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Capitolul 1

|n ciuda vântului, Caird Gloster era aici. Tocmai aici! Annabel

se sprijini de un perete, sim]indu-se mai sl`bit` ca niciodat` [i

dorindu-[i s` fi fost \n cu totul alt loc, decât pe acel feribot. St`tea

cu spatele la ea, dar nu-l putea confunda, nu pe Caird. Nu se

shimbase deloc; silueta lui bine cl`dit`, emana aceea[i putere.

Oriunde ar fi fost, Caird Gloster era gata de ac]iune. Se gândi s`

plece, cât \nc` n-o z`rise, dar r`ul de mare care o f`cuse s` ias`

pe punte se accentuase. 

Cu jacheta lipit` de corp, \ncerc` s` traverseze puntea \n

direc]ia opus` [i aproape ajunsese, când cineva o prinse de

ambele mâini [i o for]` s` se \ntoarc`. 

– Annabel Blythe, extraordinar! se auzi vocea binecunoscut`.

Ce faci...se opri [i o examin` din cap pân`-n picioare ca

\ntotdeauna, [i imediat [tiu care era problema. Nu sta \n vânt,

prostu]o. Vrei s` ]i se fac` iar r`u? 



Neputând s` r`spund`, nefiind \n stare s` vorbeasc`, de fapt,
se l`s` condus` la ad`post. |ncepu s`-[i revin` [i nu mai sim]i
nimic \n afar` de o adev`rat` u[urare. |nc` se sim]ea foarte
sl`bit`, dar la asta putea face fa]`. |n schimb, nu-i putea rezista lui
Caird [i atingerii lui tandre, care o f`cea s`-[i doreasc` s` se
sprijine de el. Statura lui puternic` o ap`ra de vânt [i cu o mân`
o sprijinea, ajutând-o s`-[i revin` cu totul \n sim]iri. 

– Gata? \i murmur` el, atât de aproape, \ncât \i putea sim]i
r`suflarea cald`. 

Privi \n zare, \nchise ochii [i cu un efort considerabil,
\ncuviin]`. Parc` nici nu era ea, cea care se afla \n starea asta. Fu
condus` ca prin trans` spre o banc`, la ad`post, sprijinit` de un
um`r puternic. Era atât de bine s` se odihneasc` pe acel um`r,
\ncât uit` ce-i f`cuse posesorul lui. |[i imaginase de atâtea ori
aceast` \ntâlnire. De cele mai multe ori se afla la o petrecere, avea
p`rul lung, blond, superb, iar ochii alba[tri, suficient de profunzi,
\ncât s` atrag` toate privirile. Sau alta, preferata ei: lua cina
\mpreun` cu un b`rbat atr`g`tor [i sofisticat \ntr-un restaurant
rafinat. {tia c` e o prostie, dar a[a gândise atunci. Ceea ce-[i
dorise cel mai mult \n primele luni dup` desp`r]ire, fusese s`
aib` o [ans` s` se r`zbune. S`-l trateze a[a cum o tratase pe ea.
S`-i demonstreze c` [i ea putea s` aib` pe altcineva. Problema era
c` to]i cei pe care-i cunoscuse fuseseser` doar figuri [terse; a[a i
s-au p`rut cei mai mul]i dintre b`rba]i, dup` Caird. |n schimb, se
\ngropase \n munc`, preocupat` de dezvoltarea rapid` a firmei ei
de catering, iar noile probleme [i ]eluri, pe care le avea, o
f`cuser` s` uite acele dorin]e copil`re[ti de r`zbunare. N-ar fi
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putut spune c`-l uitase pe Caird, nicio [ans` pentru asta, dar se
obi[nuise. Prins` \n agita]ia dezvolt`rii unei mici afaceri, \ntr-un
ora[ mic, nu prea avusese timp s`-i urm`reasc` emisiunea [i nu
credea c` drumurile li se vor mai \ntâlni vreodat`. Doar c` acum
se \ntâmplase [i faptul c` se sim]ea recunosc`toare pentru c` o
ajutase, o enerva. Recunosc`toare, \ntr-adev`r! Se ridic`,
mul]umit` c` pastila contra r`ului de mare \[i f`cuse, \n sfâr[it,
efectul [i apel` la autodisciplina care o ajutase \n to]i acei ani
groaznici. Foarte bine, acum \i fusese de ajutor, dar asta nu se
compara cu suferin]a pe care i-o crease, cu tot ce fusese nevoit`
s` \ndure de una singur` din cauza lui. V`zu c` se poate ]ine pe
picioare-era mai puternic` decât credea. 

– Mul]umesc, \ncepu ea, dar din cauza vântului trebui s` urle
restul. Ne mai vedem... {i plec`. 

– Oh, \n niciun caz! 
O prinse din nou de mâini. Se sim]ea mai bine. Acum se putea

\mpotrivi, canalizându-[i energia pe ura pe care i-o purta, f`când
abstrac]ie de celelalte senza]ii pe care le trezea atingerea lui. 

– Las`-m` s` plec, te rog. 
– A[a, pur [i simplu? se auzi vocea groas`. S` te las s` dispari

\nc` zece ani? 
– De parc` asta te-a deranjat vreodat`...
– De unde [tii ce m` deranjeaz` [i ce nu? Tu m-ai p`r`sit, \]i

aduci aminte? 
– Eu te-am p`r`sit...
Annabel se opri, neajutorat` \n fa]a arogan]ei b`rbatului.

Dup` tot ce-i f`cuse! Se smulse din strânsoarea lui, dar o prinse
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din nou, [i realiz` \n acel moment, cu o oarecare disperare, c`
nimic nu se schimbase. Fiecare nerv era \ntins la maximum, inima
\i b`tea cu putere, iar sângele \i clocotea ca marea \nvolburat`.
Nervoas` \n sinea ei, dar calm` la suprafa]`, \l \nfrunt`. 

– N-o s` te \ntreb unde mergi, pentru c` n-o s`-mi spui. Dar
cel pu]in pân` la Calais e[ti a mea [i te p`strez, spuse el cu glas
puternic. 

Annabel ridic` din umeri.
– {i ce-o s` faci cu mine? 
– Ce-a[ fi f`cut acum zece ani, dac` m-ai fi l`sat. S` vorbesc. 
|ncerc` un râs sarcastic, dar se pierdu \n vuiet. Era chiar

neajutorat`! Caird nu mai avea de-a face cu aceea[i pu[toaic` de
optsprezece ani, \nfometat` de afec]iune, dar cum s`-l fac` s`
\n]eleag` asta, dac` trebuia s` urle pentru a se face auzit`? {i
pentru ca lucrurile s` fie mai rele, \n urm`toarea clip` fur`
\mpro[ca]i de un val. 

– Grozav! Tu vorbe[ti [i \ntre timp facem pneumonie. 
– Bel a mea nu obi[nuia s` se \ngrijoreze pentru lucruri din

astea... 
– Bel a ta nu mai exist`, continu` ea, \ncercând s` dea frazei,

tonul care trebuia. \n parte, mul]umit` [i ]ie. 
– Cu siguran]`, nu crezi c` am vrut...
– E treaba mea ce cred, ad`ug`, \ncercând s`-[i elibereze

mâna. E[ti bun s`-mi dai drumul? 
– Nicio [ans`. 
Annabel \[i mu[c` buzele. 
– Atunci, hai s` st`m undeva unde e uscat. 
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– Dup` tine. Pe aici, \i spuse, ]inând-o strâns de mân` [i
deschizând o u[`. 

Annabel arunc` o scurt` privire printre scaune. Sian era \nc`
\n col]ul ei, mâncându-[i lini[tit` sandvi[ul [i citindu-[i cartea; 
n-avea r`u de mare. Foarte bine; cu pu]in noroc, ea [i Caird nu
se vor \ntâlni. Caird alesese un loc \n partea opus` a s`lii [i o l`s`
pe ea s` se a[eze prima. |n acest mod, era atât politicos cât [i
precaut, c`ci ea n-avea cum s` ias` de acolo decât dac` ar fi s`rit
peste el, se gândi Annabel. Se a[ez`, privind stropii de ap` de pe
geam. |l sim]i a[ezându-se lâng` ea [i, deodat`, parc` erau singuri
pe feribot. Din cauza scaunelor \nalte, erau oarecum separa]i de
restul s`lii [i din nou Annabel auzea mult prea intens zgomotul
motoarelor, tot acel [uierat, mugetul m`rii [i nelini[tea din
sufletul ei...

– Acum, Annabel Blythe, \ncepu el, pot s`-mi cer scuze? 
– Pentru ce? spuse, bucuroas` c` zgomotul m`rii o acoperise,

c`ci tonul dispre]uitor pe care [i-l propusese nu-i ie[ise. Mi-ai
f`cut un serviciu, l`sându-m` s` aflu adev`rul despre tine. 

– Termin`! izbucni Caird. Nu-mi servi placa asta, drag`, n-o
accept...

– Nu-ndr`zni s`-mi spui " drag`"! 
– A[a e mai bine, ad`ug` el, mul]umit. Abia acum vorbe[te

Annabel a mea. 
– Ba nu. 
|ncerc` s`-l priveasc`, dar se \ntoarse repede, c`ci era mai

atr`g`tor decât \l ]inea minte. Realiz` c` de-a lungul anilor
alesese s`-[i aminteasc` doar anumite lucruri. Era un b`rbat
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nemilos, care se gândea doar la el \nsu[i, [i care o \n[elase; avea
s` se \ngra[e, iar stilul lejer pe care \l adopta \n vestimenta]ie avea
s` se transforme \n neglijen]`. Doar c` nu se \ntâmplase a[a. Nu
se \ngr`[ase, din contr`, era \ntr-o form` de zile mari, \n timp ce
hainele lui erau la fel de respectabile; pur [i simplu hainele unui
b`rbat c`ruia nu-i prea p`sa ce purta. Nu putea s` fie aceea[i
hain` de piele pe care o avea [i \n urm` cu zece ani, dar ar`ta la
fel [i probabil fusese cump`rat` \n acela[i mod-\n grab`, din
vreun târg. Nici m`car c`ma[a, descheiat` la gât, nu p`rea prea
schimbat`; \i pl`cuser` acele c`m`[i de bumbac, cu mult timp
\nainte ca ele s` fie la mod`. P`rul [aten, ciufulit acum din cauza
vântului, era \n continuare prea lung, nu neap`rat din motive
estetice, cât mai degrab` pentru c` uita s`-l tund`. {i ceea ce era
mai r`u era faptul c` a fost nevoit` s` observe toate celelalte
aspecte pe care \ncercase s` le uite. |l privi din nou [i acei ochi
c`prui erau la fel de calmi. Avea ni[te mici riduri acum, dar asta
doar \l f`cea s` par` [i mai blând; o \n[el`torie [i mai mare,
\ncerc` s`-[i spun`. Ei bine, ace[ti ani \i sculptaser` [i mai bine
tr`s`turile, \ns` nu sc`pase nepedepsit-cineva \i sp`rsese nasul. {i
era \ngrozitor de enervant c` asta \i sporea farmecul! Caird o
privea fix, acum, un alt obicei pe care alesese s`-l uite. Niciodat`
nu fusese \n stare s`-i ascund` ceva; o citise \ntotdeauna ca pe o
carte deschis`. |[i spuse \ns` c` i se pare.

– M` uime[ti, Caird! Râsul ei sarcastic sun` mult mai bine de
data asta. De ce te \ncurci cu ni[te probleme care s-au petrecut
acum zece ani...

– Iar \ncepi. Opre[te-te! 
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– Bine, las`-m` s` trec, atunci, spuse, strângându-[i buzele.
– Pentru Dumnezeu, Bel! exclam` el, trecându-[i repede

mâna prin p`r, un alt gest uitat. Cum vom putea trece peste ce a
fost, dac` tu \ncepi cu fraze din astea de complezen]`...

– Nu fac a[a ceva. {i nu avem peste ce s` trecem...
– Oh, ba da, avem! {tiu cât de r`u te-am r`nit...
– A trecut mult de atunci, spuse, [i se \ntreb` dac` el \[i

imagina c` st`tuse \n tot acest timp s`-[i plâng` de mil`. M` [i mir
c`-]i mai aduci aminte.

– Nu mai vorbi prostii. |nc` mai am co[maruri din cauza asta. 
Co[maruri. Da, avusese [i ea [i \nc` mai avea uneori. Acea var`

\n Torquay. O nou` semn`tur` \n registrul hotelului: M.E.
Gloster. Iar pe patul lor se afla o valiz` str`in` din care
despacheta o ro[cat` frumoas`. I se f`cuse r`u brusc, realizând c`
acea femeie era \ndrept`]it` s`-l aib` pe Caird. 

– ... n-am mai v`zut pe cineva atât de pierdut, a[a cum erai
atunci. 

Vocea lui o aduse la realitate. N-am putut s` m` gândesc la
altceva s`pt`mâni \ntregi. 

– Deci, te-a mustrat con[tiin]a. Sub influen]a retr`irii acelor
momente, Annabel se \nfl`c`r` mai mult decât \[i propusese.
Mare lucru.

– Millie f`cea multe lucruri spontane. Nu [tiam c` vine... 
– Sunt convins` c` nu [tiai! Unul din momentele groaznice

peste care trecuse fusese imaginea aceea \n care Caird \ncerca s`
se explice. Deci, `sta era numele ei? 

– Ea a fost Millie, r`spunse, tr`gând-o u[or de o [uvi]` de p`r. 

SIAN 11



Cum a putut s` uite tocmai acest gest atât de protector, dar
juc`u[ \n acela[i timp...[i fals! Se trase \napoi. 

– Nu mai face asta. 
– Iart`-m`. {i ea era sup`rat`...
– N-am nevoie de detalii, izbucni ea, fiecare cuvânt

zgând`rind din ce \n ce mai adânc acea ran` veche. 
– De fapt, de asta a...\ncepu el, dar se opri [i o privi,

\ncruntându-se.
– Ce? 
– Nimic. A fost de mult. 
Annabel privi \n alt` parte, \ncercând s` se lini[teasc`. Nu voia

s`-i arate cât de mult o r`scoleau aceste amintiri. Bine\n]eles c`
[tiuse c` nu fusese prima. 

Pe atunci, dorindu-[i s` fie doar al ei, se interesase cu ardoare,
dornic` s` afle tot ce putea despre el, oricât de dureroase ar fi
fost informa]iile. El nu-i permisese asta, dar reu[ise s`-[i fac` o
imagine de ansamblu despre ce fel de via]` avea ca reporter de
investiga]ie. Tensiunea [i adrenalina pe care le tr`ia, oamenii
ciuda]i [i locurile pe care le \ntâlnea; bine\n]eles c` mai erau [i
alte femei, dar niciuna care s` \nsemne ceva pentru el. Bine,
poate c` ]inea la una sau dou`. Inima i se strânse de am`r`ciune.
I se p`ruse atât de cinstit [i de corect, când i-a spus toate astea;
iar el nu era nimic mai mult decât un b`rbat cu dou` fe]e [i un
tr`d`tor. De ce nu-i spusese niciodat` c` e c`s`torit? Stricase
absolut tot ce se petrecuse \ntre ei, [tersese toate amintirile
frumoase...\nghi]i cu greutate, hot`rât` s` nu se mai gândeasc` la
asta. 
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– E[ti bine? o \ntreb`, privind-o u[or \ncruntat. Poate c` ar
trebui s` ie[im din nou afar`. 

Annabel nu \n]elese de la \nceput c` el credea c`-i este din
nou r`u de mare. Când \i trecuse oare? Probabil c` fusese \ncet
eliminat de aceast` nou` durere, mult mai profund`. 

– O s` supravie]uiesc, spuse, [i se \ntoarse nervoas` cu spatele
[i se uit` pe fereastr`, descoperind c` putea privi marea cu mai
pu]in disconfort. Unul dintre lucrurile care m-ai \nv`]at. 

– Oh, draga mea. 
|l privi din nou, intrigat` de tonul lui plin de compasiune.

Ochii lui p`trunser` pân` \n adâncul sufletului ei, de parc` ar fi
[tiut exact prin ce trecuse.

– N-am nevoie de mila ta! Era a ei vocea aceea care se auzi
[uierând? |ncerc` s` se adune. Am citit undeva c` ai divor]at. Ce
s-a \ntâmplat cu...Millie a ta?

– Las-o balt`. Fosta nevast` apar]ine trecutului, ca to]i ceilal]i.
Dac` te face s` te sim]i mai bine, s` [tii c` a m`turat podeaua cu
mine. 

– Foarte bine. Doar c` a[ fi vrut s` fiu eu cea care face asta. 
– {i eu Bel, [i eu. S` fi fost \ntr-adev`r real` aceast` p`rere de

r`u? De[i ]i-ai f`cut [i tu num`rul, disp`rând a[a cum ai f`cut-o.
M-am gândit mult...

– Dar nu la timp. 
Tres`ri, ridic` din umeri [i ad`ug`:
– Am analizat...
– Trebuie s` fi fost o experien]` cumplit`.
O privi lung, apoi ad`ug`:
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– Ai chef de ceart`?
– Bine\n]eles c` nu! spuse ]inându-[i respira]ia [i privindu-l

dispre]uitor. Nu m-a[ cobor\...
– Atunci, ai putea s` nu te mai por]i proste[te, s` nu mai faci

comentarii ironice [i s` ascul]i ce am de spus?
– Nu, tu s` ascul]i, Caird Gloster. Am \n]eles, \]i pare r`u

pentru...ce ai f`cut. Asta ar trebui s` m` fac` s` m` simt mai bine? 
Nu-i luase din elan. Din contr`, o privea fix [i \n acele

momente realiz` ni[te aspecte legate de \nf`]i[area ei, la care nu
se gândise \n to]i ace[ti ani. Faptul c` se tundea singur` pentru a
economisi timp [i din acela[i motiv nici nu se machia. Purta ni[te
pantofi jo[i, o jachet` simpl` [i ni[te pantaloni clasici. Sim]i c` se
\nro[e[te [i-[i spuse c` se datora furiei pe care o sim]ea pentru
felul \n care o examina, dar [tia c` nu era doar asta. De[i \i era
greu s-o recunoasc`, \[i dorea s` fi fost preg`tit` pentru aceast`
\ntâlnire, s` aib` timp s` se aranjeze pu]in, s` fie \mbr`cat` altfel
[i s` demonstreze c` avea o via]` bun`. Pentru o clip`, vru s`-[i
ascund` mâinile muncite, dar imediat se r`zgândi; n-avea s` fie
ru[inat` de modul \n care ob]inuse succesul. Acele mâini \i
d`dur` curaj. Au adus-o la realitate, la Annabel Stroud cea
eficient`, muncitoare, care negocia contracte, femeia de afaceri
\nc`p`]ânat`. Undeva \n adâncul sufletului ei, se mai afla o fat`
singur`, uimit`, care plângea. |ns` plânsetele se auzeau din ce \n
ce mai \ncet. 

– Te-ai \mplinit. 
Nu se putea \n[ela \n privin]a admira]iei din tonul lui, totu[i

se enerv`. 
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– S` nu-ndr`zne[ti s` m` iei peste picior! 
– |ntotdeauna te-ai enervat repede.
– {i \ntotdeauna tu ai \ncercat s` scapi flatându-m`...
– Dar nu e nicio flatare, Annable Blythe. Deci, \nc` nu [tii cât

de frumoas` e[ti? 
Cl`tin` din cap, enervat`. E adev`rat c` vara, când p`rul i se

decolora de la soare, iar bronzul f`cea ca ochii s`-i par` mai
alba[tri, intrau mai mul]i b`rba]i \n vorb` cu ea, dar asta se
\ntâmpla tuturor femeilor, la fel cum se \ntâmpla [i faptul c`
multe erau fluierate pe strad`. Nu luase \n serios aceste aspecte
[i nici felul \n care Caird \i l`udase frumuse]ea \n urm` cu zece
ani. Bine\n]eles c` \l crezuse atunci, dar de-a lungul anilor care
trecuser`, se convinsese c` fusese o prostie s-o fac`. {i nu mai
fusese p`c`lit` de atunci. Dar, \ntr-adev`r, \n acele câteva
s`pt`mâni cât fuseser` \mpreun`, crezuse c` pentru el era
frumoas`. O adev`rat` fraier`-doar n-o s` \ncerce asta din nou?

– Aceea[i replic` veche, spuse ea dispre]uitoare. Nu e cam
r`suflat`? 

– Nu e o replic`, Bel. 
– Orice ar fi, nu m` intereseaz`. 
Caird oft` [i privi \n gol.
– E mai grav decât m` a[teptam. 
– Nu, nu e. Nu-[i d`du seama de ce-l contrazisese atât de

repede. Pân` la urm` era mai grav decât se a[teptase, mult mai
grav. Dar ceva \n tonul lui o deranj` [i o scoase din s`rite. Sunt
bine...

– Da, sigur! [i e[ti [i foarte \nc`p`]ânat`. 
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– N-o s` cad \n plasa ta s doua oar`, dac` la asta te a[tep]i. 
– Dar nu \ncerc nimic, doar c`...se opri [i ridic` din umeri,

complet neajutorat, cum nu-l mai v`zuse niciodat`. Voiam s`
\ndrept lucrurile dintre noi... dar se pare c` e prea târziu. 

– Mult prea târziu, fu ea de acord repede, apoi regret` c` se
gr`bise. 

– Da, spuse el cl`tinând din cap, obosit, e[ti ceea ce e[ti, [i
dac` pentru asta port [i eu o parte din vin`, scuzele nu-[i mai au
rostul acum. 

– Crezi c` pentru faptul c` odat` m-ai trântit la p`mânt, via]a
mea s-a schimbat...

Se opri, realizând c` spusese f`r` s` vrea purul adev`r, [tiind
c` de fapt asta se \ntâmplase. Caird \i schimbase pentru
totdeauna via]a, doar c` nimic n-o va face s` admit` acest lucru.
Trebuia s` fie mai atent` la ce spune. |[i privi ceasul, apoi ad`ug`:

– Bine, Caird. Te sim]i mai bine acum? Con[tiin]a ta e
\mp`cat`? Pentru c` trebuie s`...

Ce trebuia s` fac`? Nu putea s`-i spun` adev`ratul motiv
pentru care trebuia s` plece, iar mintea pur [i simplu i se blocase
[i nu putea inventa nimic. |ncepu s` bat` din picior, nervoas` mai
mult pe ea \ns`[i, decât pe el. |i permitea s` se joace cu ea; el deja
observase c`-i ascunde ceva. O privea suspicios, cu ochi
cercet`tori. 

– Te gr`be[ti? o \ntreb` ironic.
Annabel se \ncrunt`, dar [tia la ce se refer`. Pe un feribot, nu

prea aveai unde s` te duci cât` vreme erai \n larg. 
– A[ vrea s` m` aranjez pu]in.
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– La baie? P`rea foarte surprins, pe când ad`ug`. N-ai mai
mers cu feribotul? 

T`cu. N-avea de gând s` se apropie de baie; era plin` de
pasageri care aveau r`u de mare, [i de fapt acesta fusese motivul
ini]ial pentru care ie[ise pe punte. 

– C`l`tore[ti singur`? o \ntreb` brusc. 
– Sunt sigur` c` ]i-ai dat seama pân` acum, \l repezi ea. 
– Erai \ntr-o stare cam proast`, iubito. Dac` ai fi fost cu cineva,

cu siguran]` ar fi fost cu tine. 
– Pentru Dumnezeu, vrei s` termini cu trecutul? O scotea din

s`rite acest mod de adresare. N-am nevoie s` m` sprijine cineva
când mi-e r`u. Sunt mare, acum. 

– Afar` nu prea p`reai a[a, spuse [i privi pe fereastr` cum se
ivea coasta francez`. O s` ajungem \n port curând [i mai aveam
atâtea s`-]i spun...ai \nsemnat foarte mult pentru mine, Bel. 

– Eu [i câte altele?
– Doar tu. 
Annabel privi cum se lini[tea marea pe m`sur` ce se apropiau

de ]`rm. |n ciuda rezisten]ei ei, \n fa]a acelor cuvinte se sim]ea
dezarmat`. 

– E prea târziu pentru asta, r`spunse \ncet. 
– Erai atât de tân`r`, spuse el, \ncordându-[i maxilarul, atât de

dependent` de mine...
– Ba nu, exclam` ea [i se \ntoarse, doar ca s`-l g`seasc` mai

aproape decât se a[tepta. N-am depins de nimeni, niciodat`. 
– Las-o balt`, iubito. 
Caird o lu` de bra], iar ea nu opuse nicio rezisten]`. 
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Era prins` de vechile farmece; se sim]ea complet neajutorat`
la atingerea lui. |ns` [i el tr`ia acelea[i senza]ii. Privirea \i cobor\
pe buzele ei. N-avea niciun efect faptul c` \ncerca s`-[i spun` c`
o \n[elase, c` f`cuse dragoste cu ea \n timp ce \nc` era c`s`torit.
Era pur [i simplu a lui, pân` când el se \ndep`rt`, scuturând u[or
din cap [i r`suflând greu. 

– Unde r`m`sesem?
– |ncercai...dar, la rândul ei, \i era greu s` formuleze un

r`spuns, c`ci gura i se uscase. |ncercai s`-mi spui c` eram
dependent` de tine. 

– Oh, da. Dup` ce ai plecat, am descoperit c` era reciproc.
Cât` vreme nu-l privea, putea vorbi cât de cât calm`. 
– Vrei s` spui c` ]i-a fost dor de mine? continu` ea. 
– Mai mult decât atât. 
– {i te a[tep]i s` te cred? Dup` felul \n care am aflat

despre...\nghi]i din greu [i reu[i s` formuleze cuvintele, nevasta
ta? 

Caird se opri, s` se gândeasc`. |i r`spundea la fel la toate
\ntreb`rile, mult prea onest, de parc` ar fi vrut s` i se d`ruiasc`
\mpreun` cu tot trecutul lui; de asta \i era atât de greu s` asculte
despre c`s`toria pe care uitase s` i-o men]ioneze. {i acum f`cea
la fel, p`rând c` d` un r`spuns concret la o \ntrebare concret`.
Era doar o p`rere, \ncerc` ea s`-[i reaminteasc`. 

– |mi doresc s`-]i fi spus, Bel. Dac` ai fi r`mas s` ascul]i...
– Vrei s` spui s`-]i dau ocazia s` inventezi o scuz` ca s` scapi

cu fa]a curat`? 
– {tii foarte bine c` nu te-am min]it niciodat`! 
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Annabel privi \n gol, dorindu-[i s`-l cread`, \n ciuda tuturor
celor \ntâmplate. |ntotdeauna \l crezuse. Avea optsprezece ani [i
era \nfometat`. Nu la propriu-lucrând \n domeniul culinar, asta
nu reprezenta o problem`. Nu, era \nfometat` dup` afec]iune [i
apropiere de un alt suflet, dup` cineva care s` ]in` la ea, cineva
care s`-i d`ruiasc` dragostea care-i lipsise atât de mult din cauza
absen]ei p`rin]ilor. Tân`r` [i prostu]` cum era, crezuse c` asta
putea face acest b`rbat impun`tor [i calm; s` umple golul l`sat de
copil`rie. Se \ntâlniser` \ntr-o dup`-amiaz` \n ziua ei liber`. Era
\n costumul de baie, acolo unde credea c` e col]ul ei secret de
gr`din`, iar el era deja acolo. A [tiut din prima clip` c` o pl`cuse,
iar asta \i m`gulise orgoliul. Nu se sim]ea amenin]at`, a[a cum se
\ntâmpla de obicei \n prezen]a altor b`rba]i. De fapt, o \nc`lzise
privirea lui plin` de admira]ie [i-i r`spunsese la tachin`ri ca orice
alt` tân`r`; se sim]ise mai \mplinit` ca persoan` datorit` acelui
interes pe care-l manifesta fa]` de ea. {tia c` privirea lui z`bovea
pe picioarele ei frumos bronzate, pe [oldurile delicate, pe curba
sânilor, [i era \ncântat`. Când a s`rutat-o, acolo \n acel col] de
gr`din` din spatele buc`t`riei, sc`lda]i de razele calde ale
soarelui, nici nu i-a r`spuns, dar nici nu l-a respins, cum f`cuse
cu al]ii. Atras` de tandre]ea lui [i de acel calm, a acceptat cu
bucurie invita]ia lui la cin` \n acea sear`. A dus-o la restaurantul
italian din port, dar n-a putut s` m`nânce. Voia doar s` fie cu el.
Doar s` se bucure de prezen]a lui, de \ntreb`rile lui atente, de
zgomotul f`cut de pa[ii lui al`turi de ai ei, \n drum spre cas`.
Casa ei! \[i aminti de cl`direa unde fusese nevoit` s` locuiasc`
dup` ce-i murise mama. Camera ei din podul hotelului era o cas`
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foarte bun`, mai bun` decât a multora. Pân` \n acel moment
fusese mul]umit` de ea, mândr` de micile \mbun`t`]iri pe care le
f`cuse pentru a o face s` par` mai primitoare. Abia dup` ce Caird
o s`rutase pe obraz [i o strânsese \n bra]e pe holul din fa]a
camerei lui, micu]a ei \nc`pere i-a p`rut pentru prima dat` rece,
deprimant` [i goal`. Cum se putea \ntoarce acolo, cum putea
p`r`si acea c`ldur` care-i umpluse sufletul? Adesea, \n anii ce au
urmat, se \nfuria pe ea \ns`[i pentru u[urin]a cu care l`sase s`
\ntâmple totul, s` intre \n camera [i \n patul lui. Dar la acea
vreme, totul p`rea perfect normal. Pe atunci nu voia decât s` stea
cu el, s` se \nfrupte cu prezen]a lui, d`ruindu-i \n schimbul
tandre]ii dragostea ei, pe care [tia c` o p`strase pentru asta.
Prima dat`, a descoperit c` [i pentru el fusese un lucru nou.
Fusese pu]in trist, chiar solemn \n leg`tur` cu pierderea
virginit`]ii ei. A trebuit s`-l conving` c` nu regreta nimic \n afar`
de stânjeneala pe care o avusese. Durerea fusese repede uitat` \n
nop]ile fierbin]i care au urmat, \n care g`sise o pl`cere la care
doar visase. Dar \n acele zile [i nop]i pustii dup` ce fugise de el,
nu-i lipsea doar asta, cât mai degrab` senza]ia de c`ldur` [i
apropierea de dup`; felul \n care st`teau \mbr`]i[a]i, iar ea \[i
odihnea capul pe um`rul lui, punându-i o mul]ime de \ntreb`ri,
la care Caird \i r`spundea serios. {i el a vrut s-o cunoasc`, dar asta
n-a durat mult. Nu-i pl`cea s` vorbeasc` despre mul]imea
orfelinatelor \n care fusese, dar \i vorbise despre familia Grant.
Ace[tia fuseser` foarte buni cu ea cât` vreme se chinuise s`
termine cursurile de catering, [i o ajutaser` s`-[i g`seasc` slujba
de la buc`t`ria hotelului. Nu-i mai vizitase dup` ce se \ntorsese
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din Torquay. Caird [tia s` asculte, era atât de blând [i \n]elegea
aceast` parte dureroas` a vie]ii ei. Mai târziu, fusese furioas` c`
nu \n]elesese cum trebuie purtarea lui, care nu era nimic mai
mult decât mil`, compasiune. Trebuia s` [tie; doar v`zuse acela[i
lucru la func]ionari [i asisten]i sociali [i la to]i ceilal]i care au
umplut golul l`sat de p`rin]ii ei. Dar nevoia pe care o sim]ea
pentru el o f`cuse s` cread` c` o iubea [i c` avea la rândul lui
nevoie de ea. Fusese o proast`, [i suferise pentru asta. Era faimos
pentru investiga]iile fraudelor [i nedrept`]ilor. Din când \n când,
asculta la radio sau urm`rea la televizor aceea[i compasiune
atunci când le ajuta pe victime s`-[i spun` povestea. Iar acum
f`cea acela[i lucru. |nchise ochii, se scutur` pu]in pentru a-[i
reveni [i realiz` c` motoarele se opriser` [i se auzeau zgomotele
de pe chei. 

– Trebuie s` plec, izbucni, panicat`. 
El nu se mi[c`. 
– Ce-i cu graba asta? Or s` ne cheme ei când ne putem lua

ma[inile. Spune-mi unde mergi, Bel. 
Se uit` disperat` prin mul]ime, con[tient` de faptul c` situa]ia

se putea \nr`ut`]i \n câteva secunde. 
– Ai spus c` n-o s` m` \ntrebi asta. 
– Am spus multe prostii la via]a mea [i asta a fost \nc` una.

C`l`tore[te cu mine. 
– Te rog, Caird, trebuie s` plec... \ncepu ea, apoi observ` c`

era prea târziu. Cu inima strâns`, o v`zu pe Sian apropiindu-se. 
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Capitolul 2 

– Geanta ta, mami, spuse Sian, \nmânându-i geanta de um`r.

Am pus la loc cartea [i m`rul, pentru mai târziu. 

Se auzi robotul repetând \n patru limbi diferite instruc]iunile,

pentru ca pasagerii s` se \ntoarc` la ma[ini. Annabel se hotor\ 

s`-[i fac` loc pe lâng` Caird, dar nu avu sor]i de izbând`, c`ci el

\i bloca ie[irea. Dac` n-avea de gând s` sar` peste el, trebuia s`

a[tepte s` se ridice; [i bine\n]eles,  nu se ridic` pân` n-o privi cu

aten]ie pe Sian. Se \ntâmpl` ce era mai r`u, o recunoscu imediat.

Cum ar fi putut s` n-o recunoasc`? Era el \n miniatur`; linia

maxilarului bine conturat`, pome]ii \nal]i [i aceia[i ochi c`prui

mari [i p`trunz`tori; unul dintre motivele pentru care nu reu[ise

s`-l uite pe Caird. La cei nou` ani ai s`i, Sian sem`na izbitor de

mult cu tat`l s`u. Punea \ntreb`ri ciudate, iar Annabel se a[tepta

la ce era mai r`u. 

– Mami, are strung`rea]` ca [i mine, observ` Sian. 



– Nu fi nepoliticoas`, spuse repede Annabel, \n timp ce Caird
o privea \mpietrit.

– De ce nu mi-ai spus? scrâ[ni el. 
Annabel se uit` neajutorat` \n jurul ei. Toate scaunele erau

goale, ceilal]i pasageri deja ie[iser`. Tocmai acum s` se \ntâmple!
Se gândise de multe ori la aceast` situa]ie, [i-o \nchipuise de sute
de ori [i gândise tot felul de r`spunsuri pentru aceast` \ntrebare,
pe care tocmai i-o adresase. Dar acum nu-i venea niciunul \n
minte. 

– Te rog, Caird, \l rug` disperat`, trebuie s` plec`m. 
Dar el nu se mi[c` din loc. Avea degetele \ncle[tate pe scaunul

din fa]` [i era extrem de tensionat. Era palid, iar acea privire...
Annabel nu i-o cuno[tea. Cel pu]in cât` vreme fuseser`
\mpreun`, nu i-o mai \ntâlnise. |l [tia doar cu privirea blând` sau
cel mult ironic`. O furie oarb` \i \ntuneca acum calmul ochilor
c`prui. Deveniser` ochii unui vân`tor. 

– |nc` mai crezi c` po]i s` pleci? exclam` el, \nfuriat peste
m`sur`. Ca [i cum n-ai avea...

Se opri [i maxilarul i se \ncle[t`, apoi o privi pe Sian [i
deodat` \[i schimb` complet atitudinea. \i zâmbi [i-i \ntinse mâna.

– Bun`, micu]o. Mama ta nu mi-a spus cum te cheam`. 
Sian r`spunse a[a cum ar fi f`cut-o oricare alt copil, iar

Annabel r`mase uimit` \n fa]a calmului lui Caird. |nc` era furios,
\[i d`dea seama de asta, c`ci \nc` avea mâna \ncle[tat` pe scaun,
dar n-avea de gând s`-i arate asta Sianei. Din contr`, era hot`rât
s`-i devin` prieten. Nu era greu de \n]eles cum reu[ea s` se
ocupe de to]i acei infractori din emisiunile lui [i nu era de mirare
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c` ajungea \ntotdeauna s` calmeze victimele [i reu[ea \n felul
acesta s` scoat` povestea de la ele.

