, [i fiecare descoperire era salutat` cu strig`te de bucurie.
Insula Spanish Wells nu era departe de Harbour Island.

Peste mai pu]in de o or`, \naintau de-a lungul coastei s`lba-
tice, cu vegeta]ie luxuriant`, a micu]ei insule.

– Privi]i! strig` Sam.
Libby se entuziasm` brusc. B`iatul le ar`ta un golf mic \n

forma unui corn de lun`, cu o plaj` cu nisip alb la ad`postul
unui [ir de cocotieri. V`zut de pe vas, decorul era cu adev`rat
\ncânt`tor.

V`zut mai de aproape, era de-a dreptul fermec`tor. Libby
[tia bine de ce... Locul acesta trezea \n inima ei atâtea ecouri
dureroase \ncât i se umezir` ochii de lacrimi.

– Putem s` ne oprim aici? \ntreb` Juliet.
– Oh, da! exclam` Sam. Este atât de frumos.
Libby pândi tremurând hot`rârea lui Alec, temându-se ca el

s` nu cedeze rug`min]ilor copiilor. Din fericire, el nu schimb`
direc]ia.

|i arunc` pe furi[ o privire. Cu mâna pe cârm`, Alec privea
drept \nainte. Nici o emo]ie deosebit` nu se putea citi pe fa]a
lui. Indiferen]`? Voin]` deliberat` de a ignora trecutul? Libby
n-ar fi [tiut s` spun`.

Pu]in dup` aceea ajungeau la unica localitate a insulei, un
c`tun modest de pescari sc`ldat \n soare, cu b`rcile lui multi-
colore aliniate de-a lungul cheiului.

– {tii unde locuie[te Sawyer? o \ntreb` Alec pe Libby \n
timp ce lega vasul la chei.

– Da, mi-a explicat fiica lui.
– Atunci, du-te la el. Eu duc copiii s` viziteze \mprejuri-

mile.
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– Sam m` va \nso]i...
– Nu, Sam va veni cu mine.
Dup` o u[oar` ezitare, Libby ced`. Pentru Sam era mai

amuzant s` se plimbe decât s`-[i petreac` ore \ntregi
ascultând un b`trân vorbind.

– La ce or` crezi c` vei termina? o \ntreb` Alec.
– Spre prânz.
– Foarte bine.
Luându-i pe Sam [i pe Juliet de mân`, se \ndep`rt` de-a

lungul portului. Libby \i urm`ri mult timp cu privirea, uimit`
s` constate cum mergeau to]i trei, uni]i [i \n]ele[i ca membrii
aceleia[i familii...

Cuprins` de ame]eal`, \nchise ochii ca s`-[i \nving` emo]ia
care o cople[ea. Ce-i trecea prin cap? Era o nebunie! |n secun-
da urm`toare, pleca \n direc]ia opus`, spre c`su]a \n care
locuia Gibb Sawyer cu fiica lui.

Cu p`rul r`rit [i alb, cu pielea t`b`cit` [i ridat` a
b`trânilor lupi de mare, Gibb Sawyer era un om \ntr-adev`r
impresionant. O primi \ntr-un scaun cu rotile, dovad` c`
pescuitul de ton invocat de Alec nu existase decât \n imagi-
na]ia lui.

|ndat` ce venea vorba despre mare, b`rbatul acesta era de
neoprit. Memoria lui formidabil` atrase admira]ia lui Libby.
Pentru ea, el re\nvie trecutul Insulei Harbour, anii de pros-
peritate, cei \n care pe[tele f`cea insula s` tr`iasc`, \n care con-
struc]ia naval` d`dea de lucru \ntregii popula]ii; [i apoi, anii
mai pu]in genero[i, de s`r`cie, perioade de deziluzii [i de lip-
suri. |i vorbi de asemenea pe larg despre propria lui via]`,
despre cei cincizeci [i doi de ani de fericire \mp`rt`[it` cu o
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so]ie a c`rei moarte \i desp`r]ise cu mai pu]in de un an \n
urm` [i despre a c`rei amintire nu putea vorbi f`r` s`-i
tremure glasul.

Libby \nnegrea cu \nfrigurare pagin` dup` pagin`.
Captivat` de talentul de povestitor al b`trânului pescar, pier-
duse cu totul no]iunea timpului. De aceea, fu pu]in surprins`
când Magdalena, fiica lui Gibb Sawyer, ap`ru \n micul salon ca
s` anun]e sosirea unor vizitatori; care nu erau al]ii decât Alec
[i copiii.

Pentru prima dat`, Libby \[i consult` ceasul: unu [i un
sfert!

– Doamne Dumnezeule, \mi pare r`u! exclam` ea,
\ncurcat`.

– Nu este grav, o lini[ti Alec. Voiam numai s` te anun] c`
vom prânzi. Vom trece mai târziu.

Gibb Sawyer scutur` din cap.
– Nu, tinere. O eliberez imediat pe doamna dumitale.

Cu tot ce i-am povestit, are cu ce s` scrie un roman. Nici eu
nu mi-am dat seama cum a fugit timpul... Dac` vre]i s`
reveni]i, ad`ug` el adresându-se lui Libby, u[a v` este
deschis`.

Ea accept` cu bucurie [i stabilir` o \ntâlnire pentru lunea
urm`toare. Dup` ce \i mul]umi pentru amabilitate, Libby \i
strânse mâna [i se retrase.

Ajuns` afar`, Sam, foarte entuziasmat, se gr`bi s`-i expun`
am`nun]it cum \[i petrecuser` timpul.

– A fost foarte amuzant! Am privit pescarii alegând pe[tele,
apoi ne-am plimbat prin pia]` [i Alec a cump`rat o mul]ime de
bun`t`]i de mâncare. }ie nu ]i-e foame?
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– Acum c`-mi vorbe[ti despre asta, \mi dau seama c` da,
recunoscu Libby zâmbind.

– Copiii ]ineau neap`rat s` facem un picnic, \i explic` Alec.
{i cum n-am descoperit nici un restaurant foarte atr`g`tor...

Un picnic? De ce nu? \[i zise Libby. Oricum, restaurant sau
picnic, principalul era s` nu r`mân` mult timp singur` cu
Alec.

– Ei bine, sunt de acord, consim]i Libby. Unde mergem?
Sam r`spunse imediat:
– Pe plaja lui Robinson Crusoe! Aceea pe care am v`zut-o

de pe vas când am venit.
– Oh, da! aprob` Juliet, trop`ind de bucurie.
Libby \i arunc` lui Alec o chemare mut` \n ajutor. El ridic`

din umeri, cu un mic surâs \n col]ul buzelor.
– Ce p`rere ai?
Ea nu voia s` mearg` acolo! Nu se punea problema s`

revin` pe plaja aceea, ca s` se lase cople[it` de amintiri!
– Nu, s` mergem \n alt` parte, suger` Libby.
|n cele din urm`, bine\n]eles, se \ndreptar` chiar \ntr-

acolo. Copiii se ar`taser` ne\ndupleca]i.

* * *

S` iubeasc` b`rbatul cel mai minunat de pe p`mânt [i s` fie
iubit` de el. Aceasta a fost fericirea cunoscut` de Libby \n vara
celor optsprezece ani ai ei.

De aceea, \n ziua când Alec o \ntreb` pe doamna Braden
dac` miercurea urm`toare ar putea „s` i-o ia pe Libby“, aceas-
ta sim]i o mare bucurie.
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Doamna Braden nu-i ascunse totu[i teama ei când
r`maser` singure.

– Sper c` nu vei lua foarte \n serios aceast`... aceast`
poveste cu Alec. Este mult mai \n vârst` decât tine, Libby. {i
are deja o oarecare experien]`.

– {tiu, recunoscu ea.
Dar \n sinea ei \[i spuse : „N-are decât dou`zeci [i [ase de

ani. Ce-mi pas` dac` are sau nu experien]`? |l iubesc [i el m`
iube[te.“

– |mi promi]i s` fii cumine?
– Bine\n]eles, spuse Libby zâmbind.
– |n]elegi, n-a[ vrea ca Alec s`-]i provoace un necaz.
– Nu v` teme]i, doamn` Braden. Am \ncrede \n Alec, \l con-

sider  prieten.
– Bine, dac`-i a[a...
Cu toate acestea, când Alec veni s-o ia pe Libby, doamna

Braden nu uit` s`-[i repete recomand`rile.
– M` bizui pe tine s` te compor]i bine, \i spuse ea lu Alec.
El zâmbi lini[titor.
– Pute]i conta pe mine.
Câteva clipe mai târziu, \n timp ce traversau gr`dina, mân`

\n mân`, ca s` ajung` la drum, Libby \l \ntreb` pe Alec:
– Pot \ntr-adev`r conta pe tine?
– Tu ce p`rere ai?
F`r` s`-i a[tepte r`spunsul, el o lu` \n bra]e [i o s`rut` cu

pasiune.
|n ochii lui Libby, Alec Blanchard \ntruchipa idealul mas-

culin, era eroul visurilor ei, b`rbatul pe care era \n stare s`-l
urmeze pân` la cap`tul lumii. {i-ar fi pus via]a \n mâinile lui.
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|n r`stimp de câteva s`pt`mâni, devenise cel mai bun pri-
eten al ei. Dup` seara primei lor \ntâlniri, Alec venise s-o vad`
\n casa familiei Braden. Se \ntâmpl` de asemenea s` i se
al`ture când \[i petrecea dup`-amiaza la plaj` cu Tony [i Alicia.
Se amesteca \n jocurile lor, participa la construirea unor
castele de nisip, se sc`lda cu ei...

{i seara, când copiii se culcaser`, iar domnul [i doamna
Braden jucau bridge sau st`teau de vorb` cu prieteni, Alec
venea din nou. Se plimbau pe plaj` de-a lungul ]`rmului sau,
a[eza]i pe teras`, \[i \mp`rt`[eau \ntr-o tandr` complicitate
planurile, visurile, speran]ele tainice.

|nainte de Alec, Libby nu cunoscuse niciodat` vreun b`rbat
care s`-i arate atâta interes. {i care s`-i dezv`luie atât de mult
din el \nsu[i. Era singura c`reia Alec i se dest`inuise \n leg`tur`
cu Clive  Gilbert. Numai ea [tia cât de mult \l mi[case moartea
acestui om, numai ea singur` \i v`zuse fa]a devastat` de durere.

– A fost vina mea. Eu ar fi trebuit s` mor \n locul lui, \i spu-
sese el \ntr-o sear` lui Libby, cu un glas gâtuit de emo]ie.

|l strânsese \n bra]ele ei, mul]umind Cerului c` nu se
\ntâmplase a[a, chiar dac` \i \n]elegea durerea [i sentimentul
de culpabilitate.

– Am o datorie fa]` de el [i n-am s` pot  niciodat`  s` m`
achit de ea, ad`ugase Alec. Niciodat`.

Ea \l s`rutase cu blânde]e.
– Cine [tie? Poate c` \ntr-o zi vei g`si mijlocul. |ncrederea

pe care i-o ar`ta Alec o tulbura. |n trei s`pt`mâni, Libby aflase
despre el mai mult decât despre b`ie]ii pe care-i cunoscuse
pân` atunci: Danny, cu care ie[ise mult timp, Cliff, cu care \n
urm` cu numai dou` luni credea c` se va c`s`tori.
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Acum, cel cu care voia s`-[i \mpart` via]a se numea Alec
Blanchard. Avea convingerea intim` c` el era acela pe care-l
a[tepta. {i visul ei, speran]a ei cea mai fierbinte era ca [i el s`
vrea s`-[i uneasc` via]a cu a ei.

Nu avusese niciodat` ocazia s` fie \mpreun` mai mult de o
or` sau dou`... pân` ast`zi.

– Am \mprumutat vasul lui Lyman, o anun]` Alec \n timp
ce se \ndreptau spre port. Am inten]ia s` te duc \ntr-un loc
foarte deosebit.

– Unde?
– Vei vedea...
Destina]ia aceasta misterioas` era un minunat golfule], la

care se putea ajunge numai pe mare, aflat pe insula apropiat`,
Spanish Wells. O plaj` cu nisip alb, \ncojurat` de rânduri dese
de palmieri, sc`ldat` de ape calde [i limpezi \n care se ameste-
cau azurul [i peruzeaua.

Când aceast` bijuterie ap`ru \n fa]a ochilor lui Libby, un
surâs extaziat \i lumin` fa]a.

– Eram sigur c` o s`-]i plac`, murmur` Alec.
– Suntem \n paradis! N-a[ fi crezut c` \n lumea asta exist`

asemenea locuri.
Ceea ce se \ntâmpl` \n ziua aceea \i dovedi c` realitatea se

\ntâlne[te uneori cu visul. C` se putea \ntâmpla orice.
|mp`r]ir` cele aduse de Alec pentru picnic [i mâncar`

admirând \n acela[i timp peisajul minunat din jurul lor.
|notar`, se zbenguir` \n ap` cu aceea[i lips` de griji ca doi
copii. Alergau veseli, se stropeau cu ap`, se scufundau \n ap`
ca s` scape de cel`lalt. Foarte repede, totu[i jocurile acestea
nevinovate luar` o turnur` complet diferit`. Ca urmare a unei
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fug`riri, Libby ajunse prizoniera bra]elor lui Alec, care o
]ineau strâns lipit` de el. Atunci, urm` ceva ca o ame]eal`...
Contactul acestui corp musculos, frem`t`tor, lipit de al ei,
declan[` o furtun` irezistibil` a sim]urilor ei. Privirile lor se
\ntâlnir`, [i gurile lor se unir` \ntr-un s`rut n`valnic.

Libby se ag`]` de Alec, descump`nit` de violen]a dorin]ei
care o cople[ea. Pe nea[teptate, el o ridic` \n bra]e [i o duse
pân` sub cocotieri, unde o puse pe prosoapele lor de baie.
Aici, \ngenuncheat lâng` ea, o sorbi cu o privire febril`,
mângâindu-i \n acela[i timp obrazul cu vârful degetelor, apoi
scobitura gâtului, rotunjimea um`rului... Mângâieri subtile
care o f`ceau s` tremure toat`.

– Se presupune c` trebuie s` m` comport bine, murmur`
el cu o voce r`gu[it`, f`r` s`-[i opreasc` mâinile s` r`t`ceasc`
pe corpul ei.

Ele alunecau acum de-a lungul bra]elor ei, apoi pe curba
delicat` a mijlocului.

– Consideri c`  nu te compor]i bine? replic` Libby dintr-o
suflare.

– Depinde ce se \n]elege prin asta.
El zâmbi [i Libby, zâmbindu-i la rândul ei, \i atinse cu un

deget care tremura p`rul negru de pe piept.
– Dup` p`rerea mea, te compor]i perfect.
– Oh! Libby...
Tremurând, Alec puse din nou st`pânire pe buzele ei.
– Libby... am atâta nevoie de tine.
{i ea avea nevoie de el. La nebunie. Alec \i era indispen-

sabil ca aerul de respirat. Era jum`tatea cealalt` a propriei ei
fiin]e.
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Cu un gest plin de delicate]e, el \i mângâie gâtul frem`t`tor
[i se opri exact la marginea costumului de baie, \n scobitura
sânilor. |ncremenit` \ntr-o nemi[care total`, Libby r`m`sese cu
ochii a]inti]i pe figura lui Alec, fascinat` de ce exprima acesta.
Dorin]a, bine\n]eles, pasiunea, dar [i o tandre]e care o tulbur`.
Mai cu seam` când privirea lui Alec o \ntâlni pe a ei. O privire
vibrând de sensibilitate: o invita la dragoste, dar nu i-o impunea.

F`r` nici o ezitare, Libby se ridic` \ntr-un cot ca s`-[i
descheie sutienul costumului de baie, dezv`luindu-[i sânii albi
\n delicata lor nuditate.

Alec \[i ]inu respira]ia.
– Ce frumoas` e[ti...
Ea \i zâmbi.
– {i tu e[ti frumos... E[ti b`rbatul cel mai frumos pe care

l-am v`zut vreodat`, Alec.
– {i ai v`zut mul]i?
Libby ro[i.
– Nu... \n fine, nu \n felul \n care \]i imaginezi.
– Este adev`rat? [opti Alec.
Ea d`du din cap, sufocat` de emo]ie.
– Dar pe tine te vreau, ad`ug` ea cu \nfocare.
{i ca pentru a i-o dovedi mai bine, \l \mbr`]i[` \ntr-un elan

posesiv, \[i trecu mâinile peste spatele [i mijlocul lui \n
mângâieri ner`bd`toare [i \[i frec` sânii de bustul lui gol.

Era o \ndr`zneal` de care nu s-ar fi crezut \n stare \n urm`
cu câteva minute, dar Alec tocmai trezise femeia care dormea
\n ea. {i Libby, ame]it` de un sentiment de libertate exaltant`,
nu mai avea decât o dorin]`: s` descopere cu el aventura
dragostei fizice.

86 LOUELLA CRAMER



|nnebunit, el lu` fa]a lui Libby \n palmele deschise ca s`-i
culeag` gura, apoi cobor\ \ncet spre gât, spre pieptul ei umflat
de pl`cere, care se ridica \n ritmul sacadat al respira]iei.

– Oh, Libby, te doresc ca un nebun.
Ea abia \l auzea, transportat` de un vârtej de pl`cere.
Cu gesturi febrile, Alec ispr`vi s-o dezbrace [i \[i scoase [i

el costumul de baie. Apoi, mâinile lui \ndr`zne]e [i experte
\ncepur` o explorare senzual` a corpului lui Libby, care o duse
\ntr-un univers al pasiunii a c`rui existen]` n-ar fi b`nuit-o
niciodat`. C`ldura s`rut`rilor lui o ame]ea [i ea se r`sucea,
str`b`tut` de fiori, cople[it` de violen]a acestor senza]ii noi.

