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Capitolul 1

Paginile revistei erau r`sfoite cu degete ner`bd`toare.
Articolele nu puteau re]ine aten]ia lui Leah Talbot pentru
c` privea mereu spre ceasul mare de pe peretele din fa]a
biroului de recep]ie.

Afar`, soarele, ca o minge aurie, se apropia de linia ori-
zontului. Razele lui aruncau reflexe galben pal pe aripile
avioanelor micu]e parcate \n fa]a hangarului de lâng`
birou.

Cl`mp`nitul ma[inii de scris se opri. Femeia brunet`
din spatele biroului se ridic` de pe scaun [i se \ntoarse
spre colega ei, o femeie \n vârst` cu p`r alb, care fusese
vopsit \ntr-o nuan]` pu]in aurie.

– Vrei o cea[c` de cafea, June? \ntreb` bruneta. Femeia
\n vârst` \ncuviin]` privind-o peste teancurile de c`r]i
\n[irate pe biroul ei. }inând cele dou` ce[ti \n mân`, brune-
ta se \ndrept` spre u[a din col] pe care o deschise cu cotul.

|i zâmbi politicos lui Leah.
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– Domni[oar` Talbot? Dori]i o cafea?
Privindu-[i cea[ca frumoas` [i goal` de pe masa din fa]a

ei, Leah ezit`, apoi oft`.
– De ce nu? Buzele i se strâmbar` \ntr-o grimas` cinic`.
|[i aranj` absent`  frumoas` rochie din material sub]ire,

bej, dup` care \[i lu` cana, ocoli biroul [i o urm` pe brunet`.
– V-a]i plictisit s` a[tepta]i? |ntrebarea femeii era

retoric` [i comp`timitoare.
Respirând adânc, Leah se \mp`c` repede cu acest gând.
– {i sunt ner`bd`toare s` plec.
Filtrul de cafea era pornit pe masa mic` din cel`lalt col]

al camerei. Câteva automate de lâng` el ofereau snacks-uri,
dulciuri [i sandvi[uri reci.

– Mergi s`-]i vizitezi familia, nu-i a[a? o \ntreb` femeia
\n timp ce umplea cea[ca ei [i pe celelalte dou` pe care le
]inuse \n mân`.

– Da, pe fratele meu, Lonnie. C`ldura lichidului f`cea
ca aburii s` pluteasc` deasupra ce[tii. Leah o ]inu cu grij`.
Ochii ei c`prui se \ndreptar` spre ferestrele prin care se
vedea apusul soarelui. Ner`bd`toare, \[i arunc` p`rul cas-
taniu deschis pe spate.

– Probabil c` ar trebui s`-l suni [i s`-i explici de ce
\ntârzii, \i suger` femeia.

– Nu e nevoie, zise Leah scuturând \ncet din cap. Nu
[tie c` vin. |i fac o surpriz` de ziua lui, care este mâine.
Privi limbile ceasului care se mi[cau lent. De fapt, sper c`
\i voi face o surpriz`. Mai \ntâi, trebuie s` ajung acolo. 

– Ce face fratele t`u la Austin? Vreau s` spun, râse
femeia, sunt mai multe ora[e \n Nevada pe care le-a[ alege
\naintea acestuia.
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– Scrisoarea pe care am primit-o de la el mi-a indicat
faptul c` nu e o metropol` aglomerat`, zâmbi Leah. Nu va
sta mult acolo, cel pu]in a[a cred. Lucreaz` pentru o com-
panie minier`. Face parte din echipa trimis` la Austin pen-
tru a face ni[te teste \n zon`.

Vasul filtrului era acum a[ezat la locul lui.
– Dar restul familiei tale unde se afl`? Femeia lu` ce[tile

[i se \ndrept` spre birouri, \n timp ce privirea \i r`mase
\ndreptat` spre tân`ra [i atr`g`toarea femeie care mergea
lâng` ea.

– Ah, p`rin]ii mei? Sunt \n Alaska, acum. Când femeia
ridic` mirat` sprâncenele, Leah \i explic`: Tata lucreaz` \n
For]ele Aeriene.

– A[a se explic` faptul c` o persoan` atât de tân`r` ca
tine e obi[nuit` cu zborul, replic` femeia.

Nu era prea tân`r` la dou`zeci [i doi de ani, dar proba-
bil era o vârst` prea mic` pentru bruneta care p`rea s` aib`
aproape patruzeci de ani. Timpul era important pentru ea
[i de aceea alesese calea aerului ca mijloc de transport, dar
totul fusese \n zadar.

– Cât va mai dura pân` la plecare? \ntreb` Leah privind
din nou ceasul, cu [i mai mult` ner`bdare.

Femeia oft` [i a[ez` una dintre ce[ti pe o m`su]` pen-
tru a deschide u[a ghi[eului.

– Nu [tiu. Presupun c` pân` când va sosi domnul Smith.
R`spunsul nu era satisf`c`tor. |l a[tepta pe acest domn

Smith de dou` ore. |ntârzierea lui p`rea s-o deranjeze
numai pe ea. To]i ceilal]i p`reau obi[nui]i cu acest lucru [i
asta \nsemna c` e un client permanent al acestei firme care
punea la dispozi]ie avioane mici de zbor.
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A[ezându-se pe canapeaua din vinilin, Leah realiz` c`
cel mai r`u lucru care se putea \ntâmpla era ca domnul
Smith s` nu-[i fac` apri]ia. Micul traseu pân` la Austin
aproape c`-i secase economiile. Numai \mp`r]ind costul
c`l`toriei [i serviciile pilotului cu domnul Smith \[i putea
permite s` mearg` cu avionul.

Norocul o \nso]ise \nc` din ziua \n care sunase la
aceast` firm` pentru a se interesa de pre]ul acestui zbor.
Când i se spusese cât de mult costa, Leah era gata s` aban-
doneze ideea, care se dovedea mult prea scump`. Apoi
fusese \ntrebat` când vrea s` plece [i se descoperise c` un
avion era deja \nchiriat pentru vineri, cu aceea[i destina]ie.

Leah st`tuse ca pe ace pân` când i se confirmase c`
domnul Smith dorea s` \mpart` costul c`l`toriei cu ea.
Realiz`, oftând, c` a[teptarea nu se sfâr[ise nici acum.

U[a camerei de a[teptare se deschise [i un b`rbat \[i
vâr\ capul prin deschiz`tur`. P`rul castaniu \ncepuse s`-i
cad`, dezgolind fruntea [i ochii cercet`tori care studiau
camera cu o mutr` absent`.

– Hei, Mary, ai mai auzit ceva de Reilly de când a sunat
pentru a spune c` \ntârzie?

– |mi pare r`u, Grady. Bruneta ridic` din umeri,
dezam`git`. N-am mai aflat nimic.

El oft`.
– Dar cel`lalt pasager?
– Este aici. Func]ionara ar`t` spre Leah care st`tea pe

canapea.
Privirea lui trecu prin camer` pentru a se \ndrepta spre

ea. Aproape imediat expresia indiferent` disp`ru din ochii
lui. Intr` \n camer` [i un zâmbet \i umfl` obrajii mari.
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– Sunte]i domni[oara Talbot? Zâmbetul lui se adânci
la \ncuviin]area lui Leah. Ei bine, e o surpriz` pl`cut`.
|mi era team` c` voi avea de-a face cu o menajer` b`trân`
[i nesuferit`, c`reia \i este fric` s` zboare. |i \ntinse o
mân` mare. Eu sunt Grady Thompson, pilotul dumnea-
voastr`.

– |ncântat` de cuno[tin]`, domnule Thompson,
replic` Leah \n timp ce mâna ei \ntins` era scuturat` cu
putere.

– Nu, spune]i-mi Grady, insist` pilotul cu ochii
str`lucind.

Era scund [i \ndesat. Burta \i deveni mai proeminent`
când se a[ez` lâng` ea pe canapea. Avea mai mult de
patruzeci de ani, fiind suficient de b`trân pentru a-i fi tat`,
dar asta nu-l oprea s` flirteze. |ns` bunul sim] [i farmecul
natural nu o puteau face pe Leah s` se simt` jignit` sau
bruscat`.

– Bine, Grady, zâmbi ea. P`rul ei castaniu prindea
reflexele de aur ale soarelui care b`tea puternic prin
ferestre.

El \i studie o clip` [uvi]ele aurii, apoi \ndrept`
privirea spre profilul ei clasic care nu era bine conturat
deoarece \[i \ntorsese pu]in fa]a spre el. Nici una din
tr`s`turile ei nu era accentuat`, nici curbura
sprâncenelor, nici ochii c`prui care str`luceau, nici
buzele frumoase [i pline. |ntreaga ei f`ptur` era mai
mult decât atr`g`toare.

– Dac`-mi spui Grady, zise pilotul aplecând pu]in
capul, nu pot continua s`-]i spun domni[oara Talbot.

– Leah, r`spunse ea la \ntrebarea care trebuia s` urmeze.

9



– Spune-mi, Leah, e[ti o prieten` de-a lui Reilly?
– Reilly este domnul Smith? |[i ridic` o sprâncean` pen-

tru c` nu [tia dac` ghicise bine.
– Se vede clar c` nu-l cuno[ti, conchise Grady. Dac` nu

e[ti o prieten` de-a lui Reilly, atunci ce te duce \n mijlocul
pustiului din Nevada?

– M` duc s`-mi vizitez fratele… \n cazul \n care
domnul Smith are de gând s` apar`, ad`ug` sup`rat`
Leah.

– Reilly nu e altcineva decât domnul Smith.
Tonul sec al vocii lui trezi curiozitatea lui Leah.
– Se pare c`-l cuno[ti foarte bine. Plin` de tact, \ncerca

s` ob]in` ni[te informa]ii despre misteriosul [i \ntârziatul
tovar`[ de drum.

Pilotul respir` adânc [i se rezem` de sp`tarul
canapelei.

– Cred c` lucrurile nu stau chiar a[a. M` \ndoiesc c`
cineva \l cunoa[te pe Reilly “foarte bine”. Are propriile lui
legi, este un lup singuratic. E pe jum`tate indian [i asta
spune totul.

– Ah, \n]eleg, murmur` Leah. De ce merge la Austin?
– Afaceri. Are leg`turi cu firmele miniere interesate de

zona Austin [i Tonopah. De obicei \l duc \ntr-unul din
aceste locuri, veni r`spunsul lui.

Leah \ncepu s` se \ntrebe dac` Reilly Smith lucra pen-
tru compania la care era angajat [i fratele ei, Lonnie. Era
posibil s` lucreze pentru una dintre celelalte firme intere-
sate de acea zon`. N-avea importan]`, oft` Leah. Singurul
lucru important pentru ea \n acest moment era venirea
domnului Reilly Smith.
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– Locuie[ti aici, \n Las Vegas? schimb` Grady subiectul
cu unul care-l interesa mai mult.

– Da. |nainte ca \ntrebarea obi[nuit` s` fie pus`, Leah
ad`ug`: Sunt secretar` la una dintre b`nci, zise ea, sperând
ca Grady s` nu fac` obi[nuitul comentariu c` s-ar fi putut
adresa unei companii cunoscute pentru a efectua acest
zbor, f`r` o lung` a[teptare.

– {i fratele t`u locuie[te la Austin?
– Numai o perioad`. Leah \i explic` aceast` [edere

temporar` a fratelui ei la Austin.
– Nu l-ai mai v`zut de mult timp?
– Nu prea de mult, ne-am \ntâlnit de Cr`ciun, dar

mâine este ziua lui [i am vrut s`-i fac o surpriz`.
– Trebuie s` ]ii mult la un om pentru a cheltui atâ]ia

bani, observ` Grady.
– Lonnie [i cu mine suntem foarte apropia]i, \ncuviin]`

Leah.
Nu spuse nimic despre copil`ria ei nelini[tit`, \ncer-

când s` schimbe subiectul [i c`utându-[i cuvintele. |n cir-
cumstan]ele date, era normal ca ea [i Lonnie s` fie
apropia]i. |n ciuda anilor pe care nu-i petrecuser` \mpre-
un`, erau ca doi gemeni.

– Ce spune prietenul t`u despre toate astea? {i nu-mi
spune c` o fat` ca tine nu are nici m`car un prieten, o
tachin` pilotul, pentru a afla ce-l interesa.

– S` spunem doar c` a pus sub semnul \ntreb`rii
s`n`tatea mea mintal`. Râsul acoperi replica ei când Leah
\[i aminti reac]ia lui Marv.

{i el lucra la departamentul de conturi \n banca la care
era angajat` ea. Nu hot`râse \nc` pân` unde s` mearg`
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rela]ia lor, mai era mult pân` a se cunoa[te unul pe altul,
dar putea spune c` Marv \i este prieten.

Adev`rul era c` nici una dintre colegele ei, nici  colega
ei de camer`, Nancy, nu \ncurajase aceast` c`l`torie. To]i
spuseser` c` \n]elegeau dorin]a ei de a-[i revedea fratele,
dar se gândeau c` nu e bine s`-[i cheltuiasc` toate
economiile f`cute cu greu.

Desigur, nu aveau acel sentiment de prietenie [i
\n]elegerea care se dezvolt` \ntre o sor` [i un frate. Dac`
[i-ar fi cheltuit banii pentru a-[i vedea prietenul, probabil
c` nu i-ar fi pus la \ndoial` hot`rârea. Dar fratele! Gândul
acesta o f`cu s` zâmbeasc` ironic.

– Prietenul t`u probabil c` a devenit gelos c` nu-]i
petreci week-end-ul cu el. Eu a[a a[ fi.

Leah arunc` o privire trist` ceasului de pe
perete.

– |ncep s` cred c` nu voi pleca nic`ieri \n acest week-end,
oft` ea.

C`utând prin geant`, deschise un pachet de ]ig`ri [i
scoase o ]igar` cu filtru. |n timp ce \[i c`uta bricheta,
un foc ]â[ni din mâna lui Grady, care ]inea un chibrit
\ntre degete. Zâmbi pentru a-i mul]umi, \[i a[ez` ]igara
\ntre buze [i aplec` pu]in capul pentru a ajunge la
flac`r`.

– Nu-]i face griji, Reilly va veni. Dac` ceva l-ar fi oprit s`
vin`, ar fi spus când a sunat mai devreme, o asigur` pilo-
tul. |ntre timp, cred c` ar fi bine s`-]i duc bagajul \n avion
[i s`-l a[ez \n compartimentul lui.

– Bine, \ncuviin]` Leah. A[a voi fi cu un pas mai
aproape de plecare. 
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Zâmbind afectat, Grady \i b`tu genunchiul cu palma.
– Nu renun]a s` speri. Vom decola  curând.
Apoi ridic` u[or geanta ei mic`, albastr` [i trusa pentru

cosmetice, dup` care se \ndrept` spre u[`, travers` curtea
[i ajunse lâng` hangar. O dat` cu plecarea lui, minutele
\ncepur` din nou treac` \ncet.

Fumul ]ig`rii st`tea ca un nor deasupra capului ei.
Tr`gând din filtru fumul \n piept, Leah \l scoase afar` neli-
ni[tit`. Norul bleu-gri de deasupra se m`ri.

U[a de la intrare se deschise. Privirea ei indiferent` se
\ndrept` \n direc]ia sunetului, a[teptându-se s`-l vad` pe
pilot \ntorcându-se. Intrase un str`in.

Avea ideea preconceput` c` Reilly Smith ar ar`ta… mai
b`trân de patruzeci de ani, o supozi]ie bazat` pe faptul c`
numai o persoan` mai \n vârst`, un membru al consiliului
de conducere al companiei miniere ar lua avionul pentru a
pierde pu]in timp [i a avea o c`l`torie lini[tit`.

Dar b`rbatul nu se potrivea cu aceast` descriere. Era
\nalt, nici gras nici slab, cu zece ani mai tân`r, la vreo
treizeci de ani. P`rul des [i negru \ncadra o fa]` bronzat`
cu tr`s`turi bine definite, pome]i proeminen]i [i maxilare
puternice. O fa]` care st`tuse mult \n vânt [i soare.

Era \mbr`cat \ntr-un costum sub]ire de culoare maro
deschis. La acesta era asortat` o c`ma[` \n nuan]e g`lbui-
cafenii, descheiat` la gât pentru a l`sa s` se vad` o pepit`
mare din turcoaze montat` pe un lan] de argint care-i
\nconjura gâtul.

|n ciuda contrastului dintre imagina]ia ei [i acest
b`rbat, Leah era sigur` c` este Reilly Smith. Mândria care
emana \n jurul lui, senza]ia de r`ceal` [i de indiferen]`, \l
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f`ceau s` par` c` st` la pând` ca un pr`d`tor, [i asta o con-
vinse c` avea dreptate.

Mary, func]ionara brunet`, \i confirm` acest lucru.
– A]i ajuns \n sfâr[it, domnule Smith! exclam` ea

punându-[i mâinile \n [olduri. Domni[oara Talbot era gata
s` cread` c` nu sunte]i decât un personaj imaginar.

Pentru prima dat` de când intrase \n camera de
a[teptare \[i d`du seama de prezen]a ei [i o privi. Ochii lui
erau de un verde adânc,  culoarea intens` [i impenetrabil`
a jadului.

Un fior stânjenitor o str`b`tu pe Leah când privirea lui
rece o studie din cap pân`-n picioare, studiind-o f`r` jen`,
dup` care o abandon` pentru a se \ntoarce spre
func]ionar`.

– Am fost re]inut, zise el f`r` a da alt` explica]ie sau a
se scuza. Valizele mele sunt afar`. Sunte]i gata de plecare,
domni[oar` Talbot? Dup` ce-l a[teptase trei ore, Leah se
\ntreb` uimit` cum mai avea tupeul s` rosteasc` aceste
cuvinte! Stingându-[i nervoas` ]igara \n scrumier`, \[i
st`pâni impulsul de a-i aminti c` el este cel care a \ntârziat.

Ie[ind afar` din cl`dire, vântul de[ertului b`tu cu
putere \n deschiz`tura rochiei ei de culoarea c`milei,
l`sându-i piciorul descoperit. Leah \[i ]inu cu o mân`
cr`p`tura rochiei \n form` de tunic`, \n timp ce \n cealalt`
]inea geanta, \ncercând din r`sputeri s` opreasc` vântul
care-i desf`cea rochia.

Gândindu-se acum, realiz` c` trebuia s` poarte pan-
taloni. Obiceiurile nu sunt lep`date u[or [i ea tr`ise \n
multe ]`ri unde femeile \mbr`cate \n pantaloni nu erau
privitre cu ochi prea buni.
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Tocurile pantofilor ei f`ceau mult zgomot, \n timp ce
b`rbatul de lâng` ea r`mânea extrem de t`cut. Privindu-l
pe cel de lâng` ea, realiz` c` tocurile nu o f`ceau prea
\nalt` \n compara]ie cu el. Cre[tetul capului ei abia ajungea
la b`rbia lui.

|[i l`s` privirea s` cad` pe mâna lui stâng`, \n care
ducea o geant`. Nu era nici o verighet` pe degetele lui.
|ntr-un fel, Leah [tia de mult acest lucru… probabil  din
cauz` c` Grady \i spusese c` Reilly Smith este un lup sin-
guratic.

Fixându-[i privirea drept \nainte, Leah \[i spuse c`
probabil existau o gr`mad` de femei care roiau \n jurul lui,
\ncercând s`-l cucereasc`. Era un b`rbat extrem de
atr`g`tor. Nu c` asta avea vreo importan]` pentru ea. F`cea
aceast` c`l`torie pentru a-[i revedea fratele.

Câ]iva metri mai \ncolo se afla Grady, care st`tea \n fa]a
unui avion vopsit \n alb [i portocaliu. Cele dou` motoare
ale avionului erau lustruite [i performante. Zâmbetul
\nflori pe fa]a pilotului când \i v`zu apropiindu-se.

– Nu ]i-am spus c` va veni, Leah? zise el cu voce
afectat`, apoi se adres` b`rbatului de lâng` ea: Bun`,
Reilly.

– Bun`, Grady. Avea o voce cald` [i prietenoas`,
deosebit` de cea cu care-i vorbise mai devreme lui Leah [i
care avea un ton impersonal. O strângere puternic` de
mâini fu urmat` de alte ur`ri politicoase. 

– Las`-m` s`-]i iau bagajul, zise Grady \ntinzând mâinile
spre gen]ile [i servieta lui Reilly.

– Iau servieta la bord. Reilly Smith \i \ntinse numai cele
dou` gen]i mari, p`strând servieta. Ochii lui verzi studiar`
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cu aten]ie cerul albastru senin, care \ncepea s` se \ntunece.
O singur` stea str`lucea \n lumina \nser`rii. Cum ]i se pare
vremea, Grady?

Pilotul scrut` cerul, oft` [i \[i \ndrept` aten]ia spre cei
doi pasageri.

– Vine un  front atmosferic. Avem totu[i [ansa de-a
ajunge la Austin \naintea lui. Dac` nu, va fi o c`l`torie
grea, dar vom reu[i s` ateriz`m. Cu mâinile acum libere,
Grady le f`cu semn spre u[a deschis` a avionului. Urca]i la
bord.

Cele dou` trepte mici o ajutar` pe Leah s` urce u[or \n
avion, \n ciuda rochiei strâmte pe care-o purta. Trecu de
prima banchet` [i se a[ez` pe cea de-a doua, g`sind locul
mai confortabil. Reilly Smith o urm` cu o u[urin]` la care
ea nu se a[teptase.

Se a[ez` pe bancheta de lâng` ea. Luând \n considerare
aparenta prietenie dintre el [i pilot, Leah se a[teptase
\ntrucâtva s` se a[eze \n cabin` cu Grady. |n timp ce-[i
aranja sp`tarul scaunului, observ` servieta pe care el o
luase \n avion [i realiz` c` probabil avea de gând s` lucreze
\n timpul c`l`toriei.

Grady se urc` agil la bord [i se arunc` pe scaunul pilo-
tului, aflat chiar \n fa]a lui Leah. Privirea lui rapid` \i studie
pe amândoi \n timp ce \[i punea centura de siguran]`.

– Vre]i s` vi le lega]i [i voi? \ntrebarea nu-l opri din
preg`tirea pentru zbor.

– Nu prea, r`spunse Leah.
– Zboar` la Austin pentru a-[i vizita fratele. Informa]ia

fusese dat` când motoarele avionului erau pornite; elicea
ezita, dup` care \ncepu s` se \nvârteasc` foarte repede.
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Leah \l privi indiferent` pe toavar`[ul ei de zbor.
– Fratele meu lucreaz` pentru o companie minier`. Face

parte dintr-o echip` \ns`rcinat` pentru un timp s` studieze
acea zon`. I se p`rea o ocazie excelent` de a afla dac` Reilly
Smith era un membru al vreunei companii rivale cu cea pen-
tru care lucra fratele ei. Grady mi-a spus c` ave]i leg`turi cu
una dintre companiile miniere interesate de acea zon`.
Probabil c`-l cunoa[te]i pe fratele  meu. Numele lui este
Lonnie Talbot. |n ochii lui verzi ca jadul st`ruia o expreie
dezinteresat` când \i \ntâlni pe-ai ei. Zâmbetul lui era numai
politicos, dar avu darul de a-i \mblânzi tr`s`turile.

– Nu, nu-l cunosc.
Zgomotul celor dou` motoare f`cu imposibil` conver-

sa]ia la momentul potrivit. Se sim]ea oarecum \n siguran]`
presupunând c` Reilly Smith nu lucreaz` la aceea[i com-
panie cu fratele ei. 

Pe scaunul pilotului, Grady vorbea \n sta]ie:
– Turnul de control McCarren, sunt George 92 [i cer

instruc]iuni de zbor.
Entuziasmul pusese st`pânire pe ea. Dup` lungile ore

de a[teptare, se va afla \n sfâr[it \n aer. Privind pe geam,
Leah zâmbi amuzat` când se gândi la reac]ia lui Lonnie
când o va vedea [i când va afla c` a venit numai pentru a fi
\mpreun` cu el de ziua lui.

V`zu luminile albastre ce treceau pe lâng` ei \n momen-
tul \n care avionul rula spre pista de decolare. Spre
sfâr[itul acesteia, viteza crescu. Apoi veni permisiunea de
decolare a turnului de control.

Grady se uit` peste um`r, cu o figur` extrem de
serioas`.

17



– Acum vom zbura cu aceast` pas`re.
Avionul pivot` pe pist` \n timp ce motoarele atingeau

puterea maxim`. Leah sim]i viteza mare [i golul de aer for-
mat la ridicarea de la p`mânt. Botul se ridicase. Dup` câte-
va secunde, \ntreg avionul se afla \n aer [i se ridica \n
\n`l]ime.

Pe fereastr`, Leah putea vedea luminile \ndep`rtate ale
ora[ului \n \nserarea de afar`. Str`lucirea de neon a
hotelurilor [i cazinourilor din Las Vegas p`rea s` iradieze
\n mii de culori ireale.

Aerul rece al nop]ii  ce venea din spatele capului ei, \i
r`scoli buclele castanii. Luminile infraro[ii ale panoului de
comand` str`luceau \n avion \mpreun` cu cele de citit de
lâng` fiecare scaun.

|nso]itorul ei nu privea lumea care se pierdea sub ei.
Servieta \i era deschis` \n poal`. Conversa]ia politicoas` se
\ncheiase [i Leah n-ar fi trebuit s` \ncerce s` abordeze un
alt subiect, pentru c` n-ar fi mers. Sim]ea nevoia s` se uite
peste um`rul lui pentru a vedea hârtiile pe care le studiaz`.
Rezist` tenta]iei [i \[i \ndrept` aten]ia spre fereastr`. Acum
nu-[i mai putea vedea decât reflec]ia propriului chip \n
noaptea de afar`.

Se gândi s` scoat` revista pe care o avea \n geant` [i
s` citeasc`, dar se r`zgândi. Era prea ner`bd`toare s`
ajung` la destina]ie pentru a se concentra asupra cititu-
lui.

Avionul cobor\. Grady se \ntoarse spre ei.
– Vrei s` vii pu]in lâng` mine, Leah?
– Mul]umesc, sigur c` da, zise ea entuziasmat`.

Conversa]ia va face ca timpul s` treac` mai repede.
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|n timp ce Leah \[i desf`cea centura de siguran]`, Grady
zâmbi [treng`re[te b`rbatului de lâng` ea.

– Nu ai nici o obiec]ie, nu-i a[a, Reilly?
– Absolut nici una. |n replica lui era un ton amuzat, iar

ochii verzi \i str`lucir` când o privir` pe Leah.
Se gândi sup`rat`  c` poate Reilly Smith se \ntreba dac`

dore[te s` \nceap` o rela]ie cu pilotul. |[i putea da [i sin-
gur seama c` Grady era destul de \n vârst` pentru a-i fi
tat`.

– Nu ap`sa pe nici un buton, o avertiz` Grady când
Leah se aplec` pu]in pentru a \ncerca s` se strecoare pe
locul copilotului, \n spa]iul extrem de strâmt al cabinei.

O mân` o ajut` s` se a[eze, ]inând-o de un cot.
Surprins`, realiz` c` mâna \i apar]inea lui Reilly Smith.
Atingerea lui era pl`cut` [i \i transmitea \ncredere, dar [i
r`ceal`.

Evitând panoul de control dintre scaune, Leah se stre-
cur` \n scaunul din dreapta pilotului [i \[i trase rochia
peste genunchi. Schimbul de locuri fusese u[or [i ea
reu[ise s` nu ating` nimic.

– Mul]umesc, spuse ea peste um`r mâinii care r`mânea
pe bra]ul ei. Sper c` eu [i Grady nu v` vom deranja din
lucru dac` vorbim, domnule Smith.

– De fapt, cred c` m` voi opri pu]in din munc` [i voi
dormi. Sunetul de \nchidere al servietei  confirm` acest
lucru.

Când lumina pentru citit se stinse, Leah \[i spunea c` ar
fi fost mai bine s` nu se mi[te de la locul ei. Ar fi putut ast-
fel s`-[i satisfac` o parte din curiozitatea pe care i-o trezea
Reilly Smith.
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– E uimitor, zise Grady \ntorcând capul spre ea [i zâmbindu-i.
– Ce anume? i-o \ntoarse Leah, ne\n]elegând.
– El. F`când semn cu capul spre spatele avionului, pilo-

tul \l indic` pe b`rbatul care se afla pe banchet`.
Era \ngrijorat` c` b`rbatul ar putea auzi cu u[urin]`

vocea pilotului. Privi peste um`r pentru a vedea reac]ia lui
Reilly Smith la acest comentariu. El se rezemase cu capul
de sp`tarul scaunului, cu ochii \nchi[i. Pieptul i se mi[ca
\ntr-un ritm constant.

– A adormit deja, oft` Grady. Abia a \nchis ochii. Nu se
r`suce[te, nu se \ntoarce, doarme doar.

– E foarte bine, \ncuviin]` Leah rezemându-se mai bine
de sp`tarul scaunului ei. Privi panourile de comand` lumi-
nate de lumini infraro[ii. Avionul e pus pe pilotul
automat?

– Da. Dar Leah v`zu cum Grady supraveghea \nconti-
nuu panoul pilotului automat. Ai mai stat \n cabina pilotu-
lui unui avion particular?

– Tata m-a luat cu el de câteva ori, dar n-am zburat
niciodat` cu un aparat atât de sofisticat ca acesta, admise
ea.

– Avioanele moderne se conduc pe baza computerelor,
zâmbi Grady. Fac totul \n afar` de aterizare [i sunt aproape
de aceast` performan]`. E uimitor, dar tot acest echipa-
ment se poate strica. Hai s` nu mai vorbim despre zbor
acum… am auzit astfel de lucruri toat` ziua. Luând \n con-
siderare vârsta ta, curajul [i experien]a ta pentru zbor, cred
c` ar fi cazul s`-mi spui cum ]i-ai petrecut copil`ria.

– Nu-mi va lua prea mult timp. Leah râse \ncet. Eu [i
fratele meu eram copii de trup` ai Trupelor Aeriene.
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Ad`ug` faptul c` toat` copil`ria se mutase dintr-o baz`
militar` \n alta, f`r` a avea o cas` a ei.

– Cum ai ajuns la Las Vegas?
– Tata a fost transferat la baza aerian` de la Nellis. Am

absolvit liceul [i am f`cut un curs de secretariat \nainte de
a veni deta[area pentru Alaska. Am vrut s` m` perfec]ionez
[i \n loc s` plec \mpreun` cu ai mei, am r`mas aici.

– Atrac]ia exercitat` de luminile str`lucitoare? o tachin`
Grady.

– |n nici un caz. |mi place munca de secretar`, zise ea
mul]umit`. Nu vreau s` iau parte la via]a din cazinouri sau
hoteluri de lux \n nici un fel. Munca ar fi prea grea [i orele
de noapte nu m` favorizeaz`.

– Ai perfect` dreptate, fu el de acord. Te asemeni cu
restul locuitorilor din Las Vegas, care p`[esc rar \ntr-un
cazinou, asta numai dac` nu lucreaz` acolo.

– Exact! Apoi \[i clarific` r`spunsul. Dac` a[ fi o celebri-
tate, poate c` a[ frecventa aceste locuri, dar a[a, nu am nici
o [ans`. Dar a[a stând lucrurile, las cazinourile \n seama
turi[tilor [i a juc`torilor.

– Vrei s` spui... Grady f`cu o pauz`, privind-o curios...
c` pân` acum câtva timp te-ai aflat \n sudul Pacificului?

– |n Guam [i Hawaii.
– Am fost acolo \n timpul armatei… [i n-o s`-]i spun cât

timp a trecut   de-atunci!
Grady \ncepu s-o bombardeze cu \ntreb`ri care o

stimulau s` reconstituie locurile pe care le vizitase [i s`
compare amintirile lui cu descrierile ei.

Cu timpul, conversa]ia se stinse [i t`cerea deveni
ap`s`toare. Leah privea pe geamul de lâng` ea la stelele
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care str`luceau pe cerul mai luminos spre est. Se sim]i
extrem de relaxat`.

– Dac` nu te sim]i bine aici, zise \ncet Grady, te po]i
\ntoarce la locul t`u. Acolo cel pu]in \]i po]i \ntinde
picioarele \n voie, f`r` s`-]i faci griji c` atingi vreun buton.

Oftând mul]umit`, spuse:
– Cred c` asta voi face.
Nu-i era prea u[or s` se deplaseze prin spa]iul mic din

interiorul avionului, dar Leah avu grij` s` nu-l trezeasc` pe
Reilly. |n timp ce se a[eza pe scaunul ei, v`zu cerul negru
aflat chiar \n fa]a lor.

– E foarte \ntunecat, nu-i a[a? \l chestion` ea \n [oapt`
pe Grady.

– Probabil de frontul de aer rece. Ar fi mai bine s` tele-
fonez biroului care se ocup` cu vremea pentru a vedea cât
timp mai avem la dispozi]ie.

El d`du telefon \n timp ce ea \[i lega centura de sigu-
ran]`. R`spunsul robotului nu se auzi prea clar pân` la ea,
dar Grady \i transmise mesajul.

– Frontul ne va ajunge pân` la Austin. Ar fi bine s`-]i
legi strâns centura de siguran]`. Apoi privi peste um`r figu-
ra b`rbatului adormit. Reilly!

– Te-am auzit, veni replica \nceat`. Cu un calm delibe-
rat, Reilly \[i strânse centura de siguran]`.

– Credeam c` ai adormit, spuse Leah f`r` s` se
gâneasc`.

– Chiar a[a a fost.
|n vocea lui nu era nici urm` de toropeal`. Leah \[i

spuse c` el se trezise la fel de repede cum adormise.
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Capitolul 2

H`ul negru se adâncea sub ei. Fulgerele puternice
sem`nau cu o ploaie de foc. Curen]ii turbulen]i de aer
f`ceau avionul s` se clatine [i s` devieze de la rut`.

Avionul vibra din toate \ncheieturile [i Grady \ncerca
din r`sputeri s`-l redreseze. Furtuna cre[tea din ce \n ce
mai mult \n intensitate.

– Reilly! strig`  Grady de pe scaunul lui f`r` s`-[i ia ochii
de la fulgerele [i ploaia care se dezl`n]uiau \n fa]a geamu-
lui cabinei. Pasagerul brunet \[i desf`cu centura de sigu-
ran]` [i se gr`bi s` ajung` lâng` pilot. Furtuna e din ce \n
ce mai puternic`. Voi \ncerca s-o ocolesc. Bine?.

– Bine. Vocea care-l aprob` nu p`rea deloc \ngrijorat`
din cauza vremeii.

Leah, \n ciuda \ncrederii \n competen]a [i experien]a
acestui pilot [i a credin]ei c` orice furtun` putea fi ocolit`,
se trezi tremurând din toate \ncheieturile. |ncerc` s`-[i
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alunge frica pe care o sim]ea [i pericolul iminent de care
numai un prost nu se putea teme.

Totu[i, \[i ]inu respira]ia când Grady \ntoarse avionul spre
est, \ncercând s` p`c`leasc` furtuna strecurându-se pe lâng`
ea. Aruncând o privire b`rbatului de lâng` pilot, \[i spuse c`
\n spatele acestei figuri de piatr` existau nervi de o]el.

Golul de aer prin care trecur` aproape c` \ntoarse pe
dos stomacul lui Leah când avionul pierdu brusc din
\n`l]ime. |ntunericul adânc de care erau \nconjura]i nu era
str`puns decât de fulgere \nfrico[`toare [i de tunete puter-
nice. Avionul \[i continua \ncercarea de ocolire.

– Nu reu[esc \n felul acesta! strig` Grady. Voi \ncerca se
cobor mai mult de dou` sute de metri pentru a vedea dac`
mai jos atmosfera e mai calm`.

Nu se auzi nici o replic`. Leah se \ndoia c` ar fi putut
scoate vreun sunet, din cauza gurii [i gâtului care erau
uscate. I se p`rea c` se pr`bu[esc, dar [tia c` era o manevr`
controlat` de coborâre.