– Sian, repet` Caird, \ncântat de siguran]a r`spunsului ei. |]i
place numele `sta?

– E-n regul`, spuse ea cu indiferen]`. Mi-ar fi pl`cut Hayley,
totu[i. Prietena mea cea mai bun` se nume[te Hayley. 

– Da? {i unde locuie[ti, Sian?
– |n Suffolk, strada Rybridge, num`rul [apte, spuse ea pe

ner`suflate adresa \nv`]at` pe de rost, a[a cum fusese \nv`]at` 
s-o repete \n caz c` se r`t`cea. 

Annabel asculta, umit` [i furioas`. Caird re]inea totul, \[i
d`dea seama dup` cât de atent era. {i nici nu era greu de ]inut
minte. O s` m` mut, \[i spuse [i i se strânse inima la gândul c` va
trebui s` p`r`seasc` iubita ei cas` \n stil victorian [i s-o dea unor
str`ini. {i oricum, n-ar func]iona. Trebuia s` conduc` afacerea
mai departe; nu se mai putea ascunde [i nici nu-[i mai putea
schimba numele. Dac` ar fi plecat, Caird ar fi aflat imediat unde
mergea. 

– Caird, izbucni, ar trebui s` fim \n ma[ini...
– Deci, c`l`tori]i cu ma[ina? 
– Cu Needy, ad`ug` Sian, cu ochi str`lucitori c`ci n`scocise o

nou` porecl`. N-am mai avut un Volkswagen \nainte. E ca un
m`g`ru[ dr`gu]. 

– {i unde merge]i cu Needy?
– Nu [tiu \nc`. Mami spune c` la Salzburg. 
V`zând un steward intrând cu un aspirator \n mân`, Annabel

interveni:
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– Caird, dac` nu te mi[ti o s` sar peste tine. 
– Avem suficient timp, spuse, ridicându-se cu spatele la ea,

ad`ugând peste um`r: dac` ie[i prea devreme, te pierzi \n
mul]ime. 

– {i asta n-ar fi bine, nu? spuse Annabel, punându-[i geanta pe
um`r. 

Sian o luase deja \nainte, \mpreun` cu el. 
– Exist` Puntea Balenei, Puntea Lebedei [i Puntea Elefantului,

\i spunea ea [i, ca r`spuns la \ntrebarea lui, ad`ug`: suntem pe
cea a Balenei. La u[a num`rul unu. Am observat când am urcat. 

– Atunci, trebuie s-o lu`m pe aici. 
Atent la ce-i spunea Sian, Caird le conduse spre ie[irea c`tre

port. Mergând \n spatele lor, r`scolind \n geant` dup` chei,
Annabel se \nfurie, \nc` o dat`, pe felul \n care se purta cu Sian,
de parc` ar fi fost tat`l ei de când lumea. Uit`-te la el, \[i spuse.
Avea capul u[or \nclinat [i era foarte atent la tot c-i spunea [i \n
acest timp ]inea o mân` pe um`rul ei, pentru a o ghida \n direc]ia
corect`. {i mai mult decât atât, acum c` erau amândoi \n picioare,
unul lâng` altul, asem`narea era [i mai izbitoare. Pân` [i mersul
\l aveau la fel. |i prinse din urm` la timp pentru a auzi
comentariul plin de admira]ie al Sianei:

– {tii multe despre vasul acesta, nu-i a[a? Ai spus c` nu ne
gr`bim. 

– Am ajuns, spuse Caird, oprindu-se la intrarea \n parcare [i
privind rândurile de ma[ini. Po]i s`-l g`se[ti pe Needy? 

– E u[or, spuse, ar`tând spre Volkswagenul ro[u-\nchis parcat
lâng` u[`, el e. Vrei s`-]i ar`t cheile de la el? \ntreb` Sian [i scoase,
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foarte mândr`, un [irag de chei. Asta e de la rezervorul de
benzin`, asta pentru u[i [i contact...

– Gata, Sian, du-te, interveni Annabel. A[tept` pân` ce Sian
ajunse la ma[in`, apoi se \ntoarse spre Caird. Sper c` e[ti mândru
de tine. Chestionând un copil...

– Copilul meu! 
Se auzi atât de tare, \ncât Sian se \ntoarse [i-i privi cu ochi

mari. Oare \n]elesese? 
|n ciuda acestei \ngrijor`ri, Annabel se cutremur` la

am`r`ciunea din vocea lui Caird. Parc` se rupsese ceva \n sufletul
lui. Z`rise o durere asem`n`toare cu cea pe care o tr`ise ea \ns`[i,
una  profund`, care \i ridica \ntreb`ri la care ar fi preferat s` nu
r`spund`. Oare gre[ise, atunci, c` nu-i spusese? Fusese atât de
hot`rât` s` fie independent`, [i-[i dorise atât de mult s` i se
piard` urma, \ncât nu se mai gândise c` poate [i el va fi r`nit. Dar
acest gând \i disp`ru imediat, c`ci trebuia s` se apere \n fa]a furiei
lui controlate.  

– Sian, f` ce ]i-am spus, \i strig` [i r`sufl` u[urat`, v`zând-o c`
se urc` \n ma[in`. 

Mai r`mânea Caird. Era \mpietrit. 
– Când m` gândesc la tot ce am pierdut, se auzi un murmur

ce venea ca un tunet, \mi vine s` te strâng de gât. 
– |nseamn` c` am f`cut bine c` nu ]i-am spus! 
Erau chit. |i pl`tise cei zece ani de fr`mânt`ri, de furie re]inut`

[i de singur`tate, care o duseser` pân` la urm` \n direc]ia cea
bun`. 

– Realizezi ce mi-ai f`cut, femeie? Jum`tate din copil`ria ei...
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– {i toate probemele! 
– Probleme? O privi \ncruntat. E bine, nu-i a[a? 
– Bine\n]eles c` e bine! \i r`spunse nervoas` mai pu]in pe el,

cât mai mult pe ea \ns`[i c` fusese distras` de \ngrijorarea lui ce
p`rea real`. Nici m`car r`celi nu prea a avut. M` refeream la
problemele zilnice...

– Crezi c` \mi pare bine c` nu le-am tr`it [i eu? Crezi c` m`
bucur` faptul c` mi-a fost r`pit` [ansa de a-mi cre[te propriul...

– N-a fost niciodat` a ta! Reac]ia lui Annabel fu mai violent`
decât \[i repetase ei \ns`[i acest lucru mult` vreme. Tu doar te-ai
distrat câteva s`pt`mâni, acum zece ani...

– A[a c` eu pierd o fiic`, iar fiica mea pierde un tat`! izbucni
el. {i asta e foarte bine, tu ai luat deja deciziile, nu trebuie s` mai
auzi ce s-a \ntâmplat de fapt...

– Ai uitat, am aflat ce s-a \ntâmplat! 
– {i nu te-ai oprit s` pui o singur` \ntrebare, \ntotdeauna ]i 

s-a p`rut c` le [tii pe toate...
– Nu-i adev`rat! spuse, privindu-l furioas`. Ce era s` fac, s`

a[tept pân` sc`pai iar de nevasta ta? 
– {tii foarte bine ce-ar fi trebuit s` faci. S` iei leg`tura cu mine

imediat ce ai aflat c` e[ti \ns`rcinat`. {tii c` te-am c`utat timp de
un an? 

– N-aveai dreptul...
– {i-n tot acest timp tu erai...nici nu pot s` m` gândesc. 
– M-am descurcat. 
– Da, [i ]i-ar fi fost mult mai u[or dac` te-a[ fi putut ajuta [i

eu.
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Pentru o clip`, Annabel se gândi c`-[i asumase prea multe
responsabilit`]i. |n fa]a lor se auzir` ceva zgomote [i deodat`
p`trunse aer curat, iar soarele se reflect` \n caroseriile ma[inilor.
U[urat`, \l privi din nou. 

– Au coborât rampa. Ar trebui s` plec`m. 
– Vino \napoi! strig` Caird [i o prinse de bra], for]ând-o s` se

\ntoarc`. Nu te-am l`sat s` faci asta acum o or`, ce te face s` crezi
c` o s` te las acum? 

– Nu vrem s` ne pierdem rândul...
– Asta sau fiica mea, ce crezi c` e mai important? 
Pielea \i ardea sub strânsoarea degetelor lui [i o trecu un fior

pe [ira spin`rii. |ncerc` s`-[i revin`.
– {tii s`-]i alegi locul [i timpul potrivit, nu glum`! 
Caird ignor` comentariul [i se folosi de faimoasa lui tenacitate

pentru a afla mai multe. 
– Vreau s` [tiu ce destina]ie ave]i. Unde merge]i?
– Ai aflat suficiente de la Sian...
– Unde?
N-avea rost s` se \mpotriveasc`; n-o va l`sa s` plece pân` nu

va afla ce-l interesa. {i \ntre timp  era nevoit` s`-i inspire
parfumul, s` lupte cu sl`biciunea [i dorin]a ce amenin]au s-o
cuprind` [i s` fac` abstrac]ie de acea vreme când l-a iubit [i a
crezut c` este iubit` la rândul ei. 

– Lille, spuse \ncet. Am \nchiriat camere la un hotel din Lille.
El p`ru s` se relaxeze, ca [i cum acesta era r`spunsul pe 

care-l a[tepta. {i totu[i, cum putea fi  dac` \l inventase?
– La care? \ntreb` obosit.
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Se gândi c` poate s`-i dea numele corect, dac` tot \i d`duse
ora[ul gre[it.

– La Voltaire. 
– Ne vedem acolo, atunci. 
Nu-i putea citi nimic pe fa]`, dar nu se putea gândi la asta

acum. Parcurse distan]a pân` la ma[in` tem`toare, con[tient` de
faptul c` Sian \i urm`rise tot timpul. |nc` un rând de \ntreb`ri
scurte [i neiert`toare-dac` n-ar sem`na atât de bine cu tat`l s`u!
Dar nu luase \n calcul entuziasmul unui copil de nou` ani, aflat
la prima ie[ire \n str`in`tate. Sian s`rea de fericire, cu ochii ]int`
la ramp`. 

– Cei din spatele nostru sunt sup`ra]i, cred c` o s` le bloc`m
ie[irea. 

Bucuroas` c`-i putea distrage aten]ia \n continuare, Annabel \i
d`du geanta:

– Nu mai vorbi atât [i caut` pa[aportul. 
Porni motorul la timp [i prinse verde pentru coborâre. Se

cl`tinar` pu]in când trecur` peste limitatoarele de vitez`, apoi se
\ndreptar` c`tre punctul vamal. Sian \[i puse centura de siguran]`
[i chicoti fericit`, privind pe fereastr` portul Calais. 

– Am trecut grani]a, mami! Mergem cu Needy \n str`in`tate...
– Lini[te[te-te [i d`-mi pa[aportul, \i spuse Annabel [i i-l

\nmân` vame[ului. 
Odat` \ncheiat acest proces, pornir` la drum. Reamintindu-[i

s` ]in` dreapta [i uitându-se dup` semne de circula]ie [i nume de
str`zi, Annabel se \ntreba care dintre acele ma[ini engleze[ti, care
ie[eau din port, era a lui Caird. El o [tia pe a lor; era enervant cât
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de multe aflase \n doar câteva minute. Totu[i, cu pu]in noroc, era
deja \n drum spre hotelul Voltaire din Lille. Poate chiar exista un
hotel Voltaire \n Lille. Realiz` c` o luase pe str`zi mult prea
aglomerate [i \ncerc` s` se concentreze. 

– Est-ce que je peux avoir le clef de notre chambre? murmur`
Sian pe bancheta din spate, exersându-[i franceza. 

Annabel n-o mai lu` \n seam`. Se afla pe un drum din afara
ora[ului, ultimul lucru pe care [i-l dorea. Era atent` pentru a nu
sc`pa vreo ie[ire [i când o z`ri se repezi spre ea, dar ajunse 
\ntr-o zon` cu un trafic \ngrozitor. Ploaia se auzea c`zând pe
capota ma[inii, geamul din spate era aburit, a[a c` descoperirea
hotelului p`rea s` dureze ore \ntregi. 

– Uite hotelul Voltaire! spuse Sian. 
{i \ntr-adev`r a[a era, departe de centru, pe o str`du]`

lini[tit`, cu multe locuri de parcare. Se oprir` cât putur` de
aproape, alergar` spre intrare [i ajunser` \n holul hotelului doar
pu]in stropite. |nainte s` se apropie de biroul de recep]ie,
Annabel \i scutur` apa de pe cap micu]ei Sian care, cu ochii mari,
\ncerca s` vad` cât mai mult din " str`in`tate". 

– E aici, o anun]` \ncântat` pe mama sa, care sim]i c` \nghea]`
la auzul acelei posibilit`]i. M-am gândit c-o s` fie aici, dup` ce 
i-am spus. 

– Cine? 
Dar deja [tia r`spunsul, \nainte de a cerceta cu privirea holul

de a[teptare. Deci `sta era motivul pentru care Sian nu avusese
\ntreb`ri de pus. Caird le a[tepta [i tocmai se ridicase de pe o
canapea de piele. 
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– Nenor... scrâ[ni Annabel printre din]i, pân` s` ajung` la ele. 
– Nu este a[teptat nimeni cu numele de Blythe, \ncepu el

vesel, a[a c` m-am gândit s` a[tept \n caz c` vi s-a pierdut
rezervarea. 

– Nu ne numim Blythe, spuse Sian surprins`. De unde ]i-a
venit ideea asta? 

– Oh, nu [tiu, oamenii au idei ciudate. Apoi \i trecu mâna prin
p`r exact cum f`cuse [i mama sa mai devreme [i scoase o batist`
pentru a-i usca p`rul, privind-o \n acest timp pe Annabel. Ea \ns`
nu-i sus]inu privirea. |[i schimbase numele ca s` scape de trecut,
s` \nceap` o nou` via]` [i s`-l ]in` la distan]`. S` cread` ce vrea. 

– Nu-i nevoie s` faci asta, acum, \i spuse t`ios. Avem prosoape
\n camer`. 

– Ne cheam` Stroud, ca [i ora[ul din Gloucestershire, se auzi
Sian de sub batist`. Oh, numele t`u e Gloster, nu-i a[a? \ntreb`
ea, privindu-l. 

Caird \[i puse la loc batista. 
– M` cuno[ti?
– Nu [tiam c` e[ti... f`cu o pauz`, uitându-se de la unul la

altul. Vreau s` spun, am auzit când ai spus... 
Uimirea [i nesiguran]a ce i se citeau pe fa]`, o f`cur` pe

Annabel s` uite toate certurile. Iubita mea mititic`, se gândi ea,
nu are nicio vin` pentru toate astea. O trase pe Sian aproape [i fu
r`spl`tit` cu unul dintre acele zâmbete care o ajutaser` mereu s`
mearg` mai departe. 

Totu[i, mul]umirea ei nu dur` mult, c`ci Sian, \ncurajat` de
mama ei, sim]i c` poate s` continuie. 
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– }i-am v`zut emisiunea la televizor [i episodul despre bie]ii
ponei. 

– Ah, da! Caird st`tuse \n tot acest timp privindu-le, f`r` s` i
se poat` citi ceva \n ochi. 

– Am primit multe scrisori de la feti]e ca tine, dup` acea
emisiune. 

– Hayley a scris, spuse ea, [i tu i-ai r`spuns, s-a l`udat cu asta
ca [i cu altele. A[teapt` numai s`-i spun... Se opri, \ngrijorat` din
nou. Ce s`-i spun, mami? 

– Când o s` fim la noi \n camer` o s` vorbim, \ncepu Annabel,
privindu-l pe Caird [i [tiind c` el a \n]eles. Dar acum...

Se uit` pe fereastr` afar`. Cât de bine era acolo, cu tot cu
ploaie, fa]` de ce era aici, cu toate problemele pe care i le cauzase
Caird. Totu[i r`ul fusese deja f`cut, sosise ziua când, \n sfâr[it
trebuia s`-i vorbeasc` Sianei despre tat`l ei. Dar, \nainte de asta,
voia s`-i spun` lui Caird ce credea despre el, pân` s` se sufoce.

– Sian, mai [tii cum se spune la cheie? 
– Le clef , spuse ea cu ochii mari. S` m` duc s-o cer? 
Annabel o privi pân` ajunse la birou, apoi se \ntoarse spre

Caird. 
– De ce m-ai \ntrebat unde mergem, când [tiai deja de la ea? 
– Uitase numele hotelului. {i-apoi, fraier cum sunt, voiam s`

v`d dac` pot avea \ncredere \n tine. 
– S` ai \ncredere \n mine? repet` ea, revoltat` la gândul c` \i

era datoare cu adev`rul. Crezi c`...
– N-am crezut nimic. Doar... se opri s-o priveasc` pe Sian, am

sperat. 
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I-ar fi dat un r`spuns pe m`sur`, dar fu oprit` de durerea ce i
se citea \n glas [i-n priviri. N-avea de gând s` renun]e u[or, n-a
vrut s`-i arate [i ei asta, dar pentru o clip` i-a sc`pat. |l urm`ri
cum \ncerca s`-[i recapete controlul [i cum se \ntoarce spre ea cu
calmu-i obi[nuit. 

– {tii, Annabel, \nc` nu ai ascultat ce vreau s` spun. 
Acum era rândul ei s` priveasc` \n alt` parte. Dac` el nu voia

s`-[i arate sentimentele, de ce ar fi trebuit s` se lase
impresionat`? Dar nu se putea ab]ine. Gre[ise \n to]i ace[ti ani,
c` o ]inuse pe Sian ascuns`, doar pentru ea? Fusese mereu
mândr` de decizia pe care o luase, de a o cre[te de una singur`,
dar o f`cea s` cread` c` mândria ei avea doar motive prost
\n]elese [i egoiste. Nu c` ar fi meritat ceva din partea ei, dar poate
de dragul Sianei ar fi trebuit s` ia leg`tura cu el. Cu siguran]`, ar
fi ajutat. Dup` ce divor]ase, poate chiar s-ar fi c`s`torit cu ea.
Ceea ce era ridicol, ar fi f`cut-o s` se simt` foarte nenorocit`.
Oricum se sim]ise a[a, dar m`car a tr`it cum a vrut, \[i f`cuse
singur` drum prin via]` [i dup` aceast` experien]` ajunsese o
femeie independent`, complet`. Prinse curaj [i spuse:

– Nu-]i datorez nimic, Caird Gloster.
– Mai pu]in fiica ta, spuse el \ncet, f`r` s` se certe, ci

argumentând, iar dubiile ap`rur` din nou. 
Trecuse prin asta, mai ales \n primii ani. Ar fi fost cu mult mai

bine dac` nu l-ar fi \ntâlnit niciodat`; \[i dorise asta de multe ori
\n timpul sarcinii. Dar niciodat` de atunci. Cum ar fi putut s` nu
[i-o doreasc` pe Sian? Cum ar fi putut regreta faptul c` l-a iubit,
când din acea dragoste ap`ruse bucuria vie]ii ei? 
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– Am vorbit destul, \ncepu, apoi se opri. P`rea c` se roag` de
el, [i nu voia s` fac` asta. S` nu recunoasc` nimic [i s` nu arate
nicio sl`biciune, doar a[a putea trata aceasta problem`. 

– Tu n-ai vorbit, spuse el, la fel de blând, corectând-o. Tu doar
ridici un zid. 

– |mi pare r`u c` te-am dezam`git.
– Tot \n spatele zidului e[ti. 
– Pentru numele lui Dumnezeu, Caird! Sim]ea cum se enerva

\n fa]a calmului pe care-l afi[a. Ce vrei? 
– Prima oar` când te-am v`zut, am vrut o [ans` s`... se opri [i

o privi din nou pe Sian, care st`tea pe vârfuri pentru a se uita \n
registru. Nu mai conteaz`, continu` el, urm`rind-o mai departe.
Asta a fost \nainte s` [tiu. Acum vreau doar o [ans` de a-mi
cunoa[te fiica. O privi din nou pe Annabel. E chiar a[a de greu de
\n]eles?

– Nu m` a[teptam la asta din partea ta. 
– Sunt multe pe care nu le [tii despre mine, spuse el mai

repede, c`ci Sian luase cheia [i se \ntorcea, [i sunt multe pe care
nu le [tiu despre voi. Vrei s` iei cina cu mine? 

Annabel privi geamul aburit. |nc` o ma[in` britanic` parca \n
fa]a hotelului, iar familia se preg`tea s` fug` prin ploaie. 

– O s` mânc`m aici, \ncepu ea. 
– {i eu. A[a c` ar fi o prostie s` nu mânc`m \mpreun`.
Annabel oft` exasperat`, imaginându-[i absurditatea de a

mânca la mese separate. 
– Bine, fu ea de acord. 
Dac` o s`...
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– Num`rul [apte, spuse tare Sian, care se \ntorsese, fluturând
cheia mare. La \nceput a crezut c` nu avem rezervare, apoi când
ne-a g`sit \n registru a zis Stroo...

|ncerca s`-l imite pe recep]ionerul francez, care le stâlcise
numele, [i izbucni \ntr-o cascad` de chicoteli. Caird \ncepu [i el
s` râd`; totul merge a[a cum vrea el, \[i spuse Annabel am`rât`. 

– Dar bagajele? \ntreb`, \nc` surâzând. Vre]i s` v` ajut cu ele? 
– N-ai \n]eles mesajul, nu? izbucni ea iritat`. Suntem o echip`,

noi cei din familia Stroud. Ne descurc`m. 
Caird deveni brusc serios. Annabel realiz` c`-[i dorise s`-i

arate cui \i apar]ine Sian [i spre marea ei uimire, chiar reu[ise. |l
exclusese din familia Stroud, iar el \n]elesese perfect. Chiar [i
Sian sim]i momentul tensionat [i-i privea uimit` când pe unul,
când pe cel`lalt. Caird o privi [i, \ncercând din r`sputeri s` se
relaxeze, \i spuse:

– Cineva trebuie s` se ude pân` la piele [i preferam s` fiu eu
acela. 

Calmul lui o f`cu s` se simt` nelalocul ei. Ce \ncerca de fapt
s` demonstreze? Desigur, luase suficiente schimburi pentru
noapte \ntr-o geant` mai mic`, pe care a putut s-o ia cu ea \n fuga
spre hotel, dar de ce trebuia s` caute nod \n papur` unei
propuneri politicoase? De ce nu putea s` accepte pur [i simplu? 

– Bine, spuse, pe un ton la fel de distant. Po]i s` iei cheile de
la Sian. 

– Ce bine! spuse Sian, sco]ând cheile din buzunar. Vin [i eu
s` deschid...

– Ba nu, nu vii! spuser` \ntr-un glas Annabel [i Caird. 
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Annabel \l privi stânjenit`. Vorbise exact ca ea [i cu aceea[i
hot`râre pentru a o opri pe fiica lor s` ias` \n ploaie. Era foarte
ciudat s` aud` \nc` o persoan` care s` se \ngrijeasc` de Sian ca
ea; amuzant, dar impunând reguli [i iubitor \n acela[i timp. Era
uimit, [i [tiu \n acel moment c` [i el sim]ise acela[i lucru. 

Sian b`tea din palme.
– Pune-]i-v` o dorin]`!
– Nu acum, scumpo. 
– Dar, mami, a]i vorbit \n acela[i timp. Nu po]i s` renun]i a[a,

pur [i simplu, o dorin]`. 
– Despre ce e vorba? \ntreb` Caird. Ce dorin]`? 
Sian \ncepu s`-i explice:
– Când dou` persoane vorbesc \n acela[i timp, li se

\ndepline[te câte o dorin]`. Doar c` trebuie s` se prind` de
degetele mici \nainte s` se gândeasc` la ea [i s` spun` numele
unui poet dup`.

– Am \n]eles. A[a? \ntreb` ridicând mâna. 
Annabel se apropie nehot`rât`, dar Sian interveni [i le uni

mâinile. 
Nu fi proast`, \[i spuse, [i \ncerc` s`-[i controleze tremurul

bra]ului. 
Pulsul i-o luase razna [i  când noua familie descinse \n hol, ea

se preg`ti s` le fac` loc, dar Caird o ]inu strâns de mân`. 
– Nu mi-am pus \nc` dorin]a, tu?
|nchise ochii, disperat` s` termine cu toate astea. Ce s`-[i

doreasc`? S` dispar` Caird [i s` le lase \n pace? Nici nu [tia 
dac`-[i mai dorea asta. Cu fiecare minut ce trecea \[i dorea mai
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pu]in, iar acum, când \i sim]ea c`ldura mâinii, \[i dorea s`-l aib`
mereu al`turi. 

– Numele unui poet, mami. 
Annabel \[i dori repede ca vremea s` fie mai bun` [i ad`ug`:
– Shakespeare. 
– Robert Burns, spuse [i Caird. 
Când deschise ochii, Caird o privea. 
– D`-i cheile, scumpo, [i s` mergem \n camer`, spuse ea

tulburat`. 
F`r` tragere de inim`, dar resemnându-se, Sian \i \nmân`

pre]ioasele chei. Annabel era mul]umit` c` mintea ei revenise la
problemele cotidiene, a[a c` o lu` pe Sian [i se \ndreptar` spre
sc`ri. Dar Caird nu terminase cu ea; \nainte s` plece, \i puse o
mân` pe um`r. Era un gest atât de familiar. |i cuno[tea perfect
aceast` atingere, care \n ciuda puterii pe care o de]inea, nu fusese
niciodat` altfel decât tandr`. {i la asta se gândise de multe ori, \n
nop]ile lungi de singur`tate, \ntrebându-se de ce ea, atât de slab`,
era atât de \nc`p`]ânat`, iar el, care ar fi putut lua orice [i-ar fi
dorit, era atât de blând. Concluzia fusese c` el \[i permitea s` fie
a[a. Via]a fusese bun` cu el. Se opuse atingerii lui, iar Caird sim]i
asta imediat. 

Jucându-se cu setul de chei, \ntreb`:
– Nu mi-ai spus ce trebuie s` aduc.
– Valiza ro[ie de pe bancheta din spate, spuse repede [i se

eliber`, \n sfâr[it. 
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Capitolul 3

Camera era foarte spa]ioas` [i primitoare. Paturile ocupau un

col] al camerei, iar baia cel`lalt, dar cu toate astea era loc suficient

pentru mas` [i scaune [i o lamp`, pe care Sian se gr`bi s-o

testeze. Camera avea u[i mari cu geam ce d`deau spre un mic

balcon, iar Sian tocmai se preg`tea s` le deschid`, dar Annabel o

opri la timp, c`ci ploaia b`tea exact pe acea parte. Sian intr` apoi

\n baie.

– E un s`pun aici. Un pache]el foarte dr`gu] pe care scrie

Hotel Voltaire...Mami! N-o s`-l folose[ti, nu-i a[a? 

– Po]i s` p`strezi ambalajul, spuse Annabel desf`cându-l cu

grij`. N-o s` m` opre[ti s`-mi fac baie dup` toate prin câte am

trecut, nu? 

– Doamne, nici nu te-am \ntrebat! Chiar ]i-a fost r`u? 

– Foarte r`u. 

– Dar...atunci...când l-ai g`sit... pe tat`l meu? {i lui \i era r`u? 



– Nu, spuse Annabel, uitându-se \n oglind`. E ca [i tine, nu-i
este r`u de mare. 

|[i stropi fa]a cu ap`, [tiind c` nu va mai putea amâna mult`
vreme discu]ia promis`. N-o min]ise niciodat` pe Sian \n leg`tur`
cu trecutul ei, dar nici nu-i povestise chiar tot. Cândva, mami a
iubit foarte mult un b`rbat, dar el a trebuit s` plece. Nu, nu se va
\ntoarce. Nu, numele lui nu conta-\[i aduse aminte Annabel
discu]iile din trecut. |[i spusese c`-i va povesti totul \ntr-o zi.
Când va disp`rea durerea. Când va fi suficient de mare ca s`
\n]eleag`. Când Caird nu va mai avea acea emisiune difuzat` la
ore de maxim` audien]`. 

– Când \l vedeam la televizor, m` \ntrebam, spuse Sian
gânditoare. E caraghios când tat`l t`u poate fi oricine. 

Annabel \[i acoperi fa]a cu prosopul; o usturau ochii, iar inima
i se strângea de durere. {tia exact cum e s` te \ntrebi dac` nu
cumva po[ta[ul sau profesorul este tat`l t`u. Ar fi trebuit s` spun`
ceva cu mult timp \n urm`, dar... cum? {i acum veneau
\ntreb`rile. 

– De ce era atât de sup`rat pe tine, mami? 
– Nu era sup`rat, spuse ea instinctiv. El... te place. 
– {i mie \mi place de el. E simpatic, nu-i a[a? 
– Da... cred c` da. 
– Atunci, de ce a plecat? 
– El... Annabel \ncerc` s` trag` de timp. E o poveste lung`. 
Când se auzi b`taia \n u[`, Annabel se sim]i u[urat`. Sian fugi

s` deschid`, \n timp ce ea se gândea la o modalitate de a-i povesti
totul \n a[a fel \ncât s` \n]eleag`. Era suficient de r`u c` fiica ei a
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trebuit s` a[tepte nou` ani pentru a-[i \ntâlni tat`l, adev`rul
despre el n-ar face decât s` \nr`ut`]easc` lucrurile. Fata tocmai \l
l`sa pe Caird s` intre cu valiza [i-i f`cea un tur al camerei, \n timp
ce el se scutura de ap`. 

– {i avem dou` scaune, spuse ar`tându-i-le. Po]i s` stai pe
acela, iar mami pe `sta. 

– Mul]umesc, domni[oar`, spuse Annabel, apropiindu-se. Dar
Caird trebuie s` plece acum...

– Nu poate \nc` s` plece, mami. Ar putea s` ne spun`. 
– Ce s` v` spun? \ntreb` Caird, privindu-le când pe una, când

pe cealalt`. 
Sian se post` \n fa]a lui, cu picioarele dep`rtate [i cu mâinile

la spate. 
– Tocmai o \ntrebam pe mami de ce ne-ai p`r`sit. 
|n lini[tea ce s` l`s`, se auzi doar ploaia r`p`ind pe fereastr`.

Caird era nemi[cat. 
– Ce vrei s` spui? 
Annabel se \ntoarse spre valiz`.
– Trebuie s` despachetez...
– Stai jos! 
|l ascult`. 
– Acum, \ncepu Caird, \ntorcându-se spre Sian, spune-mi ce

vrei s` spui.
Pus` \n fa]a amândurora, Annabel se sim]i neputincioas`;

b`rbatul \nalt cu mâinile \n buzunare [i picioarele dep`rtate [i
feti]a \n fa]a lui \n aceea[i postur`. Sem`nau atât de mult [i erau
atât de hot`râ]i s` continue cu \ntreb`rile lor, \ncât n-avea ce face,
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decât s` a[tepte rezultatul. |[i adun` toate puterile, preg`tindu-se
pentru ce urma. 

– De ce ai plecat \nainte s` m` nasc eu? \ncepu Sian. 
Caird scoase mâinile din buzunare [i o privi palid pe Annabel.

Apoi inspir` profund, \ncercând s`-[i relaxeze mu[chii [i, cu un
efort supraomenesc \[i p`str` calmul. O privi din nou pe Sian,
blând. 

– Pun pariu c` nu e[ti \n stare s` comanzi ceva de b`ut. 
– Pun pariu c` pot! accept` ea imediat provocarea. Ce vrei? O

s`-i fac s` \n]eleag`, o s` vezi. 
– S` mergem, atunci. 
Dar Sian nu terminase \nc`. 
– |]i place s` fii tat`l meu, nu-i a[a? 
Caird \ncuviin]`. 
– S` fii sigur` de asta, pu[toaico. E[ti cel mai frumos cadou pe

care l-am primit vreodat`. 
– Atunci, de ce-ai plecat?
– Poate o s` vorbim despre asta, scrâ[ni el, privind-o pe

Annabel, dup` ce mânc`m. 
– Asta \nseamn` c` o s` stai toat` seara cu noi? 
– Nu ]i-ar pl`cea? o \ntreb` cu durere re]inut`, care disp`ru

repede \ns` la auzul r`spunsului ei.
– Ba sigur c` mi-ar pl`cea. Oamenii ar trebui s`-[i cunoasc`

ta]ii, nu-i a[a?
– |mi pare bine c` asta crezi, spuse el, zâmbind cu adev`rat

\ncântat. S` mergem atunci. 
– Dar... nu [tiu cum s`-]i spun, ad`ug` ea speriat`. 
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Domnule Gloster sun` aiurea [i Caird sun` la fel de prost...
– De ce nu t`ticule?
– Nu! izbucni Annabel, \nainte s` se poat` controla. Dou`

perechi de ochi o privir`, iar ea ad`ug` [ters: eu... nu vreau asta.
Po]i s` \ncerci tat`, dac` vrei. 

Avea gâtul uscat. Ta]ii ar trebui s`-[i câ[tige titlul de p`rinte
prin dragostea pentru copilul lor [i prin grija pe care le-o acord`
din momentul \n care se nasc, nu s` apar` din senin [i s` fac`
acest lucru folosindu-se de [armul profesional. Sufletul \i era plin
de indignare; cu cât seara asta se termina mai repede, cu atât mai
bine. 

– Bine, tat`, spuse Sian [i-l lu` de mân`. 

***

Au b`ut câte ceva la barul hotelului. Prin geamul barului se
vedea strada principal`, care ar fi trebuit s` fie foarte populat`,
\ns` momentan, din cauza ploii, nu se vedea nicio mi[care.
|n`untru, luminile aurii jucau printre sticle [i se reflectau \n
blatul meselor. Annabel ceru coniac; nu obi[nuia s` bea ceva atât
de tare, dar nici nu obi[nuia s` aib` zile asem`n`toare cu cea de
azi. Caird lu` whisky, iar Sian se urcase pe unul dintre scaunele
\nalte pentru a face comanda. La un moment dat se deschise u[a
de la intrare, l`sând s` p`trund` \n camer` aerul rece [i umed de
afar`, [i se auzir` pa[i pe linoleum, urma]i de o voce puternic`:
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– Hei, hei, e chiar vechiul meu prieten Caird Gloster! spuse
nou-venitul, dându-[i jos gluga. Ce mai faci, Caird? Ai mai ruinat
vreun comerciant cinstit \n ultima vreme? 

Caird se \ntoarse \ncet [i \ntâlni privirea ostil` a
interlocutorului s`u. Se ridic` pentru a se a[eza \ntre el [i fete, ca
[i cum le-ar fi protejat.

– Nu m-am legat niciodat` de oameni cinsti]i, Denny.
– Nu? Ciudat. {i eu care credeam c` de fapt cu asta te ocupi,

spuse el [i \nclinând u[or capul \ngust, ce mirosea a p`r nesp`lat,
le privi pe Annabel [i pe Sian. }i-ai luat câteva zile libere, nu? 
}i-ai dus nevasta [i copilul departe de violen]`?

– Nu e vorba de violen]`, Denny. Nici acas` [i... nici aici? 
El pusese \ntrebarea [i tot el r`spunsese. Caird adoptase

postura preferat`, cu picioarele u[or dep`rtate, preg`tit pentru
orice s-ar fi \ntâmplat. P`rea relaxat [i calm, dar Annabel [tia c`
b`rbatul de un metru optzeci [i trei era \n alert`, gata s`-[i
foloseasc` toat` agilitatea [i puterea corpului. {i nou-venitul
observ` asta, ochii mici [i cercet`tori tr`dar` luarea altei decizii. 

– Ciudat, nu mai am chef s` beau nimic. Nu mi se potrive[te
locul `sta, presupun. 

Se \mbr`c` la loc [i se \ndrept` spre ie[ire. Caird \l urm`ri
\ncruntat pân` când disp`ru din raza lui vizual`. 

– S`-n]eleg c` ai demascat vreuna dintre afacerile murdare pe
care le f`cea? \ntreb` Annabel. 