– Alec...
Ea fu aceea care, murmurându-i numele, \l trase spre ea ca

s`-l  fac` s` \n]eleag` urgen]a dorin]ei ei.
– M` tem s` nu-]i fac r`u, [opti el.
Ea \i zâmbi \ncrez`toare.
– Nu...
Libby nu sim]i nici o durere. |n clipa aceasta sublim`,

numai Alec conta \n ochii ei. Alec, dragostea pe care i-o purta,
dovada pe care dorea s` i-o ofere despre sinceritatea ei.

Condus`  doar de aceast` exigen]`, Libby se d`rui \n
\ntregime, unduindu-se sub el \n ritmul exaltat al pasiunii.
Pl`cerea se n`scu \n ea cum se nasc valurile, crescând, ampli-
ficându-se treptat. |n clipa \n care credea c` atinge culmea
volupt`]ii, extazul explod` \n ea cu aceea[i impetuozitate cu
care valul, \nalt [i clocotitor, se sparge de ]`rm.

Senza]ia se risipi la fel cum se retrage marea, \ncet, treptat,
l`sând-o pe tân`ra femeie cu un minunat sentiment de pleni-
tudine.
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Atinse obrazul lui Alec cu vârful degetului. El se ridic`
\ntr-un cot pentru a-[i cufunda \n ochii ei o privire emo]ionat`
\nainte de a depune un s`rut \n palma ei.

– Te sim]i bine? murmur` el.
Drept r`spuns, ea \i zâmbi \n timp ce lacrimi \i perlau

pleoapele. Lacrimi de fericire.
Flac`ra iubirii lor str`luci \nalt [i puternic de-a lungul aces-

tei zile magice. St`pâni]i de o sete nes`]ioas` unul de cel`lalt,
se \mbr`]i[au, se s`rutau, se l`sau prad` focului pasiunii, ca [i
cum erau singuri pe lume.

Abia  când  soarele \ncepu s` coboare la orizont se hot`râr`
s` se \ntoarc` pe Insula Harbour. O inexplicabil` melancolie o
cuprinse pe Libby când v`zu \ndep`rtându-se micul golf unde
cunoscuse atâta bucurie.

– Aceasta va fi plaja noastr`, murmur` ea.
– Da, gr`dina iubirii noastre, aprob` Alec strângând-o

lâng` el.
– Vom reveni oare aici?
– Bine\n]eles.
Ea nu se \ndoi nici o clip`, ciub`rit` \n \mbr`]i[area cald` a

bra]elor lui.
Nu se \ntorseser` acolo niciodat`.
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Capitolul 6

Dup` opt ani nimic nu se schimbase.
Aceea[i plaj`, aceia[i palmieri, totul p`rea identic. {i cu

toate acestea, nimic nu era ca \nainte. |n ochii lui Libby, locul
\[i pierduse puterea magic`. Dac` trebuia s` judece dup` ati-
tudinea lui Alec, \ntoarcerea lor \n locul acesta nu trezea \n el
nici un fel de emo]ie.

Imediat ce vasul ancor` \n port, el \[i f`cu de lucru cu
adunatul lucrurilor, indiferent la exclama]iile entuziaste ale
copiilor care alergau deja pe ]`rm.

Ab`tut`, Libby \l ajut` s` transporte co[uri [i saco[e pe
nisip. Acolo, ea \ncepu s` organizeze instalarea lor, f`r` nici
un fel de grab`, deoarece se temea de momentul când va tre-
bui s` \nfrunte privirea lui Alec.

Inevitabil, \ns`, momentul acesta sosi. Atunci, alese solu]ia
de a-i \ntoarce spatele lui Alec ca s`-[i concentreze aten]ia
asupra copiilor care se zbenguiau la malul apei: Sam cu exu-
beran]a lui obi[nuit` [i Juliet cu o vioiciune pe care tân`ra
femeie nu i-o cunoscuse niciodat` pân` acum.



Cât de mult se schimba copilul acesta... V`zând-o ]op`ind
de bucurie, auzindu-i hohotele de râs, Libby se sim]i cople[it`
de un val de tandre]e. I-ar fi pl`cut atât de mult s` aib` o feti]`
ca Juliet. {i totu[i, putuse s-o deteste timp de opt ani de zile...
I s-ar fi p`rut de neconceput s` simt` \ntr-o zi un ata[ament
sincer pentru acest` copil` n`scut` din dragostea lui Alec cu
Margo.

Libby arunc` pe furi[ o privire spre Alec. Oare ce gânduri
\i ocupau mintea?

{i afl` imediat.
– M` \ntreb cum ar reac]iona Sam dac` ar afla c` a fost con-

ceput acolo, sub copacul acela.
Libby \l privi \ncremenit`.
– Acesta este adev`rul, ad`ug` el.
– {tiu, dar n-am inten]ia s-o strig \n gura mare ca s` afle

toat` lumea. {i ai face mai bine s` te ab]ii [i tu.
– Da, cunosc punctul t`u de vedere asupra acestei ches-

tiuni. {i \l consider complet aberant.
– Deloc!
– Ba da, Libby! Atitudinea ta te \nfund` \n minciun`. 
– Dar \mi face via]a suportabil`.
– Chestiune de opinie... M` \ntreb dac` nu te min]i [i pe

tine \ns`]i.
– Ce trebuie s` \n]eleg prin asta?
– Numai atât: te compor]i ca [i cum n-am fost niciodat`

aici, ca [i cum aici nu s-a \ntâmplat nimic. Totu[i, nu se poate
s` fi uitat...

Ea ridic` din umeri \n semn de indiferen]`. Alec insist`.
– R`spunde-mi, Libby.
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– Nu ]in s`-mi amintesc, poftim!
– Nu ]ii s`-]i aminte[ti?
Ea sesiz` \n intona]ia vocii lui accente dureroase, ca [i cum

r`spunsul ei \l r`nea. |ntr-un acces de curiozitate, \l \ntreb`:
– }ie ]i se \ntâmpl` s`-]i aminte[ti?
– Da. Pe parcursul anilor, am revenit aici cu gândul

aproape \n fiecare zi.
Lui Libby i se p`ru c` inima ei se oprea s` mai bat`. Reu[i

cu mare greutate s` nu-[i tr`deze emo]ia.
– Presupun c` nu m` crezi, dar acesta este adev`rul, con-

tinu` Alec cu un surâs melancolic.
Nu, nu putea [i nu voia s`-l cread`, nu avea dreptul! Ar fi

\nsemnat s`-[i distrug` ap`rarea.
Alec \[i \ndrept` privirea spre Sam [i Juliet, dup` care con-

tinu`:
– Bine\n]eles, nu-mi \nchipuiam o asemenea situa]ie. Tu [i

cu mine pe aceast` plaj`, cu doi copii neastâmp`ra]i... dar
este bine a[a, \mi place, \ncheie el cu un zâmbet aproape
fericit.

Siguran]a lini[tit` a vocii lui avea ceva extrem de
tulbur`tor. Alec i se ar`ta lui Libby \ntr-o nou` lumin`, ea
putând s` evalueze cât de mult se schimbase. La treizeci [i
patru de ani, \n floarea vârstei, dezv`luind o personalitate
voluntar`, puternic`, hot`rât`, tot atâtea calit`]i pe care le ghi-
cise \n el \n urm` cu opt ani. Ast`zi, \ns`, Libby descoperea \n
plus la Alec un suflet cald, sensibil.

La fel cum \l iubise \n tinere]ea ei, Libby se temea s` nu se
\ndr`gosteasc` de b`rbatul care devenise... Ar fi o nebunie!
Deoarece el n-o iubea cu adev`rat. Numai Sam \l interesa.
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Dintr-un reflex necontrolat, \[i strânse bra]ele peste piept,
ca pentru a se ap`ra de un pericol iminent.

Alec \i \ntinse mâna.
– Vino. Hai s` ne distr`m cu copiii.
– Nu, n-am chef s`...
Alec \i retez` scurt protestele.
– Te rog, Libby. N-o s` stai \mbufnat` pân` disear`!
F`r` s`-i lase r`gazul s` r`spund`, o prinse de mân` [i o

antren` spre mare.
Ce r`u era s`-[i permit` câteva clipe de sl`biciune? O sin-

gur` dup`-amiaz` nu putea avea consecin]e... Aceste câteva
ore vor r`mâne unele dintre acele clipe din afara timpului, un
moment privilegiat. Un basm, \ntr-un anume fel.

|ncânta]i, copiii \i primir` cu ]ipete de bucurie. Cum
Julietei p`rul \i c`dea mereu pe fa]`, Libby i-l \mpleti \ntr-o
lung` coad` blond`. A[ezate una lâng` alta pe nisip, ca o
mam` cu fiica ei, \l privir` pe Alec ridicându-l pe Sam pe umeri
[i intrând \n ap` cu el. Nu i se mai vedeau decât nasul [i
cre[tetul capului. Alec se distra f`când bule de aer, ceea ce
dezl`n]ui veselia Julietei.

Cum toat` lumea era \nfometat`, se retraser` la umba
cocotierilor [i despachetar` sandvi[urile cump`rate de Alec.
Aceast` mas` modest` fu savurat` cu poft` [i stropit` cu câte-
va sticle de ap` mineral`.

Mai târziu, construir` un splendid castel de nisip [i \[i
\nscriser` numele pe plaj`, a[a cum un artist \[i semneaz`
opera. Dup` aceea, intrar` cu to]ii \n ap` ca s` \noate sau
numai ca s` se lase purta]i de valuri. Libby radia de
mul]umire; se sim]ea fericit` cum nu fusese de mult timp.
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De aceea, când soarele aprinse asfin]itul [i se \ntoarser` pe
vas, nu respinse bra]ul lui Alec pus \n jurul umerilor ei. {i,
când el o strânse aproape, Libby se lipi, f`r` s` opun` rezis-
ten]`, de um`rul lui, atât de pl`cut` era c`ldura acestui con-
tact. Avea impresia c` plute[te pe un nor de fericire.
Con[tient` de caracterul pre]ios al acestui moment, \l savura
\ncercând s` nu se gândeasc` la faptul c` va trebui s` revin` cu
picioarele pe p`mânt.

Aceea[i fericire deplin` o st`pânea când p`r`siser`
„gr`dina dragostei“ lor \n urm` cu opt ani. |n seara aceea,
\ns`, \n port \i a[tepta o mare surpriz`: Margo...

|n seara asta, Margo nu va fi acolo. Basmul se va \ncheia
f`r` vreo surpriz` nepl`cut` [i via]a \[i va relua cursul de
fiecare zi.

Se apropiau de Insula Harbour. Vasul acost` f`r` zgomot la
chei. Alec se preg`tea s`-l amareze când o lantern` lumin`
noaptea.

– Ah, tu e[ti, Lyman? \ntreb` Alec. }ine, prinde.
{i \i arunc` parâma.
– Am prins-o, r`spunse o voce.
Dar nu era vocea lui Lyman, ci a lui Michael.

***

– Trebuie s` recuno[ti c` este o surpriz`!
A[ezat pe canapeaua din camera de zi, cu un pahar de

whisky \n mân`, Michael o urm`rea pe Libby cu un zâmbet
amuzat.

– Oh, da!
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De fapt, la aproape dou` ore dup` re\ntâlnirea lor, tân`ra
femeie nu-[i revenise \nc` din uimire.

Aceast` vizit` neprev`zut` \i provocase aceea[i uimire lui
Sam. Descoperindu-l pe Michael pe chei, el coborâse \n fug`
de pe vas ca s`-i sar` de gât.

– Michael! Tu e[ti!
Sam nu mai putea de bucurie. El fu cel care f`cu prezent`rile,

din fericire, deoarece Libby ar fi fost incapabil` de a[a ceva.
– Ea este prietena mea, Juliet. Iar el este Alec...
Cum Libby \ndreptase lanterna spre fiul ei [i spre Michael,

Sam ad`ugase vesel:
– El este Michael!
Cu inima b`tând puternic, Libby \nregistr` caleidoscopul

de emo]ii de pe fe]ele dezv`luite de lumina lanternei. Cea a
lui Michael, al c`rui zâmbet disp`ru când v`zu mâna lui Alec
pe um`rul lui Libby; cea a lui Sam, radiind de bucurie, a lui
Juliet, curioas`, [i \n sfâr[it cea a lui Alec... \ntunecat` [i
amenin]`toare. 

– Leag` parâma, \i arunc` el t`ios lui Michael.
Dup` ce o \mpinse pe Libby pe chei, i-o \ntinse pe Juliet,

apoi s`ri la rândul lui de pe vas. Apoi, \ndep`rtând-o  pe fiica
lui, o \ntreb` \ncet pe Libby:

– Ce \nseamn` asta? Este o curs`?
– Nicidecum eu...
– Oricum, n-are nici un fel de importan]`! Po]i s`-l trimi]i

\napoi chiar mâine. Haide, Juliet, mergem acas`, este târziu.
Insolen]a lui ar fi \ngrozit-o pe Libby dac` n-ar fi fost sub

[ocul sosirii lui Michael. |nainte de a putea reac]iona \n vreun
fel, Alec \[i lu` lucrurile [i o prinse de mân` pe Juliet.
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– Noapte bun`! le arunc` el.
– Noapte bun`, Alec! \i strig` Sam.
Libby, extrem de \ncurcat`, urm`ri siluetele lor \ndep`rtân-

du-se \n \ntuneric.
– Alec? \ntreb` Michael. Despre cine este vorba?
– Este... fiica lui este prieten` cu Sam, bâigui Libby.
– |n]eleg.
Lucrurile se oprir` aici pân` când se reg`sir` \ntre patru

ochi \n camera de zi.
Atunci, Michael o trase pe tân`ra femeie \n bra]ele lui [i

puse st`pânire pe gura ei. Imperios, avid, s`rutul lui se voia
conving`tor. Libby avea nevoie s` fie convins`, nu cerea decât
s` se lase \n seama lui. Din p`cate, cu toate eforturile ei, nu se
putea \mpiedica s` se gândeasc` la s`rut`rile lui Alec, la pasi-
unea fierbinte care se aprindea de fiecare dat` \ntre ei. O pasi-
une pe care \mbr`]i[`rile lui Michael nu reu[iser` niciodat` s`
o fac` s` renasc` \n ea.

Aceast` descoperire \i aduse lacrimi \n ochi. Nu, era prea
nedrept...

Michael \[i d`du seama f`r` \ndoial` de tulburarea  ei,
deoarece se \ndep`rt` pu]in ca s-o priveasc`, \ngrijorat.

– Libby...?
Incapabil` s`-i \nfrunte privirea, ea \[i cobor\ pleoapele.
– Iart`-m`, Mike, eu... sunt obosit`... Pot s`-]i ofer un

whisky?
– Cu pl`cere.
Astfel c` acum st`teau fa]` \n fa]`, el pe canapea, cu

paharul de whisky  \n mân`, iar ea \n cadrul u[ii, cu un pahar
de ceai rece.

SFÂR{ITUL CO{MARULUI 95



– N-ar fi trebuit s` vin, prin urmare? \ntreb` el \n timp ce
zâmbetul i se [tergea de pe buze.

– Nu. 
Michael f`cu s` danseze lichidul de culoarea chihlimbaru-

lui de pe fundul paharului s`u. Libby \l sim]ea \ncordat, ca [i
cum nu [tia prea bine cum s` abordeze subiectul care \l pre-
ocupa.

A ales maniera cea mai direct`.
– Alec nu este numai tat`l Julietei, nu-i a[a?
Ea p`li.
– Este [i tat`l lui Sam?
Nu mai era cazul s` apeleze la minciuni [i la subterfugii, \[i

zise Libby.
– Da, ai ghicit. Dar s` [tii c` asta nu schimb` nimic.
Michael râse ne\ncrez`tor.
–Totu[i, Libby! De ce nu mi-ai spus nimic?
Ea \ncepu s` m`soare cu pa[i mari \nc`perea, nervoas`.
– Nu puteam.
– Din cauza lui ai venit aici? Sperai s` reiei leg`turile cu

el?
– Nu! Bine\n]eles c` nu, dac` ]ii seama c` ne vom c`s`tori.

Nici m`car nu m-am gândit c`-l voi g`si aici.
– |ntr-un cuvânt, nu este decât o coinciden]`?
– Da.
– Dar Alec este tat`l lui Sam.
– Da...
– {i cum se nume[te tat`l lui Sam?
P`rea s`-i plac` s` repete aceste cuvinte, ca pentru a le

p`trunde mai bine \n]elesul.
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– Alec Blanchard, r`spunse Libby f`r` nici o tragere de inim`.
– Cum? Blanchard? Actorul? Regizorul?
– Da.
Surprins, Michael nu-[i ascundea stupoarea.
– Unde l-ai cunoscut pe Alec Blanchard?
– Aici...
|n câteva cuvinte, Libby \i dezv`lui ceea ce nu dest`inuise

niciodat` decât p`rin]ilor ei: cum drumurile lor se
\ncruci[aser`, din \ntâmplare, cu câ]iva ani \n urm`.

– L-ai iubit?
Acesta a fost unicul comentariu al lui Michael când  ea ter-

minase de vorbit. Mai mult  o constatare amar` decât o \ntre-
bare. Cum s` sus]in` contrariul? Libby ar fi fost incapabil` s-o
fac`.

– Da, murmur` ea. L-am iubit.
– {i \nc` \l mai iube[ti, dup`... câ]i ani?
Opt ani, acum.
Ea \l privi lung, revoltat`, gata s` nege.
– Nu! Nu este adev`rat. Nu mai simt nimic pentru el. Totul

s-a sfâr[it \ntre noi.
Michael r`mase t`cut un timp. La ce se gândea oare? O cre-

dea, m`car? Fiecare secund` care trecea sporea suferin]a lui
Libby. Cât de mult se \nvinuia c` \l chinuia cu \ndoileli [i
fr`mânt`ri! Pe el, atât de bun, atât de tandru [i \n]eleg`tor.

|n cele din urm`, el se ridic` de pe canapea, se apropie [i
\[i puse mâinile pe umerii ei.