Privind geamul care acum i se p`rea ca o oglind`, v`zu
cum pilotul coboar` \ncet avionul. Fulgerele br`zdau cerul
deasupra lor [i lumina puternic`, alb-g`lbuie, lumina
\ntunericul pentru câteva secunde.

– Dumnezeule! murmur` Grady nevos, iar \n momen-
tul \n care aceast` rug` ajunse la urechile ei, Leah v`zu \n
fa]` o mas` solid`, neagr`.

Era un munte, \[i d`du seama \ngrozit`, \n momentul \n
care era violent aruncat` pe banchet` din cauza manevrei
bru[te de ocolire prin dreapta pe care o execut` Grady.

Urm`torul fulger lumin` [i celelalte creste care le
st`teau \n cale.
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– N-ar trebui s` existe mun]i la o asemenea altitudine!
\ncepu Grady s` strige, privind cu aten]ie \n fa]a sa.
Blestematul de altimetru cred c`…

Nu-[i termin` propozi]ia. Un fulger puternic \i ar`t` un
drum de sc`pare, o [a muntoas` joas` care f`cea leg`tura
\ntre dou` vârfuri. Grady orient` botul avionului \n acea
direc]ie, acum cuprins` de \ntuneric. Leah a[tept`
\nghe]at` urm`torul fulger care va ar`ta dac` se \ndrep-
taser` \n direc]ia potrivit`.

Era prea târziu. Aproape c` ajunseser` acolo când
lumina le ar`t` c` pilotul gre[ise drumul. Avionul se va
zdrobi de creasta muntelui.

Grady \ncerc` din r`sputeri s`-[i corecteze gre[eala.
Leah gemu \ngrozit`… |[i lipi degetele de ceaf` [i \[i puse
capul \ntre genunchi a[teptând pr`bu[irea.

– Stai acolo. Vocea blând` a lui Reilly \i mai alung`
pu]in frica. 

Pe partea dreapt` a avionului se auzi un zgomot. Aripa
se zgâriase de versantul muntelui [i metalul scrâ[ni, gata s`
se rup` \n dou`.

Avionul \ncepea s` coboare.
– Haide, scumpule! strig` Grady respirând accele-

rat.
Burta avionului atinse ceva solid [i se lovi puternic.

Alunec` pe suprafa]a solid` pân` când aripa dreapt` \ntâl-
ni un obiect care-i opri \naintarea. Viteza f`cu avionul s` se
roteasc` de mai multe ori.

Metalul care scrâ[nea \nfior`tor o \ngrozea pe Leah,
care credea c` nu va sc`pa \n via]`. De ce totul se petrecea
atât de \ncet? zbier` o voce \n mintea ei. Geamurile se
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sp`rgeau. Se auzeau zgomote infernale de metal zdrobit
din partea stâng` a avionului, partea \n care se afla ea.

Sim]i o mare durere când v`zu \n fa]a ochilor numai
\ntuneric. |ns` r`mase pe jum`tate con[tient`, [tiind foarte
bine ce se \ntâmpl`. Nu mai auzea bine [i zgomotele de
afar` nu mai erau distincte.

Apoi \ntunericul \ncepu s` dispar`. Ceva o ridica \n sus
cu putere. O secund` mai târziu, realiz` c` nu era vorba de
vreo bucat` de metal desprins` ci de ni[te bra]e muscu-
loase.

– Haide. Trebuie s` ie[im de aici. Vocea hot`rât` p`rea
s` vin` de la o distan]` foarte mare.

Dar Leah [tia c` trebuie s` se supun` ordinului. |[i
scutur` capul pentru a se trezi la realitate. Picioarele \i
tremurau [i bra]ele care o sus]ineau o ajutau s`
mearg`.

Respirând greu, \[i d`du seama c` era \n via]`. Bra]ul lui
Reilly Smith era cel care o ajuta s` treac` prin u[a deschis`
a avionului pr`bu[it. |n timp ce trecea prin deschiz`tura
mic` ce era acoperit` de scaune, se \ntreb` de ce nu era
deschis` mai mult.

Când piciorul atinse terenul de dedesubt \[i d`du
seama de ce. Avionul se oprise chiar la marginea muntelui
stâncos. Peretele acestuia nu l`sa ca u[a s` fie deschis` mai
tare.

Vântul \i r`scolea p`rul când \ncerca s` se ]in` pe
picioare. Sim]i ploaia care-i uda obrajii [i auzi zgomotul fur-
tunii de deasupra lor. Dorea s` se rezeme de avionul zdro-
bit, mul]umit` c` \nc` mai era \n via]`, dar bra]ul care-i
\nconjura talia o opri.
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– Nu ne putem opri aici, spuse Reilly.
|n]elegând spusele lui, nu protest` când el o ducea mai

departe. |ncepea s`-[i revin`. |i era \nc` greu s` mearg` pe
solul denivelat, din cauza pantofilor cu toc.

La ceva distan]` de avion, el se opri \ntr-o zon` de
p`[une. Bra]ul care-o  ]inea se ridic` pentru a ajunge pe
um`r [i-l \mpine \n jos pentru a o face s` se a[eze pe iarb`.

– A[tept` aici, ordon` el. M` \ntorc la avion. {i stai jos,
pentru c` altfel vei fi o ]int` bun` pentru fulgere.

Leah \ncuviin]`, dup` care-[i reg`si vocea.
– A[a voi face. Când el se \ntoarse s` plece, \[i aminti de

pilot. Unde este Grady?
Nu veni nici un r`spuns la \ntrebarea ei, \n timp ce

b`rbatul disp`rea \n \ntuneric. Probabil c` n-o auzise, \[i
spuse ea, sau se ducea \napoi pentru  a-l salva pe pilot.

Fulgerul lovi din nou. La lumina lui, \l putea vedea
\ndep`rtându-se. Mai departe se afla avionul zdrobit. |[i
zise c` era un miracol faptul c` supravie]uiser` unei astfel
de pr`bu[iri.

Ploaia care c`dea cu putere din cauza vântului nu era
deloc pl`cut` [i cum Leah a[tepta singur` \n \ntuneric,
putea sim]i cum hainele  \isunt p`trunse treptat de ap`. |[i
strânse [i mai mult sacoul de aceea[i culoare cu rochia \n
jurul trupului.

O durere acut` \[i f`cu sim]it` prezen]a la bra]ul stâng.
Mâna ei dreapt` pip`i suprafa]a pe care sim]ea durerea.
Mâneca bluzei ei era ud` [i fierbinte. Apoi degetele \i
\ndep`rtar` materialul [i pip`ir` carnea moale a bra]ului.
Nu-[i aducea aminte s` fi fost r`nit`. Mâna ei studie mai
bine rana pentru a-[i da seama cât de mult sânge pierdea.
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|n \ntunericul adânc, nu putea vedea gravitatea acesteia.
Numai \n momentul \n care o descoperi \ncepu s` simt`
durerea sup`r`toare. Leah se sim]i dintr-o dat` \nfrigurat`
[i singur`.

Privirea ei \ncerc` s` vad` prin noapte o urm` a b`rba-
tului care o l`sase acolo.  Nu putea vedea decât avionul
zdrobit, vopsit \n alb.

Tunetul o speria. Un fulger \l urm` atunci când ecoul
lui se stinse \ntre mun]i. Leah promisese c` va a[tepta,
dar dac` Reilly Smith nu se va \ntoarce curând, nu va
putea s`-[i ]in` promisiunea.

O pal` de foc ]â[ni din direc]ia avionului, \mpr`[tiindu-se
pe solul din apropierea lui. Dup` câteva secunde \n care
fusese \ncremenit`, Leah realiz` c` totul se \ntâmplase din
cauza fulgerului. |i venea s` plâng` de disperare.

Putea distinge destul de bine statura \nalt` a b`rbatului
care c`ra ceva pe um`r. Grady? A[tept` cu r`suflarea
\ntret`iat` ca b`rbatul s` ajung` lâng` ea.

Orbit` de lumina lanternei care izbucnise brusc \n
\ntuneric, \[i \ntoarse ochii din direc]ia lui. Lumina se
mi[c` \n timp ce b`rbatul \nalt ajungea lâng` ea [i l`sa jos
povara pe care o c`ra. Leah privi pachetul… o hain` cu
mânecile legate care nu l`sau s` cad` obiectele din ea.

– Unde este Grady? Ochii ei surprin[i studiar` expresia fi-
gurii atr`g`toare a b`rbatului, pentru a g`si acolo un r`spuns.

– E mort. Degetele lui lungi \ncepur` s` desfac`
mânecile hainei.

– Nu! [opti ea, neacceptând vestea pe care o primise. Nu
era un lucru despre care puteai glumi. |ncerc` s`-[i st`pâneasc`
tremurul vocii. Doar nu l-ai l`sat \n avion,  nu-i a[a?
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– Ba da. Ploaia \i udase complet pielea bronzat`. |n
ochii verzi ca jadul nu era nici o urm` de regret. Las`-m` s`
v`d ce pot face pentru bra]ul t`u.

Absent`, Leah \[i atinse rana care n-o mai deranja atât
de mult. I se p`rea o gre[eal` faptul c` el \l l`sase pe Grady
\n masa de fiare zdrobite. |i era greu s` accepte faptul c`
acel b`rbat plin de via]` [i entuziast era mort.

– Trebuie s` ]ii tu lanterna. Când nu veni nici un
r`psuns din partea lui Leah, Reilly oft`. Genele ude din
cauza ploii confereau ochilor lui o [i mai mare frumuse]e.
}ine-o!

– C… ce?
– }i-am spus s` ]ii lanterna ca s`-]i pot bandaja rana,

repet` el cu r`bdare.
Ochii ei c`prui erau plini de lacrimi. Se gr`bi s`-i

\nchid` când degetele ei atinser` metalul rece al lanternei.
Direc]ion` lumina spre rana ei. Prin aceast` lumin` v`zu
cum Reilly Smith \[i scoase cu]itul din buzunar [i deschise
punga cu plasturi.

– Voi rupe mâneca. Dup` ce-i d`du aceast` explica]ie,
se auzi cum materialul este sfâ[iat. Lu` repede \n mân` o
bucat` de tifon steril`.

Folosind tifonul, \ndep`rt` cu grij` sângele pentru a
vedea cât de mare e rana. Gaura din pielea ei nu era o
priveli[te prea pl`cut` [i Leah \[i \ntoarse privirea. Putea
sim]i cum el extrage din carne o bucat` de sticl` sau metal.
|n acel moment, sim]i cum durerea o ardea.

Se \ntoarse [i deschise o cutie de metal care avea rol de
trus` de prim ajutor, pe care o a[ez` lâng` el. Lu` o sticl`
cu dezinfectant [i \nchise repede cutia pentru ca ploaia s`
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nu strice restul de medicamente. Apa care persista  \n p`rul
lui negru str`lucea ca ni[te diamante. 

– O s` te doar`, o avertiz` el.
Preg`tit` \ntr-un fel, Leah nu se putu ab]ine s` nu ]ipe

de durere, dar Reilly Smith o ignor`.
– {i ]ine lanterna cum trebuie pentru c` nu pot vedea

ce fac.
Nesuferitul! \[i spuse Leah, sup`rtat`. Putea spune

m`car c` \i pare r`u pentru c` nu avea alt` solu]ie \n afar`
de a-i provoca durere.

Strângând din din]i \[i concentr` aten]ia spre lanterna
pe care-o ]inea \n mân`. De aceast` dat` nu mai strig` când
el turn` antisepticul pe rana deschis` pentru c` altfel lumi-
na s-ar fi mi[cat. Dup` aceea el o bandaj`, dând impresia c`
e expert.

– Mul]umesc, spuse Leah când sim]i mai pu]in` durere.
– Cu pl`cere. Un zâmbet distant ap`ru pe buzele lui.
Lu` lanterna [i o a[ez` pe p`mânt, astfel c` lumina

sc`zu \n intensitate. Desf`când din nou haina, lu` din ea
un pistol [i \l vâr\ \n cureaua de la pantalonii maro, dup`
care \[i \mbr`c` jacheta pentru a-l feri de ploaie. Scoase
apoi o canistr` [i o cutie mic` pe care le \nf`[ur` \ntr-un
material ro[u. Se ridic` [i scutur` haina.

– Asta te va proteja de ploaie, zise el \ntinzându-i-o lui
Leah.

– Dac` n-ai observat pân` acum, sunt deja leoarc`. |[i
\nf`[ur` bra]ele \n jurul taliei, sim]ind cum o cuprinde
frigul \n hainele ude.

– Nu vreau s` se ude bandajul. |i arunc` pe umeri un
balonzaid b`rb`tesc, ridicându-i gulerul \n jurul gâtului.
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Noaptea este frig \n ace[ti mun]i din de[ert… prim`vara,
dar [i \n celelalte anotimpuri. Aceast` hain` te va proteja
pu]in de frig [i de ploaie.

Ceea ce-[i dorea erau haine uscate, dar apelând la
logic`, Leah realiz` c` [i acestea aveau s` se ude curând. |[i
introduse cu grij` bra]ul r`nit pe una dintre mâneci,
cealalt` mân` fu b`gat` repede \n cea de-a doua mânec` [i
nasturii balonzaidului \ncheia]i.

– Al cui este acest balonzaid? \ntreb` ea când v`zu c`
este o m`sur` foarte mare.

– Al lui Grady.
Leah p`li. Nu se mai sim]i bine \n acea  hain`. |ncepu

s`-i desfac` nasturii.
– O po]i purta dumneata, murmur` ea \ncordat`.
– Nu. Vocea lui  era ferm` \n timp ce ochii \i cercetau

cu aten]ie fa]a. Grady nu are de gând s` obiecteze,
domni[oar` Talbot.

Calmul ei se risipi la remarca lui aparent zeflemi-
toare.

– Cum po]i s` fii atât de crud?
– ~sta e adev`rul… oricât de dur ar p`rea, replic`

lini[tit Reilly Smith. Furia ei cre[tea, nedorind s`-i ia \n
seam` comentariile indiferente. Nu mai putem face nimic
pentru Grady. Trebuie s` ne gândim cum ne vom descur-
ca noi. Trebuie s` folosim ce avem pentru a supravie]ui
acestei nop]i.

Logica lui rece \i potoli pu]in mânia. |ncepu s`-[i
\ncheie haina.

– Ai putea aprinde un foc pentru a ne \nc`lzi [i a ne
usca hainele, declar` ea, \nc` pu]in revoltat`.
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– Plou`, \i reaminti el sec.
– Bine, zise ea f`r` a se calma de tot, \n timp ce \[i

\ndep`rta [uvi]ele castanii ude care-i c`deau pe fa]`, e[ti pe
jum`tate indian. Cred c` nu e[ti \ntr-o situa]ie prea dificil`
pentru tine.

|[i ridic` o sprâncean`, m`surând-o cu privirea. Ea \[i
mu[c` buxele. Cuvintele ei nu erau potrivite [i nu dorise
ca el s-o \n]eleag` gre[it. Privirea lui parc` \i intra prin piele
[i o f`cea s` se gândeasc` la ceea ce spusese.

El se aplec` [i ridic` leg`tura de cârp` ro[ie.
– Putem face focul, zise el cu un amuzament cinic \n

voce, dup` ce voi g`si ni[te lemne uscate [i voi \ncerca s`
aprind ni[te surcele. Poate c` dup` câteva ore voi reu[i s`-l
aprind… [i dac` nu cumva vom ceda nervos \n timpul
acestei \ncerc`ri, probabil c` vom fi ferici]i lâng` el.

– |mi pare r`u, nu m-am gândit, zise Leah privind \n
p`mânt. Respir` adânc [i l`s` aerul s` ias` \ncet. Nu putem
r`mâne aici, \n ploaie. Nu ar fi mai bine s` ne ad`postim?
Poate \n ce a mai r`mas din avion?

– Metalul din care este fabricat poate atrage u[or ful-
gerele. E prea periculos. |n afar` de asta, undeva mai sus,
pe munte, se afl` ad`posturile unei mine p`r`site. Ploaia va
face probabil s` alunece lemnele de acolo [i vom r`mâne
bloca]i \n avion. Aici vom fi uda]i \n continuare [i ne va fi
frig – cu toate  c` nici \n avion nu este mai cald - dar nu
vom fi bloca]i \n`untru de ceea ce va antrena c`derea de
ap` \n drumul ei.

Din nou, Leah fu nevoit` s` admit` c` el are dreptate. Dar
era ud` leoarc` [i \i era din ce \n ce mai frig. Din]ii \ncepur`
s`-i cl`n]`ne [i bra]ul r`nit \ncepuse s` se ude [i s-o doar`.
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– Ce vom face? Privirea ei \ngrijorat` se \ndrept` spre
el. Din moment ce toate ideile ei erau gre[ite, a[tepta
sugestiile lui.

– Ridic`-te.
Mâinile lui erau pe coatele ei pentru a o ajuta. Leah se

ridic` \n picioare, a[teptând nesigur` urm`toarea mi[care.
P`tura mic`, de dimensiunea unei banchete de avion, fusese
\nf`[urat` \n jurul ei [i tras` deasupra capului ca o glug`.

– }ine de partea asta, zise Reilly introducând o bucat`
de material \ntre degetele ei. Ezit` privindu-i expresia
curioas`. Nu vom face altceva decât s` ne \nf`[ur`m amân-
doi \n aceast` p`tur` pentru a ne \nc`lzi cu temperatura
corpurilor, \n timp ce p`tura impermeabil` ne va feri
destul de mult de ploaie.

– Vrei s` spui c` vom dormi \mpreun`? interpret` Leah
sensul cuvintelor lui.

Se sim]ea r`u [i era prea ud` [i \nfrigurat` pentru a-i
p`sa c` p`rin]ii ei cu concep]ii rigide  ar fi \ngrozi]i dac` ar
[ti c` fiica lor doarme sub aceea[i p`tur` cu un b`rbat pe
care-l cunoa[te foarte pu]in.

Tremura [i \ncerca s`-[i opreasc` din]ii din cl`n]`nit dar
nu reu[ea.

– Este singurul lucru logic [i practic pe care-l putem
face, nu-i a[a? ad`ug` ea, tremurând.

– Da, \ncuviin]` el cu un zâmbet vag pe fa]a ud`.
– Bine, hai s-o facem [i pe asta, fu ea de acord, \ntor-

cându-i zâmbetul.
O mân` \nconjur` materialul hainei mult prea larg pe talia

ei [i cu cealalt` trase cap`tul lui de p`tur` pentru a-[i \nveli
capul. La semnalul lui, se l`sar` amândoi deodat` la p`mânt.
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Reilly se \ntinse pe spate, punând capul [i umerii lui
Leah pe pieptul lui [i lipindu-i restul trupului de al lui.
Rafalele de ploaie c`deau pe p`tur`, dar materialul imper-
meabil nu l`sa apa s` p`trund` pân` la ei.

La \nceput, Leah nu realiz` decât r`ceala formelor lui
musculoase, apoi sim]i cum treptat corpul lui se \nc`lze[te
sub hainele ude [i se strânse mai mult lâng` el, tremurând
incontrolabil. Mâinile lui \i frecau spatele, umerii [i talia
stimulându-i circula]ia, \n timp ce avea grij` s` nu-i
loveasc` bra]ul r`nit care acum o durea [i mai tare.

– E mai bine? Respira]ia lui cald` \i atinse fruntea.
– Mult mai bine. Respir`  adânc, mul]umit`. Parfumul

lui b`rb`tesc era mai puternic prin hainele ude.
Mâinile lui men]ineau ritmul \ncet [i ap`sat. Sângele

\ncepea s` i se \nc`lzeasc`. Se trezea din nou la via]`.
Gândurile ei nu se mai \ndreptau spre disconfortul fizic, ci
spre alte subiecte.

– O echip` va \ncepe c`ut`rile mâine, nu-i a[a? \ntreb`
ea \ncet.

– Da.
– Cât timp crezi c` le va trebui ca s` ne g`seasc`?
– E greu de spus. Pentru  un minut, Leah crezu c` aces-

ta era ultimul r`spuns pe care i-l oferea Reilly, dup` care el
\ncepu s` comenteze. N-am avut timp s` lans`m un semnal
SOS prin care     le-am fi oferit coordonatele unde ne afl`m.
Grady a fost prea preocupat cu evitarea mun]ilor de care
ne puteam izbi. Dac` [i-ar fi  f`cut un plan de zbor, ar fi
zburat pe alt traseu, \ncercând s` evite centrul furtunii. Cei
care ne vor c`uta vor urma ruta normal` [i abia apoi se vor
\ndep`rta de ea, \n momentul \n care nu vor g`si avionul.
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– Atunci, \nseamn` c` abia mâine sear` ne vor g`si?
Un moment de ezitare urm` \ntreb`rii ei.
– Au o zon` prea mare pe care trebuie s-o cerceteze. Ne

pot g`si abia duminic`… sau luni.
Leah tremur`, de aceast` dat` nu din cauza frigului.
– Sunt bucuroas` c` nu i-am spus lui Lonnie c` vin. A[a

nu-[i va face griji pentru mine, \ntrebându-se dac` am
murit sau nu.

Autorit`]ile \i vor anun]a mai \ntâi pe p`rin]i. Apoi ei \l
vor anun]a pe fratele ei. Cu pu]in noroc, pân` atunci va fi
salvat`.

– Aveai de gând s`-i faci o surpriz`?
Leah \ncuviin]`, mi[cându-[i capul pe haina lui.
– De ziua lui, care este mâine, zise ea oftând, dup` care

\ncerc` s` nu mai fie atât de dezam`git`. Tu e[ti a[teptat,
nu-i a[a?

– Da, de ni[te prieteni cu care fac afaceri.
– Pentru cine lucrezi? |[i ridic` pu]in capul pe um`rul

lui pentru a \ncerca s` vad` prin \ntunericul p`turii,
tr`s`turile fe]ei lui. Intimitatea pe care i-o sugera faptul c`
se afla \n bra]ele lui n-o mai f`cea s` pun` \ntreb`ri diplo-
matice. Curiozitatea o f`cea s` vorbeasc` deschis. Sunte]i
rivalii firmei de minerit la care e angajat fratele meu?

– Eu lucrez pe cont propriu, replic` el.
– E[ti proprietarul unei companii?
– Nu. |n vocea lui joas` era o r`bdare amuzat`. Fac

design de bijuterii.
|n timp ce Leah asimila informa]ia, \[i reaminti de pepi-

ta din turcoaze pe care el o purta la gât.
– Din turcoaze?
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– Sau bijuterii indiene, depinde cum preferi s` le spui.
Tonul lui era zeflemitor.

Leah \ncepu s` se apere.
– N-am avut inten]ia ca acel comentariu de mai

devreme s` sune jignitor. Mi-era frig [i eram ud`, de aceea
m-am gândit c` focul ar fi singurul remediu. Pur [i simplu
eu nu [tiu cum se face un foc… cel pu]in nu unul
improvizat. Ezit`, iritat` c` el se referise indirect la remar-
ca ei lipsit` de logic`. Grady mi-a spus c` e[ti pe jum`tate
indian. M-am referit la asta numai pentru c` am crezut c`
ai experien]` pentru aprinderea unui foc, experien]` pe
care eu n-o am.

– Nu e nevoie s`-mi explici. Mi-am dat seama de asta,
i-o \ntoarse satisf`cut Reilly Smith.

Nervoas`, Leah ar fi vrut s`-i cear` socoteal` pentru
c` o l`sase s`-[i cear` scuze când [tia deja care e
adev`rul. Nu avea rost s` \nceap` s` se certe acum pe
tema asta, \[i spuse ea, din moment ce gre[eala fusese
numai a ei.

– Atunci de ce zburai spre Austin? \ntreb` Leah, schim-
bând subiectul cu unul mai pu]in personal [i ascunzându-[i
enervarea.

– Acolo exist` mine de turcoaze pe care le vizitez peri-
odic, zise el cu un aer indulgent. Fac afaceri direct cu
proprietarii care \mi permit s`-mi aleg exact pietrele
potrivite.

– Nu [tiam asta, murmur` ea surprins`, \ncercând
s`-[i aminteasc` dac` Lonnie \i men]ionase aceste mine
de turcoaze \n scrisorile lui. Vreau s` spun, despre aces-
te mine.
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– Sunt z`c`minte de turcoaze chiar \n centrul statului,
care \ncep de la muntele Battle [i continu` pân` la Austin.
La Tonopah se \ndreapt` spre nord-nord-vest. Linia lor
poate fi trasat` ca un J pe harta minereurilor.

– Cred c` \ntotdeauna am crezut c` cele mai multe tur-
coaze se g`sesc \n Arizona.

– Arizona produce foarte pu]in din acest punct de
vedere pentru c` majoritatea exploat`rilor mari sunt
minele de cupru. Degetele lui blânde \i \ndep`rtar`
p`rul lung de pe gât [i-l \ntinser` pe spate pentru a se
mai usca. Cred c` e timpul s` dormim. Mâine vom avea
o zi lung`.

Adev`rul era c` Leah dorea s` vorbeasc` \n continuare.
Cât timp mintea ei era preocupat` de alte lucruri, nu se
mai gândea la pr`bu[ire.

– Presupun c` ai dreptate, oft` ea ad`ugând mai \ncet:
din nou. |[i sim]i pleoapele grele. Cât e ceasul?

– Cred c` e aproape miezul nop]ii. Te sim]i bine?
– Da, r`spunse ea \ngropându-[i capul la pieptul lui.

Noapte bun`.
– Noapte bun`.
Se l`s` lini[tea. |n ciuda tunetelor, a fulgerelor [i a zgo-

motului f`cut de rafalele ploii, era lini[te. Nu existau zgo-
motele traficului sau cele f`cute de oamenii care treceau
toat` noaptea prin fa]a ferestrei ei [i care nu prea o l`sau
s` doarm`.

P`mântul era tare [i [oldul care se sprijinea pe el
amor]ise. Perna ei, pieptul lui Reilly, se ridica [i cobora o
dat` cu respira]ia. Ritmul \ncet al inimii lui se auzea chiar
sub urechea ei.
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Dac` lucrurile ar fi stat altfel, ar fi dormit \ntr-un pat
str`in \n aceast` noapte, dar nu la fel de ciudat ca acesta. {i
Lonnie ar fi fost lâng` ea. I se puse un nod \n gât când \[i
aminti c` dac` lucrurile decurgeau altfel, [i Grady ar fi fost
\n via]` acum.

– Dac` am fi plecat mai devreme, murmur` ea cu vocea
somnoroas`, am fi putut dep`[i furtuna \n drum spre
Austin.

– Ai fi cu fratele t`u acum. Eu a[ fi cu prietenii mei [i
Grady n-ar fi mort. Leah sim]i vibra]iile vocii lui joase lâng`
urechea ei [i tonul indiferent, lipsit de emo]ie. Nu s-a
\ntâmplat a[a. Ar fi mai bine s` accep]i realitatea.

Lacrimile \ncepur` s`-i curg` pe obraji când recunoscu
dezam`git` c` Reilly avea din nou dreptate. Dar nu-i era
mai u[or s` accepte. Genele ei se lipir` [i lacrimile c`deau
printre ele.

Toat` noaptea somnul \i fusese \ntrerupt, dar la  un
moment dat sim]i c` zgomotul f`cea p`mântul de sub ei s`
se cutremure. Se sperie [i deschise ochii, clipind \ngrijo-
rat`.

– Ce-a fost asta? [opti ea \nfrico[at`. |ncerc` s` se ridice
\ntr-un cot dar bra]ul care o \nconjura o opri [i cealalt`
mân` \i ap`s` capul la loc, pe pieptul lui.

– N-ai de ce s`-]i faci griji, r`spunse \ncet Reilly. Dormi.
Nefiind complet treaz` [i cum mu[chii refuzau s-o

asculte, Leah \l ascult`. Era numai vibra]ia p`mântului la
zgomotul produs de tunete, \[i spuse ea.
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Capitolul 3

Nu fusese a[a.
Soarele dimine]ii o trezise, dar n-o orbise pân` \ntr-atât

\ncât s` nu poat` privi spre stânca la marginea c`reia se
oprise avionul. P`mântul care alunecase de sus \l acoperise
complet.

Mai sus de peretele stâncos care se termina brusc, v`zu
gaura neagr` a minei p`r`site. Lemnele care-o sprijineau
pentru a nu c`dea abia dac` mai sus]ineau greutatea.
Noaptea trecut`, ceilal]i bu[teni fuseser` lua]i de ploaie [i
\mpreun` cu p`mânt, alunecaser` pe stânc`.

Leah \[i aminti c` Reilly \i spusese acest lucru. Dac` s-ar
fi ad`postit \n avion, acum ar fi r`mas acolo sau ar fi fost
zdrobi]i sub greutatea viiturii.

|n aceast` diminea]`, oasele \i erau amor]ite din cauz`
c` dormise pe p`mântul tare [i mu[chii o dureau pentru c`
se \ncordaser` prea mult când \ncercase s` se lipeasc` de
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c`ldura corpului lui Reilly. |ns` undeva sub mormanul de
noroi [i bu[teni se afla avionul strivit de stânc`, [i senza]ia
ei de disconfort era un lucru pu]in important.

|l urm`rea sobr` pe Reilly Smith care-[i croia cale prin
noroi. La fiecare pas p`mântul se pr`bu[ea sub picioarele
lui [i pietri[ul aluneca o dat` cu el. Apoi se opri pentru a
\ndep`rta buc`]ile de stânc`.

Reu[i s` elibereze o por]iune din avion [i l`rgi intrarea.
Folosind puterea bra]ului stâng reu[i s` \mpiedice c`derea
buc`]ilor de lemn peste intrare. Cu greu reu[i s`
\ndep`rteze celelalte buc`]i de stânc` ce-i st`teau \n cale,
s`pând [i mai adânc spre avion, cu mâinile goale.

|ncercase s` elibereze partea din fa]` a avionului, unde
se afla compartimentul bagajelor. Pr`bu[irea de p`mânt
\ndoise u[a l`sând-o par]ial deschis` \n partea de jos. Leah
privi cum Reilly, care avea numai o mân` liber`, o deschide
complet.

Când reu[i schimb` mâna cu care \mpiedica alunecarea
p`mântului [i a pietri[ului. |ntinzând-o pe cealalt`, scoase
repede valiza lui [i cele dou` gen]i ale ei.

Pietri[ul \ncepea s` se scurg` [i antrena bu[tenii care
abia mai rezistau. Arunc` bagajele pe pietri[ul de mai jos,
l`sându-le s` fie duse de acesta departe de avion. Leah \[i
]inu respira]ia când el \nchise \ncet u[a. Stâncile de dea-
supra erau gata s` cad`.

Deasupra lui erau multe pietre, dar nici una nu c`zu,
u[a fiind m`i \ntâi acoperit` cu rapiditate de pietri[ [i
p`mânt. |ntorcându-se, el \[i croi \ncet drum peste stânci [i
bu[teni pentru a ie[i de acolo.
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Când el ajunse pe p`mântul solid din fa]a avionului,
Leah respir` din nou [i l`s` s`-i scape un oftat adânc. Reilly
lu` toate cele trei bagaje [i se \ndrept` spre ea, aflat` la o
distan]` destul de mare, \n siguran]`.

– Acum ne putem schimba aceste haine. El \i zâmbi
slab.

– Abia a[tept, zise Leah bucuroas`. Cu toate c` hainele
se mai uscaser` \n timpul nop]ii, \nc` le mai sim]ea reci [i
pu]in umede pe piele.

– Ai \n geant` [i vreo pereche de blugi? \ntreb` el
a[ezându-i geanta [i trusa de cosmetice pe p`mânt, \n fa]a
ei.

– Am ni[te pantaloni, \i spuse ea.
– Ar fi bine s` te \mbraci \n ei [i \ntr-o pereche de

pantofi f`r` toc.
Leah privi \n jur. Muntele era acoperit cu nisip [i

pietri[. Nu exista nici o stânc` mai mare pentru a o folosi
drept paravan.

– Unde m` pot schimba? \ntreb` ea dup` o lung`
cercetare a \mprejurimilor.

|n ochii lui verzi se z`rea o lic`rire amuzat`.
– Unde vrei, \i suger` el.
– Vreau s` spun c` \mi trebuie un loc ferit, i-o \ntoarse

Leah. Nu am inten]ia s` m` dezbrac \n fa]a cuiva.
– Atunci, presupun c` trebuie s-o faci \n spatele unei

tufe. Expresia lui se schimb` \ntr-una complet indiferent`
\n timp ce \ncepea s` desfac` curelele prinse cu catarame
ale valizei. Sunt mult mai interesat s`-mi schimb propriile
haine ude decât s` te privesc cum te dezbraci.
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Strângând din buze, Leah se aplec` s`-[i ia geanta. |[i
]inea bra]ul r`nit \n jurul taliei. O durea foarte r`u \n
aceast` diminea]`. Avu grij` s` nu-l loveasc` atunci când
\ncepu s` caute prin geant` lenjerie uscat`, pantaloni [i o
bluz`.

– N-am vrut s` spun c` vei sta \n fa]a mea [i vei aplau-
da \n timp ce m` dezbrac, se r`]oi ea, \mbufnat`.

– Ah? Dar ce-ai vrut s` spui? o tachin` Reilly.
– C` am nevoie de pu]in` intimitate. Leah \[i puse

hainele de schimb pe marginea gen]ii [i peste ele ad`ug` o
pereche de pantofi f`r` toc.

– Po]i avea toat` intimitatea pe care ]i-o ofer` peisajul
s`lbatic din jurul nostru. Tr`s`turile lui puternice [i
atr`g`toare erau imposibile.

– Mul]umesc. |nchise cu zgomot capacul gen]ii, din
cauza enerv`rii.

Ridicându-[i hainele se \ndrept` spre un tufi[ de salvie,
]inându-[i nasul pe sus. La naiba! \[i spuse ea. O f`cuse din
nou de oaie.

Remarca lui zeflemitoare cu privire la faptul c` se poate
schimba oriunde nu avea sensul la care se gândise ea.
Fusese jignit` [i b`tuse \n retragere \n loc s`-[i apere mo-
destia. Ie[irea ei indignat` nu-[i avea rostul [i era nejustifi-
cat`. Rezultatul era c` acum p`rea o proast` ignorant`.

De ce nu pot s`-mi ]in gura? oft` ea, nervoas`.
– Domni[oar` Talbot?
Vocea lui grav` \i opri pa[ii. Se \ntoarse ezitând spre el,

[tiind c` ar trebui s`-[i cear` scuze, dar fiind prea sup`rat`
pe sine ca s` poat` rosti ni[te cuvinte sincere.
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– Ce dore[ti? \ntreb` ea brusc.
– |nainte s`-]i pui o bluz` curat` a[ vrea s` m` uit la

rana ta.
– Bine, \ncuviin]` ea [i \[i continu` drumul pân` la tufa

mare din fa]a ei.
Abia dup` ce-[i schimb` hainele ude punându-[i

lenjerie de corp curat` [i perechea de pantaloni m`slinie,
realiz` c` el vrea s`-i cerceteze bandajul nu \nainte de a-[i
schimba hainele [i \nainte de a \mbr`ca o bluz` curat`.
Mânecile largi ale acesteia \i d`deau acces liber spre ban-
daj.

Sutienul micu] l`sa prea mult din sânii ei la vedere pen-
tru a-l l`sa s` se uite la ran` f`r` a avea bluza pe ea. Nu avea
importan]` dac` trebuia s`-i ridice pu]in mâneca. Se uit`
sup`rat` la rochia ud` [i [ifonat` pe care o purtase. Era
prea murdar` [i prea stricat` pentru a mai putea fi
\mbr`cat`.

– Ai darul de a te vâr\ \n ni[te situa]ii grave câteodat`,
Leah Talbot! se cert` ea.

Luându-[i rochia alt`dat` frumoas` [i punând-o pe
bra]ul s`n`tos, \[i strânse p`r]ile bluzei galbene
imprimate peste sâni, ]inându-le cu mâna dreapt`
pentru ca nu cumva s` se desfac`. Strâmbând din
buze, \[i spuse c` era destul de decent acoperit` [i
ie[i de dup` tufi[.