– Nu Denny, el n-a fost niciodat` prea mare, r`spunse Caird,
\ntorcându-se la bar. A fost implicat \ntr-o afacere cu ni[te [coli
fantom` de limbi str`ine.
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– Am auzit despre asta de la Hayley, spuse Sian. Oamenii
pl`teau pentru a-[i trimite copiii \n str`in`tate. 

– Exact, spuse el, luând paharul de whisky \n mân`. Numai c`
nu \nv`]au limbi str`ine. Sp`lau vase [i frecau podele.

– B`rbatul c`ruia i-ai luat interviu vorbea foarte urât [i a spart
reportofonul. 

– Acela nu era Denny. Dar el era pe acolo, ajutând. 
– Nu mi-a pl`cut cum s-a uitat la tine, spuse Annabel,

tremurând. Nu-i pl`cuse nici cum se uitase la ea [i la Sian. 
Caird \i f`cu semn s` uite incidentul.
– Termin`-]i b`utura [i s` mergem s` mânc`m. 
Restaurantul ar`ta la fel de bine ca barul. Pe pervazul

ferestrelor zâmbeau vesele buchete de g`lbenele, iar pe o mas`
lung` se g`seau diferite tipuri de brânz` [i de patiserie [i
castroane pline cu fructe de var`. 

– Mi-e foame. 
Sian p`rea surprins`, iar Annabel o \n]elegea perfect. Erau

atâtea mirosuri \mbietoare, o nebunie de culori, \ncât ]i s-ar fi
f`cut foame chiar dac` abia te-ai fi ridicat de la mas`. Totu[i, ele
nu mâncaser`. La prânz nu putuser`, iar micul dejun format
dintr-un ou fiert, p`rea foarte \ndep`rtat. |ncepur` cu un produs
specific fran]uzesc, quiche lorrain, un produs de patiserie ce
con]inea ou`, smântân` [i diverse alte ingrediente. Annabel \l
gust` ca o profesionist`. Dup` prima \nghi]itur` [i dup` ce savur`
toate aromele, d`du verdictul: buc`tarul-[ef [tia perfect ce f`cea.
A urmat puiul cu sos de ou` [i smânt`n`, ce purta numele de
vallée d'Auge \n meniu, iar pân` la sfâr[itul mesei doar Sian mai
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reu[i s` \ncerce [i pr`jitura quatre-quarts. Pentru desert, Annabel
se mul]umi cu o piersic` ar`toas`, iar Caird a \ncheiat masa cu o
felie de camembert. 

– {i vinul e extraordinar aici, spuse el. S` mai cer?
Annabel \i f`cu semn c` nu. 
– Sunt suficient de obosit` [i a[a. {i e ora ta de culcare,

domni[oar`.
– Dar suntem \n str`in`tate, mami, o privi Sian rug`tor. N-am

apucat s` v`d nimic, \nc`. Doar ce-am prins din ma[in`. 
– Plou`, \i reaminti mama ei. 
– Avem pelerinele. 
Annabel privi cum se \ntuneca afar`. O plimbare \nainte de

culcare ar fi fost tocmai bun` pentru digestie. 
– Bine, spuse. Ne scuzi, Caird...
– Oh, nu mami! Sian se \ntoarse spre Caird. Vii [i tu, nu-i a[a,

tat`? 
Pelerinele la care se referea Sian erau, de fapt, bluze [i

pantaloni fosforescen]i. Galbene pentru Sian [i portocalii pentru
Annabel. Când se \ntoarser` \n hol, Caird le privi zâmbind.

– Dr`gu].
– Dar tu? \ntreb` Annabel, privindu-i ve[nica hain` de piele. O

s` te uzi complet. 
– Am umbrel`, spuse el ar`tându-i-o. Ai auzit de burgheri,

piticule?
Sian \ncuviin]`. 
– Avem [i \n Anglia. Dar nu cred c` mai pot mânca,

mul]umesc. 
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– S` m`nânci? \ntreb` uimit, apoi râse. Burgherii `[tia nu sunt
de mâncare, sunt istorie. E o statuie aici care \mi place foarte
mult. 

Deschise umbrela [i le conduse pe str`du]a \ngust`, povestind
istoria burghezilor din Calais. Annabel r`mase \n spate, mâncase
prea mult, [i auzea doar frânturi de cuvinte. 

– ... Edward al treilea... asediu... cet`]enii cu [treangul de gât. 
|[i puse gluga pe cap [i nu mai auzi restul. Cum putea s`

schimbe situa]ia o mas` bun`, se gândi ea, ferindu-se de o
umbrel`. Cu dou` ore \n urm`, n-ar fi fost de acord cu ce f`cea
acum: s` umble \n ploaie, fiind nevoit` s` priveasc` modul cum
se apropia Sian de tat`l ei. Acum n-o deranja deloc; de fapt, se
bucura de libertatea pe care o avea, nemaifiind nevoit` s` asculte
\ntreb`rile nenum`rate ale feti]ei. Realiz` cât de ocupat` fusese \n
ultimii zece ani. |nc` de la \nceput, hot`râse c` Sian nu va avea o
copil`rie ca a ei. Urmase acela[i tipar ca mama ei, r`m`sese
\ns`rcinat` tân`r`, \ns` asta avea s` fie singura asem`nare. Nu va
avea o serie \ntreag` de iubi]i, nu va petrece serile \n ora[ \n timp
ce fiica ei o a[tepta acas`, singur` [i \nfrico[at`, [i nu vor exista
nebunii ca aceea care s-a \ncheiat, din cauza b`uturii, \n acel
ultim accident de ma[in`. Con[tient` de faptul c` Sian era
singura persoan` pe care trebuia s-o aib` \n minte, respinsese
aproape to]i b`rba]ii care \ncercaser` s` se apropie de ea. {tia c`
uneori fusese nepoliticoas`, poate de câteva ori chiar \[i
prejudiciase afacerea prin aceast` atitudine, \ns` talentul pe 
care-l avea, \ncrederea pe care o insufla clien]ilor [i munca pe
care o depunea, compensa aceste pierderi. Se descurcase bine,
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iar Sian crescuse foarte bine [i f`r` tat`. Sau nu? O privea acum,
punând zeci de \ntreb`ri, dornic` s` afle cât mai multe, s`
descopere noi modalit`]i de a privi lumea, v`zând \n fiecare zi
lucrurile din diferite alte unghiuri; pân` la urm`, poate c` ar fi
fost bine ca [i el s` participe la cre[terea ei. Acum e u[or de
vorbit, \[i reaminti cu \nc`p`]ânare. N-aveam de unde s` [tiu c`
va reac]iona a[a. Dar cealalt` voce continu`: n-ai fi putut m`car s`
\ncerci? O \ndep`rt`, \ndreptându-[i aten]ia spre aceast` vacan]`
de vis, pe care reu[ise \n sfâr[it s` [i-o permit`. Pentru c` [i-o
dorise dintotdeauna. |[i amintea cum alerga, \n anii dinaintea
mor]ii mamei ei [i la scurt timp dup` aceea, dintr-un
cinematograf \n altul, ca s` vad` “Sunetul Muzicii”. Culorile [i
peisajele din film fuseser` singurul ei sprijin \n acele zile
dezolante [i \nc` mai credea c` Salzburg era un ora[ magic gata
s-o \ntâmpine cu bra]ele deschise; numai dac` ar fi reu[it s`
ajung` \n el. {i va reu[i, \n ciuda planurilor lui Caird. La cin`, le
vorbise despre ferma pe care o cump`rase, iar Sian era foarte
entuziasmat`, i-ar fi pl`cut mai mult s` mearg` acolo; dar ferma
se afla \n nordul Austriei, mult prea departe de Salzburg. Nu, \n
diminea]a urm`toare el va pleca \n drumul lui, iar ele \n al lor,
spre ora[ul visurilor ei. |i pl`cu statuia din micul parc. Erau [ase
burghezi, de vârste diferite, [i caractere diferite, \ns` uni]i de
aceea[i demnitate, având capetele plecate sub [treangurile
umilitoare. Annabel a privit-o pe toate p`r]ile, admirând m`re]ia
[i mesajul care era transmis. 

– |ntotdeauna mi s-a p`rut c` nu e doar o sculptur`, ci [i o
oper` de teatru, spuse Caird, \ncântat c` le pl`cea. 
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– Uite, spuse Sian, acesta e tân`r...
Pân` au terminat plimbarea, se l`sase de tot \ntunericul.

V`zând c` el \nchisese umbrela, Annabel \[i d`du [i ea jos gluga
[i descoperi c` nu mai ploua. Au ajuns \n acela[i ritm \n care
plecaser`, cu Sian care \ncerca s`-[i \ntârzie ora de culcare,
oprindu-se la fiecare vitrin`. Annabel \ncerc` s-o amenin]e c` o
las` \n urm`, dar când ajunse la col]ul str`zii, o v`zu oprit` \n fa]a
unei alte vitrine, examinând reprezentarea unui sistem digestiv. 

– E interesat` de orice, nu? \ntreb` Caird. Seam`n` cu tine,
Bel. Se uit` repede la el, dar nu se putea \ndoi de sinceritatea
cuvintelor lui. O privea pe Sian cu mândrie, pl`cere, dar [i
amuzament-exact a[a cum o f`cea ea de atâta vreme. 

– M-am... \ntrebat de multe ori ce-ai crede despre ea. |mi pare
bine c`-]i place, spuse ea r`gu[it`. 

– |mi place... se opri, \ncruntându-se. De ce i-ai spus c` v-am
p`r`sit?

– N-a fost a[a, Caird, serios. 
– A[a a sunat, continu` el \ntunecat, amintindu-[i discu]ia,

de[i era clar c` furia i se potolise \n mare m`sur` dup` acea mas`
bun` [i dup` plimbare. Totu[i, o preveni: n-o s` te pierd din nou,
s` [tii. 

– Presupun c` vrei s-o vizitezi, spuse ea resemnat`.
– Mai mult decât atât...mult mai mult, spuse el. 
Annabel \ncremeni. 
– La ce anume te-ai gândit? 
– S` r`mâne]i amândou`. S-o ar`t...
– Hei, nu e un obiect! 
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– ...s-o prezint p`rin]ilor mei, izbucni el. N-a pierdut doar un
tat` \n tot acest timp, ci [i doi bunici. 

– Bunici! 
Annabel \[i ]inu respira]ia, redus` la t`cere de noua idee. Ea

nu avusese niciodat` bunici [i nici nu se gândise la faptul c` Sian
i-ar putea pierde pe ai ei. Scutur` din cap, nervoas`. Toat` treaba
asta devenea prea complicat`. Nu era vina ei c` nu luase \n
considerare dou` persoane de a c`ror existen]` nici nu [tiuse
pân` \n acest moment. Sian era foarte bine [i f`r` bunici, chiar [i
f`r` Caird. Dar complica]iile nu vor disp`rea doar dac` ea se
pref`cea c` nu exist`. |ncepuser` \n clipa \n care el \[i
recunoscuse fata; realiz` c` acel moment \i schimbase pentru
totdeauna via]a [i mai important decât atât, pe a Sianei. Cel mai
bine era s` admit` faptul c` el n-avea de gând s` plece. {i, pân`
la urm`, p`rea un tat` bun. Iubitor, atent, capabil s`
\mbog`]easc` orizonturile copilului \ntr-un mod la care ea nu 
s-ar fi gândit. De ce s` nu profite de asta? Totul ar fi mers bine
cât` vreme ar fi [tiut s` p`streze controlul, cât` vreme i-ar fi ar`tat
c` ea este cea care ia deciziile. |ns` cum s` controlezi un b`rbat
care te tulbur` atât de mult? 

Chiar [i acum observ` c` \n mod incon[tient p`strase distan]a;
era ca [i cum corpul ei [tia c` trebuie s` evite orice contact cu el.
{i cum s` impui regulile tale unui b`rbat care, \n mod evident, se
obi[nuise s` tr`iasc` de unul singur, dup` bunul plac? Ei bine, va
trebui s` \ncerce. |n definitiv, evoluase mult \n ultimii zece ani.
Acum era cea mai bun` ocazie s` verifice cât de departe ajunsese;
s`-i demonstreze lui Caird [i ei \ns`[i cât era de independent`. 
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– Bine, \ncepu ea [i \ncerc` s`-[i adune tot curajul. Dac` ne
dai suficient timp, a[ putea s-o las s` stea cu tine. |n vacan]ele
[colare...

– {i tu? Annabel se \ncord`, [i se uit` la el; \n semi\ntunericul
str`zii, nu i se putea citi nimic \n privire. Mai bine. 

– Va trebui s` vin cu ea o dat`. Ca s`... zâmbi la ceea ce avea
de gând s` spun`, ca s` fiu sigur` c` ai grij` de ea. 

– Presupun c` ai fi de ajutor s`-mi explici cu ce e obi[nuit`,
spuse el, \n timp ce pe fa]` \i jucau umbrele \nser`rii. 

Se sim]ea oare o not` de am`r`ciune \n glasul lui? 
– Copiii au nevoie de continuitate, nu-i a[a? ad`ug` el. |i po]i

tulbura dac` schimbi anumite lucruri care le sunt familiare. 
– Se schimb` atât de mult, interveni ea blând. {i-a[a le e greu

s` se adapteze, astfel c` vor ca totul s` r`mân` la fel.  
Se \ntoarse [i o privi. Annabel se uit` repede \n jos. |nc` nu-i

putea vedea ochii, din cauza \ntunericului, dar din acel unghi,
buzele-i ap`reau \ntr-o lumin` foarte interesant`. Nu era
preg`tit` s`-i simt` atingerea pe bra] [i fu precaut`. |ns` nu-i
\ndep`rt` mâna; o ]inea captiv`, chiar dac` ea se distan]a. Slav`
Domnului c` avea acea pelerin` ce o proteja de c`ldura acelei
atingeri aproape la fel de bine cum o protejase de ploaie. |n
schimb, \i d`dea o senza]ie r`coroas` pl`cut`, c`ci \nc` era ud`. 

– A[a e, nu? continu` el destul de surprins. De ce nu m-am
gândit [i eu la asta? 

– Trebuie s` stai prin preajma copiilor ca s` \n]elegi, \i
r`spunse [i-ndr`zni s`-l priveasc`, uimit` de seriozitatea
propriului ton. |i tu nu prea ai stat, nu? 
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– N-am mai primit un asemenea ajutor, ca cel pe care mi l-ai
oferit tu. I se sim]ea din nou acea triste]e \n glas; dar nu era
generat` de ce-i spunea ea, ci de ceva din interiorul lui, ceva din
trecutul lui ce l`sase ni[te cicatrice. |n acea clip`, Annabel \[i
aminti privirea lui Caird când o recunoscuse pe Sian; era o
durere dublat` de o alta, ce-i m`cina sufletul. Se \ntreba despre
ce era vorba. S` mai fi avut copii? Poate c`-i pierduse când so]ia
lui nu-i mai suportase tr`d`rile. P`rea foarte posibil. |ncercase 
s`-i spun` c` se schimbase. M-a adus \ntr-un punct \n care am stat
[i am reflectat, spusese el. Prea târziu pentru c`s`toria lui, se
gândi Annabel, amintindu-[i cum citise despre divor] \ntr-un ziar.
Nu era de mirare c` se ascundea acum [i nu voia s`-[i arate
adev`ratele sentimente. V`d c` e[ti foarte dornic, a[a c` po]i s-o
]ii pe Sian, \i spuse. Dar eu am o afacere de condus...

– O afacere? schimb` el subiectul, \ncântat de oportunitate.
Micu]a Annabel Blythe, femeie de afaceri...

– Nu e chiar a[a mic`, spuse ea mândrindu-se cu cei un metru
cincizeci [i doi. 

– G`te[ti, nu-i a[a? 
– O firm` de catering, se gr`bi ea s` adauge. Am \nceput cu

petreceri mici, nun]i, chestii de genul `sta, dar acum m-am extins
la aprovizionarea hotelurilor [i diverse alte firme. Când ne-am
mutat pe Strada Rybridge, am echipat complet buc`t`ria [i acum
am trei angaja]i...

– {i miroase grozav, interveni Sian, care-i ajunsese din urm`.
Annabel \ncepu s` râd` [i o lu` de mân`, f`r` s`-i permit` s`

se mai apropie de alte vitrine. Era rândul lui Caird s` mearg` \n
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spate, \i [opti un gând mali]ios. Oricum, nu-i prindea r`u s` vad`
cât de bine se \n]elegeau ele. Se bucura de prezen]a feti]ei.
Aproape ajunseser` la hotel. Erau pe o strad` pe care ma[inile
\nc` circulau, umplând aerul cu miros de benzin`. Una dintre ele,
un Renault ro[u, \ncetini [i \n final se opri lâng` trotuar.
Presupunând c` [oferul voia s` cear` indica]ii, Annabel se
\ntoarse spre Caird. Era ciudat ca el s` ajute un francez \ntr-un
ora[ francez, dar se p`rea c` [tia câte ceva despre locul `sta. 
{i-apoi, Calais se spunea c` era cel mai mare ora[-port din ]ar`,
a[a c` probabil erau [i mul]i turi[ti din alte p`r]i ale Fran]ei.
B`rbatul de pe locul pasagerului nu deschise geamul, dar se
d`du jos din ma[in`; probabil pentru a fi sigur c` \n]elege pe
unde trebuia s-o ia. Avea o glug` ce-i acoperea fa]a, probabil
pentru a se feri de ploaie... 

Totul se petrecu foarte repede. Sian fu smuls` de lâng` ea; \n
urm`torul moment ar fi ajuns \n ma[in`, dar Caird ajunse \ntr-o
clip` lâng` ele. Se auzi doar zgomotul produs de umbrela izbit`
puternic de um`rul b`rbatului. Un zgomot asem`n`tor unor oase
rupte fu urmat de un ]ip`t de durere, iar Sian era liber` [i fugi pe
trotuar, dar se \mpiedic` de ceva. Era gluga \nchis` la culoare.
Denny alerga \napoi la ma[in`, \ncercând s` scape de Caird, ce-l
ag`]ase de una dintre mânecile unsuroase. Ma[ina porni cu
portiera deschis`, târându-l pe Caird, pân` ce viteza fu prea mare
pentru a mai putea ]ine pasul [i se pr`bu[i pe [osea. Se ridic`
imediat, uitându-se dup` Renault, dar era deja prea departe. 

52 PATRICIA HILL



Capitolul 4

Totul se petrecuse atât de repede, \ncât nici nu avusese timp

s` realizeze ce se \ntâmpl` [i nici nu apucase s` ]ipe. Abia dup`

ce totul se termin`, [ocul realit`]ii o lovi [i se repezi s-o ia \n bra]e

pe Sian; ar fi stat a[a mult timp, dar feti]a se zb`tu s` fug` spre

tat`l ei. 

– E[ti bine? 

– Cum adic` dac` e bine? se \nec` Annabel. Dar tu? Tu e[ti cea

pe care au \ncercat s-o...

– Sunt bine, mami, doar vezi c` sunt bine. Tat`...

Caird o examin` \ncruntat. 

– E[ti sigur` c` nu e[ti r`nit`? 

Sian d`du din cap. 

– Doar l-ai lovit atât de puternic!

– Nu suficient de puternic. Hai, nu avem timp de pierdut,

spuse, luând-o de mân` [i \ndreptându-se spre hotel. 



|nc` o dat` Annabel r`mase \n urma lor, de data asta din ce \n
ce mai nervoas`. Un fior o f`cu s` tremure, nevoit` s` se
gândeasc` la ceea ce fusese pe cale s` se \ntâmple. Dar trebuia s`
se gândeasc`, poate c` nu se terminase \nc`. Cei care \ncercaser`
s-o r`peasc`, fugiser`. Cine [tie ce pl`nuiau acum? Deodat`,
lumea devenise un loc murdar [i periculos, [i era doar vina lui
Caird. Era suficient de r`u c` intrase \n via]a lor, dar s` le implice
\n a[a ceva! Denny n-avea nicio problem` cu ele, nu s-ar fi
apropiat de ele, dac` n-ar fi fost Caird. Din cauza lui, care insista
s` fac` pe tat`l-drept pe care [i-l câ[tigase prin diverse 
[iretlicuri-Sian devenise o ]int` pentru oricare dintre r`uf`c`torii
care aveau ceva \mpotriva lui. Cu cât sc`pau mai repede de el, cu
atât mai bine. {i totu[i, cum se vor descurca acum, f`r` el? Dac`
a doua zi, dup` ce Caird nu va mai fi cu ele, vor ap`rea din nou?
Pentru c` oricât de mult ura acest lucru, trebuia s` admit` faptul
c` el o salvase pe Sian. Amintindu-[i propria ei reac]ie, Annabel
se \n`bu[i de ru[ine-pur [i simplu \nghe]ase \n acel moment, se
blocase. Dar, ce naiba, nu vii \n vacan]` preg`tit pentru acte de
violen]`! Sau poate c` el venise preg`tit, era obi[nuit cu asta.
Ajunseser` la hotel, dar se oprir` pentru ca el s` ia ceva prins sub
[terg`toarele parbrizului unui Mercedes gri. Punând plicul \n
buzunar, Caird p`rea tensionat, totu[i resemnat, chiar u[urat. Le
deschise u[a de la intrarea \n holul hotelului, iar Annabel nu
apuc` s` protesteze când el lu` ambele chei de la recep]ie, c`ci o
reduse la t`cere cu o singur` privire. Apoi le conduse pe sc`ri,
mergând \n urma lor. Annabel sim]ea c` se a[ezase \ntre ele [i
relele ce le \nconjurau. Se oprir` \n fa]a camerei, dar nu putu 
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s`-i cear` cheia, c`ci avea deodat` gâtul uscat. |i sim]ea mirosul,
acea arom` de b`rbat puternic. Le d`du u[or la o parte [i spuse:

– Nu intra]i pân` nu v` spun eu, apoi intr` \n camer`,
\nchizând u[a \n urma lui. 

Verifica, bine\n]eles. Cineva care le-ar fi dorit r`ul ar fi putut
ajunge foarte u[or \n camera lor de la etajul unu. Dar cine le-ar fi
dorit r`ul, dac` n-ar fi fost \mpreun` cu el? {i pentru a \nr`ut`]i
lucrurile, Sian, cu obrajii \mpurpura]i, p`rea c` se bucura extrem
de mult de aceast` aventur`. 

– Nu e minunat? \ntreb` ea, referindu-se la eroul ei. Nu
suntem norocoase c` are grij` de noi? 

Annabel scrâ[ni. Când se ajunsese la asta? Pân` s` apuce s`
spun` ceva, se deschise u[a, iar Caird le d`dea voie s` intre \n
camera pe care ea o rezervase [i pe care tot ea o pl`tea. 

– S` \ncui u[a dup` ce plec, spuse el. 
– Unde pleci? \ntreb` ea. 
Era uimit` [i \n acela[i timp furioas` din cauza sentimentului

de team` ce o cuprinse, gândindu-se c` va r`mâne f`r` el. 
– La jandarmerie...probabil c` deja \l caut` pe nemernic, a[

putea s`-i ajut. Nu te teme, o s` m` \ntorc \ntr-un timp cât se
poate de scurt, spuse el blând. 

Annabel se zbârli:
– Nu m` tem. 
– Bine, atunci, dar fii precaut`. O s` bat a[a la u[`, spuse el,

ar`tându-i. S` \ntrebi cine e [i s` nu deschizi pân` nu-mi auzi
vocea. Hai, piticule, intr`, ad`ug` el, zburlindu-i p`rul Sianei, [i
s` nu te mi[ti de acolo. Annabel o \mpinse \n camer` [i \nchise
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u[a. Dup` ce-l auzi \ndep`rtându-se, r`suci cheia \n broasc`, a[a
cum \i spusese, gândindu-se c` oricum, era un gest normal. 

– Bine, domni[oar`. E ora de culcare pentru tine. 
Era u[urat` s`-[i aud` glasul dând acelea[i comenzi zilnice, pe

acela[i ton sigur; apoi \ncepu s-o dezbrace pe Sian. 
– Dar, m`mico, se plânse Sian, [i se \ntrerupse pentru un

c`scat. |ncerc` \nc` o dat` s` protesteze, dar când Annabel \i ar`t`
baia, se supuse f`r` alt comentariu. Annabel \[i scoase la rândul
ei pelerina ud`. 

– |]i aduc pijamaua, spuse, \ncercând s` fie calm` [i puternic`. 
Pijamaua Sianei era de fapt o pereche de pantaloni scur]i,

oricare era la \ndemân`, [i un tricou pe care era desenat un cal. 
– Tata a zis s` dorm aici, spuse Sian, \ntorcându-se de la baie

[i alegându-[i un pat. 
– Chiar a[a? spuse Annabel destul de t`ios, [i \ncerc` s` se

relaxeze, c`ci nu trebuia s` se descarce pe copil. 
{i-apoi, patul de lâng` perete [i mai departe de fereastr` era

mai sigur pentru ea, \n condi]iile actuale. Dar, cât de curând,
trebuia s-o avertizeze \n leg`tur` cu acel ton plin de admira]ie pe
care-l folosea când \l cita pe tat`l ei. Aprinse veioza [i-i scoase
cartea din geant`; “Poneiul lui Jill” avea s-o farmece pe Sian
suficient cât s-o fac` s` adoarm`. Apoi se a[ez` pe marginea
patului feti]ei [i  strânse la piept cu toat` dragostea acel trupu[or,
gândindu-se la ce-ar fi putut s` se \ntâmple. Sian se \ntinse [i
spuse:

– O s` stau treaz` s`-l a[tept [i pe tata s`-l \mbr`]i[ez [i pe el
de noapte bun`. 
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Annabel se ridic` brusc [i se duse la fereastr`, dar nu vedea
nimic, pentru c` erau trase obloanele; probabil le \nchisese
Caird, \nainte s` le lase s` intre. Se uit` printre ele [i z`ri un col]
de strad`; cine [tie ce se ascundea acolo, \n \ntunericul nop]ii? |n
c`utarea unei activit`]i care s`-i distrag` aten]ia, \ncepu s` caute
prin geanta de voiaj cele ce-i trebuia pentru noapte. N-avea de
gând s` se dezbrace [i s` se culce, nu \n noaptea asta, dar putea
s` se spele pe din]i, s`-[i dea cu ap` pe fa]`. V`zu apoi h`r]ile
ie[ind din geant` [i, foarte mul]umit` c`-[i g`sise o ocupa]ie [i
putea s` uite o vreme problemele ce o \nconjurau, o desf`cu pe
cea mare [i o \ntinse pe mas`. Acela era drumul lor, \[i spuse
Annabel, urm`rind linia trasat` prin Lille, apoi toat` Belgia, prin
Cologne [i Frankfurt, Nürenberg, München, apoi \nc` o frontier`
pân` \n Austria [i \n sfâr[it splendidul Salzburg. Ne[tiind cât de
repede ar putea ajunge [i pe unde trebuia exact s-o ia, nu mai
rezervase alte camere de hotel [i acum era bucuroas` c` n-o
f`cuse. Avea s` plece cât putea de repede [i s` lase \n urm` portul
Calais, pe Caird [i pe Denny [i tot ce se \ntâmplase. S` continuie
oare drumul pe lâng` Rin, sau pe cel`lalt, prin Mosel? Se a[ez`
pentru a le compara mai bine [i, concentrat` cum era, nu-l auzi
imediat pe Caird, cioc`nind a[a cum spusese c` va face. Semnalul
lor secret fusese \ntotdeauna o bucat` din melodia Rule
Britannia. |[i aminti acest detaliu \n drum spre u[`; cioc`nise de
atâtea ori la u[a lui \n felul acesta. Amintirile o cople[eau; nu
trebuia, nu trebuia s` se gândeasc` la ceea ce urma dup` b`t`ile
\n u[`. Nu mai conta. Dar acum,  nu frica \i f`cea pielea de g`in`
\n timp ce se \ndrepta spre u[`. |ntreb` cine e, \i recunoscu
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vocea, \i deschise, apoi se \ndep`rt` cât putu de repede. Sian
adormise pe o parte \n \ncercarea ei de a r`mâne treaz` pentru 
a-l a[tepta pe Caird. 

– Stinge veioza, [opti Annabel peste um`r. 
Caird o ascult` [i lumini]a g`lbuie se stinse. Annabel se

apropie de feti]` [i o \nveli, iar Sian c`sc` [i se \ntoarse cu fa]a la
perete, continuându-[i lini[tit` somnul. Annabel ezit` s` sting` [i
veioza de pe noptiera dintre paturi, dar pân` la urm` o opri,
l`sând aprins` doar lampa din col]ul cel`lalt al camerei. 

– Noapte bun`, piticule, spuse el [i o s`rut` pe frunte pe Sian. 
Annabel \l privi cu bra]ele \ncruci[ate, dar nu putu s` nege c`

gestul demonstra o dragoste adev`rat`. Totu[i, cum putea s`
nutreasc` asemenea sentimente pentru o fiic` pe care o
cunoscuse abia azi? N-o cuno[tea, nu petrecuse nici m`car o zi
al`turi de un copil, o zi obi[nuit`, sau cel pu]in nu al`turi de
Sian. 

– Probabil c` mai ai copii, spuse ea iritat`.
– Doar unul. O fat`. 
Nu era cu fa]a la ea, dar chiar [i a[a, din profil, i se citea o

am`r`ciune [i o triste]e pe care Annabel, spre surprinderea ei ar
fi vrut s` i-o aline; s`-l strâng` \n bra]e [i s` s`rute acei ochi tri[ti.
Alung` ispita [i se \ndrept` \ncet spre mas`, unde h`r]ile a[teptau
s` fie strânse. Aceast` activitate o lini[ti [i se gândi c`, pân` la
urm`, dac`-[i pierduse cealalt` fat`, asta se petrecuse doar din
vina lui. Trebuia s` fi avut mai mult` grij` de c`snicia anterioar`. 

– Presupun c` so]ia ta are custodia, spuse ea mai mult ca o
afirma]ie decât ca o interoga]ie. 
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– Las-o balt`, Bel, \i r`spunse Caird, luându-[i un scaun
aproape de fereastr` [i puse jos servieta neagr` pe care o ducea
cu el. E un subiect complicat. 

– Sunt sigur`! 
A[a c` se a[tepta ca Sian s` umple acel gol, copilul ei, care era

al lui doar pentru faptul c` participase la concepere. 
O privea \ncruntat.
– Am crezut c` trecusem peste asta, Bel. 
– Nu [tiu ce...
– Pentru numele lui Dumnezeu! 
Vorbise mai tare [i izbise cu pumnul \n mas`. Instinctiv,

Annabel se \ntorsese spre patul \n care dormea Sian, dar feti]a nu
se clintise. Se trezise la ora [ase diminea]a [i avusese o zi plin`,
a[a c` era frânt` de oboseal`. 

– Obstacolele astea pe care le ridici, continu` el s` [uiere.
Tocmai am trecut printr-o experien]` destul de grav`...

– Din vina cui?
Se aplec` spre ea cu mâinile \ncle[tate pe marginea mesei. 
– Ai de gând s` cau]i ]apul isp`[itor, sau vrei s` ascul]i ce am

aflat? 
– Ai aflat ceva? \ntreb` ea, din nou agitat`, sim]ind cum \i

bubuie inima de spaim`. Cum? Ce anume?
– Pentru \nceput, la ma[ina mea. 
Cu toat` agita]ia care o cuprinsese, uitase complet de plicul

pe care-l pusese \n buzunar. A fost un mesaj de la ei? 
– A trebuit s`-l las la poli]ie, dar mi-au dat o copie, spuse el,

r`sfoind prin serviet` [i sco]ând o foaie f`r` titlu sau semn`tur`
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pe care se puteau citi urm`toarele mâzg`lituri: " Dac` mai vrei 
s-o vezi vreodat`, pune toate informa]iile pe care le ai despre
golful Gull \ntr-un plic, [i trimite-l la adresa..." urma o c`su]`
po[tal` din Londra, " când o s` ajung` acolo, o s-o primi]i \napoi,
dar dac` nu ajunge \n [apte zile, s-ar putea s` primi]i o ureche
sau un deget...". Annabel se opri, sim]ind c` i se face r`u. 

– Nu s-a \ntâmplat, \i reaminti Caird, [i nu se va \ntâmpla. 
– Pari foarte sigur de asta. 
– Sunt. |i ar`t` urmele de pe marginea foii. Amprentele lui

Denny. 
F`r` s-o ating`, se uit` mai atent`; una dintre urme era 

\ntr-adev`r o amprent`, suficient de vizibil` [i de incriminatoare.
|l privi \ntreb`toare. 

– Am putut s`-i ajut, spunându-le pe unde-[i face veacul,
continu` Caird. Au \nceput s`-l caute. 

– Asta \nseamn` c` va trebui s` st`m aici ca s`-l identific`m?
\ntreb` ea [i sim]i cum i se \ntorcea stomacul pe dos, doar
gândindu-se c` ar fi trebuit s`-l vad` din nou pe expeditorul
scrisorii. 

– Dac`-l prind, spuse el nesigur. Totu[i, nu cred c-o s` stea
pur [i simplu [i s` a[tepte s` fie prins. 

– Grozav. Se duse la fereastr`, apoi se \ntoarse spre el [i
ad`ug`: e \nc` liber [i tu-mi spui s` nu-mi fac griji. 

– N-am spus asta. 
Erau amândoi \n picioare. Annabel \[i duse repede mâinile la

spate, \n caz c` ar fi vrut s-o prind` de ele. Dar Caird nu se mi[c`;
luase din nou acea atitudine protectoare, iar ea se sim]ea din nou
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\n siguran]`. Da, \n siguran]`. Trebuia s` recunoasc` acest lucru.
Cu el al`turi, acest b`rbat puternic, care p`rea s` [tie totdeauna
ce s` fac`, deja sim]ea c` se mai lini[tea, o ajuta s` se
detensioneze. Acest lucru \ns` \i ridic` cealalt` problem`. Ce
putea s` fac` pentru a se opri din tremurat? Acum se mai lini[tise,
\ns` sim]ea \n continuare acel fior ce-i scutura trupul. Avea
impresia c` timpul se oprise \n loc [i orice se putea \ntâmpla.
Zgomotele ce veneau de afar` sau din hotel nu f`ceau decât s`
amplifice acest sentiment. {i \n acel moment nu mai putu nega
dorin]a de a-i sim]i c`ldura mâinilor mângâindu-i corpul; toate
acele momente \n care gustase pl`ceri neb`nuite...trecuse atât de
mult timp de atunci. Preocupat` cu treburile zilnice, \i fusese
u[or s` \ndep`rteze al]i b`rba]i, pentru c` nu-i dorise. Iar acum,
dup` to]i acei ani de \nfometare [i singur`tate, trupul \[i cerea
drepturile. Sim]ea cum cre[tea \n intensitate acel sentiment, [i
mai grav decât asta era faptul c` el p`rea s`-i fi \n]eles nevoia ce
se completa cu a lui. |n semi\ntunericul camerei, nu-i putea
vedea fa]a, dar \i sim]ea tulburarea. Se apropie la doar câ]iva
centimetri de ea. Pulsul i-o lu` razna, fiecare parte din trupul ei
\l dorea. Asta nu putea continua! |[i \ncruci[` din nou bra]ele [i
se \ndep`rt`. 

– Atunci, ce vrei s` spui?
– Doar c` sunt aici [i o s` r`mân cu voi, [opti el. Nimic nu m`

va face s` plec pân` nu m` asigur c` sunte]i \n siguran]`. 
– Dar, Caird, din cauz` c` am stat cu tine, s-a \ntâmplat totul! 
– {tiu, scumpo, [i dac` a[ putea s` \ntorc timpul...
Oft` [i se \ntoarse spre patul Sianei. 
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Annabel f`cu acela[i lucru; amândoi privir` o vreme
trupu[orul ce respira lini[tit sub p`turi. Concentrat` pe siguran]a
Sianei, Annabel uit` atrac]ia pentru Caird; m`car dac` ar fi putut
fi a[a tot timpul, poate c` acea dorin]` nebuneasc` s-ar fi
diminuat sau chiar ar fi disp`rut. 

– Dar acum nu mai pot schimba nimic, continu` el brusc, a[a
c` trebuie s` ne gândim la ce e mai bine de f`cut \n condi]iile
actuale. 