– Libby...
– Oh, Michael, \mi pare r`u. Regret ce s-a \ntâmplat. Eu

nu...
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– Sst. N-are importan]`. pentru c` nu mai este nimic \ntre voi...
– Nu, nu mai este nimic, te asigur.
– Atunci, nu-]i face sânge r`u, murmur` Michael.
Un surâs \i destinse fa]a. |nconjurând-o pe Libby cu

bra]ele, o strânse lâng` el [i ea se l`s` leg`nat`, cu
pleoapele \nchise. Cuib`rit` la pieptul lui, \ncerca \ntot-
deauna un sentiment binef`c`tor de tihn` [i de siguran]`. |n
seara asta, Libby avea nevoie mai mult ca niciodat` de
c`ldura lui.

– Oh, Mike! Ce o s` fac?
– Du-te la culcare.
– Voiam s` spun... \n leg`tur` cu Alec, [opti ea ridicând

spre el o privire timid`.
– N-ai decât s`-l ignori.
S`-l ignore? Era oare posibil?
– Vom vorbi din nou despre toate astea mâine, ad`ug`

Michael. Nu se va schimba nimic pân` atunci.
– Sper.
– Sunt sigur de asta, zise Michael atingându-i u[or fruntea

cu un s`rut. Numai dac` reu[esc s` te conving s` m` accep]i
\n patul t`u?

Cum Libby scutura din cap, Michael avu un zâmbet melan-
colic.

– B`nuiam... Nu te nelini[ti, draga mea. Faptul c` este
bogat [i influent nu \nseamn` c` poate s`-]i impun` voin]a lui.

Dup` aceste cuvinte lini[titoare, el o p`r`si ca s` urce la
etaj, \n camera pe care trebuia s-o \mpart` cu Sam. Trebuia
oare s`-l  cread`? Pe Libby o p`r`sise toat` bucuria. Pentru ea,
basmul se \ncheia \ntr-o not` foarte trist`.
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***

Când intr` \n buc`t`rie dup` o noapte de insomnie, Libby
\l g`si pe Michael instalat \n fa]a unei ce[ti de cafea. O
\ntâmpin` cu un surâs \ncurajator.

– Bun` diminea]a.
Ea \i r`spunse la salut cu o voce lipsit` de veselie. Tâmplele

\i zvâcneau, corpul o durea [i se sim]ea la fel de obosit` fizic
cât [i moral.

– S-ar spune c` nu prea e[ti \n form`? o \ntreb` Michael.
– Nu, nu prea.
El se ridic` de pe scaun ca s-o ia \n bra]e.
– Nu te nec`ji. N-avem decât s` vizit`m insula, ast`zi. |mi

vei servi drept ghid, de acord? |n felul acesta, Blanchard nu te
va sup`ra.

|nsemna s` nu-l cunoasc` bine pe Alec... Nu-[i terminaser`
\nc` micul dejun [i el era deja acolo.

– Am venit s`-]i v`d prietenul, anun]` el \n fa]a expresiei
uimite a lui Libby când aceasta \i dechise u[a.

F`r` s` a[tepte m`car s` fie invitat, intr` \n camera de zi.
– Se pare c` a]i crescut mormoloci \mpreun`, dumnea-

voastr` [i Sam, \i spuse el lui Michael.
– Este exact, confirm` Michael, uluit.
V`zându-l pe Alec luând loc pe un scaun, Libby \[i \ncrunt`

sprâncenele, iritat` de dezinvoltura lui. 
– La vremea aceea, Sam avea nevoie de prezen]a unui tat`,

ad`ug` Alec. Am spus: la vremea aceea...
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Mesajul era cât se poate de clar: „De acum \nainte, nu mai
are nevoie, sunt aici“.

F`r` alt` introducere, \i propuse lui Michael:
– O s` vizit`m insula \mpreun`. Libby are de lucru.
– Eu nu... \ncepu ea.
Dar Alec n-o l`s` s` continue.
– Timpul ei este pre]ios. |mi repet` asta f`r` \ntreru-

pere.
Spunând asta, \i arunc` lui Libby un zâmbet complice care

o f`cu s` tremure de exasperare.
– Veni]i? Ma[ina mea este afar`, \i arunc` el lui Michael.
Descump`nit, acesta [ov`i. Privirea lui se mut` rând pe

rând de la Libby la Alec, apoi ridic` din umeri.
– Ei bine, de acord. V` urmez.

***

Dup` terminarea turului insulei, Michael fu dus la plaj` de
Alec [i de fiica lui pentru a se consacra pl`cerilor
scufund`rilor submarine \ntre stânci. Dup` care \l recuperar`
pe Sam la ie[irea de la [coal` [i revenir` acas` la Libby, care fu
informat` c` vor cina cu to]ii \ntr-unul din restaurantele de pe
insul`.

– Du-te repede [i te preg`te[te, \i porunci el.
– Eu prev`zusem s` cin`m aici.
– Nu, nu \n seara asta.
Tonul lui era categoric [i, cople[it` de plictiseal`, sfâr[i

prin a ceda. Libby avea impresia c` este dep`[it` de eveni-
mente.
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Alec le oferi o mas` regeasc`, stropit` cu cele mai
bune vinuri. Pe durata \ntregii seri el conduse conver-
sa]ia, str`lucind prin farmecul [i destinderea lui.
Confiden]ele sale despre lumea cinematografiei \n spe-
cial fur` asculate cu un viu interes. Chiar [i Michael, fire
pu]in impresionabil` totu[i, fu cucerit de povestirile lui
nostime.

Atât la mas` cât [i la \ntoarcerea cu ma[ina, Michael se g`si
plasat cât mai departe posibil de Libby. Cu siguran]`, \ntâm-
plarea nu jucase nici un rol \n privin]a asta...

– Prin urmare, ce ]i-a spus? \l \ntreb` tân`ra femeie \ndat`
ce r`maser` \n sfâr[it singuri acas`.

– Mi-a dat cu amabilitate de \n]eles c` trebuie s` m` dau la
o parte [i s`-i las libertate deplin` de ac]iune.

– Cum?
– Da... Blanchard te vrea, Libby.
– Bine\n]eles c` nu! Pe Sam \l vrea!
– Eu nu sunt atât de sigur.
– Eu, da!
Michael o prinse pe Libby de mijloc [i o trase spre sine. O

privi drept \n ochi, cu un aer grav.
– |ntrebarea nu este de a [ti dac` te vrea sau nu, Libby.

Eu sunt convins c` da. |ntrebarea este de a [ti dac` are [anse
s`-[i ating` scopul.

– Ei bine, r`spunsul este nu! Nu mi-am schimbat hot`rârea.
Ne vom c`s`tori imediat ce m` \ntorc, Michael.

***
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|n timpul zilelor care urmar`, Alec desf`[ur` comori de inge-
niozitate ca s` se insinueze \ntre Libby [i Michael. Nu le l`sa nici
o clip` de lini[te. Pe scurt, avea un comportament odios.

Libby se str`duia s` priveasc` situa]ia cu filosofie. Nu sc`pa
nici o ocazie s` se aga]e de gâtul lui Michael \n prezen]a lui
Alec, s`-l s`rute, s` se cuib`reasc` lâng` el. Manevrele acestea,
departe de a-l descuraja, p`reau dimpotriv` s` sporeasc`
tenacitatea lui Alec.

|ntr-o diminea]`, la trei zile de la sosirea lui Michael, Libby
se repezise inten]ionat \n bra]ele lui Michael...

Rezultatul se dovedi concludent: cu un rictus dezagreabil
pe buze, Alec \i salut` pe un ton deosebit de t`ios.

Aranj` \n a[a fel lucrurile \ncât s`-l trimit` repede pe
Michael la etaj s`-l vad` pe Sam, ca s` r`mân` singur cu Libby
\n buc`t`rie.

– Dup` cum v`d, \ncerci s` m` faci gelos.
– Nicidecum. Supraestimezi interesul pe care ]i-l port,

Alec. Pentru c` nu-]i place s` m` vezi s`rutându-l pe Michael,
n-ai decât s` r`mâi acas` la tine.

– Sunt atât de pl`cute  s`ruturile profesorului? S` vedem
dac` nu le preferi pe ale mele...

Cu o mi[care fulger`toare, o lipi de el [i o s`rut` cu o
patim` nest`vilit`, pe lâng` care s`ruturile lui Michael p`reau
foarte timide. O veritabil` \nfrigurare puse st`pânire pe Libby
chiar \n timp ce se lupta cu disperare s`-[i recapete st`pânirea
de sine.

Cu toate acestea, Alec fu acela care se \ndep`rt` primul. |n
acela[i timp, privirea lui se \ndrept` spre scar`. Ridic` din
umeri cu un aer dezolat.
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– Voiam numai s̀  m  ̀asigur c̀  aveam dreptate, \i spuse el lui Michael.
|n clipa aceea, Libby \l detest` mai mult decât \l detestase

vreodat` \n ultimii opt ani.
Alb la fa]`, Michael r`m`sese \nlemnit la picioarul sc`rii.

Ochii lui treceau pe rând de la Alec la Libby. Avea \nf`]i[area
dezn`d`jduit` a unui b`rbat tr`dat.

|n culmea indign`rii, Libby se \ntoarse spre Alec.
– E[ti tic`los! \i arunc` ea. Tic`los, m` auzi?
{i ie[i din cas`.
Cât timp r`t`cise oare la \ntâmplare? Libby ar fi fost inca-

pabil` s` spun`. Zbuciumat`, nefericit`, nu mai era con[tient`
de ce se \ntâmpla \n jurul ei.

Ce se va \ntâmpla oare de acum \nainte? Acum nu mai
putea fi vorba despre c`s`toria cu Michael. Poate c` la
\ntoarcere nici nu-l va mai g`si acas`.

Michael nu plecase, dar \l g`si ocupat cu preg`tirea valizei,
cu o expresie \ncordat` pe fa]`.

– Plec, o anun]` el pe Libby.
Se a[ez` pe pat, cu un nod \n gât, privindu-[i mâinile puse

pe genunchi.
– |mi pare r`u, Michael.
– {i mie.
Ea \[i ridic` ochii ca s`-l priveasc` \n fa]`.
– Te iubesc, murmur` ea cu o voce trist`.

***
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A doua zi, ajunser` \ntr-o dispozi]ie ab`tut` la locul de
\mbarcare spre Nassau. La ora zece, vasul-navet` \l lu` pe
Michael [i Libby porni singur`, cu lacrimi \n ochi, pe drumul
de \ntoarcere.

Ca s` uite de sup`rare, \[i petrecu restul zilei la masa de
lucru. Pierdere de timp: era incapabil` s` se concentreze.

Fiul ei renun]` s`-i mai vorbeasc`; pierdut` \n gândurile ei,
mama lui nu-l asculta.

– |]i lipse[te Michael, declar` el senten]ios.
Ea ar fi vrut ca lucrurile s` stea astfel...
Ca s` nu-l nelini[teasc` pe Sam, Libby juc` trei partide de

dame cu el, pe care le pierdu, atât de neatent` era.
De aceea, când ap`ru Arthur ca s`-l invite pe Sam s`-[i

petreac` noaptea la el, tân`ra femeie primi invita]ia cu
bucurie. |[i iubea fiul dar, \n seara asta, avea nevoie s` fac`
bilan]ul singur`.

|[i d`du acordul f`r` greutate, spre marea bucurie a lui
Sam.

Dup` mai pu]in de o jum`tate de or`, dup` ce \ncercase
f`r` mai mult succes s` lucreze, Libby se ducea la culcare.

Imposibil s` doarm`... Ochii ei refuzau s` se \nchid`, o
h`r]uiau o mul]ime de gânduri.

Poate c` va fi mai bine jos, pe canapeaua din camera de zi.
Dar [i aici somnul se \nc`p`]âna s-o ocoleasc`. Istovit`, Libby
\ncepu s` se gândeasc` la perioada nu atât de \ndep`rtat` \n
care via]a ei era simpl`, lini[tit`, bine a[ezat`...

Brusc, tres`ri: cineva b`tea la u[`.
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Capitolul 7

B`tea... sau  mai degrab` izbea furios.
Despre ce putea fi vorba?
Nelini[tit`, Libby se ridic` [i, f`r` s` se gândeasc`, se duse

s` deschid`.
– Alec! Ce-i cu tine?
P`rea \n  prada unei ciudate agita]ii.
– Credeam c` ai plecat! exclam` el.
– De ce s` fi plecat?
– De ce? Ca s`-l urmezi pe Michael. El a p`r`sit insula.
– Da. Din cauza ta!
Alec intr` \n \nc`pere [i se opri \n fa]a ei.
– Nu conta pe mine ca s` regret plecarea lui.
– Oh! b`nuiam. Ce vrei, Alec?
– {tii bine.
– |l vrei pe Sam.
El o privi lung, f`r` s` spun` ceva, apoi scutur` din cap.



– Nu, Libby, nu pe Sam. Nu numai pe el. Pe tine.
Rezemat` cu spatele de u[`, cu inima b`tând s`-i

sparg` pieptul, Libby \l cercet` la rândul ei pe Alec. Nu
mai exista nimic comun \ntre nep`s`torul Alec, cel sigur
pe el, care o h`r]uise atâtea zile, [i b`rbatul care se afla
acum \n fa]a ei, neras, cu p`rul \n dezordine, cu o expre-
sie chinuit` pe fa]`.

|n dou`zeci [i patru de ore, fermec`torul mândru [i
zeflemitor se transformase \ntr-o fiin]` cople[it`  de nesigu-
ran]`.

– N-am \ncetat niciodat` s` te vreau, Libby.
– Te rog, Alec, nu-]i bate joc de mine! M-ai f`cut s` \ndur

destule de câtva timp, nu?
El avu un râs trist.
– {i tu, \]i imaginezi cât m-ai f`cut s` suf`r pedepsindu-m`

zi dup` zi cu prezen]a acelui tip?
– Ce tupeu! Michael venise s` m` vad`, eram logodi]i, ce

putea fi mai firesc? Nimeni nu-]i cerea s` fii aici.
– Era]i?
– Poftim?
– Ai spus „eram“ logodi]i?
– |ntr-adev`r. Acum nu mai suntem. |nc` o isprav` de tre-

cut la activul t`u!
Alec p`rea dintr-o dat` mai pu]in ab`tut. |ndreptându-se

spre canapea, se l`s` s` cad` pe ea cu toat` greutatea lui.
– Ridic`-te! \i ordon` Libby.
– Nu.
– Alec, \ntoarce-te imediat acas` la tine.
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– Nu.
Redus` la neputin]`, Libby oft` exasperat`.
– Pentru numele lui Dumnezeu, Alec! de ce m` supui la un

asemenea calvar? Ascult`, \n privin]a lui Sam... am putea g`si
o solu]ie.

– Adic`?
– |n]eleg c` dore[ti s`-l vezi. |n]eleg asta [i sunt de acord.

|n fine... \n anumite limite, se gr`bi ea s` adauge, de team` ca
el s` nu cread` c` era vorba despre o capitulare.

– Prin urmare, inten]ionezi s`-mi oferi un drept de vizit`?
Asta e ideea ta?

– Nu tocmai un drept... s` spunem c` nu te voi \mpiedica
s`-l vezi.

– Ai vrea s` n-o po]i face!
– Eu... eu...
– Oricum, Sam nu constituie decât o parte a problemei. O

mic` parte. Partea important` e[ti tu.
– Eu? repet` Libby, dintr-o dat` mai nervoas`.
– Da, tu. O [tii bine, Libby, ]i-am spus-o. V` vreau pe amân-

doi, pe Sam [i pe tine.
– Nu, pe mine nu.
– {i de ce nu?
– Dac` a[a ar sta lucrurile, pe mine m-ai fi ales acum câ]iva

ani, nu pe Margo.
O dat` mai mult, la evocarea lui Margo, Alec se \ntrist`. |n

clipa urm`toare, era \n picioare.
– Uit` trecutul, Libby! replic` el cu vehemen]`. Ast`zi, pe

tine te aleg!
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Din clipa asta, tot ce r`m`sese din st`pânirea lui de sine \l
p`r`si. Se apropie de Libby [i o strânse la piept \ntr-o
\mbr`]i[are s`lbatic` \nainte de a pune st`pânire pe buzele ei
cu o pasiune care \i t`ie respira]ia.

Alec i se dezv`lui brusc \ntr-o nou` lumin`. Nu mai era
amantul tandru de odinioar`, nici personajul trist [i singuratic
din ultimul timp. Nu, Alec p`rea acum \nsufle]it de o ardoare
disperat`, ca [i cum \[i distrusese brusc digurile rezisten]ei.

|nsp`imântat`, Libby \ncerc` s` se retrag`.
– Nu, Alec! Nu, nu vreau!
– Ba da, vrei! Nu a[tept`m, [i unul [i cel`lalt, decât clipa

asta de când ne-am rev`zut.
– Nu, eu...
– Las`-m` s` te strâng \n bra]ele mele, Libby. M` iube[ti! O [tiu.
La aceste cuvinte, o cuprinse un fel de ame]eal`.

Bine\n]eles c` \l mai iubea! |l iubea, \l ura, \l dorea extrem de
mult. {i cu atât mai r`u dac` nu era rezonabil, cu atât mai r`u
dac` \nc` era \ndr`gostit de Margo. Nu se putea opune aces-
tei atrac]ii nebune care o \mpingea spre el.

Ce s` fac`? Era atât  de tentant s` se lase ispitit`... {i, \n
definitiv, poate c` ar fi mijlocul de a se vindeca de aceast`
atrac]ie. Da, s` retr`iasc` dragostea cu Alec ca s`-l uite mai
bine... S` \mpart` cu el treapta suprem` a intimit`]ii, ca s` se
elibereze de sub influen]a lui.

Gura lui pusese din nou st`pânire pe a ei [i o s`ruta cu
atâta senzualitate \ncât dorin]a se r`spândi \n vinele ei ca lava
topit`. Libby se cl`tin`, subjugat` de for]a avântului care \i
\mpingea unul spre cel`lalt. 
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Din clipa aceasta, ea [tiu c` nu exista o alt` alegere decât s`
mearg` pân` la cap`tul pasiunii ei.