Aerul dimine]ii era \nc` rece din cauza ploii care c`zuse
toat` noaptea [i care udase r`u p`mântul. Umerii \i  erau
str`b`tu]i de un fior. Leah nu [tia dac` era din cauza r`corii
sau a nelini[tii.
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Reilly se afla pe iarba unde-[i petrecuser` noaptea, cu
spatele \n direc]ia din care venea ea. Se p`rea c`-[i \ncheie
nasturii c`m`[ii albe curate care atârna peste blugii alba[tri
cu care se schimbase. Soarele d`dea reflexe alb`strii
p`rului lui negru ca t`ciunele.

– Vre]i s` v` uita]i la bra]ul meu acum, domnule Smith?
\l \ntreb` Leah cu o polite]e voit exagerat`.

El o privi peste um`r, apoi se \ntoarse spre ea cu nas-
turii c`m`[ii \nchi[i pe jum`tate. F`r` a termina cu
\mbr`catul, se aplec` spre trusa de prim ajutor.

– Da, asta vreau, \i r`spunse el aspru.
Leah se apropie de el ]inându-[i capul \ntr-o ati-

tudine mândr` care spera s`-i ascund` b`t`ile repezi
ale inimii. Privirea lui se mi[c` \ncet peste breteaua
alb` [i \ngust` a sutienului care st`tea pe um`r.
Obrajii i se \nro[ir`, sim]indu-se dezbr`cat` din
priviri.

– Am \n]eles gre[it ce mi-ai spus mai devreme. Am uitat
de mânec`, \i spuse ea scuzându-se.

– Mi-am dat seama. |n ochii lui verzi, \ntuneca]i
acum, nu mai putea citi dac` râde sau nu de prostia ei.
Aveam de gând s`-]i explic, dar m-am gândit c` vei
\ncepe din nou s` m` ataci prin cuvinte \nainte s` pot
termina.

– |mi pare r`u. Leah \[i aplec` pu]in capul.
Dar Reilly \ncepuse deja s` desfac` banda adeziv` a ban-

dajului pentru a-i examina rana, acceptându-i scuzele f`r`
s` comenteze. Atingerea u[oar` a degetelor lui o f`cu s` se
\ncordeze.
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– Doare? Privirea lui se \ndrept` repede spre fa]a ei.
– Desigur. |[i mu[ca buzele cu din]ii pentru a nu se mai

gândi la durerea care-i cuprinsese tot bra]ul.
– Pare \n regul`. Ai impresia c` e ceva \n`untru? Vreo

bucat` de sticl`? o chestion` el.
– Nu. M` doare numai, spuse Leah scuturând din cap.
|l privi cum \i schimb` bandajul cu unul curat. Ochii ei

se uitau la linia gâtului lui [i urm`ri lan]ul de argint de care
era legat` pepita din turcoaze. Apoi se \ndrept` spre decol-
teul format pe pieptul lui unde nu apucase s`-[i \nchid`
nasturii c`m`[ii [i unde jucau mu[chii bronza]i care erau
atât de bine contura]i ca [i cum ar fi fost sculpta]i. Nu
realiz` c` el terminase de bandajat bra]ul. Se sim]i vinovat`
[i ro[i pentru c` fusese surprins`.

– Mul]umesc. Degetele ei strânser` bluza când privirea
lui \i fix` fa]a.

– Cu pl`cere. Capul lui \nclinat \i ar`ta c` se amuzase. Apoi
Reilly se \ntoarse cu spatele la ea. Acum \]i po]i \ncheia nasturii
bluzei,  dac` \mi promi]i c` nu m` vei privi cât timp \mi vâr
c`ma[a \n pantaloni, continu` el pe acela[i ton amuzat.

Râzând u[or, Leah promise [i se \ntoarse cu spatele la el. |[i
protej` bra]ul [i \ncerc` s` \ncheie cu o singur` mân` nasturii.

Când ajunse la ultimul, Reilly o \ntreb`.
– Ai terminat?
– Da, acum te po]i \ntoarce. Ea zâmbea amuzat` când

el se \ntoarse cu fa]a la ea [i \i v`zu ochii verzi ca jadul \n
care nu era decât c`ldur`.

– Te sim]i mai bine? Se aplec` [i \[i lu` haina de la cos-
tum care era \ntins` lâng` valiz`.
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– Curat` [i schimbat` \n haine uscate m` simt minunat,
\l \ncredin]` Leah. Singurul lucru care m-ar mul]umi acum
ar fi s` iau micul dejun.

– |n cutia mic` se afl` câ]iva biscui]i, \i suger` el. Este
singurul lucru pe care ]i-l pot oferi \nainte de-a strânge
ni[te lemne [i de-a aprinde focul. Nu avem prea mult` ap`
\n bidon, deci folose[te-o cu chibzuin]`, o avertiz` el.

– A[a voi face. Se a[ez` lâng` cutie [i-i desf`cu \ncet
capacul. Nu erau numai biscu]i \n`untru. Erau câteva
pachete cu mâncare deshidratat` care trebuie preparat` \n
ap` fiart`, [i fripturi de vi]el. Nu [tiam c` avioanele parti-
culare au [i alimente pentru supravie]uire \n caz de acci-
dent.

– Nici nu au, o asigur` Reilly. Grady era supersti]ios.
– Sueprsti]ios? Ce vrei s` spui? \l chestion` Leah.
– A luptat \n r`zboiul din Coreea. A zburat cu un avion

de recunoa[tere. Trusa de supravie]uire f`cea parte din
echipamentul standard, \i explic` el. |ntr-o zi, Grady [i-a
uitat rezerva de alimente [i avionul lui a fost doborât de
artilerie. A c`zut \n jungl` [i [i-a rupt un picior. A avut
noroc pentru c` nu a c`zut pe teritoriul du[manilor, dar au
trecut trei zile pân` când l-au g`sit. Era aproape mort de
foame. Niciodat` dup` aceea  n-a mai plecat f`r` provizii [i
n-a mai avut nici un accident. Când a fost trecut \n rezerv`
s-a \ntors \napoi \n America [i s-a angajat ca pilot. A con-
tinuat s` ia provizii la bord, considerând c` acest lucru \i
aducea noroc.

Celofanul pe jum`tate despachetat \n care se aflau biscui]ii
r`mase \n mâna ei \ncremenit`. Pofta ei de mâncare disp`ruse.
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– |ns` de aceast` dat` n-a mai avut noroc, murmur` ea trist`.
Reilly nu mai coment` pe aceast` tem`.
– I-am spus o dat` c` mâncarea deshidratat` nu-l va

ajuta prea mult \n aceste ]inuturi secetoase unde apa este
o raritate. Mi-a spus c` oricum nu va avea vreun motiv s-o
foloseasc` [i c` ia alimente dup` el numai pentru a se sim]i
\n siguran]`.

Leah privi \ndurerat` spre avionul acoperit cu mor-
manul de p`mânt [i stânci.

– Nu-l putem scoate de acolo?
– Nu. Ne-ar trebui \nc` vreo trei oameni [i un excavator

care s` ridice bu[tenii [i pietrele. {tia c` acesta va fi r`spun-
sul lui, dar sim]ise nevoia  s`-l aud`. M` duc s` caut ni[te
lemne pentru a \ncerca s` fac un foc, continu` Reilly pen-
tru a schimba subiectul. Tu stai aici. Nu ]i se va \ntâmpla
nimic.

– Bine. Leah \nc` mai privea gr`mada de p`mânt [i
lemne care acoperea avionul.

– Uit`-te dup` avioanele care ne vor c`uta. M` \ndoiesc
de faptul c` vor ajunge atât de repede spre est, dar fii atent`.

Vocea lui ferm` \i reaminti c` nu trebuie s-o intereseze
decât propria lor salvare. Pilotul nu mai avea cum s` fie
ajutat. Respirând adânc, \[i \ndrept` aten]ia spre micul
pachet de biscui]i pe care-l ]inea \n mân`.

– A[a voi face, promise ea.
– Strig` dac` ai nevoie de mine, ad`ug` el.
Când Leah \ncuviin]`, el zâmbi pentru a o asigura c`

totul va fi bine, dup` care privi spre munte, mai  sus de
stânci, la mina abandonat`.
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Având grij` s` nu rup` ambalajul biscui]ilor, Leah
deschise pachetul. Gustul lor s`rat \i uscase gura [i-i f`cuse
sete. Mânc` numai un singur biscuit [i restul \i \mpachet`
la loc. Când lu` canistra, \[i  aminti c` Reilly \i spusese s`
foloseasc` apa cu chibzuin]`.

Ezitând, lu` o \nghi]itur` mic` pentru a-[i st`pâni setea
[i puse dopul la loc. Ironia sor]ii era c` o persoan` era
mult mai \nsetat` atunci când [tia c` nu are prea mult` ap`
la dispozi]ie. Canistra a[ezat` pe solul arid i se p`rea acum
mai mic` dcecât seara trecut`.

Dând-o la o parte, lu` trusa de cosmetice. |[i cur`]` fa]a
cu o lo]iune demachiant` \nainte de a-[i  reface machiajul.
Dup` ce \[i strânse p`rul lung [i cre] care acum \i c`dea pe
umeri ca o cortin` de m`tase castaniu-aurie, \ncepu s` se
simt` mai bine.

Ochii ei c`prui str`luceau din nou de entuziasm când
privi cerul senin de deasupra ei. Nu exista nici un nor pe
orizontul albastru. Norii furtunii de noaptea trecut`
fuseser` complet risipi]i.

O pas`re plana alene deasupra de[ertului care se \ntin-
dea la poalele muntelui. Leah privea \n dep`rtare  [i nu
vedea nimic \n afar` de p`mânt arid. De[ertul p`rea s` se
\ntind` pe sute de kilometri. Ceea ce o \ngrijora cel mai
mult era faptul c` nu vedea nici un semn de  civiliza]ie, nici
o cas`, nici o [osea sau drumeag.

Senza]ia de izolare \n pustietate o \ngrozi. Lini[tea
incredibil` a muntelui aflat \n mijlocul de[ertului era
ap`s`toare. Dac` nu vor fi g`si]i? |nainte ca acest gând s-o
cople[easc`, se ridic` \n picioare. Nu trebuia s` intre \n
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panic`, \[i spuse ea. Exista o echip` care venea s`-i salveze.
Nu va r`mâne pentru totdeauna \n aceast` s`lb`ticie.

Privi spre vârful stâncii, unde-l v`zuse ultima dat` pe
Reilly. |[i dorea ca el s` se \ntoarc` repede. |i spusese s`
strige dac` avea nevoie de el. |n acest moment voia s` [tie
dac` el este acolo. Dar se st`pâni s`-l strige. 

Trebuia s` fac` ceva. Dac` st`tea degeaba, imagina]ia ei
putea n`scoci lucruri \ngrozitoare. Echipa de c`utare \i va
salva. Era numai o chestiune de timp. Pân` atunci, nu
putea decât s`-[i g`seasc` o preocupare, m`car pân` la
\ntoarcerea lui Reilly. Protejându-[i bra]ul r`nit, Leah privi
\n jur pentru a g`si ceva. Privirea \i c`zu pe hainele arun-
cate deasupra gen]ii ei.

Nu se vor usca niciodat` aruncate una peste alta.
Rochia se afla deasupra. Leah o ridic` [i o duse spre
boschet ag`]ând-o de crengi pentru  a se usca la soare.
Apoi se \ntoarse dup` urm`toarea pies` de \mbr`c`minte.
F`când totul f`r` grab`, \ncepu s` aga]e toate hainele,
netezindu-le col]urile [i \ntinzând materialul peste crengile
tufi[ului. |n acest fel, reu[i s`-[i mai umple timpul.

Dup` ce termin` de \ntins hainele, \ncepu s` se uite
dup` cele ale lui Reilly. |i \ndrepta mânecile hainei maronii
când pietrele \nceur` s` cad` de pe stânca din spatele ei.
|ntorcându-se \l v`zu pe Reilly croindu-[i drum pentru a
cobor\, ]inând \n bra]e buc`]i de lemn. P`reau s` fie buc`]i
din stâlpii care sus]ineau intrarea \n min`.

– Hei! exclam`  ea bucuroas` [i lini[tit` când el ajunse
mai aproape. Era mai mult decât bucuroas`. V`d c` ai g`sit
ni[te lemne.
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– Sunt destule acolo sus, a[a c` nu avem de ce ne \ngri-
jora din cauza focului. |i arunc` un zâmbet [i masca lui
rece disp`ru. Am mai g`sit [i altceva.

– Ce? \ntreb` Leah cu respira]ia \ntret`iat`.
Realiz` c` ceea ce g`sise \l mul]umise. Acest lucru \i

f`cuse ochii s` str`luceasc` satisf`cu]i [i \i relaxase
tr`s`turile. Probabil c` v`zuse un drum sau o [osea de
cealalt` parte a muntelui.

– Ap`, o anun]` Reilly trântind lemnele pe p`mânt, \n
mijlocul por]iunii de iarb`. Sus, stânca formeaz` un fel de
platou destul de \ntins. Are forma unui bazin. Ploaia de
noaptea trecut` l-a umplut pe jum`tate cu ap`.

– Se poate bea? Nu g`sise nici un semn de civiliza]ie,
dar gâtul ei uscat \i spunea c` apa era o [ans` pentru ei.

– E ap` de ploaie.
– Simt c` a[ putea bea toat` canistra, spuse el \n timp

ce se a[eza \n genunchi pentru a se ocupa de lemne.
– Acum, când [tiu c` am destul` ap` de b`ut, nu-mi mai

este atât de sete, oft` ea.
Reilly lu` o bucat` ascu]it` de lemn [i o folosi pentru a

s`pa p`mântul \n form` de cerc.
– |mi po]i aduce ni[te pietre pentru a le a[eza pe acest

cerc ca s` protejeze focul? Sunt bune [i cele de lâng` tine.
Protejându-[i bra]ul r`nit, i se p`ru o treab` extrem

de u[oar` adunarea unor pietre de dimensiuni medii
care s` formeze cercul focului. Când Reilly termin`
mul]umit acest aranjament, \[i scoase cu]itul din buzu-
nar [i \ncepu s` ciopleasc` lemnele. Le a[ez` pe toate \n
cercul format din pietre.
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– Ai vreo bucat` de hârtie? o \ntreb` Reilly.
– Am ni[te [erve]ele \n trusa cosmetic`, \i oferi Leah.
– Sunt bune [i acestea. |n timp ce ea se duse s` le

aduc`, el scoase o cutie de chibrituri din buzunarul inte-
rior al hainei.

|i \ntinse unul dintre [erve]elele albe [i-l urm`ri cum \l
\ndeas` \ntre buc`]ile de lemn. Sco]ând un b`] de chibrit,
\l frec` de  una dintre marginile cutiei. |nchise flac`ra \ntre
palme pentru a o proteja [i o duse pân` lâng` [erve]el ca
s`-l aprind`. {ervetul alb se \nnegri [i \ncepu s` ard`.
Vântul slab \ncerca s`-l sting`. 

Reilly \l protej` repede [i-i men]inu flac`ra.
– Exist` o singur` problem` când aprinzi un foc [i

aceasta este c` de oriunde ar bate vântul, atunci când
\ncepi treaba, el \[i va schimba direc]ia \n momentul \n care
ai reu[it s` aprinzi o scânteie. |i arunc` lui Leah o privire
atotcunosc`toare [i \ncepu s` râd` amuzat. {i din aceast`
cauz` tot fumul se \ndreapt` spre persoana care \ncearc` s`
aprind` focul.

– Este o dovad` a \n]elepciunii indienilor? Ea râse,
[tiind c` acesta e adev`rul.

– Normal. |n timp ce lemnele \ncepur` s` se aprind`,
Reilly ad`ug` câteva buc`]i mai mari, f`când o piramid` \n
jurul be]elor deja aprinse.

Nu b`tea decât un vânticel slab care aproape c` nu se
sim]ea. Leah privi \n jur pentru a vedea dac` mai exist` [i
alt` vegeta]ie \n afar` de tufi[urile uscate de salvie care
acopereau muntele. Din loc \n loc, mai erau câ]iva pini
care \mpodobeau pantele, dar nu erau numero[i.
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– Nu exist` riscul ca focul s` se r`spândeasc`, nu-i a[a?
\ntreb` ea \ncercând s` nu-[i imagineze cum va \ncerca
\ngrozit` s` fug` din calea lui.

– Riscul e minim, r`spunse Reilly. Cercul de piatr` va
opri \mpr`[tierea focului dac` vântul va cre[te \n intensi-
tate. E destul de ciudat, dar se \ntâmpl` rar ca focul s` se
\mpr`[tie prin de[ert, cu toate c` plantele sunt foarte
uscate [i se aprind repede.

– De ce? \ntreb` Leah aplecând capul \ntr-o atitudine
curioas` [i dându-[i p`rul dup` urechi f`r` s`-[i dea seama
ce face.

– Tocmai pentru c` totul e atât de uscat, veni replica
lui. Apoi \i explic`. |n de[ert exist` foarte pu]in` umezeal`
[i plantele nu pot cre[te unele lâng` altele. R`d`cinile lor
sunt lungi [i \mpr`[tiate pentru a putea absorbi fiecare
pic`tur` de ap` pe care o g`sesc \n p`mânt, deci \mpiedic`
r`s`rirea oric`rei plante \n apropierea lor. Distan]a dintre
plante nu las` focul s` treac` mai departe [i de aceea nu se
r`spânde[te.

Se ridic` \n picioare, a[teptând ca piramida de lemne s`
se aprind`. Leah \n]elese acum ce vrusese el s` spun`
noaptea trecut` \n leg`tur` cu faptul c` \]i trebuie mult
timp pentru a aprinde un foc atunci când nu ai la
\ndemân` benzin` sau ckerosen.

– Acum, când am g`sit ap`, putem prepara din mân-
carea deshidratat`, constat` el.

– S` v`d ce avem. Leah deschise cutia de metal [i
\ncepu s` studieze pachetele din ea. Avem câteva fripturi
de vit`, dar \n ce le vom fierbe?
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– Sunt câteva buc`]i de metal din avion care s-au
desprins când   ne-am târât pe sol. Probabil c` putem folosi
una dintre ele ca pe o crati]`.

– M` duc s` v`d. |ncepu s` se ridice când el \i f`cu semn
s` r`mân` la locul ei.

– Dac` m` gândesc mai bine, m` duc eu, zise el. Nu
vreau s` te zgârii din gre[eal` \n marginile ascu]ite de
metal.

Mai ad`ug` dou` buc`]i de lemn mai mari decât cele-
lalte [i le rezem` de piramid`, asigurându-se c` r`mâne loc
\ntre ele pentru ca aerul s` circule [i s` \ntre]in` flac`ra.

Leah nu obiect` când el se ridic` \n picioare. Neavând
decât o singur` mân` valid`, descoperise când adunase
pietrele  pentru foc c` se mi[ca mai greu ca de obicei.

|n câteva minute, Reilly se \ntoarse cu o bucat` \ndoit`
de metal. Folosind dou` dintre pietrele ce \nconjurau
focul, una drept ciocan [i cealalt` drept suprafa]` dur`,
b`tu marginile buc`]ii de metal [i le \ndoi spre interior.
Apoi b`tu \n centrul ei pentru a o curba \n jos, reu[ind ast-
fel s` creeze forma unei tig`i. Când marginile erau perfect
drepte, examin` crati]a improvizat` [i apoi o privi pe Leah.

– Crezi c` te va ajuta la g`tit? \ntreb` el ridicând amuzat
o sprâncean`.

– A[adar eu sunt buc`t`reasa, nu-i a[a? zise Leah
amuzat` de aceast` constatare.

|n ochii lui verzi ca jadul v`zu o lic`rire.
– G`titul este o treab` de femeie, nu-i a[a?
Leah zâmbi dând din cap, u[or mirat` de faptul c`

puteau glumi \n ciuda faptului c` f`cuse acea remarc` jig-
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nitoare asupra sângelui indian care-i curgea \n vine. Nu fu-
sese frumos ceea ce f`cuse noaptea trecut`, dar era \ntr-o
situa]ie disperat`.

– {i eu am auzit acela[i lucru, admise ea.
– Atunci iei tu tigaia? |i \ntinse tigaia improvizat` [i ea o

studie.
– Cred c` e bun`. Leah o mai privi o dat`, dup` care o

a[ez` lâng` ea, pe p`mânt. D`-mi canistra [i voi turna ap`
\n ea \n timp ce tu trebuie s` a]â]i focul.

Mai \ntâi, Leah cl`ti tigaia improvizat` cu pu]in` ap` [i
o [terse cu un [erve]el. Puse \n ea o cantitate de ap` pe
care nu avu cu ce s-o m`soare [i ad`ug` supa dintr-un
plicule].

– Ce-a[ putea folosi pentru a amesteca? |l privi pe
Reilly cu o figur` pe care era \ntip`rit un zâmbet. Mai mult
decât atât, cum vom reu[i s` mânc`m f`r` a avea m`car o
lingur`?

– Uite cu]itul meu de buzunar. El i-l d`du, ]inând lama
\n direc]ia lui. Presupun c`-l putem folosi pentru carne [i
cartofi [i lichidul \l putem bea.

– Presupun c` [i tigaia trebuie folosit` \n toate aceste
scopuri, zise ea râzând.

Abia dup` o or` Reilly reu[i s` a]â]e focul pentru ca apa
s` fiarb`. Propti tigaia la câ]iva centimetri de foc, folosind
câteva pietre plate.

Lichidul \ncepu s` fiarb` [i \mpr`[tie o arom` \mbi-
etoare.

|ntre timp, Reilly model` dou` boluri din alte frag-
mente de metal ale avionului [i-i explic` faptul c` margi-
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nile tig`ii vor fi prea \ncinse pentru a putea bea direct din
ea. Când supa fu fiart`, el lu` rochia pe care Leah o \ntin-
sese pe tufi[ [i o folosi drept cârp` pentru a lua tigaia de
pe foc.

Turn` cu grij` o parte din sup` \n cele dou` boluri [i-i
\ntinse unul lui Leah. Ea refuz` s` foloseasc` acel cu]it,
preferând s` se ajute de mâini. Nici unul dintre instru-
mente nu era perfect, dar folosiser` scopului lor.

– O ]igar`? \i oferi Reilly când \[i terminar` masa \n timp
ce scotea din buzunarul c`m`[ii un pachet de ]ig`ri cu fil-
tru.

– Da, te rog. Leah accept` ]igara [i se aplec` s-o aprind`
de la una din fl`c`rile ce treceau printre lemne. 

|[i fumar` ]ig`rile \ntr-o lini[te binevenit`. Leah o ter-
min` prima [i arunc` filtrul fumegând \n foc.

– Presupun c` trebuie s` sp`l vasele, oft` ea.
– Cred c` da, \ncuviin]` el. Probabil c` le vom folosi [i

disear`. Comentariul lui \i atrase aten]ia spre cerul pe care
nu se vedea nici un avion de c`utare. Nisipul va fi mai bun
decât apa \n acest caz.

|ndep`rtându-[i privirea de la cer, Leah lu` tigaia [i
turn` \n ea un pumn de nisip fin. Dup` ce o frec`, o
limpezi cu pu]in` ap`.

– M` duc s` umplu canistra din bazin. |n timp ce voi fi
plecat, vreau s` torni apa pe foc \n cazul \n care vei vedea
un avion care ne caut`, \i spuse el.

– Dar focul se va stinge, protest` Leah.
– Dar va face [i foarte mult fum care-l va ajuta pe pilot

s` ne vad` [i s` se apropie, o asigur` Reilly.
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– |n]eleg. Obrajii i se \nro[ir`. Vechiul truc indian.
– Ai dreptate, zise el \ndreptându-se spre stânc`.
|ncepu s` cure]e bolurile [i le cl`ti cu pu]in` ap`, dup`

care le [terse cu [erve]ele. Dup` ce termin` de sp`lat vase-
le se \ndrept` spre hainele pe care le \ntinsese pe crengile
tufi[ului [i le g`si uscate complet. Le \mp`turi [i le puse \n
geant`. Pe ale lui Reilly le \mpachet` [i le a[ez` deasupra
valizei. Folosindu-[i numai mâna stâng`, toate treburile pe
care le f`cuse \i luar` mult timp, dar Reilly tot nu se
\ntorsese. Soarele \ncepea s` se \ndrepte spre vest [i nu
mai era mult timp pân` la apus. Leah mai puse câteva
lemne pe foc [i se a[ez` lâng` el, a[teptându-l cu
ner`bdare.

|ntr-un târziu, \l v`zu ap`rând pe stânc`. |l urm`ri cum
coboar` cu pa[i siguri, ]inând canistra \ntr-o mân` [i \n
cealalt` o scândur` destul de lung`.

– M-am \ntrebat ce te re]ine atât de mult! strig` Leah
când el se afla la jum`tatea coborârii. Ai mai c`utat lemne
de foc?

Ajuns la baza stâncii, Reilly \i r`spunse:
– Nu, n-am de gând s` pun aceast` scândur` pe

foc. A[ez` canistra lâng` cutia cu mâncare. Voi \ncerca
s-o rup \n dou` pentru a face un ad`post. Se va face
din ce \n ce mai cald [i va trebui s` ne ad`postim de
soare.

Dup` ce \nfipse cu]itul \n mijlocul ei, \ncerc` s`-l bat`
cu o piatr` pentru a face scândura s` se rup`. P`tura din
avion pe care o folosiser` pentru a se \nc`lzi noaptea tre-
cut`, va fi folosit` acum drept umbrel`. Capetele ei erau
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ag`]ate de cele dou` scânduri [i Reilly le fix` pe celelalte
dou` de p`mânt cu ajutorul a dou` pietre.

– Un vânt mai puternic va face s` cad` ad`postul, dar
pân` atunci ne va proteja de soare, declar` el dup` care se
a[ez` jos, sub ad`post, invitând-o [i pe Leah.

Ea se a[ez` repede la umbra r`coroas` pentru c` era
deja ame]it` de razele soarelui. Reilly lu` o bucat` de lemn
dintre cele pentru foc [i \ncepu s-o ciopleasc` folosindu-[i
cu]itul.

– Ce mai faci acum? \l \ntreb` ea curioas`.
– Cred c` \ncerc s` fac o lingur`.
|ntinzându-se pe spate [i folosindu-[i bra]ul s`n`tos

drept pern`, Leah \l privi cum ciople[te lemnul cu
cu]itul. Ritmul \ncet [i sus]inut \n care f`cea acest lucru
p`rea s-o hipnotizeze. Se trezi c`-[i simte pleoapele
grele.

– De ce nu dormi pu]in? suger` Reilly când ea \ncerc`
s` clipeasc` pentru a-[i alunga oboseala. Voi fi eu atent la
avioanele care ne caut`.

– Cred c` a[a voi face. Nu mai lupt` \mpotriva oboselii
[i \[i \nchise ochii.
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Capitolul 4

Leah se trezi \n c`ldura dup`-amiezii. Auzi acela[i zgo-
mot ritmic pe care-l auzise [i când adormise. Reilly st`tea
tot la umbra care acum era mai lung` [i cioplea lemnul
care c`p`tase deja forma unei linguri.

Clipind pentru a-[i alunga somnul, \ncepu s` se ridice.
F`r` s`-[i dea seama, se sprijini \n amândou` bra]ele [i
gemu de durere când sim]i cum bra]ul stâng parc` \i era
str`puns de un cu]it fierbinte. |[i l`s` repede greutatea cor-
pului numai pe bra]ul drept.

– Ce prostie! se cert` ea.
– Rana de la bra] te doare atât de tare? o \ntreb` Reilly,

privind-o cu ochii verzi \ngusta]i.
– Numai când fac asemenea mi[c`ri. Se ridic` \n capul

oaselor [i \[i a[ez` bra]ul stâng \n poal`, \n timp ce durerea
\ncepea s` se atenueze. |[i sim]ea gura uscat` [i avea
senza]ia c` mestec` lân`. |[i \ncrunt` fruntea, privind \n jur.
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– Trebuie s` beau ap`. Unde este canistra?
– |n umbra din spatele t`u.
Leah trebui s` se aplece destul de mult dup` ea.

Desf`cându-i dopul, lu` o \nghi]itur` zdrav`n`. Apa era
cald`, \ns` o r`cori. Gustul ciudat pe care-l  avusese \n gur`
disp`ruse.

– Cum merge cioplirea lingurii? La aceast` \ntrebare,
cu]itul lui Reilly se opri pentru ca cealalt` mân` s`-i arate
ce realizase. Seam`n` cu o lingur`. El \[i re\ncepu treaba cu
aceea[i ritmicitate. O musc` zbur` cu zgomot chiar dea-
supra ei [i Leah \[i \ndrept` privirile spre cerul limpede.
Nu ai v`zut nici un avion de c`utare?

– Nu, zise el f`r` a comenta. Dup` câteva minute de
t`cere, a[ez` lingura cioplit` pe p`mânt, \[i puse cu]itul \n
toc [i-l b`g` \n buzunar. Vom mai avea nevoie de lemne
pentru foc \n aceast` seara. Nu voi lipsi prea mult.

|n timp ce el urca stânca, Leah ie[i din umbr` [i se
ridic` pentru a-[i dezmor]i picioarele, arcuindu-[i apoi
spatele care o durea din cauza p`mântului tare pe care
dormise. Acest lucru o f`cu s` dea capul pe spate [i v`zu pe
cerul limpede ceva negru care zbura.

Era un uliu care plana. Leah \[i \ndrept` privirile spre
partea de jos a stâncii. Era bucuroas` c` stâncile [i lemnele
acoperiser` avionul \n care se afla Grady. Pr`d`torul
de[ertului nu avea cum s` ajung` acolo.

Nu avea de gând s` se lase impresionat` de prezen]a lui
amenin]`toare, a[a c` \[i \ntoarse privirile spre orizontul
vestic. Ferindu-[i ochii de lumina puternic` a soarelui ce
str`lucea pe cer, studie orizontul albastru. Nu se vedea nici
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o mi[care. Era sigur` c` pân` acum echipa de salvare cer-
cetase deja ruta pe care trebuiau s-o parcurg`.

Probabil c` p`rin]ii ei primiser` vestea dispari]iei ei [i
fratele ei fusese, de asemenea, anun]at. Ah, Lonnie, ce
cadou urât de ziu a ta! Lacrimile \i ap`rur` \n ochi când se
gândi la nelini[tea prin care trecea acum familia ei.

Sunetul unei explozii ajunse pâna la ea. Primul ei
gând a fost c` era zgomotul unei ma[ini care se lovise de
ceva, dar realiz` c` aici nu existau ma[ini. Era un foc de
pistol.

|[i aminti repede de pistolul pe care Reilly \l purta pe
cureaua blugilor. Oare \n ce tr`sese? Un [arpe? Probabil c`
\n aceast` zon` mi[unau o gr`mad` de [erpi venino[i. Frica
puse st`pânire pe ea. Dac` fusese mu[cat? 

Se \ndrept` repede spre stânc`. Ochii ei c`prui, m`ri]i
de groaz`,  studiau suprafa]a ei [i mai ales marginea de
sus, \n locul unde disp`ruse el.

– Reilly! Reilly! strig` ea.
Replica lui veni imediat, extrem de calm`.
– Totul \n regul`! \i strig` la rândul lui.
Dup` câteva secunde, ap`ru pe marginea stâncii, \nalt,

bronzat [i foarte \ncrez`tor \n puterile lui. Genunchii ei
tremurau [i se a[ez` pe  jos când \l v`zu. Transpira]ia \i
udase c`ma[a alb` [i o lipise de pieptul lui musculos. P`rul
\i str`lucea \n lumina soarelui, c`p`tând nuan]e albastre.

– Am auzit o \mpu[c`tur`, zise Leah cu vocea
tremurând.

– Cina noastr`, \i explic` el mul]umit. M` voi \ntoarce
cât pot de repede cu lemnele de foc.
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Dup` aceste cuvinte disp`ru din nou. Ar`ta atât de
puternic [i de \ncrez`tor \n sine, Leah mai observase [i alt`
dat` acest lucru, dar acum p`rea mult mai evident ca
atunci. |ncepu s` se gândeasc` la femeile din via]a lui [i se
\ntreba dac` exista vreuna la care el ]inea \n mod special.

Amintindu-[i cum bra]ele lui o ]inuser` strâns la piept
noaptea trecut` [i corpul lui puternic lipit de al ei, realiz`
c` o invidia pe aceast` femeie, dac` exista. Ca amant,
Reilly… Se opri, dând din cap. Gândurile ei deveniser`
prea indecente.

|ntorcându-[i privirea de la stânc`, se \ndrept` spre
ad`post. Se a[ez` lâng` cutia cu provizii, \ncercând s` se
concentreze asupra a ceea ce va prepara [i la ce se potrivea
drept garnitur` cu iepurele pe care-l \mpu[case el. Luând
din cutie o pung` cu legume deshidratate [i una de pier-
sici,  introduse piersicile \n apa din tigaie.

Dup` câteva minute, Reilly cobora stânca ]inând \n
bra]e multe lemne, iar ea \nc` mai ap`sa piersicile \n ap`
pentru ca acestea s` absoarb` cantitatea necesar` de ap`
\ntr-un timp mai scurt. |i era greu s`-l priveasc`, fiind \ngri-
jorat` de felul senzual \n care se gândise la el.

F`cu tot posibilul pentru a-[i ignora aceste porniri.
– Sper c` nu te a[tep]i s` cur`] eu iepurele. Habar nu

am cum s`-i jupoi pielea, zise ea privind dezgustat` ani-
malul mort.

– Atunci po]i privi cum fac eu acest lucru, se strâmb`
Reilly.

– Nu, mul]umesc. Se \ntoarse repede cu spatele [i se
ocup` de piersicile ei, \ncercând s` evite ochii lui str`luci-
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tori care o priveau. Tu ocup`-te de iepure, iar eu voi avea
grij` s` preg`tesc garnitura.

Nu-[i lu` ochii de la treaba pe care o f`cea. Nu-i f`cea
pl`cere vederea sângelui [i micul animal nevinovat care era
cur`]at nu era deloc o priveli[te frumoas`.

– Când am auzit \mpu[c`tura, mi-am imaginat c` te-a
atacat un [arpe veninos, zise ea.

– E prea cald pentru ca ei s` ias` din vizuin`. Ies s`
vâneze numai \nainte de r`s`rit [i la pu]in timp dup` apus,
\i explic` Reilly. |n afar` de asta, nu atac`. Sunt ni[te rep-
tile destul de timide. Singura clip` \n care o persoan` tre-
buie s`-[i fac` griji din cauza lor este atunci când se afl`
suficient de aproape pentru a-i c`lca.

– Atunci, aminte[te-mi s` nu m` \ndep`rtez f`r` s` fiu
atent`, zise ea pe un ton serios.

Reilly râse u[or [i sunetul acesta pl`cut o \ncânt` pe
Leah. Privindu-i cu coada ochiului tr`s`turile atr`g`toare,
atât de frumoase [i puternice, descoperi c`-l place foarte
mult.

Mai târziu, dup` ce mâncar` iepurele fript cu garni-
tur`, se a[ezar` pentru a privi soarele portocaliu care
disp`rea  \ncet-\ncet sub linia orizontului. Cerul vestic
p`rea pictat \n nuan]e portocalii str`lucitoare [i mun]ii
din dep`rtare parc` se aprinseser` \n lumina incandes-
cent`.

Leah studie pustietatea [i s`lb`ticia care-i \nconjura de
pretutindeni. Avea impresia c` ea [i Reilly erau singurele
persoane de pe acest p`mânt.

Privi clipind apusul.
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– Crezi c` avioanele de c`utare ne vor g`si mâine?
– Probabil.
I se f`cu deodat` fric`. Se \ntoarse spre el.
– {i dac` nu ne g`sesc, Reilly? Dac` vom r`mâne aici

pentru totdeauna?
El \[i \ntoarse privirea spre ea [i \i studie \ndelung ochii

c`prui. Apoi zâmbi fermec`tor [i scutur` din cap.
– Nu va fi a[a. Vom sc`pa de aici.
– Desigur, oft` ea acuzându-se c` se l`sase purtat` de

acea team` necontrolat`.
Avionul se pr`bu[ise cu numai dou`zeci [i patru de ore

\n urm` [i  nu avuseser` destul timp de c`utare, de aceea
nu fuseser` salva]i. Mâine vor fi g`si]i, \[i spuse ea, nu mai
târziu de mâine.