Nu [tia cum s` r`spund` \n fa]a autorit`]ii lui. Caird trecuse
prin multe [i cunoscuse at`tea situa]ii asem`n`toare, a[a c`
a[tept`. 

– Denny e un ciudat. Cunoa[te limba francez` la perfec]ie,
vorbe[te fluent italiana [i germana, se descurc` \n limba
spaniol`...

– N-am nevoie de o enumerare a calit`]ilor lui! izbucni ea. 
Caird continu` pe un ton mustr`tor:
– Altul ar fi s`rit \ntr-o barc` [i-ar fi \n Dover pân` acum. Dar

nu [i Denny. Ar putea s-o ia \n orice direc]ie. 
– |n]eleg. I se f`cuse brusc frig. Chiar \n direc]ia noastr`.
– S-ar putea. Cel mai scurt drum pentru a ie[i din ora[ te duce

direct \n Belgia, iar pe  autostr`zile belgiene [i germane intri
gratuit. 

– Iar dac` e lefter...
– Nu numai asta. |nseamn` c` singurele controale de care ar

trebui s` se \ngrijoreze sunt cele de la frontier`. 
{i un punga[ cu vechime, a[a cum e Denny, [tie cum s` scape

de ele. 
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– Cum? \ntreb` ea nedumerit`, amintindu-[i cozile de la
punctele vamale din port. 

– E foarte simplu, r`spunse Caird, ridicând din umeri. O iei
pe drumuri mai pu]in circulate. Pe unele dintre ele nici nu sunt
controale vamale. 

– Deci ar putea fi departe. 
– Mi-e team` c` e aproape sigur acest lucru. Salzburg este un

ora[ unde opereaz`. |l cunoa[te foarte bine. 
– Doamne! Se \ndep`rt` de el, furioas` c` le pusese \ntr-o

situa]ie atât de periculoas`. Ce mai vacan]` avem! Se sprijinea de
mas`, iar când \l sim]i apropiindu-se, ad`ug`: pleac` de lâng`
mine. Cât \mi doresc s` nu te fi \ntâlnit niciodat`. 

– Nu-i adev`rat, [tii asta, spuse el \ncet, \ntorcându-se la
scaunul lui. Acum, \ncearc` s` te lini[te[ti pu]in, pentru a putea
gândi. 

R`sfoi h`r]ile de pe mas`, apoi se \ntoarse cu fa]a la el. 
– {i unde o s` m` duc` asta? 
– P`i, la Pankl, bine\n]eles. La ferma mea, la mare distan]` de

Salzburg, lâng` frontiera cu Cehia, continu` el \nainte ca Annabel
s` \ntrebe. Cel mai apropiat ora[ e la mai bine de treizeci de
kilometri dep`rtare...

– {i te a[tep]i s` fiu mul]umit` de asta?
– Sian o s` fie. 
– Oh, tu...
Se opri, iritat` de siguran]a lui [i de faptul c` avea dreptate. |[i

aminti cum le povestise la cin` despre p`durile [i paji[tile din
jurul fermei de la Pankl; despre construc]iile supravegheate de
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un prieten arhitect austriac. Sian fusese vr`jit` de la \nceput când
\i spusese despre veveri]ele care se jucau \n copacii din
apropierea casei, despre c`pri]ele albe ale fermierului vecin sau
despre ra]ele s`lbatice de pe râu; dar când i-a povestit despre
grajdurile pentru cai, Sian \[i privise mama cu ochi rug`tori.
Annabel a trebuit s` fie foarte puternic` pentru a rezista invita]iei
nerostite ce-i fusese adresat`. Acum p`rea nevoit` s` accepte
oferta lui [i s` fie recunosc`toare pentru asta.

– Tocmai când credeam c` pot s-o fac s` fie interesat` [i de
altceva decât de cai, exclam` ea. 

Caird zâmbi.
– |n dou` s`pt`mâni?
Annabel zâmbi trist. 
– M`car a[ fi putut s-o fac s` se gândeasc` [i la altceva. 
– A \n]eles asta, spuse, aruncând o privire spre patul din col].

Ca [i mine. Cum ai putut, Bel? 
L`s` h`r]ile pe mas`, sim]indu-se deodat` extenuat`. Oare

\ntr-adev`r f`cuse o mare gre[eal`, ascunzându-se de el,
privându-i astfel pe to]i trei de ceva foarte important? Se a[ez` pe
scaunul de lâng` el.

– Ce-ai fi f`cut, dac` ]i-a[ fi spus? 
– M-a[ fi c`s`torit cu tine, bine\n]eles, r`spunse repede.
– Cum ai fi putut face asta? Erai deja c`s`torit. 
– Deci, asta ai crezut? o \ntreb`, privind-o fix [i oftând. Ceva

tipic pentru tine, dac`-]i intr` o idee \n cap...
– Dar... a semnat \n registru ca...Annabel se opri, \ncercând s`

\n]eleag` ce-i spunea. Atunci, \nseamn` c` nu era]i...?
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– Divor]ul se pronun]ase cu [ase luni \nainte s` ne \ntâlnim.
Ochii i se \ntristar` din nou la acele amintiri dureroase. Millie a
p`strat numele meu din motive profesionale-munca ei de
cercetare devenise destul de cunoscut` \n acel moment.

– Cercetare?
– E microbiolog. Unul bun-asta era una dintre probleme. 
Abia dac`-l auzea, c`ci se adâncise iar \ntr-un trecut ce nu le

apar]inea. Deci, s-ar fi putut c`s`tori. Se gândise la asta, visase
uneori asta, \n special \n primii ani, când era o angajat` prost
pl`tit`. Apoi visele \ncepuser` s` fie tot mai rare, cu cât era mai
ocupat`. |ntr-un final, când realizase c` ea era cea care conducea
de fapt toat` afacerea [i se gândise c` putea face acest efort pe
cont propriu, aproape c` \ncetaser`. Acum era prea mândr` de
succesul ei pentru a se gândi s` renun]e la el. {i, oricum, \i fusese
mult mai bine f`r` el, \[i spusese de-a lungul acelor ani. |[i f`cuse
singur` drum prin via]` [i, contrar a[tept`rilor, pusese pe
picioare o afacere respectat` \n tot ora[ul.

– Nu a[ fi acceptat, \i spuse, [i dac` totu[i a[ fi f`cut-o, n-ar fi
mers. Caird se l`s` pe sp`tarul scaunului, cu un oftat:

– Poftim. Bel a vorbit.  
– Crezi c` ar fi mers? \ntreb`, iritat` de faptul c` o considera

drept o atot[tiutoare. Cealalt` n-a mers, oricât de mult ]i-ai fi iubit
fiica...

– Ai grij`. 
Annabel se uit` la el, speriat` de tonul pe care-l folosise. Era

din nou \n picioare [i i se citea din nou acea durere nem`surat`
\n privire. 
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– Ar fi bine s` clarific`m lucrurile acum, Bel. Nu vom mai
vorbi despre cealalt` fiic` a mea. Da? 

Avu inten]ia de a comenta aceast` indica]ie legat` de ce avea
sau n-avea voie s` vorbeasc`, dar dup` o singur` privire se
r`zgândi. \l cuno[tea suficient de bine pe Caird, pentru a [ti c` nu
era bine s` se certe cu el \n starea asta. V`zând c` ceea ce spusese
a avut efect, Caird se ridic` [i scoase o sticl` de whisky de un litru.

– Nu face fa]a asta, ai nevoie de ceva tare. Apoi scoase dou`
pahare, \n care turn` b`utura [i se duse pân` la baie de unde se
\ntoarse cu o can` de plastic plin` cu ap`. Cât`? 

– Plin. |ntotdeauna te plimbi cu dou` pahare la tine? 
– Ai fi surprins`, \i spuse, privind-o pe sub sprâncene, cât de

folositoare sunt. 
– M` \ndoiesc. 
– Poftim. N-o s` te spun, da? 
Lu` o gur` din whisky. Era mai bun decât se a[teptase, cu ceva

arome de ierburi. |i pl`cea [i cu siguran]` o f`cea s` se simt` mai
bine, mai puternic` [i \n acela[i timp mai relaxat`. Caird \l bea
simplu, ]inând paharul \ntre mâini, pentru a-l \nc`lzi, savurând
aroma b`uturii. 

– Cred c` ar trebui s`-]i spun c`... se opri, puse paharul pe
mas` [i se aplec` spre ea, apoi continu`: nu m` culc a[a...cu
oricine. Niciodat` n-am f`cut asta. Ai \n]eles? 

Annabel mai lu` o gur` din pahar [i descoperi cu uimire c` era
gol. Da, [i se sim]ea bine, preg`tit` pentru orice. Era adev`rat c`
pleoapele-i erau grele, dar \nc` \i mai putea zâmbi printre gene [i
\nc` mai putea s`-[i apropie mâna de a lui. {i când el o atinse pe
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\ncheietur`, delicat, se sim]i la fel de bine; da, putea face fa]` [i
la asta. Acea lini[te din capul ei [i totodat` acea tulburare a
sângelui, nu \nsemnau nimic. Nu-l iubea, nu, nu-l...

– Oh, Annabel! Tonul vocii lui suna aproape sup`rat, totu[i se
ridic` ]inând-o de mân`, apoi o trase lâng` el. Veni de bun`voie
la el, aproape, mai aproape, pân` ce-[i sim]i trupul strivindu-se
de al lui. |i mângâie fa]a [i realiz` c` a[teptase s` fac` asta din
prima clip` \n care-l v`zuse pe puntea feribotului. Degetele
recunoscur` aceea[i piele ferm`. S`rutul ce urm` fu ca [i cum 
s-ar fi \ntors acas`. Cât` vreme era \n bra]ele lui, era \n siguran]`.
Poate c` buzele lui le c`utau pe ale ei pentru a le savura, poate
c` acest b`rbat o dorea, dar \n acela[i timp va avea grij` de ea-
\ntotdeauna avusese grij` de ea. Se l`s` purtat` de acel sentiment
minunat d`ruit de s`ruturile lui profunde, \nchise ochii [i se
preg`ti s`-l lase s` fac` ce voia. 

Caird f`cu un pas \napoi, privind-o cu buzele \ntredeschise [i
cu sprâncenele pu]in ridicate. Annabel nu putea citi nimic \n
expresia fe]ei lui, a[a c` \nchise din nou ochii [i-i sim]i atingerea
\n timp ce-i desf`cea funda c`m`[ii. O s`rut` apoi pe gât, \ncet.
Trupul ei r`spundea perfect, c`ci el [tia exact unde s-o ating`.
Apoi o \ndep`rt` u[or.

– Sunt probleme neterminate \ntre noi, scumpo.
– Neterminate...repet` ea pierdut`, [i deschise brusc ochii. Ce

fac? Sian doarme aici! Suntem nebuni! 
Caird o mângâie \ncet pe gât, apoi \i d`du o [uvi]` la o parte

cu un gest asem`n`tor celui pe care-l f`cuse mai devreme cu
Sian. Annabel se \ncord`. 
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– Mai bine pleci.
– Nu, scumpo. 
Se \ndep`rt` de el, [tiind cât de pu]in putea rezista atingerilor

lui. 
– Trebuie! 
– Nu. 
|l privi surprins` [i observ` c` era mult mai calm [i chiar

surâdea.
– Ceea ce trebuie s` fac, este s` r`mân aici. 
– Caird...
– Lin[te[te-te, scumpo, spuse vrând s-o ating` din noi, dar

oprindu-se la timp. Ce fel de om crezi c` sunt? Chiar crezi c` a[
vrea s` se \ntâmple aici, a[a...

– Atunci, pleac`, pentru numele lui Dumnezeu! 
– Nu, spuse el. 
Camera mea e un etaj mai sus. Nu pot s` fiu cu ochii pe voi

de acolo. 
Annabel se lini[ti aproape instantaneu. Dac` avea s` le

p`zeasc`, or s` fie bine. 
– Dar...cum o s` dormi? \ntreb`, uitându-se prin camer`. Nu

era nici m`car un covor pe jos, nicidecum vreun scaun sau un
fotoliu mai confortabil, \n care ar fi putut s` doarm`. 

– O s` m` descurc. 
Deschise dulapul [i-i aduse un bra] de a[ternuturi. Ar trebui s`

te culci. 
Annabel fu de acord [i-[i scoase pijamaua din geant`. Dup` ce

ie[i din baie, atent` s` nu se uite la el, se strecur` \n patul liber. 
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Caird \[i aranjase deja locul de dormit lâng` fereastr`. 
– Noapte bun`, dragostea mea, \i spuse \nainte s` sting`

lumina. 
|l mai auzi aranjându-[i \ncet p`tura, apoi cumva, se f`cu

diminea]`. 
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Capitolul 5

O trezi zgomotul f`cut de Caird, care \mp`turea a[ternuturile.

Le stivuia pe patul Sianei, care disp`ruse; dar se lini[ti, c`ci se

auzea curgând apa \n baie. 

– I-am ar`tat cum s` foloseasc` du[ul, \i explic` el, care ar`ta

foarte bine [i foarte odihnit, pentru cineva care dormise pe

podea, cu toate c` avea tricoul pu]in [ifonat [i p`rul r`v`[it. 

Mi-am f`cut [i eu un du[ \nainte s` te treze[ti. Sper c` nu e nicio

problem`. Annabel c`sc`, f`r` s` se oboseasc` s`-i r`spund`. Ca

de obicei, Caird f`cea ceva dup` care o anun]a [i pe ea! Nu era

vorba c` nu l-ar fi l`sat s` foloseasc` du[ul, dar \i demonstra \nc`

o dat`  c` f`cea totul cum voia. 

– Acum c` te-ai trezit, continu` el, m` duc pân` sus, s`-mi

schimb c`ma[a. |ncuie u[a dup` mine, da?

Iar f`cea a[a. D`dea ordine, ca de obicei. Se ridic` iritat` din

pat, \n timp ce \[i aducea aminte fragmente din ce se petrecuse



cu o sear` \nainte. Oare chiar fusese ea, luat` de val \ntr-o
asemenea m`sur`, \ncât \[i dorise s`...? Nu se gândi mai departe.
Obrajii i se \mpurpurar` [i pentru ca lucrurile s` se agraveze, tot
corpul \i tr`da emo]iile. |ncerc` s` se ascund`, dar stânjeneala
mai r`u o scotea \n eviden]`. |ncerca s`-i evite privirea, 
uitându-se \n orice alt` parte. Dar, bine\n]eles c` n-avea niciun
efect. |l privi pe furi[ pentru a vedea dac` observase. Se oprise la
u[`, cu o mân` pe clan]` [i cealalt` \ncercând s` descuie. Relaxat
[i evident gândindu-se la cu totul altceva. 

– Ca s-o citez pe fiica noastr`... \ncânt`tor, spuse el, 
privindu-i sânii. 

Singura modalitate de a face fa]` la aceast` situa]ie era s` nu
se mai fereasc`. Odat` ce lu` aceast` decizie, \l privi drept \n ochi.

– Asta ar trebui s` m` flateze? 
– Pijamaua asta face totul...
Con[tient` de faptul c` \nc`-i privea sânii, spuse disperat`:
– Nu [tiu la ce te referi.
– [i te [i \nro[e[ti! Annabel Blythe, e[ti o figur`. 
– Pentru Dumnezeu, Caird, pleac` odat` [i nu m` mai ]ine

aici. 
– Iart`-m`, scumpo. Se \ntoarse. A fost o sear` de pomin`.

Denny va trebui s` r`spund` la multe \ntreb`ri...
Cumva, men]ionarea acelui borfa[, \i complet` umilin]a.

Trimisese scrisoarea aceea prosteasc` de care ea uitase complet,
pentru c` se l`sase dus` de val. Nu se va mai \ntâmpla. Spre
u[urarea ei, Caird deschidea, \n sfâr[it, u[a.

– M` duc s`-mi aduc lucrurile de sus. 
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– Presupun c` o s` pl`te[ti totu[i pentru camer`, nu? \ntreb`
ea, mul]umit` c` se putea gândi la altceva. 

– Bine\n]eles. 
– Ce pierdere, mai ales c` nici n-ai folosit-o. 
– Se mai \ntâmpl`. 
Apoi ie[i, iar Annabel \ncuie u[a. Aproape c`-i era

recunosc`toare pentru faptul c`-i reamintise stilul lui de via]`;
era o obi[nuin]` pentru el s` pl`teasc` o camer` de hotel [i s`
ajung` s` doarm` \n alta. Zilele ce urmau, trebuia s` aib` asta
bine \ntip`rit \n minte. Caird se \ntoarse cu un num`r
surprinz`tor de mare de bagaje. Avea cu el o mul]ime de lucruri
ciudate: o trus` cu unelte, o ma[in` de scris, o valiz` de m`rime
medie [i un sac de marinar, cilindric [i str`lucitor. 

– Hai s` lu`m micul dejun [i-]i explic dup` aceea, spuse el,
\ntâlnindu-i privirea \ntreb`toare. Au mâncat la bar, unde
luminile erau aprinse dat fiind faptul c` afar` \nc` era \ntunecat.
|n toat` camera mirosea a pâine pr`jit`, a cafea [i a gem de caise,
iar cornurile lor erau proaspete [i pufoase.  

– Gata? \ntreb` Caird, punând pe mas` cana lui de cafea. Apoi
continu`, vioi: am vrut s` mânc`m \nainte s` va spun c` mi-au
spart ma[ina. 

Annabel sc`p` din mân` [ervetul de hârtie pe care tocmai \l
folosea. Din fericire, nu trebuia s` vorbeasc`, pentru c` Sian
punea toate \ntreb`rile. Cauciucurile fuseser` t`iate, iar
\ncuietoarea for]at`. Probabil c` folosiser` o rang`; \n orice caz,
distruseser` portiera. |ncercaser` [i portbagajul, dar \ncuietoarea
de acolo a rezistat. 
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– Presupun c` au fost \ntrerup]i, ad`ug` el. Cel pu]in am
bagajele. 

– Asta \nseamn` c` nu erau ni[te ho]i oarecare, fur` primele
cuvinte ale Annabelei, dup` ce se trezi din [ocul produs de acea
veste. Altfel ar fi c`utat bagajele mai \ntâi. 

– Nu, nu erau ni[te ho]i oarecare, spuse el ducându-[i mâna
la nas, de parc` ar fi \ncercat s`-l \ndrepte.

Annabel nu-l mai v`zuse f`când asta; totu[i, nu avea nasul
rupt când \l \ntâlnise ultima dat`. Presupuse c` p`]ise asta din
cauza vreunui alt du[man, pe care [i-l f`cuse prin intermediul
emisiunii [i o str`b`tu un fior, când se gândi câ]i adunase,
probabil, de-a lungul anilor. 

– Cum se numea locul `la? \ntreb` ea. Era singurul lucru, din
scrisoarea pe care i-o citise seara trecut`, despre care putea vorbi.
Golful Gull, nu? 

– E o zon` foarte frumoas`, \i spuse el. Acum, \ncearc` cineva
s` construiasc` un hotel, acolo. 

– Cum ai ajuns s` te implici? continu` Annabel, de[i
bine\n]eles, [tia. Prin intermediul emisiunii aceleia blestemate. 

– O s` aib` discoteci, parcuri de distrac]ii, o sal` de bowling;
n-ar fi trebuit s` primeasc` autoriza]ia. 

– |n]eleg, spuse ea gânditoare, strângând \n palm` fiimiturile
de pe mas`. Corup]ie? \ntreb` ea, iar când Caird \ncuviin]`,
continu`. Bine, dar cum… se potrive[te Denny aici? 

– Nu [tiu, scumpo. Poate c`-l pl`te[te cineva. Poate c`
[antajeaz` pe cineva. 

– Documente. }i-a cerut ni[te documente. 
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– Foarte importante, spuse Caird. Sunt \n leg`tur` cu banca. 
Sian \ncercase s`-i urm`reasc`, dar se l`sase p`guba[`. 
– |mi pare r`u de ma[ina ta, tat`. Ce o s` faci? 
– Au ridicat-o azi-noapte, piticule. De[i \i r`spundea Sianei, o

privea pe Annabel. O s` dureze câteva zile pân` o termin` de
reparat, a[a c` voi c`l`tori cu voi. 

– Am asigurare doar pentru un singur [ofer, spuse Annabel
repede. 

– Atunci, conduci tu. 
Oricum, Sian era foarte fericit`. Când aflase c` vor merge pân`

la urm` la ferm`, se \nro[ise [i t`cuse cinci minute, savurând
vestea. Recep]ionera din acea diminea]` era o negres` frumoas`,
ajutat` de machiaj, dar [i de o ]inut` pe cât de decent`, pe atât de
elegant` [i de seduc`toare. Când trecur` s` lase cheile, aceasta \l
privi cu mult interes pe Caird, iar Annabel \[i reaminti ce b`rbat
atr`g`tor era. Siguran]a pe care o emana, puterea ce i se citea \n
mi[c`ri, acei ochi c`prui p`trunz`tori…toate astea ar fi f`cut
orice femeie s` se uite de dou` ori dup` el. Totu[i, cel pu]in de
data asta, nu prinsese mesajul, sau \l ignorase. Puse toate
bagajele \n portbagajul micu]ului Polo, \n afar` de geamantan. Pe
acela \l puse pe bancheta din spate, al`turi de Sian, care spunea
c` va sta mult mai confortabil, dac` va avea ceva de care s` se
sprijine. Urmând instruc]iunile precise ale lui Caird, Annabel ie[i
repede din ora[, \n ciuda traficului aglomerat de diminea]`. Se
sim]i mai relaxat`, pe m`sur` ce se \ndep`rtau. Pe de-o parte
pentru c` se \ndep`rtau de Calais [i de toate cele \ntâmplate, dar
\n aceea[i m`sur` [i pentru faptul c` fiind concentrat` la condus
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[i atent` la semnele de circula]ie, putea s` fac` fa]` prezen]ei
dominatoare a lui Caird, dar [i ideii c` l-ar putea avea lâng` ea
pentru totdeauna. Pentru totdeauna? Era o prostie, \[i spuse [i se
concentr` pe condus. Caird nici nu prea vorbi pân` la Lille,
exceptând instruc]iunile cu ajutorul c`rora ajunser` foarte u[or.
Singurul comentariu adi]ional pe care-l f`cu, fu atunci când ie[ir`
din Lille:

– E faimos pentru hotelul Voltaire de aici. 
Dar Annabel \l ignor`, preocupat` de faptul c` se apropiau de

vam`, unde li se cereau pa[apoartele. Sian era nemul]umit` de
faptul c` nu-i b`gase nimeni \n seam` la vam`, iar primele minute
petrecute \n Belgia fur` pline de nemul]umirile ei. 

– Hai s` ne oprim la urm`toarea benzin`rie s` bem o cafea,
spuse Caird repede. 

– Nu, vreau s` continu`m drumul, r`spunse Annabel, atent`
la [osea. {i-apoi, n-am bani belgieni. 

– Am eu, dar dac` vrei, putem doar s` ne oprim pu]in s` te
odihne[ti. 

– S` m` odihnesc? 
– Ai condus mai bine de dou` ore.
– Ah. Doar nu vorbe[ti serios; \n leg`tur` cu asta? \ntreb` ea,

schimbând benzile. 
– Ba vorbesc foarte serios, nu p`rea sup`rat, doar calm, [i

sigur pe el. La drum lung e bine s` faci pauze de cinci minute la
fiecare dou` ore. Având \n vedere c` doar tu conduci…

– Având \n vedere c` doar eu conduc, eu o s` decid când m`
opresc. 
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Caird se \ntoarse spre Sian:
– Dar tu, piticule? Vrei s`-]i dezmor]e[ti pu]in picioarele? 
– M`mico, \ncepu Sian, pu]in \ngrijorat`, suntem \ntr-o ]ar`

nou`. O s` ne la[i s` ne plimb`m un pic, nu-i a[a?
S-au oprit la primul refugiu [i s-au plimbat pu]in. Trecur` \nc`

o frontier` [i ajunser` \n Germania, unde Caird avu din nou
câ[tig de cauz`, pentru a se opri s` ia prânzul. Annabel voia s`
opreasc` la o benzin`rie, dar el \i atrase aten]ia asupra faptului c`
\n august, acestea erau pline. {i a[a se [i \ntâmpl`; abia reu[i s`
g`seasc` un loc de parcare, iar mesele de la restaurant erau toate
ocupate. Recunoscându-[i \nfrângerea, \l l`s` s`-i arate drumul
spre un s`tuc, cu un nume greu de pronun]at, unde au mâncat
salate r`coritoare, la un han care a \ncântat-o pe Sian de la
\nceput cu varietatea de \nghe]at` pe care o ofereau. {i cafeaua
era foarte bun`, cu toate astea Caird adormi imediat \n ma[in`.
Poate c` nu dormise atât de bine noaptea trecut`. M`car acum
putea s` aleag` de una singur` drumul, se gândi Annabel, [i alese
s-o ia prin Köln direct spre Frankfurt. Numai c` nu prea reu[i;
probabil c` ratase o ie[ire, c`ci pân` sc`p` din traficul acela
\ngrozitor, se p`rea c` se \ndreptau spre un loc numi Siegen.
Oricum, totul era \n regul`, c`ci pe hart` ap`rea tot Frankfurt \n
continuare, a[a c` nu putea s` fi ocolit mult. Când Caird se trezi,
ea reu[i s` se poarte ca [i cum pe acolo a vrut s-o ia de la bun
\nceput.

– Foarte bine, spuse el. E drumul meu preferat.
– Am traversat Rinul [i mami a \njurat un b`rbat dintr-o

ma[in` mare, chicoti Sian de pe bancheta din spate. 
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Caird zâmbi. 
– E pu]in cam dificil traficul pe lâng` Köln. 
– Da n-am…\ncerc` Annabel, dar se l`s` p`guba[` [i-[i v`zu

de condus, dep`[ind un autocamion [i o furgonet`, \n timp ce un
Porsche ap`ru din senin, semnalizând nervos. 

– Pe autostrad` nu e limit` de vitez`, spuse Caird, \n timp ce
Porscheul \i dep`[ea gr`bit. Iar \n Frankfurt e \ngrozitor. E un
trafic incredibil. 

Annabel sim]i cum \[i pierde din avânt. 
– Mai r`u decât \n Köln?
– Mult mai r`u. Ce bine c` ai ales drumul `sta [i n-am fost

nevoi]i s` trecem pe acolo. 
– Mami [tie \ntotdeauna ce s` fac`, spuse vesel` Sian. 
Bravo, scumpa mea, se gândi Annabel sim]ind cum \i

reveneau for]ele. |i veni chiar s` zâmbeasc`. Dac` i-ar fi spus el 
s-o ia \n direc]ia asta, cu siguran]` l-ar fi contrazis. |n loc de asta,
a ajuns aici la nimereal`. Drumul era destul de bun, chiar dac`
vremea nu ]inea cu ei. {i \mprejurimile erau frumoase. Dealurile
erau acoperite de p`duri prin care se vedeau poteci ce se
pierdeau pe sub copaci. Annabelei \i pl`cea aceast` lini[te [i o
g`sea foarte relaxant` dup` ultimele dou`zeci [i patru de ore de
agita]ie permanent`. 

– Fiecare s`tuc din zon` are un han primitor. S` c`ut`m unul? 
Ea ar fi vrut s` conduc` mai departe, s` se \ndep`rteze cât mai

mult de Calais, dar [tia c` era doar o panic` prosteasc` [i-i putea
face fa]`. Astfel, o luar` pe un drum lateral ce-i ducea spre unul
dintre satele din apropiere. Când ajunser`, Sian alese Hanul
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Sonne pentru c` \i pl`cea faptul c` era jum`tate din lemn. Caird
se ocup` de rezervarea camerelor pân` când Annabel reu[i s`-[i
aminteasc` frazele \nv`]ate cu greu iarna trecut`. Ascult`
comentariile pline de admira]ie ale fiicei ei destul de ursuz` [i
sper` c` va avea ocazia s` pun` \n aplicare ceea ce \nv`]ase \n
german` pân` s` se termine vacan]a. Hanul, construit din lemn
masiv, era impresionant. Camera era mare [i spa]ioas`, iar Sian o
explor` de la un cap`t la altul, descoperind c` patul imens era de
fapt format din dou` paturi lipite unul de altul, dulapul mirosea
a cui[oare, iar du[ul…func]iona.

– Oh…oft` Annabel, uitându-se la Sian, care avea p`rul [i
tricoul ud. Oricum, trebuia s` schimbi tricoul `la. Scoate-]i-l, s`-l
sp`l. 

Sian \[i trase, ascult`toare, tricoul peste cap, iar mama ei \l
puse \n chiuvet`. Annabel se gândi s` spele [i bluza ei, a[a c` se
schimb` \ntr-una mai lejer`, cu mâneci lungi. Se apucase de
treab`, când Sian ap`ru cu un prosop \nf`[urat pe cap:

– M`mico! Suntem \ntr-o ]ar` complet nou` [i tu speli! 
Annabel oft`. |n]elegea perfect entuziasmul unui copil de

nou` ani, care st`tuse \nchis \ntr-o ma[in` toat` ziua, iar acum
abia a[tepta s` exploreze, s` cerceteze acele locuri noi. Pe de alt`
parte, trebuia s` termine ce \ncepuse, pentru ca lucrurile s` aib`
timp s` se usuce.

– Termin cât pot de repede, scumpo. N-ai putea s`…
Fu \ntrerupt` de Caird, care cioc`ni la u[`, folosind acela[i

cunoscut refren [i problema fu rezolvat`. Mai \ntâi trebuia
inspectat` camera lui; o camer` de o persoan`, la un etaj mai sus,
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le spuse, cu o priveli[te foarte frumoas`. Când o aduse pe Sian
\napoi, spuse c` voia un ziar [i se apropie de Annabel, care cl`tea
rufele de zor. 

– Ai condus toat` ziua, ar trebui s` te odihne[ti pu]in. 
– Ar`t obosit`? spuse ea, sperând c` nu-i surprinsese

nelini[tea din voce. O uimise pe ea \ns`[i. De ce-a[ vrea s` ar`t
bine pentru el? se \ntreb` nervoas`. 

– Hai, scumpo, ad`ug` Caird, punându-i o mân` pe umeri,
\ntinde-te pu]in [i iau eu piticul cu mine. 

Apa rece, care-i curgea pe mâini, nu avea niciun efect; era mai
tulburat` ca niciodat`, iar inima \i b`tea s`-i explodeze, atent`
doar la acea atingere tandr` ce pur [i simplu o paralizase. Ar fi
trebuit s` se \ndep`rteze, s` se gândeasc` la altceva. Era furioas`
pe ea \ns`[i c` nu f`cea nimic, totu[i, când reu[i s` plece, s-o
preg`teasc` pe Sian, via]a \i p`ru mai rece, mai \ntunecat` [i mai
goal` decât \i p`ruse de-a lungul celor zece ani. Dup` ce r`mase
singur` \n camer`, termin` de sp`lat. Când se duse s` se uite pe
fereastr`, Caird [i Sian tocmai ie[eau din magazinul de lâng`
biseric`. Feti]a ]inea ziarul [i se uita atât de interesat` la el, \ncât
Annabel se \ntreb` dac` nu cumva g`sise o poz` cu un cal. Sau
poate doar \ncerca s` \n]eleag` limba. Oricum, i-l \nmân` apoi lui
Caird, care-l \mp`turi. Acum se \ndep`rtau \ncet de hotel, Sian
zburdând ca un c`]elu[ \nainte, apoi oprindu-se ca la o comand`
[i a[tepându-l. |l lu` de mân` [i ie[ir` din raza vizual` a
Annabelei. Ea se \ntoarse \n camer`, sim]indu-se l`sat` pe
dinafar`. Se \n]elegeau atât de bine, cei doi. Era cazul s`
recunoasc` acest lucru [i s` se gândeasc` ce va face \n continuare,
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de[i orice ar fi hot`rât s` fac` n-o mul]umea. |n niciun caz nu
putea sta cu el la Londra. N-ar avea o clip` de lini[te, 
\ntrebându-se de unde ar mai putea r`s`ri du[manii lui. {i nu se
\ngrijora doar pentru Sian, ci [i pentru Caird; oricât de mult o
enerva [i oricât de mult [i-ar fi dorit s-o lase \n pace, realiz` c` 
n-ar fi suportat s`-l [tie c` sufer`. Cum naiba \i pl`cea slujba asta
care-i punea via]a \n pericol chiar [i \n vacan]`, la mare distan]`
de cas`? Nu era de mirare c`-[i cump`rase o locuin]` \n cealalt`
parte a Europei-avea nevoie de ea. Trase cuvertura la o parte, \[i
scoase pantofii [i se \ntinse \n pat. Oare unde locuiau p`rin]ii lui?
se \ntreb` ea, privind tavanul alb. Bunicii Sianei, iat` alt aspect la
care trebuia s` se gândeasc`. Caird p`rea foarte sigur c` voiau 
s-o cunoasc`. Annabel nu era a[a sigur`; \nc` nu putea accepta
faptul c` o privase pe Sian de iubirea [i aten]ia a doi bunici. Nu
[i-l putuse imagina pe Caird ca pe un b`rbat de familie [i totu[i,
iat` c` \[i asumase rolul de tat` cu mult entuziasm [i hot`râre,
\ncât \[i d`dea seama de faptul c` va trebui s`-i permit` s` intre
\n via]a lor. |ntrebarea era unde? [i cum? S-ar fi putut muta cu ele,
aveau suficient spa]iu, dar nici nu se putea gândi cum ar fi
tulburat-o pe ea prezen]a lui Caird. {i orice s-ar fi \ntâmplat, nu
trebuia s` se implice \ntr-o nou` rela]ie cu el-o dat` fusese
suficient. Se \nro[i din nou, amintindu-[i reac]ia pe care o
avusese seara precedent`. Caird nu f`cuse un secret din faptul c`
o g`sea atr`g`toare. Dar, nu era lumea plin` de femei pe care el
le g`sea atr`g`toare? Cu siguran]`, erau multe ca ea. {i despre
asta era vorba, nu? Dac` nu era atent`, avea s` fie r`nit` \nc` o
dat`, iar de data asta avea s` fie mult mai dureroas` lovitura, c`ci
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era mai \n vârst`. Crezuse c` era o femeie puternic`, [i ar fi crezut
asta \n continuare dac` n-ar fi ap`rut el, s`-i demonstreze cât de
fragil` era carapacea sub care se ascunsese. P`rea atât de onest.
Asta era problema. {i se dovedise [i faptul c` nu fusese c`s`torit
atunci. Nu, nu era c`s`torit, dar fosta lui nevast` se sim]ea ca
acas` \n camera lui, a lor…Nu se mai gândi la asta. Cel pu]in
avusese dreptate \n leg`tur` cu un lucru; aceast` perioad`
petrecut` de una singur` \i prindea bine, se putea gândi la tot. O
lu` de la cap`t. Num`rul unu: Sian avea acum un tat`, iar Annabel
o fiic`. Num`rul doi: Sian, cel pu]in, avea dreptul la aceast`
rela]ie [i la [ansa de a o dezvolta. Problema: acest lucru nu se
putea face \n Londra, iar ea nu-l voia \n strada Rybridge. O
posibil` solu]ie: acei bunici; trebuia s` afle mai multe despre ei.
Num`rul trei: o tulbura prezen]a lui Caird, iar felul \n care
evoluau lucrurile \i spunea c` va trebui s` stea mult prea mult cu
el. Num`rul patru: nu se gândea atât de mult la el când avea o
ocupa]ie, fiind concentrat` la altceva; a[a cum se \ntâmplase azi,
cât` vreme a condus. Solu]ia: trebuia s` aib` tot timpul ceva de
f`cut [i s` evite s` r`mân` singur` cu el. Trebuia doar s`-[i fac`
un plan. Putea, de exemplu, s` despacheteze acum, dar avea s`
fac` asta mai târziu, când va trebui s` evite o situa]ie ce putea
deveni periculoas`. {i cum r`mânea cu acele scrisori pe care
trebuia s` le trimit`? Una contabilului ei [i una acelui cuplu care
nu-[i pl`tise \nc` nota. {i \n plus, trebuia s` se gândeasc` la
petrecerea aniversar` ce se apropia [i la raportul pe care trebuia
s`-l scrie pentru Tech…se \ntoarse pe o parte, foarte relaxat` [i
a]ipi. O trezi, brusc, Sian. 
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– Avem ni[te ve[ti grozave, mami! L-au prins. 
– Ce? Pe cine au prins? \ntreb` Annabel somnoroas`,

\ntinzându-se ca o pisic`. Era \ntr-adev`r, foarte confortabil acel
pat. Se opri \n mijlocul unui c`scat, când \l observ` pe Caird, care
o privea zâmbind, \ntr-un fel \n care nu-i pl`cea deloc. Nu era
aceea[i privire pe care o avusese diminea]`, când nu-[i putea lua
ochii de la sânii ei, dar acea figur` mul]umit`, c` o avea acolo, o
enerva. De parc` ar fi avut vreun drept s-o priveasc` a[a! |[i
arogase dreptul de a se purta ca un tat`, iar acum o privea ca
un…so]. Un so] iubitor, bucuros c`-i oferise o pauz` [i mul]umit
s-o g`seasc` odihnindu-se. Se ridic` repede. 