Alec o \mpinse pe Libby spre canapea [i \ncepu s`-[i
descheie ner`bd`tor nasturii c`m`[ii, cu buzele unite mereu
cu ale ei.

– Nu, spuse ea scuturând din cap.
– Libby, te rog...
– Voiam s` spun, nu aici.
|l lu` de mân` [i-l antren` spre scar`, \n prada unei exalt`ri

\nfrigurate.
|n dormitor, miresmele nop]ii tropicale p`trundeau prin

fereastr` deschis`. Alec o lu` pe tân`ra femeie \n bra]e [i,
asemenea unei mângâieri u[oare, gura lui \i atinse urechea,
obrazul, [i ajunse \n sfâr[it s`-i captureze buzele \ntredeschise.
Schimbar` un lung s`rut \nc`rcat de o pasiune fierbinte, la
care Libby r`spunse cu tot atâta \nfocare cât` \i era dat`. Acum
c` \[i recuno[tea deschis dorin]a, nimic n-o mai re]inea, nici
team`, nici pudoare.

– Alec...
– Oh! Draga mea... De atâta timp a[tept momentul acesta.
Dup` aceast` m`rturisire vibrant`, o ridic` \n bra]e, o a[ez`

pe pat [i se \ntinse lâng` ea. Degetele lui tremurau când
descheie unul câte unul nasturii c`m`[ii ei de noapte [i Libby
\[i ]inea respira]ia, fermecat` de magia senzual` a acestei
clipe.

|n sfâr[it, ve[mântul de satin alunec` de-a lungul bra]elor
ei, descoperind splendoarea corpului ei gol \n lumina argintie
a unei raze de lun`. Ochii lui Alec str`luceau ca doi t`ciuni
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aprin[i când \[i trecu \ncet un deget peste conturul perfect al
unuia din sânii ei. La aceast` mângâiere, pe Libby o str`b`tu
un fior. Atunci, el se \nclin` pentru a prinde delicat cu buzele
micul vârf cafeniu, acoperindu-i  apoi pielea  cu s`rut`ri
\nnebunitoare. Electrizat`, Libby se scufund` \ntr-un abis de
senza]ii ame]itoare.

Nereu[ind s` mai reziste, ea se ridic` pentru a-i scoate la
rândul ei c`ma[a, l`sându-[i apoi degetele s` alerge peste
p`rul de pe pieptul lui. Alec era atât de frumos astfel,
emana din el un farmec atât de viril \ncât o cople[i un val
de emo]ie. |[i ap`s` buzele \n mijlocul  pieptului lui, \n
timp ce mâinile \i alunecu cu voluptate de-a lungul bra]elor
lui.

– Libby! [opti el cu o voce r`gu[it`. M` sco]i din
min]i...

Fericit` s` de]in` asupra lui aceast` putere extraordinar`,
tras` cu vârful limbii o dâr` de foc peste pieptul lui.

– Nu \]i cuno[team aceste \ndr`zneli, murmur` el.
– Am crescut...
Alec nu r`spunse. Nemi[cat sub mângâierile ei, o fixa cu o

privire scrut`toare. Libby ghici ce gânduri \l fr`mântau: se
\ntreba dac` \n via]a ei fuseser` al]i b`rba]i dup` el. Crezu c`-i
va pune \ntrebarea... Dar nu... el scoase doar un suspin [i
când ochii ei  \i \ntâlnir` pe ai lui, Libby ghici \n ei expresia
unei triste]i de nep`truns.

|n clipa aceea, tân`ra femeie fu cât pe ce s`-i m`rturiseasc`
adev`rul. Cum s-ar fi putut d`rui altor b`rba]i de vreme ce nu
\ncetase niciodat` s`-l iubeasc` pe el?
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Cu toate acestea, Libby prefer` s` tac`. Pentru c` a doua zi,
o dat` lini[tit acest vânt al nebuniei, va fi poate \n sfâr[it vin-
decat` de atrac]ia ei fa]` de Alec. {i atunci, ce ru[ine i-ar fi dac`
\i cuno[tea acest secret!

Teama aceasta \i p`r`si repede mintea, ca de altfel orice
gând coerent. Alec pusese din nou st`pânire pe buzele ei,
desf`când \n acela[i timp cureaua blugilor. Tân`ra  femeie \i
respinse mâinile.

– Las`-m` pe mine.
Ame]it` de dorin]`, termin` dezbr`carea lui \nainte de a se

l`sa peste el ca s`-l \mbr`]i[eze cu voluptate. Un timp, nici
unul nu se mi[c`, era ca [i cum re\nv`]au s` se cunoasc`, ca [i
cum dup` opt ani de r`t`cire disperat`, ea se afla \n sfâr[it la
locul ei, \n bra]ele celui cu care descoperise dragostea. Ce
sentiment minunat, tulbur`tor...

– Oh... Libby!
Brusc, Alec o r`sturn`  sub el [i \[i trecu buzele peste

pieptul ei, peste pântec, de-a lungul coapselor, ca s` urce
din nou, \ncet, cu pricepere, \n timp ce ea se arcuia
gemând.

– Alec... vino, ia-m`! [opti Libby, \nnebunit`.
La aceste cuvinte, surescitarea dorin]ei urc` \n el ca o

spiral` de foc. Puse st`pânire tremurând pe corpul care i se
oferea [i se l`sar` prad` pasiunii, f`r` nici o re]inere. |nce-
tul cu \ncetul, fur` cuprin[i de o frenezie \nfl`c`rat`. Din
fa]a lui Alec, \necat` \n penumbra camerei, Libby nu vedea
decât ochii, \n care str`lucea o sclipire aproape
\nfrico[`toare.
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{i urm` brusc ame]eala orbitoare, topirea absolut` [i
magic` a pl`cerii extazului comun. O furtun` care m`tura
totul \n trecea ei... inclusiv iluziile ei nebune[ti de a-l uita pe
Alec f`când dragoste cu el.

S`-l uite... Oricât de mult va tr`i, Libby va fi incapabil` de
asta. B`rbatul acesta l`sase \n ea o pecete de ne[ters.

La aceast` descoperire, \nchise ochii ca s` savureze mai
bine c`ldura acestui corp de lâng` ea, parfumul \mb`t`tor al
pielii lui. Pentru prima dat` dup` opt ani, era cuprins` de un
sentiment uimitor de tihn`. Se sim]ea senin`, \mplinit`. Era
acolo, lâng` Alec, la locul ei.

Ce va fi mâine? Imposibil de prev`zut. Un lucru  era sigur:
\l iubea pe Alec mai mult ca oricând [i flac`ra iubirii ei era
departe de a se stinge...

***

Alec se trezi de dou` ori \n timpul nop]ii [i se iubir` din
nou cu \nfl`c`rare. Chiar [i \n somn, o ]inea pe tân`ra femeie
\n bra]e, ca [i cum se temea s` nu-i scape.

Ciudat` comportare... Libby se \ntreba dac` era posibil ca
el s` \ncerce vreun sentiment pentru ea. Dac` trebuia s`
judece dup` aparen]e... r`spunsul era da.

|n alte timpuri, o asemenea constatare ar fi bucurat-o peste
m`sur`. Dar Libby nu mai avea vârsta iluziilor. Alec o \n[elase.
Cum s` \mpiedice aceast` umbr` s` planeze peste rela]iile lor?
Cum s`-i acorde \ncredere b`rbatului care o p`r`sise pentru o
alt` femeie?
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Acelea[i nelini[ti o asaltar` când se trezi diminea]a \n
bra]ele lui Alec.

– A fost chiar mai bine decât \n amintirea mea, [opti el cu
o voce r`gu[it` la urechea ei.

Prin urmare, el nu c`uta decât pl`cerea fizic`? Uluit`, Libby
\i scrut` fa]a pentru a descoperi vreun indiciu.

|n fa]a expresiei ei preocupate, zâmbetul disp`ru de pe
buzele lui Alec.

– Pentru tine nu? \ntreb` el cu o voce \ncordat`.
Dezorientat`, ea scutur` din cap. Alec avu un rictus plin de

am`r`ciune.
– Michael era un amant atât de excep]ional? |]i lipse[te atât

de mult?
Ea avu nevoie de câteva secunde ca s` \n]eleag`. Oare ce \[i

\nchipuia Alec? C` \[i petrecuse aceste ultime nop]i \n bra]ele
lui Michael [i c`, \n absen]a lui, se consola cu el?

Consternat`, Libby f`cu gestul de a cobor\ din pat, dar Alec
o re]inu.

– Nu, r`mâi aici.
– Las`-m`!
– Nu. {i eu \]i pot aduce acelea[i satisfac]ii. O [tii bine,

Libby.
– Alec, te rog!
– Crezi c` nu voi putea fi la \n`l]ime? Te \n[eli.
Ce gre[eal` oribil`! S` \njoseasc` pân` \ntr-atât amintirea

minunatei lor nop]i! Libby nu mai [tia ce s` cread`.
Alec nu-i d`du timp s` se lase prad` disper`rii.

|mbr`]i[ând-o \ntr-un elan de ardoare pasionat`, f`cu
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dragoste cu ea cu o intensitate care o bulvers`. Tr`ir` \mpre-
un` momente atât de intense, atât de excep]ionale \ncât
r`maser` dup` aceea mult timp \nl`n]ui]i, strân[i unul \n altul,
f`r` s` vorbeasc`.

Apoi Alec se ridic` \ntr-un cot ca s-o priveasc` pe Libby. Ea
crezu, o clip`, c` va rosti cuvintele atât de a[teptate. Cele dou`
cuvinte magice care ar fi lini[tit-o.

Dar Alec r`mase t`cut. Câteva clipe mai târziu, cobora
din pat ca s`-[i \mbrace blugii. Abia atunci \[i p`r`si
mutismul.

– N-am s` te gr`besc, Libby, dar \ntr-o zi vei fi a mea.
|[i lu` c`ma[a [i ie[i, sub privirea \mpietrit` a tinerei femei.

***

Evenimentele acestea marcar` o schimbare \n raporturile
lor. Zilele trecur` f`r` ca Libby s` afle mai mult despre
inten]iile lui Alec sau despre sentimentele lui, presupunând
c` le avea... |n schimb, comportarea lui se schimb` total.

Abandonase acea atitudine cuceritoare [i autoritar` fa]` de
ea. Era prezent mai mult ca oricând \n via]a ei, dar o trata cu
respect.

Dac` se \ntâmpla uneori s`-i ia mâna sau, [i mai rar,  s`-[i
treac`  un bra] \n jurul umerilor ei, Libby \l sim]ea \ntotdeau-
na rezervat.

Este pu]in spus c` atitudinea aceasta o dezorinta. |i sem`na
atât de pu]in lui Alec! |n lipsa unor explica]ii logice, Libby se
lans` \n presupunerile cele mai diferite: Alec se ar`ta distant
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pentru c`, de fapt, era \nc` \ndr`gostit de so]ia lui [i nu voia
s` se c`s`toreasc` cu ea, Libby, decât pentru a-[i asigura
p`strarea lui Sam.

Ce putea spera de la o c`s`torie \ntemeiat` pe baze atât de
[ubrede? Dac` cel pu]in aceste perspective sumbre ar fi
desp`r]it-o de el... Din p`cate, situa]ia era departe de a[a ceva.

Alec luase obiceiul s-o \nso]easc` \n timpul interviurilor ei
[i i-ar fi fost greu de acum \nainte s` se lipseasc` de prezen]a
lui.

Seara, de asemenea, li se \ntâmpla  s` se \ntâlneasc`
frecvent; Alec [i fiica lui \i invitau la cin`, pe ea [i pe Sam, alte-
ori veneau ei \n casa lor. |n aceste ocazii, Alec se ar`ta poate
mai destins. Totu[i, dac` \i zâmbea ]inând-o de mân`, nicio-
dat` nu \ndr`zni s-o s`rute.

|n zadar \[i spunea Libby c` era mai bine a[a, \n sinea ei era
decep]ionat`, fapt pe care nu \ntârzia s` [i-l repro[eze. Ce
putea a[tepta oare de la Alec? O ceruse \n c`s`torie, dar de
fapt, tot pe Margo o iubea.

|ntr-o zi, \ntorcându-se de la un interviu \mpreun` cu Alec
[i Juliet, se duser` s`-l ia pe Sam de la [coal` ca s` fac` un pic-
nic pe plaj`. La un moment dat, Alec o lu` de mân` [i depuse
un s`rut rapid pe fruntea ei, dar nimic mai mult.

Dup`-mas`, ea \n`l]` un zmeu \mpreun` cu Sam. Juliet vru
s` participe [i ea, dar era stingherit` de p`rul ei, pe care briza
marin` i-l arunca mereu peste fa]`.

Pân` la urm`, r`bdarea o p`r`si.
– M-am s`turat de p`rul `sta! exclam` ea, \ndep`rtând

[uvi]ele grele cu o mi[care furioas`.

SFÂR{ITUL CO{MARULUI 115



– Ar trebui t`iat, suger` Libby.
– T`iat? repet` feti]a, surprins`.
– Da.
Juliet p`ru s` ezite, apoi:
– Cine s` mi-l taie?
– Eu, dac` vrei.
– Ah, da?
Libby o ghicea oscilând \ntre dorin]a de a accepta [i o oare-

care team`. De ce oare aceste reticen]e? Poate c` Alec prefera
ca fata lui s` poarte p`rul lung? |n cazul acesta, era preferabil
s` evite orice divergen]`. Pe de alt` parte, Libby risca s-o
decep]ioneze pe Juliet dac` d`dea \napoi. De aceea, alegând
pruden]a, ad`ug`:

– Dac` tat`l t`u este de acord.
– Tat`! A[ vrea ca Libby s`-mi taie p`rul. Vrei?
Cererea \l lu` pe Alec complet pe nea[teptate. Timp de o

secund`, privirea lui o \ntâlni pe cea a lui Libby [i ea crezu
c` era pe punctul s`-i spun` ceva. Dar el se mul]umi s`-i
zâmbeasc` Julietei, mângâind-i totodat` lungile plete
blonde.

– Ei bine, de acord, draga mea.
Juliet reveni la ea, radioas`.
– Tata este de acord. Mi-l tai imediat?
– Numai c`... n-am foarfece, r`spunse Libby, acum mai

pu]in entuziast`.
– Atunci, s` mergem acas`... Te rog, spune da.
Libby se \ntoarse spre Alec. Expresia fe]ei lui nu era

dojenitoare, ci mai curând curioas`.
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– Te sup`r`? \l \ntreb` ea.
– Deloc. Duce]i-v`.
Deoarece Luiza p`r`sise deja vila, \n`untru doamnea

lini[tea cea mai deplin`. Alec [i fiica sa trebuia s` se simt`
foarte singuri \n aceast` locuin]` imens`. Pentru prima dat`,
Libby examin` f`r` nici o re]inere ideea de a locui aici, cu
ei... |mpotriva oric`rei a[tept`ri, g`si aceast` perspectiv` mai
curând atr`g`toare. Imagina]ia ei merse chiar pân` acolo
\ncât s`-i sugereze scene pl`cute de familie: mesele din
sufragerie cu Alec [i copiii, serile de veghe \n fa]a [emineu-
lui, pe timp de furtun`. Se v`zu  de asemenea urcând \n dor-
mitorul lui Alec pentru a petrece \n bra]ele lui o noapte de
dragoste.

Dormitorul lui... Oare cum at`ra?
Privirea lui Libby fu atras` f`r` voia ei de scar`, dar se

st`pâni.
– Unde sunt foarfecele, feti]a mea? o \ntreb` ea pe Juliet.
– Sus, \n baie.
Inima lui Libby \ncepu s` bat` mai repede; era mul]umit`

[i \n acela[i timp tulburat` c` rug`mintea ei mut` fusese atât
de repede \mplinit`.

– Eu... m` duc s` le caut, spuse ea.
Urc` repede scara [i se \ntreb` direct spre baie. Nu-i

trebuir` decât câteva secunde ca s` le g`seasc` \ntr-un ser-
tar.

Libby ie[i din baie \n vârful picioarelor [i privi curioas` \n
jurul ei. U[ile camerelor erau deschise. Cea mai apropiat` l`sa
s` se z`reasc` juc`rii z`când chiar pe podea. Era, f`r` riscul de

SFÂR{ITUL CO{MARULUI 117



a gre[i, domeniul Julietei. Cea din fa]` se deschise spre o
camer` mare prev`zut` cu un pat dublu, unde dormea, dim-
potriv`, o ordine strict` [i meticuloas`.

Cedând unui impuls, Libby se strecur` \n`untru. Decorul,
sobru, degaja o impresie stranie de austeritate. Singura urm`
de frantezie: pe pere]i, acuarele inspirate  de peisajele insulei.
Aten]ia lui Libby fu atras` de asemenea de ni[te fotografii
aflate pe o comod`. Se apropie... Una dintre ele \i \nf`]i[a pe
p`rin]ii lui Alec; alta, pe Alec \n [ort. Asem`narea cu Sam era
impresionant`.

Camera aceasta apar]inuse f`r` \ndoial` p`rin]ilor lui Alec.
|n timp ce ie[ea, z`ri o alt` fotografie, pe un gheridon vechi.
O fotografie de la c`s`toria  lui Alec cu Margo... O examin`,
uluit` s` nu descopere bucurie pe fe]ele lor. Alec avea un aer
grav, ca [i cum greutatea [i r`spunderile conjugale \l
cople[eau deja. Margo, ea arbora o expresie s`lbatic`, [i mai
surprinz`toare.

Libby ridic` rama ca s` studieze fotografia mai de aproape
[i, \ncetul cu \ncetul, tr`s`turile mirilor se \nce]o[ar` sub ochii
ei. Amintirile acelei zile nefaste o asaltau cu for]`,
redeschizând \n inima ei o ran` pe care nici m`car timpul n-o
putuse \nchide...