Ridicându-se, Reilly mai puse dou` lemne pe focul
aproape stins [i d`du jos p`tura ag`]at` de cele dou` scân-
duri pentru a o putea folosi drept \nvelitoare. |n timp ce
soarele \nc` mai oferea destul` lumin`, a[ez` p`tura lâng`
stâncile unde urmau s` doarm`.

Dup` apusul soarelui, aerul \ncepu s` se r`coreasc`.
Leah se apropie de foc, privindu-i fl`c`rile. C`ldura lui nu-i
ajungea [i la spate. Când \ncepu s` tremure, Reilly \i spuse
c` era timpul s` se culce. Se \ntinse lâng` el [i privi cerul
\nstelat de deasupra lor.

*
*       *
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Cea de-a doua zi p`rea mai lung` decât prima. O
mare parte a primei zile fusese plin` pentru c` se ocu-
paser` de recuperarea lucrurilor din avion, g`siser` ap`,
f`cuser` focul, improvizaser` instrumentele de g`tit [i
ridicaser` ad`postul. Timpul trecea greu [i Leah se
enerva.

C`ldura soarelui era mult mai mare [i transpira]ia \i
curgea pe piele. Toat` ziua ochii ei s-au \ndreptat spre
cer, sperând c` va vedea avioanele care-i c`utau.
Inactivitatea [i a[teptarea o enervau la maximum, dar cal-
mul [i atitudinea stoic` a lui Reilly \i spuneau c` el nu e
deloc afectat.

Avu impresia c` z`re[te ceva. S`ri \n picioare [i ar`t`
spre o lic`rire care p`rea o raz` de soare reflectat` de
aripile unui avion.

– Acolo! E un avion, nu-i a[a?
El se apropie de ea [i studie atent cerul \nainte s` se

conving`.
– Da, este un avion, \ncuviin]` el calm.
– S`-l \n[tiin]`m de prezen]a noastr`. Se \ntoarse

repede, lu` canistra [i vru s` toarne con]inutul pe foc pen-
tru ca fumul s`-i semnaleze pilotului localizarea lor.

Mâna lui puternic` o lu` de talie [i o opri.
– E prea departe acum.
Leah se opri [i urm`ri avionul cu privirea, rugându-se

din tot sufletul s` vin` [i alte avioane \n urma lui, sau ca
acesta s` se apropie. |ns` avionul \[i continu` drumul
spre sud, f`cându-se din ce \n ce mai mic pân` când
disp`ru \n dep`rtare.
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– Se va \ntoarce, declar` ea cu o voce grav`, pentru a-[i
risipi dezam`girea [i disperarea care \ncepeau s-o
cuprind`.

Dar nu se \ntoarse.
Toat` noaptea, Leah dormi prost. P`mântul tare

nu-i putea face decât r`u pentru c` mu[chii \i
amor]eau [i o dureau deja din cauza  celor dou` nop]i
pe care le petrecuse tot \ntr-un pat tare. Reilly dormea
\ntr-o lini[te enervant` [i nu se trezi decât o dat` pen-
tru a mai pune câteva lemne pe focul din apropierea
lor.

Trezindu-se din somnul agitat, Leah descoperi c` era
diminea]`. Morm`i c`scând, pentru c` nu se odihnise bine,
[i se sprijini cu ceafa de bra]ul lui Reilly pentru a privi dez-
gustat` cerul str`lucitor de albastru. Bra]ul stâng o durea
\ngrozitor. |l mi[c` pu]in, \ncercând s`-l a[eze \ntr-o
pozi]ie confortabil`.

Când se mi[c` pentru a se a[eza mai bine, privirea \i
r`mase pe figura lui. Aproape c` ura calmul cu care putea
el s` doarm`. Primul impuls fu s`-l trezeasc` de ciud` c` ea
nu dormise aproape deloc. |n timp ce se gândea la acest
lucru, el deschise pe jum`tate pleoapele care-i dezv`luir`
ochii de jad str`lucitori.

– Bun` diminea]a, zise el cu o voce dezgust`tor de
vioaie [i calm`.

|n ochii ei se citea iritarea.
– Bun`? i-o arunc` ea [i \ncerc` s` dea la o parte col]ul

p`turii, pentru a se elibera de \mbr`]i[area lui. Habar nu
am ce poate s` mai fie bun.

65



Când el o eliber`, se dezveli [i se ridic` pu]in cam
ame]it` \n picioare. El o urm` repede, cu o u[urin]` care
tr`da faptul c` mu[chii lui nu erau deloc amor]i]i [i c` se
sim]ea bine.

– N-ai dormit bine, zise el privind-o amuzat.
– Se vede cu u[urin]`! |ns` ai dormit tu pentru amân-

doi, murmur` ea cu r`utate.
– Nu prea cred, spuse el amuzat \n continuare. |n patul

meu s-a zvârcolit ceva toat` noaptea.
Ea \l privi \n timp ce \[i \ndep`rta p`rul de pe fa]`. Era

obosit` [i nervoas`, de aceea \i vorbise a[a lui Reilly. Nu era
corect dar se p`rea c` nu se poate ab]ine.

– Ai avut noroc c` nu te-a [i mu[cat, i-o \ntorse ea.
Se \ndrept` spre valiza ei, scotocind pentru a g`si o

bluz` curat` cu care s-o schimbe pe cea murdar` de pe ea.
|[i jur` \n sinea ei c` dac` Reilly va râde \n fa]a replicii ei
grosolane, va arunca \n el cu ceva.

Ca [i cum ar fi sim]it faptul c` ea nu-[i poate controla
nervii, Reilly nu insist`.

– Pune ni[te ap` la fiert ca s` m` b`rbieresc, vrei? Era
mai mult un ordin decât o \ntrebare.

Leah reac]ion` pe acela[i ton.
– |nc`lze[te-]i singur! Apoi se dojeni \n sinea ei pentru

c` era atât de nervoas` [i se certa cu el, cu toate c` n-avea
nici o vin` pentru insomnia ei. Ochii lui \ngusta]i o sur-
prinser` \n timp ce se \nvinov`]ea. N-are importan]`,
morm`i ea, o voi \nc`lzi eu. Dar se pare c` nu-[i putea opri
limba s` nu mai rosteasc` [i alte cuvinte. Oricare ar fi
situa]ia, e treab` de femeie, nu-i a[a?
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Linia dur` a buzelor lui \i spunea c` \ntrecuse limita.
– |ncerci s` \ncepi o ceart`? o chestion` Reilly.
– Nu, oft` iritat` Leah.
– Bine. El se \ntoarse [i porni spre tufi[.
Ea a]â]` pu]in focul [i mai ad`ug` lemnele r`mase.

Tigaia cu ap` era sprijinit` de patru pietre mari care nu-i
d`deau voie s` se balanseze.

Dup` ce f`cu aceste lucruri, \[i scoase bluza murdar`,
având grij` s` nu bruscheze bra]ul care o ardea de durere.
|l introduse \ncet prin bluza galben` pe care o g`sise \n
geant`. |[i \ncheia ultimul nasture când Reilly se \ntoarse.
Privind spre tigaie, Leah observ` c` din ap` ie[eau deja
aburi.

– Apa ta s-a \nc`lzit, \i spuse ea cu r`ceal`.
– Mul]umesc, zise el, indiferent fa]` de tonul ei. }inând

\n mân` batista pe care o scosese din valiz`, lu` tigaia de
pe foc [i se opri. Vrei s` te speli tu prima?

Scuturând din cap, Leah \[i deschise geanta cu cosme-
tice [i scoase o sticl` cu lo]iune pentru a-[i cur`]a fa]a.
Oglinda din capacul gen]ii fusese a[ezat` \n a[a fel \ncât
s`-[i vad` propriul chip, dar [i pe cel al lui Reilly.

Era o experien]` destul de intim` studierea unui
b`rbat \n timp ce se rade. Degetele lui lungi, ar`mii,
mi[cau aparatul de ras pe fiecare milimetru al fe]ei
acoperit cu barba care crescuse destul de mult. Cu
fiecare mi[care cu care \ndep`rta spuma de ras, desco-
perea pielea bronzat` de pe obraji, b`rbie [i de pe linia
ferm` a maxilarelor, pân` când i se v`zu \ntreaga fa]` cu
tr`s`turi minunate.
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Dup` ce el v`rs` apa murdar`, vocea lui Leah se auzi pe
un ton care o \ngrijora [i pe ea:

– Credeam c` indienii nu se rad.
– Chiar nu se rad. Reilly \[i cur`]` ma[ina de ras, o

[terse [i o a[ez` \n valiz`. Vocea lui era lipsit` de senti-
mente [i distant`. Ei \[i smulg p`rul de pe fa]`. Leah se
\ngrozi. Te-a mai durut bra]ul \n aceast` diminea]`? o
\ntreb` el pe acela[i ton.

– Pu]in, zise ea ridicând dintr-un um`r, ascunzând cu
grij` faptul c` bra]ul o ardea \ngrozitor de tare.

– Las`-m` s` m` uit la el, spuse el apropiindu-se.
– Nu e nevoie, refuz` repede Leah. R`ceala lui o f`cuse

s`-l resping`, [i faptul c` dormise foarte prost noaptea tre-
cut` o f`cea s` fie nervoas`. Cred c` totul se datoreaz`
numai faptului c` se vindec`.

Reilly ezit` gânditor.
– Nu prea mai este bandaj \n trusa medical`. Ar fi mai bine

s` nu ]i-l schimb timp de câteva zile dac` nu te doare atât de r`u.
– Am spus c` durerea se datoreaz` numai faptului c` se

vindec`, repet` ea.
– Foarte bine. |i accept` explica]ia strâmbându-se pu]in.

M` duc s` mai aduc lemne. M`nânc` pu]in \n acest timp.
– Nu mi-e foame.
– Poate c` dac` \nghi]i ceva te vei sim]i mai bine, i-o

\ntoarse el.
– |mi va schimba dispozi]ia, asta vrei s` spui? critic`

Leah sugestia lui. Ei bine, nu mi-e foame.
Un moment de lini[te tensionat` urm` constat`rii ei

provocatoare.
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– Mi-am dat seama c` n-ai dormit bine noaptea tre-
cut`, spuse Reilly pe un ton extrem de lin[tit, dar \]i
sugerez, domni[oar` Talbot, s` \ncetezi s`-]i ver[i nervii
pe mine.

“Domni[oar` Talbot”, zise ea oftând, când el se \ndrep-
ta cu pa[i mari spre stânc`. Nu-i mai spunea Leah. Merita
aceast` r`ceal`, \[i reaminti ea, dar n-o f`cea s` se simt` mai
bine.

Dup` ce-[i aplic` machiajul u[or [i-[i perie p`rul lung [i
m`t`sos pân` când str`luci, \[i scoase pantofii [i scutur`
nisipul care intrase \n ei. Sco]ându-[i [osetele, se strâmb`
când v`zu nisipul [i mizeria adunate pe degetele  [i pe
t`lpile ei. Picioarele \i erau fierbin]i [i transpirate.

Tigaia cu ap` cald` se afla chiar lâng` ea [i spuma de ras
plutea deasupra. Ezit` numai o secund`. Era o prostie s`-[i
pun` ciorapi cura]i \n picioarele foarte murdare, \nainte de
a le sp`la.

|ntinzându-se cu grij` pe p`mântul tare f`r` a se ridica
\n picioare, ajunse la batista pe care Reilly o ag`]ase la
uscat pe crengile tufi[ului. O va folosi drept prosop [i se va
sp`la cu micul s`pun pe care-l avea \n geanta cosmetic`.
Lu` tigaia [i folosi toat` apa din ea. Cl`ti s`punul cu ap`
curat` din canistr` [i \[i [terse picioarele cu bluza murdar`
pe care o schimbse mai devreme. Apa murdar` o v`rs` pe
nisipul de lâng` ea.

Se sim]ea la el de bine ca dup` o baie, \[i spuse ea. |[i
zise c` atunci când vor fi salva]i va sta \ntr-o cad` plin` cu
ap` [i spum` mai mult de o or`. |[i trase ciorapii cura]i [i
mai scutur` \nc` o dat` nisipul adunat \n pantofi.
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Când \[i \nc`l]` primul pantof, auzi un sunet ciudat.
Se uit` \n jur [i ascult` cu aten]ie, \ncercând s`-[i dea
seama cine-l f`cea. Nu putea s`-[i dea seama din ce
direc]ie vine sunetul, cu toate c` mai crescuse \n intensi-
tate.

Ochii ei se m`rir` de uimire. Era motorul unui aero-
plan. Privi imediat cerul senin. Se afla aproape de locul \n
care st`tea ea [i nu avea de gând s` vireze. Briza din est
adusese cu ea zgomotul motoarelor pân` când avionul
ajunsese foarte aproape, chiar deasupra ei.

Strigându-l bucuroas` pe Reilly, Leah lu` canistra [i
turn` ap` pe foc. Ie[i numai pu]in abur, o mic` urm` de
fum [i nimic mai mult. Privi dezam`git` cum se n`ruie ulti-
ma speran]`.

– Proasto! se cert` ea. De ce a trebuit s` folose[ti toat`
apa pentru a-]i sp`la picioarele?

Zgomotul motoarelor se auzea chiar de deasupra capu-
lui ei. Luându-[i privirile de la foc se uit` \n sus. Nu avea
nici un indiciu c` fuseser` v`zu]i pentru c` aeroplanul \[i
urma cursa spre est.

– Suntem aici! ]ip` ea alergând dup` umbra avionului
[i dând disperat` din mâini. Suntem aici! Aici, jos!

Reilly cobor\ repede de pe stânc` provocând o mic`
avalan[` de pietricele \n urma lui.

– Toarn` ap` pe foc! ]ip` el.
Leah se opri.
– Nu mai e ap`. Am folosit-o pe toat`.
Expresia lui \nm`rmuri când o auzi ce spune, dar nu

f`cu nici un comentariu asupra prostiei ei. Alergând
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repede lu` p`tura  de lâng` piatra unde dormiser`. O
ridic` [i i-o d`du. 

– Ridic-o \n aer! \[i strig` el ordinul. Cu partea din folie
de aluminiu \n sus!

|n timp ce f`cea ce i se spusese, realiz` c` Reilly se
\ndreptase spre geanta de cosmetice, dar era prea \ngrijo-
rat` c` avionul va disp`rea. Apoi Reilly ajunse lâng` ea
]inând \n mân` oglinda mic` pe care o luase de acolo.

|n momentul \n care ea scutura p`tura \n aer, avea
impresia c` bra]ul i se frânge. El prinse \n oglind` razele
soarelui \ncercând s` \ndrepte lucirea c`tre avion. Dar
acesta nu se ab`tu de la ruta lui.

– |ntoarce-te! url` Leah. |[i l`s` bra]ele s` atârne pe
lâng` corp, f`r` a mai ridica p`tura \n aer [i-l sprijini pe cel
r`nit de talie.

Avionul disp`ru \n soare. Lacrimile \ncepur` s`-i curg`
printre gene, din ce \n ce mai repede, pân` când se f`cu
lini[te. Buzele \i erau s`rate din cauza lacrimilor care tre-
cuser` peste ele.

– Nu ne-au v`zut, [opti ea pe un ton sfâr[it.
B`rbia \i tremura când se \ntoarse pentru a-l privi pe

Reilly. Mâinile lui erau pe [olduri, parc` pus pe ceart`. Se
uita fix la cerul pe care mai devreme zburase avionul. |[i
\ntoarse ochii verzi plini de ghea]` spre ai ei \nainte de a
porni spre foc.

– |mi pare r`u, Reilly. Leah \l urm`. P`tura groas` \nc`
se mai afla \ntre degetele ei [i o târa pe p`mânt \n urma ei.
Este numai vina mea! Nu mi-am dat seama c` am folosit
toat` apa pentru a-mi sp`la picioarele.
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– Picioarele? repet` el nervos \n timp ce privirea lui
spunea toate cuvintele pe care nu le rostea.

– Erau murdare, \ncerc` ea s` se apere.
Reilly \ncepu s` a]â]e jarul r`mas aprins [i puse cele

câteva lemni[oare din apropiere peste el. Lini[tea  lui era
mai deranjant` decât orice cuvinte jignitoare. Leah n-o mai
suport` [i dezam`girea \mpreun` cu durerea o f`cur` s`
explodeze ca un vulcan.

– De ce nu spui ceva? \l acuz` ea. De ce nu ]ipi la mine
pentru a-mi spune c` sunt o proast` [i c` am f`cut o tâm-
penie? Amândoi [tim asta, a[adar po]i spune ceva!
Enerveaz`-te sau f` ceva! Nu mai aranja mereu lemnele pe
foc ca [i când nu s-ar fi \ntâmplat nimic!

– N-ar avea nici un rost, r`spunse calm Reilly ridicându-se
\n picioare [i punându-[i mâinile \n [olduri. M` duc s`
umplu canistra [i s` aduc lemne pentru foc.

Din gâtul ei uscat ie[i un oftat din cauza frustr`rii.
– Dac` avionul se \ntoarce cât timp vei fi plecat?
– Scutur` p`tura [i strig`-m`.
Dup` ce el disp`ru pe stânc`, Leah c`zu \n genunchi.

Degetele eliberaser` p`tura pe care se crispaser` [i le a[ez`
\n poal` privind cum razele soarelui se reflect` \n folia de
aluminiu. Era extenuat` fizic [i psihic.

Voia s`-[i \ngroape capul \n mâini [i s` plâng` \n lini[te
pentru prostia ei, dar nu \ndr`zni. Exista [ansa ca avionul
s` se \ntoarc` pe aceat` rut`. Nu voia s` ri[te pierderea
celei de-a doua [anse.

{tergându-[i lacrimile care \i s`raser` obrajii, \ncepu
s` priveasc` cerul. |[i ciuli urechile  pentru a auzi zgo-
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motul motoarelor aeroplanului. Nu vedea decât mun]ii
de[ertului [i nu auzise decât o lini[te imens` pân` când
pietri[ul \ncepu s` curg` sub picioarele lui Reilly care se
\ntorcea. 

Dup` ce a[ez` bra]ul de lemne pe p`mânt, la câ]iva
metri de foc, Reilly \i d`du canistra lui Leah.

– Bea pu]in. 
Privi canistra ca [i cum \n ea era otrav`. Era transpirat`

[i obosit` [i foarte, foarte \nsetat`, dar n-avea importan]`
cât de uscat \i era gâtul, nu avea de gând s` bea apa care-i
putea salva.

– Nu, refuz` ea hot`rât`.
Buzele lui se crispar` de exasperare.
– O \nghi]itur` nu contreaz`. Bea, \i ordon` el.
Leah se supuse ascult`toare, lu` o \nghi]itur` mic` [i o

l`s` pu]in \n gur` pentru a o  umezi \nainte de a o da pe
gât. |nmuindu-[i buzele cu limba, \i \napoie  canistra, \ngri-
jorat` de felul urât \n care o priveau ochii lui verzi, dar
incapabil` s`-i \ntâlneasc`.

Canistra fusese pus` la umbra lemnelor de foc. F`r` a
spune vreun cuvânt, Reilly lu` p`tura \ntins` pe p`mânt
lâng` Leah. Oft`, \ntrebându-se ce are el de gând s` fac`,
apoi \l v`zu ridicând-o pentru a o ag`]a de cele dou` scân-
duri.

Ea oft` adânc.
– Nu vom avea nevoie de ea pentru a semnaliza avionu-

lui?
Reilly nu se \ntoarse spre ea, ci \[i v`zu de treab` \n

timp ce-i r`spundea.
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– O vom putea da jos imediat ce vedem avionul. |ntre
timp, ne va fi mult mai folositoare pentru a ne ad`posti de
soare.

Leah privi focul. Ardea \ncet, f`când foarte pu]in fum
care se ridica [i disp`rea aproape imediat \n aerul clar al
de[ertului. Valurile de c`ldur` se unduiau deasupra lui.

– Avionul a zburat chiar deasupra noastr`, zise ea \ncet.
Nu l-am auzit venind pân` când s-a apropiat foarte mult.
De ce nu ne-au putut vedea?

– |n primul rând, zise Reilly ag`]ând [i cel de-al doilea
col] al p`turii, pentru c` zburau direct spre soarele
dimine]ii. Nu puteau vedea prea bine pentru c`-i orbea. {i
\n al doilea rând, c`utau epava avionului disp`rut. Capul
lui ar`t` spre mormanul de p`mânt, pietre [i lemne. {i el
este \ngropat acolo.

– Ar fi v`zut fumul, nu crezi? oft`  ea  privind cerul
senin al dimine]ii. E numai vina mea.

– |nceteaz` s` te autocomp`time[ti, \i ordon` cu fermi-
tate Reilly.

– Nu fac asta, protest` indignat` Leah.
– Ba da, asta faci [i nu vei putea schimba nimic.
– Nici n-am crezut, i-o \ntoarse ea.
– Atunci hai s` nu mai discut`m despre ce s-ar fi \ntâm-

plat dac` lucrurile ar fi stat altfel, [i fii preg`tit` pentru
cazul \n care avionul se va \ntoarce.

Leah f`cu o pauz`. Ceva din vocea lui o f`cu s` \ntrebe:
– Crezi c` se va \ntoarce?
– Nu [tiu. Nimic din expresia lui nu-i spunea ce crede

sau la ce se gânde[te.
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Capitolul 5

Un nor se a[ez` peste soarele aflat acum la vest. Un
halou auriu se form` \n jurul culorii lui alb-gri [i razele se
\ndreptau spre p`mântul acoperit de nisip [i pietri[.

Bluza lui Leah era ud` de transpira]ie [i se lipise de ea,
dându-i senza]ia c` este o a doua piele. Bra]ul o durea
extrem de tare. Mi[c`rile bru[te pe care le f`cuse diminea]a
\l obosiser` [i acum nu [tia dac` mai poate scutura p`tura
la venirea avionului.

|ngrijorat`, \[i pres` mâna dreapt` pe frunte pentru
câteva secunde, dup` care \[i ridic` pu]in capul [i \[i
\ndep`rt` [uvi]ele de p`r care-i c`zuser` pe fa]`. Toat` ziua
a[teptaser` [i avionul nu se \ntorsese. Era aproape de
apusul soarelui.

Ochii ei c`prui, acum \nce]o[a]i, se \ndreptar` spre
Reilly, care privea atent cerul [i p`rea la mile distan]` cu
gândurile.

– Cât timp crezi c` vor continua s` ne caute? Vocea ei
era plin` de team`, a[a cum fusese toat` ziua.
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Expresia gânditoare r`m`sese \n ochii lui verzi când se
\ntoarser` pentru a o privi.

– E greu de spus. O c`utare \ndelungat` e costisitoare
[i nu aduce profit, replic` el. Probabil c` ne vor mai c`uta
cel mult câteva zile. Dup` aceea vor ruga to]i pilo]ii care
efectueaz` curse \n zon` s` se uite dup` epava avionului [i
vor mai  trimite unul sau dou` avioane de c`utare.

Cuvintele lui o \ntristar`. Posibilitatea de a r`mâne blo-
cat` \n aceast` s`lb`ticie pentru mai multe zile se contura
din ce \n ce mai mult. Leah [tia c` nu se poate gândi la asta
f`r` s` se simt` vinovat` pentru gre[eala ei. {i Reilly avea
dreptate, asta nu rezolva nimic.

– Cred c` trebuie s` prepar ceva de mâncare, murmur`
ea.

Mâncarea n-o mai interesaa. La prânz luase numai câte-
va \nghi]ituri din carnea de vi]el, spunându-[i c` trebuie
neap`rat s` m`nânce ceva. Acest lucru era singurul motiv
care o f`cea acum s` preg`teasc` masa de sear`. Se va
ocupa de ceva [i va uita pentru moment situa]ia critic` \n
care se afl`.

Dup` trei zile, mânc area uscat` nu mai avea nici o
atrac]ie [i bolurile ar`tau foarte urât. Leah c`ut` printre
pungile r`mase, \ncercând s` g`seasc` ceva care s`-i
stimuleze apetitul.

Privind cu coada ochiului, \l v`zu pe Reilly stând \n fa]a
valizei [i c`utând ceva. Curioas`, se \ntoarse pu]in pentru
a vedea ce face [i gura i se deschise, surprins`. El deschi-
sese geanta ei [i c`uta prin ea.

– Ce crezi c` faci? De ce umbli \n geanta mea? \l cert`
ea, ridicându-se nervoas` \n picioare [i \ndreptându-se
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spre el. Reilly nici m`car n-o privi. Se \ntâmpl` ca acolo s`
se afle lucrurile mele personale [i nu ai dreptul s` cau]i
prin ele.

El puse lenjeria de corp deoparte [i \ncepu s` caute
prin celelalte lucruri pe care ea le a[ezase cu grij`. |ncerc`
s` i le ia din mân` [i s` le pun` \n geant` la locul lor, dar el
le ridic` mai repede [i le puse deoparte \nainte ca ea s`-l
poat` opri.

– Ai auzit ce ]i-am spus? 
– Nu-]i iau nimic, \i r`spunse Reilly \ntr-un târziu.

|ncerc s` g`sesc ceva potrivit pentru un drum lung.
– Puteai s` \ntrebi dac` am a[a ceva! replic` ea ner-

voas`. |ncerc` s` \mpacheteze lucrurile r`v`[ite. Nu trebuia
s` r`scole[ti printre lucrurile mele!

– Am mai v`zut haine de femeie. Nu e nevoie s` la[i
modestia s` te cople[easc`.  Ridic` o pereche de pan-
taloni strâm]i din material sub]ire [i o bluz` lung` [i alb`,
br`zdat` de dunguli]e aurii [i maro. Acestea se vor
potrivi.

Leah \[i \nfipse picioarele \n nisip, privindu-i uimit`
figura impasibil`.

– Se vor potrivi pentru ce? oft` ea. Un fragment din
remarca lui de mai devreme \i reveni \n minte. Ce-ai vrut s`
spui prin “ceva potrivit pentru drum?”

– Plec`m, o anun]` Reilly calm, \ntorcându-se spre
geanta de cosmetice. Ai vreo crem` de fa]` \n`untru?
\ntreb` el deschizând capacul.

– Da. Se aplec` [i lu` cutia. La ce-]i trebuie? R`spunsul
la aceast` \ntrebare nu mai avea importna]` când \[i aminti
de anun]ul lui. Cum vom pleca?
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– Cu picioarele, desigur. El o privi repede, dup` care
deschise cutia [i \ndep`rt` foi]a de protec]ie luând cu
degetele din crem` [i frecându-le pentru a vedea cât de
consistent` este. Aceast` crem` \]i va proteja fa]a alb` de
razele soarelui.

– Cu picioarele? Cred c` e[ti nebun! Leah privi vastul
de[ert [i mun]ii din dep`rtare, cu vegeta]ie s`lbatic`.

– Ar fi o nebunie s` r`mânem aici. Reilly plec` de lâng`
geanta cu cosmetice pentru a-[i deschide propria valiz`.

– {tiu c` m` consideri proast`... \ncepu Leah s`
protesteze.

– Nici nu m-am gândit la a[a ceva, o \ntrerupse brusc
Reilly.

– Dar [tiu, continu` ea dup` o pauz`, c` atunci când
e[ti pierdut [i lumea te caut`, se presupune c` trebuie s`
stai \ntr-un loc [i nu s` te plimbi. Nici m`car nu [tim unde
ne afl`m!

El scoase cele dou` c`m`[i murdare din valiz` [i-i
\nchise capacul.

– Am o idee destul de vag`.
– Minunat, murmur` sarcastic Leah. Când el se ridic` \n

picioare, \l urm` ]inându-se aproape de umbra lui.
– Asta \nseamn` c` suntem undeva \n Nevada? Asta am

ghicit [i eu.
Reilly se opri brusc [i ea era cât pe ce s` se loveasc` de

spatele lui lat. Când o privi, ochii lui erau reci ca o]elul.
– Suntem la est de Monitor Range, ceea ce \nseamn` c`

nu ne afl`m decât la [aptezeci de kilometri de un or`[el.
Mergând pe jos [i ne[tiind cel mai scurt drum, vom merge
vreo sut` de kilometri.

78



|n aceast` pustietate, \i era imposibil s` cread` c` \n
ciuda celor o sut` de kilometri sunt atât de aproape de
civiliza]ie.

– Am putea muri \n mijlocul de[ertului, se r`]oi Leah.
– Putem muri [i aici, o \ncredin]` el.
– Da, dar… replica lui  o f`cu s` ezite o clip`... aici

avem m`car [ansa de a fi g`si]i, de a semnaliza  urm`toru-
lui avion.

– Când va veni acesta, Leah? Reilly \i studie expresia
furioas`, dar \nfrico[at`. Mâine? Poimâine? Peste trei zile?
Când?

– Nu [tiu. Mâinile ei se \ndep`rtar` de corp, \ntr-o ati-
tudine \ntreb`toare. P`rin]ii mei [i Lonnie nu vor \nceta s`
m` caute pân` când nu m` vor g`si. {tiu c` nu se vor opri!

– Sunt de acord, dar timpul e factorul determinant.
– De ce? 
– Pentru c` \n trei, cel mult patru zile vom r`mâne f`r`

mâncare, f`r` ap` [i nu vom mai avea puterea s` plec`m de
aici. Vocea lui joas` [i calm` p`rea potrivit` pentru a-i reda
gravitatea situa]iei. 

Uimit`, privi stânca \n direc]ia \n care el spusese c`
g`sise ap`.

– Dar…
– Apa pe care am g`sit-o \n bazinul stâncii \ncepe s` se

evapore, \i explic` Reilly. C`ldura e prea mare.
|n prostia ei, crezuse c` rezerva de ap` pe care o aveau

era interminabil`. Uitase de comentariul lui Reilly asupra
faptului c` apa e un lucru extrem de pre]ios \n mijlocul
de[ertului.

Se sim]i mai nesigur` [i f`r` speran]`.
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– Trebuia s`-mi spui.
– Probabil. 
Reilly adopt` aceea[i atitudine indiferent` asupra aces-

tei discu]ii ca atunci când Leah se \nvinov`]ise pentru c`
folosise apa pentru a-[i sp`la picioarele. Ce f`cuse fusese
bun f`cut, [i \n ce-l privea pe el nu avea de gând s`
comenteze \n vreun fel lucrurile deja petrecute.

– Dac` \ncerc`m s` mergem dup` ajutor, continu` Leah
ideea ei fix`, \n ciuda motivelor logice ale lui Reilly, cum
vom [ti \ncotro ne \ndrept`m?

– Vom merge spre sud.
– De ce? insist` ea \nc`p`]ânat`. De ce nu spre vest?

Când am zburat am venit din est. Sunt sigur` c` trebuie s`
facem cale \noars`.

Reilly respir` adânc, ca [i cum r`bdarea cu care-i
r`spunsese la nenum`ratele \ntreb`ri \ncepea s` dis-
par`.

– {irul de mun]i merge din nord spre sud. Nu  [tiu pe
câ]i dintre ei va trebui s`-i travers`m pân` vom g`si o [osea
sau un ora[. G`sind o cale mai sigur` pentru a-i traversa
vom economisi mult timp. Din aceste motive nu ne
\ndrept`m spre est. La nord se v`d mul]i mun]i. Dac` ne
\ndrept`m \ntr-acolo va trebui s`-i trecem pe to]i. Dar la
sud este teren plat. Ne va fi mai u[or s` mergem [i vom face
mai pu]in timp.

– Dar ne putem r`t`ci, zise Leah nelini[tit`.
– Mie nu mi se va \ntâmpla asta, o asigur` el.
|ncrederea lui \n sine o enerv`. Era extrem de sigur c`

are dreptate. Cum toate argumentele ei fuseser` \nl`turate,
ad`ug` sarcastic.
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– Cât de proast` am fost s` uit c` e[ti pe jum`tate indi-
an. Sigur c` nu te vei r`t`ci.

Tr`s`turile lui se \n`sprir` [i mai mult.
– Ai absolut` dreptate.
Ea strânse din buze. Se p`rea c` nici un cuvânt de-al ei

nu-l putea scoate din s`rite. Respirând repede din cauza
enerv`rii, privi \n alt` direc]ie.

– Nu m` intereseaz` ce crezi, se r`]oi ea. Nu e bine s`
plec`m de aici. Avioanele de c`utare ne pot g`si destul de
repede.

– Plec`m mâine diminea]` la prima raz` de soare, o
anun]` calm Reilly.

Leah \ntoarse capul pentru a-l privi cu r`utate.
– Po]i pleca dac` vrei. Eu r`mân aici.
– Nu, nu r`mâi, zise el \ncruntându-se.
– {i cum ai de gând s` m` \mpiedici? \l \ntreb` ea

sup`rat`. Nu cred c` e[ti atât de puternic \ncât s` m` cari
\n spinare tot acel drum, [i sunt sigur` c` nu m` voi
r`zgândi \n privin]a plec`rii. Ceea ce \nseamn` c` suntem
\n impas, nu-i a[a? Eu nu voi pleca [i tu nu vei merge f`r`
mine, ceea ce \nseamn` c` vom r`mâne aici.

– Faci o gre[eal`. Ochii lui se \ngustar` \n timp ce se
gândea cum s-o conving`.

– Nu prea cred. De aceast` dat` ea era cea care avea mai
mult` \ncredere \n judecata ei.

– Bine, \ncuviin]` el politicos. Po]i r`mâne aici. Eu voi
pleca de diminea]`.

Ochii ei se m`rir` de surprindere.
– Ce?
– Probabil c` e cea mai bun` solu]ie. Pot merge mai
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repede f`r` tine [i tu po]i fi aici pentru a semnaliza avionu-
lui, \n cazul \n care vor mai c`uta \n aceast` zon`. Dac` nu,
\n trei zile voi ajunge \ntr-un ora[ [i voi reu[i s` trimit pe
cineva s` te salveze, concluzion` Reilly cu ochii plini de
satisfac]ie.

– Vrei s` spui c` m` la[i aici… singur`? repet` Leah,
f`r` a-i veni s` cread`.

– E singurul lucru logic pe care-l putem face. |n acest
fel putem s` avem amândoi [anse, zise el f`când apoi o
pauz` pentru a se gândi mai profund la aceast` idee. Va
trebui s` iau canistra cu mine, dar tu po]i folosi tigaia pen-
tru ap`. Po]i p`stra mâncarea uscat` din moment ce eu tot
nu voi avea destul` ap` pentru a o preg`ti. Cred c` voi lua
numai fripturile de vit`.

– Nu!
Sprâncenele lui negre se ridicar` instantaneu \n fa]a

protestului ei viguros [i o privi arogant.
– |mi va trebui pu]in` mâncare, coment` el uimit.
– Nu-mi pas` de asta, oft` Leah. Nu e cinstit s` m`

p`r`se[ti.
– De ce? |[i \nclin` capul \ntr-o parte. Mergi cu mine?
– Nu.
– Atunci vei r`mâne aici, concluzion` el [i-i \ntoarse

spatele.
Degetele ei se prinser` de bra]ul lui musculos, oprindu-l

chiar \n momentul \n care avea de gând s` se \ndep`rteze.
|i privi figura impasibil`, tr`s`turile fine [i atr`g`toare,
liniile puternice [i mândre.

– Chiar ai de gând s` m` la[i singur`, nu-i a[a? mur-
mur` Leah.
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– Da, r`spunse el scurt.
– Ei bine, faci o gre[eal` teribil` dac` te gânde[ti c` m`

po]i l`sa singur` aici \n timp ce tu vei merge zile \ntregi prin
de[ert, se plânse ea. Dac` pleci, voi merge [i eu cu tine.

– Dar tu voiai s` r`mâi aici pentru a semnaliza avionu-
lui, \i reaminti el scuturând din cap.