– Vrei s` te dai mai \ncolo? spuse ea, ca [i cum s-ar fi adresat
amândurora [i c`utându-[i pantofii. Cum pot s` m` ridic, dac` m`
\ncurca]i \n felul `sta?

– Nu-n]elegi, m`mico! spuse Sian, f`cându-i loc, dar f`r` s`-[i
poat` re]ine entuziasmul. L-au prins pe Denny! 

– Poftim? Cine? \ntreb` ea, ridicându-se. 
– Poli]ia francez`, interveni Caird. Hai jos, s` mânc`m ceva [i

\]i povestim. 
Annabel \i l`s` s-o conduc` \n sala de mese; totul ar`ta

extraordinar: miresmele de lemn se amestecau cu cele de cear` [i
flori, mesele erau mari [i aveau canapelu]e foarte comode, iar
meniurile \n mape din piele confereau o not` special` \nc`perii.

– Mirodenii! chicoti fericit` Sian, mirosind o mic` vaz` ce se
afla pe masa pe care o aleseser`. 

A[a [i era. |n vaze nu erau flori, cum crezuser`, ci mirodenii
de tot felul: cui[oare, scor]i[oar`, toate aranjate ca un mic buchet
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de flori. Annabel sim]i [i arom` de vanilie, boabe de mu[tar [i
mac. 

– Ce idee grozav`. Poate o s` facem [i noi…se opri, realizând
c` uitase complet s` cear` alte detalii. Hai, spune]i. Cum l-au
prins? \ntreb` ea, punând vaza la loc, pe mas`. {i de unde [ti]i
asta? 

– Tata a sunat de la o cabin` telefonic` special`. {tie atâtea,
m`mico…

– Ai sunat la poli]ia francez`? \l \ntreb` Annabel, 
bucurându-se de faptul c` lumina nu era prea bun` [i nu i se
putea observa admira]ia pentru gestul pe care-l f`cuse. 

– Da. A[teptau un telefon de la mine. L-au prins diminea]a
asta, la St. Omer, la volanul unei ma[ini furate. 

|ntre timp, chelneri]a adusese meniurile [i le aprindea
lumânarea de pe mas`. 

– Dac` am fi [tiut, nu ne-am mai fi gr`bit a[a, continu`
Annabel. 

– Ba da, m`mico, o corect` Sian. Cum altfel am fi putut avea
timp s` mergem [i la ferm`?

– Dar…\ncepu Annabel, \ncercând s` se concentreze, acum
nu trebuie s` ne mai ascundem la ferm`. Putem s` mergem direct
la Salzburg.

Nu mai trebuia s-o \ntrebe pe Sian ce p`rere avea. La \nceput,
ochii c`prui o privir` ne\ncrez`tori, apoi se \ntunecar` [i \n final
nu se mai citea \n ei decât dezaprobarea care, ca [i maxilarul
\ncordat [i buzele strânse, erau atât de familiare. Când era
frustrat` ca acum, Sian nu se obosea s` plâng` sau s` fac` diverse
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crize de nervi, ci pur [i simplu \i ar`ta \ncontinuu c` nu era de
acord cu o decizie. Putea s-o ]in` a[a zile \n [ir. {i ce mai vacan]`
ar fi fost \n ritmul acela, pentru amândou`, se gândi Annabel.
|ntr-o oarecare m`sur`, fiica ei avea dreptul s` fac` ni[te alegeri,
asta pe lâng` faptul c` acum \[i punea \ntreb`ri \n leg`tur` cu el.
Nu mai aveau nevoie de protec]ia lui Caird, dar plecase \mpreun`
cu ele [i se baza pe faptul c`-l vor duce pân` la ferm`. {i-apoi,
d`duse indica]ii bune de mers [i o ajutase cu Sian. Ar fi fost o
adev`rat` binecuvântare s` se odihneasc` pu]in, [tiind c`
altcineva, la fel de responsabil [i de atent, \i lua locul. Da, erau
multe motive pentru care ar fi trebuit s` stea al`turi de el, f`când
abstrac]ie de acea idee care-i trecuse prin minte. Totu[i, nu putea
sc`pa de ea, dar nu voia s` recunoasc` nici fa]` de ea \ns`[i c`…
se obi[nuise cu ideea de a petrece dou` s`pt`mâni \mpreun` cu
el [i c` Salzburgul, f`r` Caird, [i-ar fi pierdut din str`lucire.
|ncerc` s` nu se mai gândeasc` la asta [i se preg`ti s`-i r`spund`
Sianei. Cei nou` ani petrecu]i cu acea feti]` cu voin]` de fier, o
\nv`]aser` c` aceste momente nu trebuia trecute cu vederea.
Totul trebuia discutat [i rezolvat acum, pentru binele Sianei.
Trebuia s-o \nve]e  c` nu putea face totul a[a cum voia [i c` acest
lucru o ajuta s` devin` un om civilizat. Tocmai se preg`tea s`
\nceap`, când Caird i-o lu` \nainte:

– Hai piticule, nu mai fi \mbufnat, spuse el zâmbind, dar cu
hot`râre \n glas. Mama ta duce tot greul, ea trebuie s` ia deciziile. 

Uimirea o reduse pe Annabel la t`cere. Caird tocmai \ncerca 
s-o conving` pe Sian s` nu mai mearg` la ferm`, \n ciuda faptului
c` voia s-o vad` acolo atât de mult? Dar nu, nu era vorba despre
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locul unde mergeau, era vorba despre comportamentul Sianei.
Pur [i simplu \[i asuma rolul de tat` [i asta era extraordinar. O
adora, \i lua ap`rarea, o f`cea s` râd`, dar n-avea s` fie unul dintre
acei p`rin]i care \[i r`sfa]` excesiv copiii, uitând de disciplin` [i
l`sând tot greul pe seama partenerului. Annabel sim]i o adev`rat`
u[urare. 

De-a lungul acelor ani singuratici, cel mai greu \i fusese când
Sian era neascult`toare. 

Atunci, mai mult ca niciodat`, \[i dorise s` aib` al`turi pe
cineva c`ruia s`-i povesteasc`, cineva care s-o sprijine sau s`-i
arate unde gre[e[te. {i dintre to]i oamenii, Caird \i lua, acum,
acea povar` pe care o purtase mai bine de nou` ani. 

– N-am spus nimic, spuse Sian, a[a cum se a[teptase Annabel
s` r`spund`; a[a f`cea mereu. 

– Nici nu trebuia s` spui, continu` Caird, [optindu-i ceva
chelneri]ei. 

Apoi ad`ug`: se vede cu ochiul liber. Ai de gând s` fii o
pacoste pân` se va face totul cum vrei tu. 

Annabel clipi repede. Ceea ce spunea era adev`rat, dar \ntr-un
mod atât de brutal…

– Afurisitul `la de film, “Sunetul muzicii”, izbucni Sian,
demonstrând ceea ce tocmai \i spusese Caird. Nici m`car nu 
mi-a pl`cut. 

– Dar \i place mamei tale, ad`ug` el blând. {i nu po]i s` [tii,
s-ar putea s`-]i plac` locul unde a fost filmat. 

– Ba nu. O s`-l ur`sc! 
– Nu fi prostu]`, continu` el mai rece. 
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O s` pierzi multe dac` vei continua \n felul acesta. 
– Dar tat`, ferma ta! 
Urma s` c`l`resc…
– {i de unde [tii c` nu sunt cai [i \n Salzburg? 
– Sunt? 
Se opri, c`ci era ceva la care nu se gândise. 
– Vezi, nu [tii nimic despre el.
Annabel nu se putu ab]ine s` nu zâmbeasc`. Folosise de atâtea

ori acea fraz`, dar niciodat` nu avusese un asemenea rezultat
devastator. 

Siguran]a argumentelor lui Caird, o f`cuse pe Sian s`\n]eleag`
cât de pu]ine cuno[tea. Totu[i, nu renun]` u[or.

– Dar [tiu c` tu nu vei fi acolo…
– Ba nu, \i r`spunse repede Caird. 
Vin cu voi. 
– Poftim? exclam` Annabel, privindu-l. 
De când te-ai hot`rât? 
– De când am aflat c` e sigur, bine\n]eles. 
Altfel nu v-a[ fi putut l`sa s` v` apropia]i. Acum, uite cum o s`

facem… 
Planul pe care-l f`cuse era rezonabil; urmau s` foloseasc`

ferma din Pankl drept cartier general. 
– Nu e a[a u[or s` g`se[ti cazare \n Salzburg \n luna august. 
– Dar ferma ta e la kilometri distan]`, \ncepu Annabel, indig-

nat`.
– Dac` mergem pe autostrad`, plec`m diminea]a [i ne

\ntoarcem seara. 
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– Dar nu vreau s` stau doar o zi acolo, ad`ug` ea furioas`. 
– Dar, m`mico, chicoti Sian, \ntotdeauna \mi spui c` nu

putem face totul a[a cum ne place. 
Se \ntorseser` la aceea[i replic`. Dou` perechi de ochi o

priveau la fel de rug`tori; dou` min]i identice lucrau pentru a o
face s` par` egoist`. 

I-ar fi pl`cut s`-i zgâl]âie pu]in pe amândoi. Lu` meniul [i-l
deschise. 

– O s` te duc pân` la ferm`, anun]` ea rece. Apoi, vom vedea. 
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Capitolul 6

|n ciuda re]inerii afi[ate de Annabel, cina decurse cum nu se

poate mai bine. Caird le-a recomandat s` \ncerce Hirtenspiess, iar

Sian se pr`p`di de râs când afl` c` era un joc de cuvinte [i se

traducea cu " scuipat de ciob`nesc". Annabel descoperi c` era

ceva asem`n`tor kebabului: frig`rui din buc`]ele de carne de

porc [i [unc`, ciuperci [i ceap`, f`cute la gr`tar [i servite al`turi

de o salat` de sezon [i un platou de cartofi pr`ji]i. Totul a fost atât

de bun [i de s`]ios, \ncât Sian nu mai putu s` m`nânce [i desert.

Totu[i, studie meniul cu \nghe]at` [i-i \ntreb` dac` putea s`-[i

aleag` ceva când se \ntorceau de la plimbare. Se \ntuneca mai

repede \n seara aceea, cea]a deja se l`sase [i mirosea a ploaie.

Totu[i nu conta, era aer proasp`t [i curat [i era lini[te. Când Sian

le spuse c` pot sta pe b`ncu]a din fa]a bisericii s-o a[tepte, f`r`

s`-[i fac` griji, Annabel se trezi din reverie; numai acel " nu 

te-ngrijora" era suficient s-o fac` atent`, ca s` nu mai vorbeasc`



de faptul c` era con[tient` de efectele prezen]ei lui Caird, care \i
pusese mân` pe umeri. Dar era atât de bine s` fie protejat` \n
felul acesta, \nconjurat` de c`ldura lui... Se relax` dup` o zi
obositoare de condus, pu]in ame]it` de la mâncarea bun`. Ar fi
putut adormi chiar acolo, sprijinit` de um`rul lui. {i bine i-ar mai
fi fost dac` ar fi f`cut asta. Se ridic` brusc, \ncercând s`-[i
reaminteasc` faptul c` tocmai aceast` relaxare \i cauzase toate
problemele. Iar Caird avea acest talent de a o face s` lase garda
jos, fie c` voia, fie c` nu. De fapt, se purta ca [i cum ar fi fost capul
familiei [i era responsabil pentru ele. Ei bine, nu era. Ea era cea
care lua toate deciziile ce priveau via]a ei [i a Sianei; [i pân` acum
f`cuse o treab` bun`. Se \ndep`rt` pu]in de el, [tiind ca-i era fatal
orice contact, c`ci [i o simpl` atingere \i f`cea pulsul s-o ia razna. 

– Nu mi-a[ fi imaginat a[a ceva despre tine. Vorbise mai dur
decât \[i propusese. M` refer la faptul c` ai fi atât de dornic s` fii
tat`.

– }i-am mai spus, nu [tii multe despre mine, r`spunse el
calm. 

Avea dreptate, \[i spuse Annabel, gândindu-se la so]ia lui
microbiolog [i la fiica despre care \i interzisese s` mai vorbeasc`.
Ce ciudat era s` se gândeasc` la faptul c`, undeva, mai exista o
feti]` care era sora vitreg` a Sianei. Oare [i ea sem`na cu tat`l ei
la fel de bine? Oare \i era dor de el? Oare Caird o vizita des? Ar fi
vrut s`-l \ntrebe toate aceste lucruri, dar \nc` \i r`suna \n urechi
tonul lui aspru din seara trecut`. Dac` nu putea vorbi despre
c`s`toria lui, putea m`car s` fac` referire la ea. 

– A[a a fost \ntotdeauna, spuse ea sec. 
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Afirma]ia r`mase \n aer. Cu o sear` \n urm`, i-ar fi dat o replic`
pe m`sur`, i-ar fi spus \nc` o dat` c` face pe atot[tiutoarea, se
gândi ea indignat`. Acum \ns`, nu spuse nimic; se uit` \n alt`
parte, gânditor. 

Deodat`, se sim]i penibil, ca un pechinez care se lua de un
labrador. 

– M-am gândit la tot, iubito.
– Vrei s` spui c` te-ai gândit la... f`cu o pauz`, pentru a-[i g`si

cuvintele potrivite, aventura pe care am avut-o?
Caird se cutremur`. |n mod evident, nu-i pl`cea acel cuvânt,

[i cu atât mai mult tonul pe care fusese rostit. {i totu[i, cum ar fi
putut numi ceea ce se petrecuse \ntre ei? Orice ar fi \nsemnat
pentru ea, pentru el fusese doar o aventur`, f`r` nicio implica]ie
afectiv`, dovad` fiind faptul c` nici m`car nu se obosise s-o ]in`
pe fosta nevast` la distan]`. Caird continu`, de parc` i-ar fi citit
gândurile: 

– S` [tii c` a fost mai mult decât o simpl` aventur`. Pentru
amândoi.

Annabel nu-l privea, \nfrânt` de blânde]ea lui. La fel de blând,
Sian tocmai luase \n bra]e un pui de pisic`. |n acel moment,
Annabel realiz` c` nu se desp`r]ise cu adev`rat de Caird. De fapt,
\nv`]ase multe despre el \n ultimii ani, având-o al`turi pe Sian.
Acelea[i mi[c`ri, aceea[i dârzenie [i perseveren]` [i bine\n]eles
aceea[i curiozitate; toate aceste calit`]i se g`seau \n Sian, ca [i
aceast` blânde]e fa]` de orice fiin]` slab` [i neajutorat`. C`ci a[a
era ea acum, slab` [i neajutorat`, acum \n]elegea. {i [tia c` fiica
ei era onest`, direct` [i loial`-poate c` a[a era [i Caird. Poate ar
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trebui s` asculte ce avea de spus. Poate c` promiscuitatea de 
care-l b`nuise fusese doar rodul propriei imagina]ii. 

– Ai spus pe feribot, \ncepu ea precaut`, c` dup` mine a
urmat un punct de cotitur`. Ce-ai vrut s` zici cu asta?

Caird ridic` din umeri. 
– Mi s-au \ntâmplat multe, de atunci. Nimic bun. 
– Ai propria ta emisiune...
– {i am pierdut multe... ei bine, printre altele, te-am pierdut

pe tine.
– {i asta... a contat pentru tine?
Nu \ndr`znea s` cread` a[a ceva. {i totu[i, de ce nu? Poate c`

vorbea serios. {i dac` era adev`rat, dac` \ntr-adev`r \i dusese
dorul, dac`-i sim]ise lipsa [i o c`utase, ei bine... atunci ar putea
s`-[i recunoasc` propriile sentimente, faptul c`-i lipsise atât de
mult; putea s` umple golul din via]a ei [i s` recunoasc` faptul c`
nu-l uitase niciodat` [i c` avea nevoie de el. 

– N-a fost singurul lucru, continu` Caird, privind-o pe Sian.
Poate c` nici n-a fost cea mai grav` pierdere, dar... da, a contat. 

Cum ar fi putut s` mint`, \[i spuse Annabel, citindu-i durerea
\n privire. Nu \ncerca s-o flateze cu aceste dezv`luiri, ci voia s`
spun` tot adev`rul despre ei doi. {i totu[i, acest adev`r avea
atâtea fe]e.

– Cât de mult are de-a face ea, spuse Annabel, privind-o pe
Sian, cu faptul c` \]i pare r`u c` te-am p`r`sit?  

– Nimic, scumpo, r`spunse el surprins. Sunt foarte bucuros c`
exist`, dar nu [tiam nimic despre ea pân` ieri, \]i aminte[ti? 

– Totu[i...\nc` te interesa?

SIAN 91



Când \i r`spunse, vocea lui era joas` [i se vedea c`-[i c`uta
cuvintele potrivite pentru a o face s`-n]eleag` ce \nsemnase
pentru el:

– Noi... nu prea ne-am desp`r]it pe cale amiabil`, nu-i a[a? {i
a fost p`cat, pentru c`... se uit` fix \n ochii ei, cât` vreme am fost
\mpreun`, m-ai f`cut s` m` simt bine. Chiar foarte bine, Annabel
Blythe. 

– N-am fost... doar o alt` aventur`? Vocea \i suna ca cea a unui
copil ce-[i cerea drepturile, totu[i trebuia s` [tie. 

– N-ai fost niciodat` o aventur`, spuse el, zâmbind. Ai fost o
pacoste mic`, o vr`jitoare mic` [i mi-ai intrat pe sub
piele...Zâmbetul disp`ru, l`sând \n urm` un sentiment de o cu
totul alt` intensitate. Tu f`ceai ca soarele s` r`sar` \n fiecare zi.

– Niciodat` n-ai spus...
– Nu-mi venea s` cred. A trebuit ca Millie...
– Millie. De ce era acolo, Caird, \n camera noastr`? Când \mi

spui ce sim]eai pentru mine?
– A fost o nebunie, nu? O privi trist. Venise, pur [i simplu.

Trebuia s` m` vad` imediat, n-a putut s` \nchirieze o camer`, era
sigur` c` nu m` va deranja s` \mpart...

– Dar era camera noastr`...
– {tiu, iubito, spuse el, privind \n gol. Am \ncercat s`-i spun [i

n-a fost u[or când... se \ntoarse spre ea, sorbind-o din ochi, când
n-am recunoscut ce sim]eam pentru tine. Problema era c`, \n
ciuda divor]ului, \nc` spera...

– Deci, eu...am fost cauza pentru care c`snicia voastr` s-a
sfâr[it? \ntreb` \ncet, urând faptul c` ar fi putut fi o astfel de femeie.
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– Nu, spuse el repede. Lucrurile ar fi mers mult mai r`u \n...
– |n ce, Caird? 
– Nu conteaz`, iubito, r`spunse, luându-i mâna \ntr-a lui. O

s`-]i povestesc [i asta curând. 
Annabel nu mai insist`, fiindu-i team` s` nu strice cu ni[te

\ntreb`ri stupide acea \n]elegere ce se infiripa \ntre ei. {tiind cât`
durere \i provocase pân` acum, insistând s`-l fac` s` vorbeasc`
despre acea perioad`, \[i puse cealalt` mân` peste a lui. Poate c`
acel "\n curând" avea s` aduc` o dezv`luire complet`. S-au
plimbat prin sat, f`când planuri pentru urm`toarea zi. Caird
spuse c` nu vor avea nevoie de o cazare la alt hotel. Dac` plecau
devreme [i conduceau toat` ziua, ar fi putut ajunge la Pankl \n
aceea[i zi. Oare era Annabel \nvins`? Sian nu vorbea, dar privirea
pe care i-o arunc` mamei sale spunea totul. Annabel era \nvins`. 

– Ia uite, al]i turi[ti, spuse Caird, ar`tându-le BMW-ul parcat
lâng` micu]ul Volkswagen. Are num`r str`in.

– Da? \ntreb` ea, neinteresat`. Hai, domni[oar`, la culcare. 
|n aceast` sear`, protestele nu ]inur` mult. Tot ce trebuia

f`cut era s-o \ntrebe pe Sian dac` \[i dorea cu adev`rat s` ajung`
la Pankl a doua zi. Caird o \nveli [i o s`rut` de noapte bun`. |ntre
timp, Annabel despacheta pentru noapte [i-[i aminti câte \[i
propusese s` fac`. Trebuia s` fac` m`car estimarea pentru ziua de
na[tere, \[i spuse ea oftând, [i accept` oferta lui Caird de a-i
aduce dosarul din ma[in`, cât` vreme \i spunea [i ea Sianei
noapte bun`. Feti]a aproape adormise, iar Annabel deschise
pu]in fereastra; parfumul de flori s`lbatice se \mpr`[tie \n
camer`, iar ceasul bisericii b`tu de ora nou`. Jos, Caird privea, cu
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mâinile \n buzunar, Volkswagenul. Lâng` el, st`tea o tân`r` care
\i aducea aminte Annabelei de fanteziile ei de r`zbunare. Blond`,
cu p`rul lung, m`t`sos, ce-i c`dea pe umerii goi, sl`bu]`, cu
tr`s`turi perfecte [i cu un machiaj care avantaja, f`cându-i ochii
mari. 

– Mi se par atât de dr`gu]e aceste ma[inu]e, se auzi o voce cu
accent american. Ar trebui s` aib` ni[te chei foarte mari. 

Vorbea despre Volkswagen, se gândi Annabel, indignat` [i
enervat` de faptul c` el n-o punea la punct. Dar, dac` se gândea
mai bine, nici n-ar fi f`cut-o, nu-i a[a? De fapt, n-ar fi f`cut asta
nim`nui, era mult prea bun [i cu siguran]` nu i-ar fi f`cut asta
unei femei care ar`ta a[a. Ea ]inea \n mân` o carte groas` ce
sem`na cu un atlas al zonei, iar Caird o \ntreba dac` putea arunca
o privire prin el. 

– Da, bine\n]eles, spuse blonda, b`tând seduc`tor din genele
lungi, care erau cu siguran]` false. Poate reu[e[ti s`-mi ar`]i
drumul spre Dubrovnik. 

{i continuar` discu]ia pân` la intrare, când Annabel nu-i mai
auzi. Se \ndep`rt` de fereastr` [i descoperi c` \[i mu[ca buza de
jos. Se opri [i oft`. Era foarte \ncordat`; \ncerc` s` se relaxeze, se
apropie de Sian [i-i lu` \ncet cartea din mân`, apoi o \nveli mai
bine. Sian c`sc`, a[a cum f`cea de obicei, [i se \ntoarse pe o
parte; dormea dus`. Aceast` activitate ce f`cea parte din rutina ei
zilnic`, o calm`. Cur`]` masa, \[i scoase stiloul [i se a[ez`,
a[teptându-l pe Caird, s`-i aduc` hârtiile. N-a durat mult, dar
când \i deschise u[a, un nou parfum se r`spândi prin camer`.
Mirosea a lemn de santal [i a trandafiri [i-i aducea aminte
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Annabelei de petrecerile exclusiviste pentru care ea nu era nimic
mai mult decât cea cu aprovizionarea. Un astfel de parfum costa
cam cât \ntre]inerea ei [i a Sianei pe o lun`, iar Caird era \nv`luit
de aceast` esen]` scump`. Zâmbi:

– M-ai auzit vorbind cu americanca? O s` cânte la festivalul de
la Dubrovnik. 

– O s` cânte...?
– E pianist`. E unguroaic` de origine [i studiaz` la New York.
Annabel \ncerc` s` râd` ironic:
– Se pare c` ai aflat multe despre ea \n mai pu]in de dou`

minute. 
– A[a e \n showbiz, \i r`spunse, glumind. Po]i s`-mi

\mprumu]i harta ta? 
I-o aduse f`r` s` zic` nimic. Nici nu putea vorbi; \i veneau \n

minte prea multe \ntreb`ri dureroase care n-o l`sau s` formuleze
c`teva propozi]ii simple. 

– O cheam` Teresa Nu-[tiu-cum, continu` el. Mi-a spus s`-i zic
Tess. 

– {i a[a o s` faci? \ntreb` Annabel, \nmânându-i harta. 
Caird zâmbi, de parc` n-ar fi fost nevoie s` r`spund` la o

asemenea \ntrebare. 
– Vrea s` ajung` la Füssen, s` vad` castelul lui Ludovic cel

Nebun. 
– Dar n-avea \n mân` un atlas al zonei?
– Ai v`zut-o? O privea cumva amuzat? Atunci, o s` \n]elegi

problema. 
|l privea uimit`. 
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Oare chiar \ncerca s`-i spun` c` nu-l interesa aceast` Teresa
Nu-[tiu– cum? Oare chiar se amuza din cauza asta [i se a[tepta ca
ea s` fac` acela[i lucru? 

– Nu poate citi harta c`ci desenul e f`cut pân` la \mbinarea de
la cotorul c`r]ii. Dac` \i ar`t o hart` desf`[urat`, ar putea avea o
[ans` s` ajung` acolo, \i explic` el. Dureaz` ce ai de f`cut?

Annabel d`du din cap, \nc` nu era capabil` s` vorbeasc`.
– Bine. M` \ntorc repede. 
Suna destul de lini[titor. Dup` plecarea lui, Annabel

descoperi c` se putea concentra [i se putea ocupa de calculele pe
care \[i propusese s` le fac`; siguran]a [i calmul din vocea lui, o
lini[tiser`. Bine\n]eles c` se va \ntoarce repede. Nu c` ar fi putut
s`-i vorbeasc`, atunci când se \ntorcea. Trebuia s` termine ce
avea de f`cut. |ncepu s` calculeze cam cât o costa petrecerea de
ziua Sianei: tortul avea s`-l fac` ea \ns`[i, somonul deja \l
cump`rase, estim` pre]urile pentru ou` [i ulei, care \i trebuia
pentru a face maioneza. Apoi ar fi trebuit s` se apuce de scrisori,
pe care ar fi trebuit s` le scrie foarte frumos, având \n vedere c`
n-avea o ma[in` de scris. |[i aduse aminte, \ns`, c` avea Caird o
ma[in` de scris. Ar fi ar`tat mult mai bine, mai oficial, dac` le-ar
fi putut scrie la ma[in`-dar nu \n seara asta, c`ci zgomotul ar fi
trezit-o pe Sian. |n cazul `sta, terminase. Se \ntinse, ca s` se
dezmor]easc`, [i se uit` la ceas. Nu-i venea s` cread`. Se mai uit`
o dat`, mai atent. Oare chiar se f`cuse zece [i jum`tate? Dar, cum
de nu auzise ceasul bisericii? Când se f`cuse zece, ar fi trebuit s`
bat` de zece ori; oare chiar fusese atât de concentrat`, \ncât nu
auzise? Se duse s` se uite pe fereastr` la cadranul luminat.
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Minutarul era exact la jum`tatea cadranului, \ns` nu scoase
niciun sunet când se mi[c`. Poate c` noaptea erau silen]ioase.
Trebuia s`-l \ntrebe pe Caird, dac` a[a se obi[nuia aici. Dar unde
era Caird? Nu spusese când se va \ntoarce, doar c` nu va dura
mult. Brusc, i se f`cu frig. R`coarea nop]ii aducea din nou acel
parfum de flori s`lbatice, iar Annabel \[i aminti parfumul pe 
care-l adusese Caird, când intrase \n camer`, \n urm` cu o or` [i
jum`tate. Atât st`tuse cu Teresa aia. Annabel se gândi \nc` o dat`
la felul \n care se impregna parfumul unei femei pe un b`rbat.
Creatura aia probabil c` se frecase de Caird ca o pisic`. El n-o
luase \n serios, dar dac` se gândea mai bine, el nu lua nicio
femeie \n serios. Nici nu era de mirare c` i se stricase c`snicia.
Pentru el, femeile erau ceva din via]a de zi cu zi, f`cute s`-l
distreze, \nainte de a se \ntoarce \n acea lume violent` [i plin` de
pericole a b`rba]ilor; cea care o speriase atât de mult la Calais.
Amintirea s`rutului din seara precedent` [i a ceea ce ar fi putut
urma, o r`scolea precum un cu]it r`sucit \ntr-o ran`. |i fusese
foarte greu s` se opreasc`, iar pentru el fusese, probabil, [i mai
greu. Nu era obi[nuit cu asemenea refuzuri, iar dac` o femeie
frumoas` când nu avea nimic de f`cut...se cutremur` [i \nchise
ochii. Când \i deschise, era preg`tit` s` fac` fa]` realit`]ii. La stilul
de via]` pe care-l ducea, probabil c` \ntâlnea des femei ca aceast`
Teresa. Obiceiurile vechi mor greu, iar frustrarea provocat` de
refuzul de asear` fusese exact impulsul de care avusese nevoie.
Sigur erau \mpreun`, sim]indu-se bine, f`r` prezen]a vreunei
feti]e care s` le strice atmosfera... [i când se gândea c`-i vorbise
chiar \n acea dup`-amiaz` despre cât \nsemnase pentru el.
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Aproape c`-l crezuse. Ce fraier` fusese, având \n vedere c`
avusese nevoie doar de o ofert` de genul `sta, ca s` demonstreze
c` nu se schimbase deloc. Unsprezece f`r` un sfert. Probabil c` se
distrau de minune, se gândi ea. O dureau mâinile. Când se uit`
la ele, observ` c` avea pumnii strân[i, iar unghiile \i intraser` \n
carne. Le scutur` un pic. |n acel moment realiz` ce anume o
deranja cel mai mult. Nu era vorba de faptul c` o 
dezam`gise-trecuse o dat` prin asta [i aproape c` se a[teptase [i
acum. Nu, era vorba de gelozie. Pur [i simplu gelozie. Nu suporta
gândul c` se afla \n pat cu o alt` femeie frumoas`. Cum
\ndr`znea? O s` le arate ea. {tia num`rul camerei lui, [i dac` 
nu-i va g`si acolo, o s` bat` la toate u[ile, pân` o va g`si pe a ei.
Va trezi to]i turi[tii [i-l va face de ru[ine \n fa]a tuturor. I-o va
pl`ti, se gândi ea \n timp ce ie[ea pe hol. Pe când urca sc`rile,
imagina]ia ei lucra \n continuare. Diminea]a urm`toare avea s`
plece [i s`-l lase singur. N-avea decât s`-l duc` noua lui prieten`
la ferm`, dac` o convingea. Bine\n]eles, \i va fi greu cu Sian, dar
se putea descurca. Trebuia s` se descurce [i cu asta, c`ci n-o
putea l`sa pe Sian s` adore un tat` care avea un asemenea
comportament. Ar fi fost mult mai bine dac` fata nu l-ar fi \ntâlnit
niciodat`. Dar, cum asta nu se mai putea schimba, cu cât \l vedea
mai rar, cu atât mai bine. B`tu la u[a lui Caird cu toat` puterea.
Nu r`spunser`; dac` erau acolo, probabil c` a[teptau ca ea s`
plece. B`tu din nou [i \ncerc` mânerul. Se \nvârti cu u[urin]` [i
u[a se deschise. |n`untru se sim]ea acela[i parfum de lemn de
santal [i trandafiri; cineva era \n`untru. Pe m`sur` ce se obi[nuia
cu \ntunericul din camer`, reu[i s` disting` silueta unei
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persoane, pe patul luminat doar de becurile de pe strad`. Puteau
m`car s` trag` perdelele! C`ut` \ntrerup`torul, pentru a aprinde
lumina. Voia s`-i expun` \ntru totul, s` vad` dac` aveau vreun pic
de ru[ine. Nu nimerise unde trebuia, c`ci se aprinse lumina din
baie. |n acea lumin` pal`, \l v`zu pe Caird, dormind ghemuit,
direct pe cuvertur`, cu fa]a \ngropat` \n pern` exact ca...exact ca
Sian. Era singur [i privind \n jurul lui, nu descoperi semne c` ar
fi fost acolo [i alt` persoan`. Pur [i simplu dormea. Era \mbr`cat
complet, inclusiv pantofii [i haina de piele, iar harta \i alunecase
din mân`, pe covor. Probabil c` st`tuse pe marginea patului,
studiind-o, f`când planul de drum pentru a doua zi, [i se gândise
s` se \ntind` o clip`, cât a[tepta ca ea s`-[i termine calculele.
Câteva [uvi]e \i alunecaser` pe ochi. Respira \ncet, mi[c`rile
pieptului erau ritmice. {i \n acel moment, ceva din \ntreaga lui
figur` complet neajutorat`, vulnerabil`, f`cu s`-i tresar` inima.
{tia cât era de obosit; doar a]ipise [i azi pe drum, [i asta pentru
c` dormise pe podea cu o noapte \n urm`, pentru ca ea [i Sian s`
fie \n siguran]`. Nu se plânsese, o l`sase s` doarm`, iar el se
trezise devreme [i f`cuse un du[, \ntâmpinând permanenta ei
stare de agresivitate cu bun` dispozi]ie. {i cum \l r`spl`tise ea?
Fiind moroc`noas`, nepoliticoas`, suspicioas`, gândindu-se
totdeauna la ce era mai r`u. Se uit` \n alt` parte, neputând s`-l
priveasc` pe b`rbatul pe care se gr`bise de atâtea ori s`-l
condamne. Cum putuse s` cread` c` ar face a[a ceva, dup` ce-i
demonstrase bun`tatea de care d`dea dovad`? Acum reu[ea s`
vad` acea bun`tate. Era exact acela[i lucru care o atr`sese la el \n
urm` cu zece ani. Da, [i tot cu acea bun`tate \i r`spunsese ei, o
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fat` tân`r` [i singur`, \mpov`rat` de o copil`rie trist`. Pân` [i
succesul lui din televiziune se baza pe aceea[i bun`tate; acea
dorin]` de a ajuta. Oameni pe care nu-i cuno[tea, care-i erau
complet str`ini [i care nu mai aveau la cine s` apeleze, se
\ntorceau la Caird, iar el \i ajuta prin toate mijloacele pe care le
avea la \ndemân`. {i pentru c` de data asta str`inul fusese o
femeie frumoas`, iar el nu se \ntorsese s`-i raporteze la timp, ea
\[i imaginase toate relele posibile. Atot[tiutoarea-a[a i-ar fi zis, [i
ar fi avut dreptate. Tr`sese repede o concluzie, crezând c` [tie
totul, nesocotind tot ce el \ncercase s`-i arate din momentul \n
care se \ntâlniser` pe acel feribot. {i acum, privindu-l pe când
dormea, \n]elese ceva mult mai grav despre ea \ns`[i. |nc` nu se
maturizase. Dac` \ntr-adev`r ar fi fost a[a de sigur` pe ea, dac` ar
fi fost \ntr-adev`r femeia independent` care se l`uda a fi, n-ar fi
\ncercat s`-i demonstreze lui asta. S-ar fi observat oricum, iar
Caird ar fi v`zut-o. Dar nu putea fi a[a al`turi de el, pentru c` de
fapt nu era suficient de matur`. De asta d`duse vina pe el pentru
\ntâlnirea cu Denny, când, de fapt, el suferise mai mult decât ea.
De asta a fost \n stare s` cread` c` el ag`]ase o femeie complet
str`in` cu care putea petrece cele dou` ore cât ea era ocupat`.
Atât de pu]in se schimbase din fata ignorant` [i singur` de
optsprezece ani, care, dorindu-[i atât de mult s` fie cu el, min]ise
\n leg`tur` cu faptul c` se protejase de o eventual` sarcin`. Dar
minciuna avusese picioare scurte... [i ea era la fel de vinovat`
pentru faptul c` r`m`sese \ns`rcinat`. Era prima oar` când
recuno[tea acest lucru, iar acum c` o f`cuse, avea s` fie altfel.
Avea s` se gândeasc` mai pu]in la ea \ns`[i, se va gândi mai mult
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la el [i va \ncepe s` fac` asta, l`sându-l s` doarm`. Se ridic` pe
vârfuri [i trase perdelele, apoi se apropie de Caird [i-i scoase
pantofii. Caird se \ntoarse pe spate [i se sim]i din nou acel
parfum-dar n-avea s-o ia de la cap`t, \[i spuse. Era singur [i
dormea, cu hainele pe el-pentru ea era suficient. Haina i se f`cuse
ghem la spate, ar fi trebuit s-o scoat` de pe el \nainte s` plece.
Când \ncerc` s` fac` asta, Caird tres`ri [i strânse din ochi pentru
a se obi[nui cu lumina. 