***

Dup` minunata lor escapad` din golful de pe Insula
Spanish Wells, ie[iser` din nou \mpreun` [i a doua zi
seara.
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Libby \[i d`duse seama foarte repede de jena lui Alec.
Departe de a vedea \n asta o prevestire rea, ea \[i spusese c` voia
s`-i m`rturiseasc` dragostea lui [i \[i c`uta cuvintele ca s-o fac`.

Cum se \ntâmpla adeseori, se duseser` s` se plimbe pe
plaj`. Brusc, Alec se oprise [i se \ntorsese cu fa]a spre ea, cu o
expresie \ncordat`. Libby r`mânea lini[tit`. Cu \ncrederea
unei femei \ndr`gostite, se sim]ea capabil` s` risipeasc` toate
relele, toate necazurile.

– Am ceva s`-]i spun, zise Alec.
– Da...
– Eu... m` voi c`s`tori.
Pe moment, ea crezu c` vrusese s` spun` „ne vom

c`s`tori“. Timp de o secund`, doar... Dup` expresia fe]ei lui,
\n]elese c` nu era nici o gre[eal`.

A fost ca [i cum aceste cuvinte o transformaser` \ntr-o stan`
de piatr`. Incapabil` s` vorbeasc`, s` scoat` cel mai mic sunet,
sfâr[i totu[i prin a bâigui:

– Te... vei c`s`tori? C... Cu cine?
– Cu Margo. Cu cine alta?
Margo... Margo Hesse. La auzul acestui nume, Libby avu

impresia c` \i \nghea]` sângele \n vine. Ce proast`, ce
incon[tient` fusese! |[i \nchipuise c` nu mai era nimic \ntre
aceast` femeie [i Alec. La mai pu]in de dou`zeci [i patru de
ore de la sosirea ei pe insul`, iat` c` o cerea \n c`s`torie!

Ceea ce tr`iser` \n ajun pe Insula Spanish Wells nu \nsem-
nase a[adar nimic pentru Alec. Nimic... Pentru el, ea nu
reprezentase decât un divertisment ca s` scape de singur`tate.
Cum se putuse \n[ela \ntr-atât?
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– Pentru tine este mai bine, Libby. E[ti \nc` o copil`. Ai ani
de studii \n fa]a ta. Vei cunoa[te pe altcineva...

Prea r`v`[it` ca s` poat` r`spunde, Libby r`mase t`cut`.
„E[ti o copil`, Libby“... Da, o proast`, o mic` naiv`!
Alec \i \ntinse mâna.
– Vino. Te conduc.
– Nu! Nu m` atinge!
Se \ntoarse [i se \ndep`rt` cu pa[i gr`bi]i.
Alec alerg` dup` ea [i o prinse de mân`.
– Libby!
– Pleac`! Nu m` atinge!
– Doar n-am s` plec [i s` te las singur` aici!
– De ce nu?
– Braden va fi furios.
– Ah, asta era? Te temi de domnul Braden!
– Nicidecum. M` tem s` nu faci o prostie.
– Prostia am f`cut-o deja. Din p`cate!
La aceast` constatare, tân`ra femeie sim]i lacrimi arzându-i

pleoapele.
– Libby!
– Pleac`! Las`-m`!
Au fost ultimele ei cuvinte. Zdrobit`, plec` alergând, f`r` s`

priveasc` \napoi.
Nu l-a mai rev`zut pe Alec decât o singur` dat` dup` aceea:

\n ziua c`s`toriei lui...
Invita]i la petrecere \mpreun` cu copiii, cei doi Braden ple-

car` de acas`, \ntrista]i c` trebuie s-o lase pe Libby cu sin-
gur`tatea ei \n asemenea \mprejur`ri.
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– Nu v` face]i griji pentru mine, le spuse ea ca s`-i
lini[teasc`. Totul va fi bine. Voi profita ca s`-mi fac  siesta, \n
dup`-amiaza asta.

De fapt, \ncerc`... f`r` succes, bine\n]eles. Somnul nu se
lipea de ea. |ncerc`rile ei de a se ocupa de ceva r`maser` de
asemenea zadarnice. |n disperare de cauz`, dup` ce r`t`cise
f`r` ]int` prin cas`, Libby r`mase a[ezat` pe teras`, inactiv`.
Dar co[marul o urm`rea [i aici. Zgomotul atenuat al petrecerii
care avea loc \ntr-un hotel din apropiere ajungea pân` la ure-
chile ei. Muzic`, râsete, voci...

Nereu[ind s` mai stea locului, Libby ie[i din cas` [i, f`r` s`
se gândeasc`, se \ndrept` spre ]`rmul oceanului. |ncepu s`
m`soare cu pa[i mari, \ncolo [i-ncoace, acest ]`rm pe care se
plimba adeseori, mân` \n mân` cu Alec...

Cât timp mersese oare astfel? Se l`sa \nserarea când ajunse
din nou la punctul de plecare, cu disperarea \n inim` [i
picioarele \ndurerate de atâta mers pe nisip.

{i \n clipa aceea \l v`zu.
St`tea la vreo cincizeci de metri  de acolo, pe plaj`, cu fa]a spre

ocean, cu pantalonii sufleca]i [i cu pantofii \n mân`. Singur...
Ca [i cum \i ghicise prezen]a, \ntoarse capul \n direc]ia ei.

Privirile li se \nt`lnir`, r`mânând ag`]ate una de cealalt`.
Atunci, o speran]` nebun` puse st`pânire pe Libby. Se va trezi
\n sfâr[it din acest co[mar \ngrozitor. Alec se va apropia, o va
strânge \n bra]e, o va s`ruta [i totul va re\ncepe ca \nainte!

|mpietrit`, \l v`zu \naintând un pas. Apoi altul... Dintr-o
dat`, se opri din elanul lui, apoi porni din nou... \n sens
invers, spre hotelul unde petrecerea era \n plin` desf`[urare.
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Capitolul 8

– Libby?
Vocea cristalin` a Julietei o readuse \n prezent. Libby puse

repede fotografia pe gheridon [i, f`r` m`car s` \ncerce s` vad`
camera lui Alec, se \ntoarse la parter.

Juliet o a[tepta, a[ezat` pe un taburet \n buc`t`rie, cu o
perie [i un pieptene \n mâini.

Dup` o descâlcire atent` [i minu]ioas`, tân`ra femeie
\ncepu s` taie lungile plete blonde dup` indica]iile Julietei,
care voia s`-[i poarte p`rul foarte scurt. Rezultatul final fu o
tunsoare p`trat` care punea \n valoare fa]a delicat` a copilei.

Abia \[i terminase Libby opera când sun` telefonul.
– Vrei s` r`spunzi? \ntreb` Juliet.
Libby ridic` receptorul.
La celalalt cap`t al firului, o voce feminin` \ntreb` de Alec.

O voce sexy, fermec`toare... O voce care \i stârni lui Libby o
gelozie necontrolat`.

– Alec nu este aici. Pot s`-i transmit un mesaj?



– Spune]i-i c` a telefonat Amalia, v` rog. S` m` sune cât de
curând posibil.

Revenit` lâng` Juliet, Libby o \ntreb`:
– Cuno[ti o femeie care se nume[te Amalia?
Ochii feti]ei str`lucir`.
– Eva Mali?
– Da.
– Este o prieten` a mamei. |nainte, venea adeseori la noi

acas`, când tr`ia mama, ad`ug` ea cu melancolie. Din când \n
când, vine s`-l vad` pe tata. Ai terminat tunsoarea?

Libby confirm` cu un semn din cap. Aceste explica]ii nu-i
potoleau curiozitatea, dar nu va ob]ine nimic mai mult de la
Juliet.

Feti]a s`rise jos de pe taburet ca s` se duc` s`-[i descopere
noua \nf`]i[are \n oglinda din hol. |[i cercet` cu gura c`scat`
imaginea din oglind`, cu o uimire plin` de respect, ca [i cum
era vorba de o necunoscut`. Figura i se lumin` brusc de un
surâs larg [i Libby, care \i pândea reac]ia din cadrul u[ii, l`s`
s`-i scape un suspin de u[urare.

– Formidabil! Trebuie s` m` vad` tata!
{i alerg` afar` din cas`.
Când Libby ajunse la rândul ei pe plaj`, Juliet, cu picioarele

\n ap`, ]inea zmeul, \ndrumat` de sfaturile chibzuite ale lui
Sam. Pu]in retras, Alec supraveghea opera]iunile, cu bra]ele
\ncruci[ate pe piept.

– A[adar, cum g`se[ti tunsoarea fiicei tale? \ntreb` Libby cu
oarecare team`.

– Foarte reu[it`. Este exact ce-i trebuia.
– Mi-a spus c` nu i s-a t`iat niciodat` p`rul pân` acum.
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– Nu, Margo s-a opus \ntotdeauna.
– Dac` a[ fi [tiut, eu...
– Ai f`cut foarte bine, o \ntrerupse Alec cu fermitate. Juliet

are nevoie s`-[i afirme personalitatea, s` devin` mai inde-
pendent`.

Dup` aceste cuvinte o lu` de mân` ca s-o trag` \n bra]ele
lui, apoi culese un s`rut de pe buzele ei.

– Mul]umesc, Libby...
Ah! Dac` s-ar putea desprinde [i el de Margo, dac` ar putea

[i el s-o iubeasc`...
Alec o s`rut` din nou, mai insistent de data asta [i Libby

sim]i urcând \n ea flac`ra dorin]ei. Dup` pasiunea crescând` a
\mbr`]i[`rii lui, ea ghici c` el \ncerca aceea[i senza]ie. Ce
bucurie! Poate c` rug`ciunile ei fuseser` ascultate...

– Bravo! Bravo!
Surprins` de aclama]iile lui Sam, Libby \ntoarse capul \n

direc]ia lui: fiul ei \i urm`rea cu o lic`rire mali]ioas` \n privire.
Amuzat, Alec vru s-o s`rute din nou, dar Libby se \ndep`rt`.
– Nu.
– De ce? Va trebui s` se obi[nuiasc` s` ne vad` s`rutându-ne.

Cu atât mai mult cu cât nu pare s` fie \mpotriv`.
– Acesta nu este un motiv.
Libby nu ]inea s`-i dea speran]e ne\ntemeiate fiului ei, de

vreme ce nu era sigur` c` se va c`s`tori cu Alec. Desigur, ea \l
iubea, dar  dac` el n-o iubea, era mai bine s` renun]e la
c`s`torie.

Tocmai atunci, Juliet strig`:
– Tat`! A telefonat Mali.
Fruntea lui Alec se \ntunec`.
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– Ce voia?
– Vrea s-o suni cât mai curând posibil, r`spunse Libby,

sperând s` ob]in` vreo explica]ie.
Zadarnic, Alec nu f`cu nici cel mai mic comentariu.
Privirea lui urm`rea evolu]iile copiilor de-a lungul plajei,

Sam ]inând sfoara zmeului, iar Juliet alergând \n urma lui.
Apoi, pe buzele lui ap`ru un surâs.

– Aceast` nou` tunsoare \i st` \ntr-adev`r foarte bine.

***

|n seara aceea, Alec o invit` pe Libby s` cineze la restau-
rant, ca doi \ndr`gosti]i. Pentru aceast` ocazie, Sam [i Juliet au
fost l`sa]i sub supravegherea Luizei.

Seara se desf`[ur` \ntr-o ambian]` dintre cele mai
reu[ite. Romantic` dup` pofta inimii, cu cin` la lumân`ri
\n cadrul intim  al unui mic restaurant exotic pierdut \n
fundul unei gr`dini tropicale. Pentru a \ncheia cum se
cuvine evenimentul, Alec o conduse dup` aceea la o dis-
cotec`.

– Vreau s` dansez cu tine, murmur` el. Noi doi n-am
dansat \nc` niciodat` \mpreun`...

Era adev`rat. Libby g`si c` ideea lui era formidabil`.
Visase adeseori s` petreac` o sear` asem`n`toare cu aceas-

ta. O sear` \n care s` danseze, strâns \mbr`]i[a]i, \n care Alec
s`-i [opteasc` la ureche cuvinte de iubire [i s-o \nv`luie cu
priviri arz`toare, ca [i cum era ner`bd`tor s` fie singur cu ea.
{i când momentul acesta va veni \n sfâr[it, el s-o iubeasc` din
toat` inima, din tot sufletul lui.
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{i iat` c` visul devenea realitate. Evoluând \n ritmul
unui slow languros, se abandon` fericirii unei \mbr`]i[`ri
tandre.

Pu]in mai târziu, \n timp ce \[i potoleau setea la bar, Alec \i
spuse:

– Mâine diminea]` plec la Nassau, unde trebuie s` m`
\ntâlnesc cu ni[te oameni pentru un film. A[ vrea s` mergi cu
mine.

|n fa]a aerului ei nehot`rât, Alec o privi scrut`tor [i ad`ug`:
– Va fi foarte bine, vei vedea... {i am putea s` ne c`s`torim.
Sugestia aceasta o descump`ni pe Libby, care p`li. Un v`l

de triste]e \ntunec` privirea lui Alec.
– Dac` \n]eleg bine, tot nu vrei s` te c`s`tore[ti cu mine?
– Nu, eu...
Cum s`-i explice?
Alec nu-i l`s` timpul s` o fac`. El l`s` s` cad` aceste

cuvinte, t`ioase ca o lam` de cu]it:
– Foarte bine, nu insist. Nu ne vom c`s`tori, dar vino totu[i

cu mine, Libby.
Ea nu \[i putu st`pâni un oftat, \ntristat` c` o sear` atât de

minunat` se termin` astfel. Era ca [i cum o nou` barier` \i
desp`r]ea. Schi]ând un zâmbet  for]at, zise:

– Copii ar trebui s` fie \ncânta]i s` mearg` la Nassau.
– Nu, Libby, vom pleca f`r` ei. Numai tu [i cu mine. Este

foarte important.
Ultimele cuvinte fur` rostite cu atâta entuziasm \ncât Libby

se tulbur`. Important? Pentru cine? De ce?
Nu exista decât o singur` cale s` afle: s` accepte.
– Ei bine, de acord, te voi \nso]i.
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***

Pentru Libby, ca pentru mul]i oameni, Nassau era simbolul
acestor insule tropicale sinonime cu melancolia, lini[tea [i
exotismul. Realitatea se dovedi cu totul alta. Ea descoperi o
metropol` modern` [i luxoas` unde via]a este la fel de trepi-
dant` ca \n majoritatea capitalelor lumii.

Slav` Domnului, Alec preferase splendidelor palate de pe
]`rmul oceanului un mic hotel cu fa]ada bleu cu alb, decorat
dr`gu] cu stuc, situat mai departe de marile artere supraa-
glomerate din centru.

Cu toate acestea, când taxiul \i l`s` \n fa]a intr`rii, pe Libby
o cuprinser` remu[c`rile. Totul era prea frumos, ea [i cu Alec
pe insula aceasta pentru mai multe zile... Ca de fiecare dat`
când i se p`rea c` tr`ie[te un basm, via]a avea grij` s`-i
reaminteasc` faptul c`, \n realitate, nu exist` numai
deznod`minte fericite...

La urma urmei, cu toate c` Alec \i ar`ta ata[ament, el nu-i
spusese \nc` niciodat` „te iubesc“...

El prev`zuse f`r` \ndoial` s` \mpart` acela[i pat pe timpul
[ederii aici. Perspectiva aceasta o ame]ea, dar ea aspira la mult
mai mult!

Presupunerile ei se dovedeau gre[ite: Alec nu rezervase o
camer`, ci dou`. Al`turate, desigur, dar f`r` u[` de leg`tur`.
Libby sim]i o real` dezam`gire. Ea care spera c` Alec o iubea,
c` o adusese aici pentru un adev`rat weekend de
\ndr`gosti]i...
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Dup` ce \[i duse bagajele [i se piept`n`, Libby ie[i pe
culoar. Alec o a[tepta deja.

– Ce spui, \]i place hotelul? o \ntreb` el zâmbind.
– Mult, este foarte pl`cut, r`spunse ea cu o voie bun` cam

for]at`.
El \[i trecu un bra] \n jurul umerilor ei ca s-o conduc` spre

holul de la intrare.
– Am \ntâlnire la hotelul Sheraton, la ora dou`, cu Carras

[i McKinley. Avem destul timp s` prânzim, dac` vrei.
O duse pe Libby la Graychiff, un restaurant luxos \n cel mai

pur stil colonial, \ntr-un cartier elegant al ora[ului. Buc`t`ria
lui era considerat` printre cele mai rafinate din tot arhipelagul
Bahamas. De la aperitiv la desert, totul a fost delicios. Pentru
Libby, faptul de a \mp`r]i aceste pl`ceri cu Alec le \nmul]ea
\nsutit.

Atmosfera tensionat` care domnise \ntre ei dup`
noaptea lor de dragoste se risipea \ncetul cu \ncetul. Asta
se datora oare cadrului, vinului bun, sau pur [i simplu
c`ldurii zâmbetelor pe care le schimbau? Oricum ar fi fost,
Libby se sim]ea destins` pentru prima dat` dup` s`pt`mâni
de zile.

Alec d`dea aceea[i impresie. Când o privea, o flac`r` atât
de tandr` \i \nc`lzea privirea \ncât ea era foarte tulburat`.

Dup` mas`, se \ndreptar` spre Sheraton. |n timp ce Alec
va discuta afaceri cu cei doi produc`tori ai lui, Libby va face
cump`r`turi \n \mprejurimi. Merser`, mân` \n mân`, de-a
lungul str`zilor animate, ca s` ajung` pe ]`rmul oceanului,
unde se \n`l]a hotelul. Aici, din p`cate, fur` nevoi]i s` se
despart`.
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– Ce plictiseal`, \ntâlnirea asta! M-a[ fi lipsit bucuros de ea,
bomb`ni Alec.

Libby se ridic` pe vârful picioarelor ca s`-i ating` u[or
buzele cu un s`rut.