– Merg cu tine, concluzion` emfatic Leah. Nu m`
intereseaz` dac` e bine sau nu. Nu m` po]i face s` r`mân
singur` aici.

Dup` ce rosti ultimele cuvinte, \[i mu[c` limba. Cu
numai câteva minute \n urm` insistase asupra faptului c`
nu o poate face s` plece cu el mâine diminea]`.

– |n acest caz, continu` Reilly, presupun c` vei merge
cu mine.

Cum el \i \ntoarse din nou spatele, Leah nu reu[i s`
vad` decât str`lucirea din ochii lui.

– M-ai p`c`lit, \l acuz` ea sup`rat`. Nu ai avut deloc
inten]ia s` m` la[i singur` aici!

El se opri [i ridic` o sprâncean`, \n timp ce ochii \i
deveniser` [i mai str`lucitori.

– Chiar ai crezut c`-mi pot p`r`si femeia? o tachin` el
lini[tit.

Ea \i eliber` bra]ul [i palma ei deschis` f`cu un arc spre
obrazul lui frumos. Reilly nu-i urm`ri mi[carea. Pur [i
simlu se d`du \napoi pentru ca ea s` nu-l poat` plesni.

Când mâna ei trecu pe lâng` fa]a lui, el \i prinse \nche-
ietura cu degetele, zâmbind amuzat de faptul c` ea \[i pier-
duse calmul. Leah \ncerc` s` se elibereze de degetele lui,
care p`reau o menghin`. Bra]ul stâng o durea prea tare
pentru a se putea ajuta de el.
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El o strânse mai u[or. Furia ei nu f`cea altceva decât
s-o apropie de pieptul lui puternic. Dintre buze \i ie[i un
suspin de neputin]`.

Reilly râse cu poft`.
– Nu cred c` e amuzant! Leah \[i l`s` capul pe spate

pentru a-l privi cu r`ceal`.
Amuzamentul lui disp`ru când o privi fix. Ochii lui

scânteietori o ame]ir` [i o f`cur` s` se opreasc` \n loc.
Inima \ncepu s`-i bat` cu putere când aten]ia lui se
\ndrept` spre buzele ei.

Degetele  \i mângâiau u[or \ncheietura. Cealalt` mân` a
lui se ridic` repede pentru a-i \ndep`rta [uvi]ele de p`r
care-i c`deau pe fa]`. Se opri apoi pe ceafa ei. Fiori de
a[teptare \i treceau de-a lungul spatelui. Ea era deja foarte
aproape de el când \i ap`s` ceafa cu mâinile pentru a-i
aduce buzele lâng` ale lui.

O s`rut` cu buzele fierbin]i, hot`râte [i posesive.
Corpul ei era lipit de mu[chii lui puternici. S`rutul lui
dezl`n]ui un foc care acum \i f`cea sângele s` clocoteasc`.

Chiar atunci când \mbr`]i[area lor devenise mai pasionat`,
Reilly nu-i mai ap`s` ceafa [i ea nu mai putea sta pe vârfuri
pentru a ajunge la el. Impresionat` de s`rutul lui, picioarele \i
tremurau [i din aceast` cauz` nu-[i putea ]ine echilibrul [i fu
nevoit` s` se \ndep`rteze de buzele lui seduc`toare.

Genele aurii \i erau \nchise pe jum`tate. Printre ele \i
putea z`ri figura minunat`. Respira]ia \i era grea [i neregu-
lat`. Privirea lui era blând` [i prietenoas`, ascunzând totu[i
adev`ratele sentimente.

– Vom fi \mpreun` tot timpul, Leah, zise el \ncet. Vom
pleca amândoi mâine diminea]`.
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– Da, \ncuviin]` ea.
Mâna lui se \ndep`rt` de gâtul ei [i un deget \i mângâie

obrazul \n timp ce-i zâmbea. Leah nu se putu st`pâni s` nu
se \ntrebe dac` s`rutul lui \nsemnase o mul]umire pentru
faptul c` fusese de acord cu plecarea f`r` alte argumente.

Reilly se \ndep`rt` un pas [i c`ut` \n buzunarul c`m`[ii
pentru a scoate un pachet de ]ig`ri cu filtru. Scoase dou`
dintre ele [i le aprinse \n acela[i timp.

|i d`du una lui Leah.
– Vrei s` fum`m pipa p`cii? o \ntreb` el zâmbind.
– De ce nu, zâmbi [i ea \ntorcând capul [i dorind s` nu

se simt` ame]it` [i plin` de pasiune din cauza felului \n
care o s`rutase.

Mâna ei tremur` când lu` ]igara aprins` [i acest lucru \i
tr`da toate sentimentele. Buzele \nc` \i mai sim]eau atin-
gerea fierbinte [i ea trase cu sete din ]igar`.

Era un lucru bun, se decise ea, c` plecau mâine
diminea]`. Era foarte atras` de Reilly. Dac` mai r`mân
multe zile izola]i \n pustiu [i dac` mai urmeaz` [i alte
s`rut`ri, s-ar putea ca tenta]ia s` devin` prea mare. Oricum,
oboseala drumului greu pe care-l aveau de parcurs \i va dis-
trage destul aten]ia de la farmecul lui masculin.

Fumul ]ig`rilor se afla ca un nor \ntre ei.
– Dup` ce termin`m de fumat, zise el, po]i continua

prepararea cinei \n timp ce eu voi organiza plecarea
punând deoparte numai lucrurile care ne trebuie.

Orele r`mase pân` la l`sarea nop]ii fuseser` pline de
activitate. Luna se afla deja pe cer când Reilly anun]` c` tre-
buie s` se culce pentru a fi odihni]i \n vederea drumului pe
care-l \ncepeau mâine.
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Aflat` \n bra]ele lui, sub p`tur`, Leah sim]i cum pulsul i
se accelereaz` lâng` trupul lui lipit de al ei. De dup`-
amiaz`, de când se s`rutaser`, se a[teptase ca el s` \ncerce
s` fac` dragoste cu ea când se vor culca.

“A[teptase” era un cuvânt gre[it. Era sigur` c` el va face
dragoste cu ea [i cu o sinceritate \ngrijor`toare, admise c`
[i ea \[i dorea acest lucru. Pieptul lui, care se ridica [i
cobora \n spatele ei, o dezam`gea.

Ce fel de om era Reilly Smith? se \ntreb` ea. {tia c`
este o femeie atr`g`toare, dar \n trei zile n-o s`rutase
decât o dat`. Chiar [i atunci s`rutul fusese fierbinte [i nu
pasional.

Ceilal]i b`rba]i cu care se \ntâlnise ar fi \ncercat repede
s` profite de avantajul situa]iei \n care erau ea [i Reilly…
singuri \n pustietate, for]a]i s` doarm` \mpreun` pentru a
\nfrunta nop]ile friguroase de pe muntele din mijlocul
de[ertului. Nu \ntâlnise  prea mul]i b`rba]i. Pur [i simplu,
date fiind \mprejur`rile, i-ar fi fost u[or oric`rui b`rbat s`
profite de ea.

Dar Reilly n-o f`cuse. {i asta nu pentru c` n-avea expe-
rien]`… s`rutul lui \i dovedise c` aceast` teorie nu era
valabil`. Când se \ntâlniser` prima dat` \n sala de a[teptare
a micului aeroport, v`zuse admira]ia \n ochii lui atunci
când o studiase.

Propriul  ei r`spuns la acel s`rut \i indicase c` nu-l
prive[te cu indiferen]`. Atunci de ce nu d`duse curs invi-
ta]iei ei nerostite?

Leah oft` sup`rat` [i \[i sprijini bra]ul stâng care o
durea, de-a lungul stomacului. Era ridicol de feminin`. Ar
fi trebuit s` se bucure c` nu trebuia s` lupte \mpotriva
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avansurilor pe care el i le-ar fi putut face \n orice secund`,
\n loc s`-[i doreasc` s`-i fi f`cut vreunul.

For]ându-se s` \nchid` ochii, Leah \[i ordon` s`
doarm`. Dup` noaptea de insomnie, adormi aproape
insantaneu.

Degete puternice \i \ndep`rtar` p`rul de pe frunte.
– E timpul s` te treze[ti, auzi o voce de b`rbat care vor-

bea insistent.
P`tura fusese tras` de pe ei. Leah tremur` de frig [i

\ncerc` s` se cuib`reasc` mai bine lâng` um`rul lui Reilly.
Acelea[i degete \i ridicar` b`rbia.

– Am spus c` e timpul s` te treze[ti, repet` Reilly indul-
gent [i amuzat.

Morm`ind un protest, ea privi printre gene peisajul
care o \nconjura. In afar` de zgomotul lemnelor care tros-
neau pe foc nu se auzea nimic. Deasupra capului, Leah
v`zu milioanele de stele care str`luceau pe cortina neagr`
a nop]ii [i pe care le privise [i \nainte de-a adormi.

– |nc` e noapte, morm`i ea.
– Nu pentru mult timp. Haide. Bra]ul lui \i \nconjur`

umerii [i o f`cu s` se ridice o dat` cu el.
– Chiar trebuie s` ne trezim de la aceast` or`? protest`

Leah, c`scând de oboseal`.
– Se crap` de ziu`. Ar fi mai bine s` fierbi ap` pentru a mânca

ce ne-a mai r`mas, ordon` el ridicând-o din patul improvizat.
– Cui \i este foame? se r`]oi ea.
– }i se va face foame când vom \ncepe s` coborâm

muntele [i atunci nu vom avea nimic de mâncare.
Leah admise pentru sine c` probabil el avea dreptate,

dar nu avea poft` de mâncare. Nu mai dorea decât câteva
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ore de somn. Totu[i, turn` apa din canistr` \n tigaia de metal
[i o sprijini pe pietrele din jurul focului pentru a fierbe.

Urletul lung al unui coiot, din depart`re, str`punse
lini[tea. Leah se apropie de focul mic pentru a se \nc`lzi.
|[i \ndrept` privirea spre orizont. Luna argintie [i str`luci-
toare tocmai \ncepea s` dispar` \n spatele acestuia.

Apa \ncepuse s` clocoteasc` sco]ând aburi [i fusese
nevoit` s` se \ndep`rteze de foc pentru a aduce mâncarea,
bolurile [i cele dou` linguri de lemn. |l privi pe Reilly [i
v`zu cum acesta \mpacheteaz` bine p`tura [i o adaug`
celor câteva pachete mici pe care le  preg`tiser` pentru a
le lua cu ei.

Leah turn` mâncarea uscat` \n apa care fierbea. |i era
greu s`-[i dea sema  cât` ap` \i trebuie din moment ce nu
avea cu ce s-o m`soare, dar \n aceast` diminea]` mâncarea
nu era nici prea apoas`, nici prea uscat`. Ajuns` la ultima
por]ie, g`sise combina]ia potrivit`.

– Micul dejun este gata! strig` ea punându-[i câteva lin-
guri \n bolul ei [i dându-i lui Reilly por]ia mai mare.

|n timp ce mâncau, linia orizontului c`p`t` culoarea
roz [i soarele \ncepu s`-[i fac` apari]ia. Razele lui risipeau
noaptea [i l`sau ziua s` \nvioreze atmosfera. Dup` ce Leah
cur`]` bolurile cu nisip, v`zu c` \ntregul cer  este luminat
de soare.

Reilly \i d`du cansistra.
– Bea cât de mult` ap` po]i, apoi m` voi duce s-o

umplu.
Dup` câteva \nghi]ituri se opri.
– Cum ne vom descurca f`r` prea mult` ap` pe drum?

Canistra asta nu are o capacitate prea mare.
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– Va trebui s` mai c`ut`m. O a[tept` s` bea. Exist` ap`
\n nisipul de[ertului [i probabil c` o vom g`si la poalele
mun]ilor. O dat` ajun[i \n vale vom merge pe linia lor.

Dup` ce b`u cât` ap` putu, ea \i d`du canistra. Dup` ce
el disp`ru pe stânc`, se schimb` \n hainele pe care el le g`sise
potrivite pentru drum. |[i \ncheie bluza când el reap`ru.

Ochii lui \i studiar` apreciator \nf`]i[area.
– Nu ai nici o p`l`rie, nu-i a[a? Se strâmb` când ea scu-

tur` negativ din cap. Vreo e[arf`?
– Da. C`ut` repede prin geant` pân` când g`si e[arfa

auriu-maronie [i o ridic` pentru ca el s-o poat` vedea.
Reilly o studie un moment.
– Trebuie s` te descurci cu ce ai. Leag-o \n jurul capu-

lui ca pe un turban. Cel pu]in \]i va proteja capul de soare.
Leah f`cu ceea ce i se spusese. |i era greu din cauza

bra]ului care o durea.
– Nu v`d la ce e bun` e[arfa, protest` ea.
– Dac` ai fi mers vreodat` kilometri \ntregi prin soare

cu capul descoperit, n-ai fi spus asta, replic` el sec.
– Dar capul t`u? |l privi fix [i descoperi c` el tocmai \[i

prindea o leg`tur` bleu \n jurul p`rului lung [i negru.
Era mult mai  frumos [i mai expert legat` decât e[arfa

ei. Când termin`, Leah \i putu vedea mai clar tr`s`turile le
de indian. Figura frumoas` \i c`p`tase o noble]e pe care n-o
avusese pân` atunci.

Deschise capacul cutiei cu crem` [i i-o oferi.
– |ntinde-]i pe fa]`, ordon` el.
– De ce? Leah oft` [i lu` crem` pentru a-[i acoperi fa]a.
– Pentru a-]i proteja tenul de soare, \i r`spunse el

r`bd`tor [i f`cu acela[i lucru.
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Crema alb` ar`ta ciudat pe pielea lui bronzat`.
– De când au nevoie indienii de protec]ie \mpotriva

soarelui? \l tachin` ea.
– Oricare are nevoie de aceast` protec]ie, se strâmb`

Reilly, chiar [i indienii. Triburile care tr`iesc la câmpie
folosesc uleiul de floarea-soarelui pentru a-[i proteja \ntreg
corpul de arsuri. O privi pe Leah care-[i \ntindea crema pe
fa]`. Nasul t`u s-a \nro[it deja. Tu ai mai mult` nevoie de
aceast` crem` decât mine.

Tr`s`turile lui frumoase [i bronzate str`luceau \n lumi-
na blând` a dimine]ii. Nu avea pe ce s`-[i [tearg` crema
care-i r`m`sese pe mâini, a[a c` Leah \i urm` exemplul [i
se [terse pe pantaloni.

– Nu mai ai nevoie de nimic din valiz`, nu-i a[a? o ches-
tion` el.

– Nu.
– M` duc s` le pun lâng` stânc` [i dup` aceea vom

porni la drum.
|n timp ce el se \ndrepta spre stânca unde era avionul

\ngropat, Leah atinse u[or zona din jurul  bandajului de pe
bra]ul stâng. Totu[i, nu-i d`dea impresia c` rana se vindec`.
Se \ntreb` dac` trebuie s`-l roage pe Reilly s` se uite la el.

Comentariul lui de ieri diminea]` cu privire la faptul c`
nu mai aveau prea mult banadj  [i dorin]a lui de a pleca
imediat la drum pentru c` acum era r`coare o f`cu s` se
hot`rasc` s` nu-l mai deranjeze. Rana trebuia s` se vindece
[i durerea provenea de acolo.

– E[ti gata de plecare? Umbra  lui sub]ire ap`ru pe nisip
[i privirea lui o cerceta atent.

– De ce nu? oft` Leah.
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Improvizase dou` rucsacuri din c`m`[ile lui murdare.
Cel deschis la culoare, \n care se afla p`tura [i ustensilele
de g`tit, era \n spatele ei. Cel mai greu [i cel mai plin, cu
trusa de prim ajutor, cutia de mâncare [i lanterna, era c`rat
de Reilly.

– Uite. |i d`du unul din be]ele folosite pentru spri-
jinirea p`turii transformate \n umbrar.

– Pentru ce este asta? morm`i ea. |n cazul \n care-mi
iese vreun [arpe \n cale?

– Pentru a te ajuta la mers. |]i va trebui dac` \ntâlnim
pante abrupte [i \l vei \nfige \n nisip pentru a te sprijini. Se
\ndrept` spre foc [i stinse jarul, \mpr`[tiindu-l cu cel`lalt
b`], acoperind resturile de lemne cu nisip [i pietri[. E[ti
gata? o \ntreb` el.

– Cred c` da. |[i aranj` povara de pe umeri \ntr-o
pozi]ie mai confortabil` [i râse. M` simt ca o femeie indi-
an` care-[i car` bocceaua \n spate.

Reilly râse u[or [i numai dup` ochii lui pu]in \ntuneca]i
Leah putea vedea c`-l deranjase aceast` remarc`.

– Atunci hai s` \ncepem coborârea, femeie indian`.
Plimbându-[i b`]ul o dat` cu ea, Leah merse lâng` el.

Reilly \ncepu coborârea alegând un drum u[or, dar unul
cât mai scurt cu putin]`.

P`r`sir` platoul [i coborau versantul muntelui. Un
iepure \ndr`zni s` le taie calea, \n timp ce o [opârl` st`tea
pe o stânc` la soare [i scotea limba spre ei. Soarele era o
sfer` galben` deasupra orizontului.
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Capitolul 6

Pe gât \i curgeau valuri de transpira]ie [i bluza i se
lipise deja de sânii printre care curgeau [iroaie de ap`.
Mânecile c`m`[ii legate de umerii ei deveniser` insu-
portabile [i contribuiau la starea de disconfort.

Soarele puternic ar`ta c` este ora dou`sprezece, pen-
tru c` razele lui b`teau vertical pe p`mânt. Sprijinindu-[i
greutatea \n b`], Leah se opri pu]in pentru a-[i potoli res-
pira]ia. O dureau picioarele, care parc` nu mai doreau s`
coboare panta care din fa]a lor. Toat` diminea]a f`cuser`
zigzaguri pe munte [i \nc` mai aveau mult pân` la poale.

– La naiba, cât mai e pân` jos? se plânse Leah pe un
ton furios [i exasperat.

Reilly se opri pu]in mai jos de ea, f`cându-[i  cu mâna
umbr` la ochi [i privind-o.

– Dac` ne aflam la [es puteam m`sura distan]a. |[i
[terse transpira]ia din jurul gurii cu dosul mâinii.

– Mie-mi spui? se r`]oi ea.
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– Vrei s` te odihne[ti aici, sau po]i a[tepta pân` jos?
Când se va \ntâmpla s` ajung` jos… la anul? se \ntreb`

Leah, obosit`.
– Cât am mers de când ne-am oprit ultima dat`? 
De când \ncepuser` coborârea se opriser` dup` fiecare

or` pentru o pauz` de zece minute.
– Vreo dou`zeci de minute, r`spunse Reilly.
Ei i se p`rea c` trecuse un an, dar \[i \ncle[t` din]ii [i

\[i \ndrept` b`]ul \nainte.
– Hai s` coborâm.
Se \ntreba de ce nu se a[ezaser` pe fund pentru a-[i da

drumul din vârf pân` jos. Temperatura crescuse destul de
mult, dar Reilly men]inea pasul, parcurgând u[or pantele
abrupte ale muntelui.

Bra]ul stâng o durea [i mai tare. Greutatea lui, care-i
atârna pe lâng` corp, p`rea s`-i stopeze toate mi[c`rile,
\ngreunându-i astfel mersul. |[i puse bra]ul \n mâneca ce
forma breteaua rucsacului, pentru a-l sus]ine \ntr-un mod
cât se poate de natural. O ajuta  m`car la faptul c` nu se
mai balansa lovindu-se de stâncile din jur.

Amândoi pantofii o deranjau la degete. Leah [tia c` \n
curând va fi nevoit` s`-[i pun` plasturi peste r`ni. Se
\ntoarse pentru a privi \n spate, dar nu mai vedea nimic
din cauza stâncilor. A[a c` o lu` \nainte, punând cu grij`
un picior \nainteaceluilalt.

|n afar` de o singur` privire aruncat` pentru a vedea
dac` Reilly se mai afla \n fa]a ei, se concentr` numai
asupra terenului accidentat pe care c`lca. Se opri pentru a
vedea cât mai aveau pân` jos. Timpul \[i pierduse sem-
nifica]ia. Leah nu mai [tia dac` merge de o or` sau de
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patru ore când \n sfâr[it sim]i p`mânt plat sub picioare.
Reilly se a[ezase deja pentru a se odihni.

– Ne vom odihni aici câteva ore [i vom r`mâne departe
de c`ldura torid`, o anun]` el.

Dac` ar mai fi avut vreun pic de energie, Leah s-ar fi
bucurat. |n loc s` fac` acest lucru, c`zu \n genunchi [i se
sprijini cu bra]ul drept pentru a-[i scoate rucsacul \n timp
ce-l proteja cu grij` pe cel stâng, care o durea.

|nsetat`, \l privi  pe Reilly cum ia o \nghi]itur` mic` de
ap` \nainte de a-i da ei canistra. Sunetul apei care se lovea
de pere]ii ei era minunat. Era atât de \nsetat` \ncât [tia c`
o poate bea pe toat`. Dar \[i aminti cât de pre]ioas`  era
apa [i se opri dup` ce lu` o \nghi]itur`.

Deschizându-[i rucsacul, Reilly scoase p`tura [i lu`
b`]ul pe care ea \l aruncase pe jos. Ar`ta dezgust`tor de
odihnit, \[i zise ea, ca [i cum ar fi putut cobor\ \nc` zece
distan]e ca aceasta f`r` s`-[i piard` r`suflarea.

– De ce nu ar`]i la fel de obosit cum m` simt eu? oft`
ea când se a[ez` la umbra p`turii.

El zâmbi fermec`tor.
– Probabil pentru c` nu-mi petrec cinci zile din

s`pt`mân` \n spatele  unui birou. {i ultimul col] al p`turii
fusese bine prins de b`]. Haide, vino mai la umbr`.

Leah f`cu ce i se spusese [i se \ntinse pe spate. Singura
ei dorin]` era s` nu se mai mi[te niciodat`. Apoi Reilly
veni aproape de ea [i ochii lui verzi str`luceau amuza]i.

– Uite, m`nânc` asta. |i \ntinse o bucat` de friptur` de
vi]el.

– Nu am putere s` m`nânc, zise ea f`când un semn cu
degetul pentru a o \ndep`rta.
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– M`nânc`! Era un ordin pe care trebuia s`-l execute
din moment ce el introdusese bucata de carne \ntre
buzele ei.

Se conform` ordinului, [tiind c` mâncarea nu-i poate
face decât bine. Din]ii o dureau din cauza mestecatului
când termin` de ron]`it friptura. |nchise oftând ochii pen-
tru a se odihni [i adormi imediat.

O mân` \i scutur` um`rul. Se for]` s`-i deschid` [i-l
v`zu pe Reilly care st`tea lâng` ea. Avea rucsacul \n spate
[i canistra \n mân`.

– E timpul s` plec`m. Bea pu]in` ap`  \n timp ce eu
\mpachetez p`tura, \i oferi el.

Leah se ridic` greu, luptând pentru a vedea clar ima-
ginea \n fa]a ochilor adormi]i. Ezit`, dar apoi lu` o
\nghi]itur` de ap` [i-i d`du canistra \napoi. |n timp ce
Reilly strângea p`tura atârnat` deasupra ei, \[i pres` cu
mâinile fruntea fierbinte [i a[tept` s`-[i revin` dup` somn.

M` simt \ngrozitor, \[i spuse ea.
|[i sim]ea bra]ul stâng umflat ca un balon, dar alung`

repede aceast` durere pentru ca el s` nu se opreasc` din
drum din cauza ei. Oricum, o durea tot corpul.

Soarele se afla la vest, dar c`ldura \n`bu[itoare \[i f`cea
stim]it` prezen]a chiar [i la umbr`. Nu avea pe cine \nvi-
nov`]i decât pe ea \ns`[i pentru fierbin]eala [i senza]ia de
oboseal` pe care le sim]ea. Se ridic` \ncet \n picioare [i nu
ced` faptului c` ame]ise pentru a se a[eza \napoi. 

Reilly puse p`tura \mpachetat` \n rucsacul ei [i se
preg`ti s` il pun` \n spate. Când el \l aranja pentru a-l
a[eza mai bine, atinse din gre[eal` rana ei. Leah suspin`
din cauza durerii ascu]ite.
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– Te doare? o \ntreb` el privind-o cu \ngrijorare.
– M` doare tot corpul, se strâmb` ea.
|i \nmân` b`]ul care o ajuta s` mearg`.
– E[ti gata pentru a merge mai departe?
Când ea \ncuviin]`, Reilly porni \nainte. P`[i la fel de

\ncet ca [i mai \nainte [i Leah nu-[i f`cu probleme c` nu-l
poate urma \ndeaproape. |ns` de dou` ori trebui s-o
a[tepte.

Razele soarelui p`reau c`-i pr`jesc pielea [i o ardeau prin
haine pân` când sim]i c` tot corpul \i era sc`ldat \ntr-un râu
de transpira]ie.

Cele zece minute de pauz` dup` prima or` de mers
nu-i fuseser` suficiente. Mica \nghi]itur` de ap` pe care o
luase nu fusese de ajuns pentru a-i potoli setea [i a-i
r`cori gâtul pe care-l sim]ea uscat [i plin de nisipul din
de[ert. |[i spunea c` nu mai poate merge [i plângea \n
sinea ei, dar cu o hot`râre nest`vilit` se for]` s` mearg`
mai departe.

|[i aminti glumele fratelui ei, Lonnie:
– |ntotdeauna le-am spus femeilor c` nu pot ]ine

pasul. Vocea lui \i suna clar \n minte [i trebui s`-[i treac`
o mân` peste ochii c`prui pentru a-[i alunga imaginea
neclar` pe care o vedea.

Când v`zu privirea \ngrijorat` a lui Reilly, zâmbi
obosit`.

– M` simt bine, zise ea \ncet, mai mult pentru a se
convinge pe sine. 

– }ine pietricica asta \n gur`, \i zise el \ntinzându-i o
bucat` mic` de stânc`. Va \mpiedica producerea salivei [i
te va ajuta \mpotriva setei.

96



O ajut` s`-[i r`coreasc` gura când pornir` din nou la
drum. Leah se chinui s` urmeze pa[ii lui Reilly, dar se
cl`tina pe picioare. Focul care o ardea pe din`untru o
sec`tuise de puteri. |ncerc` s`-[i concentreze privirea pe
Reilly, folosind umerii lui la]i drept punct de reper pentru
a \nainta. Peisajul se \nce]osa \n jurul ei [i la un moment
dat nu-l mai putu vedea pentru c` totul se \ntunecase.
|ncepea s` simt` cum \[i pierde cuno[tin]a [i se \ngrozi.

– Reilly! Strig`tul ei de ajutor care era mai mult o
[oapt`, abia \i ie[ea din gur`. Se aplec` pe b`] [i-[i l`s`
toat` greutatea pe el pentru a-[i rec`p`ta echilibrul.
|nainte de-a le[ina din cauza c`ldurii toride [i a setei pe
care nu [i-o putea st`pâni, \l mai strig` \nc` o dat` cu dis-
perare. Reilly!

Apoi puterile \i cedar`. Genunchii i se \nmuiar` [i
numai cu ajutorul b`]ului reu[i s` stea \n picioare. |n timp
ce \ncerca s`-[i alunge ame]eala [i cea]a din fa]a ochilor,
se \ntrist` pentru c` nu [tia dac` el o auzise. Se afla cu
mult \n spatele lui.

B`]ul ced` sub greutatea ei [i se \ndrept` \ncet spre
p`mânt. O pereche de bra]e puternice o apuc` de talie [i-i
opri c`derea.

– Reilly, oft` ea, incapabil` s`-l vad` clar, dar
recunoscând bra]ele lui care o ]inuser` strâns \n fiecare
noapte. |mi pare r`u, nu pot merge mai departe.

– Nu vorbi, veni \ncet replica lui. O lipi strâns de piep-
tul lui.

Canistra \i era ]inut` lâng` buze, dar mult` ap` \i curse
pe b`rbie când nu putu \nghi]i pre]iosul lichid care-i era
oferit. |ncepu s`-i \nl`ture [uvi]ele ude de p`r care-i
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c`deau pe fa]`, dup` care \[i opri mi[carea mâinii pentru
a-i prinde obrajii \n palme.

– Dumnezeule, arzi de febr`,  murmur` el.
|i d`du repede jos rucsacul din spate [i-i desf`cu nas-

turii bluzei. Durerea deveni insuportabil` când el \ncepu
s`-i scoat` mâneca. Leah ]ip` [i lupt` \n continuare pentru
a vedea clar \n fa]a ochilor.

Totu[i, auzi respira]ia lui accelerat` de enervare.
– Femeie nebun`! strig` el. De ce dracu’ nu mi-ai spus

cât de mult  te doare bra]ul?
Limba ei abia se mi[c` pentru a-i da r`spunsul.
– Se vindeca.
– Se vindeca? Pe naiba… e infectat!
|ngrozit` de ce-i spunea, Leah nu mai lupt` \mpotriva

r`ului [i-l l`s` s-o care mai departe. Sim]i cum se ridic` dea-
supra p`mântului, cum era ]inut` la pieptul lui Reilly de
bra]ele lui puternice. Cuno[tin]a \i reveni mult mai târziu [i
realiz` c` el o car` mai departe, dup` care le[in` din nou.

Visa c` \n jurul ei este o lume frumoas`. Se afla lâng` o
piscin` plin` cu ap` limpede [i iarba \nalt` [i verde o
\nconjura. Deasupra ei, coroana de frunze a copacilor
\nal]i oprea trecerea razelor puternice ale soarelui.
Frunzele lor erau verzi, de un verde str`lucitor ca jadul
ochilor lui Reilly. O r`coare minunat` \i alunga febra. |n
aer era miros de fum.

Apoi i se scoase bluza. Morm`i un protest când visul
extrem de frumos \i fu \ntrerupt.

– Stai nemi[cat`, veni cererea blând` a lui Reilly.
Deschise pu]in ochii [i privi p`rul negru care-i \ncadra

figura frumoas`.
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– Am avut un vis minunat, murmur` ea. Am visat iarb`,
copaci [i ap`.

– Nu este un vis, \i spuse Reilly \n timp ce-i scotea ban-
dajul [i \ncepea s` spele rana.

Era adev`rat, oft` \n sinea ei [i c`zu din nou \n
incon[tien]`. 

Lumea verde disp`ru [i se afla iar`[i \n de[ertul
fierbinte. Razele puternice ale soarelui \i luau vederea [i-i
ardeau pielea, neavând cum s` se fereasc` de ele.

La anumite intervale, apa rece \i atingea buzele \ntre-
deschise. Uneori, Lonnie era cel care-i ]inea canistra la
gur`, tachinând-o ca atunci când erau mici pentru c` nu
putea ]ine pasul cu el deoarece avea picioarele prea scurte
\n compara]ie cu ale lui.

Alteori \l auzea pe Reilly spunându-i s` stea nemi[cat`
[i s` se odihneasc`. El nu p`rea s` \n]eleag` c` e con-
damnat` s` mearg` prin soarele orbitor.
A[adar, merse mai departe prin c`ldura insuportabil`.

R`s`ritul lunii nu adusese nici o schimbare. Str`lucirea
ei argintie aducea pe p`mânt raze albe [i fierbin]i.
Noaptea din de[ert nu mai era rece a[a cum fusese \ntot-
deauna. Transpira]ia \i ardea pielea.

La soare era [i mai r`u. Leah url` când acesta se
\ntoarse pe cer, [tiind c` nu poate sc`pa de arsurile lui.
Singura protec]ie pe care o avea \n fa]a razelor care p`reau
ni[te limbi de foc erau hainele cu care se \mbr`case.
|ngrozit`, sim]i cum acestea \i sunt scoase [i-[i plimb`
mâinile prin aer pentru a le re]ine.

– Leah, m` auzi? penetr` vocea ferm` a lui Reilly lumea
ei de co[mar.
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– Da. Se bucur` când realiz` c` nu fusese abando-
nat`. Ochii ei obosi]i se deschiser` pentru a descoperi c`
se afl` \ntr-o oaz` verde, cu Reilly \ntins lâng` ea pe
iarb`.

Privirea lui \ngrijorat` n-o l`s` s` se afunde din nou \n
incon[tien]`.

– A trebuit s`-]i scot hainele. Pronun]a \ncet [i ap`sat
fiecare cuvânt pentru ca Leah s` le \n]eleag` \n delirul ei.

|[i aplec` \ntr-o parte capul ca pentru a protesta. Nu-l
putea l`sa s-o vad` dezbr`cat`. Era \mpotriva oric`rui prin-
cipiu moral pe care i-l insuflaser` p`rin]ii ei.

– Nu, nu trebuia, protest` ea cu o voce r`pus` de
febr`.

– Ascult`-m`. Vocea lui era joas` [i insistent`. Nu ai de
ce s`-]i fie ru[ine sau s` te sim]i stânjenit` pentru c` te v`d
goal`. Un indian nu prive[te un corp gol ca pe o form` de
glorificare a senzualit`]ii. Este numai un lucru f`cut de
natur` [i nimic mai mult. Reilly l`s` ca aceast` constatare
s` se \ntip`reasc` \n mintea ei \nainte de a continua. Acum
trebuie s`-]i scad temperatura. Apa din bazin este rece [i
te voi b`ga \n ea.

Focul care o ardea pe din`untru era cauzat de febr`.
Leah \n]elese vag de ce nu era capabil` s` scape de c`ldura
ne\ndur`toare. Totu[i, modestia n-o l`sa s` se supun`
logicii lui.

– Las`… Era prea sl`bit` chiar [i pentru a rosti cuvin-
tele. Las` hainele pe mine.

– Nu pot. Trebuie s` te \mbrac \n haine uscate când
vom ie[i din ap`, \i r`spunse Reilly. Nu mi te \mpotrivi,
Leah. Vei avea nevoie de mult` putere. 
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Mintea \nc` mai opunea rezisten]`, dar corpul se
pred` \n mâinile lui experte. |nc` semicon[tient`, era
\ngrijorat` când Reilly o ridic` \n bra]e, o duse spre
ap` [i \[i l`s` capul s` se odihneasc` pe um`rul lui
gol.

Apoi fu b`gat` \n ap` [i sim]i r`ceala ei din cap pân`-n
vârfurile picioarelor. Bra]ul din jurul taliei o \mpiedica s`
se scufunde \n adâncurile r`coroase ale piscinei naturale.
Frunzele unei mici s`lcii plâng`toare de pe mal \i fereau
de razele soarelui.

Leah nu mai putea m`sura timpul, care-i p`rea nes-
fâr[it. Când febra \i mai sc`zu cu câteva grade, deveni
\ngrijorat` c` [i Reilly era dezbr`cat, dar asta nu avea
importan]` atâta timp cât minunata ap` rece continua s`-i
\nv`luie corpul fierbinte. 

Sim]indu-se mai puternic`, \ncerc` s` scape din bra]ele
lui care o sus]ineau. Voia ca apa s-o r`coreasc` din nou. O
mân` i se plimb` cu blânde]e pe tâmple [i-i trecu apoi
pest gât. Se afla \ntins` pe p`mânt \n bra]ele lui Reilly care
tr`sese p`tura peste ei.

– Dormi, \i [opti el la ureche. Febra a sc`zut. Ai nevoie
de odihn`. |nchizând ochii, Leah se relax` lâng` el.
Corpul lui cald \i d`du o senza]ie de siguran]` [i nu
\ncerc` s` se dezlipeasc` de el. Dormi f`r` vise frumoase
sau co[maruri.

Reilly o trezi numai o dat`, când se lumin`, pentru a-i
da pu]in` sup`. Apoi adormi imediat. Mai târziu, sim]i
cum el se \ntidnea lâng` ea sub p`tur`.

Când deschise ochii din nou, Leah descoperi c` era
singur` sub p`tur` [i soarele se afla sus pe cer. Zgomotul
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lemnelor care trosneau pe foc o f`cu s`-[i \ntoarc` privirea
spre micile fl`c`ri. Reilly st`tea lâng` ele pe vine [i ameste-
ca \n tigaie.