– Nu, Millie, scumpo. Sunt bine. 
Iar Millie. Cândva, Millie fusese foarte important` pentru el.

Oricare ar fi fost motivul pentru care s-au desp`r]it, cu siguran]`,
nu-i fusese u[or, dar acea c`snicie luase sfâr[it, iar el fusese foarte
clar \n aceast` privin]`. Deci, am fi putut fi \mpreun` \n tot acest
timp, se gândi Annabel. Fiica mea ar fi putut avea un tat`, iar eu
a[ fi putut fi c`s`torit` cu singurul b`rbat pe care l-am iubit...dar
se opri. Lucrurile se \ntâmplaser` altfel; nu trebuia s` se mai
gândeasc` la asta. 

Caird se mi[c` din nou, \ntinse o mân` [i o mângâie pe obraz.
Ea se \ntoarse pentru a-i s`ruta degetele. 

– Opre[te-te! izbucni el, smulgându-[i mâna. Doamne,
Teresa! Trebuie s`-]i fac un desen ca s` pricepi... 

– Taci, eu sunt, spuse Annabel, a[ezându-se pe marginea
patului [i luându-i o [uvi]` de pe fa]`. Dac` nu vrei s` fii deranjat
când dormi, ar fi bine s`-]i \ncui u[a. 

El zâmbi, u[or stânjenit.
– Cine crezi c` sunt, Casanova? 
– Te-a umplut de parfum, spuse Annabel blând. 
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Nu-l acuza de nimic [i nici nu punea s`-i explice cum se
\ntâmplase, doar \i reamintea c` avea motive s` cread` c` fata era
atras` de el. 

Caird zâmbi din nou, mai relaxat. 
– S-a cam \nf`[urat \n jurul meu.
– {i nu ]i-a pl`cut? 
Oricât` bun`voin]` ar fi avut, \i venea greu s` cread` asta. Dar

expresia fe]ei lui sugera c` era cu adev`rat dezgustat, poate mai
mult decât ar fi putut s` exprime. 

– O interesa doar propria persoan`. Poate dac` eram mai
tân`r a[ fi acceptat a[a ceva...

– Era atât de frumoas`.
– Era doar o imagine, scumpo. Din fericire, a ap`rut un alt

tip...
– Un alt oaspete? 
– Da, genul c`ruia \i place mi[carea \n aer liber, un iubitor al

naturii. I-am l`sat s` ia cina \mpreun`.
– {i dac` n-ar fi...se opri, chicotind, venit s` te salveze? 
– M` gândeam s` te aduc pe tine ca s-o sperii...
Annabel râse, imaginându-[i cum ar fi avut Caird nevoie de ea

ca s` scape de o femeie frumoas`. 
– {i chiar nu ]i-a pl`cut de ea? 
– {tii doar de cine-mi place, Annabel Blythe. 
– Dar de ce n-ai venit sus, a[a cum ai spus c` o s` faci? \ntreb`

ea repede, \ncercând s` nu ia \n seam` privirea plin` de dorin]`
a b`rbatului din fa]a ei. 

– Voiam s`...\[i privi ceasul, Doamne cât s-a f`cut ceasul! 
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Voiam s` beau pu]in whisky...\ncerc` el s` continuie, dar nu
se putea ab]ine s` n-o priveasc`.

– Vrei s`-]i aduc eu? 
Remarcând tonul gâtuit de emo]ie pe care-l avea, Annabel

c`ut` din priviri sticla de whisky, dar Caird o prinse repede de
mân`, nel`sând-o s` se ridice. Sim]ea c`ldura atingerii lui Caird
cu toat` fiin]a ei. 

– Nu mai vreau acum, spuse el, \ncepând s`-i s`ruta u[or
\ncheietura mâinii. 

Pulsul i-o lu` razna [i un fior de dorin]` o str`punse. |n
urm`toarea secund`, Caird \i descheia nasturii de la c`ma[`, iar
ea \l ajuta s-o dea jos. Când r`mase dezbr`cat`, Annabel fu
mândr` pentru prima dat`, de când o n`scuse pe Sian, pentru
faptul c`-[i p`strase silueta [i pentru faptul c` nu se mai d`ruise
\n felul acesta niciunui alt b`rbat \n afar` de Caird. El \i mângâia
sânii cu mâini de artist, [tiind exact cum s-o fac` s` explodeze de
pl`cere. 

– A[ putea continua, spuse Caird. 
– {tiu. 
Nu trebuia s` spun` mai multe. {tia c` [i el se gândea la fiica

lor; Sian dormea singur`, \ntr-o camer` de hotel dintr-o ]ar`
str`in`. 

– Atunci, m`car atât, spuse el, s`rutându-i delicat sânii. 
Annabel era pe culmile pl`cerii, redescoperind cât de mult

\nsemna Caird pentru ea. Degetele \i ardeau de dorin]` s` simt`
din nou contururile acelor umeri puternici; atâta vreme \[i dorise
acest lucru, [i atât de mult \i lipsise, \ncât se obi[nuise. 
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Dar acum, era aici, trebuia doar s` \ntind` mâna [i era din nou
al ei. 

– Oh, iubita mea, oft` el. Credeam c` am ]inut minte, dar nu
era a[a...

Urm`torul lucru pe care-l f`cu Annabel, fu probabil cel mai
dificil de dus la \ndeplinire, dar reu[i s`-[i ia mâinile de pe el [i
s` se \ndep`rteze, nesigur` pe picioarele ei; din nou singur`, o
fiin]` care reprezenta doar o parte dintr-un \ntreg. Caird se
\ntinse pe pat, privind-o cum se \mbrac`. 

– Ai dreptate, spuse el, s`rutându-i mâna. Mâine? 
– Tot ce vrei, iubitul meu, promise ea. Tot ce vrem amândoi.
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Capitolul 7

|n jur de [ase jum`tate, \n urm`toarea sear`, erau la

Frohnstadt. Au luat cina la o teras`, a[ezat` \ntr-o poieni]`, dar

Annabelei nu-i era foame, de[i ar fi trebuit s`-i fie, pentru c`

luaser` micul dejun cu ore \n urm`, iar pe drum se opriser` doar

la o benzin`rie de unde luaser` ni[te sandvi[uri, dar condusese

prea mult. Se sim]ea de parc` ar fi condus toat` via]a. Chiar [i

când intraser` \n Austria prin Passau fusese complet aerian`, nici

m`car nu fusese \n stare s` admire peisajul oferit de Dun`re, de[i

Caird o f`cuse s` opreasc` exact pentru asta. Acum realiza c`

fusese o nebunie s` fac` o asemenea c`l`torie cu un copil de care

trebuia s` aib` grij`. Slav` Domnului c` era [i Caird, care o distra

pe Sian, reu[ind s-o ]in` ocupat`, ar`tându-i pe hart` cum

\naintau. Când se opreau, alerga cu ea [i inventa tot felul de

jocuri pentru a o face s` uite de plictiseal`. Cum s-ar fi descurcat

f`r` el? Ziua fusese \ntunecat` [i prevestea furtun`. Mâncarea era



\ntr-adev`r bun`, dar ea nu se putea concentra nici m`car la asta.
N-au luat vin, \n schimb Caird a cerut dou` cafele, \n timp ce Sian
\[i savura \nghe]ata. Cafeaua era tare, dar cu atât mai bine, gândi
Annabel. Mai aveau de parcurs mai bine de treizeci de kilometri.
Ultima parte a c`l`toriei o \ncepur` pe o vreme foarte urât`;
furtuna p`rea c` se apropie. |nc` nu ploua, dar fulgerele [i
tunetele se adunau amenin]`tor. Annabel aprinse farurile [i urm`
indica]iile rutiere, ajungând pe un drum destul de \ngust. Pe
bancheta din spate se f`cuse lini[te, iar Annabel era \n stare de
alert`. Pe Sian n-o \nsp`imântau \n`l]imile, animalele ciudate,
apa adânc`, f`cea tot felul de s`rituri, dar era \ngrozit` de fulgere.
Poate furtuna nu va porni pân` nu vor ajunge la Pankl. Era
concentrat` la drum, ghidând cu siguran]` ma[ina prin curbele
\nguste, cu toate astea con[tient` de t`cerea lui Caird. Tocmai se
\ntorcea pentru a-i arunca o privire Sianei. 

– C`prioarele trec adesea pe aici, piticule, \i spuse el, pe un
ton blând [i foarte lini[titor.

– C`prioare...bâigui Sian. Noaptea? 
– Mai ales noaptea, [i oricum nici nu e a[a de târziu. 
De fapt, era doar ora opt. Annabel conducea cât putea de

grijuliu; \l ascultase pe Caird [i-i era recunosc`toare pentru ce
\ncerca s` fac`, dar nu se a[tepta s` aib` prea mult succes. Sian
\ncerca s`-[i \n`bu[e acea team`, dar era mult prea profund`. 
De-a lungul anilor, Annabel \nv`]ase c` nu-i putea distrage
aten]ia; avea nevoie de mângâiere [i de alint [i avea nevoie s` fie
luat` \n bra]e, pentru a se sim]i ocrotit`. Se p`rea c` nu mai erau
curbe, iar Annabel era mul]umit` c` putea m`ri pu]in viteza. Acul
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ajunsese la patruzeci la or`, iar Annabel \ncerc` s` se relaxeze.
Dar era prea devreme, c`ci \n urm`toarea clip`, \n lumina
farurilor sclipir` ochii unui animal s`lbatic. Frân` puternic,
f`cându-i pe ceilal]i doi pasageri ai ma[inii s` resimt` oprirea
brusc`.   

– M`mico, sunt \nfrico[a]i! se auzi vocea sub]ire a Sianei.
Opre[te-i, m`mico! 

Caird opri farurile, iar ochii verzui ai animalului nu se mai
v`zur`; \n ma[in` se l`s` lini[tea, iar stropii de ploaie \ncepur` s`
se aud` pe capot`. C`prioara r`mase \nc` o clip` nemi[cat`, apoi
disp`ru \n noapte. Incidentul se terminase, dar furtuna abia
\ncepea. Când aprinse din nou farurile, tunetul bubui chiar
deasupra lor. Annabel ezit` o clip` \nainte s` porneasc` din nou
motorul. Pe bancheta din spate, Sian respira greu [i era pe punc-
tul de a o podidi lacrimile. Caird auzi [i el, o privi repede pe
Annabel [i f`r` s` mai spun` altceva, deschise portiera. Câ]iva
stropi de ploaie p`trunser` \n ma[in`, \n timp ce el ie[i pentru a
se muta \n spate. Annabel se \ntinse pentru a \nchide portiera \n
urma lui [i porni motorul, [tiind c` fiica lor era \n siguran]`,
]inut` \n bra]e de acele mâni puternice [i primind tot sprijinul de
care avea nevoie. Totul se petrecuse f`r` s` fie spus un singur
cuvânt, iar asta era exact la ce se a[tepta din partea lui Caird.
Annabel trebui s` recunoasc` asta \n timp ce conducea prin
noaptea ploioas`. Caird era aici [i le proteja; poate c` ar fi putu
fi a[a pentru totdeauna. Poate c` de acum \nainte ar fi putut fi
mereu \mpreun`...dar nu, nu trebuia s` se gândeasc` acum la
asta. Era mult prea complicat [i avea nevoie de toat` aten]ia ca s`
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ias` din p`durea asta [i s` coboare dealul pe care tocmai \l z`rise
\ntr-o curb`. Ploua din ce \n ce mai tare, stropii mari care se
izbeau de capot` [i de parbriz având un efect cople[itor. |n
dep`rtare se vedeau luminile altor ma[ini, dar \nainte s` le poat`
deslu[i, Caird spuse:

– \ncetine[te. Acum, f` dreapta. 
Ea \i urm` instruc]iunile [i ajunser` \n fa]a unui zid alb, cu

por]i din fier forjat. 
– Stai a[a, spuse Caird, dând s` ias` din ma[in`, m` duc s`

deschid. 
Luminat de faruri, Caird cobor\, iar vântul \l izbi cu furie.

Dup` ce reu[i s` deschid` poarta se \ntoarse spre ea ud pân` la
piele, zâmbind, [i-i f`cu semn s` intre \ntr-un fel de hambar,
\mprejmuit din trei p`r]i. Tunetele [i fulgerele nu mai conteneau;
\n lumina unuia dintre fulgere, Annabel z`ri cealalt` parte a
gr`dinii, unde se vedea o cas` la u[a c`reia Caird \ncerca s`
potriveasc` alte chei. Annabel se aplec` \n ma[in` pentru a trage
scaunul [i \ntinse mâinile prin \ntuneric:

– Hai, iubito, spuse ea blând [i \n urm`toarea clip` alerga
\mpreun` cu Sian prin ploaie c`tre sc`ri; intrar` [i erau din nou
la ad`post. 

Nu putea deslu[i prea multe prin acel \ntuneric. |n spatele lor,
u[a \nc` era deschis`, iar fulgerele br`zdau cerul, dar tot nu v`zu
mare lucru din \mprejurimi; z`ri o fereastr` mic` la intrare, dar
aceasta se pierdu \n urm`toarea clip` \n \ntuneric. Se auzi un mic
hâr[âit [i flac`ra unui chibrit lumin` \nc`perea. Caird aprinse o
lumânare groas`, iar Annabel \nchise u[a, pentru ca vântul s` n-o
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sting`. Nu se vedea \ns` mare lucru \n cas`, doar diferite treceri
spre alte camere, pere]i albi, gresie pe jos, [i un dulap cu flori
pictate, ce avea o u[` pe jum`tate deschis`. 

– Uite, piticule, asta e lumânarea ta.
– Oh! Parc` ar fi Cr`ciunul, spuse Sian. 
Annabel vru s` \ntrebe despre curent electric, dar realiz` c`

probabil nu era. O via]` simpl` f`r` electricitate nu era chiar ceea
ce se a[teptase, dar n-avea de gând s` discute despre asta, tocmai
acum. |n schimb, primi propria lumânare [i-l privi pe Caird cum
lua dou` lumân`ri pentru el. 

– Ba e corect, \i r`spundea el Sianei. Ale mele sunt mai mici
decât ale voastre. {i oricum, trebuie s` fac focul \n sob`. 

– Sob`? \ntreb` Annabel. |n august?
– Ca s` se usuce cl`direa, \i explic` el, scurt. Haide]i. 
Le conduse \ntr-o alt` \nc`pere, mai mare [i mai goal`;

Annabel nu v`zuse \n via]a ei o cas` atât de mare. O sob` uria[`
trona \ntr-unul din col]urile camerei, \ntr-un alt col] se vedea
scara ce ducea la etaj; canapelu]e mici erau a[ezate \n jurul unei
mese unde ar fi putut \nc`pea zece persoane, iar \ntr-un alt col]
se afla un divan lung. Probabil c` totul era preg`tit \n sob`, c`ci
Caird doar le d`du foc. 

– Canapelu]ele astea, exclam` Annabel. Aici ar putea dormi
foarte bine vreo dou` persoane.

– Chiar a[a se [i \ntâmpl`, mai mult sau mai pu]in, spuse el,
scuturându-[i mâinile. Am ad`ugat dormitoare la etaj, dar pân` s`
le facem, camera asta servea drept buc`t`rie, dormitor, baie, totul
se petrecea aici când o de]inea familia Pankl. 
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– Pankl! izbucni Sian \n râs. Vrei s` spui c` a[a \i chema de
fapt? 

– Bine\n]eles, micu]o. Ce credeai? 
– Credeam, \ncepu ea, punând lumânarea pe mas`, pentru a

se a[eza, c` e doar un nume inventat de tine, reu[i ea s` explice
printre chicoteli. Oh, Doamne! spuse, [tergându-[i lacrimile [i
\ntrebând \nc` o dat`, pentru a se asigura: deci, chiar `sta era
numele lor? Pankl?

– Da, spuse Caird [i se apropie de ea [optindu-i: cred c` [i lor
li s-ar fi p`rut la fel de amuzant  numele de Sian Stroud. 

– Cred c` a sosit ora de somn a cuiva, interveni Annabel. 
– Dar, m`mico...
– Gata, gata, se gr`bi Annabel s` adauge, presim]ind

protestele pentru somn. Mai \ntâi ne vom lua lumân`rile [i vom
explora casa. Apoi tati...când se auzi pronun]ând acel cuvânt,
Annabel se \ntreb` de ce-l interzisese de la bun \nceput ...ne
poate ar`ta cum func]ioneaz` cuptorul [i o s`-]i facem o b`utur`
cald`...

Caird d`du din cap. N-avea cum s` fac` acest lucru acum.
Probabil c` dura ceva pân` când plita se \nc`lzea suficient de
mult, \ncât s` se poat` g`ti pe ea. Se uit` mustr`tor la el pentru
faptul c` n-o avertizase \n leg`tur` cu lipsurile acestei locuin]e [i
continu` s-o \mpace pe Sian.

– {i \n seara asta o s` dormi pe divan, iar noi o s` st`m cu tine
pân` adormi, ad`ug` Annabel, evitând cu grij` s` vorbeasc`
despre furtun`. 

– Bun` idee, spuse Caird, deschizând u[i]ele sobei. 
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Un miros pl`cut de lemn de pin umplu \nc`perea, iar fl`c`rile
focului jucar` vesel \n gura sobei. Arunc` o privire la etaj,
piticule, continu` el, [i alege-]i o camer` pentru mai târziu. 

Sian luase o lumânare, \nainte ca el s`-[i termine fraza. \n timp
ce Caird se ocupa de bagaje, Annabel o \nso]i pe fiica ei. Etajul
era mansardat. Lumân`rile \mpr`[tiau lumin` pe pere]i, iar
Annabel descoperi \ntr-unul dintre dulapurile pe care le deschise
a[ternuturi pentru noapte, prosoape, fe]e de mas` [i chiar o stiv`
de c`m`[i. Niciuna dintre camerele de la etaj nu era mobilat`,
exceptând paturile. Cele trei camere duble aveau ferestre cu
tocul din aluminiu, fixate pe panta acoperi[ului, iar camera de o
persoan` era singura care avea o fereastr` normal`, pe pervazul
c`reia se z`reau \n lumina fulgerelor flori albastre. Sian alese
aceast` camer` [i va fi treaba ei s` aib` grij` de jardiniera cu flori.
Puse lumânarea pe pervaz [i se a[ez` pe saltea, mult mai
curajoas`, acum c` furtuna se \ndep`rta. 

– Presupun c` de mâine o s` vrei tu patul de jos, spuse Sian,
amintindu-i mamei ei unde \i permisese s` doarm` \n noaptea
aceea. 

– Serios? Annabel puse lumânarea pe podea [i se a[ez` lâng`
feti]`, pe pat. Cu toate camerele astea pe care le avem aici? 

– Dar n-or s` fie bune, nu? continu` Sian, mai mult ca o
afirma]ie, decât ca \ntrebare. Paturile seam`n` cu acelea pe care
am dormit asear`-dou` paturi de o persoan`, lipite. 

Annabel o lu` \n bra]e, mul]umit` s-o aud` din nou atât de
voioas`. 

– O s` m` descurc eu... 
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– Dar dac` o s` dormi cu tata, o s` ave]i nevoie de cel mare. 
– Oh... dar nu suntem c`s`tori]i, scumpo, \ncerc` Annabel s`

spun`, dar avea o voce destul de pierdut`. 
– Haide, m`mico, nu era]i c`s`tori]i nici când m-a]i f`cut pe

mine. 
– Asta a fost cu mult timp \n urm`, se poticni Annabel,

bucuroas` c` \ntunericul ascundea faptul c` se \nro[ise. Una era
s` \ncerci s`-i explici unui copil, pe \n]elesul lui, cum se n`scuse
[i cu totul altceva era s`-l auzi referindu-se la asta. Ar trebui s`...

– {i trebuie s` mai face]i un copil \nainte s` \mb`trâne[ti.
– Sian...
– Hayley se laud` atât cu al ei.
– Voi n-ave]i copii, a[a c` feti]ele nu se pot l`uda cu ei.
– {i ]ie ]i-ar pl`cea, sunt sigur` de asta. }i-a pl`cut de mine

cât` vreme am fost mic`. 
– Dar...
– Nu te-am mai b`tut la cap \n leg`tur` cu asta, nu-i a[a?

argument` Sian. Dar acum suntem cu tata, doar nu vrei s` ratezi
ocazia asta? 

Nu era prima oar` când Annabel observa gre[elile pe care le
f`cuse \n cre[terea pe care i-o oferise fiicei ei. Era foarte bine s-o
\nve]e s` rezolve problemele [i s`-i r`spund` cu sinceritate la
toate \ntreb`rile, ajutând-o \n felul acesta s`-[i dezvolte puterea
de argumentare. Doar c`, din când \n când, toate astea duceau la
situa]ii ca cea de fa]`, când ni[te lucruri prost \n]elese [i imposibil
de realizat \i p`reau feti]ei de nou` ani ca ceva perfect normal.
Acum ar fi fost necesare ore \ntregi de explica]ii [i de discu]ii \n
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contradictoriu pentru a o face s` \n]eleag`, pentru c` era
\nc`p`]ânat` [i-[i sus]inea punctul de vedere ca acela care
dedusese, de unul singur [i \n final a tras o concluzie. Dac` nu
sunt atent`, o s` se transforme \ntr-o micu]` ce face pe
atot[tiutoarea, \[i spuse Annabel. 

– E...destul de complicat s` ai un copil, spuse ea \ncet, dar nu
continu`.

– {tiu c` nu e pl`cut, spuse Sian, b`tând-o u[or pe um`r. 
Ne-am uitat la Midnight [i Sable de o mul]ime de ori. 

|nc` o dat`, Annabel se bloc`. |ntotdeauna \[i dorise ca Sian
s` cunoasc` pe cât posibil tot ce era real \n via]`, a[a c` \n trecut
ascultase r`bd`toare pove[ti de la grajdul de unde se \nchiriau
cai. |ns` nu se a[teptase la o asemenea percep]ie a copilului. 

– Cred c` e mai r`u decât atunci când faci o injec]ie. Sable
continu` ca [i cum nimic...

– Oamenii nu sunt cai, o \ntrerupse Annabel disperat` [i
pentru c` nici asta nu p`rea abordarea cea mai corect` ad`ug`: o
s`... o s` \n]elegi mai bine când o s` cre[ti. 

– {i probabil c` e [i mai dureros atunci când se na[te copilul.
Annabel \ncuviin]`.
– |ns` e minunat, ad`ug` ea. 
– Vezi? 
Deci merit` s` fii cu tata \n acela[i pat. 
– Destul, Sian, se gr`bi Annabel, auzind pa[i pe sc`ri [i v`zând

lumina lumân`rii apropiindu-se. A venit. Hai s` mergem to]i jos
[i...

– Tat`, tocmai \i explicam lui mami despre paturi. 
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– Serios? Caird p`rea un adev`rat uria[ \n lumina lumân`rii,
pe care o puse al`turi de cea a Sianei, pe pervaz. 

– Hai, po]i s`-]i pui pijamaua, spuse Annabel, luând geanta de
la Caird. 

– Trebuie s` m` sp`l? \ntreb` Sian. 
Annabel se \ntreb` cum se f`cea aici acest lucru; cu siguran]`

\n buc`t`rie, cu g`le]ile. Se uit` la Caird:
– Trebuie s` mergem afar` pentru ap`? Caird se strâmb`.
– Baia e al`turi. Annabel t`cu, gândind din nou problema.

Sian \ns`, profit` de moment pentru a-[i continua teoria.
– Tu [i mami o s` ave]i nevoie de patul dublu de jos ca s`

face]i \nc` un copil. Caird o privi amuzat pe Annabel.
– {i mama ta ce a zis despre asta? 
– Nu e vina mea, spuse Annabel repede. Ei i-a venit ideea asta. 
– Am \n]eles, ad`ug` Caird, devenind serios. Ar fi bine s`-]i

vezi de treburile tale, piticule. 
– Dar asta e treaba mea! |nc` un bebelu[...
– Te-ar distra pe tine [i ar reprezenta mult` munc` [i multe

responsabilit`]i pentru mama ta. 
– A[ ajuta...
– Când ai avea chef. Când n-ai fi ocupat` cu antrenamentele

sau cu c`l`ritul. 
– A[ putea s`-mi fac timp, continu` feti]a indignat`. Un nou

bebelu[ nu doar...
– Nu e, pur [i simplu. Nu e treaba ta, piticule, ad`ug` Caird,

calm, dar pe un ton ce puse punct acestei discu]ii. Ce-ar fi s` ne
uit`m la baia mea? E ultima camer` pe care am f`cut-o. 
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Baia era enorm`, decorat` cu faian]` verde-deschis [i pe
alocuri mici desene cu pini, iar cada rotund` de un verde-\nchis,
de data aceasta, se afla \ntr-un col]. Sian se repezi s` \ncerce
robinetele aurii \n form` de delfini.

– Nu-s tocmai pe gustul meu, dar mi-am zis s-o las pe
Becky...se opri [i continu` pe alt ton, m-am gândit s` facem cel
pu]in o dat` uz de lux. 

Annabel sim]i un gust amar, când observ`, pentru prima dat`
sticla de parfum de pe poli]`. Când vorbise despre baie, o f`cuse
la plural-ultima camer` pe care o f`cuser`. Acum \n]elegea de ce
acea Becky se p`rea c` o decorase. Doar nu tr`ise ca un c`lug`r,
nu? Realiz` cu groaz` c` de fapt la asta se a[teptase. Nu-i spusese,
oare, cu acel aer de onestitate pref`cut`, pe care \l folosea de
atâtea ori, c` nu se culca la nimereal`, cu oricine? Ea \n]elesese c`
nu mai exista o alt` femeie \n via]a lui, iar asta demonstra \nc` o
dat` cât de pu]in \l cuno[tea. Aproape c` uitase cât de u[or se
\ndr`gostea de o femeie. {i asta se \ntâmpla [i acum, iar numele
ei era Becky. Când \i spusese numele, privirea \i fusese plin` de
iubire, iar apoi se oprise atât de brusc, ca [i când n-ar fi
men]ionat-o. Ce anume ascundea? Se uit` la parfum pân` când
totul se \nce]o[` [i sim]i c`-i vine s` le[ine. N-ar fi putut ascunde
altceva decât o leg`tur` deja format`, despre care nu voia ca ea s`
afle. Ce-avea de gând s` fac`? S-o lase pe Becky [i s-o trimit` la
plimbare cu tot cu parfumul ei? Sau profita de absen]a acestei
Becky [i se distra dou` s`pt`mâni cu proasp`ta lui familie? Istoria
se repeta...exact ca \n urm` cu zece ani. Spusese c` era deja
divor]at când se \ntâlniser`, dar cum s`-l cread` acum? Acel
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moment atât de minunat din seara precedent`, când au fost atât
de apropia]i, când p`rea c` gândeau la fel, atra[i de aceea[i
dorin]`, dar gândindu-se la binele fiicei lor-cât de mult, din ceea
ce se petrecuse, fusese real [i cât \[i imaginase ea? {i chiar dac` ar
fi fost totul real, era gre[it, c`ci, purtându-se cu ea astfel, uita de
cealalt` femeie, Becky. 

– Prosoape [i s`pun, spuse Caird, aducându-le din dulap. 
Sian se apropie [i mirosi s`punul:
– Miroase ca lemnele din sob`. 
– Pinus silvestris, spuse el, ca s` se asorteze cu p`durea, cred,

ad`ug` zâmbind, u[or ironic, dar cu o ironie blând`. 
Oricine ar fi fost Becky asta... o iubea. Annabel avea un nod \n

gât. 
– Nu prea seam`n` cu tine \nc`perea asta, spuse ea. 
N-avea de gând s`-l \ntrebe despre femeia care o decorase, dar

putea s`-i spun` el, dac` voia. Dar nu voia.
– N-o s` avem ap` cald` \nc`. Sian se poate cur`]a pu]in [i s`

scape apoi cu o promisiune pentru mâine sear`?
Annabel \ncuviin]` obosit`. 
– |i aduc periu]a de din]i. 
Serios, ce fel de priorit`]i avea stabilite? se \ntreb` Annabel, pe

când se \ntorcea. Avea o baie extrem de luxoas`, dar n-avea
curent electric [i singura surs` de \nc`lzire era o sob` pe lemne.
{i buc`t`ria probabil c` era \ngrozitoare; probabil c` n-avea
frigider [i toate celelalte obiecte pe care le g`se[ti \ntr-o cas`
normal`. Nici m`car n-avea ni[te l`mpi cu gaz, doar prostiile
astea de lumân`ri, care nici m`car nu-i ajungeau. O supraveghe
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pe Sian schimbându-se pentru noapte. Când se \ntoarser` la
parter, Caird tocmai \nf`]a o pilot` dubl`. 

– Chiar are nevoie de una atât de mare? \l \ntreb` Annabel, 
[i-i \ntâlni privirea piezi[`.

– Pe asta o folosim \ntotdeauna aici. 
O folosise cu Becky, se gândi Annabel, urând faptul c` era atât

de moale [i c` mirosea tot a pin. 
– |n regul`, domni[oar`, treci \n pat, spuse ea [i o \nveli. 
Sian nu protest`. Oricum, parc` nici nu s-ar fi preg`tit de

somn, c`ci putea s` stea aici, unde se petrecea totul. Nici m`car
nu [i-a cerut cartea, pe care oricum n-o putea citi la lumânare.
Aducând lumân`rile, pe care le l`sase la etaj, Annabel observ`
pentru prima dat` o umbr` pe perete, deasupra pernelor. Era
oare o lamp`? Nu p`rea un loc prea sigur, poate de asta n-o
aprinsese Caird. Dar, stai pu]in, acolo nu era un \ntrerup`tor? Ba
da, un \ntrerup`tor p`trat [i modern. Stând \n pat, se uit` prin
camer` [i descoperi [i alte \ntrerup`toare [i mai multe l`mpi pe
pere]i [i chiar deasupra focului atârna un candelabru cu patru
bra]e. Un fulger \ndep`rtat lumin` o clip` ferestrele [i-i d`du
r`spunsul la \ntrebare: o pan` de curent. Probabil c` furtuna
stricase cablurile electrice, sau poate c` avea un generator, pe
care Caird avea de gând s`-l porneasc` imediat ce o culca pe Sian,
care clipea din ce \n ce mai rar, pe jum`tate adormit`. Annabel se
aplec` [i o s`rut` pe obraz; Sian respira \ncet [i ca de obicei se
\ntoarse cu fa]a la perete. Adormise, l`sând-o pe Annabel singur`
cu toate \ntreb`rile care-i fr`mântau mintea. 
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Capitolul 8

– Ce voiai s` spun? \ntreb` Caird. C` avem o pan` de curent

[i c` nu [tiu de ce se mai \ntâmpl` asta uneori?

Erau \n buc`t`rie, iar el tocmai \[i deschisese o sticl` de bere.

Erau acum luminate ma[ina de sp`lat vase, congelatorul,

frigiderul, aragazul [i toate celelalte. Afar` \nc` ploua [i mai b`tea

vântul, dar cu mult mai pu]in` intensitate. Se p`rea c` furtuna se

va potoli \nainte de miezul nop]ii. Annabel ]inea \n mâini paharul

cu brandy, savurând parfumul b`uturii. Trebuia s` recunoasc`

faptul c` avea dreptate; n-avea niciun rost s` se agite \n leg`tur`

cu lipsa curentului-de fapt Caird se descurcase destul de bine \n

situa]ia de fa]`. Acum aflase c` \ncercase \ntrerup`torul imediat

ce intrase \n cas`, iar când descoperise c` nu era lumin`, se

\ndreptase direct la dulap. Pân` ca ea [i Sian s` ajung`, preg`tise

deja lumân`rile, pe care le g`sise imediat, de parc` asta ar fi

folosit \ntotdeauna. Annabel realiz` [i faptul c` fusese mult prea



dur` când comentase \n leg`tur` cu lipsa curentului electric, iar
acum când vedea toate \ntrerup`toarele, prizele [i constata c` era
o cas` normal`, se sim]ea ca o fraier`. Cum de nu le observase?
{i a[a cum spusese Caird, dac` ar fi vorbit despre asta, ar fi
\ngrijorat-o pe Sian. 

– |mi cer scuze, murmur` ea, f`r` prea mare tragere de inim`.
N-am vrut s` spun c` erai obligat s`-mi spui, doar c`...

– E[ti obosit`, scumpo. 
Se \ntoarse, nervoas`, refuzând s` r`spund`. Tuturor femeilor

le spunea a[a. Poate c` pe celelalte nu le deranja prea mult, dar
ea nu voia s`-i spun` a[a, dac` nu vorbea serios. 

– Ai condus mult, continu` el. Poate prea mult \n micu]a ta
ma[in`.

Asta fusese [i concluzia ei, dar era la fel de nervoas`. Cine se
credea s-o ia a[a peste picior? 

– Da, poate ar fi fost mai u[or dac`... nu ap`reai tu, vru s`
spun`, dar se opri, c`ci nu putea spune asta. Nu era a[a. E
adev`rat c` le implicase \n acel incident \ngrozitor cu Denny, dar
\[i r`scump`rase acea gre[eal` de multe ori de atunci, \n primul
rând, ajutând-o cu Sian. F`r` el, n-ar fi fost mai u[or, ar fi fost mai
greu... dac` n-am fi dat de furtuna asta, sfâr[i ea. 

Ce se-ntâmpla cu ea? De ce-i s`rea ]and`ra la fiecare cuvânt pe
care-l spunea Caird? {tia r`spunsul la aceste \ntreb`ri, dar \i era
mult prea greu s`-l recunoasc`. 

– {i ce-o s` faci? \ntreb` ea, ar`tându-i aragazul. Nici m`car 
n-o s` putem face cafeaua diminea]`...

– Ba da, o s` putem. Am g`sit arz`torul.
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– Se \ntâmpl` des s` cad` curentul, nu-i a[a?
– Din când \n când; cred c` e o conexiune proast`, r`spunse

el, luând o tav` pe care puse lumân`rile [i paharele. Mergem s`
ne relax`m pu]in?

Lumânarea Sianei ardea lini[tit pe mas`, iar feti]a nici nu se
vedea \n \ntuneric, dar când intrar` [i ei \n camer`, se mi[c` [i
murmur` ceva prin somn. Caird puse tava pe mas` [i se duse s`
mai pun` lemne pe foc. Limbile ro[ietice \nghi]ir` bu[tenii foarte
usca]i, care \ncepur` s` trosneasc` imediat. Annabel se a[ez` pe
una dintre canapele, savurând din nou coniacul, de data aceasta
sim]ind cum vaporii b`uturii \i \nce]o[au mintea mai r`u ca
niciodat`. |nchise ochii, sprijinindu-se de mas`, dar \i deschise
când sim]i mi[care \n dreptul ei. Caird se apropiase, iar ea \l privi
de jos \n sus, [i se \ntreb` uimit` când \[i schimbase hainele cu
unele uscate. Probabil c`-[i uscase [i p`rul, c`ci era mai ciufulit
decât de obicei. 