– Vom avea restul weekendului pentru noi...
El \i l`s` mâna f`r` tragere de inim` [i intr` \n hotel, nu

\nainte ca ea s`-i dispar` din vedere.
Libby se duse s` hoin`reasc` pe Bay Street, \ntr-o stare

prea euforic` pentru a acorda vreo aten]ie vitrinelor. Se opri
totu[i ca s` intre \ntr-un magazin pentru a cump`ra mici
obiecte din cochilii de scoici pentru Sam [i Juliet. Pa[ii o
duser` pân` la cap`tul lungului bulevard, la intrarea pe podul
Paradise Island. Nu era decât ora patru. Mai avea o or` pân`
la sfâr[itul \ntâlnirii lui Alec... Libby f`cu drumul invers, de
data asta pe partea opus` a str`zii.

Magazinele erau la fel de numeroase, \n special libr`rii,
magazine de confec]ii sau cu articole de plaj`. Libby descoperi
un tratat despre istoria Insulelor Bahamas pentru profesorul
Dietrich. Dup` aceea, \[i oferi un costum de baie de care se
\ndr`gostise pe loc. C`ut` pretutindeni un cadou pentru Alec,
dar nu g`si nimic demn de el.

Dup` o nou` \ncercare zadarnic`, ie[ea dintr-un magazin
când se auzi strigat`.

– Libby! Dumneata, aici?
Wayne Maxwell! |ntâlnirea era cel pu]in nea[teptat`! {i mai

cu seam` stânjenitoare... Dup` un salut rapid, Libby \[i con-
tinu` drumul. Zadarnic, deoarece ziaristul se lu` dup` ea.

– Unde ai ajuns cu studiul? Terminat?
– Aproape.
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– Atunci, e[ti aici \n vacan]`?
– Mai mult sau mai pu]in...Dumneata la fel?
– Eu? Nicidecum. M` aflu la Nassau  pentru munca mea.

Dar recunosc, \ntr-un asemenea cadru, ar fi deplasat s` m`
plâng.

– Ce fel de munc`? \ntreb` Libby, cuprins` de o presim]ire
rea.

– Zilele acesta trebuie s` se semneze un important contract
de film. Carras [i McKinley sunt aici pentru a discuta despre
un proiect cu Blanchard.

– Interesant...
– Ar fi [i mai interesant dac` l-a[ putea fotografia pe

Blanchard cu una dintre acele admiratoare pe care le târ`[te
\ntotdeauna dup` el. Sau dac` cel pu]in Carras ne-ar spune
numele noii lui amante. Asta ar da savoare reportajelor noas-
tre.

– Credeam c` nu lucrezi \n presa de senza]ie, replic`
Libby.

– {tii, trebuie s`-]i câ[tigi existen]a... La ce hotel stai?
– Oh! ... Un hotel mic, simplu.
– E[ti singur`?
|n loc de r`spuns, Libby scoase un murmur nel`murit pe

care el \l interpret` drept o afirma]ie.
– Foarte bine... Ce-ar fi s` cin`m \mpreun`, disear`?
– Imposibil.
– Atunci, prânzul de mâine?
– Nu [tiu... Am multe de f`cut.
– Credeam c` e[ti \n vacan]`.
– Da, dar... bun, de acord pentru prânz.
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Asta n-o \ncânta deloc pe Libby dar, decât s`-i dezv`luie lui
Wayne c` se afla aici cu Alec, era singura solu]ie.

– Formidabil! Voi veni s` te caut la hotel.
– Nu, s` ne \ntâlnim mai curând unde vom lua masa. |n ce

loc?
– Am putea merge la Sheraton? A[ fi cel pu]in bine plasat

pentru munca mea. Nu se [tie niciodat`...
Libby ar fi preferat, [i \nc` de departe, un alt restaurant.

Dar ce pretext s` invoce pentru a face nazuri \n privin]a lui
Sheraton? |n plus, \ncepeau s` se apropie de hotel [i tân`ra
femeie nu ]inea ca Alec s-o surprind` \n compania ziaristului.

O vitrin` cu tricouri multicolore \i oferi o salvare nesperat`.
– Iart`-m`, Wayne, dar trebuie s` g`sesc cadouri pentru

fra]ii mei. Pe mâine!
|n sfâr[it, singur`... Se asigur`, cu coada ochiului, c` ziaris-

tul nu mai \ntârzia prin \mprejurimi apoi, dup` ce cump`rase
dou` tricouri fluorescente, Libby se \ndrept` spre Sheraton.

Alec o a[tepta deja \n fa]a intr`rii pavate cu marmur`.
Imediat ce o z`ri, figura lui se lumin` [i porni \n \ntâmpinarea
ei.

– Ah! Iat`-te...
|[i trecu tandru un bra] \n jurul umerilor ei [i chem` un

taxi. |i indic` [oferului adresa hotelului [i apoi, strângând-o pe
Libby lâng` el, se pierdu câteva clipe \n contemplarea surâsu-
lui ei \nainte de a-i pune st`pânire cu \nfrigurare pe buze.

Cu degetele strecurate \n p`rul m`t`sos de pe ceafa lui, ea
\i r`spunse s`rutului cu aceea[i exuberan]` pasionat`.

– Vei fi oare la fel de dr`g`stoas` când vom ajunge la hotel?
murmur` Alec, cu o voce r`gu[it` de dorin]`.
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– Bine\n]eles...
Când el o conduse pân` la u[a camerei ei, Libby \l trase f`r`

ezitare \n`untru.
Noaptea aceea trebuia s` fie cea a tuturor minunilor. Se

iubir` nebune[te, uitând tot ce n-avea leg`tur` cu ei \n[i[i,
pentru a nu mai forma decât o singur` fiin]`. {i când somnul
\i birui \n sfâr[it, r`maser` uni]i, strâns \mbr`]i[a]i.

Nu fuseser` niciodat` atât de apropia]i. Era ca [i cum obsta-
colele dintre ei c`zuser` \n sfâr[it, ca [i cum toate temerile [i
\ndoielile  se risipiser`. Ce fericire! Ce desc`tu[are!

Diminea]a, Alec \ntâmpin` dificult`]i s` se ridice din pat ca s` se
duc` la \ntâlnirea cu Carras. O ]inea strâns pe Libby lâng` el [i p`rea
incapabil s` se despart` de ea. Lui Libby \i era la fel de greu s`-l rea-
duc` la realitate, atât de pl`cut` era c`ldura acestei \mbr`]i[`ri.

Veni totu[i momentul când trebuir` s` p`r`seasc` pl`cuta
c`ldur` a patului. F`cur` du[, se \mbr`car`, nu f`r` s` se \ntre-
rup` de zeci de ori ca s` se s`rute, s` se \mbr`]i[eze, s` se
mângâie... cu toate c` Alec era \n \ntârziere.

De data aceasta, trebui s`-l \nso]easc` la \ntâlnire, deoarece
el ]inea s-o prezinte lui Carras [i McKinley. |n holul hotelului
Sheraton, pe Libby o cuprinse o team` surd`. Numai Wayne
Maxwell s` nu fie  deja prin preajm`!

Carras [i McKinley corespundeau \n \ntregime tipului pro-
duc`torilor de film a[a cum [i-l imagina Libby: de vreo [aizeci
de ani, elegan]i [i distin[i, amândoi \n costume de in [i cu
]ig`ri \ntre buze. Dac` \[i \nchipuir` c` Alec le aducea ultima
lui cucerire de o sear`, avur` cel pu]in curtoazia de a se ar`ta
politico[i. Dup` prezent`rile de rigoare, vorbir` pu]in apoi
Libby \[i lu` r`mas bun.
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Afar` domnea o c`ldur` umed` care contrasta cu atmosfera
pl`cut` din ajun, dar tân`ra  femeie abia dac` \[i d`du seama.
Inima ei, gândurile ei, erau \n alt` parte. Libby avea capul plin
de amintirile nop]ii trecute, de aceast` fantastic` armonie din-
tre ea [i Alec, de complicitatea perfect` care \i unea.

Era tentat` s`-i povesteasc` lui Wayne fericirea ei. Dar nu...
Era prea proasp`t`, prea pre]ioas`, prea frumoas`. Voia s-o
p`streze numai pentru sine câtva timp. Oricum, \nainte se a
dezv`lui ceva presei, ea  [i cu Alec trebuia s`-i anun]e mai \ntâi
pe Sam [i Juliet.

De acum  \nainte, perspectiva aceasta n-o mai nelini[tea. Ei
vor [ti s` g`seasc`, \mpreun`, cuvintele potrivite ca s` nu-i
r`neasc` pe copii. Desigur, Alec  \nc` nu-i spusese  c` o iubea,
dar Libby \ncepea \n sfâr[it s` cread` \n dragostea lui.

Aceast` certitudine o f`cea frumoas` [i radioas`, ca [i cum
o st`pânea o flac`r` interioar`. Asta nu-i sc`p` lui Wayne
Maxwell. Când se \nt`lnir`, o or` mai târziu, \n restaurantul
hotelului Sheraton, ziaristul nu-[i ascunse admira]ia.

– Draga mea Libby, e[ti str`lucitoare.
– Clima trebuie s`-mi priasc`, r`spunse ea zâmbind.
– F`r` \ndoial`... Dac` nu cumva  compania mea... Ascult`,

\n dup`-amiaza asta, Carras \mi va acorda un interviu \n exclu-
sivitate. N-am putea ie[i \mpreun` disear`?

– Nu, \mi pare r`u, trebuie s` m` \ntorc pe Insula Harbour.
Wayne nu abandon` atât de u[or partida. El \[i re\nnoi

avansurile de mai multe ori \n timpul mesei; [i dup` mas`, când ea
credea c` va putea s` scape de el, acesta o \nso]i \n hoin`reala ei.

Se apropia ora \ntâlnirii cu Alec [i Libby \ncepea s` dispere.
Cum s` se debaraseze de pis`log?
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– Ai cu siguran]` planuri, Wayne, n-a[ vrea s` ]i le stric...
– Nu-]i face griji pentru mine. Unde te duci acum?
Ea se gândi cu \nfrigurare la un loc suficient de aproape de

Sheraton unde \nso]itorul ei s` nu doreasc` s-o urmeze.
– Eu... trebuie s` cump`r câteva c`r]i po[tale [i timbre.
– Nimic mai simplu. {tiu unde se pot g`si...
Acestea fiind zise, Wayne o lu` de bra] ca s` traverseze

strada, apoi o conduse drept spre Sheraton.
– Exist` un magazin \n holul hotelului. Ai s` vezi, au o vari-

etate nemaipomenit`.
Dumnezeule... Cum s` ias` oare cu fa]a curat` din situa]ia

asta? Imposibil. Singura ei speran]` era ca Alec s` n-o sur-
prind` \n compania ziaristului.

|n magazin, alese ni[te c`r]i po[tale la \ntâmplare. Wayne
n-o p`r`sea o clip`, \i oferea sfaturile [i sugestiile lui. La cas`,
\i reaminti c` uitase de timbre. Libby st`tea pe c`rbuni
aprin[i.

Pe nea[teptate, \n timp ce ie[eau din magazin, \nso]itorul
ei exclam`:

– Carras! {i McKinley [i Blanchard!
El depuse repede un s`rut pe obrazul lui Libby.
– Draga mea Libby, iart`-m`, dar m` cheam` datoria.
Libby se furi[` din nou \n magazin, rugându-se Cerului ca

Alec s` n-o fi v`zut. Acolo, ea a[tept` pân` când Carras se
\ndep`rt` cu Wayne Maxwell pentru interviul promis. Observ`
c` Alec \i urm`rea cu privirea [i c` \l asculta pe McKinley cu o
ureche distrat`. Precum [i c`, atunci când interlocutorul \l
b`tu prietene[te pe um`r ca s`-[i ia r`mas bun, Alec se
mul]umi cu un salut scurt.
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Dac` se ar`tase la fel de distrat \n timpul \ntrevederii lor...
Câteva clipe mai târziu, ie[i ca s`-l \ntâlneasc` \n fa]a intr`rii.
– Bun`. Am \ntârziat?
– Nu.
El abia \i zâmbi. De fapt, p`rea preocupat.
– Ce s-a \ntâmplat, Alec? {edin]a ta nu s-a desf`[urat bine?
– {edin]a mea? Oh, ba da...
|ntr-un elan spontan, ea \[i trecu bra]ele dup` gâtul lui [i-l

s`rut` cu toat` tandre]ea de care era capabil`.
Libby avu pentru o clip` impresia c` el se va feri. |n cele din

urm`, \ns`, \i r`spunse la s`rut cu ardoare [i o duse la hotelul
lor ca s` fac` dragoste ultima oar` \nainte de plecare.

Se d`ruir` unul altuia cu [i mai mult` intensitate decât
noaptea precedent`. Alec p`rea st`pânit de un fel de sures-
citare aproape disperat`. O surescitare care trezea \n Libby
acelea[i elanuri p`tima[e. {i dup` aceea, \n tihna care
urmeaz` vâltorilor violente, avu impresia c` era femeia cea
mai fericit` de pe p`mânt.

|ntor[i la Dunmore Town, Alec o conduse pân` la ea acas`.
R`maser` mult timp \n fa]a u[ii, \mbr`]i[a]i, incapabili s` se
despart`.

– A[ dori atât de mult s` r`mâi aici cu mine, [opti Libby.
– {i eu...
Schimbar` un nou s`rut, \nc` unul, [i Alec se \ndep`rt` \n

sfâr[it.
– Spune-mi c` vei reveni curând, murmur` Libby.
– Da, draga mea, mâine diminea]`.
Se s`rutar` o ultim` dat` pentru a pecetlui aceast` promisiune.
Dar el nu reveni. Nici a doua zi, nici \n zilele urm`toare...
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Capitolul 9

A doua zi dup` \ntoarcerea lor, Libby se trezi cu inima plin`
de bucurie. |i preg`ti lui Sam micul dejun fredonând melodi-
ile la mod` pe care le difuza postul local de radio. Dup` aceea,
\[i conduse fiul la [coal`, mai pu]in pentru pl`cerea plimb`rii,
cât \n speran]a de a-l \ntâlni pe Alec ducându-se la ea. Din
p`cate, nu se \ntâmpl` nimic.

|ntoars` acas`, dup` ce pusese ordine \n camere, tân`ra
femeie se a[ez` la masa ei de lucru pentru a dactilografia
ultimul dintre interviurile ei. {i asta p`strând permanent o
ureche  la pând`, atent` la cel mai mic zgomot de pa[i.

Când veni prânzul, Libby \ncetase s` mai cânte. Era clar c`
Alec va \ntârzia. Dar, la urma urmei, un regizor nu are orar.

La mijlocul dup`-amiezii, totu[i, o cuprinse o \ngrijorarea
nel`murit`. Trebuie s` se fi \ntâmplat ceva.

Când Sam se \ntoarse de la [coal`, \l asalt` cu \ntreb`ri.
– Ai v`zut-o pe Juliet ieri?
– Nu.



– Nici o singur` dat`?
– Nu, nu.
Iat` motivul! Juliet era bolnav`. Sau r`nit`. Pentru a suta

oar` de azi diminea]`, Libby se \ntrist` pentru c` nu tele-
fonase.

– {i \n timpul weekendului, ai v`zut-o?
|ntre dou` \mbuc`turi de pr`jitur` cu nuc` de cocos, Sam

r`spunse:
– Da, sâmb`t`. Arthur [i cu mine am v`zut-o cu o doamn`,

nu departe de port.
– O doamn`? Care doamn`?
– N-o cunosc.
Libby \[i fr`mânt` mintea câteva clipe, reflectând.
– Vino, Sam. Ie[im.
Unde se duceau? El nu-i puse \ntrebarea, ca [i cum deja

b`nuia r`spunsul.
– Mam`, e[ti \ngrijorat`? o \ntreb` el pe drum.
– Pu]in. |l a[teptam pe Alec \n diminea]a asta [i el n-a venit.

M` tem c` Juliet a p`]it ceva.
– |l iube[ti mult pe Alec, a[a-i?
– Ei bine, da, eu... sunt foarte ata[at` de el.
Ata[at`? |l iubea! |l iubea atât de mult \ncât i-ar fi m`rturisit-o

chiar lui Alec, lui Sam, \ntregii lumi!
Atâta doar c` ieri, \n avionul care-i aducea pe Insula Harbour,

se hot`râser` s`-i dezv`luie \mpreun` lui Sam cine era tat`l lui.
Se mul]umi a[adar s`-i adreseze un zâmbet [i gr`bi pasul.

Curând, cu inima b`tându-i puternic, \mpingea poarta vilei
Blanchard, l`sându-i lui Sam grija s-o \nchid`, \n timp ce ea se
gr`bea spre intrare [i suna.
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I se p`ru c` trecuse o eternitate pân` când se deschise u[a.
Ce decep]ie!... Nu era Alec, ci Luiza.
– Intra]i, le spuse ea cu un zâmbet larg.
|n hol, Libby c`ut` cu privirea semnele vreunei nenorociri,

dar degeaba.
– Eu, hm... venisem s`-l v`d pe Alec.
– Domnul Alec? Nu este aici.
– Ah, bun, r`spunse Libby.
– Da, domnul Alec a p`r`sit insula. A plecat.
– A plecat? Unde? De ce?
– La drept vorbind, nu [tiu... Nu mi-a dat am`nunte.
– {i Juliet? A plecat [i ea?
– Da, to]i trei. Domnul Alec, domni[oara Juliet [i

domni[oara Webster.
– Domni[oara Webster? repet` Libby, cuprins` de o

presim]ire rea.
– Da. Amalia Webster, actri]a de cinema.