Pieptul lui bronzat era gol [i mu[chii de pe umeri
c`p`taser` o nuan]` aurie \n lumina soarelui. O pereche de
blugi alba[tri \i acopereau restul corpului. Ca [i cum i-ar fi
sim]it privirea, \[i arunc` ochii spre ea. Figura lui
\ncânt`toare p`rea mult mai atr`g`toare decât \[i amintea.
Ochii lui \i \ntâlnir` pe ai ei.

– Bun`. Zâmbetul lui familiar o \nv`lui ca alt`dat`.
– Bun`, r`spunse Leah, sim]indu-se \ncrez`toare \n

puterile ei f`r` s` [tie de ce.
– }i-e foame? El turn` lichidul din tigaie \ntr-unul din

micile boluri.
– Pu]in, admise ea, \ncercând s` se ridice numai pen-

tru a realiza c` era mai sl`bit` decât credea.
– Stai \ntins`. |]i dau eu s` m`nânci, zise el ridicându-se

[i venind spre ea.
– Este treab` de femeie, nu-i a[a? \l tachin` ea, zâm-

bind.
El \i r`spunse tot printr-un zâmbet.
– Este, dar uneori un indian e nevoit s` preia acest rol

atunci când femeia lui delireaz` din cauza febrei.
Inima ei se opri când \l auzi spunând “femeia lui”. El

nu r`spunsese decât  la figurat \ntreb`rii ei amuzante [i nu
avea de ce s` ia \n serios aceste cuvinte. Totu[i, acest gând
o emo]ionase profund.

Punând bolul pe p`mânt, lâng` ea, Reilly \[i lu` rucsacul,
\l \nveli cu c`ma[a lui [i-l a[ez` sub capul ei ca pe o pern`.
Se a[ez` lâng` ea \ncruci[ându-[i picioarele [i lu` bolul.
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– Câte nop]i am dormit? \l \ntreb` Leah, dup` ce
\nghi]i o lingur` de sup` care-i fusese turnat` printre
buze.

– Trei. |nc` o lingur` de sup` se afla la gura ei.
– Atât de mult? \ntreb` ea surprins`.
– |ncearc` s` m`nânci f`r` s` vorbe[ti, \i suger` el

amuzat. Va merge mult mai repede.
Când jum`tate de bol fusese golit, Leah nu mai reu[i s`

m`nânce [i Reilly puse bolul de o parte, nefor]ând-o s`
\nghit` mai mult` sup` decât putea.

– Cum mai e bra]ul t`u? Capul lui cu p`r negru era
aplecat \ntr-o parte [i o studia cu privirea. 

|[i mi[c` \ncet bra]ul, testându-l. Era inflamat, dar nu o
mai durea. Zâmbi, fericit` de acest lucru.

– Mult mai bine, \l \ncredin]` ea. 
– Ar fi mai bine s` m` la[i s`-l v`d, zise el. Nu mai am

\ncredere \n opinia ta. Privirea aspr` din ochii lui n-o mai
l`s` s` comenteze.

F`r` a protesta, Leah \ncepu s`-[i desfac` nasturii
bluzei. Ajunsese la al treilea când realiz` c` nu purta
sutien. Obrajii i se \nro[ir` de ru[ine [i abia \ndr`zni s`-l
priveasc` pe Reilly.

– |]i aminte[ti c` atunci când delirai de febr` te-am
dezbr`cat pentru a te r`cori \n bazin? o \ntreb` el, ridicând
o sprâncean`.

Degetele \i r`maser` peste nasturi f`r` a continua s`-i
desfac` [i f`r` a-i \ncheia pe cei trei.

– Da, \mi amintesc, zise ea f`r` s`-l priveasc`.
– Umerii \]i erau inflama]i din cauza rucsacului [i de

aceea nu ]i-am mai pus sutienul \napoi, \i explic` el.
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– |n]eleg, murmur` ea \n timp ce strângea cu degetele
bluza desf`cut`. 

Degetele lui puternice \i cuprinser` b`rbia [i-i ridicar`
pu]in capul pentru ca ea s`-i \ntâlneasc` privirea blând` [i
amuzat`.

– Asta a trebuit s` fac. Am v`zut tot ce era de v`zut. Ea
se \nro[i [i mai tare când \l auzi vorbind astfel. Acum nu
mai are nici un rost s` te ru[inezi, nu crezi?

R`spunsul  lui Leah veni prin faptul c`-[i desf`cu [i
ceilal]i nasturi \n timp ce se sim]ea extrem de \ncurcat`.
Când Reilly o ajut` s` scoat` mâneca de pe bra]ul stâng, \[i
acoperi discret sânii cu mâna dreapt`. |[i putea auzi \n
urechi pulsul accelerat.

Chiar dac` g`sise gestul ei amuzant, Reilly nu spuse
nimic. Examin` atent rana [i o bandaj` la loc ajutând-o
apoi s`-[i \mbrace bluza.

– Acum cred c` se vindec`, o anun]` el privind \n alt`
parte când ea \[i \ncheie nasturii de pe piept. Te puteam
strânge de gât pentru c` nu mi-ai spus cât de r`u te doare.

– Credeam c` se vindec`, se ap`r` Leah [tiind c`
gre[ise.

– De acum \ncolo las`-m` pe mine s` judec. Lu` bolul
[i se ridic` iute \n picioare, reamintindu-i astfel gra]ia lui
de felin`. Ar fi mai bine s` te odihne[ti \n continuare.

– Am dormit mai multe zile. M` gândesc c` ar trebui s`
m` ridic de jos \nainte de a m` obi[nui s` stau \ntins`,
constat` ea luptând \mpotriva sl`biciunii pentru a se ridi-
ca \n capul oaselor.

– Vei avea destul timp la noapte pentru a te ridica, dar
va trebui s` te odihne[ti toat` dup`-amiaza, insist` Reilly.
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Nu avea puterea s` se ridice f`r` ajutor. Trebuia s` se
\ntind` la loc. |n ciuda orelor lungi pe care le dormise,
a]ipi aproape imediat.

Când se trezi, cerul de deasupra ei era purpuriu [i
d`dea apei reci din bazin o culoare violet. Buc`]i de carne
sfârâiau deasupra focului mic. Din nou, cel de-al [aselea
sim] \i spuse lui Reilly c` Leah se trezise. 

– Mâncarea e aproape gata, zise el. Vrei s` vii lâng` foc?
– Da, r`spunse ea.
Când o ridic` \n picioare, Leah \[i sim]i picioarele

tremurând sub greutatea corpului. Se mi[c` nesigur` pân`
lâng` foc. Se \ndoia c` ar fi putut parcurge mica distan]`
dac` el n-ar fi ajutat-o ]inând-o strâns de talie.

Se a[ez` lâng` foc, \ncruci[ându-[i picioarele care-i
tremurau [i realizând cât de sl`bit` era. Chiar [i mâinile \i
tremurau când lu` bolul cu verdea]` pe care i-l oferi
Reilly.

– Ce sunt astea? \ntreb` ea.
– Am g`sit ni[te trestie care cre[tea de cealalt` parte a

bazinului, r`spunse el punând-o pe cea r`mas` \n bolul
lui. Poate c` e pu]in cam tare, dar este extrem de
hr`nitoare.

Leah o g`si foarte gustoas` [i nicidecum tare, a[a cum
o avertizase Reilly, \ns` extrem de bun`. Dar carnea alb`
pr`jit` perfect \n ]epu[e fusese cea care-i f`cuse poft` de
mâncare. Se s`turase când \[i termin` [i ultima bucat`
lingându-[i degetele satisf`cut`.

– A fost delicioas`, oft` ea.
– }i-a pl`cut? \ntreb` el studiindu-i figura cu aten]ie.
– A fost minunat`! Leah \[i ap`s` o mân` pe stomacul
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plin. Cum ai reu[it s` prinzi prepeli]a? Ai f`cut o capcan`?
Nu auzise nici un foc de arm` [i nu credea s` fi dormit
prea adânc.

– Prepeli]`? \ntreb` el strâmbând uimit col]urile gurii.
– Asta a fost, nu-i a[a? |l privi curioas`.
– Nu, zise \ncet Reilly. Nu vreau s`-]i stric pl`cerea

acestei mese, dar a fost un [arpe.
|nchizând ochii, Leah abia reu[i s`-[i potoleasc` sto-

macul care se contractase [i mâncarea care-i venea \napoi,
dup` care respir` \ncet pentru a se calma. Se \ntoarse
\ncet spre el când fu sigur` c` nu vomit`.

– Consideri mâncarea la fel de delicioas`? El \i privise
expresia cu amuzament \n ochi.

– Poate nu atât de mult ca atunci când am crezut c`
m`nânc prepeli]`, admise Leah.

Reilly zâmbi aprinzând o ]igar` [i oferindu-i-o, pentru
a-[i aprinde [i el una. Fumul lor se contopi cu cel al focu-
lui care se ridica spre cer. Dup` ce [ocul c` mâncase [arpe
fusese dep`[it, Leah dori s` schimbe subiectul pentru a
uita ce mâncase.

– {tii c` \n tot acest timp \n care am fost izola]i \n
s`lb`ticie, nu mi-ai spus aproape nimic despre tine? Eu
]i-am vorbit despre p`rin]ii mei, despre Lonnie [i despre
copil`ria mea r`t`citoare, dar n-am aflat aproape nimic
despre tine. {tiu doar c` faci bijuterii din turcoaze.

Erau multe lucruri pe care le observase la el, calmul \n
situa]ii de criz`, cuno[tin]ele lui despre natur`, dar nu [tia
nimic despre felul \n care \[i ducea via]a.

– Cam ce-ai vrea s` afli? o \ntreb` el sec, nerefuzând
totu[i s` divulge informa]ii personale despre el.
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– Nu [tiu. De fapt, Leah dorea s` [tie totul, dar \ncerc` s`
par` non[alant` [i nu foarte curioas`. De exemplu, cum a reu[it
cineva pe jum`tate indian s` capete numele de Reilly Smith?

– Te a[teptai la un nume mult mai obi[nuit, se amuz`
Reilly, dând afar` un nor de fum albastru.

– Cam a[a ceva, râse ea \n fa]a replicii lui sincere.
– Mama mea era metis`. De la ea am luat tr`s`turile de

indian. Numele \l am de la tat`l meu, care era irlandez.
Când Leah ridic` \ntreb`tor o sprâncean`, Reilly zâmbi [i
continu`. Da, chiar dac` numele lui era Smith, era irlan-
dez get-beget.

– Cum?
– |n trecut, se obi[nuia ca b`rba]ii care aveau ceva de

ascuns s`-[i schimbe numele. Asta a f`cut [i bunicul meu.
Tat`l meu nu [i-a [tiut niciodat` numele adev`rat, dar \n
familie existau p`reri c` bunicul meu omorâse un b`rbat
\ntr-un bar \nainte de a pleca din est. Nimeni nu avea
dovezi concrete \n acest sens. Se [tie numai un singur
lucru. S-a c`s`torit cu o irlandez` pe nume Maureen
O’Reilly, care a fost bunica mea. Tat`l meu a omis litera O
când m-a botezat.

– P`rin]ii t`i mai tr`iesc?
– Nu. Tat`l meu a murit \ntr-un accident de ma[in` la

scurt timp dup` na[terea mea. Mama nu m-a putut cre[te
[i le-am fost \ncredin]at p`rin]ilor ei care tr`iau \ntr-o
rezerva]ie. A murit când eu aveam opt ani. Reilly \[i studie
\n lini[te ]igara, dup` care o privi pe Leah [i zâmbi
aproape absent. Mai vrei s` [tii [i altceva?

Leah privea focul. Amintindu-[i comentariile lui Grady
despre faptul c` Reilly este un lup singuratic, r`mase sur-
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prins` c` \i dest`inuise atât de multe lucruri despre trecu-
tul lui. Dar ultima lui \ntrebare o invita s` cear` mai multe
informa]ii [i nu a[tept` nici o clip`.

– Cum este s` cre[ti \ntr-o rezerva]ie?
– Simplu. {tiind c` r`spunsul lui n-o l`murea, con-

tinu`. Am mers la [coal` \mpreun` cu copiii indieni, am
avut grij` de oile bunicilor [i i-am ajutat la toate treburile.
Casa lor se afla \ntr-un loc izolat, pe un teren semide[ertic.
Bunicul meu f`cea bijuterii din turcoaze nu numai din
pl`cere, dar [i pentru a-[i suplimenta veniturile. Când \mi
terminam treburile care-mi reveneau, m` l`sa s`-l ajut.
Când \[i aminti acele clipe deveni mai trist. Eu trebuia s`
le scot.

– Ce \nseamn` asta? oft` ea.
– Trebuia s` separ turcoazele de stâncile \n care le

g`seam folosind un ciocan [i cle[ti cu care \ndep`rtam
piatra, \i explic` Reilly. Bunicul meu \[i lua materia prim`
dintr-o min` de pe dealurile din apropiere, care era aban-
donat` [i care fusese scoas` din uzul comercial cu mul]i
ani \n urm`.

– Asta \nseamn` c` a[a ai c`p`tat interes pentru con-
fec]ionarea de bijuterii?

– Da. El arunc` ]igara \n foc [i privi \n sus pentru a
vedea cum \n dep`rtare apar primele stele pe cerul
\ntunecat. Sub multe aspecte am crescut gândind ca un
indian, respectând tradi]iile [i obiceiurile, \ns` [tiind
c` sunt aproape alb. Nu apar]ineam rasei lor. Când el
f`cu o pauz`, Leah nu se gr`bi s` vorbeasc`, a[tept`
doar. Nu m-am hot`rât niciodat` asupra a ce m`
\mpingea s` p`r`sesc rezerva]ia.   N-am [tiut dac` de
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vin` era sângele indian \nsetat de libertate sau materia-
lismul albilor, care m` f`cea s` fiu ambi]ios [i s`-mi
doresc o alt` via]`.

– Nu te po]i \mp`r]i \n dou`, [opti Leah. E[ti produsul
complet al ambelor lumi.

|n mintea ei ad`ug` mai multe lucruri. Era un b`rbat
puternic [i competent, creativ [i inteligent, mândru [i
plin de idei. Toate aceste calit`]i minunate se \mpleteau
pentru a-i oferi o mare \ncredere \n sine [i  pace inte-
rioar`.

– Am devenit prea filozofici, \i spuse el ferm. Cred c` e
timpul s` mergem la culcare. Voi aduce p`tura mai
aproape de foc.

|n timp ce f`cea acest lucru, Leah privi focul care
ardea la câ]iva centimetri de picioarele ei.

– De ce \ntotdeauna faci un foc atât de mic? N-ar fi mai
puternic dac` ar fi mai mare? Nu ne-ar fi mai cald?

Reilly puse p`tura lâng` ea [i mai ad`ug` câteva lemne
pentru ca focul s` nu se sting` peste noapte.

– Albii fac focuri mari, apoi trebuie s` doarm` destul
de departe pentru c` le este prea cald. Indienii fac focuri
mici [i se culc` lâng` ele. |i \ntinse mâna pentru a o ajuta
s` se ridice \n picioare, \n timp ce fl`c`rile focului  \i jucau
\n  ochii verzi ca jadul.
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Capitolul 7

Apa din bazin era ca o oglind`, clar` [i rece, nimic nu-i
tulbura suprafa]a de cristal. Micile trestii se curbau peste
ea ca pentru a se admira \n aceast` oglind`. O briz` slab`
\i mi[ca  suprafa]a [i atunci apa se \nfiora [i trecea pu]in
peste maluri, formând mici valuri argintii.

Leah se sprijinea de un trunchi \ngust de copac ce
cre[tea din iarba \nalt`. Nu mai era atât de sl`bit` cum
fusese ieri, dar mai avea pân` s`-[i recapete puterile.

O sfoar` fusese introdus` \n ap` [i ar`ta c` e
confec]ionat` dintr-o mânec` sfâ[iat` dintr-una din
c`m`[ile lui Reilly. La cap`tul de sus era ag`]at` de unul
dintre be]e [i la cel din afar` avea montat unul din acele
care se aflau \n trusa de prim ajutor, \ndoit ca un cârlig.

Ea zâmbi \ntreb`tor.
– Chiar e[ti convins c` sunt pe[ti \n aceast` ap`?
– Nu. Reilly \i arunc` o privire ciudat` [i-i zâmbi. Dar e

o scuz` excelent` pentru a sta la marginea apei [i a gândi.
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– La ce?
– La unele lucruri, zise el ridicând din umeri.
– Ce lucruri? \l chestion` Leah.
El \[i \ncre]i buzele, l`sând-o s` cread` c` se gândea la

lucruri serioase. Nu-i r`spunse imediat.
– E un loc bun aici. Privirea lui rapid` studie \mpre-

jurimile. E ap` din bel[ug, lemne de asemenea, de la
copacii usca]i de mai \ncolo.

– {i extrem de frumos [i lini[tit, ad`ug` Leah. Am avut
noroc c` l-am g`sit.

– |n de[ert nu g`se[ti un astfel de loc decât dup` ce
mergi zeci de kilometri. {i unde e verdea]` e [i ap`, replic`
el. L-am observat \nc` de când ne aflam la poalele
muntelui.

|ntorcându-[i privirea spre mun]i, Leah \ncerc` s`-[i
dea seama care este cel pe care se pr`bu[ise avionul. |ns`
cei trei mun]i erau ca trei pic`turi de ap` [i habar n-avea
care este cel pe care-[i petrecuser` trei zile.

– Unde ne afl`m? \ntreb` ea.
– La treizeci de kilometri de poiana de pe munte, zise

Reilly ar`tând spre mun]ii care nu p`reau atât de departe.
Vezi micu]a adâncitur` de pe versantul acelui munte?
Acolo s-a pr`bu[it avionul.

Oftând, Leah se rezem` de copac.
– |mi imaginam c` nu vom mai fi \n via]` dup` atâtea zile.
Era a opta zi. Acum i se p`rea un timp scurt, dar dac`

se gândea la tot ce se \ntâmplase \n acest interval, putea
spune c` trecuse o ve[nicie.

– Vor mai trece trei sau patru zile pân` când \]i vei
rec`p`ta puterile pentru a putea pleca de aici, constat` el.
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– Cel pu]in aici nu avem de ce s` ne facem griji cu
privire la rezervele de ap`, zise Leah. {i s` sper`m c` vom
g`si de mâncare.

|n aceast` diminea]`, Reilly anun]ase c` cele trei
pahcete de mâncare uscat` care mai r`m`seser` vor fi
folosite numai \n ultim` instan]`. Vor mânca numai ce vor
g`si prin apropiere. F`cuse mai multe capcane pe care le
\n[irase pe malul bazinului. Dac` nu se prindea nici un
animal \n ele, va putea vâna cu ajutorul pistolului [i exis-
tau destui [erpi care se târau printre trestii. Leah se \ndoia
c` ea mai poate mânca din carne cu aceea[i pl`cere ca
atunci când nu [tia ce avea \n bol.

– Pentru c` o \mp`r]im, mâncarea pe care o avem nu
va ajunge mai mult de trei zile. Ar dura [ase zile dac` n-ar
fi decât o persoan` care s` m`nânce, zise el \ncet, privind
atent suprafa]a nemi[cat` a apei.

Tonul lui o \ngrijor`.
– Ce vrei s` spui?
Figura lui impasibil` se \ntoarse pentru a-i vedea fa]a palid`.
– Spun c` ar trebui s` stai aici \n timp ce eu voi c`uta

ajutoare. 
– Am mai discutat acest lucru, zise ea sup`rat`.
– |mprejur`rile sunt foarte diferite. Nu e[ti capabil` s`

mergi mai departe cel pu]in câteva zile. Reilly \[i \ndrept`
aten]ia spre undi]a improvizat`. Am observat un drum la
câ]iva kilometri de aici. Trece chiar prin centrul v`ii.
Probabil c` duce la o ferm` sau la o [osea.

– Cât de lung este?
– Nu [tiu. N-am v`zut nici o urm` de fum dinspre sud

care mi-ar fi putut indica existen]a unei a[ez`ri, r`spunse
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el gânditor. A doua zi \n care am stat aici am mers pân`
la drum. Am studiat urmele [i am ajuns la concluzia c`
nu a fost folosit de câteva s`pt`mâni sau mai mult. Poate
a fost abandonat o dat` cu mina. Dar cu siguran]` duce
undeva.

– Nu voi r`mâne singur` aici, Reilly. Vorbesc serios.
Strânse din din]i cu hot`râre.

– Nu putem [ti ce se mai poate \ntâmpla pe parcursul
drumului. Dac` r`mâi aici vei fi \n siguran]`.

– Ai spus c` vom r`mâne \mpreun`, \i reaminti Leah.
Nu te las s` pleci f`r` mine.

– E[ti prea sl`bit` pentru a porni la drum.
– Ba nu! protest` ea viguros, chiar dac` [tia c` Reilly

spunea adev`rul. Pot merge la fel  de repede [i la fel de
mult ca [i tine! Nu m` mai simt r`u. Nu mai am febr` [i
sunt s`n`toas` ca un cal!

Pentru a-i demonstra spusele, se ridic` iute \n picioare
[i p`[i repede spre el, dar mi[c`rile bru[te pe care le f`cu
o ame]i. |[i puse o mân` pe frunte [i \ncerc` s`-[i men]in`
echilibrul pe picioarele instabile.

Reac]ionând imediat, Reilly se ridic` \n picioare [i-i
cuprinse talia pentru a o sus]ine. Se sprijini greoaie de el,
luptând din r`psuteri cu ame]eala care n-o l`sa s` stea \n
picioare. El o ridic` \n bra]e [i o a[ez` din nou lâng`
trunchiul copacului.

– Acum vrei s` recuno[ti c` am dreptate? Ochii lui verzi
\i cercetau fa]a palid`. E[ti prea sl`bit`.

– M-am ridicat brusc, se ap`r` Leah sprijinindu-[i capul
de copac [i \ntorcându-[i privirea spre b`rbatul care st`tea
pe vine \n fa]a ei. Jur c` nu vei pleca f`r` mine, Reilly. Dac`
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pleci, te voi urma [i eu. Era foarte \ngrijorat` [i abia putea
rosti cuvintele, \ns` vocea \i era controlat`.

Figura lui deveni amuzat`.
– Cred c` vorbe[ti serios. Ridicându-se, \ncerc` s` se

\ndep`rteze de ea. 
Dar Leah avea nevoie de asigur`ri c` el nu se va r`z-

gândi [i c` n-o va p`r`si. Se ag`]` de c`ma[a lui pentru
a-l opri.

– Reilly? Se aplec` spre el c`utându-i privirea cu ochii
c`prui.

El \i sus]inu privirea, nel`sând-o s` vad` nimic din
gândurile [i sentimentele lui. |n ochii lui erau fulgere de
sup`rare [i mâna lui puternic` de b`rbat \i mângâie
\ncet, aproape f`r` s` vrea spatele, dup` care alunec` pe
talie.

Inima ei \ncepu s` bat` mai repede [i nu [tia dac` din
cauza pasiunii sau a fricii. Apoi buzele lui se aplecar` peste
ale ei [i le s`rutar` s`lbatic, ca pentru a le pedepsi. Acest
lucru dur` numai câteva secunde pentru c` Reilly \l trans-
form` \ntr-un s`rut foarte pasionat. R`spunsul lui Leah era
fierbinte [i sim]i cum sângele \i clocote[te când se lipi de
pieptul lui tare ca un zid.

Greutatea corpului lui  o \mpinse \napoi, \ntinzând-o
pe covorul de iarb` \n timp ce continua s`-i s`rute f`r` s`
se gr`beasc` buzele. Pasiunea ei era uimitoare. Nu-[i
d`duse niciodat` seama c` s`rutul lui posesiv poate fi atât
de impresionant. Sentimentele ei explodau sub asaltul lui
plin de dorin]`. 

Corpul ei m`t`sos se mul` plin de dorin]` pe formele
lui masculine. Nici o por]iune a trupului nu r`m`sese
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imun` \n fa]a pasiunii lui. Degetele lui tandre \i mângâiau
gâtul [i umerii mi[cându-se \n ritmul lent al buzelor lui.
Respira rareori, nel`sând nimic s` strice pl`cerea acestor
clipe minunate pe care nu le cunsocuse pân` acum [i
care-i erau oferite.

Trezindu-se pu]in la realitate, \[i d`du seama c`-[i pier-
duse controlul [i c` nu avea puterea s`-l recapete atâta
timp cât buzele lui le st`pâneau pe ale ei. Pe nea[teptate,
Reilly se \ntoarse pe spate, tr`gând-o deasupra lui. Ajuns`
acolo el \i lu` fa]a \n mâini [i o ]inu departe de el.

Buzele ei \ntredescise tremurau de dorin]`. {tia c`
ochii \i sunt plini de pasiunea pe care i-o trezise el. Genele
l`sate \i ofereau \ntreaga imagine a r`spunsului ei. Totu[i,
nu putea nega adev`ratele ei sentimente.

– Voiam s` faci asta. Vocea \i tremura din cauza
b`t`ilor repezi ale inimii.

– Leah. Tonul  lui aspru \i tr`da pasiunea pe care o
men]inea sub control. N-ai f`cut niciodat` dragoste cu un
b`rbat, nu-i a[a?

|ntrebarea lui blând` o sperie mai mult decât orice
\mbr`]i[are. P`rul m`t`sos \i acoperi fa]a. Ascundea acum
obrajii ro[ii, \n timp ce se ridica din bra]ele lui irezistibile
[i \ncerca s`-[i men]in` echilibrul pe picioarele
tremurânde. Putea sim]i \ngrijorarea din ochii lui  care-o
urm`reau, dar era incapabil` s`-i priveasc`. |ntorcându-i
spatele, \[i vâr\ mâinile tremurânde \n buzunarele pan-
talonilor [i respir` adânc pentru a se calma.

– A[a este? repet` Reilly.
|ntrebarea veni chiar din spatele ei. Nici m`car nu-l

auzise când se ridicase cu gra]ia lui de felin` pentru a veni
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lâng` ea. |n urm`torul moment, talia \i fu curpins` de
mâinile lui. Respir` adânc pentru a se opri s` se \ntoarc`
spre el [i a-i c`dea \n bra]e.

– Nu… nu v`d de ce ar trebui s` r`spund la aceast`
\ntrebare, ezit` ea \nchizând ochii [i dorindu-[i s`-[i poat`
controla toate sentimentele cât timp el se afla lâng` ea.

– Vreau s` [tiu, zise el simplu.
– Ai fi putut afla [i singur. A[ putea ]ipa ca din gur` de

[arpe [i tot nu m-ar auzi nimeni \n aceast` pustietate. Ce
te-a oprit? \l provoc` Leah pe un ton vehement.

– La naiba, Leah! O \ntoarse spre el privind-o exasperat.
Petele ro[ii de lâng` nasul [i gura ei \i tr`dau inexpe-

rien]a pentru c` de cum le v`zu, Reilly \i eliber` talia pe
care o strângea prea tare [i privirea i se \nmuie când v`zu
sup`rarea [i ru[inea din ochii ei.

|i zâmbi blând.
– Nu trebuie s`-]i fie fric`.
– De cine? clipi ea. Atingerea lui o afecta extrem de

mult. De tine? Sau de mine?
Pieptul lui musculos se ridic` pentru c` respir` adânc

[i ochii  verzi i se \ngustar`.
– N-ar trebui s` spui asemenea lucruri.
– De ce? \l provoc` Leah. Nu pot nega c` acum câteva

clipe doream s` faci dragoste cu mine!
– Ei bine, \ncearc`! i-o  arunc` el sup`rat, \ndep`rtân-

du-se de ea.
Tr`s`turile fe]ei \i erau crispate de nervi, dar se

relaxar` când Leah \[i concentr` privirea asupra lui. Masca
de calm pe care [i-o compunea \i ascundea acum toate
sentimentele.
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Leah sim]i c` se afla \n mijlocul unui labirint din care
nu putea s` ias`. Era confuz` [i nu [tia ce s` mai cread`
despre comportamentul lui. Reilly o dorise… nu era atât
de lipsit` de experien]` ca s` nu-[i dea seama de asta.
Totu[i, când descoperise c` e virgin`, o respinsese. De ce?
Pentru c`-i pl`ceau femeile cu experien]`?

Lacrimi fierbin]i \i umplur` ochii.
– Nu te \n]eleg, Reilly Smith! strig` ea \n fa]a sup`r`rii

lui.
El ridic` sprâncenele  furios când \[i \ntoarse privirea

spre ea.
– E simplu, replic` el nervos. Când sunt \n de[ert

\ncep s` gândesc numai ca un indian.
R`spunsul lui criptic avea mai mult sens decât

ac]iunile lui. Leah \[i frec` ceafa, sim]indu-se frustrat`, [i
\ncerc` s`-[i alunge lacrimile amare. Le re]inu, dar nu-[i
putu face b`rbia s` nu mai tremure.

Reilly oft`. Briza b`tea prin iarb` când se \ndrept` spre
ea. Mâinile lui \i atinser` umerii [i Leah se \ndep`rt`. El nu
f`cu altceva decât  s`-i strâng` [i mai tare ca la \nceput.

– Te rog, nu \ncerca s` m` convingi c` e[ti vreun sfânt,
declar` ea caustic, \ntorcându-[i privirea pentru ca el s`
nu-i poat` vedea lacrimile din ochi.

– Nu sunt virtuos \n nici o privin]`, \ncuviin]` Reilly
ironic de calm, de altfel nu vreau s`-mi amintesc num`rul
femeilor pe care le-am cunoscut.

– Ce u[urare! exclam` ea plin` de sarcasm.
– Dac` un b`rbat face dragoste cu o fecioar` \nainte de

c`s`torie, \n ochii unui indian ea devine murdar` [i e
respins`. Cinismul tonului lui p`rea direc]ionat spre el
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\nsu[i. Era un obicei ciudat care s-a mai atenuat o dat` cu
civiliza]ia, trebuie s` admit. |n ceea ce m` prive[te, ad`ug`
el rostind \ncet cuvintele, nu voi \nc`lca niciodat`
\nv`]`turile de la bunicul meu pe care-l respect foarte
mult. Am trecut \mpreun` prin prea multe lucruri \n
ultimele zile pentru ca tocmai eu s` fiu acela care s`-]i ia
inocen]a.

Un zâmbet tremurând se \ntip`ri pe buzele ei.
Cuvintele lui \i alungar` norii de pe inim` [i l`sar` soarele
str`lucitor s-o \nc`lzeasc`.

– De aceea m-ai \ntrebat?
– Da, zâmbi Reilly, f`r` a fi amuzat.
|mbr`]i[ându-i mijlocul cu mâinile mici, ea oft`

lini[tit` \n timp ce-[i punea capul pe pieptul lui. Bra]ele
lui o strânser` cu putere [i o mân` ferm` \i mângâie
umerii când buzele se apropiar` pentru a-i s`ruta p`rul.
Degetele lui trecur` prin el pentru a-l \mpinge pe spate.
Buzele lui le acoperir` pe ale ei \ntr-un s`rut blând [i
tandru. Pasiunea \ncepu din nou s` pun` st`pânire pe
ea.

Când o eliber` din \mbr`]i[are, ochii lui ardeau
posesiv.

– Cred c` e timpul s` ai grij` de undi]`, cât timp eu voi
verifica capcanele, zise brusc Reilly.

– Las`-m` s` merg cu tine, [opti Leah.
Degetele lui \i acoperir` buzele [i \[i scutur` negativ

capul cu p`r negru. 
– Vreau s` fiu sigur c` te-ai odihnit destul pentru a

putea s` prepari cina \n aceast` sear`. O a[ez` pe p`mânt,
lâng` locul \n care era \nfipt` undi]a.
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Leah nu opuse rezisten]` [i r`mase \n lini[te acolo \n
timp ce el pleca. {tia c` se \ndr`gostea de el, dac` n-o
f`cuse deja. Oare din cauz` c` nu putea supravie]ui \n
de[ert f`r` el? |[i spuse c` nu. |i admira competen]a
resursele [i puterea, dar sentimentele pe care le avea pen-
tru el erau mai presus decât acestea. Ca s` nu mai vorbim
de dorin]` [i pasiune. 

A[adar, eliminând toate celelalte posibilit`]i, \[i spuse
c` era \ndr`gostit` de el. |ncerc` s` realizeze c` opt zile
era un timp prea scurt pentru a iubi deja o persoan`. |ns`
inima \i spunea c` ea [i Reilly trecuser` prin mai multe
decât un cuplu care tr`ise o via]` \mpreun`.

Singura incertitudine pe care o avea era cu privire la ce
simte Reilly pentru ea. Dac` pentru el nu era decât o
atrac]ie fizic`? Leah oft`, [tiind c` nimeni nu l-ar fi putut
face s` rosteasc` acele cuvinte sau s` r`spund` atât de
prompt la \ntreb`rile ei. Dar, \n acest moment, \i era de
ajuns s` [tie c` \l iube[te.

|ntr-una din capcane se prinsese un iepure. Reilly \l
cur`]ase [i-i ar`t` lui Leah cum s`-l frig` pe foc. Din nou
\n meniul lor era trestia, un aliment pe care Leah se decise
s`-l serveasc` la fiecare mas` pe care o luau \mpreun`.

Munca pe care o f`cu \nainte de cin` [i sp`latul vaselor
o l`sase f`r` puteri. A[ez`  vasele lâng` foc pentru a se
usca. Trecându-[i \ngrijorat` mâna prin p`rul castaniu-
auriu, \[i dori cu disperare o baie fierbinte [i [ampon.

– E[ti obosit`? o \ntreb` blând Reilly.
– Pu]in, admise Leah. Se a[ez` lâng` el \n fa]a focului

[i \[i \ncruci[` picioarele sub ea. De fapt, m` gândesc la
faptul c` sunt o povar`.
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Bra]ul lui \i \nconjur` talia [i o trase lâng` um`rul lui
\ncruci[ându-[i mâinile \n jurul taliei ei \n timp ce \[i
a]intea privirea asupra focului. Leah studie fl`c`rile [i un
sentiment trist puse st`pânire pe ea.

– Nu ai de gând s`-mi spui c` nu-i a[a? \l tachin` ea,
mul]umit` c` se afl` \n bra]ele lui.

– Nu am de gând s` recunosc eviden]a, râse Reilly.
– O replic` plin` de tact! exclam` ea, mi[cându-[i

capul exasperat`, cu toate c` tonul \i era amuzat.
Un coiot urla \n dep`rtare la luna care r`s`rise. Pe

unul din dealurile apropiate de ei un altul \l \ngân`.
Deasupra lor, stelele str`luceau puternic pe cerul de ca-
tifea.

B`rbia lui \i mângâia p`rul.
– Vrei s`-]i spun c` p`rul t`u miroase a fum [i a praf?

C` aceast` culoare a lui seam`n` cu blana unei c`prioare
ce str`luce[te \n lumina soarelui? Tonul vocii lui  blânde
care-i a murmura la ureche \i f`cu inima s` bat` mai
repede.

– Chiar asta crezi? \ntreb` Leah, ]inându-[i respria]ia.
Reilly zâmbi \n p`rul ei.
– Ochii t`i au culoarea celor de c`prioar`, sunt rotun-

zi [i \ncrez`tori, speria]i [i umbri]i de gene lungi. O mân`
\i \nconjur`  \ncheietura pentru a-i prinde palma \n mâna
lui, \n timp ce o tr`gea [i mai aproape de el. Chiar [i oase-
le tale sunt fine ca cele de c`prioar`.

– Cred… ezit` ea cufundat` \n zeci de emo]ii [i \nc`
mai gândindu-se s` se elibereze din \mbr`]i[area lui
puternic` [i tandr`… c` unul dintre str`mo[ii t`i a fost un
mare orator, Reilly Smith.
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– Chiar a[a? morm`i el \n p`rul ei. Este un lucru natu-
ral din partea celor doi str`mo[i ai mei. Unii dintre marii
oratori ai istoriei au fost indieni – Norul Ro[u, Pan` P`tat`
– asta dac` i-ar fi ascultat cineva.

|n constatarea lui nu era nici un  resentiment [i nu
cerea nici un r`spuns. Lini[tea de[ertului  era deplin` [i \i
cufund` [i mai mult \n intimitatea lor.