– F`-mi loc, [opti el atât de blând \ncât nu sun` ca o comand`. 
Annabel se supuse, pe jum`tate adormit` [i se mut` la cel`lalt

col] al mesei, iar Caird se a[ez`, l`sând ceva spa]iu \ntre ei. Poate
c`-[i amintise de Becky [i avea mustr`ri de con[tiin]`. Cu atât mai
bine, [i-ar fi pierdut iar capul dac` ar fi atins-o [i n-avea nevoie de
asta acum. A[tepta atâtea r`spunsuri. 

– Ascult`, scumpo, spuse el, folosind din nou acel apelativ
nepotrivit, care \ns` suna atât de natural, e[ti extenuat`. 
Termin`-]i b`utura [i hai s`...

– Curentul electric, continu` ea cu \nc`p`]ânare.
– Ce-am putea s` facem noaptea asta, prostu]o? 
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– E o problem`, totu[i...
– Nu, nu e. O s`-l aduc pe Otto, diminea]`. 
– Otto?
– Un vecin care are grij` de cas` când nu suntem aici...
– Care voi?
Se uit` repede la el, la timp pentru a-i surprinde stânjeneala

[i sup`rarea pe el \nsu[i. Totu[i când se \ntoarse [i o privi, nu i se
citea nici urm` de vin` pe fa]`, doar grij` pentru ea. 

– Nu noi. Am vrut s` spun când nu sunt aici. 
Nu p`rea s` mint`, se gândi Annabel, amintindu-[i cât de mult

sem`na Sian cu el [i cât de onest` fusese \ntotdeauna fiica ei. {i
apoi, de când avea firma de catering, \nv`]ase s`-i deosebeasc` pe
cei care o \n[elau. {i \n aceast` c`l`torie al`turi de Caird, \nv`]ase
c` se putea baza pe el. Cu toate astea, a[a sim]ise [i \n urm` cu
zece ani. De ce regretase c` vorbise la plural? Cu siguran]`, se
gândise la Becky. {i de ce nu voia s` vorbeasc` despre ea? Dac`
nu-i va spune nimic, ea nu-l va \ntreba. Totu[i, abia se ab]inea s`
n-o fac`. 

– Avem atâtea de l`murit, scumpo, spuse el, turnând restul de
bere \n pahar, [i niciodat` nu reu[im s` fim singuri. 

– Ultima dat` când am fost singuri, n-am vorbit deloc, spuse
ea \ncet. 

– {tiu, ad`ug` Caird, privind-o. Probabil ai observat c` \ncerc
s` m` controlez, pentru a nu ajunge din nou acolo. 

– De...ce nu?
Oricât ar fi \ncercat, nu reu[ea s` fac` s` dispar` nostalgia din

vocea ei. Dac` ar fi venit mai aproape, dac` ar fi luat-o \n bra]e,
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dac` ar fi l`sat-o s` se odihneasc` pe um`rul lui, poate c` totul ar
fi fost mai u[or. {i dac` aceast` apropiere i-ar fi dus la a face
dragoste, cel pu]in ar fi fost ceva. O amintire pe care s-o p`streze
\n viitor, când nu-l va mai avea al`turi. O privi, u[or exasperat:

– Chiar nu [tii de ce? Când Sian tocmai ne-a reamintit asta,
acum o or`? 

– Oh, vrei s` spui un copil?
– Am f`cut asta o dat`, nu? E[ti o femeie matur` acum. {tii ce

\nseamn` asta. 
– Da, spuse ea sec, luând o gur` de coniac. Foarte subtil. 
O durea sufletul. Caird \[i iubea copilul pe care deja i-l

d`ruise, dar nu-[i dorea al]ii. Nu-[i dorea acea responsabilitate,
nu era preg`tit pentru un asemenea leg`mânt. |n via]a lui era o
alt` femeie-Becky. Vorbi repede, \ncercând s` uite acea durere:

– De unde [tii c` nu-s protejat`? 
– E[ti? o \ntreb` repede, iar Annabel nu putea confunda

speran]a [i dorin]a ce i se citea \n glas. {i totu[i, mai era ceva; s`
fi fost dezam`gire? S` fi fost oare dezam`git s` descopere c` era
preg`tit` pentru aventuri amoroase? {i dac` era a[a, de ce? D`du
din cap. Nu, nu era preg`tit`. Ar fi putut s`-l mint`, a[a cum o
f`cuse [i \n urm` cu zece ani, dar, a[a cum spusese [i el, era o
femeie matur`. Acum [tia ce \nsemna s` ai un copil [i toate
responsabilit`]ile pe care le aducea; i-ar fi dat via]a peste cap [i 
n-ar fi avut numai ea de suferit, ci [i Sian. Nu putea s`-[i asume
un asemnea risc. 

– Oh, scumpa mea, murmur` Caird, luând-o de mân` [i
s`rutându-i degetele, cumva [tiam c` nu vei fi. 
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– Cum? 
Annabel nu se putea decide: pe de-o parte [i-ar fi dorit s`-l

mângâie la rândul ei [i s`-[i treac` degetele prin p`rul lui, pe de
alta voia s`-l r`neasc`. El de ce putea s-o aib` pe Becky, dar se
a[tepta ca ea s` r`mân` de una singur`? |[i trase mâna dintr-a lui:

– De unde [tii c` n-am un iubit acas`? 
– S` spunem c` am sperat…spuse Caird trist. }i-ai terminat

b`utura? 
– Nu, spuse ea, luând paharul \n mân`, hot`rât` s` mearg` la

culcare când avea chef. 
– M` gândeam s` dormi cu Sian noaptea asta, [i de mâine

vedem noi, continu` el \ncet. 
– Ce-ar fi s` rezolv`m totul acum? Naiba s`-l ia, n-avea de gând

s`-i vorbeasc` despre aceast` Becky? 
– Dac` vrei, ad`ug` Caird, sorbind ultima gur` de bere. Uite

la ce m-am gândit, \i spuse, \ntorcându-se spre ea cât se poate de
serios. Locuie[ti \n Rybridge, nu-i a[a?

Annabel \ncuviin]`, uimit`.
– {i-]i place acolo?
– E bine, r`spunse uimit` \n continuare de direc]ia \n care

mergea discu]ia. Un or`[el mic [i dr`gu]. Sunt destul de fericit`
acolo… acum. 

– Vrei s` spui, c` la \nceput nu erai?
– Mi-a fost cam greu, \i reaminti ea t`ios. Dar Sianei \i place

[coala \n care \nva]`. Aerul e curat…
– Sun` minunat.
– Nu e chiar a[a grozav, dar e bine. 

SIAN 123



– Deci, l-ai recomanda?
– Cui? \ntreb` ea pierdut`, f`r` s`-i poat` citi ceva \n privire. 
– Nu m` prea pricep la asta, spuse el \ntr-un sfâr[it. De asta 

n-am vrut s` vorbim acum. 
– Ce vrei s` spui?
Caird oft` [i puse paharul pe mas`. 
– Mi s-a \ncheiat contractul [i nu l-am re\nnoit. 
– Vrei s` spui c` ai terminat cu radioul [i televiziunea? spuse

Annabel, \ncercând s` fac` fa]` ve[tii. 
– Televiziunea nici n-a reprezentat ceva important. Nu prea

mi-a pl`cut, spuse el trist. Am \mb`trânit, scumpo. 
– La treizeci [i [apte de ani?
– Bine, atunci hai s` spunem c` am rupt suficiente oase. E

rândul altcuiva. 
– {i… \ncepu Annabel, apoi f`cu o pauz`, uimit` s`

descopere c` \n mintea ei Caird [i acea emisiune erau
inseparabili. Au g`sit alt prezentator?

– Or s-o opreasc`. 
– Doar n-au pierdut audien]`?
– Nu. M-au pierdut pe mine. 
Annabel t`cu, \ncercând s` \n]eleag` tot ce-i spusese. Deci, a[a

cum crezuse \ntotdeauna, emisiunea nu era nimic f`r` Caird, f`r`
el n-ar mai fi existat. 

Dar dac` nu mai exista, ce avea s` fac` la treizeci [i [apte de
ani, [omer?

– O s` fiu bine, spuse el, zâmbind, parc` citindu-i o parte din
gânduri. Trebuie s` fi observat c` nu stau prost cu banii.
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– Suficient de bine cât s` nu-]i mai faci griji tot restul vie]ii?
\ntreb` Annabel, ne\ncrez`toare \ntr-o sum` atât de
considerabil`. 

– La felul \n care tr`iesc, mai mult decât atât.
Asta era de \n]eles. Nu era genul c`ruia s`-i plac` luxul,

niciodat` nu fusese a[a. Se \mbr`ca simplu, avea o ma[in` bun`,
dar nu una de milionar [i prefera locurile interesante celor
str`lucitoare, cum le numea ea. De asta cump`rase ferma asta
confortabil`, \n loc s` se mute la un hotel \n Bahamas sau \n cine
[tie ce alt ora[ mare. {i nu din cauz` c` era zgârcit. Pur [i simplu
a[a \[i dorea s`-i cheltuie.

– Doar nu vei putea s` stai f`r` s` faci nimic, nu-i a[a? \l
\ntreb` prudent`. 

– M-am gândit la asta, spuse el, \ncruntându-se. Va trebui s`
fie ceva total diferit. Ceva care s` aib` leg`tur` cu p`mântul, cred.
{tiai c` tat`l meu are o gr`din` de zarzavaturi?

– {i n-ai putea s` te ocupi tu de ea? Sau s`-l aju]i?
Caird zâmbi:
– M` gândeam la ceva pu]in mai mare de atât, [i-n plus tata

are doar cincizeci [i opt de ani. 
– Trebuie s` fi fost foarte tân`r când te-ai n`scut.
– Da, spuse, noi cei din familia Gloster suntem gr`bi]i.
– Nu sunt surprins`, spuse ea. 
– Corect, [opti Caird, \ntinzându-se. Atunci, eu m` duc la

culcare. 
– Dar…dar… se bâlbâi Annabel, dorind s`-l ]in` al`turi de

ea, dorind s` afle mai multe, totu[i nefiind \n stare s` treac` peste
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acea \nc`p`]ânare [i s`-l roage s` mai stea pu]in cu ea. Dar…\nc`
nu mi-e somn…

– Niciodat` nu ]i-e somn, spuse el, râzând \ncet. Crezi c` am
uitat? E[ti ca [i ea, ad`ug`, ar`tând-o pe Sian.  Amâni totul pe
ultima clip`.

– Dar n-o s` pot dormi, cu toat`…
– Dar nici n-o s` discut`m despre asta, ad`ug` el. Se oprise,

dar nu se a[ez` \napoi pe canapea. {i oricum, tu nu vrei s`
vorbe[ti, e[ti mult prea preocupat` de cine va ie[i victorios din
aceast` discu]ie, exact cum erai la \nceput.

Se duse [i mai puse ni[te lemne pe foc, iar \n \ntunericul ce se
l`s` dup` ce \nchise u[a sobei, Annabel termin` coniacul [i
recunoscu adev`rul din ceea ce tocmai \i spusese. Se \nchisese \n
ea [i din nou \i r`spundea agresiv, lucru care nu-i ducea nic`ieri.
{i avea dreptate [i cu faptul c` a[a f`cuse la \nceput, când abia se
\ntâlniser` pe feribot. Nu [tia când se oprise, doar c` existase o
perioad` de-a lungul c`l`toriei lor, când se relaxase [i avusese
\ncredere \n el. Iar acum nu mai era a[a. {i cum ar fi putut s-o
fac`, dac` \i oferise atâtea porti]e când i-ar fi putut vorbi despre
Becky [i el nu profitase de niciuna? Ai putea s`-l \ntrebi, \i [optea
o voce, pe care o ignor` cu \nc`p`]ânare. Fie \i va povesti din
proprie ini]iativ`, fie nu-l va mai \ntreba nimic. {i ce voia s`
\nsemne toat` acea discu]ie despre Rybridge? Avea de gând s` se
mute acolo? Dac` voia asta, n-ar fi putut \nsemna altceva decât
c`...nu, nu trebuia s` gândeasc` \n felul acesta. Era prea frumos
ca s` fie adev`rat.  Dup` via]a nebun` pe care o dusese pân`
acum, probabil c` era atras de lini[tea din Rybridge [i dac` tot
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trebuia s` se mute, trebuia s` se gândeasc` la un ora[ care s`-i
permit` s` fie aproape de Sian. Sian era singura care conta pentru
el, a[a fusese de când aflase de existen]a ei. Nu f`cuse un secret
din asta. Cealalt` problem` – atrac]ia dintre ei...ei bine, o
denumise "treburi ne\ncheiate", sintagm` ce definea, probabil
perfect sentimentele lui fa]` de ea. Erau \mpreun` de dou` zile,
dar niciodat` nu fuseser` singuri. Sigur, o dorea, de asta nu se
\ndoia. A[a cum o dorise [i \n urm` cu zece ani, a[a cum dorise
multe alte femei. |n timp ce ea \l dorea doar pe el. |ntotdeauna
fusese a[a. Dorin]a de a fi cu el \i distrusese via]a o dat`, iar acum
era pe punctul de a face aceea[i gre[eal`, dac` nu se controla. Nu
putea face altceva decât s-o ia pe Sian [i s` plece diminea]`. Se
]inuse de cuvânt, \l adusese la ferm`. Acum era timpul s`-l lase s`
se bucure de vacan]`, cu sau f`r` Becky; doar nu se a[tepta ca ea
s` r`mân` [i s`-[i distrug` echilibrul greu ob]inut dup` cele
\ntâmplate \n urm` cu zece ani. Da, va pleca diminea]` spre
Salzburg. 

Se \ntâmpla ceva. Tocmai se sprijinea de mas`, când aceasta
\ncepu s` se mi[te...

– Ce faci?
A vrut s` spun` asta pe un ton puternic, dar n-a reu[it. Caird

o ridicase \n bra]e, iar ea se sim]ea atât de bine, s` se sprijine pur
[i simplu de el, f`r` s`-[i mai fac` griji. Pân` la urm`, avea de gând
s` fac` dragoste cu ea. Foarte bine, era alegerea lui, nu era vina
ei. Nu-l putea opri, când era pe jum`tate adormit`, nu? Se cuib`ri
\n bra]ele lui [i zâmbi. O va trezi când va fi timpul. Atât de blând
o purta pe bra]e, oriunde ar fi dus-o. Cu siguran]`, spre un pat.
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A putut s` se \ntind` [i s`-[i trag` o pern` sub cap, \n timp ce el
o acoperea cu ceva [i se f`cu \ntuneric... Era diminea]`. Soarele
lumina masa pe care r`m`seser` sticlele, paharele [i lumân`rile
din seara precedent`. Sandalele ei r`m`seser` \n acela[i loc unde
le l`sase, lâng` canapea. Doar pe acelea reu[ise s` le dea jos
\nainte s` adoarm`, \n rest se culcase \n hainele pe care le purtase
cu o zi \n urm`. |[i privi dezgustat` tricoul pe care [i-l pusese
\nainte s` plece de la Sonne [i pe care \l purtase o zi \ntreag`.
Trebuia s`-l schimbe. Trebuia s` fac` un du[, la fel [i Sian; dar
unde era Sian? Locul unde dormise era gol. Probabil c` se
ridicase din pat f`r` s`-[i trezeasc` mama [i acum cine [tie pe
unde era. Fereastra era deschis` [i Annabel auzi zgomote afar`:
portiere care se deschideau [i se \nchideau. Câteva minute mai
târziu, Caird intr` cu cele trei gen]i luate special pentru aceast`
c`l`torie. 

– Bine ai revenit, spuse el zâmbind. Simte-te ca acas` [i nu te
gr`bi s` te ridici, ne ocup`m noi de restul, ad`ug` el, luând-o pe
sc`ri. 

Imediat ap`ru [i Sian cu dosarele Annabelei [i pelerinele de
ploaie. 

{i ea era \mbr`cat` tot \n hainele din ziua precedent`;
probabil c` se \mbr`case tot cu ele, pentru c` pe acelea le g`sise. 

– Am vrut s` te trezesc, spuse ea, a[ezându-se pe marginea
patului, dar tati a spus s` nu fac asta. 

– Cât e ceasul? \ntreb` Annabel, \ncercând s` se ridice [i
amintindu-[i c` \nc` avea ceasul la mân`. Era pu]in peste opt.

Sian continu`, entuziasmat`:
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– E o p`dure \n cap`tul dealului [i sunt afine [i zmeur` [i
ciuperci...

– Foarte interesant, spuse Annabel, c`scând [i realizând c`
\nc` era foarte obosit`. Te-ai sp`lat?

– Mami, cum te po]i gândi la asta, când suntem \n locul acesta
minunat? izbucni feti]a, continuându-[i apoi pledoaria despre
minun`]iile ce le \nconjurau. Doar dac` s-ar fi uitat mami pe
fereastr` ar fi v`zut asta. |i povesti despre biserica ce avea un
acoperi[ rotund verde-auriu. {i aici aveau un han, se numea
Adler, nu era un nume caraghios? |nsemna "vultur" [i exact acolo
vor merge [i vor lua micul dejun. Apoi se vor \ntâlni cu Otto s`-i
ajute cu electricitatea, pe urm` vor merge s` cumpere unt [i ou`
[i multe alte lucruri. Apoi, ochii \i str`lucir`, o s` mergem la
grajduri. 

Annabel se trânti din nou \n pat. Avea nevoie de mai mult
decât o noapte de somn, pentru a sc`pa de oboseala acumulat`
\n c`l`toria asta. Cât despre planurile pe care [i le f`cuse seara
trecut` \n leg`tur` cu plecatul, nici nu putea fi vorba. {i Sian, care
se ata[ase atât de repede de acest loc... n-ar fi putut s-o smulg`
pur [i simplu. Dac` ar fi plecat \n alt` parte, nimic nu le-ar mai fi
pl`cut niciuneia dintre ele. Da, niciuneia, \[i spuse cu ochii
\nchi[i. Oricare ar fi fost complica]iile care ap`reau odat` cu acea
femeie, Becky, [i oricare ar fi fost secretul pe care Caird \l
ascundea, tot voia s` fie al`turi de el. Mai mult decât atât, se
sim]ea onorat` s` stea \n aceast` cas`, pe care o ridicase chiar el.
{i ei \i pl`cea la fel de mult ca [i feti]ei, [i voia s` aib` [ansa s-o
exploreze. Era propriul lui refugiu, locul unde se ascundea de
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problemele vie]ii de zi cu zi, iar ea era mândr` c` putea \mp`rt`[i
acest lucru. Cu el [i cu Becky? Se dezveli; avea lucruri mai bune
de f`cut decât s` stea s` se gândeasc` la asta. G`si bagajele \n
camera pe care [i-o alesese Sian drept dormitor. Lu` o pereche
curat` de blugi [i un tricou cu mâneci lungi; dup` un moment de
gândire, schimb` tricoul cu unul f`r` mâneci, albastru, care-i
scotea \n eviden]` bronzul [i blugii cu o fust` ce se asorta, \n a[a
fel \ncât p`rea c` purta o rochie. De ce n-ar fi \ncercat s` arate ca
o femeie, de data asta? F`cu o baie fierbinte, la sfâr[itul c`reia se
sim]ea chiar optimist`. Uitându-se \n oglind`, descoperi c` ar`ta
foarte bine, \mprosp`tat`, s`n`toas`, poate chiar mai dr`gu]`. Se
p`rea c` [i Caird avea aceea[i p`rere:

– Minunat, spuse el, care tocmai venea s` verifice dac` era
gata. Ai reu[it toate astea \n doar zece minute. 

Fu cât pe ce s` spun` c` preg`tise ]inuta asta pentru Salzburg,
dar se opri la timp; nu mai avea de gând s` fie ca un ghimpe.
Caird spusese ceva dr`gu], iar ea avea s`-i r`spund` \n acela[i
mod. Zâmbi [i spuse, apropiindu-se de el:

– Mi-e foame. Am \n]eles ceva despre un mic dejun la han? 
– {i mie mi-e foame, r`spunse, dar cu siguran]` nu se referea

la mâncare. 
– |]i alegi cele mai bune momente, serios! \i spuse, privindu-l

exasperat`. 
– Ele m` aleg pe mine, [opti Caird, mângâind-o u[or pe bra]ul

bronzat. 
Annabel se \ndep`rt`; Sian era jos, avea o mul]ime de lucruri

de f`cut [i nu trebuia s` se gândeasc` acum la emo]iile pe care i
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le trezea atingerea lui. Deja era suficient de complicat` situa]ia,
chiar [i f`r` s` afle ceva despre acea Becky. Totu[i, cu toate aceste
idei \n minte, se sim]ea u[oar`, \n timp ce cobora sc`rile. Drumul
pân` \n Mauerdorf nu dur` mai mult de zece minute. |n tot acest
timp singurul vehicul pe care-l \ntâlnir` fu o biciclet`, de pe care
\i salut` vesel` o b`trânic`. Era genul de loc unde to]i \i salutau
pe cei pe care-i \ntâlneau, le spuse Caird, \n timp ce se plimbau
prin s`tuc. Hanul Adler era exact \n fa]a bisericii, \nconjurat de
suficiente magazine ca Annabel s` stea lini[tit` \n privin]a
proviziilor. Micul dejun, compus din carne rece [i rulouri
crocante, fu delicios [i-l \ncheiar` cu acea cafea austriac`
extraordinar`. |n timp ce tocmai \[i \ncheiau masa, ap`ru un
b`rbat cu obrajii ro[ii, ce fu prezentat drept Otto. D`du mâna cu
to]i [i accept` o can` de cafea, \n timp ce el [i Caird vorbeau \n
german`. La sfâr[it, \[i lu` la revedere de la to]i [i plec`. 

– O s` te obi[nuie[ti, \i spuse Caird Sianei, care se mira de
obiceiul de a da mâna cu toat` lumea. A[a fac to]i, aici. Chiar [i
feti]ele ca tine.

– Unde a plecat Otto? interveni Annabel. 
– Dumnezeu [tie, dar mai târziu va veni la Pankl [i, dac` nu

reu[e[te s` rezolve problema, o s`-i chem`m pe cei de la
Electricitate. 

Annabel spera c` Otto [tie ce face, dar nu spuse nimic. Ca
dup` fiecare mas` bun`, se sim]ea mai optimist`. Curentul
electric avea s` fie reparat [i chiar dac` n-ar fi fost a[a, mai aveau
lumân`rile [i arz`torul. Cât despre cealalt` problem`, era o
prostu]`. Cu prima ocazie \n care vor r`mâne singuri, când Sian
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va c`l`ri, sau poate când o vor duce la culcare, va l`muri totul.
Dac` nu-i va povesti nimic din proprie ini]iativ`, va trece peste
mândria aceasta prosteasc` [i-l va \ntreba direct, cine era acea
Becky. Dar nu mai fu nevoie s` fac` asta. Când se \ntoarser` la
ferm`, cu bra]ele pline de saco[e cu provizii, descoperir` un
Volkswagen Beetle albastru parcat \n fa]`. Ini]ial, Annabel crezu
c` era al lui Otto, pân` când observ` privirea fericit` [i
ner`bd`toare a lui Caird, care cerceta casa. Uitase complet de ea
[i de Sian; \ntreaga lui aten]ie era \ndreptat` spre sc`ri, de unde
\i privea o ro[cat` frumoas`. 
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Capitolul 9

– Becky! exclam` Caird, luând-o \n bra]e. Am sperat c` o s`

vii...

|n prima clip`, Annabel \ncremeni. Realiza c` nu mai era

surprins` de faptul c` exista o alt` femeie \n via]a lui, aproape c`

se obi[nuise cu acea idee. Dar una la care s` ]in` atât de mult, pe

care abia a[tepta s-o strâng`-n bra]e, una care s`-l fac` s` uite

complet de ea [i de Sian... Nu era preg`tit` pentru asta. {i nici nu

era de mirare, \[i spuse Annabel; o ame]ise cu pove[ti de-a lungul

\ntregii c`l`torii. Din primul moment \n care s-au re\ntâlnit, \i

ar`tase c` \nc` o dorea, se oprise de fiecare dat` când avusese

[ansa de a face dragoste cu ea. {i mai grav, mult mai grav, era

faptul c` aproape o convinsese c` era important` pentru el. Cu o

sear` \n urm`, când \i vorbise despre schimbare, oare de ce

crezuse c`... ? Ei bine, putea s` uite de asta, nu? |n mod evident,

se \n[elase [i nu trebuia s` fie furioas` decât pe ea \ns`[i. Aflat`



\nc` \n acea stare de amor]eal`, \[i aduse aminte o vorb` a mamei
ei: "Dac` un b`rbat te dezam`ge[te o dat`, e vina lui. Dac` te
dezam`ge[te de dou` ori, e vina ta c` i-ai dat ocazia s-o fac`." Iar
mama [tia câte ceva despre b`rba]i, \[i spuse Annabel amar. A[ fi
putut s` \nv`] câte ceva de la ea. Dar nu \nv`]ase nimic, nici din
via]a mamei ei, nici din propria ei via]`, iar acum trebuia s`
pl`teasc` pentru asta. Starea de amor]eal` era doar temporar`, \n
curând va disp`rea [i va face loc durerii, disper`rii [i furiei, iar
când acele sentimente vor pune st`pânire pe ea, n-avea nicio
[ans`, va \nv`]a tot ceea ce nu \nv`]ase pân` acum. Dar \nc` nu
se \ntâmpla asta. Deocamdat` avea suficient` putere pentru a o
examina pe Becky, care tocmai se desprindea din \mbr`]i[area lui
Caird. P`rul lung, ro[cat-auriu, \i str`lucea pe umeri; purta o
pereche de blugi [i un tricou, ce-i puneau \n eviden]` suple]ea [i
tinere]ea, pe care, datorit` situa]iei create, Annabel le invidia [i
nu voia s` le ia \n seam`. N-avea acela[i entuziasm ca [i Caird, cu
toate c` o bucurase primirea pe care i-o f`cuse. O privi pe
Annabel cu o curiozitate v`dit`, de parc` ar fi fost perfect normal
ca el s` fie cu o alt` femeie. Aproape c` p`rea mul]umit` de acest
lucru. Poate c` `sta era secretul ei, aceast` calitate special` care \i
]inea \mpreun`. Poate c` era atât de sigur` pe el [i atât de sigur`
pe sine, \ncât pur [i simplu n-o deranja prezen]a altei femei. Pân`
la urm`, era evident c` \i apar]inea [i-l putea avea oricând poftea.
Cu toate astea, privirea i se schimb` când o z`ri pe Sian, [i cum
feti]a st`tea cu picioarele dep`rtate, cu mâinile \n buzunare, iar
acei ochi c`prui o priveau curio[i, dar prieteno[i pe nou-venit`,
nu putea exista nicio \ndoial` a cui fiic` era. Asta, \n sfâr[it, o
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puse pe tân`ra sofisticat` pe gânduri. Becky se \ntoarse spre
Caird:

– Ce-ar fi s` faci prezent`rile? suger` ea deta[at`, cu un
puternic accent american. 

{i dac` st`teai s` te gânde[ti, de ce [i-ar fi f`cut griji?
Afec]iunea pe care i-o purta Caird nu putea fi pus` sub semnul
\ndoielii, iar Sian avea nou` ani, oricare ar fi fost momentul de
pasiune din care se n`scuse, \n mod evident fusese cu mult timp
\n urm`. Sunt de domeniul trecutului, \[i spuse Annabel cu
am`r`ciune, o simpl` amintire din trectul lui, despre care va fi
curioas` s` afle. 

– Poftim? Pentru prima dat` Caird era stânjenit. Oh, da.
Presupun c` a[ face bine s`... Annabel ea este...

– Becky, interveni Sian. Tu i-ai f`cut baia tatei. Ne-a povestit
despre tine asear`. 

– Serios? spuse Becky, privindu-l repede pe Caird. Ei bine, v`d
c` am cam r`mas \n urm`. 

– Cu siguran]`, spuse Caird. Ea este Sian [i uneori pare mai
matur` decât e...

– Te-ai c`s`torit pe la spatele meu? 
Annabel clipi uimit`, auzind tonul ironic al \ntreb`rii. Becky

trebuie s` fi fost extrem de sigur` de Caird, dac`-[i permitea s`
fac` astfel de glume. Poate c` \ntrebarea era [i un pic mali]ioas`,
sporindu-i stânjeneala, dar dac` era a[a, cine o putea condamna?
Bravo ei, gândi Annabel, pe m`sur` ce sim]ea c`-i disp`rea
amor]eala [i durerea \ncepea s` se instaleze. Doar c` a[ fi vrut s`
fiu [i eu capabil` s` fac a[a ceva! 
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– Uite ce e, scumpo, \ncepu Caird, folosind din nou acel
apelativ nefericit, de data asta pentru Becky. N-am vrut s` se
\ntâmple a[a, dar s-a \ntâmplat [i mai bine ]i-a[ povesti [i restul.
|i puse o mân` pe talie [i continu`, \ndep`rtându-se \mpreun` cu
ea: ce-ar fi s` mergem \n buc`t`rie? Presupun c` vrei o cafea...

{i asta a fost tot. S` sc`p`m de ce e vechi [i s` aducem ce e
nou. Sau mai bine spus s` sc`p`m de ce e temporar [i s` revenim
la ce e de durat`, la femeia tolerant` [i \n]eleg`toare, cea pe care
o prefera tuturor. Avea s` aib` grij` de ea \n buc`t`rie, cu acel aer
natural pe care-l folosea mereu [i avea s`-i explice cum se
petrecuse totul. Sigur c` nu vor exista scene de nervi, sigur c`
pre]ioasa lui Becky va accepta asta a[a cum o f`cuse \ntotdeauna,
calm` [i f`r` discu]ii interminabile. Dac` \ntr-adev`r putea s` fac`
asta, era cu adev`rat o femeie de milioane. Dar \nc` o durea
faptul c` el se gândea acum la Becky, c` ei \i d`dea explica]ii.
Annabel sim]i un metal rece \n palm` [i realiz` c` urca sc`rile; se
\ntoarse [i-i d`du saco[ele cu ou` Sianei:

– Vrei s` le duci tu \n buc`t`rie? 
Sian le lu`, ascult`toare:
– O s`-mi plac` s-o avem pe Becky aici, ]ie nu? Pare dr`gu]`. 
– {i dup` ce termini, s` vii sus, \n baie. Vreau s` faci o baie [i

s` te schimbi \nainte s`...
Annabel l`s` propozi]ia neterminat`. Bine\n]eles c` trebuia s`

plece, nu mai puteau sta aici, dar nici nu voia s` se gândeasc` la
ce discu]ii va avea cu Sian. Poate c` se purta ca o la[`, dar \nc` nu
putea face fa]` acestui lucru. Fiecare lucru la timpul lui. Din
fericire, feti]a nu observ`. 
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– Uite, spuse ar`tându-i lampa din hol, merge lumina. Avem
curent electric. 

Annabel \l observ` f`r` prea mare tragere de inim` [i-l opri.
Probabil c` Otto descoperise foarte repede care fusese problema
[i o rezolvase. 

– M` duc s` v`d dac` tata [tie. 
Plin` de importan]`, Sian se \ndrept` spre buc`t`rie, unde u[a

era \nchis`-orice se petrecea acolo, era privat. Annabel vru s-o
opreasc`, dar se r`zgândi [i se \ndrept` spre sc`ri. S-o goneasc`
ei pe Sian, dac` n-o voiau. Feti]a de \ntoarse peste câteva minute,
destul de vesel`. 

– Tata a zis s` ne \ntoarcem \n zece minute, dac` vrei cafea. 
– N-am nevoie, izbucni Annabel [i-[i mu[c` buzele, când v`zu

figura Sianei. 
Nu trebuia s` se descarce pe ea.  Poate c` ar fi trebuit s`

coboare, s` accepte cafeaua [i s` i-o toarne lui Caird pe cap!
Acum \ns` avea treab`, trebuia s` \mpacheteze totul, s` verifice
dac` nu uitase ceva la parter, s` se uite pe hart` [i s` aleag` un
drum pân` la Salzburg, s`-i fac` baie Sianei, orice, pentru a
umple golul l`sat de Caird. O trimise pe feti]` la baie, iar ea
\ncerc` s` nu se mai gândeasc` la nimic. Ce bine c` nu
despachetase tot [i n-avea lucrurile \mpr`[tiate \n tot locul acela
nenorocit. Mare parte din haine erau \nc` \n gen]i, [i doar câteva
trebuia strânse la loc [i anume cele pe care le r`scolise pentru a
scoate bluza [i fusta albastr`. Abia trecuse o or` de când se
hot`râse s` se aranjeze [i s` fie mai feminin`! Se [i sim]ise ca o
femeie, când coborâse garda [i-l l`sase s` se apropie [i s` re\nvie
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acele sentimente pe care crezuse c` [i le \n`bu[ise \n urm` cu
zece ani. Da, reu[ise s-o \nnebuneasc` din nou, ca [i cum anii
care trecuser` nici n-au existat. Dar era ultima dat`. Cea mai grea
era dezam`girea pe care o sim]ea; o f`cuse s` cread` c` \i p`sa de
ea, doar de ea, iar asta o f`cuse s`-[i recunoasc` propriile
sentimente. O prostise pur [i simplu, \ncât \ncepuse s` cread` c`
via]a ei avea s` fie altfel de acum \ncolo. {i cum i-ar fi putut
rezista? Dup` to]i acei ani \n care se luptase de una singur`, cum
ar fi putut \ntoarce spatele unei oportunit`]i de a \mp`r]i povara
cu un partener? Când l-ar fi putut ajuta [i iubi pe b`rbatul inimii
ei, pentru c` avea nevoie de ea. Când el i-ar fi putut sta al`turi,
puternic, iubitor [i de \ncredere... De \ncredere! Da, iat` care era
adev`ratul prejudiciu pe care i-l adusese Caird, \[i spuse cu furie
crescând`. O convinsese s` aib` \ncredere \n el. Cum a putut s`
fie atât de fraier`, când de-a lungul vie]ii \nv`]ase c` nu trebuie s`
se \ncread` \n nimeni altcineva, decât \n ea \ns`[i? Dar el d`duse
complet peste cap acel principiu de via]` care o adusese pân`
aici. |n dou` zile, pierduse toat` acea siguran]` de sine [i acea
mândrie, motivat` de ideea c` nu datoreaz` nimic nim`nui, decât
ei \ns`[i. Principii pe care le dobândise cu greu \n ultimii ani. \[i
permisese s` viseze. |[i permisese s` spere... |[i scoase nervoas`
bluza [i fusta albastr` [i \mbr`c` blugii pe care \i d`duse la o parte
o or` \n urm` [i o bluz` cu mâneci lungi de un verde-\nchis ce se
"asorta"cu starea ei. |nghesui cu ciud` ]inuta albastr` \n geant` [i
trase fermoarul cu zgomot. 

– Nu te obosi s` despachetezi chiar acum, m`mico, se auzi
Sian, care tocmai ie[ea din baie cu un prosop \nf`[urat pe cap. 
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Dup` ce ne \ntoarcem de la grajduri, te ajut. 
Annabel \i lu` mecanic prosopul [i \ncepu s`-i usuce p`rul;

]inând \n mâini acel c`p[or atât de drag, \[i adun` curajul [i
\ncepu:

– Mda... Acum, ascult`. Trebuie s` plec`m. 
– Poftim? exclam` Sian, \ndep`rtându-se. Ba nu! 
Annabel oft`, preg`tindu-se pentru ce era mai r`u. 
– Am spus c` te aduc aici, [i a[a am f`cut. Acum, e timpul s`

mergem mai departe.
– [tiu ce ai spus, dar... Sian se \neca de indignare [i nu-[i mai

g`sea cuvintele. 
Annabel \n]elegea perfect ce voia s`-i spun` fiica ei [i nu se

putea ab]ine s` nu-i fie mil` de ea. Se \ntâmplaser` atâtea de când
\i f`cuse acea promisiune. Fusese de acord s`-i aduc` aici, dar
totul se schimbase de atunci. Sau p`rea c` se schimbaser`. 