***

– Mam`, nu vreau s` vorbesc despre asta.
Libby \ntoarse capul [i continu` s` se ocupe de preg`tirea

salatei ca s` scape de privirea \ngrijorat` a mamei sale.
Christine Portman nu dezarm`.
– N-ai dreptate, Libby.
– Nu este nimic de spus.
Cel pu]in, nimic ce Libby ar fi dorit s` spun`. |ntr-adev`r,

cum s`-i m`rturiseasc` faptul c` f`cuse o nebunie cu acela[i
b`rbat?
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Tocmai asta o r`nea cel mai adânc: s` fie batjocorit` a doua
oar`. S` se \ndr`gosteasc` de un mojic la optsprezece ani,
treac`-mearg`. Asta se putea pune pe seama naivit`]ii. La
dou`zeci [i [ase de ani, \ns`, asta dovedea deja prostie. Cât
despre a se \ndr`gosti de dou` ori de acela[i mojic, nu exista
cuvânt care s` numeasc` aceast` comportare!

– Este din cauza lui Alec Blanchard, nu-i a[a?
Libby oft`, con[tient` c` nu-i putea ascunde la nesfâr[it

adev`rul mamei sale. Când, \n urm` cu dou` s`pt`mâni,
p`rin]iii o v`zuser` \ntorcându-se  de pe Insula Harbour,
ab`tut`, d`duser` dovad` de o mare discre]ie, respectându-i
t`cerea. {i asta \n ciuda am`r`ciunii care \i m`cina fa]a de
suferin]a fiicei lor. Acum, r`bdarea lor ajunsese la limit` [i
Libby \i \n]elegea foarte bine.

S-ar fi dest`inuit f`r` \ndoial` mai u[or dac` nu s-ar fi
sim]it atât de ridiculizat` \n povestea asta. Dorin]a ei cea mai
mare ar fi fost s` poat` ascunde motivul sup`r`rii sale. Numai
c` \n ziua \n care Sam amintise \n conversa]ie de prietenul lui,
Alec, Christine [i Samuel Portman b`nuiser` ceva. Oh, nu-i
puseser` nici o \ntrebare, dar se \ntorseser` ului]i spre Libby
\n a[teptarea unei explica]ii pe care ea ezitase s` le-o
furnizeze.

S`-l \mpiedice pe Sam s` vorbeasc` era imposibil,
bine\n]eles. Oricum, pe m`sur` ce treceau zilele, el \[i pierdu
obi[nuin]a s`-[i \nceap` fiecare fraz` cu „Alec spune c`.. “ sau
„prietena mea, Juliet...“

Din nefericire, asta n-o \mpiedic` pe Libby s` se gândeasc`
la Alec. Dimpotriv`, amintirea lui o obseda [i acelea[i \ntreb`ri
o chinuiau ca o durere persistent`. De ce? De ce procedase
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Alec \n felul acesta? De ce o \n[elase? Nu f`cuse decât s` se
preteze la un joc pervers? Care erau oare sentimentele lui? Ce
sim]ea de fapt pentru ea? Dar pentru Sam?

Erau \ntreb`ri care se pierdeau \n gol. Nu mai [tia ce s`
cread`.

La \nceput, când Luiza \i anun]ase plecarea lui Alec, Libby
vrusese s` cread` c` era o gre[eal`. Trecuse \ns` o zi, apoi a
doua, luând cu ele ultimele speran]e  ale tinerei femei. La ce
bun s` mai a[tepte? Alec nu va mai veni. {i apoi, dac` dorea s-o
revad`, \i cuno[tea adresa din Iowa. Nu c` ea \l va primi acolo
cu bra]ele deschise! Pentru Libby, de acum \nainte, totul se
sfâr[ise \ntre ei.

Cuprins` de \ndoial`, se \ntrebase uneori dac` nu p`r`sise
Insula Harbour pu]in prea \n grab`, dac` nu fusese cumva o
ne\n]elegere. Speran]ele de care se ag`]a se pr`bu[iser` \ns`
\n curând. F`cându-[i cump`r`turile, Libby r`m`sese
\nm`rmurit` \n fa]a copertei unei reviste de senza]ie: Alec,
Amalia [i Juliet coborând dintr-un avion: „Alec [i Mali se \ntorc
din cuibul dragostei lor din Bahamas“, scria sub fotografie.
Mai jos, sub o a doua fotografie, \ntrebarea era pus` deschis:
„Fermec`toarea Mali a \nlocuit-o oare pe Margo \n inima lui
Alec?“

Libby privea fix cele dou` fe]e, cople[it` de durere, când se
auzi strigat` de o voce cunoscut`.

Michael! Era prima dat` când \l vedea dup` \ntoarcerea ei.
Dup` ce arunc` o privire rapid` revistei, Michael se

\ntoarse spre ea cu un zâmbet melancolic.
– |mi pare r`u pentru tine, Libby.
Ce s` r`spund` la asta? Murmurase doar:

140 LOUELLA CRAMER



– Mul]umesc.
Slav` Domnului, Michael avusese delicate]ea s` nu-i pun`

nici o \ntrebare. Ea refuzase cafeaua la care o invitase, dar nu
avusese puterea s` protesteze când el \i propusese s-o con-
duc`.

R`m`sese t`cut \n timpul  drumului. Numai ajungând \n
fa]a casei ei o \ntrebase, cu un aer \ngrijorat:

– Te sim]i bine?
– Da, bine\n]eles.
– Atunci, la revedere...
C` s-ar fi putut \ntoarce la Michael, era imposibil, o [tiau [i

unul [i cel`lalt.
{i acum, \n buc`t`ria mamei sale, Libby auzi \ntrebarea de

care se temea:
– Libby... Este din cauza lui Alec? Alec al t`u?
– Nu este Alec al meu, replic` violent Libby. Este adev`rat,

l-am rev`zut acolo, dar asta nu are nici o leg`tur`. Mi-am ter-
minat studiul pu]in mai  repede decât prev`zusem [i m-am
\ntors, asta-i tot. Ce este atât de extraordinar? Nu \n]eleg ce v`
\ngrijoreaz` pe to]i.

Christine puse o mân` pe bra]ul ei, \ntr-un gest
lini[titor.

– Ceea ce ne \ngrijoreaz`, Libby, e[ti tu.
Cum s` nu ia \n seam` grijile unei mame? Cum s` resping`

dragostea ei, când avea atâta nevoie de ea? Suferin]a strâns`
de zile [i zile o cople[i brusc [i lacrimile atâta timp st`pânite
izbucnir` \n sfâr[it.

– Mam`! M-am \ndr`gostit de el... \nc` o dat`.
Christine o cuprinse tandru cu bra]ul.
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– Draga mea...
– Ar fi trebuit s` fiu b`nuitoare, n-ar fi trebuit s`-l cred,

bâigui ea \ntre dou` hohote de plâns. Spunea c` m` iube[te,
c` vrea s` ne c`s`torim, c`...

Dar la ce bun s` repete cuvintele frumoase ale lui Alec?
Faptele lui vorbeau pentru el. Cu toate acestea, Libby vru s`
se arate rezonabil`.

– Nu te nelini[ti mam`, cu timpul, voi ajunge s`-l uit.
La urma urmei, prima dat` reu[ise s`-[i \nving` suferin]a...

|n timp ce Libby \[i [tergea lacrimile, Christine spuse:
– Ah! |l v`d pe Sam... Cabana trebuie s` se fi terminat.
Tot auzindu-l pe b`iat l`udând cabana Julietei, bunicul [i

unchii lui se l`saser` convin[i s` construiasc` una identic` \n ste-
jarul din fundul gr`dinii. Libby b`nuia c` tat`l ei consim]ise cu
atât mai bucuros s` se ocupe de Sam ca s`-i aduc` ei o u[urare,
\n aceste \nprejur`ri dificile. |i era recunosc`toare pentru asta.

Ea \[i f`cea totu[i o chestiune de onoare din a-i consacra \n
fiecare zi pu]in timp fiului ei. Ast`zi, când el le povesti
ultimele peripe]ii ale construirii, ea \i propuse o plimbare pe
biciclete.

– Oh, bine! Dar vino mai \ntâi s` vezi cabana!
Zis [i f`cut. Libby [i mama ei \l urmar` ca s` admire

minunea. Era la fel de reu[it` ca aceea construit` de Alec.
Mai târziu, totu[i, când pornir` pe biciclete, Sam \i

dest`inui:
– |mi place mult, dar totu[i a[ prefera-o pe cea a lui Alec.
Libby nu avu nici o reac]ie.
Ceva mai departe, \l \ntâlnir` pe Michael care ie[ea de la

bibliotec`.
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– Unde a]i plecat amândoi?
– Ne plimb`m, \i r`spunse Sam. Mergem pân` la Ericson.
Era vorba despre o ferm` aflat` la ie[irea din localitate, care

le servea adeseori drept ]int` a plimb`rii.
– Frumos timp pentru o ie[ire pe biciclet`... Pot s` v`

\nso]esc?
|n fa]a aerului \ncurcat al lui Libby, Michael se gr`bi s`

adauge:
– Ca prieten, lini[te[te-te.
– Bun...
El \nc`lec` pe propria lui bicicelet` [i pornir` to]i trei la

drum, Sam mergând \nainte cu vreo dou`zeci de metri.
Crescuse [i se fortificase \n timpul verii [i, \n pofida c`ldurii,
pedala cu o energie pe care mama lui i-o invidia.

De aceea, pe drumul de \ntoarcere, cum Sam se \ntorcea
s`-i \ncurajeze, Libby \i strig`:

– Nu ne mai a[tepta. N-ai decât s` te \ntorci acas` [i s`
preg`te[ti ceva rece. Mor de sete, \i m`rturisi ea lui Michael.
Tu nu?

– {i eu, dar am o [edin]` la ora trei. Trebuie s` m` \ntorc
acas` s` fac un du[.

|n fa]a casei ei, el se opri, dar  nu cobor\ de pe bici-
clet`.

– Vezi... n-a fost dezagreabil, \i spuse el lui Libby.
– Nu, desigur. Numai c` n-a[ fi vrut s`-]i pricinuiesc alte

suferin]e, r`spunse ea jenat`.
– Nu...
F`cându-i prietene[te cu ochiul, Michael se \ndep`rt` pe

bicicleta lui.
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Libby o \mpinse pe a ei pân` la poart`. |n clipa aceea, tras`
din interior, aceasta se roti \n balamale.

– |mi dai voie.
Vocea aceasta grav`, r`gu[it`... Libby ar fi recunoscut-o

dintr-o mie.
Alec!
Era chiar el! Surprins`, fu cât pe ce s` scape ghidonul din mân`.
– Mam`, uite! Uite cine este aici!
Sam ]â[ni din spatele lui, zâmbind cu gura pân` la urechi.
|n fond, de ce s` fie atât de mirat` de aceast` vizit`? Alec

venea s`-[i justifice plecarea, cum f`cuse [i prima dat`, se
gândi Libby \ntr-un acces de ranchiun`.

Nici el nu p`rea deosebit de mul]umit. Nici un cuvânt nu
ie[ea de pe buzele lui. Libby \l salut` cu un simplu semn din
cap, trecând prin fa]a lui ca s`-[i duc` bicicleta \n curte.

– A[tepta \n fa]a por]ii când am sosit, o inform` Sam, foarte
vesel. De ce ai plecat? \l \ntreb` el dup` aceea pe Alec. Unde
ai fost? {i Juliet este cu tine?

– Nu, de data asta. Am venit singur, declar` Alec, r`spun-
zând numai la ultima \ntrebare.

– Cum se poate?
– Aveam nevoie s` vorbesc cu mama ta.
– Despre ce?
– Este o chestiune \ntre ea [i mine.
Sam nu se l`s` descurajat.
– R`mâi s` cinezi cu noi? Mama a preg`tit spaghete.
– Hmm, spaghete... zise Alec, cu o expresie pofticioas`.
– R`mâi atunci!
– Vom vedea.
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Libby, care pân` atunci se mul]umise s` asculte acest
schimb de cuvinte, interveni ca s`-i sugereze fiului ei:

– Sam, ce-ar fi s` te duci pentru câtva timp la bunicii t`i?
B`iatul \i cercet` lung, rând pe rând, ca [i cum ezita s`-i

lase singuri. Apoi, considerând f`r` \ndoial` c` prezen]a lui
n-ar rezolva nimic, ridic` din umeri [i se supuse. Ajuns la
poart`, se \ntoarse ca s`-l \ntrebe pe Alec:

– Unde este Juliet?
– La o prieten`, Amalia Webster.
Evident, se gândi Libby. Ultimele ei speran]e ca Alec s` fi

revenit ca s-o strâng` \n bra]ele lui se pr`bu[ir`.
Ar fi avut dreptul la o explica]ie, una \n plus, ca ultima dat`.

Numai dac`... O str`b`tu brusc un fior de spaim`...Numai
dac` nu venise s`-i cear` s`-l ia  pe Sam?

Ideea asta o \nghe]` de groaz`. Arunc` o privire \nnebunit`
spre poarta pe care disp`ruse fiul ei. „Nu Sam, nu-l voi l`sa s`
te ia, nu-l voi l`sa niciodat` s` mi te r`peasc`!“ Libby \i adres`
din adâncul inimii aceast` promisiune solemn`.

Cu un mers ]eap`n, intr` \n cas` \naintea lui Alec.
– Nu era nevoie s` te deranjezi, s` [tii. Pentru ce avem s`

ne spunem...
– Ah, da? Ei bine, a[tept ni[te explica]ii! Nici n-am \ntors

bine spatele [i ai [i disp`rut, iar acum tu...
– Cum? \l \ntrerupse Libby, consternat`. M` acuzi pe mine

c` am plecat? Ce tupeu! Tu e[ti acela  care a disp`rut de pe o
zi pe alta f`r` s` anun]i!

– A trebuit s` lipsesc câteva zile. De altfel, pot s`-]i explic...
– Da, ca ultima dat`? replic` Libby f`r` s`-[i poat` ascunde

am`r`ciunea.
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– Nu, Libby. De data asta nu exist` nici o leg`tur` cu ce
s-a \ntâmplat acum opt ani. Pentru Dumnezeu, d`-]i osteneala
[i ascult`-m`!

– Tu m-ai ascultat, la vremea aceea? Nu, ai ales s` nu-mi dai
aten]ie!

R`nit de aceste acuza]ii, Alec \[i plec` ochii.
– {tiu, Libby... Am s-o regret toat` via]a mea.
|n ciuda a tot ce-i desp`r]ea ast`zi, Libby [tia c`, de data

asta cel pu]in, Alec era sincer. Dar ce slab` consolare...
Cu un gest obosit, el \[i trecu o mân` peste frunte, pentru

a alunga ni[te obsesii dureroase.
– Câte complica]ii, când totul putea fi atât de simplu...

murmur` el.
Ridic` spre Libby o privire mai mult \ntristat` decât indig-

nat`, ca s` continue:
– N-ar fi trebuit s` m` c`s`toresc cu Margo.
– O iubeai.
– Nu!
– Cum? bâigui Libby, surprins`.
– N-o iubeam pe Margo, declar` Alec pe un ton aspru.
– Dar... \ntrucât te-ai c`s`torit cu ea...
– Oamenii nu se c`s`toresc doar din dragoste.
Prin urmare, Margo nu fusese decât o iubire trec`toare?

Libby nu mai [tia ce s` cread`.
– A[adar... te-ai c`s`torit cu ea pentru c` era \ns`rcinat`?
– Da.
– |n cazul acesta, s` te c`s`tore[ti cu ea sau cu mine, care

era diferen]a? Eram \ns`rcinate [i una [i alta, numai c` ea a fost
prima care a [tiut-o.
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– Nu, exist` o diferen]`, ripost` Alec. Te iubeam, [i...
Se opri, ca [i cum \i era greu s` rosteasc` urmarea, \[i

mu[c` nervos buzele, apoi continu`:
– {i nu cu mine r`m`sese Margo \ns`rcinat`.
Libby \l privi lung, ne\ncrez`toare.
– Cum? Ce vrei s` spui?
– Ai \n]eles foarte bine. Juliet nu este fiica mea.
Cum ea continua s`-l priveasc` fix, buim`cit`, Alec repet`

aceste cuvinte fixând-o [i el cu un aer \ntunecat [i de
nep`truns.

– Dar spui c` te-ai c`s`torit cu ea pentru c` a[tepta un copil!
– Da, dar nu de la mine. N-a fost nicodat` nimic \ntre mine

[i Margo. Nu m` interesa ca femeie.
– Atunci, toate pove[tile acelea, din ziare...
– Bârfe! Numai c` Margo le \ncuraja  pentru ca s` nu se afle

pe cine iubea \n realitate. Tat`l ei dezaproba acea leg`tur`.
Descump`nit`, Libby r`m`sese f`r` glas.
– Cine...? \ncepu ea.
Dar nu merse mai departe. La urma urmei, asta n-o privea.

Cu toate acestea, Alec \i ghicise gândul.
– Clive Gilbert, r`spunse el cu r`ceal`.
Libby avu nevoie de un efort de memorie ca s`-[i

aminteasc` despre cine era vorba.
– Clive... cascadorul? Cel care...
– Care a fost ucis, da. Dublându-m` pe mine. Margo m-a

informat despre sarcina ei \n seara când noi doi ne \ntor-
seser`m din golful de pe Insula Spanish Wells. Era \ncol]it`,
disperat`. Nu fusese niciodat` o femeie foarte echilibrat`, iar
moartea lui Clive o zdrobise.
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Alec f`cu o pauz`, fixând pe fereastr` un orizont invizibil.
– Nu se gândise nici o clip` s`-i m`rturiseasc` adev`rul

tat`lui ei. Omul acela ar fi \nnebunit de furie. El \i interzisese
categoric s` aib` vreo leg`tur` cu Clive, pe care nu-l considera
destul de bun pentru fiica lui. Iat` de ce l`sa s` circule acele
zvonuri despre aventura de dragoste dintre noi doi. {i mai
târziu, când descoperise c` era \ns`rcinat`, complet dezorien-
tat`, venise la mine.

Perplex`, Libby \ncerca s` asimileze aceste declara]ii stupe-
fiante. A[adar, Alec n-a iubit-o pe Margo. Nu s-a c`s`torit cu ea
decât dintr-o obliga]ie moral`.