St`tur` mult timp \mbr`]i[a]i, pân` când Reilly declar`
\ncet c` venise timpul s` mearg` la culcare. Singurul lucru
care-o f`cu pe Leah s` fie de acord era faptul c` [tia c` se
va \ntoarce \n bra]ele lui, sub p`tura c`lduroas`.

|n aceast` sear`, când fusese luat` \n bra]e, ridic` pu]in
capul pentru un s`rut. Buzele lui o ap`sau ferm [i dorin]a
din corpul ei \ncepea s` creasc`. Micul foc aprins nu se
stinse nici dup` ce el se \ndep`rt`, l`sând-o s`-[i doreasc`
\n continuare un s`rut. B`taia ritmic` a inimii lui, care se
afla chiar sub urechea ei, o f`cu s` adoarm` imediat.

Aerul rece intr` sub p`tur`. Leah morm`i \nfrigurat` [i
cu ochii \nchi[i \ncerc` s` se apropie de corpul musculos
al lui Reilly. Acesta nu era acolo! 

Se trezi imediat. Lumina blând` a dimine]ii umplea
poiana. Fl`c`rile focului cuprindeau lemnele proaspete
care-i fuseser` ad`ugate. Tr`gând p`tura de pe ea, se
ridic` \n picioare. Nu era nici urm` de Reilly.

Canistra disp`ruse. Privirea i se \ndrept` spre bazinul cu ap`
de mai \ncolo, gândindu-se c` Reilly era acolo ca s-o umple. Nu
era. |mpleticindu-se pu]in, Leah privi din nou \n jur.

Inima \i \nghe]`.
– Nu putea. Nu ar face asta! murmur` ea,  protestând

\mpotriva gândului care o \ngrozea.
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Dar era posibil. Reilly nu se vedea nic`ieri. Numai spre
de[ert nu se uitase. Oftând, Leah realiz` c` nu-i promisese
c` nu va pleca f`r` ea. De fapt, nici nu spusese c` nu va
pleca.

|[i \ndrept` privirea spre centrul v`ii. Se furi[ase din
tab`ra lor chiar la prima raz` de soare, gândindu-se
probabil c` ea va fi prea speriat` [i prea sl`bit` pentru
a-l urma.

Leah scrâ[ni din din]i.
– Vei avea o surpriz`, Reilly Smith! se r`]oi ea.
Spunându-[i c` el nu poate fi prea departe, arunc`

nisip pe foc, strânse lucrurile [i mai puse ni[te nisip pe
jarul stins. Dac` se va gr`bi, \l va prinde din urm`.

Totu[i, nu avea nici un rost s` care cu ea lucrurile
r`mase. Greutatea lor o va \ncetini. Reilly avea canistra [i
acesta era cel mai important lucru.

F`r` a se mai gândi, Leah ac]ion` la primul impuls [i
p`r`si tab`ra f`r` s` se mai uite \napoi. Singurul ei gând era
s`-l prind` pe Reilly din urm` cât mai repede posibil.
|ncepu s` alerge pentru a mic[ora distan]a care-i
desp`r]ea.

Nisipul de[ertului \i obosi t`lpile [i \ncheieturile. Un
stol de p`s`rele zbur` din tufi[urile ce-o \nconjurau.
Toat` aten]ia \i era concentrat` pe p`mântul dinaintea
ei.

Leah ]ip` \n aer când o putere necunoscut` \i opri
mi[carea. Pa[ii i se oprir` la  impactul cu ceva tare, de
neclintit.

– Unde naiba crezi c` te duci? o chestion` Reilly, scu-
turând-o cu putere  de umeri.
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Privi fix figura lui sup`rat`, f`r` a-i veni s` cread`.
– Reilly! |ncepu s` râd` printre  lacrimi, pentru c`-l

g`sise pe cel care o proteja.
– R`spunde-mi! exclam` el, privind-o rece.
– Am crezut… respira]ia i se acceler` [i nu mai râdea.

Am crezut c` ai plecat dup` ajutor. Am crezut c` m-ai p`r`sit.
– E[ti nebun`… Reilly nu mai continu` s` rosteasc` [i

celelalte cuvinte dure, l`sând fraza neterminat` s`
pluteasc` \n aer. {i veneai dup` mine.

Leah \[i aplec` pu]in capul, \ncercând s`-[i calmeze
respira]ia.

– }i-am spus c` a[a voi face, \i reaminti ea.
Degetele lui nu-i mai strângeau oasele cu aceea[i

putere.
– Ar fi fost mai bine s` verifici \nainte de a crede c` am

plecat, replic` el sup`rat, \n loc s` alergi printre tufi[uri ca
o nebun`.

– M-am uitat dup` tine, se ap`r` ea. Unde ai fost?
– Am verificat capcanele. |i eliber` complet umerii [i

r`mase \n fa]a ei cu mâinile \n [olduri [i cu o figur` sup`rat`.
Ochii ei c`prui \n care se citea remu[carea se aplecar`

\n fa]a privirii lui serioase. Uitase complet de capcane \n
momentul când intrase \n panic` pentru c` fusese
p`r`sit`.

– Nu mi-am amintit de ele, recunoscu ea.
Reilly respir` adânc, l`sând-o s` \n]eleag` c` [tia foarte

bine la ce se gândise ea.
– S` ne \ntoarcem \n tab`r` [i s` aprindem focul, zise

el t`ios. Erai atât de hot`rât` s` m` urmezi, \ncât sper s`
mergi \napoi cu mine.
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Leah \ncuviin]`. Nu era nici un dubiu c` era sup`rat pe
ea. Dac` privea \n urm`, trebuia s` recunoasc` ac]iunea ei
drept impulsiv` [i prosteasc`. Putea s` se r`t`ceasc` foarte
u[or.

– Cum… Trebui s` se gr`beasc` pentru a se ]ine dup`
el. Cum ]i-ai dat seama c` am plecat?

– Nu mi-am dat seama, replic` el blând, dar am auzit
ceva care fugea printre tufi[uri [i mi-am spus c` ori e[ti tu,
ori este o turm` de vite.

– Am fost o proast`, oft` Leah.
|i arunc` o privire rece.
– Dac` te a[tep]i s` te contrazic, femeie, \]i spun doar

c` ai gre[it.
|nainte ca furia lui s` dispar`, Leah \[i spuse c` era mai

bine s` tac` din gur`. Lini[tea tensionat` se l`s` \ntre ei cât
timp el aprinse focul [i cur`]` o pas`re care se prinsese \n
capcan`. Nu-i adres` lui Leah nici un cuvânt [i nici o
privire. 

Nu putea face nimic \n afar` de-a sta acolo [i a-l  privi,
\ntrijorat` de lini[tea insuportabil` care continua.
Sentimentul c` era prea aspru pedepsit` o f`cea s` se
simt` prost. |ntr-un târziu, se hot`r\ c` e mai bine s` vor-
beasc`.

|n timp ce Reilly punea la pr`jit pas`rea cur`]at`, Leah
f`cu un pas \nainte.

– Las`-m` pe mine s` fac asta. E treab` de femeie.
|ncerc` s` treac` peste tensiunea dintre ei folosindu-se de
vechea lor glum`.

– Nu e nevoie. Indiferen]a din vocea lui o r`nea foarte tare.
– Reilly, \mi pare r`u. Ce mai pot spune? \l \ntreb` ea.
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Dup` ce puse pas`rea desupra focului, el se ridic` [i o
privi aspru, cu o figur` lipsit` de expresie.

– |]i dai seama c` puteai muri acolo? Dac` nu din cauza
mu[c`turii unui [arpe sau dac`-]i rupeai gâtul, atunci de
sete sau de foame! Nu ]i-ai luat ceva care s` te protejeze
de vânt [i soare! N-ai luat mâncare sau ap`!

– Am vrut s` te prind din urm`! strig` Leah pentru a-i
acoperi vocea care o acuza continuu. Nu am vrut s`-mi
\ncetinesc pasul c`rând [i alte lucruri. |n afar` de asta,
canistra era la tine! Ce voiai s` fac? Te a[teptai s` merg
prin de[ert c`rând tigaia cu ap`?

– Nu trebuia s` mergi nic`ieri! {i dac` plecam,
trebuia s` r`mâi aici! Am luat canistra ca s-o umplu \n
bazinul care era \n drumul meu, dup` ce verificam cap-
canele.

– Dar n-am [tiut! protest` ea nervoas`.
El \[i \ngust` ochii respirând adânc, exasperat.
– Ar trebui s` te a[ez pe genunchi [i s` te bat la fundul

gol pentru c` m-ai f`cut s` trec prin a[a ceva, declar` el
printre din]i.

– Ce zici de momentele prin care am trecut eu? i-o
\ntoarse Leah. Am crezut c` ai plecat [i m-ai l`sat singur`
aici!

– A[adar, ai plecat dup` mine ne[tiind \ncotro mergi [i
neluând nimic cu tine. Te-ai fi r`t`cit… sau ai fi murit
\nainte de sfâr[itul zilei, zise Reilly sup`rat.

– Cel pu]in ai fi sc`pat de mine [i n-ai mai fi fost nevoit
s` te gânde[ti la mine! Nu-]i pare r`u c` m-ai adus \napoi?
se plânse ea am`rât`, dându-[i p`rul la o parte de pe fa]`
[i \ntorcându-se cu spatele.
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Fu brusc \ntoars` cu fa]a [i lipit` instantaneu de piep-
tul lui. Deschise gura pentru a protesta, dar el i-o acoperi
repede cu un s`rut. Pasiunea cre[tea \n ea din cauza
\mbr`]i[`rii lui pân` când nu-[i mai d`du seama ce se
\ntâmpl` cu ea [i nici nu-i p`sa.

Apoi  buzele lui se \ndreptar` spre pielea sensibil` a
gâtului ei.

– Ai putea pune la grea \ncercare r`bdarea unui sfânt,
o cert` el [optind lâng` pielea ei.

– Tu nu e[ti un sfânt, murmur` ea.
O \ndep`rt` hot`rât de el. Focul \ntunecat care ardea

\n ochii lui nu putea opri inima ei, care era gata s`-i sparg`
pieptul. El strânse din buze. 

– Nu-mi reaminti acest lucru. Vocea lui nu mai era
sup`rat` [i rece. Vezi ce po]i face pentru a nu arde micul
dejun [i prânzul \n timp ce eu m` voi sp`la.

Focul \ncepuse s` pârleasc` o parte a p`s`rii. Leah o
\ntoarse repede \n timp ce Reilly se \ndrept` spre apa
strâns` \n bazin. Dup` ce-o mai \ntoarse o dat`, \l privi
cum st`tea \n genunchi [i \[i arunca ap` rece pe fa]` [i pe
ceaf`.

Zâmbind la gesturile lui, privi soarele. C`ldura lui pâr-
jolitoare \nc` nu \nfierbântase p`mântul. De fapt, chiar \i
pl`cea aceast` temperatur` ridicat`.
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Capitolul 8

Dup` ce mâncar`, Reilly \i suger` lui Leah s` se odih-
neasc` la umbr` \n timpul orelor fierbin]i ale dup`-amiezii.
Ea \ncerc`, [tiind c` e important s`-[i recapete puterile, dar
nu reu[i s` se relaxeze.

O febr` o ardea pe din`untru atunci când \l privea
reparând una dintre capcane. Nu era o febr` cauzat` de
infec]ie, ci poate de infec]ia dragostei. Dac` era a[a, spera
ca [i Reilly s` fie atins de aceast` boal`.

N-avea importan]` cât de des \nchisese ochii, ei se
deschideau pentru a-l vedea pe Reilly. Toate sim]urile \i
erau concentrate asupra lui. Dorin]a de a se afla \n bra]ele
lui punea din nou st`pânire pe ea [i toat` odihna de care
avea nevoie se risipea imediat.

Nu avea nici un rost. Nu mai \ncerc` s` stea nemi[cat`
la locul ei. Recunoscu tenta]ia inerent` a situa]iei lor
prezente, ei doi singuri \n acest paradis \n miniatur`, cu
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m`rul suculent a[teptând s` fie mu[cat pentru ca ea s`
devin` \n sfâr[it femeie.

Ridicându-se de pe iarba r`coroas` care forma un
covor, Leah \[i trecu mâinile peste [olduri. Când Reilly o
privi \ntreb`tor, plin de curiozitate, \i spuse:

– |mi voi sp`la hainele. Dac` vrei, o s` sp`l [i c`ma[a ta.
|ncerc` s` aib` o voce normal` [i lini[tit`. Nu am chef s`
stau \ntins` f`r` a face nimic, \i explic` ea, ap`rându-se f`r`
a fi nevoie pentru hot`rârea pe care o luase.

El \[i descheie c`ma[a [i i-o \ntinse. Acceptându-i oferta, se
\ntoarse imediat la treaba lui [i continu` repararea capcanei.

– Po]i purta una din c`m`[ile pe care le-am folosit
drept rucsacuri, pân` se usuc` hainele. Capul lui brunet
r`mase aplecat asupra capcanei.

– Mul]umesc. El p`rea s` n-o fi auzit.
|n spatele unui tufi[, Leah \[i scoase hainele [i \[i puse

o c`ma[` care-i ajungea pân` la jum`tatea pulpelor [i care
\i oferea o acoperire decent` peste lenjeria de corp.
Suflecându-[i mânecile, se apuc` de treab`, frecând [i stor-
când lucrurile pentru a le cur`]a cât de cât, \n absen]a unui
detergent.

*
*       *

– Plec`m mâine diminea]`, o anun]` el, f`r` a ar`ta
emo]ionat.

Leah era surprins` de r`spunsul lui nea[teptat.
– Credeam… c` vom mai a[tepta o zi sau dou`… pân`

când…
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– … vei fi mai puternic`, termin` Reilly propozi]ia \n
locul ei, f`r` a-i adresa vreo privire. |nainte de a m`
\ntoarce \n tab`r`, am decis c` nu mai are rost s` a[tept`m.
Cred c` te-ai ref`cut destul pentru a pleca la drum. Dac` va
fi nevoie, te voi c`ra \n spinare.

– Nu ai… Scutur` din cap neajutorat`... Nu ai auzit
nimic din ceea ce am spus?

Ochii lui o privir` cu un amuzament cinic.
– Ce te a[tep]i s`-]i r`spund?
Ce a[tepta? Umilit` de vorbele lui, nu mai [tia. Nu se

gândise c` [i el va admite imediat c` ]ine la ea. Dar indife-
ren]a lui rece fa]` de declara]ia ei de dragoste provoc` o
durere agonizant` \n corpul ei. Singurul lucru pe care [tia
c` vrea s`-l fac` era s`-i provoace aceea[i durere.

Mâna ei se arcui [i palma deschis` \i lovi obrazul frumos
cu toat` puterea de care era \n stare. Mâna \i fu prins` de
degete puternice care-i \mpinser` bra]ul \napoi pân` când
Leah se gândi c` se va rupe. Expresia lui era \ntunecat` [i
s`lbatic`.

– M` doare! se plânse ea, \nfrico[at` de faptul c`-l
f`cuse s`-[i piard` calmul.

– Chiar a[a? \ntreb` el satisf`cut.
Degetele n-o mai ap`sau atât de tare, dar mâna o durea

\n continuare. Cu o alt` mi[care o apropie pe Leah de el
[i-i pres` [oldurile de mu[chii lui, \n timp ce cealalt` mân`
\i prinse p`rul \ntre degete [i-i trase capul pe spate.

Leah \ncerc` s` se elibereze, dar Reilly \i \ndep`rt` [i
mai mult bra]ul, controlându-i protestul \nainte s` \nceap`.
Cum buzele ei se desp`r]ir` pentru a geme de durere, el le
acoperi repede cu ale lui presându-le puternic de propriii
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ei din]i pân` când sim]i \n gur` gustul sângelui. El le s`rut`
cu o pl`cere s`lbatic`.

Luându-[i degetele din p`rul ei, \ncepu s`-i desfac` nas-
turii bluzei. Dominat` de buzele lui devastatoare [i de
durerea pe care o sim]ea \n bra]ul pe care el i-l strângea,
Leah era neajutorat`. Nasturii care nu se desf`cuser`
fuseser` smul[i, iar sutienul de bumbac rupt.

Cu toate c` era \ngrozit` de asaltul lui, acesta avea un
efect devastator asupra sim]urilor ei. Când mâna lui \i
acoperi sânii, sim]i cum se pierde sub mângâierea lui.
Era \nv`luit` de parfumul lui masculin, fierbinte. For]a
cu care o strângea \n bra]e releva imensa dorin]` pe care
o sim]ea pentru ea. Mâinile lui Leah, acum libere,
intraser` \n c`ma[a lui pentru a-i sim]i inima care b`tea
cu putere.

Reilly o \ndep`rt` repede, \n timp ce ochii \i str`luceau
de pasiune [i pieptul musculos se ridica sub respira]ia
accelerat`.

– Nu merge, o asigur` el aspru. N-am de gând s` sar pe
tine!

– Eu… Lacrimile \i umplur` ochii. Nu putea spune
nimic. Cuvintele lui erau false, pentru c` [i ea \l dorea.

Mâna pe care Reilly o strânsese cu putere \i tremur`
când \ncerc` s`-[i astupe goliciunea. Cu o singur` mân`,
\ncerc` s`-[i \ncheie naturii bluzei, dar majoritatea
disp`ruser`.

Reilly respir` adânc.
– Hainele tale sunt stricate. Va trebui s` por]i una din

c`m`[ile mele. Degetele lui trecur` repede prin p`r pentru
a-l aranja \n timp ce se \ndrepta nelini[tit spre c`ma[a pe
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care ea o purtase mai devreme ca rochie. Evitând ochii ei
din care curgeau lacrimi, i-o \ntinse. Voi \ncepe s`
preg`tesc cina.

O lini[te adânc` se l`s` peste tab`r`. Mai târziu, Leah
se a[ez` pe jos, cu spatele \ncovoiat din cauza durerii
interioare [i gust` mâncarea ce i se p`rea lipsit` de gust.
Sup`rarea o \mpiedica s` mai vorbeasc` [i nu risipi
lini[tea. Nu era acea lini[te stânjenitoare dintre doi
str`ini, dar men]inea tensiunea [i  ostilitatea dintre doi
du[mani.

Când  apusul f`cu loc nop]ii, ea se \nf`[ur` \n p`tur`.
Nu-l \ntreb` pe Reilly dac` [i el se va culca devreme \n
vederea drumului pe care-l \ncepeau mâine. {tia f`r` a mai
avea nevoie de confirm`ri c` \n aceast` noapte nu va mai
dormi \n bra]ele lui.

Lacrimile \i sc`ldau fa]a când se \ntoarse cu spatele la
foc [i la Reilly. Chiar [i acum, când mândria \i fusese grav
r`nit`, [tia c` nici un sentiment nu i se schimbase. |l
iubea la fel de mult ca \ntotdeauna. Nimic nu va schimba
asta.

O stea c`z`toare tras` un arc de lumin` pe cer. Leah o
urm`ri cu privirea pân` când str`lucirea de cristal a lacri-
milor \i \nce]o[` vederea. |[i strânse p`tura \n jurul
umerilor, dar frigul pe care-l sim]ea venea din interior.
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Capitolul 9

Mâna lui Leah se crisp` pe bra]ul umbrarului care
acum o va ajuta s` mearg` mai departe. Privi pentru ulti-
ma dat` cu o infinit` triste]e oaza de verdea]`.

|n lumina r`s`ritului, bazinul c`p`ta umbre ciudate,
care-l f`ceau s` par` \ntunecat [i misterios. Avea senza]ia
c` nu va mai ajunge niciodat` \ntr-un astfel de paradis.

Focul fusese stins [i jarul \mpr`[tiat. |n curând, vântul
de[ertului va \mpr`[tia urma trecerii lor pe acolo [i micu]a
oaz` va apar]ine din nou s`lb`ticiei.

– S` mergem, zise Reilly, \n timp ce-[i a[eza pe umeri
rucsacul.

For]ându-se s` nu mai priveasc` aceast` scen`, Leah
\ncuviin]`. Nu-l privi… \i evita ochii ori de câte ori putea.
Privirea lui verde, electrizant`, nu o f`cea decât s`-l
doreasc` [i mai mult.

Reilly probabil c` nu sim]ea aceea[i triste]e ca ea pen-
tru c` p`r`seau acest loc unde, pentru scurt timp, fuseser`
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atât de apropia]i suflete[te [i trupe[te. Familia ei o a[tepta
la cap`tul acestui drum, oriunde s-ar termina acesta, dar
Leah [tia c` dac` i-ar fi fost dat s` aleag`, ar fi r`mas acolo
\mpreun` cu Reilly. Admise \ns` c` era numai o fantezie
romantic` [i acest gând nu avea logic` [i nu putea fi pus
\n practic`.

Dar \l iubea. Dumnezeule, cât de mult \l iubea! \[i
spuse ea disperat`.

Ca [i \nainte, Reilly mergea \n fa]`. Pasul \i era mai
\ncet decât \n cealalt` c`l`torie. {tia c` face asta pentru
a-i menaja puterile. |n spatele ei nu se mai afla nici un ruc-
sac. Reilly c`ra tot ce mai aveau.

Primele ore de mers, la sfâr[itul fiec`reia existând
pauza de zece minute, fuseser` u[oare pentru Leah. Apoi
soarele ajunse pe cer [i \ncepu s`-i ard` spatele.

Reilly a[ez` tab`ra de dup`-amiaz` \n mijlocul de[ertu-
lui, lâng` drumul plin de praf pe care merseser` deja
câ]iva kilometri. Leah se arunc` obosit` sub umbra p`turii
pe care el o pusese repede pe be]e, \nghi]ind pu]in` ap`
[i \nchizând ochii.

Pauza mai lung` o ajut` s`-[i revin`. |nainte de-a porni
din nou la drum, Reilly o \ntreb` plin de indiferen]` cum
se simte.

– Bine, r`spunse scurt Leah \n fa]a r`celii lui.
Pentru un timp a[a fusese, dar energia i se consum`

mai repede decât diminea]a. La fiecare pas, trebuia s`
strâng` din din]i. Cele zece minute de pauz` dup` fiecare
or` de mers p`reau din ce \n ce mai scurte. Putea sim]i
cum e din ce \n ce mai sl`bit`, dar strânse din din]i [i con-
tinu` s` mearg`.
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Reilly r`m`sese aproape de ea, cu nu mai mult de
câ]iva pa[i \nainte. Pa[ii lui constan]i [i u[ori o f`cur` pe
Leah s` continue drumul, amintindu-[i c` nu trebuie s`-l
re]in`. Dac` \l l`sa s` plece singur acum ar fi fost mult prea
departe. Sup`rat`, se gândi la cât de hot`rât era Reilly s`
g`seasc` un ajutor. Nu dorea s` petreac` mai multe ore
\mpreun` cu ea decât petrecuse pân` acum.

|mpiedicându-se de o piatr`, Leah c`zu \n genunchi.
Mâna lui \i sprijini bra]ul pentru a o ajuta s` se ridice. Se
eliber` repede de mâna lui.

– M` pot descurca [i singur`, insist` ea sup`rat`, \n
timp ce se ridica \n picioare. Nisipul i se lipise de palme.
|l scutur` nervoas` de pantaloni.

– }i-ai sucit glezna? \ntreb` Reilly privind-o atent.
Leah o pip`i cu grij`. |i suport` greutatea f`r` prea

mult` durere.
– E \n regul`, r`spunse ea sigur` de sine. S` mergem

mai departe.
Reilly \i d`du b`]ul pe care-l l`sase pe jos [i se

\ndep`rt`.
Chiar \nainte de apus se oprir` pentru a \nnopta. Leah

se pr`bu[i pe p`mântul aspru, odihnindu-[i capul pe
genunchii ridica]i. Reilly \i puse canistra \n mân` [i-[i scoase
rucsacul. Mâinile \i tremurau prea tare din cauza oboselii,
neputând duce canistra pân` la gur` f`r` a v`rsa con]inutul
ei. |n final, Reilly o sprijini \n drum spre buzele ei.

Scoase din rucsac cutia cu mâncare [i-i \ntinse o bucat`
de carne pr`jit`.

– Nu avem destul` ap` pentru a preg`ti mâncarea
uscat`.
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– Nu-mi este foame, zise ea \mpingând-o.
– M`nânc-o, ordon` el.
– Sunt prea obosit`, se v`it` Leah, dar lu` carnea pen-

tru a-i respecta ordinul.
– M` duc s` v`d dac` g`sesc ceva pentru foc.
Mu[c` \ncet din friptur`, reu[ind s-o m`nânce pân` la

\ntoarcerea lui. Se \ntinse pe p`mântul tare [i neprimitor,
nedeschizând ochii atunci când \i auzi pa[ii. El trase
p`tura peste ea, dar Leah era sigur` c` mu[chii ei obosi]i
nu mai puteau sim]i r`coarea nop]ii. Auzi cum Reilly
aprinde focul [i ghici faptul c` el g`sise lemne. Apoi un
miros oribil ajunse la n`rile ei.

– Oh! Ce-i asta? Se \ntoarse pe o parte, ridicând nasul
\n aer \n timp ce-l privea pe Reilly.

– Nu am g`sit lemne, \ns` am descoperit oase de
vac`. Miros, dar ard [i avem nevoie de foc pentru a ne
\nc`lzi.

Leah \[i trase p`tura peste cap \ncercând s` nu mai
simt` acel miros \ngrozitor. Totu[i, era prea obosit` pen-
tru a-i mai p`sa de el. Nici nu-[i mai aminti c` soarele \nc`
nu apusese.

O mân` \i scutur` um`rul. Leah deschise ochii [i abia
reu[i s` vad` imaginea din fa]a lor din cauza somnului. O
pereche de ghete erau chiar lâng` capul ei, acoperit pe
jum`tate de blugi pr`fui]i. Privirea urm`ri materialul
albastru pân` la pulpele musculoase, talia sub]ire, pieptul
mare [i umerii la]i ai lui Reilly, oprindu-se \n final pentru
a \ntâlni o pereche de ochi verzi.

– Nu poate fi diminea]`, morm`i ea privind cerul plin
de lumin`.
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– Haide, ridic`-te, zise Reilly hot`rât, dar n-o ajut` cu nimic.
To]i mu[chii \i erau \n]epeni]i [i o dureau la fiecare

mi[care. Observ` c` Reilly nu d`dea nici un semn de oboseal`,
\ns` acest lucru \i crea o senza]ie de bun` dispozi]ie.

|n câteva minute \[i puse rucsacul \n spate [i pornir`
din nou la drum. Mu[chii \i erau la fel de \ncorda]i [i
fiecare pas pe care-l f`cea era un calvar. Se l`sa mult mai
greu pe b`]ul care o ajuta s` mearg` pentru a se p`stra \n
picioare \n  timp ce tot corpul p`rea s` r`mân` nemi[cat.

La a doua pauz` \i fusese team` s` se a[eze, de fric` s`
nu se mai ridice. Se rezem` cu toat` greutatea de b`], la
limita epuiz`rii.

– Cât… mai avem de mers? F`cu un mare efort pentru
a reu[i s` vorbeasc`.

Mâinile lui Reilly se aflau pe umerii ei, \mpingând-o
spre p`mânt.

– Nu [tiu.
– Nu cred c` m` mai pot ridica, protest` Leah, dar el

nu-i opri mi[carea. Fiind de acord cu el, se l`s` s` cad` pe
p`mântul tare pentru c` nu-[i mai putea \ncorda mu[chii.

– Te descurci foarte bine, replic` el.
– Chiar a[a? Ea râse \ncet pentru c` respira]ia n-o ajuta

prea mult. 
Genele i se l`sar` grele peste ochi. Când \i deschise,

Reilly st`tea lâng` ea [i \ntindea o ]igar` spre buzele ei.
– Este ultima, zâmbi el gânditor. Va trebui s-o

\mp`r]im.
El o ]inu \ntre degete cât timp ea trase cu sete din fil-

trul ei. Acest lucru o f`cea s` se simt` bine, deoarece Leah
se \ndoia c` o poate ]ine singur`.
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– M` simt ca o persoan` pe moarte, \n timp ce-[i
fumeaz` ultima ]igar`, zise ea sco]ând fumul din pl`mâni
[i oftând obosit`.

– Nu mai vorbi. Odihne[te-te. |i mai oferi \nc` o dat`
]igara pentru a trage din ea.

Era ciudat, se gândi Leah când \i sim]i degetele care-i
atingeau buzele, dar ne-am spus mai multe cuvinte \n
câteva minute decât am spus toat` ziua de ieri. Oare erau
prea obosi]i pentru a mai fi sup`ra]i? 

Dup` ce ]igara fusese strivit` \n nisip pentur a fi stins`,
Reilly o ridic` pe Leah \n picioare. Nu reu[i s` nu se aga]e
sl`bit` de el. El se \ndep`rt` [i nu f`cu decât s-o sus]in` cu
mâinile. {tia c` \nc` nu dep`[iser` toate barierele dintre
ei. B`]ul \i era pus \n mân` ca pentru a-i spune c` era mai
bine s` se sprijine de el.

|ncepur` s` mearg` \n lini[te [i pentru Leah fiecare
pas era un imens efort. Mu[chii o dureau \ngrozitor [i
fiecare clip` \n care respira o f`cea s` mearg` cu hot`râre
\nainte.

Reilly se opri \n fa]a ei.
– Uite! Vocea lui joas` avea un ton entuziasmat.
Leah se opri lâng` el, for]ându-[i privirea s` se con-

centreze \n dep`rtare. Un câmp lat, acoperit cu vegeta]ie
verde-gri se \ntindea \n fa]a lor [i coridorul mun]ilor se
deschidea pentru a-l face [i mai vast.

– Unde? \ntreb` ea cu greu, f`r` a vedea ceva care s` le
dea speran]`.

– |n dreapta, la poalele muntelui, sunt câteva cl`diri.
Cl`dirile unei ferme dac` nu m` \n[el. Privirea lui st`ruia
\n dep`rtare pentru a le studia mai bine.
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Ea nu reu[i s` vad` decât câteva umbre. Se minuna c`
el le putea vedea. Reilly \[i a[ez` mai bine pe umeri ruc-
sacul improvizat din c`ma[a lui [i o privi bucuros pe
Leah.

– S` mergem.
Drumul lor str`b`tu câmpia [i se \ndrept` cotit spre

cl`diri. Pentru un timp, gândul c` ar putea g`si ajutor
acolo \i d`du lui Leah energia de care avea nevoie pentru
a merge \nainte, dar \n curând aceasta se risipi, luându-i
cu ea toat` puterea r`mas` [i echilibrul. Picioarele i se
\nmuiar` [i n-o mai puteau sus]ine. F`r` a primi vreo aver-
tizare, se l`sar` sub ea [i nici m`car b`]ul nu mai reu[i s-o
sus]in`.

Sleit` de puteri, Leah sim]i mâinile lui Reilly sub
bra]ele ei pentru a o sus]ine.

– Nu are rost, abia [opti ea. Nu pot merge mai departe.
– Ba da, po]i. Vocea lui, venind chiar de lâng` urechea

ei, era aspr`.
O ridic` pe picioare [i-i trase mâna peste umerii lui [i

\n jurul gâtului \n timp ce cu cealalt` \i sus]inea talia.
C`rând-o [i tr`gând-o dup` el, \ncepu s` mearg` mai
departe. Ea \ncerc` s` mearg` pentru a-l ajuta, dar
picioarele obosite n-o ascultau.

Singurul lucru de care-[i mai amintea era c` Reilly o
ridicase \n bra]e. Capul i se rezem` de um`rul lui. Se
sim]ea ca o p`pu[` de cârp` care nu are nici un os \n cor-
pul moale, \n timp ce capul \i c`dea \ntr-o parte [i \n alta
incapabil` s`-l ]in` drept. |ns` mai putea sim]i undeva
departe corpul lui cu mu[chii contracta]i,  c`rând-o mai
departe.
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– Las`-m` aici, Reilly, spuse ea.
– Nu te las singur`, refuz` el f`r` drept de replic`.
Valuri de oboseal` treceau peste corpul ei [i nu mai

avea puterea s` protesteze. Se l`s` \n voia bra]elor lui,
nelini[tit` c` n-o va mai putea c`ra mult timp [i c` se vor
pr`bu[i la p`mânt. 

L`tratul enervant al unor câini o f`cu s` deschid` ochii.
|[i rezem` capul de um`rul lui, \ntorcându-l \ncet pentru
a vedea ce se afl` \n fa]a lor. Pa[ii lui Reilly \ncetinir` din
cauza unui câine mare care se afla chiar \n drumul lor. |n
spatele lui era o cas` alb`, pr`fuit`, cu perdele la ferestre
[i cu rufe sp`late ag`]ate pe sârmele din curte.

U[a din plas` de la intrare se deschise.
– Laddie! Vino aici! strig` o femeie [i câinele se opri

din l`trat [i se \ntoarse spre treptele verandei. Femeia ie[i
din umbr` [i-[i ap`r` ochii cu mâna de soarele orbitor. Un
copil mic se ag`]` de picioarele ei. Cine sunte]i? Vocea ei
era prietenoas` [i pu]in nesigur`.

Reilly se opri la câ]iva pa[i de verand` [i de câine.
– Avionul nostru s-a pr`bu[it acum opt zile \n mun]i, \i

replic` el calm. Femeia mea are nevoie de ap` [i de un loc
unde s` se odihneasc`. Putem intra?

– Da, da, desigur! exclam` femeia. |i f`cu semne cu
mâna câinelui. Laddie, du-te la locul t`u [i [ezi. Am fost
anun]a]i de aceast` c`utare, eu [i so]ul meu, dar n-am [tiut
c` un avion s-a pr`bu[it \n apropierea fermei noastre.
Intra]i, intra]i.

Leah nu mai auzise ce spusese femeia. Inima ei \nc`
mai tremura de bucurie c` Reilly \i spusese “femeia mea”.
Ochii ei c`prui \i c`utaser` fa]a, care era pr`fuit` [i \ngri-
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jorat`, dar totu[i autoritar` [i puternic`. Oare vorbise
serios? Sau era numai o figur` de stil?

– Sunte]i r`ni]i? se gr`bi femeia s` \ntrebe, \n timp ce
]inea u[a deschis` pentru ca Reilly s` intre. S` chem un
doctor? Sau o ambulan]`?

– Nu, suntem doar extenua]i de lungul drum pe care
l-am parcurs pân` aici. Reilly se opri lâng` u[`. Unde se
poate odihni?

– Avem o canapea \n living. Pe aici. Femeia \i conduse
\n living [i ezit` un moment. Voi aduce ap`. Ie[i repede
din camer` [i feti]a o urm`, strâns lipit` de ea.

Reilly o a[ez` \ncet pe Leah pe canapea, sprijinindu-i
capul de perne.

– E bine a[a?
Ea \ncuviin]`, zâmbind slab.
– Nu-mi amintesc nici un lucru atât de moale.

Reilly… Nu-[i termin` propozi]ia când femeia se \ntoarse
aducând o tav` pe care se afla un vas mare cu ap` [i un
pahar.

Leah b`u \nsetat` din paharul pe care Reilly i-l ]inea
\ntre buze, apoi se \ntinse pe perne, sim]ind cum \i revin
o parte din puterile pierdute.

Femeia o dezlipi pe feti]` de picioarele ei, \mpingând-o
afar` din camer`. Du-te la hambar, Mary [i cheam`-l pe
tat`l t`u. Spune-i s` se gr`beasc`. Se \ntoarse spre Reilly,
care \[i turnase un pahar cu ap`. V` pot oferi ceva?
Whisky? Mâncare?

– Cafea neagr`, dac` ave]i. Se \ndep`rt` de canapea. {i
a]i vrea s`-mi ar`ta]i unde este telefonul, pentru a anun]a
autorit`]ile?
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Feti]a numit` Mary \l ocoli timid` pe Reilly, dup` care
disp`ru din camer` [i deschise repede u[a din plas` pen-
tru a alerga la tat`l ei.