– Nu \n]elegi, scumpo? \ncerc` ea s`-i explice. Acum... am sta
\n drum...

– Nu-i adev`rat. Sunt o gr`mad` de camere. 
– Nu e vorba de spa]iu, ci de... intimitate. Tat`l t`u are... o alt`

femeie prieten` aici...
– Tu e[ti prietena lui.
– Nu sunt...
– Ba e[ti! \ntregul chip al feti]ei era \ncordat. {i chiar dac` 

n-ai fi... nu plec. 
– Ba da, [tii c` o s` pleci, spuse Annbel cu blânde]e.

|ntotdeauna câ[tiga cu acest argument. Trebuia. Doar c` [i-ar fi
dorit ca Sian s` nu-[i consume atâta energie, refuzând s` accepte
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inevitabilul. Totu[i, nu era a[a, Sian era hot`rât` s` nu cedeze
prea u[or [i de data asta credea c` are un aliat.

– Po]i s` pleci de una singur`. Eu o s` stau aici cu tati. 
– Nu po]i s` faci asta, iubito. 
– Nu pot? Hai s` vedem. 
Disp`ru \ntr-o clip`, alergând pe sc`ri. Fugea la tat`l ei pentru

sprijin, mititica, dar de data asta avea s` fie dezam`git`. Caird 
n-ar fi vrut-o nici pe ea acum prin preajm`. Probabil c` o va
consola, \i va spune c` se vor \ntoarce \ntr-o zi, dou`-[i o s`-i
spun` ea vreo dou` \n leg`tur` cu oferta lui, se gândi furioas`
Annabel, \n timp ce arunca \nc` o privire prin camer`, pentru a fi
sigur` c` nu uitase ceva. Odat` ce va p`r`si acest loc \n care \[i
pierduse mândria [i unde fusese umilit`, n-avea s` se mai
\ntoarc` niciodat`. Nici aici [i nici la Caird. Cum \ndr`znea s`
vorbeasc` despre o posibil` mutare \n Rybridge? Probabil c` se
referise la viitorul pe care l-ar fi avut acolo cu Becky [i vorbea
despre asta de parc` ar fi trebuit s-o intereseze [i pe ea la fel de
mult. Un egoist, asta era, un b`rbat meschin, iar ea era o proast`
dac`-l crezuse altfel. |l interesa s` se aleag` [i cu fata [i cu fiica lui
[i nu-l interesa ce nenorocire se putea declan[a \n
sufletul...altcuiva; altcineva nevoit s` priveasc` fericirea pe care o
tr`ia al`turi de aceast` Becky. Dar nu va fi nenorocit`. Nu merita
s` fie a[a pentru Caird. Trebui s` deschid` din nou geanta [i s`
caute [erve]elele. |[i sufl` nasul [i-[i [terse lacrimile. Se uit` pe
fereastr` la cupola bisericii ce se ridica deasupra acoperi[urilor
caselor din sat. Locul acesta p`ruse atât de lini[tit, atât de potrivit
pentru... dar nu trebuia s` se mai gândeasc` la asta. Auzi zgomote
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de pa[i \n spatele ei [i se preg`ti s-o consoleze pe Sian care se
\ntorcea probabil dezam`git` la rândul ei. Dar nu era Sian, ci
Becky. Annabel \ncerc` s`-[i revin` [i nici nu-[i permise s` se
gândeasc` la ce anume voia tân`ra. Se \n[elase din cauza pa[ilor
u[ori, a tinere]ii [i agilit`]ii lor. Iar fata asta era foarte tân`r`, cu
ochii verzi, prim`v`ratici. 

– Fiica ta e sup`rat`, spuse Becky repede. 
Annabel se \ntoarse brusc:
– To]i suntem sup`ra]i. {i acum...
|ncerca s`-[i g`seasc` o ocupa]ie pentru a o evita pe Becky.

Dar Becky nu putea fi evitat`. Se \ndrept` spre pat, puse geanta
jos [i se a[ez` pe margine, \n mod evident preg`tit` pentru o
discu]ie lung` [i serioas`. Annabel se uit` din nou pe fereastr`. 

– Mda, \ncepu Becky, nici mie nu mi-a c`zut prea bine când
am aflat cine era]i. 

– Nu trebuie s`-]i faci griji. Noi o s`...
– Dar nu te \n]eleg pe tine, continu` Becky calm`. Ce te

deranjeaz`? 
Annabel se \ntoarse s-o priveasc`, nevenindu-i s` cread` ce

auzea. Una era s` nu fii tu \nsu]i gelos, dar cu totul altceva era s`
nu \n]elegi gelozia altora. {i totu[i, nu p`rea s` fie. Tân`ra era cât
se poate de relaxat`, privirea-i calm`, chiar indiferent`. Era ceva
cunoscut \n acei ochi. Nu culoarea, nici forma [i totu[i... era ceva. 

– Pân` la urm`, ad`ug` Becky, dac` eu am acceptat, cu
siguran]` c` o po]i face [i tu. 

– Suntem foarte diferite, izbucni Annabel.
Becky se \ncrunt` pu]in, apoi ridic` din umeri.
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– Bine. V`d c` e[ti hot`rât` s` pleci. Bietul tata...
– Tat`? Annabel era nemi[cat`. Despre ce vorbe[ti? 
– La naiba, dac` \n]eleg de ce vrea s` te ]in` aici. Sian nici nu

ap`rea \n discu]ie. Apoi, Becky continu`: i-ai terminat c`snicia,
nu l-ai l`sat s` ajute cre[terea propriei lui fiice...

– Ce am f`cut? 
V`zându-i uimirea, Becky \i explic`:
– E clar c` i-ai dat mamei lovitura final`, ap`rând a[a, ca [i

cum ai fi fost st`pân` de drept. 
– N-am... [tiut. 
Dar pe Becky n-o interesa [i varianta Annabelei.
– Mama voia s` discute cu el despre nu [tiu ce slujb`,

continu` ea, pierdut` \n amintiri dureroase din copil`rie, s` vad`
dac` n-ar fi mers cu ea, ca jurnalist de teren. Spera c` se vor
\mp`ca, pân` te-a v`zut pe tine... Hei! S`ri Becky speriat`. Te
sim]i bine? 

Annabel deschise ochii, bucuroas` c` bra]ul acela tân`r [i put-
ernic \i venise la timp \n ajutor. {i asta i se p`rea cunoscut, dar
acum [tia de ce. Privi ochii aceia verzi. Nu erau ochii lui Caird,
fata probabil c` o mo[tenea pe mama ei, dar aveau expresia lui
Caird; ca [i ai Sianei-deschi[i, direc]i, curio[i. 

– Vino s` stai jos, spuse Becky, ajutând-o s` ajung` pe pat. 
Annabel era bucuroas` de ajutor; \ntreaga \ncordare \i

disp`ruse, era complet relaxat` [i când \n cele din urm` vorbi din
nou, vocea \i era foarte blând`.

– A spus... Annabel avea gâtul uscat, dar [tia c` aceast` fat`
direct` era de \ncredere [i-i putea spune adev`rul. 
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A spus c` divor]ase \nainte ca noi doi s` ne \ntâlnim.
– Când a fost asta? \ntreb` Becky.
– S-au f`cut zece ani luna trecut`. 
Becky f`cu ni[te calcule \nainte s` adauge:
– Presupun c` e corect. 
Annabel r`sufl` u[urat`. Caird \i spusese adev`rul despre

c`snicia lui. 
– Deci, tu... e[ti fiica lui? 
– Da bine\n]eles, spuse Becky, u[or amuzat`. Ce credeai c`

sunt? 
Annabel \nghi]i din greu. N-avea de gând s` spun` la ce se

gândise. Apoi, fata continu`:
– Adic`, ce-a[ putea face aici cu un tip a[a de \n vârst`? 
– Are doar treizeci [i [apte de ani...
– {i to]i prietenii mei din Viena? continu` Becky. Se duc s`

fac` windsurfing pe Dun`re, la sfâr[itul `sta de s`pt`mân`. 
Annabel o \n]elese. 
– {i ai renun]at la asta, ca s`-l vizitezi pe tat`l t`u? 
– Cred c` \mi cam pare r`u pentru el, recunoscu Becky. Mi se

pare c` e cam singur. 
Singur. Annabel \nchise din nou ochii, \ncercând s` asimileze

aceast` nou` imagine al`turi de cea de jurnalist de succes, de
b`rbat sofisticat...

– Sau poate c` nu, ad`ug` Becky. Doar te are pe tine. Sau cel
pu]in te avea pân` s` vrei s`...

– Unde e Sian? \ntreb` repede Annabel, amintindu-[i
nefericirea feti]ei. 
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– |l ajut` pe tata s` aduc` lemne pentru sob`. Cred c` a
lini[tit-o, pân` acum. 

Da, exact de asta avea nevoie Sian. Annabel era \nc` o dat`
impresionat` de felul \n care reu[ea Caird s` se poarte cu fiica lui.
Fiica lui cea mic`, se corect` ea, \ncercând s` se obi[nuiasc` [i cu
aceast` idee. O privi curioas` pe Becky.

– Câ]i ani ai?
– Optsprezece. Mama a vrut s` merg la UCLA, dar eu n-am

vrut. Sau cel pu]in, nu acum. 
– UCLA?
– Universitate din California, Los Angeles, \i explic` Becky, cu

o u[oar` ironie fa]` de ne[tiin]a ei. Poate c` o s` m` r`zgândesc. 
– De ce acolo?
– Nici asta nu [tiai? se mir` Becky, iar ochii verzi o privir`

calmi. Slujba pe care a acceptat-o mama...era \n California. Ne-am
mutat vara aia, dup` ce mama l-a vizitat pe tata. 

Annabel sim]i cum i se \nvârte capul.
– California, repet` ea. Trebuie s` fi avut opt ani...
– Da, bine\n]eles, atât aveam. {i `la a fost sfâr[itul meu [i al

tatei, pân` acum. 
– Vrei s` spui...Annabel f`cu o pauz`, pentru c` nu voia s`

cread` a[a ceva, c` nu v-a]i mai \ntâlnit de atunci?
– Ah, ba da, ne-am \ntâlnit. Doar c`... n-a fost la fel. {tii cum

e. 
Annabel nu [tia cum era, dar \[i imagina. Presupunând c`

cineva ar fi luat-o pe Sian [i ar fi dus-o la cel`lalt cap`t al lumii [i
le-ar fi l`sat s` se \ntâlneasc` doar cu anumite ocazii... Ar fi fost
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ceva insuportabil. Chiar [i acele \ntâlniri ar fi fost insuportabile;
a[teptate cu atâta entuziasm [i \n final atât de nefire[ti [i de
dureroase, pentru c`-]i aduceau aminte de acea pr`pastie dintre
tine [i acel str`in care cre[tea pe zi ce trece, acel str`in care fusese
odat` o parte din tine. Nu era de mirare c` el se ag`]ase cu atâta
disperare de Sian. Nu era de mirare c` uneori vorbea despre ea
cu durere. Durere provocat` de faptul c` pierduse copil`ria
celuilalt copil; o pierduse pentru totdeauna. {i fusese vina ei.
Annabel recunoscu acest lucru, f`r` s`-i plac` ce vedea, f`r` s`-i
plac` de ea, dar hot`rât` s` descopere ce era mai r`u despre ea
\ns`[i. Fusese orbit` de propriile ei nevoi, [i-l adjudecase ca fiind
doar al ei [i se purtase ca [i cum ar fi fost la  dispozi]ia ei la orice
or` din zi [i din noapte. Blânde]ea lui, puterea, capacitatea lui de
a \n]elege-le voia, a[a c` se presupunea c`-i apar]ineau. Nici nu-i
trecuse prin cap c` multe alte lucruri din via]a lui ar putea s`
conteze pentru el la fel de mult. Ca fiica despre care nu [tiuse
nimic, care fusese luat` [i dus` de nevasta lui nervoas` la cel`lalt
cap`t al lumii, imediat dup` interven]ia ei din acea zi...

– Nu... mi-a spus niciodat` despre tine.
Nu \ncerca s` se scuze, pur [i simplu trebuia s` se descarce pe

m`sur` ce-[i aducea aminte [i punea totul cap la cap. Bine\n]eles
c` nu-i spusese. Trebuie s` fi fost o experien]` extrem de
dureroas`, s` \nchei o c`snicie [i s`-]i pierzi copilul iubit. {i pe
vremea aia, ea era ultima persoan` la care ar fi venit cineva s`
caute compasiune. N-o interesase nimic altceva \n afar` de
propriile ei probleme. Caird probabil a[teptase o ocazie s`-i
povesteasc` totul, a[a cum f`cuse [i \n aceast` c`l`torie. I se
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strânse inima de durere [i de jen`, amintindu-[i ce gândise
despre c`snicia lui e[uat`; fusese sigur` c` motivul a constat \n
sl`biciunea lui, când \n realitate...se cutremur`. Când \n realitate,
sl`biciunea care-l r`pise de lâng` fiica lui, fusese a ei. 

– Presupun c` mama ar fi plecat oricum, spuse Becky. Era o
slujb` grozav`. |i place la nebunie ce face acum. Mi-ar fi pl`cut s`
se \mpace, dar... oft`, l`sând trecutul la o parte. Când m` gândesc
la faptul c` e[ti mama acelei feti]e dr`gu]e. Sora mea...

– Sem`na]i, spuse Annabel.
{i a[a [i era. Ambele fete erau sub]iri, puternice, sigure pe ele.

Privind-o pe cea pistruiat` din fa]a ei, Annabel se gândi c` ar fi
fost mândr` ca Sian s`-i semene. |n acel moment, fata se \ntoarse
spre ea [i privirea aceea mo[tenit` \n familia Gloster, o ]intuia:

– Tata spune c` e[ti foarte \nc`p`]ânat`, odat` ce-]i intr` o
idee \n cap. 

– A vorbit despre mine?
– P`i, trebuia s-o fac`, nu-i a[a? Ca s`-mi explice prezen]a

Sianei [i restul. 
– Da, spuse Annabel, amintindu-[i gelozia nebun` ce o

cuprinsese când se \nchiseser` \n buc`t`rie. |nc` o dat` gre[ise,
f`când ca \ntotdeauna pe atot[tiutoarea, f`r` s` pun` o singur`
\ntrebare. 

Da, spuse din nou. Bine\n]eles. 
Bine\n]eles c` cea care avea nevoie de explica]ii era Becky,

c`reia i se prezenta o sor` de vârsta Sianei. 
– Ce... ce a mai spus? continu` Annabel, f`r` s` poate rezista

tenta]iei. 
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– P`i... c` era ca [i cum ar fi avut o a doua [ans`, spuse Becky,
\ncruntându-se \n \ncercarea de a-[i aduce aminte cuvintele
tat`lui ei. Acum c` o primise, se va ]ine cu din]ii de ea. 

– |n leg`tur` cu Sian, nu?
– Da. La felul \n care ne-am desp`r]it noi…
Inima Annabelei se strânse din nou. Bine\n]eles c` pe Sian o

dorea, despre ce altceva ar fi putut fi vorba? De dragul Sianei, o
va accepta [i pe mama ei dificil`, \i va suporta toanele [i
comentariile permanente [i pesimismul acela de care d`dea
mereu dovad`. |[i aminti dintr-o dat` prima lor discu]ie pe
feribot. O singur` dat` comentase \n leg`tur` cu transformarea ei
[i atunci o f`cuse cu triste]e, nicidecum cu mânie: " E mai grav
decât m` a[teptam". Acum \n]elegea ce a vrut s` spun`, dar \n
acel moment nici nu b`gase de seam`. A[a cum nu \n]elesese nici
atunci când o \ntrebase dac` vrea s` se opreasc` din a face
comentarii proste[ti [i ironice [i s` asculte o clip`. Nu-l ascultase,
nici atunci, nici mai târziu. |n schimb, se luase de el cu orice
ocazie, mic` [i r`ut`cioas`, \ntotdeauna gândindu-se doar la
durerea ei, neluând nici m`car o dat` \n calcul ideea c` poate [i
el regreta c` o cunoscuse. Iar Caird acceptase [i nu-i aruncase
adev`rul \n fa]`: faptul c` din cauza ei, fiica lui era crescut` la mii
de kilometri distan]` de el.  Niciodat` nu-i spusese asta sau
altceva asem`n`tor, nici m`car la \nceput când o recunoscuse pe
Sian [i fusese extrem de nervos-prima dat` când \l v`zuse a[a.
Acum \i putea \n]elege furia de atunci. Nu-l privase doar de o
fiic`, ci de dou`. Avea un nod \n gât. Uit` toat` acea mândrie
prosteasc` [i r`mase \n ea doar umilin]a [i nesiguran]a. 

SIAN 147



Nu [tia ce s` spun`. Din fericire, Becky o salv`:
– Venisem s` te \ntreb dac` nu vrei s` te r`zgânde[ti?
– Eu…iar se bloc`, apoi privi ochii verzi, clari [i l`s` la o parte

orice explica]ie. M-am r`zgândit. 
– Minunat, spuse Becky, zâmbind f`r` pref`c`torie. 
|ncurajat` de asta, Annabel se gr`bi s` adauge:
– Uite…trebuie s` stau de vorb` cu tat`l t`u, iar Sian vrea s`

mearg` la grajduri. Crezi c` ai putea…
– Da, normal, o duc eu, fu Becky de acord. A[a, vom avea

[ansa s` ne cunoa[tem ca \ntre surori. 
Se \ndrept` spre u[` [i dup` o scurt` ezitare, Annabel o urm`. 
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Capitolul 10

Becky anun]` schimb`rile de plan, \nainte s` ajung` la parter.

Sian era lâng` sob`, cu un bu[tean \n mân`, [i se \ncrunt` când

auzi vestea, de parc` nu-i venea s` cread`. |n urm`toarea clip`,

Annabel primea o \mbr`]i[are plin` de entuziasm:

– E adev`rat, m`mico? Putem r`mâne? E[ti sigur`? 

– Da. Putem r`mâne. Sunt sigur`, r`spunse Annabel pe

ner`suflate [i reu[i s` nu fie prea tulburat` când Caird ap`ru cu

al]i bu[teni \n bra]e [i cu o privire \ntreb`toare. 

Din fericire nu mai era nevoie [i de alte explica]ii. Totu[i,

reac]ia lui o puse pe gânduri. Era mul]umit, nu? Da, mul]umit,

totu[i avea ceva rezerve. Pân` s` plece fetele la grajduri, Annabel

se sim]i mai stânjenit` de prezen]a lui Caird, ca niciodat`. Parc`

ar fi r`mas singur` cu un str`in. {i totu[i, dup` ce \[i luar` la

revedere de la fiicele lor [i se \ntoarser` t`cu]i \n cas`, Annabel

[tiu c`-l iubea pe acest str`in. |l iubea mai mult decât o f`cuse



vreodat`, [i realiza pentru prima dat` c` nu merita s` primeasc`
dragostea lui. Comentariul indiferent al lui Becky-"La naiba, dac`
\n]eleg de ce te vrea"– \i revenea \n minte. Nu m` vrea, se gândi
ea, m` suport` doar de dragul Sianei. Caird \i f`cu semn s` se
a[eze la mas`. Lumân`rile disp`ruser`, dar lipsa lor \i aduse
aminte felul \n care se descurcase Caird cu pana de curent de
seara trecut` [i cum \i suportase toanele, de[i avea multe
probleme pe cap. E adev`rat c` fusese foarte obosit`, dar asta se
datorase tot prostiei ei, care a vrut s` conduc` atât de mult. De
fapt asta se \ntâmplase tot drumul: ea \l \nvinuise cu orice ocazie
de tot ce mergea prost, iar Caird o suportase mereu, singurul lui
scop fiind acela de a avea grij` de amândou`. Toate comentariile
pe care le f`cuse cu referire la trecutul lui probabil c`-l r`niser`,
poate \l [i enervaser`, dar niciodat` nu-i ar`tase asta, niciodat` 
n-o pusese la punct. De[i ar fi putut [i ar fi avut tot dreptul s-o
fac`. Se a[ez` la mas` [i-l a[tept` s` vin` lâng` ea:

– Despre ce a fost vorba, scumpo? spuse Caird, privind-o
curios.

– Eu…eu…trecu peste acea ultim` r`m`[i]` de orgoliu [i
continu`: am crezut c`…e iubita ta. 

– Poftim? Era uimit, amuzat, sceptic. Deci de asta te purtai a[a?
– N-ai vrut s` vorbe[ti despre ea…
– Era un subiect sensibil, scumpo, spuse Caird. Abia am

recuperat-o, dup` atâ]ia ani. 
Nu-s sigur de nimic. 
Annabel privea \n gol, con[tient` de faptul c`-l dorea. 
– De asta ai cump`rat casa aceasta? 
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– Imediat ce am aflat c` o s` vin` aici pentru practica limbii,
r`spunse el, zâmbind. {tiam c` o s` vrea s` m` ajute. Are spirit
autoritar, ad`ug` el, zâmbind mândru, ca Millie. Redeveni serios
[i continu` \ncet. {tii, scumpo, \nc` simt c` acea c`s`torie a fost
un e[ec. 

– Nici n-ar putea fi altfel. 
{i…Annabel f`cu o pauz`, amintindu-[i cât de pu]in \l

sprijinise \n acea perioad`. Acum \n]eleg perfect de ce nu voiai 
s`-mi spui nimic. Tot ce-am f`cut eu, a fost s` apar [i din cauza
mea s-o pierzi pe Becky…

– Prostii! 
Annabel se d`du \napoi [i-l privi; v`zu din nou acea triste]e

imens` pe care i-o mai z`rise de câteva ori. 
– Becky a tr`it zece ani, cunoscând versiunea mamei ei…se

opri, apoi continu`: mai bine…\]i povestesc versiunea mea. 
Annabel a[tepta f`r` suflare, \ncordat`, \ntreaga poveste, pe

care [i-o dorise atât de mult. 
-…ne-am c`s`torit mult prea tineri. 
Caird se opri din nou [i, \n]elegând eforturile pe care le f`cea

pentru a pune \n cuvinte amintiri atât de dureroase, Annabel
\ncerc` s`-l ajute:

– Trebuie s` fi fost cam de-o seam` cu Becky, nu?
– Abia intrasem la facultate. {i copilul… n-a fost \n plan. 
Annabel \i \ntâlni privirea [i realiz` cât de mult \ngreunase

zilele trecute aceast` m`rturisire. |n urm` cu dou` zile, n-ar fi
pierdut ocazia s`-l ironizeze \n leg`tur` cu neglijen]a tipic
masculin`…dar \n sfâr[it, era \n stare s` asculte. 
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– Cea mai bun` variant` pentru to]i p`rea ca eu s` plec de
acas` [i s` renun] la studii. Acas`…privi \n gol, amintindu-[i.
Dou` camere [i o buc`t`rie. 

– {i tu, [opti ea, \ncercând s` asimileze ce-i spunea. Probabil
c` te-ai luptat mult; ai avut grij` de un copil, \n timp ce lucrai,
exact ca mine…

– {i Millie [i-a f`cut partea ei. Dar era om de [tiin]`, trebuia
s`-[i termine studiile. Apoi a primit o ofert` de parteneriat…

Annabel t`cu [i \n]elese restul; Millie era preocupat` de
carier`, iar Caird era acas` astfel s-a produs ruptura. |n schimb,
leg`tura cu fiica lui a devenit mai puternic`, odat` cu activit`]ile
zilnice pe care le f`ceau \mpreun`. 

– Au fost minuna]i anii aceaia petrecu]i cu Becky, continu` el.
Când \ntr-un final am…acceptat faptul c` mariajul nostru
e[uase…m-am luptat s` ob]in custodia. Millie a câ[tigat. 

Annabel era \n continuare t`cut`. Din nou sim]ea acea dorin]`
incontrolabil` de a-l lua \n bra]e [i a-l s`ruta pentru a-i alunga
triste]ea. Dar nu \ndr`znea. N-avea acest drept. 

– La acea vreme f`ceam cercet`ri pentru emisiune, c`l`toream
mult, nu puteam s` fiu tot timpul cu Becky. Nici Millie. 

– Ce-ai f`cut?
– I-am rugat pe ai mei s-o ]in` la ei pân` când eu [i Millie

l`muream treburile \ntre noi. Au fost \ncânta]i…Se \ntoarse [i o
privi. A[a st`tea situa]ia când te-am \ntâlnit pe tine. 

– {i eu… n-am fost de niciun ajutor.
– Cum ]i-a[ fi putut cere s` mi te al`turi \ntr-o via]` atât de

dat` peste cap, a[a cum era a mea? 
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– La asta…\l privi amuzat`. La asta te gândeai? 
– Tot timpul, iubita mea, spuse, privind-o cu ardoare. Nu era

vorba doar de cum ar`tai, nu era vorba doar de pasiunea ta…Era
vorba… despre tot ce reprezin]i tu. Doar c`, se opri exasperat, 
n-ar fi fost corect fa]` de tine. 

– Eu…n-am [tiut c` sim]i asta, spuse Annabel, apoi ad`ug`:
cred c` nu prea m` interesa ce sim]i tu. M` interesa doar
persoana mea. 

– Erai atât de tân`r`. Atât de nefericit`…apoi a venit Millie,
s`-mi spun` despre slujba din California. 

– Becky mi-a spus c` te-a rugat s` mergi cu ea. 
– A[a e. Becky avea doar opt ani, \nc` avea nevoie de cineva

care s` stea cu ea. Iar postul cel nou care i se oferise era [i mai
solicitant.

– {i de asta voia Millie s` mergi cu ea? Ca s-o aju]i cu Becky? 
– Nu era chiar atât de simplu, spuse el, ridicând din umeri.

Cred c` \i era [i dor de mine…
– Poate, murmur` Annabel, sorbindu-l din priviri [i

\ntrebându-se cum de \l l`sase cealalt` femeie s` plece. Dar,
oricum, erai pe punctul de a avea propria ta emisiune, nu? Nu
puteai renun]a a[a u[or. 

– Normal, trebuia luat \n calcul [i acest lucru. |ncercam s`
g`sesc solu]ia cea mai potrivit` pentru noi…când ai ap`rut tu.
Sfâr[itul discu]iei. 

– Deci, a fost vina mea…
– Nu! spuse el repede. 
– Dar Millie a luat-o cu ea…
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– Millie… a f`cut ce-a vrut, scumpo. 
Recunoa[terea acestui aspect p`ru s`-i sfâ[ie sufletul, iar ea \l

iubi [i mai mult pentru acest efort. N-o \nvinov`]ea pe fosta lui
so]ie, iar `sta era unul dintre motivele pentru care-i era atât de
greu s` povesteasc`. Caird privea situa]ia din ambele p`r]i, nu se
victimiza. {i totu[i, cât` suferin]` ascundeau acele cuvinte! |n
acea confruntare dintre cele dou` femei din via]a lui, pierduse
ceea ce conta cel mai mult pentru el; cele dou` fiice. |n sfâr[it,
putea s`-i \mp`rt`[easc` durerea pe care i-o ascunsese atâta timp,
iar ea \i lu` mâna, \i mângâie p`rul, \ncercând \n acest fel s`-i
aline pu]in pierderea. Dar atât de pu]in. Ar fi putut fi mult mai
mult. Dac` n-ar fi fost acel orgoliu prostesc pe care l-a avut, dac`
n-ar fi f`cut pe atot[tiutoarea, i-ar fi putut-o oferi pe Sian. Caird
se \ntoarse spre ea, cu mai mult` dragoste \n privire decât merita. 

– {i asta a fost tot. Millie a plecat, Becky a plecat, tu ai
plecat… ]i-a fost greu de una singur`? 

– Da, recunoscu ea, pân` s-a n`scut Sian. Dup` asta…cum 
]i-a fost [i ]ie…

– Când aveam grij` de Becky, vrei s` spui?
– Da, [opti ea, \ngrozit` de amintirile pe care i le trezea.

Totu[i, oricât de greu a fost, a meritat. 
– Oh, iubita mea! 
– Ai mai zis asta o dat`, pe acela[i ton, pe feribot, spuse

Annabel, privind razele de soare ce jucau pe mas`. Ce-ai vrut s`
spui?

– Curajul t`u. Puterea ta…
– …
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– Le-am v`zut de-a lungul acestei c`l`torii, a[a cum le [tiam
dintotdeauna, doar c` acum…e[ti femeie. 

– Deci chiar…f`cu o pauz` [i-l privi ne\ncrez`toare. Chiar \]i
place de mine? 

Caird râse zgomotos. 
– Ce-a[ putea s` mai fac, pentru a-]i dovedi asta? 
– E atât de greu de crezut.
– Nu [i din punctul meu de vedere, spuse el, apoi continu`

blând: te-ai gândit la ce am spus seara trecut`? 
– |n leg`tur` cu mutatul t`u \n Rybridge?
– |n felul acesta, Sian n-ar trebui s`-[i schimbe [coala, iar tu

nu trebuie s`-]i faci probleme pentru afacerea ta. Apoi continu`
plin de entuziasm. Putem s` facem asta s` mearg`. Sunt sigur…

– …Ce anume s` mearg`?
– {i doar gânde[te-te, la urm`torul copil ]i-a[ fi al`turi \nc` de

la \nceput…
– Caird Gloster, nu ui]i ceva?
– Ce anume? 
– Auzi, urm`torul copil, spuse ea râzând, [i nici m`car n-ai

pomenit de c`s`torie. 
– Nu? spuse Caird, clipind [i \ncruntându-se. Dar cu

siguran]`, ai \n]eles la ce m` refeream. 
– Cum a[ fi putut, când eu \mi f`ceam griji din cauza lui

Becky? {i n-ai vrut s` facem dragoste…
– Draga mea, erai frânt` de oboseal`. 
Nu erai capabil` s` iei decizii ca aceea de a mai face \nc` un

copil…
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Se opri. Annabel \[i scosese o sanda [i-[i plimba piciorul pe
glezna lui.

– Acum am voie s` decid? \ntreb` ea. Sian spune c` avem
nevoie de un pat dublu. {i iat`-l chiar aici. 

– Oh, nu. N-ai s` faci asta Annabel Blythe! spuse Caird,
oprind-o. Mi-ai mai f`cut asta o dat`; m-ai scos din min]i, spus el
prinzând-o de ambele mâini, [i apoi ai fugit. De data asta, trebuie
s` fiu corect… Annabel \nchise ochii, pentru a se bucura de
pl`cerea pe care o tr`ia sim]indu-i s`ruturile \n palm`. 

– Ce-ar fi dac` m-ai \ntreba? 
– Foarte bine. Annabel Blythe, vrei s` te c`s`tore[ti cu mine?
– Da, dragul meu, [opti ea tremur`tor, eliberându-[i mâinile

pentru a-l lua \n bra]e. Acum, \n leg`tur` cu patul acela…
Caird se ridic` \ncet. Apoi, ca [i seara trecut`, trase la o parte

masa [i-o ridic` \n bra]e, traversând cu ea camera, \n timp ce
Annabel \i descheia c`ma[a. Pân` s` \ncuie u[a, Annabel se
dezbr`c`; blugii [i tricoul verde-\nchis alunecar` imediat [i era
din nou vulnerabil`, a[a cum fusese cu mult timp \n urm`,
bucurându-se de privirea lui lacom` ce-i privea liniile corpului.

– E rândul t`u, [opti ea, privindu-l cum scap` de blugi [i de
c`ma[`. 

Dup` zece ani, era din nou al ei. Se cuib`ri fericit` \n bra]ele
lui, pentru c` [tia c` \n sfâ[it era doar al ei. 

– Iubita mea Annabel, murmur` el, \ngropându-[i fa]a \n
bra]ele ei [i a[ezând-o u[or pe pat. Dar vom alege calea u[oar`.

– Calea u[oar`, [opti ea, amintindu-[i cuvintele din trecut [i
d`ruindu-i tot trupul. 
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– Calea cea mai pl`cut`, murmur` Caird mai departe,
mi[cându-se \n a[a fel \ncât o f`cu s` vrea mai mult.

Annabel tremura, [tiind c` n-o va elibera pân` n-o va face s`
ajung` pe culmile pl`cerii. 

– Te rog, a trecut atât de mult timp…
Caird o s`rut` profund [i \n acel s`rut plin de pasiune

Annabel sim]i cum se topea suferin]a din to]i acei ani. Nimic nu
mai conta, mi[c`rile ritmice, pasiunea, iubirea ce-i unea pe acel
b`rbat [i pe acea femeie care erau sorti]i s` fie \mpreun` [i
\mpreun` s` ating` culmile extazului. Visase de multe ori la asta,
dar acum era diferit. Acum nu era un vis, iar b`rbatul de lâng` ea
nu era o iluzie. Era \nsu[i Caird care o ]inea \n bra]ele lui
puternice, strivindu-i sânii de pieptul lui musculos. |mpreun`
\notar` \ntr-o mare de pasiune [i \mpreun` ajunser` \n acel punct
când nu mai exista timp [i spaiu, totul \ntrep`trunzându-se. {i
când totul reveni la normal, când acel vârtej nebunesc se opri,
Caird era \nc` acolo. Se odihnea al`turi de ea [i o mângâia u[or
pe coapse, pe pântece [i pe umeri, apoi o trase spre el [i-i [opti
cuvinte pe care visele ei nu i le-au putut furniza. 

– }i-a pl`cut? \l \ntreb`, somnoroas`. 
– Foarte, foarte mult, iubita mea. Dar data viitoare o lu`m mai

u[or, spuse el surâzând [i tr`gând-o de urechi \n semn de
pedeaps`. 

– {i când o s` fie data viitoare? \l \ntreb`, sprijinindu-se de
pieptul lui [i s`rutându-l u[or, dar cu pasiune crescând`. 

Caird oft`. 
– Scumpa [i mica mea vr`jitoare, iar tri[ezi! Eu sunt primul. 
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– Alea erau vechile reguli. Le-am schimbat. 
– Foarte bine. Dar tot trebuie s` m` la[i s` m` uit la tine.

Trebuie s` m` uit la tine, Bel. E[ti atât de frumoas`…
Pe m`sur` ce vorbea, d`du p`tura la o parte [i se \ndep`rt` de

ea. Annabel tremur` [i \nchise ochii, sim]ind cum o mângâia [i
cum o \nc`lzea privirea lui, care-i admira lungimea picioarelor,
suple]ea taliei [i coapsele pline. Da, pentru el era frumoas`.
Acum [tia c` `sta era adev`rul. 

– Pur [i simplu str`luce[ti, [opti Caird, alintând-o. Str`luce[ti
ca o perl`.

– Datorit` iubirii tale. Iube[te-m` din nou, Caird. 
– Da, iubita mea. 
|i sim]i buzele fierbin]i…apoi auzi o ma[in` care parca \n fa]a

casei. Caird se ridic` imediat, preg`tit ca \ntotdeauna. 
– Cine e? \l \ntreb`. Fetele au plecat pe jos…
– E Otto. A venit s` repare curentul electric. 
Prea fericit` pentru a o deranja acest lucru, se \ntinse ca o

pisic` [i-i privi pe sub gene liniile ferme ale corpului, pe când se
\mbr`ca. 

Caird tocmai \[i aranja p`rul, când ea \[i aduse aminte c`
aveau curent electric:

– Dar am crezut c` l-a reparat. 
– Nu, pur [i simplu \[i revenise de la sine. A[a se mai \ntâmpl`

uneori. Se aplec` [i o s`rut` pe um`r. Are cheie, dar o s` cobor
totu[i la el. 

Annabel se uit` la el cu ochii aproape \nchi[i. 
– O s` ghiceasc` de ce? 
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– Probabil. Dar \n orice caz, o s`-i spun… se opri [i o dezveli
din nou, s`rutându-i pe rând sânii. 

Annabel râse [i-l trase mai aproape; dar Caird câ[tigase, se
ridic` [i o mai s`rut` o dat`. 

O privi zâmbind, mândru de puterea pe care o avea asupra ei.
– …o s`-i spun, repet` el, \ndreptându-se c`tre u[`, c` iar nu

mai avem lumin`. 

Sfâr[it
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