– Am f`cut ceea ce credeam c` este datoria mea, continu`
Alec. I-am propus s` ne c`s`torim [i ea a acceptat... Fire[te,
lucrurile n-au mers \ntre noi. Margo nu pe mine m` iubea, ci
pe Clive. Iar eu te iubeam pe tine.

– Pe mine...
– Da, te iubeam, repet` Alec cu putere. Dar nu credeam

c` sentimentele mele sunt reciproce. Erai atât de tân`r` pe
vremea aceea, aproape un copil... Aveai via]a \n fa]a ta,
capul plin de planuri. Sim]eam c` nu am dreptul s` le con-
tracarez. Iat` de ce am acceptat ceea ce \mi p`rea solu]ia cea
mai \n]eleapt`: s` m` c`s`toresc cu Margo [i s`-]i las liber-
tatea.

La aceste cuvinte, Libby fu cuprins` de un fel de
ame]eal`. Apoi  \i reveni \n memorie o amintire peni-
bil`.

– De ce n-ai r`spuns la scrisoarea mea? De ce mi-ai scris
cuvinte atât... atât de aspre? „Uit`-m`. Fii sigur` c`, dinspre
partea mea, eu te voi uita.“
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– Nu cuno[team con]inutul scrisorii tale! replic` Alec, cu
accente sfâ[ietoare \n glas. |]i ceream s` m` ui]i  ca s` reu[esc
mai bine eu \nsumi, fiind \n acela[i timp sigur c` era imposi-
bil. {i apoi, eram c`s`torit, Libby. M` obligasem la bine [i la
r`u. Pân` la sfâr[itul sarcinii, Margo nu se \ncetase s`-l  plâng`
pe Clive, dar dup` na[terea copilului totul s-a deteriorat. Ea se
a[tepta la un Clive \n miniatur`, un copil care s` semene cu
cel pe care-l pierduse, care s`-l \nlocuiasc`. |n loc de asta a
avut-o pe Juliet, o fat`, [i care pe deasupra \i sem`na leit.
Margo nu [i-a revenit nicodat` din asta...

La evocarea acestei perioade, vizibil dureroas` pentru el,
Alec se posomor\.

– Pentru a nu ascunde nimic, Juliet n-a fost un copil u[or
de crescut. Plângea mult, mai ales noaptea. Fragil` cum era,
Margo n-a suportat-o [i s-a dezinteresat foarte repede de fiica
ei. Din fericire, Mali s-a putut ocupa din când \n când de Juliet
pentru c` eu, cu meseria mea, nu puteam r`mâne \n perma-
nen]` lâng` ea.

Mali... |i rostea atât de firesc numele... Libby deveni
con[tient` cu aceast` ocazie c` \n loc de declara]ie de
dragoste, ea nu auzise  pân` acum decât explica]ii. Foarte edi-
ficatoare, desigur, dar care n-o \ndrept`]eau s` aib` speran]e
de viitor.

– |n fine, c`s`toria aceasta a fost un e[ec pe toat` linia,
rezum` Alec. Ar fi trebuit  s` b`nuiesc... Când a \nceput s`-[i
neglijeze copilul, Margo [i-a neglijat de asemenea c`minul.
{i-a luat aman]i. Aventuri de o sear` \n cea mai mare parte,
\n afar` de ultima. Cu el, a fost pu]in mai serios. Era ziarist
de profesie.
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V`zând-o pe tân`ra femeie p`lind, Alec avu un zâmbet amar.
– |ncepi s` \n]elegi. Se numea Jerry Corson...
– B`rbatul care [i-a g`sit moartea cu ea \n accident?
– Da. Margo mi-a cerut s` divor]`m ca s` se c`s`toreasc`

cu el. B`rbatul acela ar fi fost noul tat` al Julietei. Am
refuzat. Poate c` a fost  egoism din partea mea – eu sper c`
nu – dar nu acceptam s` i-o las pe Juliet. O iubeam [i
sim]eam c` avea nevoie de mine... Margo a fugit oricum cu
ziaristul ei. {i-au g`sit moartea chiar \n aceea[i zi. Stranie
fatalitate, nu-i a[a?

– Eu am crezut c` veniser` s` te vad` [i c` i-ai acordat un
interviu acelui Jerry Corson.

– Nu, asta s-a spus pentru salvarea aparen]elor... Iat`, acum
cuno[ti toat` povesta , Libby. Cum vezi, singurul element
pozitiv al acestei c`s`torii este Juliet.

– Prin urmare, nu regre]i c` ai avut-o? nu se putu \mpiedi-
ca Libby s`-l \ntrebe.

– Nu, o iubesc pe Juliet. Numai din cauza ei nu pot regre-
ta c` m-am c`s`torit cu Margo. Dar voi regreta mereu c`
aceast` c`s`torie m-a \ndep`rtat de tine. Ca s` m` consolez,
mi-am spus mult timp c` m`car te-am ap`rat pe tine; chiar
dac` eu mi-am irosit via]a, a ta r`spundea a[tept`rilor tale. Ce
imbecil \ngrozitor am fost!

– Margo avea f`r` \ndoial` mai mult` nevoie de tine decât
mine, admise Libby.

– Nu [tiu.
– {i Juliet are cu siguran]` mai mult` nevoie de tine decât

Sam. Ce copil adorabil...
Alec cl`tin` din cap.
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– Am crezut mult timp c` \mi era mai apropiat` decât ar fi
putut fi un copil din carnea [i sângele meu. Dar de când \l
cunosc pe Sam... nu mai [tiu foarte bine...

M`rturisirea aceasta o emo]ion` pe Libby pân` \n adâncul
inimii. Trecu un timp pân` s` poat` vorbi.

– Vei putea s`-l vezi pe Sam oricând dore[ti, Alec, mur-
mur` ea f`r` a \ndr`zni s`-i \ntâlneasc` privirea.

Alec nu r`spunse, dar ea \l sim]i \ncordat.
– S`-l v`d?
– Da, este dreptul t`u.
Libby \i arunc` pe furi[ o privire: era sprijinit de un dulap,

cu un aer trist, aproape cople[it.
– A[adar, asta e? B`nuiam, dar... am sperat pân` la cap`t c`

m` \n[elam. Prin urmare, care din ei este? Michael sau
Maxwell?

– Ce vrei s` spui? Michael sau Maxwell? care Maxwell?
– Wayne Maxwell. Ziaristul t`u! Care din doi? Cu care te

vei c`s`tori?
– |mi pare r`u, Alec, dar nu \n]eleg absolut nimic din tot

ce-mi spui.
– Te rog, Libby! {i Margo \mi vorbea a[a. Nega orice

leg`tur` cu Corson. Or, o v`zusem cu el la fel cum te-am v`zut
pe tine cu Maxwell. {i nu mai târziu decât adineauri, Michael
era \n fa]a por]ii tale!

– M-ai v`zut cu Maxwell? Când?
– La Nassau, \n magazinul acela de cadouri din holul

hotelului. Ie[eam de la \ntâlnirea mea cu Carras [i McKinley,
[i v-am v`zut prin geam. Te s`ruta.

Un am`nunt pe care Libby \l uitase complet.
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– Prânziser`m \mpreun`.
– Mi-ai ascuns asta!
– Da. Pentru c` \]i cuno[team p`rerea despre ziari[ti, asta-i

tot.
– |n cazul acesta, dac` nu este Maxwell, e Michael. A sfâr[it

prin a avea câ[tig de cauz`?
Libby fu tentat` o clip` s` se refugieze \n minciun`. Ce

satisfac]ie ar fi fost pentru mândria ei s`-l lase pe Alec s`
cread` c` se va c`s`tori cu altul decât cu el!

Dar era incapabil` de a[a ceva. |n toate ocaziile, chiar \n
cele mai cumplite, mai patetice, d`duse dovad` de o onesti-
tate perfect` fa]` de el. Va proceda la fel [i de data asta.

– Nu, Alec, nu m` c`s`toresc cu Michael. Nu m` c`s`toresc
cu nimeni.

– De ce?
Insisten]a aceasta era un adev`rat chin pentru ea. Ce-l

privea asta pe Alec?
– Pentru c` nu-l iubesc. Nu m` voi c`s`tori cu un b`rbat pe

care nu-l iubesc.
– {i cu mine, te-ai fi c`s`torit?
Cu respira]ia t`iat`, \l auzi apropiindu-se, \i sim]i prezen]a

foarte aproape... la contactul degetelor lui pe bra]ul ei gol, pe
tân`ra femeie o str`b`tu un fior.

– Am \n]eles, Libby... Inutil s` vorbe[ti.
La aceste cuvinte abia murmurate, Alec \i atinse cu buzele

scobitura gâtului, \n timp ce Libby, torturat` de aceast`
mângâiere, st`tea \ncremenit` de durere.

El se \ndep`rt` \n cele din urm` [i Libby \ntoarse \ncet capul.
Citi \n ochii lui Alec expresia unei disper`ri de nep`truns.
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– |]i iei revan[a, pe bun` dreptate, [opti el. Ast`zi, tu e[ti
aceea care m` respinge. S` [tii totu[i c` te iubesc. C` te voi
iubi \ntotdeauna, orice s-ar \ntâmpla. Eu...

Cu vocea frânt` de emo]ie, Alec trebui s` se \ntrerup` o
clip`.

– A[ vrea s`-l v`d pe Sam din când \n când, dac`... dac`...
oh! Libby...

Se \ntoarse [i ajunse repede la u[`.
M`rturisirile acestea, lacrimile acestea... Libby nu mai

\n]elegea nimic.
Alec o iubea? Dar atunci, care erau rela]iile lui cu Amalia

Webster? De ce plecase cu ea? Exista o nepotrivire \ntre faptele
[i cuvintele lui. Libby nu-l putea l`sa s` plece f`r` s` afle. F`r`
s`-i fi m`rturisit c` [i ea \l iubea...

– Alec!
Mâna lui Alec se opri pe clan]a u[ii, dar nu se \ntoarse.
Tân`ra femeie se apropie \ncet de el. Totul \n atitudinea lui

Alec l`sa s` se ghiceasc` o \ncordare intens`: rigiditatea ume-
rilor, nemi[carea...

– {i eu te iubesc, Alec.
Un timp, el nu avu nici o reac]ie, apoi, cu o mi[care lent`,

se \ntoarse spre Libby [i o privi ne\ncrez`tor.
– Este adev`rat?
– Da...
– Dar... atunci, de ce ai plecat? Când m-am \ntors,

p`r`sise[i insula. F`r` un cuvânt, f`r` o explica]ie.
– Din cauza Amaliei. Amalia Webster. Se repeta scenariul

de prima dat`, actri]a care apare pe nea[teptate [i d` peste cap
totul.
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– Dumnezeule, murmur` Alec.
P`rea \nm`rmurit de consternare.
– Nu mai târziu decât ieri v-am v`zut fotografia \n ziare. Tu

[i Amalia...
Alec \njur` cu voce sc`zut`.
– Este o ne\n]elegere, Libby, o ne\n]elegere \ngrozi-

toare. Nimic din ce ai putut citi \n ziarele acelea nu este
\ntemeiat. Trebuie s` m` crezi. Amalia este sora lui Clive
Gilbert.

– Sora lui... lui...
– Da! Ea este singura \n afar` de mine care a fost la curent

cu leg`tura dintre Margo [i Clive. Singura care [tie c` Juliet nu
este  fiica mea. De altfel, ea nu era de acord s` i se ascund`
Julietei adev`rul despre tat`l ei. Amalia considera c` Juliet tre-
buia s` [tie, c` familia ei avea dreptul c` cunoasc` existen]a
acestui copil. |ntr-un cuvânt, revendica acela[i lucru ca mine
\n leg`tur` cu Sam... Numai c` nici Margo, nici eu nu voiam s`
ced`m. Margo era prea nestatornic`, iar eu... eram convins c`
aceast` veste  ar fi cople[it-o pe Juliet. Avusese deja atâtea de
\ndurat...

Se opri o clip`, oftând, apoi continu`:
– A trebuit s` tr`iesc aceea[i situa]ie ca s` \n]eleg argu-

mentele Amaliei. Am cânt`rit toate lucrurile de care a[ fi fost
lipsit eu dac` nu mi-ai fi dezv`lui niciodat` existen]a lui Sam...
De aceea, când te \ndemnam s`-i m`rturise[ti c` sunt tat`l lui
[i când tu refuzai, nu te  puteam condamna. Procedai cum
f`cusem eu \nsumi ani de zile.

Cu ochii pe buzele lui, Libby \[i re]inea aproape respira]ia
ca s` nu-i \ntrerup` [irul m`rturisirilor.
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– De ce am plecat cu Mali? O s` \n]elegi. |]i aminte[ti cu
siguran]` c` \mi telefonase?

Dac` \[i amintea...
– Mali m` suna ca s` m` informeze c` mama ei trebuia s`

suporte de urgen]` o interven]ie chirurgical`. Ca s`-i dea
puterea s` lupte \mpotriva bolii, voia s`-i anun]e existen]a
Julietei. Eu [ov`iam \nc`, recunosc. |n adâncul fiin]ei mele,
m` temeam s-o tulbur pe Juliet, s-o traumatizez, ce [tiu eu...
|]i imaginezi ce am putut sim]i?

Drept orice r`spuns, ea \i lu` mâna, \ntr-un elan de tan-
dre]e.

– Atunci, m-am gândit la leg`tura care m` leag` de Sam...
[i am acceptat. I-am promis Amaliei s`-i m`rturisesc totul
Julietei. Inten]ionam s`-]i vorbesc despre asta când eram la
Nassau, dar eram prea ocupa]i s` ne iubim, [i apoi... când te-am
surprins cu Maxwell, am [ov`it. Ne[tiind exact care erau
leg`turile tale cu el, m` temeam s` nu scapi vreo indiscre]ie.

– N-a[ fi f`cut-o niciodat`!
– Nu puteam s` [tiu! |n]elege-m`! Comportarea ta m`

dezorienta. Uneori mi se p`rea s` ]i-am recâ[tigat dragostea.
Alteori, \ns`, \mi p`reai atât de distant`...

– |mi era team`, Alec.
– {i mie.
Lui, team`? Era greu de crezut. Totu[i, n-avea decât s`-i

vad` expresia chinuit` ca s` se conving` de sinceritatea lui.
– La \ntoarcerea noastr` de la Nassau, continu` Alec, Mali

m` a[tepta acas`. Mama ei ]inea neap`rat s-o vad` pe Juliet
\nainte de opera]ie. Era o chestiune de dou` zile, cel mult trei.
Ce puteam s` fac?
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Nimic altceva decât ceea ce f`cuse, Libby era de acord.
– |mi era greu s-o trimit pe Juliet singur` la Los Angeles,

doar cu Mali. Fusese deja afectat` aflând c` nu eram
adev`ratul ei tat`. Dac` n-o \nso]eam \n aceast` c`l`torie, s-ar
fi sim]it complet p`r`sit`. Am vrut s`-]i anun] plecarea noas-
tr`, m-am trezit chiar \n zori ca s` vin s`-]i vorbesc despre
asta. Apoi, m-am r`zgândit. Mi-am spus c` n-aveam dreptul s`
te bat la cap cu necazurile astea. La urma urmei, era proble-
ma mea. O problem` pe care mi-am creat-o c`s`torindu-m`
cu Margo. Dup` p`rerea mea, trebuia s-o rezolv eu, eu singur.
Numai c`, la \ntoarcerea mea, trei zile mai târziu, tu
disp`ruse[i.

– Oh! Alec... murmur` Libby, sufocat` de emo]ie.
– M-am gândit imediat c` te-ai \ntors la Michael, c`, de fapt,

continuai s`-l iube[ti.
Libby scutur` din cap, cu lacrimi \n ochi.
– Nu, Alec, pe tine te iubeam... N-am \ncetat niciodat` s` te

iubesc.
– Oh! Draga mea, iubirea mea...
|ntr-un elan al \ntregii lui fiin]e, Alec o \mbr`]i[` cu putere

[i puse st`pânire pe gura ei \ntr-un s`rut \nfrigurat [i posesiv.
Se ag`]a tremurând de ea, ca naufragiatul de un colac de sal-
vare.

– {i eu care credeam c` m` ur`[ti, [opti. Când ]i-am
deschis poarta adineauri, m` priveai ca [i cum \mi doreai
moartea.

– |mi \nchipuiam c` ai venit pentru Sam, ca s` mi-l iei.
– Eu, s` ]i-l iau  pe Sam? Dumnezeule, nu... |l iubesc, dar

pentru tine eram aici.
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Cu un gest plin de tandre]e, Alec \i \ndep`rt` de pe frunte
o [uvi]` de p`r blond \nainte de a ad`uga:

– {i vreau s` r`mân pentru totdeauna lâng` tine.
– Oh! Alec... [i eu la fel.
Tulburat`, se ridic` pe vârfurile picioarelor ca s`-i ofere

buzele.
– E[ti jum`tatea cealalt` a fiin]ei mele, murmur` ea

p`tima[.
Dup` aceea, nici unul nici cel`lalt nu mai vorbir`. La ce

bun? Nici un cuvânt cu era destul de potrivit pentru a expri-
ma cântul iubirii [i al  bucuriei care  r`suna \n inimile lor.
|nl`n]ui]i \ntr-o \mbr`]i[are \nfocat`, savurau fiecare secund`
ale acestei fericiri inexprimabile. |n sfâr[it, erau \mpreun`.
Dup` atâtea deziluzii, suferin]e, ne\n]elegeri, se reg`siser` [i
de acum \nainte nimic  nu-i va mai putea desp`r]i.

Zgomotul u[or al unei u[i care se deschidea \i readuse la
realitate. |ntoarser` capul, \n aceea[i mi[care. |n pragul u[ii se
afla Sam, cu fa]a luminat` de un surâs radios.

– Bun` ziua, \ndr`gosti]ilor... Eram sigur c` pân` la urm`
v` ve]i c`s`tori!

Sfâr[it
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