– Telefonul este \n buc`t`rie [i voi pune cafeaua pe
foc, zâmbi femeia.

Reilly o privi pe Leah, \ntins` pe canapea.
– Totul va fi bine. Plec pentru câteva minute.
– M` simt bine, \l asigur` ea \ncet, \nc`lzit` de ochii lui

plini de grij` care-o priveau intens.
Cum Reilly [i femeia p`r`siser` camera, Leah se relax`

pe canapeaua moale [i se afund` \n perne. I se p`rea ciu-
dat s` aib` patru pere]i \n jurul ei [i un tavan \n loc de
cerul deschis deasupra capului. |n aceast` sear` va face o
baie fierbinte, se va schimba \n haine curate [i va dormi
\ntr-un pat moale. |[i dorise atât de mult aceste
lucruri…

Deschise ochii când pa[ii gr`bi]i ai femeii intrar` \n
camer`.

– Poftim cafeaua. E fierbinte, neagr` [i dulce, exact
cum mi-a spus so]ul dumneavoastr` c` v` place. A spus
s-o be]i pe toat`, zâmbi ea frumos, tr`s`turile ei bron-
zate de soarele de[ertului c`p`tând dintr-o dat` o fru-
muse]e rar`.

Leah reu[i s` se ridice \n capul oaselor, folosind per-
nele pentru a se rezema. Obrajii i se \nro[ir` de stânje-
neal` \n timp ce sorbea cafea din cana pe care o ]inea cu
ambele mâini.

– Reilly nu este… so]ul meu. {i-ar fi dorit foarte mult
s` poat` spune c` este.

Femeia p`ru surprins`.
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– Am crezut… c` este. Râse pu]in pentru a-[i ascunde
confuzia. Pur [i simplu am avut impresia c` sunte]i
c`s`tori]i [i nu m-am gândit s` \ntreb. |mi pare r`u.

– Nu e nevoie s` v` cere]i scuze, insist` Leah, sorbind
cu grij` din cafeaua fierbinte care \i mai ref`cea pu]in
puterile \n timp ce aluneca pl`cut pe gâtul ei uscat.

– Eu sunt Tina Edwards, se prezent` femeia.
– Leah Talbot, r`spunse ea.
– Cred c` a fost o \ncercare grea pentru tine.
Grea. Cum i-ar putea explica acestei femei c` nu fusese

deloc a[a? |n ciuda [ocului pr`bu[irii avionului [i a zilelor
când avusese febr` din cauza infec]iei la bra], Leah nu-[i
putea spune c` zilele pe care le petrecuse \n compania lui
Reilly fuseser` o \ncercare grea. Au fost primitiv de idilice.

– N-a fost chiar atât de r`u, r`spunse ea alegându-[i cu
grij` cuvintele. Cele mai grele zile au fost ieri [i azi. Când
Reilly fusese sup`rat pe ea, ad`ug` pentru sine.

– |mi pot imagina, \ncuviin]` femeia, \n]elegând.
Mergând chiar [i o distan]` scurt`   pe aceast` c`ldur`
toropitoare ar fi extrem de obositor.

U[a de la intrare se deschise [i feti]a se \ndrept` repede
spre living pentru a se lipi de mama ei [i a o privi pe Leah
printre gene. Se auzir` [i al]i pa[i. Apoi sunetul unei voci
str`ine de b`rbat care vorbea cu Reilly.

– Acesta e so]ul meu, Mike. Doftoricea un cal \n ham-
bar, \i explic` femeia.

– Domnul Edwards s-a oferit s` ne duc` pân` la
Tonopah cu ma[ina, zise Reilly cu vocea la fel de obosit`
ca [i tr`s`turile fe]ei. Familia ta va fi acolo pentru a ne
a[tepta. Vor fi anun]a]i c` e[ti bine s`n`toas`.
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– Plec`m acum? \ntreb` ea.
– Atunci când \]i vei termina cafeaua.
Oftând cu regret, Leah \[i duse cana la gur`. Spera s`

mai petreac` pu]in timp numai cu Reilly, dar el p`rea s`
evite aceast` posibilitate [i o eventual` discu]ie \ntre ei.
Nu prea avea motive pentru a nu fi de acord cu planul lui.
Mai târziu, la un moment dat, va vorbi cu el [i nu-l va l`sa
sub nici o form` s-o opreasc`. Sorbi [i ultima \nghi]itur`
de cafea.

– Sunt gata, zise ea. Când Reilly se aplec` s-o ia \n
bra]e, ea scutur` din cap. Sunt cam ame]it`, dar cred c`
pot merge.

Degetele lui \i sprijinir` cotul pentru a o ajuta s` se
ridice. Se cl`tin` pu]in, nesigur` de picioarele ei, dup`
care \[i g`si echilibrul. Dar Reilly nu-i eliber` bra]ul pe
care-l atingea impersonal [i rece \n timp ce-o ghida spre
u[`.

– Mul]umesc pentru tot, doamn` Edwards, \i zâmbi
femeii dup` ce ajunser` la u[`.

|[i luar` r`mas-bun [i ie[ir` \n curte pentru a se urca \n
ma[in`. Leah st`tea singur` pe bancheta din spate [i Reilly
\i spuse c` a[a se poate odihni. Era foarte obosit` [i se
odihni, dar gândurile \i erau la b`rbatul care st`tea pe
scaunul de lâng` [ofer. Cu toate c` \ncercase, nu reu[ise
s` se concentreze asupra celor care le vor ura bun-venit.

La câ]iva kilometri de cas`, drumul spre ferm` se
bifurca [i ma[ina ajunse la autostrad`. Mike Edwards ]inea
piciorul ap`sat pe accelera]ie [i ma[ina l`sa mult praf \n
urma ei. Totu[i, merser` mai mult de o or` pân` a ajunge
la Tonopah, \n Nevada.
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Se oprir` \n fa]a unei cl`diri unde se afla biroul [erifu-
lui. Leah se ridic` u[or pe locul ei, \nvingând durerea pe
care o sim]ea \n tot corpul. Degetele i se crispar` pe clan]a
portierei, dar Reilly ajunsese deja afar` din ma[in` pentru
a-i deschide u[a. Mâna lui puternic` \i sus]inu cotul pen-
tru a o ajuta s` coboare [i s`-[i men]in` echilibrul pe tro-
tuar. Se opuse când el \ncerc` s-o conduc` spre cl`direa
din fa]a lor.

Când privirea lui de jad deveni \ntreb`toare [i se
pironi asupra ei, Leah vorbi \ncet, pentru ca Mike
Edwards s` n-o poat` auzi.

– Reilly, te rog, trebuie s` vorbim.
– Despre ce? \ntreb` el aplecând capul \ntr-o parte cu

o expresie care \i ar`ta \n mod deliberat c` nu \n]elesese.
Ea tremur` enervat`.
– Despre noi.
– Leah, nu v`d… \ncepu Reilly cu un fel arogant de

r`bdare.
– Leah! O voce familiar` \l \ntrerupse, strigându-i stri-

dent numele. Leah!
Se \ntoarse \ncet \n direc]ia din care venea vocea [i

zâmbi bucuroas` când recunoscu statura \nalt` [i slab`,
p`rul de culoarea nisipului al b`rbatului care alerga spre
ea.

– Lonnie! Fericirea de a-l vedea o f`cu s` se simt` mai
bine [i reu[i s` g`seasc` puterea pentru a-l striga din nou.
Lonnie!

F`cu un pas spre el. |n spatele lui se vedea uniforma
albastr` de aviator a tat`lui ei care coborâse din ma[in` [i
se afla al`turi de figura vioaie a mamei ei. Apoi mâinile lui
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Lonnie \i \nconjurar` talia ridicând-o \n aer [i prinzând-o
cu putere [i dragoste \n bra]e.

– E[ti bine. E[ti teaf`r`! tot repeta fratele ei ca pentru
a se convinge pe sine de acest lucru, \n timp ce-[i \ngropa
capul \n p`rul ei aproape blond.

– Da, murmur` Leah extrem de bucuroas`. Da, sunt
teaf`r`.

|ntr-un târziu, \i d`du drumul din bra]e [i-[i trase capul
\napoi pentru a o privi cu lacrimi de bucurie \n ochii
c`prui.

– Nebuna mea mic`! Fiecare cuvânt pe care-l rosteau
ar`ta cât de apropia]i erau. Ce ai crezut c` faci?

Lacrimile curgeau pe obrajii ei.
– Veneam s` te v`d… voiam s`-]i fac o surpriz` de ziua

ta.
– Leah, draga mea! La auzul vocii extrem de fericite

a mamei lor, Lonnie o eliber` complet din bra]e,
dându-le voie [i p`rin]ilor s-o \mbr`]i[eze cu dragoste [i
bucurie.

Leah fusese imediat cuprins` de alte bra]e [i ale ei
curpinser` talia mamei ei, sim]ind cum bucuria [i
u[urarea se revars` din trupul acesteia.

– Draga mea, draga mea, \i [optea \ntruna mama ei.
Am fost atât de \ngrijora]i. Am crezut c` e[ti moart` [i am
abandonat c`utarea. Noi…

– Sunt teaf`r`, mam`. |[i trecu un bra] \n jurul taliei
tat`lui ei, care se afla chiar lâng` ele, incapabil s`-[i exprime
u[urarea [i fericirea. |i strânse pe amândoi \nbra]e. Mâna
tat`lui ei \i mângâie cu blânde]e p`rul, \n timp ce ea \[i lipea
fa]a pe nasturii de metal ai uniformei lui.
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– Ne-ai speriat foarte tare, copil`, zise el \ncordat.
– {tiu, tati, [opti Leah. |[i l`s` capul pe spate pentru a-l

privi [i v`zu cum iubirea str`lucea \n ochii lui [i cum nu
reu[ea s`-[i exprime bucuria \n cuvinte.

– Dumnezeule, uite cum ar`]i! Mama ei \[i [terse
lacrimile de pe fa]` [i apoi \ncerc`, folosind mâinile
tremurânde, s` le [tearg` [i pe ale lui Leah. E[ti ca o
n`luc`, Leah Talbot! Hainele tale sunt mizerabile. Ai
sl`bit mai mult de cinci kilograme [i e[ti bronzat` ca o
indianc`.

Leah se \ndep`rt` pu]in de p`rin]ii ei [i se uit` neli-
ni[tit` peste um`r. Reilly nu se mai afla lâng` ma[in`, \n
locul unde-l l`sase. Inima \i b`tea \nfrico[at`. Apoi \l v`zu
lâng` intrarea \n cl`dire.

– Reilly! Se \ndep`rt` de bra]ele p`rin]ilor ei ignorând
morm`ielile lor confuze. F`când pa[i mari pentru a-l
ajunge, \l strig` din nou. Reilly!

V`zu \nclinarea umerilor lui când ezit`, dup` care
se opri. Se \ntoarse brusc spre ea cu o figur` plin` de
ner`bdare. Ea [tia c` Reilly sperase s` dispar` neob-
servat \n timp ce ea se bucura de revederea familiei
ei.

– Reilly, nu pleca… Vocea ei se pierdu chiar atunci
când voia s`-i spun` “de lâng` mine”. |ncerc` s`-[i
ignore mândria prosteasc` spunând: Vreau s`-mi
cuno[ti familia.

Pa[ii lui mari parcurser` ageri distan]a dintre ei, ceea
ce-i spunea c` vrea s` treac` mai repede peste asta pentru
a putea s` plece. Ar`ta nobil [i mândru, un om lipsit de
sentimente.
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Leah era aproape \nfrico[at` de faptul  c` dac`-l va
atinge se va transforma [i ea \n statuie. |l prezent` repede
p`rin]ilor ei, inima \nghe]ându-i când \i v`zu zâmbetul
politicos [i distant cu care-i privea.

– Acesta este Reilly Smith. Am mers \mpreun` cu
avionul, le explic` ea \ngrijorat`, sim]ind cum nervii n-o
mai ajutau. N-a[ mai fi acum aici dac` nu m` ajuta el. Vocea
ei suna ciudat, pentru c` vorbea for]at [i cu nelini[te.

Urmar` r`spunsuri politicoase dup` aceast`
prezentare. Apoi Reilly \ncepu s` se \ndep`rteze.

– A fost o pl`cere s` v` cunosc, zise el politicos. Dac`
vre]i s` m` scuza]i, am multe lucruri de rezolvat [i [tiu c`
v-ar face pl`cere s` r`mâne]i cu fiica dumneavoastr`.

Când \ncepu s` \ntoarc` spatele, Leah \l prinse de bra].
– Unde te duci?
Reilly \i privi mâna de pe bra]ul lui [i apoi figura

uimit`.
– |n biroul [erifului, pentru a-i spune cum [i unde s-a

pr`bu[it avionul.
– Ar trebui s` merg cu tine. Nu voia s`-l lase s` dispar`

din ochii ei. Dac` f`cea asta, i-ar fi fost team` c` nu-l va
mai vedea niciodat`.

– Sunt sigur c` pot r`spunde oric`rei \ntreb`ri, o
refuz` el hot`rât. Dac` [eriful simte nevoia s`-mi verifice
povestea, va putea discuta cu tine dup` ce te vei odihni.
Acum e[ti epuizat`, prea obosit` pentru a gândi normal [i
a [ti ce cuvinte sco]i din gur`.

Leah [tia ce vrea el s` spun`… c` \[i imaginase numai
c` este \ndr`gostit` de el. |[i mu[c` buzele pentru a le
ascunde tremurul.
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– Ba [tiu, insist` ea abia vorbind. |nainte de-a putea s-o
opreasc`, \i cuprinse talia cu bra]ele [i se ag`]` de el,
punându-[i capul pe pieptul lui pentru a-i asculta b`t`ile
inimii [i a se asigura c` nu este de piatr`. Cu o voce atât
de joas` \ncât el abia o putea auzi, l`s` la o parte mândria.
Când te voi mai vedea?

Mâinile lui ezitar` pe umerii ei \n fa]a momentului ten-
tant, apoi coborâr` pe bra]ele ei slabe [i o \ndep`rtar` de
el. Ochii ei se umplur` de lacrimi când \i v`zu figura plin`
de indiferen]`.

– Du-te la p`rin]ii t`i, Leah. M`nânc` ceva [i dormi.
Buzele lui schi]ar` un fel de zâmbet, dar r`maser` aproape
la fel de \mpietrite. Vom lua cina \ntr-o sear` [i vom râde
de toat` peripe]ia prin care am trecut.

Privirea lui rece \i ar`ta spre p`rin]ii ei, dup` care se
\ndep`rt` repede de ea. |l privi cum se desparte foarte
u[or de ea [i durerea intens` o f`cu s`-[i doreasc`
moartea. Revenind la realitate, se \ntoarse spre p`rin]ii ei
privindu-l mai \ntâi pe Lonnie.

Ochii c`prui ai fratelui ei se \ngustaser` când v`zuser`
c`ma[a b`rb`teasc` pe care-o purta [i r`maser` uimi]i
când \i v`zur` sânii liberi care \n]epau materialul. Albea]a
sutienului era evident`. F`cea multe specula]ii când \i
\ntâlni ochii care se ridicaser` spre fa]a ei, dup` care Leah
\[i privi tat`l. Figura lui calculat` \l privea pe Reilly care
intra \n cl`dire.

148



Capitolul 10

O mân` \i d`du la o parte p`rul de pe fa]`, punându-l
\n spatele urechilor [i mângâind-o blând pe obraz.

– Treze[te-te, Leah, vorbi blând o voce de b`rbat.
|ncerc` s`-[i ridice pleoapele, dar nu reu[i.
– Mmm, \[i mângâie mul]umit` obrazul de mâna mare

a b`rbatului. }i-am spus c` te iubesc? [opti ea zâmbind cu
ochii \nchi[i.

– Nu \n ultimul timp, veni replica zeflemitoare.
– Te iubesc, Reilly Smith. Vocea ei vibr` din cauza

emo]iilor profunde pe care le sim]ea.
Mâna \i scutur` um`rul.
– Treze[te-te, Leah! Visezi doar, \i ordon` vocea aspr`.
Deschise repede ochii. Uimit`, Leah realiz` c` nu se afla \n

bra]ele lui Reilly. Se afla \ntr-un pat [i sub capul ei era o pern`
\n locul bra]ului lui puternic. {i fratele ei, Lonnie, se afla lâng`
pat, cu mâinile vârâte adânc \n buzunarele pantalonilor [i cu
o figur` \ngrijorat` care-i \ncruntase sprâncenele.
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Obrajii i se \nro[ir` când realiz` c` \l confundase pe
fratele ei cu Reilly [i când ghici care erau concluziile pe
care el le tr`sese din cuvintele ei. Se \ntoarse pe spate [i
\[i \ntoarse capul spre fereastra unde draperiile grele
fuseser` date la o parte pentru ca lumina soarelui s` poat`
intra.

– E deja ora cinei? \ntreb` Leah, clipind ca [i cum nu
era \ngrijorat` de cuvintele pe care tocmai le rostise.

– Ora cinei? El râse, \n ciuda tonului aspru [i surprins.
Dormi de aproape treizeci [i [ase de ore.

– Chiar a[a? \ntreb` ea \ntorcându-[i uimit` capul spre
el.

Leah \ncepu s` se ridice, dar \[i reaminti c` era
dezbr`cat` [i trase repede cuvertura pe umeri  \nainte de a
se ridica \n capul oaselor. I se p`rea c` trecuser` numai
câteva ore de când mama ei \i sugerase s` trag` un pui de
somn dup` baia fierbinte.

– Mama s-a dus s`-mi cumpere câteva haine, spuse ea
trecându-[i nervoas` degetele prin p`r.

– Sunt pe scaun, zise el ar`tându-i-le cu capul. Eu m`
voi duce dincolo pentru ca tu s` te po]i schimba. Lonnie se
opri la u[`, cu mâna pe clan]`. Leah… p`ru el s` ezite.

– Da? Ea \[i ]inu respira]ia.
– N-are importan]`, oft` el dând \ngrijorat din cap. Ne

\ntâlnim dincolo.
– Poate c` ar trebui s` mergem la un doctor \n aceast`

dup`-amiaz`, suger` tat`l ei.
– De ce? \ntreb` Leah \n defensiv`, dup` care \i arunc`

fratelui ei o privire r`ut`cioas`.
Tat`l ei oft` [i se \ncrunt`.
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– Pentru a verifica dac` rana de la bra] se vindec` a[a cum
trebuie [i pentru a ne asigura c` nu va mai ap`rea o infec]ie.

Leah \[i aminti c` ultimele cuvinte pe care le spusese
\nainte de sugestia tat`lui ei fuseser` despre faptul c`
avusese febr` din cauza r`nii infectate. Absent`, \[i atinse
bandajul mic de pe mâna stâng`.

– E bine. Nu e nevoie s` mergem la doctor, murmur` ea
\ngrijorat`. Se \ndrept` apoi spre fereastra camerei de motel.

– Reilly te-a ajutat mult, drag`, râse mama ei f`r` a-[i
face griji \n privin]a tensiunii fiicei ei. Nu m` pot \mpiedi-
ca s` m` minunez de felul \n care nu ai c`p`tat pneumonie,
luând \n conside rare cât de reci sunt nop]ile \n aceast`
parte a ]`rii.

Leah era surprins`. Mama ei nu f`cuse acest comenta-
riu pentru a afla mai multe despre rela]ia ei cu Reilly. Dar
Leah [tia c` nu trebuie s` fac` vreun comentariu care ar
putea s`-i dezv`luie adev`ratele sentimente. Pân` acum nu
avusese nici un secret de p`strat fa]` de familia ei, [i faptul
c` nu-][i putea deschide sufletul o f`cea s` se simt` vino-
vat` când  nu avea de ce.

– De fapt, mam`, a fost foarte simplu. |[i ridic` b`rbia
\ntr-o atitudine mândr`. Reilly [i cu mine am dormit \mpre-
un` pentru a ne \nc`lzi. O lini[te adânc` urm` acestei
m`rturisiri. 

Tat`l ei se \ntoarse de la fereastr` cu o privire curioas`.
– Abia dac` \l cuno[ti pe acet b`rbat, Leah, i-o trânti el

nervos.
– Nu pot accepta acest argument, tat`, replic` ea calm.

Am petrecut opt zile \n de[ert cu un b`rbat, \n condi]ii
care-]i  pot dezv`lui exact firea unui om.
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|ncepuse s`-i fie greu s` mai vorbeasc` despre Reilly.
Leah nu [tia cât mai poate s`-[i st`pâneasc` nervii [i atunci
când va exploda nu va mai accepta nici un argument, n-o
va mai interesa nimic \n afar` de faptul c`-l iube[te.

|[i aranj` nervoas` cordonul rochiei de bumbac pe care
i-o cump`rase mama ei.

– Dac` nu v` sup`ra]i, m` duc \n camera mea s` m`
aranjez pu]in.

Nu fu deloc surprins` când p`rin]ii ei nu \ncercar` s-o
re]in`. Ghicise c` vor s` discute \ntre patru ochi aceast`
situa]ie. Li se p`rea ciudat c` fiica lor se \ndr`gostise de
un b`rbat care le era cu totul str`in, iar acest lcru era nor-
mal.

Ajuns` \n camera ei, Leah se sprijini de u[a pe care
tocmai o \nchisese [i \ncerc` s` se gândeasc` la situa]ia \n
care era pus`. |ns` fusese imediat \ntrerupt` de b`t`ile
din u[`.

– Cine este? \ntreb` ea nelini[tit` [i dorindu-[i s` fie sin-
gur`.

– Sunt eu… Lonnie. Pot s` intru?
– Desigur. Oftând u[urat`, descuie u[a [i o deschise.

Ochii lui priveau intens figura ei \ncordat`, \n timp ce intra
\n camer`. Ce dore[ti? \l \ntreb` Leah cu un dezinteres
for]at.

– Compania la care lucrez mi-a dat câtea zile libere
când s-a aflat de dispari]ia ta. Acum, când ai fost g`sit`, va
trebui s` m` \ntorc la lucru mâine diminea]`, spuse trist
fratele ei. Tata a rezervat bilete de avion pentru ca mâine
s` v` \ntoarce]i to]i la Las Vegas. De acolo el va pleca direct
spre Alaska [i mama i se va al`tura dup` câteva s`pt`mâni.
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Leah primi ve[tile f`r` s` comenteze. Fratele ei mai
avea s`-i spun` ceva [i a[tept` ca el s` vorbeasc`, ne[tiind
ce vrea s` spun`.

– S-a scris mult \n ziare despre acest Reilly Smith al t`u,
\ncepu Lonnie s` vorbeasc` pe acela[i ton nep`s`tor. Este
foarte cunoscut \n domeniul \n care lucreaz`.

– Nu este Reilly Smith al meu, \l privi ea uimit`, \n
timp ce \[i \ncruci[a mâinile [i degetele \i tremurau ner-
voase.

– Dar ai vrea s` fie, nu-i a[a? o \ntreb` \ncet Lonnie, ca
pentru a-i verifica sentimentele.

– |l iubesc, Lonnie, mai mult decât am crezut vreodat`
c` pot iubi un b`rbat, r`spunse Leah, dup` care râse ner-
vos. Pentru tot binele pe care mi l-a f`cut.

– De ce spui asta? El \[i \nclin` capul \ntr-o parte [i o
[uvi]` de p`r \i c`zu pe fruntea frumoas`.

– Pentru c` el a spus cam acela[i lucru ca mama [i tata,
numai c` a folosit alte cuvinte. Merse agitat` pân` la oglin-
da toaletei [i se opri  pentru a studia expresia cercet`toare
a fratelui ei. Mi-a spus c` timpul petrecut \mpreun` pare
un vis care ni se va p`rea departe de realitate când ne vom
\ntoarce \napoi. A vrut s` spun` c`-l voi uita când voi fi din
nou \nconjurat` de civiliza]ie. 

– Dar nu l-ai uitat, o \ncredin]` Lonnie.
– Nu. Se \ntoarse cu spatele la orglind`. Lonnie, [tii

unde st`?
– Vrei s` te duci s`-l vezi, nu-i a[a? Zâmbi \n]eleg`tor

când ea d`du afirmativ din cap. Nu [tiu, dar nu cred c` e
prea dificil s` afli când e[ti \tnr-un ora[ de dimensiunea
Tonopah-ului. Las`-m` s` dau câteva telefoane.
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Când el localiz` motelul unde era \nregistrat Reilly,
Leah \l rug` s-o duc` acolo. Dac` Reilly nu f`cea efortul de
a veni la ea, atunci ea va face ultimul efort pentru  a-l
vedea \nainte de-a se \ncredin]a de faptul c` lui nu-i p`sa
de ea.

– Nu e nevoie s` vii cu mine, Lonnie, zise ea când el ie[i
din ma[in` pentru a o \nso]i spre intrarea motelului.

– Nu era \n camer` când am sunat. S-ar putea s` nu se
fi \ntors. Merg cu tine pentru a verifica, zâmbi fratele ei
luând-o de bra].

– Dac` nu e \n camer`, \l voi a[tepta pân` când se va
\ntaorce, zise ea ridicând b`rbia cu hot`râre. Nu plec f`r`
s`-l v`d.

Ajun[i la recep]ie, Lonnie o rug` s`-l a[tepte la u[a de
la intrare \n timp ce el verific` dac` Reilly s-a \ntors. |n
câteva minute se \ntoarse \napoi.

– Vino. Mâna lui o prinse de cot ca s-o conduc` printre
[irul de u[i ale camerelor.

– Este \n camer`? \ntreb` ea nelini[tit`.
– Nu, spuse el ridicând cheia \n aer. Dar \l po]i a[tepta

\n camera lui.
– Cum ai f`cut rost de ea?
– Am uns palma care trebuie, zâmbi strâmb Lonnie.

N-o puteam l`sa pe sora mea s` a[tepte un b`rbat \n holul
unui motel. El \i strânse mâna când lacrimile \i inundar`
ochii [i nodul din gât n-o l`sa s` vorbeasc` pentru a-[i
exprima mul]umirile. Privirea lui trecu peste numerele
camerelor. Asta e camera lui. El descuie u[a [i i-o deschise.
Noroc, surioar`, [i dac` nu te ascult`, sun`-m` [i voi vorbi
eu cu el.
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– Ce m-a[ face f`r  ̀tine? murmur  ̀Leah, strângându-l \n bra]e.
– Te po]i descurca foarte bine [i f`r` mine. Vocea lui \i

[optea \n p`r [i \i s`rut` cre[tetul capului. Dar dac`-l
iube[ti pe acest tip atât de mult cum spui,  nu cred c` ai
mai reu[i s` \]i duci via]a f`r` el. Deci lupt` pentru el, Leah,
cu toate armele pe care le ai la \ndemân`. 

– A[a voi face, promise ea.
Apoi r`mase singur` \n camera de motel \n timp ce

auzea din ce \n ce mai slab pa[ii lui Lonnie.
Nu era nici un ceas \n camer`, deci nu avea idee de cât

timp a[tepta \ntoarcerea lui Reilly. I se p`rea c` treceau ore
\n [ir neputând face nimic altceva \n afar` de a se muta de
pe pat pe scaun, de acolo la geam [i \napoi pe pat. Se gân-
dea la argumentele pe care le-ar putea folosi [i le reformu-
la mereu.

Când auzi cheia \n broasc`, Leah le uit` pe toate. St`tea
\nghe]at` lâng` scaun, \n timp ce u[a se deschise [i Reilly
intr` \n camer`. Nu o v`zu imediat, \nchise u[a [i \[i arunc`
jacheta pe pat, a[adar ea avu la dispozi]ie câteva secunde
pre]ioase pentru a-i studia tr`s`turile obosite ale fe]ei.

Degetele lui bronzate desf`ceau ner`bd`toare nasturii
c`m`[ii atunci când o v`zu. Se opri [i ochii verzi de jad se
\ngustar` [i devenir` nemi[ca]i. Leah spera s`-l surprind`
pentru a vedea m`car un mic semn de bucurie pentru c` o
revedea. Era dezam`git`.

– Ce cau]i aici, Leah? o \ntreb` el cu asprime.
Gâtul i se uscase. I se p`rea c` toate speran]ele ei se

pr`bu[esc.
– Am venit s` te v`d. Voiam s` vorbim. |[i umezi pu]in

buzele uscate. Te a[tept de câteva ore. Unde ai fost?
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– A trebuit s`-i ar`t [erifului locul unde s-a pr`bu[it
avionul, spuse Reilly respirând adânc. Am stat lâng` ei
pân` au scos corpul lui Grady [i m-am \ntors pentru a
face anumite aranjamente ca acesta s` fie trimis familiei
lui din Las Vegas, care-l va \nmormânta. Mi-am imaginat
c` unul din oamenii [erifului \]i va aduce gen]ile la
motel.

Cu toate c` se gândi cu simpatie la familia \ndoliat` a lui
Grady [i cu p`rere de r`u la moartea lui, Leah [tia c` nu-i
va da voie lui Reilly s-o \ndep`rteze de scopul pentru care
venise.

– Puteai s`-mi aduci chiar tu lucrurile la motel, spuse
ea. De ce n-ai f`cut-o?

|[i frec` obosit obrajii [i b`rbia cu mâinile.
– Pentru c` n-am vrut s` te v`d, r`spunse Reilly cu o

sinceritate brutal`. Uite, sunt transpirat [i obosit. Trebuie
s` fac un du[ [i s` dorm pu]in. De ce nu spui pentru ce ai
venit ca apoi s` po]i pleca?

Leah \[i lu` inima \ndin]i.
– Te iubesc, Reilly.
– La naiba, Leah, am mai trecut prin asta! morm`i el

nervos [i respirând repede.
– {i ai crezut c` atunci când m` voi \ntoarce la familia

mea [i la ceea ce tu nume[ti lumea real`, sentimentele
mele pentru tine vor fi uitate a[a cum ui]i un vis frumos. Ea
zâmbi plin` de triste]e. Prive[te \n jurul t`u, Reilly. Sunt
pere]i solizi, tavane, paturi [i scaune,  iar apa cald` [i rece
curge din bel[ug. |n ciuda tuturor acestor lucruri, exist` [i
un de[ert mare unde este numai nisip [i \n locul ma[inilor
[i camioanelor, exist` iepuri [i [erpi. Dar eu sunt aceea[i [i
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tu e[ti acela[i. {i eu \nc` te mai iubesc, mai mult chiar ca
\nainte, pentru c` am descoperit cât de golit` m` simt când
nu m` trezesc \n bra]ele tale.

Se l`s` o lini[te tensionat`. Privirea lui m`sur` camera
[i se \ntoarse pentru a o sus]ine pe a ei. Figura lui impasi-
bil`, extrem de atr`g`toare, era o masc` de granit bronzat`
de soare [i de vântul de[ertului. Se \ntoarse brusc [i porni
cu pa[i mari spre masa de toalet`.

– Habar nu ai ce vorbe[ti, o cert` Reilly. Puse ghea]`
dintr-un vas \ntr-un pahar de plastic [i \l umplu cu ap` din
altul.

Leah privi \n jos [i \[i aranj` rochia.
– }i-am spus odat` c` dac` m` p`r`se[ti te voi urma. |[i

ridic` bra]ele \n aer. Am vorbit serios, Reilly. Dac` nu m`
vrei ca so]ie a ta, atunci voi r`mâne cu tine ca femeia ta. |[i
desf`cu fermoarul de la spate al rochiei [i o l`s` s` cad` pe
podea.

– Vrei… Reilly se \ntoarse spre ea. Ochii lui \i privir`
corpul aproape gol. Orice ar fi vrut s` spun`, r`mase neter-
minat. Ce naiba faci? Trânti paharul cu ap` pe mas` [i
aceasta s`ri din el. F`când pa[i mari, elimin` distan]a din-
tre ei, [i luând cuvertura de pe pat o acoperi cu ea.

Leah \i \ntâlni calm` privirea \nfrico[`toare.
– Un corp gol face parte din natur`, repet` ea cuvintele

pe care el le folosise odat`. M-ai mai v`zut dezbr`cat`! De
ce mi-ar fi ru[ine dac` m` vezi din nou?

– |mprejur`rile erau diferite, i-o arunc` Reilly, ]inând
cuvertura lipit` de ea [i \nf`[urând-o ca \ntr-un scutec.

– Cât de diferite? \l porovoc` ea, lipindu-se de el cu
buzele \ntredeschise ca pentru a-i face o invita]ie.
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Degetele lui strânser` cu putere carnea moale a bra]elor
ei ca s` n-o lase s` se lipeasc` de pieptul lui, dar [i ca s` nu
se \ndep`rteze. Privirea \i c`zu pe buzele ei moi  [i umede,
respira]ia i se acceler` f`r` s-o mai poat` controla, \ns`
p`strându-[i calmul, ca [i când nimic nu s-ar fi \ntâmplat.

– Pentru c` gândesc ca un alb [i nu ca un indian,
r`spunse el cu o asprime for]at`.

– {i m` dore[ti, [opti Leah ca o definire a constat`rii lui.
Buzele lui le devorau \nfometate pe ale ei \n timp ce-o

lipea de corpul lui puternic pentru ca ea s`-[i dea seama cu
cât` disperare o dore[te. Mâinile lui \i mângâiau posesive
\ntreg corpul, luptând \mpotriva p`turii cu care o
acoperise [i aproape o legase, dar nel`sând-o s` ias` din
acest scut de protec]ie. Leah trebui s` se mul]umeasc`
numai prin a-i \ntoarce s`rutul pasionat.

Reilly \[i \ndep`rt` buzele de ale ei f`r` a-[i fi satisf`cut
dorin]a imens` pe care o controla acum cu toate c` bra]ele
lui puternice o mai ]ineau \nc` prizonier`, a[a cum dorea ea.

– Ai nevoie de timp, Leah. Vocea lui aspr` \i vorbi \n
p`rul decolorat de razele soarelui.

– Timpul nu va schimba faptul c` te iubesc [i te doresc
enorm, protest` ea cu pasiune.

– Cum pot s` te fac s` \n]elegi? morm`i Reilly \n timp
ce buzele \i s`rutau fruntea [i ochii. Dac` vei fi a mea, Leah,
nu te voi l`sa s` pleci niciodat` de lâng` mine. Te iubesc
atât de mult \ncât te voi face s` r`mâi cu mine chiar dac`
n-o s` mai vrei. {tiu c` ai impresia c` ]ii la mine.

– Oh, Reilly, dragul meu! O fericire enorm` o f`cu s` se
sufoce [i s` nu mai poat` vorbi. Nu sunt un pacient care se
\nd`goste[te de doctorul lui. Sunt o femeie \ndr`gostit` de
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un b`rbat [i nu vreau ca tu s` m` la[i vreodat` s` plec de
lâng` tine. Bra]ele lui musculoase o strânser` [i mai tare.
Dac` m` iube[ti, de ce nu voiai s` m` mai vezi? \l \ntreb` ea
abia vorbind [i \ncercând s` cread` c` Reilly \i spunea
adev`rul.

– Pentru c` [tiam c` dac` te voi vedea \nainte de a-]i
oferi timpul necesar pentru a-]i reconsidera sentimentele,
nu voi putea fi capabil s` nu fac dragoste cu tine. Nici nu
ai idee ce tortur` a fost pentru mine s` nu te am când te
iubeam atât de mult. Reilly \[i desf`cu bra]ele [i \i cuprinse
fa]a cu mâinile pentru a o privi plin de pasiune [i dorin]`.
Te rog, pune rochia pe tine, murmur` el nelini[tit, [i vom
putea merge s` discut`m cu p`rin]ii t`i despre nunt`.

Lacrimi de diamant ap`rur` \ntre genele ei.
– Vrei s` te c`s`tore[ti cu mine! abia reu[i ea s` vor-

beasc`, \n timp ce inima i se umplea de o imens` fericire.
Reilly o privi adânc \n ochi.
– Vei fi so]ia mea [i dup` aceea vei deveni femeia mea.

Capul lui cu p`r negru se aplec` asupra ei [i ea \[i aban-
don` buzele  s`rutului lui.

Sfâr[it
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